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SUMMARY 

 This work is a continuation of the author's Bachelor thesis „Diving in Mines Rescue“ 

and deals with devices based on closed-circuit breathing apparatus and their application for 

mine rescue diving activities. The first section provides a brief historical overview of the 

development of devices with closed and semi-closed circuit breathing apparatus followed 

by their categorization according to the basic principles of these devices using their 

techical schemes. In the next chapter the thesis deals with a list of risks typical for diving 

with these devices. Following is a detailed presentation of the current representative of an 

electronically controlled device with a closed-circuit breathing apparatus - „eCCR 

Hammerhead“. 

 The next chapter presents a proposal of a methodology for the preparation of such     

a device prior to immersion and also the post-dive care. The last chapter compares the 

economic side of operation of closed-circuit breathing apparatus v.s. open-circuit breathing 

apparatus for a specific type of dive. Finally, it assesses the possibility of actual use of 

devices with closed-circuit breathing apparatus by mines rescue service. 

Keywords: Mine rescue service, Closed Circuit, rebreather 

ANOTACE 

 Tato práce volně navazuje na autorovu bakalářskou práci „Potápěči báňské 

záchranné služby“ a zabývá se přístroji s uzavřeným dýchacím okruhem a jejich využitím 

u potápěčů báňské záchranné služby. V první části je uveden stručný historický přehled 

vývoje přístrojů s uzavřeným a polouzavřeným dýchacím okruhem, na který navazuje 

jejich rozdělení podle základních principů těchto přístrojů s využitím jejich schémat. 

V další kapitole se práce zabývá výčtem rizik, která jsou pro potápění s těmito přístroji 

typická. Následně je detailně představen současný zástupce elektronicky řízeného přístroje 

s uzavřeným dýchacím okruhem eCCR Hammerhead.  

 Navazující kapitola pak představí návrh na metodický postup pro přípravu takového 

přístroje k vlastnímu ponoru a jeho následné ošetření. V poslední kapitole je uvedeno 

ekonomické porovnání provozu přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem na konkrétním 

druhu ponoru ve srovnání s použitím přístroje s otevřeným dýchacím okruhem. Závěrem je 

zhodnocena možnost skutečného využití přístrojů s uzavřeným dýchacím okruhem             

u potápěčů báňské záchranné služby.  

Klíčová slova: Báňská záchranná služba, uzavřený okruh, rebreather 
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SEZNAM ZKRATEK 

České zkratky 
BZS  Báňská záchranná služba 

CNS centrální nervová soustava 

ČNB Česká národní banka 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

HBZS Hlavní báňská záchranná stanice 

Nitrox zkr. nitrogenium-oxygenium - obohacený vzduch – podíl kyslíku 

 vyšší než 21% 

Trimix směs kyslíku, dusíku a hélia včetně alternativ – triox, heliox, heliair 

Cizojazyčné zkratky  

ADV Automatic diluent valve 

CCCR Chemical Closed Circuit Rebreather 

CCR Closed Circuit Rebreather 

CMF Constant mass flow 

C.O.D.E. Compact Oxygen Diving Equipment 

DIVA Display Integrated Vibration Alarm 

DCS Dekompression Sickness 

EAN Enriched Air Nitrox 

eCCR Electronic Closed Circuit Rebreather 

HP/LP High /Light Pressure 

HUD Head Up Display 

KISS Keep It Simple, Stupid 

LARU  Lambertsen Amphibious Respiratory Unit 

mCCR  Manual Closed Circuit Rebreather 

MOD Maximum operating depth 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration 

OC Open Circuit 

OTU Oxygen Tolerance Unit 

PASCR Passive Addition Semi-Closed Rebreather 

pp partial pressure   

SCR Semi-Closed Rebreather 

VMF Variable mass flow 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.noaa.gov%2F&ei=RH_3UszCNYyUhQen2YD4Ag&usg=AFQjCNHhu20zk4L6PnTELeuAaR7d1chRFw
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ÚVOD 

 Depresivní prostředí hlubinného hornictví může být vysoce rizikové, pokud si 

představíme záchranu či práci v těchto podmínkách, kde prostory dolu jsou vyplněny 

vodou. Zde mají své místo báňští záchranáři – potápěči.  

 Pokud má být práce záchranářů úspěšná, je nezbytné, aby byli záchranáři vybaveni 

odpovídající technikou. To platí v případě zásahů na suchu i pod vodou. Tato technika 

musí být spolehlivá a maximálně odolná rizikovým podmínkám hlubinných dolů.  

 Výstroj a výzbroj záchranářů se skládá z mnoha částí, avšak jedna je doslova životně 

důležitá - dýchací přístroj. V době záchranných operací je v hlubinných dolech zpravidla 

prostředí s nedýchatelnou atmosférou, a proto je spolehlivý dýchací přístroj absolutní 

nezbytností. 

 V českém báňském záchranářství se nejčastěji využívají přístroje firmy Dräger. Jsou 

jimi stárnoucí typ BG 174 a jeho nástupce typ BG 4. V obou případech se jedná o přístroj 

s uzavřeným dýchacím okruhem, kde dýchaným médiem je kyslík. Vzhledem 

k uzavřenému okruhu postačí malá a tudíž i lehká tlaková láhev. Tyto přístroje však nejsou 

určeny pro zásahy potápěčů ve vodním prostředí. V takovém případě záchranář musí 

odložit tento druh přístroje a pro další postup vodním prostředím použít potápěčský 

dýchací přístroj složený z tlakových láhví a plicních automatik. Jsou to přístroje 

s otevřeným okruhem, kde potápěč dýchá plyn, který má v láhvích naplněn a jeho změna je 

možná pouze změnou láhve. Vzhledem k otevřenému dýchacímu okruhu je spotřeba plynu 

velká a tedy i tlakové láhve jsou větší a zároveň těžší. Případný delší postup zaplaveným 

důlním dílem je logisticky velmi náročný. Unikající bubliny víří usazeniny na stropě          

a snižují viditelnost. Řešením se může zdát potápěčský přístroj s uzavřeným dýchacím 

okruhem. Je tedy možné efektivně využít tyto přístroje pro zásahy potápěčů BZS? 

Odpověď na tuto otázku se pokusí dát následující stránky této práce.  
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1 VÝVOJ DÝCHACÍ TECHNIKY POTÁPĚNÍ, JEJÍ 
 ROZDĚLENÍ, CHARAKTERISTIKA 

1.1 Stručný historický přehled vývoje uzavřených okruhů 

 Tak jako je staré lidstvo samo, tak stará je i snaha člověka proniknout pod vodní 

hladinu. Máme-li vycházet z dochovaných zpráv, pak první takovou zprávou je hliněná 

tabulka z Mezopotámie stará 3000 let, která znázorňuje bojové plavce, pohybující se pod 

vodou za pomoci vaků naplněných vzduchem. Je uložena v Britském muzeu. 
 Jak člověk poznával různé zákonitosti pobytu pod vodní hladinou a stále více ovládal 

techniku ve svůj prospěch, tak posunoval hranice potápěčských možností – vydržet déle          

a potopit se hlouběji. První cesta průkopníků potápění vedla skrze vývoj potápěčských 

zvonů – kesonů. Jeden z prvních se objevil již v roce 1531. Pohyb potápěče pod hladinou 

byl velmi silně omezen vzdáleností, v jaké se mohl pohybovat od zvonu a také zásobou 

vzduchu ve zvonu. Cestu, jak se odpoutat od zvonu nachází v roce 1715  Angličan John 

Lethbridge se svým „sudovitým“ skafandrem. Zavěšený pod lodí se touto nechává 

manévrovat na potřebná místa. Proti zvonu velké zlepšení, avšak zásobu dýchatelného 

vzduchu neřeší. Vývoj pokračoval celou řadou více či méně úspěšných potápěčských 

skafandrů včetně toho nejznámějšího – „Siebeho potápěčského zlepšeného obleku.“ Tak 

zněl oficiální název pro potápěčský oblek z nepropustné tkaniny doplněný párem těžkých 

potápěčských bot a měděnou potápěčskou přílbou, která v tomto modelu již byla opatřena 

účinným pérovým výdechovým ventilem, jenž umožňoval potápěči práci v každé poloze. 

 Všechna tato potápěčská zařízení však spojuje jedna důležitá vlastnost - závislost. 

V případě zvonů či Lenthbridgeova skafandru jsou zařízení závislá na manipulaci z hladiny 

a na malém množství vzduchu uzavřeném v nádobě pod hladinou. V případě přílbových 

skafandrů jsou zařízení závislá na dodávce vzduchu z hladiny pomocí hadice. S tím vším 

samozřejmě souvisí celá řada dalších omezení. 

  Prvním krokem k řešení této omezující závislosti byl aparát francouzských 

konstruktérů Benoita Rouquayrola a Augusta Denayrouze z roku 1863 nazvaný 

„aerophore“. Tento přístroj obsahoval regulátor tlaku, který do potápěčské masky dodával 

vzduch ze zásobníku neseného potápěčem na zádech. Nově poznaná nezávislost měla 

v tomto případě podobu jen několika krátkých minut, neboť v té době ještě nebyla známa 

technologie výroby tlakových láhví a tak zásoba v „plechovém soudku“ byla skutečně 

omezená. 

 Inženýr britského námořnictva Henry Albert Fleuss se inspiroval nevyužitým 

nápadem belgického profesora D. T. Schwanna a v roce 1878 dal patentovat dýchací 

přístroj s uzavřeným okruhem. Přístroj používal měděnou tlakovou láhev, ve které byl 

vzduch obohacený o kyslík, jenž tvořil až 60% směsi. Pohlcování CO2   obstarávala 

rozpletená konopná lana hustě naskládaná v kovové nádobě a napuštěná louhem 

draselným. Vysoké procento kyslíku v dýchané směsi a jeho malá metabolická spotřeba 

spojená s regenerací vydechovaného vzduchu, umožnili s tímto přístrojem setrvat pod 

hladinou dlouhý čas a přitom nevypouštět bubliny. Fleuss později přístroj nabídl k výrobě 

firmě August Siebe, která jej začala skutečně vyrábět pod označením „model 1879“, obr. 1. 

Při této výrobě již bylo pro pohlcování CO2 použito natronového vápna.  

 Přístroj byl používán zejména vojenským námořnictvem, ale také se podílel na 

záchranných hornických akcích. Poprvé byl použit při likvidaci následků výbuchu v dole 

Seaham v Durhamu v roce 1880 a tehdy s tímto přístrojem zasahovali námořníci. Jednalo 
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Obr. 1. Dýchací přístroj s uzavřeným okruhem  H. A. Fleusse [7] 

 

se o první použití kyslíkového dýchacího přístroje s uzavřeným okruhem při důlním 

neštěstí. Další záznamy hovoří o použití přístroje při důlních haváriích v roce 1882 na dole 

Kellingworth a v roce 1885 na dole Maybach.  

                                                                                                                        

 
 

 

   

 Zde, na počátku cesty vývoje dýchacích přístrojů s uzavřeným okruhem, které lze 

zjednodušeně označit jako přístroje oběhové, došlo k propojení mezi přístroji pro důlní 

záchranáře a potápěče. Byť se jedná v zásadě o shodný princip přístroje, existují důležité 

rozdíly, které činí přístroje báňského záchranářství nepoužitelnými pro potápěče. V dalších 

letech docházelo k rozvoji v obou oblastech samostatně. Potápěčská oblast byla stejně jako 

u otevřeného okruhu poháněna vpřed válečným průmyslem. 

  V roce 1907 přichází firma Dräger s kyslíkovým přístrojem určeným na záchranu 

posádek z ponorek. V následujících letech Dräger úspěšně testuje přílbový skafandr 

vybavený nitroxovým oběhovým přístrojem a v roce 1926 přichází dokonce s komerční 

verzí určenou pro záchranu tonoucích plavčíkem.  

 Američan Christian James Lambertsen si v roce 1940 nechává patentovat kyslíkový  

přístroj s uzavřeným okruhem. S tímto přístrojem, který po válce nazval jako LARU 

(Lambertsen Amphibious Respiratory Unit) je do současné doby u armády USA zapsán 

jako „otec“ vojenských bojových plavců a potápěčů. 

 Dalším americkým strůjcem těchto přístrojů byl viceadmirál Charles Momsen. Ten 

byl přítomen několika případům, při kterých se armáda jen nečinně dívala na skon svých 

námořníků uvězněných v havarovaných ponorkách. Sám, coby velitel ponorky, se s tím 

nehodlal smířit a hledal cestu jak nešťastníkům pomoci. Výsledkem jeho snažení byl 

oběhový kyslíkový přístroj nazvaný „momsenovy plíce“, který v říjnu 1944 zachránil 

životy posádky americké ponorky USS Tang potopené v hloubce 55 m v čínském moři.   

 V období druhé světové války využívají tyto typy přístrojů v podstatě všechny 

zúčastněné armády. Z vojenského hlediska je použití naprosto jednoznačné – žádné 
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Obr. 1. Oběhový dýchací přístroj H. A. Fleussee [2] 

 

Obr. 2. Electrolung [8] 

 

bubliny = žádné odhalení. V této době (1942) začal používat kyslíkový oběhový dýchací 

přístroj Dräger gegenlunge mod. 138 na svých výpravách také Dr. Hans Haas, známý 

podmořský badatel, vědec a producent potápěčských filmů. 

 

 Vývoj probíhal i v Sovětském svazu. Zde byly vyvíjeny oběhové přístroje v uzavřené 

verzi pod názvem IDA-51M, IDA-57, LVI-57, IDA-59, IDA-64, IDA-71, IDA-75,IDA-85, 

IDA-87 a v polouzavřené verzi pod názvem AKA-60, IDA-72 a IDA-84k. Číslo značí rok 

uvedení do provozu. Tyto přístroje obsáhly konstrukční škálu kyslíkového, nitroxového  

i héliového přístroje. Přestože existuje mnoho odpůrců těchto přístrojů, jsou v mnoha 

souvislostech úspěšně používány dodnes.  

 

 Historie oběhových dýchacích přístrojů je velmi bohatá, dokonce mnohem bohatší 

než historie vývoje otevřených dýchacích okruhů a není zde možné vzpomenout všechny 

přístroje, přesto je ale nutná zmínka ještě o dvou přístrojích. 

 Prvním z nich je přístroj biologa Dr. Waltera Starcka z roku 1968 s názvem 

„Electrolung“. Přístroj vyvinul pro potřeby své práce na podmořských útesech. Jednalo se 

o první elektronicky řízený oběhový přístroj, který připravoval dýchací směs ze dvou láhví 

– v jedné byl kyslík a v druhé směs hélia a vzduchu. Parciální tlak kyslíku byl snímán 

pomocí třech kyslíkových senzorů pracujících na bázi elektrochemické detekce kyslíku 

mezi platinovou a stříbrnou elektrodou. Elektrolytem byl hydroxid draselný. Zvláštností 

přístroje byl solenoidní ventil z elektrických kukačkových hodin. Tento přístroj byl také 

jako první vyráběn komerčně, obr. 2.       
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 Druhým je pak předchůdce současných technicky dokonalých přístrojů. Americký 

výzkumník a jeskynní potápěč Dr. Bill Stone při svých ponorech v jeskynních systémech 

dospěl do bodu, kde vzhledem k dosahovaným hloubkám a vzdálenostem bylo použití 

otevřeného okruhu technicky neřešitelné pro nutnost obrovského množství tlakových láhví. 

V roce 1987 představuje svůj vlastní přístroj s uzavřeným okruhem s názvem CIS-LUNAR 

MK-I. Tento model měl hmotnost 90 kg a byl velice složitý a objemný. To způsobovalo 

značná omezení při potápění v jeskyních, ale Stone v práci neustal a postupně pokračoval 

ve vývoji svého přístroje modely MK II (1989), MK III (1992) a MK IV (1993), který byl 

již skutečným bezproblémovým přístrojem. Svůj vývoj ukončil v roce 1996 modelem 

MK5P, který o rok později nabídl v komerční verzi. Do současné doby se s tímto typem 

přístroje potápí celá řada špičkových jeskynních potápěčů světové úrovně, [1], [2], [3].   

 

 Tento historický přehled není ani zdaleka úplný, vývoj probíhal celosvětově, některé 

přístroje skončily pouze na prknech konstruktérů, jiné upadly v zapomnění hned po první 

neúspěšné zkoušce. Při vývoji a zejména zkouškách těchto přístrojů bylo také zmařeno 

mnoho lidských životů.  

 V této kapitole byl uveden přehled pouze těch nejdůležitějších milníků vývoje 

oběhových přístrojů. Z historického hlediska však lze zcela jednoznačně označit H.A. 

Fleusse a jeho patentovaný přístroj z roku 1878 za prvopočátek praktického využití 

konstrukce dýchacího přístroje s uzavřeným okruhem.   

1.2 Rozdělení uzavřených a polouzavřených okruhů 

 Pro úplnost je nutné uvést rozdíl mezi otevřeným a uzavřeným okruhem:  

 

 otevřený okruh   –  veškerý nadechnutý plyn je vydechován do okolí 

 uzavřený okruh   –  veškerý nadechnutý plyn je vydechován do dýchacího okruhu 

  a je regenerován pro další nádech 

 polouzavřený okruh –  větší část vydechovaného plynu je regenerována, menší část 

 je vyvedena do okolí 

 

 Předchozí kapitola hovoří o oběhových či regeneračních dýchacích přístrojích 

s uzavřeným a polouzavřeným okruhem. Napříč potápěčským světem se pro všechny tyto 

přístroje používá název převzatý z angličtiny – rebreather. Doslovný překlad – znovu 

oddych – sice vystihuje funkci těchto přístrojů, ale není zcela přesný. V dalším dělení se 

rovněž používá zkratek anglických výrazů. 

 

Rozdělení rebreatherů (v závorce mezinárodní zkratka): 

 

 s polouzavřeným okuhem:   - s aktivní dodávkou plynu (SCR) 

    - s pasivní dodávkou plynu (PASCR)  

 

 s plně uzavřeným okruhem: - manuálně řízené (mCCR) + systém KISS 

    - elektronicky řízené (eCCR) 

 

 kyslíkové uzavřené okruhy: - s chemickým vývinem kyslíku  

      - s plynným kyslíkem 
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 Toto je základní všeobecné dělení rebreatherů. Kyslíkové rebreathery stojí na 

pomezí mezi uzavřeným a polouzavřeným okruhem, ale funkčně jsou blíže 

k polouzavřeným okruhům.  

 

 V případě kyslíkových rebreatherů s chemickým vývinem kyslíku (CCCR - 

Chemical Closed Circuit Rebreather) se jedná o přístroje nepoužívané v komerčním 

potápění. V době po II. světové válce se jejich vývojem zabýval zejména Sovětský svaz ve 

svých přístrojích IDA, ale i jiné státy. Není však vyloučeno, že vývoj těchto rebreatherů 

patří i v současné době do utajovaného vojenského programu některé technologicky 

vyspělé země.   

 V chemických kyslíkových přístrojích je kyslík uvolňován z chemické náplně reakcí 

s vydechovaným CO2 a vlhkostí, přičemž obě uvedené vydechované složky jsou zároveň 

chemickou náplní pohlcovány. Množství kyslíku závisí na použité chemikálii, jejím 

množství a ploše regenerační patrony. Chemickou náplň v těchto přístrojích tvoří tetroxidy, 

alkalické peroxidy a chlorečnany (dodnes se používá v sebezáchranných přístrojích např. 

pro hornictví).  

 Další možností získávání kyslíku chemickou cestou bylo spalování. Zde byla použita 

chemická reakce alkalických chlorečnanů, zejména KCLO3, spolu s peroxidem barya, 

který neutralizoval vznikající prudce jedovatý chlór.  

 Nevýhody těchto přístrojů spočívaly zejména v tom, že při vniknutí vody do 

dýchacího okruhu, resp. do regenerační patrony vznikal louh, který mohl potápěč 

vdechnout a poleptat si tak sliznice a dýchací cesty. Dále bylo nutno před ponorem 

„nastartovat“ chemickou reakci. Rovněž vysoká teplota chemicky vyvinutého kyslíku      

(teplota v patroně až 500 °C) působila potápěčům problémy v podobě vysušování sliznic. 

Je však nutno dodat, že tyto přístroje byly vyvíjeny pro vojenské použití a tomu také 

odpovídal uživatelský komfort a výsledná konstrukce.  

 U některých přístrojů se měnila chemická náplň v regenerační patroně a u některých 

se vyměňovaly celé regenerační patrony. Ty pak bylo možné skladovat velmi dlouhou 

dobu za podmínek dokonalé hermetické těsnosti skladovaných patron. 

   

  V 70. letech se v potápěčském průmyslu objevily také kyslíkové rebreathery na 

kapalný kyslík. Jednalo se o poměrně složité přístroje, jejichž hlavní částí byly tzv. 

Dewarovy nádoby. Ty byly složeny z vnitřní měděné láhve a vnější měděné nebo duralové 

láhve, přičemž mezi nimi byla vakuová superizolace. Kapalný kyslík s teplotou – 183 °C 

procházel přes odpařovač do ohřívače. Přesto měl nadechovaný kyslík poměrně nízkou 

teplotu. Vzrůst tlaku v láhvi vlivem postupného ohřívání byl řešen pojistným ventilem. 

Hlavní výhodou těchto přístrojů byla vysoká účinnost náplně – 1 litr kapalného kyslíku 

uvolní cca 650 litrů plynného kyslíku, na druhou stranu bylo nutné zajistit síť plníren 

kapalného kyslíku. Naplněné Dewarovy nádoby měly také omezenou dobu skladování, než 

okolní teplota prostoupila do náplně. I přes tato omezení byl přístroj v USA prodáván 

amatérským potápěčům.  

 

 Vývoj přístrojů s uzavřeným okruhem byl a stále je v seznamu zájmových výrobků 

pro vojenské použití. Jedná se o přístroje, které v podstatě nevypouštějí žádné bubliny  

a tudíž znemožňují detekci potápěčů z hladiny. Zejména kyslíkové rebreathery jsou 

používány pro svoji jednoduchost a spolehlivost přepadovými oddíly a v nemagnetické 

verzi např. pro pyrotechnické práce, obr. 3.  
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Obr. 3.   Aqualung C.O.D.E. – kyslíkový rebreather pro 

diverzní použití [foto autor] 

 

Obr. 4.  Schéma ústenky s naznačením 

proudění plynů [9] 

 

 Světový zbrojní průmysl vyvinul celou řadu unikátních přístrojů, mezi nimiž byly 

např. dýchací přístroje na kapalný vzduch, principielně velmi podobné přístrojům na 

kapalný kyslík či kyslíkovo-vodíkové přístroje. Jejich první vlna byla odzkoušena již         

v 50. letech ve Švédsku a v budoucnosti mohou najít, vzhledem k nízké ceně vodíku 

v porovnání s heliem, vysoké uplatnění pro hloubkové ponory. Největší problém spočívá 

v řešení výbušnosti směsi s kyslíkem, [1].       

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Charakteristika základních typů 

 Každý rebreather se skládá ze základních a specifických dílů. Ty základní jsou 

společné v zásadě všem druhům rebreatherů. Zcela jednoznačně sem patří ústenka             

a pohlcovač oxidu uhličitého. Do základních částí patří také nádechové a výdechové vaky, 

vrapové hadice a ventily. Dýchacími plyny jsou pak buď samotný kyslík, nebo kyslík 

doplněný tzv. diluentem – směs kyslíku a inertního plynu. 

1.3.1 Ústenka 

 Funkcí ústenky je propojení okruhu přístroje s dýchacím ústrojím potápěče. 

Materiálem bývají zpravidla odolné plasty např. delrin. Nejdůležitější součástí každé 

ústenky jsou jednocestné směrové ventily, které 

zajišťují správný směr pohybu dýchaného plynu 

tak, aby byl nucen procházet skrze pohlcovač 

CO2, obr. 4, [9].          

 Druhým důležitým prvkem ústenky je 

vodotěsný uzávěr zabraňující zaplavení přístroje  

a zabránění úniku plynu z nádechového vaku při 

odložení ústenky. Součástí ústenky bývá často 

také II. stupeň plicní automatiky, který je 

aktivován  uzavřením ústenky.           
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1.3.2 Scrubber  

 Scrubber je celosvětově používaný anglický výraz pro pohlcovač CO2. V oboru 

báňského záchranářství také absorber canister. Jeho úkolem je, jak název naznačuje, 

zbavovat vydechovanou směs CO2 a připravit ji tak k dalšímu použití – nádechu.    

 Nejčastější konstrukcí bývají dva typy scrubberů - axiální a radiální. U obou jde 

zpravidla o nádobu válcového tvaru, do které lze naplnit 2 - 4 kg absorbentu CO2.  

 Nejpoužívanější absorbenty pocházejí od firem Molecular Products ( Sofnolime), 

W.R. Grace Co. (Sodasorb) či Dräger (Divesorb). Zpravidla jsou těmito firmami vyráběny  

i levnější sorbenty pro lékařské použití, pro účely potápění je však zapotřebí důsledně dbát 

na použití speciálního sorbentu do potápěčských přístrojů. Ty jsou totiž vyrobeny tak, aby 

byly schopny reagovat na změny průtoku plynu v závislosti na zátěži potápěče. Nejčastěji 

se jedná o směs hydroxidu vápenatého, hydroxidu sodného a vázané vody, vše ve formě 

granulí rozměrů cca od 1 do 6 mm, různých tvarů. Měřítkem velikosti granulí bývá tzv. 

Mesh – počet zrnek na čtvereční palec. Větší počet znamená větší aktivní plochu a tedy 

lepší absorpci CO2. Zřídka bývá v potápěčských přístrojích jako sorbent také využíván 

hydroxid lithný, který je velice účinný, ale také silně toxický. Každý absorbent je silná 

žíravina a je nezbytné vyvarovat se přímého kontaktu s lidským tělem. Zejména je nutné 

zabránit možnosti zaplavení scrubberu a následnému vdechnutí či polknutí tekuté alkalické 

žíraviny. Takové situace lze eliminovat správným a úplným výcvikem a výběrem 

rebreatheru s vhodnou konstrukcí. 

 V scrubberu probíhají 3 chemické reakce v podstatě současně – jedna endotermická  

a dvě exotermické. Těmito reakcemi dochází nejen k absorbci CO2, ale vzniká také teplo    

a vlhkost. Obojí je při následném nádechu pociťováno potápěčem jako velmi příjemné na 

rozdíl od otevřeného okruhu, kde je nadechován suchý a studený plyn.  

 Kapacita sorbentu je udávána výrobcem, ale její sledování v rebreatherech je velmi 

složité. Do současné doby neexistuje spolehlivé měření vyčerpanosti sorbentu. Nezbývá, 

než se držet přísných bezpečnostních časových limitů a náplně včas měnit, dle doporučení 

výrobce rebreatheru. Některé přístroje umožňují sledování vyčerpanosti v souvislosti 

s exotermickými reakcemi, některé druhy sorbentů jsou opatřeny barevnou indikací po 

prošlé reakci, ale ani tyto metody nejsou zcela spolehlivé.   

 Podmínkou správné funkce je dokonalé naplnění nádoby scrubberu tak, aby 

nevznikaly mezi granulemi žádné kanálky, kudy by směs mohla procházet bez chemické 

reakce a tedy pohlcení CO2.  To zpravidla zabezpečuje důkladné „setřesení“ při plnění        

a použití uzávěrů s přítlačnými pružinami, [5], [9].          .           

 

 Konstrukce axiálního scrubberu nutí plyn procházet od spodní části směrem k horní 

a to buď v přímém směru (Axial Flow), obr. 5, nebo se změnou směru (Cross Flow). Plyn 

prochází scrubberem v plném profilu poměrně dlouhou cestou, což umožňuje používat 

sorbenty s větší granuláží (2-5 mm), které mají menší sorbční plochu CO2. Použití 

jemnějšího sorbentu by v tomto druhu srubberu mohlo nebezpečně zvýšit nádechové 

odpory. 

 U radiálního typu scrubberu, obr. 6, plyn prochází z centra scrubberu směrem ven, 

nebo opačně, v radiálním směru. Cesta plynu se tedy odehrává na mnohem větší ploše – po 

obvodu, ve srovnání s axiálním scrubberem, ale jeho dráha je kratší. Zde je nutno použít 

sorbenty s menší granuláží (1-2,5 mm), které disponují větší sorbční plochou a na krátké 

trase plynu z něj stihnou absorbovat CO2. Vyšší hustota nasypaného granulátu vlivem 

menší granuláže, nemá vzhledem ke krátké cestě plynu žádný významný vliv na zvýšení 

dechových odporů. 
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Obr. 5. Axiální scrubber 

 
Obr. 6. Radiální scrubber  

 

Obr. 7. Schéma kyslíkového 

rebreatheru [9] 

 

                

 

 

 

1.3.3 Kyslíkový rebreather 

 Nejstarší a nejjednodušší typ rebreatheru, obr. 

7. Tlaková láhev s O2 je opatřena redukčním ventilem, 

který je spojen s nádechovým vakem. Dávkování O2  

do tohoto vaku může být automatické - tryskou stálé 

dávky, nebo manuální pomocí tlačítka, případně zde 

mohou být obě varianty. Z nádechového vaku vede 

hadice k ústence, z ústenky je vydechovaný plyn 

veden do scrubberu. Ze scrubberu je plyn opět 

přiveden do nádechového vaku.  

 Nádechový vak může být pro úplnost opatřen 

přetlakovým ventilem. Je-li v přístroji použita tryska 

stálé dávky, je nastavena tak, aby byl dodáván O2 ve 

větším množství, než je maximální fyziologická 

spotřeba, např. 2 l/min.  

 Není zde nutné sledovat parciální tlak O2, neboť 

při správném vypláchnutí vaku O2 před ponorem 

nehrozí možnost hypoxie. Je však nezbytně nutné 

důsledně dodržovat maximální hloubku 6 m, tedy 

ppO2 = 160kPa (partial pressure O2), za jehož hranicí 

hrozí hyperoxie – akutní otrava O2, viz kap. 2. 

 Jedná se o vysoce efektivní přístroj, který 

s jednolitrovou tlakovou láhví s plnícím tlakem 20 

MPa umožní až dvouhodinový pobyt pod hladinou, 

[9].  

1.3.4 Polouzavřený rebreather s aktivní dodávkou 

 SCR (Semi-Closed Rebreather) využívá předem namíchanou směs plynů - nejčastěji 

nitroxu v rozmezí 32 – 60 % O2.  

 Plyn prochází přes redukční ventil tryskou stálé dávky do nádechového vaku, odtud 

hadicí do ústenky, výdech pak skrze ústenku hadicí do scrubberu a opět do nádechového 

vaku, obr. 8. Spotřebováván je pouze metabolicky O2. Jeho nespotřebovaná část spolu 

s diluentem zvětšují svůj objem ve vaku a po překročení nastavené hodnoty jsou vypuštěny 
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Obr. 8. Schéma SCR s aktivní 

dodávkou [9] 

 

přetlakovým ventilem do okolí. Proto je okruh 

polouzavřený.  Je zde rovněž možnost manuálního 

dávkování, např. pro plnění vaku při sestupu. 

 Přístroj je efektivní v  MOD (maximální 

operační hloubka) dané frakcí O2 v použité směsi. 

V menších hloubkách jeho efektivita silně klesá, 

neboť tryska stálé dávky musí být konstruována právě 

pro MOD a velkou námahu. Vzniká tak nadbytek  

plynu, který je bezúčelně vypuzován do okolí. Přístroj 

nelze používat s normooxickou či hypoxickou směsí 

od hladiny, neboť každým nádechem poklesne ppO2 

cca o 5 kPa a zhruba po druhém nádechu by tedy za 

použití vzduchu došlo k hypoxii.  

 Aktivní dodávka směsi může být konstantní – 

CMF (Constant mass flow), nebo proměnná – VMF 

(Variable mass flow). U CMF je dávka směsi stálá 

v každé hloubce, u VMF redukční ventil předřazený 

dávkovací trysce mění hodnotu středotlaku s hloubkou 

a tudíž i množství dávkované směsi, [4].  

 Tento typ rebreatheru je téměř stejně 

jednoduchý jako kyslíkový, ale je využitelný ve 

větším rozsahu hloubek daných MOD použité směsi. 

Tryska stálé dávky je určitou slabinou, neboť její 

průměry jsou řádově desetiny milimetrů. Vyvstává tak aktuální hrozba zanesení nečistotou, 

což by pro potápěče mělo fatální následky. Pro bezpečnost se tyto trysky zdvojují, zařazují 

se rovněž mechanické filtry plynu. Pro každý druh směsi je nutná tryska s adekvátním 

průměrem, dodávaná výrobcem.      

1.3.5 Polouzavřený rebreather s pasivní dodávkou 

 Konstrukce PASCR (Passive Addition Semi-Closed Rebreather ) doznala za poslední 

roky mnohých změn a rozličných vylepšení, neboť tento rebreather je přes své zjevné 

nevýhody velice oblíbený u extrémních jeskynních potápěčů po celém světě a mnozí z nich 

se sami podílejí na úpravách těchto přístrojů. Lze říci, že u tohoto typu rebreatheru je 

dosaženo maxima, co lze získat z mechanicky řízeného polouzavřeného okruhu. 

 Přístroj ve tvaru vertikálního válce tvoří tělo složené z dolní části s vaky, středové 

části s dostřiky pro doplňování dávky, horní části se scrubberem a hlavy s vyvedením 

vrapových hadic. Tlaková láhev je prostřednictvím redukčního ventilu připojena 

k dostřiku, který je aktivován pákovým mechanismem prostřednictvím spodní desky vaků. 

Aktivací doplní směs do okruhu. Ta prochází skrze axiální scrubber hadicí do ústenky. 

Výdech je směřován hadicí do hlavy a odtud kolem scrubberu do středové části. V ní jsou 

otvory pro vstup do vaků. Vaky – vlnovce, jsou uloženy souosým způsobem nejčastěji        

v objemovém poměru 1:8. Směs vstupuje do obou vaků hnána výdechem. Menší – 

středový vak je na vstupu opatřen jednocestným ventilem a na výstupu přetlakovým 

ventilem, obr. 9. Jakmile dojde k nádechu, vaky se začnou stahovat a směs z malého 

prostoru je vypuzena do okolí pomocí přetlakového ventilu. Směs je dále směřována do 

srubberu a opět do ústenky. Při každém nádechu je tak objem smyčky zmenšen o objem 

malého vaku – tedy o 1/8. Tím je zajištěn stále větší rozsah pohybu spodní desky vaků, až 
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Obr. 9. Schéma SCR s pasivní dodávkou [4] 

 

narazí na pákový mechanismus dostřiku a ten opět doplní smyčku čerstvou směsí. Objem 

smyčky a rychlost výměny plynu je dána dechovou frekvencí potápěče v závislosti na jeho 

námaze. Významným prvkem konstrukce přístroje je funkční jednocestný ventil malého 

vaku. Jeho nečinnost by rychle způsobila hypoxii, neboť objem smyčky by byl stálý         

(v konstantní hloubce) a spodní deska vaků by nemohla aktivovat dostřik čerstvé směsi.      

 Používá se stejných směsí jako v otevřeném okruhu, ale dochází k jejich významné 

úspoře zhruba dle poměru vaků. Směs lze v průběhu ponoru změnit připojením jiné láhve 

pomocí rychlospojky. Nevýhodou přístroje jsou větší rozměry, vyšší hmotnost a velká 

závislost dechových odporů na poloze potápěče. Parciální tlak O2 při výstupu z hloubky 

klesá spolu s okolním tlakem, což je třeba vzít v úvahu při výpočtech dekomprese.  

 Obliba přístroje spočívá v jeho robustnosti, jednoduchosti a mechanické odolnosti, 

která, kromě uvedené možnosti poruchy jednocestného ventilu malého vaku, činí přístroj 

téměř bezporuchovým. Pro svůj vzhled bývá tento přístroj nazýván „vysavačem“ a to 

zejména potápěči z řad uživatelů CCR (Closed Circuit Rebreather), [6].  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6 Plně uzavřený rebreather 

 Výše uvedené druhy rebreatherů, mají v zásadě společnou nevýhodu, kterou je 

neschopnost udržet stálý ppO2. Ten je potřebný z hlediska zkrácení dekompresních časů. 

Řešením je tedy přístroj, který do smyčky doplní jen takové množství O2, které bylo 

metabolicky spotřebováno, přičemž bude dodržena hodnota ppO2 zvolená potápěčem. 

Cesta k takovému systému začíná u znalosti aktuálního ppO2, tedy je nutné jeho měření. 

V CCR rebreatherech jsou pro takové měření využívány senzory O2. Jedná se                    

o galvanický článek, který průchodem směsi s O2 mění své výstupní napětí v milivoltech. 

To je následně měřícím zařízením převedeno na hodnotu ppO2. Současné rebreathery 

používají 3-5 senzorů najednou, tak, aby byla minimalizována možnost chybného měření.  

 Následné doplnění O2 dle výsledků měření je prováděno dvojím způsobem a tvoří 

tak dvě kategorie CCR – manuálně řízené a elektronicky řízené. 
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Obr. 10. Schéma manuálně řízeného CCR, systém KISS [4] 

 

 Rozdílem od SCR je striktní použití dvou tlakových láhví – jedné s O2 a druhé 

s diluentem – ředícím plynem (nejčastěji trimix, heliox). Diluent tvoří zároveň tzv. bail-out 

– záložní plyn. Není ale možné se na něj spoléhat vzhledem k malým obsahům 

používaných tlakových láhví. Jako opravdový bail-out slouží jedna nebo více (dle druhu 

ponoru) tlakových láhví, které potápěč nese s sebou, tzv. off-board láhve. Ty jsou 

používány v režimu otevřeného okruhu. Složení a množství plynu v nich by mělo stačit na 

provedení zamýšleného ponoru s otevřeným okruhem, pro případ selhání rebreatheru. 

Velikost této zálohy si každý potápěč musí spočítat sám, dle svých individuálních potřeb. 

Rozdílem bývá také použití dvou dýchacích vaků – nádechového a výdechového, [4].   

1.3.7 Manuálně řízený CCR (mCCR) 

 Láhve s O2 a diluentem jsou prostřednictvím redukčních ventilů připojeny do 

nádechového vaku. Dle konstrukce může být každá láhev připojena do jiného vaku – nejč. 

O2 do výdechového, diluent do nádechového. Před vstupem do nádechové hadice prochází 

plyn skrze senzory O2 a hodnoty jejich měření zobrazuje vhodná zobrazovací jednotka, 

umístěná zpravidla na ruce, spojená kabelem s rebreatherem, obr. 10. Potápěč si s ohledem 

na druh ponoru a předpokládanou dekompresi stanoví potřebný ppO2. V případě, že 

aktuální hodnota je nižší než zamýšlená, dávkuje ručně O2, až dosáhne potřebné úrovně. 

Pokud je aktuální hodnota vyšší než zamýšlená, pak potápěč dávkuje diluent, čímž směs 

naředí a ppO2 poklesne. Plyn, který při výstupu expanduje, je vypouštěn z výdechového 

vaku přetlakovým ventilem, případně i ústy potápěče, dle úrovně vycvičenosti.  

 Udržovaná hodnota ppO2 se nazývá SET-POINT. V průběhu ponoru potápěč 

zpravidla volí mezi více hodnotami set-pointů, přičemž pro pobyt na dně a dekompresi se 

používají hodnoty 1,0-1,4 bar a pro  

ponory v malých hloubkách pak 

hodnoty 0,4-0,7 bar.  

 Zřejmě nejznámějším mCCR 

je tzv. systém KISS (Keep It 

Simple, Stupid). V tomto případě je 

manuálně řízený systém vybaven 

navíc tryskou stálé dávky O2, která 

však není nastavena dle MOD, ale 

na hodnotu lehce menší, než je 

metabolická spotřeba, např. 0,8 

l/min. Tím je zajištěna určitá 

bezpečnost při opomenutí potápěče 

sledovat ppO2 a zároveň jistá 

úroveň komfortu, neboť dobře 

vycvičený potápěč pak provádí 

zásah do set-pointu jen každých 

cca10-30 minut, [3],[4].           

1.3.8 Elektronicky řízený CCR (eCCR) 

 Tento druh rebreatheru tvoří, v současné době, pomyslnou špičku pyramidy. Od 

mCCR se liší pouze přidanou počítačovou technologií, obr. 11. Technické provedení 

přístroje je stejné, jen signál od senzorů O2 je, kromě zobrazení v zorném poli potápěče, 
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Obr. 11. Schéma elektronicky řízeného CCR [4] 

 

předán řídícímu počítači, který podle předem nastavené hodnoty set-pointu, udržuje jeho 

výši dávkováním O2  solenoidním ventilem. 

 Dodávka O2 i diluentu může být samozřejmě i manuální. Hodnota ppO2 je počítačem 

sledována po celou dobu ponoru a dle výbavy pak provádí počítač výpočet dekompresního 

režimu on-line. Hodnotu set-pointu je možné měnit zadáním v průběhu ponoru, stejně tak 

např. druh diluentu. Dle konkrétní výbavy ovládání rebreatheru pak počítač zobrazuje také 

aktuální a maximální hloubku, čas ponoru, teplotu vody či čas použití náplně scrubberu. 

Počítače bývají zálohovány tak, že v případě poruchy primárního přebírá sekundární 

počítač jeho funkce.   Při selhání obou počítačů pak potápěč spoléhá na záložní přístroje, 

vlastní plán ponoru a rebreather používá v režimu mCCR. Pokud však dojde k selhání 

zobrazování ppO2, je nutné přejít do režimu SCR. To znamená vždy po několika 

dechových cyklech smyčku částečně, např. ústy, odpustit a manuálně doplnit čerstvým 

plynem. Nejbezpečnějším řešením takové situace je však přechod na bail-out.  

 Kontrola mnoha údajů na zobrazovacích počítačích může být únavná, proto je na 

ústenku, přímo před masku potápěče, přidávána zobrazovací jednotka HUD (Head Up 

Display). Ta pomocí diod, zpravidla v barevném provedení, informuje potápěče 

vyhodnocovací logikou o hodnotách ppO2. V některých případech je HUD vybaven 

technologií DIVA (Display Integrated Vibration Alarm), tedy rozšířením o vibrační alarm.  

 Výhody rebreatherů jsou jednoznačně zřetelné ve spotřebě plynů. Průměrná spotřeba 

kyslíku dospělého lidského jedince je 1 l/min. Tato spotřeba, respektive hmotnostní 

spotřeba se nemění s hloubkou, zůstává stále stejná a to je hlavní efektivita rebreatherů. 

Jak již bylo uvedeno, dýchaná směs je vlhká a teplá, což je nejen příjemné, ale má také 

značný vliv na snížení dehydratace a hypotermie. První stupně plicních automatik, které 

jsou osazeny na tlakových láhvích, nemají tendenci k zamrzání, neboť odběry z nich jsou 

minimální. Ponor a následná dekomprese prováděná s přístrojem CCR je vůbec 

nejefektivnější možná, neboť potápěč po celou dobu ponoru dýchá optimální směs 

s obsahem nejmenšího možného množství inertního plynu, [3],[4].           

 

 Uvedené popisy jednotlivých druhů rebreatherů nezahrnují všechny dosud známé 

typy, druhy a konstrukce. Jejich výčet by jistě vydal na samostatnou práci. Je zde uveden 

pouze přehled těch nejzákladnějších, z nichž se zpravidla odvíjí konstrukce dalších typů.  
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2 RIZIKA POTÁPĚNÍ S DÝCHACÍMI PŘÍSTROJI 
 S UZAVŘENÝM OKRUHEM 

 Potápěčská činnost zahrnuje celu řadu rizik rozličných příčin. Znalost těchto rizik                

a zejména nehod z nich plynoucích včetně jejich průběhu, následků a způsobů jak se jim 

vyhýbat, patří do základních vědomostí každého potápěče, ať rekreačního či profesionála. 

Neznalost je hazardováním se životem nejen svým, ale také svých potápěčských partnerů. 

Těm, v případě vlastní neznalosti, nejsme schopni včas a správně poskytnout pomoc, nebo 

je vystavujeme zbytečnému nebezpečí při naší záchraně. 

 Metodou, jak se potápěčským nehodám a nemocem, které z nich mohou vzejít, 

vyhýbat, je udržování teoretických znalostí na vysoké úrovni, plánování ponorů a zejména 

pravidelný nácvik řešení nouzových a krizových situací, [6].          

2.1 Rozdělení rizik 

 Potápěčská rizika lze rozdělovat jako rizika společná pro všechny potápěče a rizika 

specifická, která nás mohou ohrozit pouze za určitých podmínek. 

 Společná rizika dále dělíme na rizika fyzikální podstaty, vznikající pobytem 

ve vodním prostředí a dále rizika fyziologické podstaty, která vznikají ovlivněním lidského 

organismu přetlakem. 

 Podstata specifických rizik je dána prostředím, ve kterém se potápění odehrává a také 

potápěčskou technikou.  

 U většiny rizik fyzikální podstaty nehraje roli, zda se ponor odehrává s otevřeným či 

uzavřeným okruhem. Jsou to rizika daná působením fyzikálních veličin. Ovšem u rizik 

s fyziologickou podstatou a nehod z nich vyplývajících, existují kapitoly, na které je při 

potápění s rebreathery zapotřebí klást zvýšený důraz. Jednotlivé druhy nehod se často 

navzájem prolínají. 

   

Nehody s fyziologickou podstatou dle primární příčiny:  

 nehody a nemoci obecné povahy (specifika CCR/SCR) 

 nehody technické povahy (specifika CCR/SCR) 

 nehody z nevhodného složení směsí (specifika CCR/SCR)  

 barotraumata z podtlaku  

 barotraumata z přetlaku  

 dekompresní nemoc a dysbarická osteonekróza  

 

 Při potápění s rebreathery je potápěč vystaven všem rizikům stejně, jako potápěč 

s otevřeným okruhem. Některé nehody jsou více specifické pro OC (Open Circuit), jiné 

pak pro CCR. Je důležité, aby si potápěč používající rebreather byl těchto specifik vědom 

a nezanedbával žádný úkon při přípravě rebreatheru k ponoru, byť se může zdát zbytečný. 

Z hlediska statistik právě takové, na první pohled drobné, zanedbání vede k těžkému úrazu 

nebo přímo smrti potápěče, [6]. V řadách rebreatherových potápěčů koluje důležitý výrok, 

jehož pravdivost je ověřená a nezpochybnitelná: 

Rebreather zabíjí rychle a tiše! 
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2.1.1 Nehody obecné povahy 

 Potápění s rebreathery s sebou přináší některé úkony, které při potápění s OC 

nepoužíváme. Všechny tyto úkony, které vykonáváme „navíc“ však slouží k tomu, aby 

potápění s rebreathery bylo maximálně bezpečné a mohlo tak přinášet profit, pro který 

jsou tyto přístroje konstruovány.  

 Jedním z důležitých úkonů je udržování vnitřních částí dýchacího okruhu 

rebreatheru v čistotě. Je zapotřebí si uvědomit, že vložením ústenky do úst a zahájením 

dýchání propojujeme rebreather s naším respiračním systémem. Veškeré drobné 

mechanické nečistoty a biologické činitele způsobující bakteriální nebo plísňové infekce 

plic vdechujeme přímo bez jakékoliv další filtrace. 

 Z tohoto důvodu je nutné dodržovat hygienickou údržbu rebreatheru spočívající 

v desinfekci dýchacích vaků, vrapových hadic a ústenky. Ta by se měla provádět po sérii 

ponorů, v případě vícedenní přestávky pak po posledním ponoru před přestávkou. 

Používají se vhodné prostředky buď přímo od výrobce rebreatheru, nebo běžně používané 

zdravotnické desinfekce na ochranu před viry, bakteriemi, plísněmi, kvasinkami a houbami 

(např. Sekusept, Incidur). Velmi důležité je takovou desinfekci provést před užitím 

přístroje po jiné osobě!     

 Do této podkapitoly nehod zahrnujeme též nehody vzniklé zaplavením srubberu. Jak 

již bylo uvedeno v kapitole 1.3, je náplní scrubberu nejčastěji natronové vápno, tedy směs 

hydroxidu vápenatého a hydroxidu sodného. Průnik vody do scrubberu může nastat 

příčinou vyjmutí ústenky pod vodou bez jejího uzavření, nebo v případě netěsnosti vzniklé 

při sestavování přístroje. Obojí je v zásadě následkem buď špatného výcviku, nebo 

nerespektování základních postupů při přípravě a používání rebreatheru. Neovlivnitelnou 

možností je pak zaplavení z důvodu mechanického poškození okruhu při ponoru. 

 Po zaplavení vytvoří voda se sorbentem tekutou žíravinu (caustic coctail), jejíž 

vdechnutí způsobí alkalické poleptání plic, končící zpravidla úmrtím. Jen samotné 

poleptání ústní dutiny a hrtanu je velmi nebezpečné, [2], [4].   

 Nezbytná je prevence – důkladná příprava přístroje a kvalitní výcvik.        

2.1.2 Nehody technické povahy 

 Primární příčinou této skupiny nehod je nesprávné použití či selhání použité 

techniky. V našem případě se zaměříme pouze na samotný rebreather. Ten je složen z dílů, 

z nichž v podstatě každý může technicky selhat – např. prasklá vrapová hadice. V takovém 

případě by byl výčet těchto nehod opravdu vyčerpávající. Zmíníme tedy pouze ty, které 

jsou pro rebreather statisticky typické.   
 Přístroje typu eCCR jsou, jak již bylo uvedeno, vybaveny elektronikou. Dle 

konkrétního druhu rebreatheru se druh elektroniky liší svým provedením. Takovým 

učebnicovým provedením je existence dvou čtecích zařízení, primárního a sekundárního, 

spojených kabelem s hlavou přístroje. Zároveň v nich může být umístěna samotná řídící 

elektronika, provádějící výpočty dekomprese, ovládání solenoidu a další úkony. Tato 

zařízení má potápěč umístěna nejčastěji na předloktích. V hlavě přístroje pak jsou kabely 

napojeny na senzory O2 a solenoid. Rovněž odtud bývá vyveden kabel HUD nebo DIVA. 

Zdrojem energie elektroniky jsou akumulátory různých typů. Jejich umístění je buď v těle 

přístroje, nebo ve čtecím zařízení, [4].        

 

 Nehodou je v tomto případě zaplavení nebo selhání některé elektronické součástky: 
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 zaplavení primární/sekundární elektroniky, nebo obojí 

 zaplavení akumulátorů 

 zaplavení senzorů O2 

 selhání jednoho nebo více senzorů O2 

 porucha solenoidu – blokace v otevřeném / uzavřeném stavu    

 

 Všechny uvedené druhy nehod – jejich rozpoznání a způsob řešení – jsou součástí 

výuky v základním kurzu potápění s rebreathery. Jejich špatná diagnostika či ignorace 

předepsaných nouzových postupů mohou vést k trvalému poškození zdraví, nebo ke smrti 

potápěče. 

2.1.3 Nehody z nevhodného složení směsí 

 Při potápění, lhostejno zda s OC nebo CCR, jsou využívány, vyjma čistého kyslíku, 

plynné směsi. Základní podmínkou jejich použití je udržení parciálních tlaků jednotlivých 

plynů v přípustných fyziologických mezích.  

 Vezmeme-li v úvahu pouze plyny, které použijeme k dýchání z vlastní vůle, nikoliv 

omylem, pak se jedná zpravidla o kyslík, dusík a helium. Musíme rovněž zahrnout 

biologický produkt našeho metabolismu – oxid uhličitý. Do této skupiny nehod patří také 

směsi znečištěné oxidem uhelnatým, který se do potápěčských lahví může dostat pouze při 

specifických situacích plnění tlakových láhví kompresorem s pohonem na spalovací motor, 

kde sání kompresoru je v blízkosti výfuku spalovacího motoru nebo zakouřeného prostředí, 

anebo při použití kompresoru s nevhodným druhem oleje. Nadále se budeme blíže zabývat 

kyslíkem, dusíkem a oxidem uhličitým z této skupiny nehod, [6]:  

 

 nedostatek kyslíku – hypoxie  

 otrava kyslíkem – hyperoxie  

 otrava oxidem uhličitým – hyperkapnie  

 otrava oxidem uhelnatým  

 hloubkové opojení  

NEDOSTATEK KYSLÍKU – HYPOXIE 

 Hypoxie je termín označující nedostatek O2 ve tkáních. Jako spodní hraniční ppO2 se 

zpravidla uvádí hodnota 16 kPa.  Při jejím dalším snižování se začínají projevovat potíže:   

 16-12 kPa - zrychlení pulsu, zvýšení krevního tlaku, zrychlené dýchání, 

 tunelové vidění, svědění pokožky, komunikační problémy, neschopnost logické 

 úvahy, poruchy motoriky, třes rukou, promodrávání kůže, rtů, lůžek nehtů, 

 úzkost, dezorientace, zmatenost 

 12-10 kPa - ospalost, příjemný útlum, neschopnost rozpoznání svého stavu, 

 pomalá ztráta vědomí       

 pod 10 kPa – bezvědomí (vypadnutí náustku a následné utonutí) 

 

!!!Nástup hypoxie je pod vodou velmi těžko rozpoznatelný!!! 
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Hypoxie může mít celou řadu příčin, z nichž některé jsou typické pro SCR a CCR: 

 nedostatečné propláchnutí vaku u kyslíkového rebreatheru před ponorem 

 špatná volba směsi u SCR 

 ucpání nebo špatná volba trysky stálé dávky u SCR 

 porucha jednocestného ventilu malého vaku u PASCR 

 použití SCR/CCR v nevhodné hloubce s ohledem na ppO2  

 nedostatečné dávkování u CCR 

 

 Parciální tlak kyslíku je při používání rebreatheru nutné neustále sledovat a ihned 

reagovat na jeho změny, které by jinak mohly vést k hypoxii, [2], [6].         

OTRAVA KYSLÍKEM – HYPEROXIE 

 I zde je prvotním spouštěčem ppO2, tentokrát však jeho vysoká hodnota. V rozmezí 

hodnot ppO2 od 16 do cca 60 kPa nedochází takřka k žádným škodlivým projevům 

působení O2 na organismus. Při dalším zvýšení se toxicita O2 projevuje dvojím způsobem: 

  v rozmezí cca od 60 do 160 kPa – chronická otrava (efekt Lorraina Smitha) 

  hodnoty nad cca 160 kPa – akutní otrava (efekt Paula Berta) 

chronická otrava  (pulmonální toxicita) 

příčiny: 

 mnohahodinové dekomprese za použití hyperoxických směsí 

 opakované expozice v hyperoxickém prostředí 

příznaky: 

 pocit sucha v krku 

 bolest za hrudní kostí 

 dráždivý kašel, zkrácení dechu 

 

 Postihuje přímo plicní tkáně a způsobuje funkční změny respirace. Poškozuje 

výstelku alveolů – surfaktant. To vše vede k plicním otokům a zhoršení respirace. Zhoršuje 

se poddajnost plic, zmenšuje se vitální i celková kapacita plic. Návrat do normálu může 

trvat i několik týdnů.  

 V případě tohoto druhu toxicity se projevuje také kumulativní efekt O2. Případy 

potápění s hyperoxickou směsí po řadu dní za sebou jsou častější než jedna velmi dlouhá 

expozice. Z důvodu zvýšení bezpečnosti při používání takových směsí stanovil NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric Administration) jednotku kyslíkové tolerance OTU 

(Oxygen Tolerance Unit), kde 1 OTU představuje dávku odpovídající dýchání O2 po dobu 

jedné minuty při ppO2 = 100 kPa. Jako maximální přípustná denní dávka byla stanovena 

hodnota 300 OTU, ve které je zahrnuta i případná rezerva pro dýchání kyslíku při léčbě     

v dekompresní komoře. Tabulka s jednotkami OTU se používá při plánování ponorů 

s hyperoxickými směsmi, příloha č. 1, tabulka č. 1.  

 

akutní otrava (neurologická toxicita) 

příčiny při použití rebreatheru: 

 nevhodná volba směsi vzhledem k hloubce ponoru, překročení MOD 

 špatné dávkování O2 nebo porucha solenoidu bez reakce potápěče 
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příznaky: 

 nevolnost, závratě, poruchy zorného pole (tunelové vidění) 

 ztlumení zvuků bublin (s rebreatherem nečitelné) 

 dýchací potíže (pocit nedostatku vzduchu a zvýšených dechových odporů)     

 záškuby mimického svalstva (rtů a obličejových svalů), prstů 

  

Otrava probíhá v pěti fázích: 

 pretonická (její součástí jsou výše uvedené příznaky), trvání řádově vteřiny 

 tonická (ztráta vědomí, zástava dechu, ztuhnutí), trvání do 2 minut 

 konvulzivní (obnovení dýchání, trvání bezvědomí, vznik křečí podobných 

epileptickému záchvatu), trvání 1-2 minuty 

 postkonvulzivní (stálé bezvědomí, uvolnění svalstva, zrychlené prohloubené 

dýchání), trvání 5-30 minut 

 fáze nabývání vědomí (obnovení vědomí, zmatenost, dezorientace, 

vyčerpanost, apatie, letargie), trvání řádově hodiny 

 V průběhu tonické a konvulzivní fáze hrozí postiženému bez pomoci spolupotápěčů 

největší rizika. Je důležité v těchto fázích zajistit u postiženého udržení náustku v ústech 

(hrozí překousnutí, vypadnutí) a nevynášet ho k hladině (hrozí přetlakové barotrauma plic 

v důsledku apnoické pausy). I v postkonvulzivní fázi je nezbytné důsledně zajistit kontrolu 

dýchání a volný únik expandujících plynů z plic záklonem hlavy.     

 Největší nebezpečí této otravy spočívá v problému jejího odhalení. Uvedené 

příznaky pretonické fáze se totiž vůbec nemusí vyskytnout a nastoupí rovnou bez varování 

fáze tonická.  K popisu příznaků se používá mnemotechnická pomůcka převzatá od US 

NAVY pod zkratkou CONVENTID, příloha č. 1, tabulka č. 2. 

 Nástup otravy je velmi individuální. Není možné stanovit u žádné osoby hranice 

tolerance, neboť se neustále mění. Je závislá na obsahu O2 ve směsi, hloubce, teplotě vody, 

aktuálním zdravotním a psychickém stavu potápěče, aktuálně používaných farmakách        

(absolutně nevhodná s obsahem pseudoefedrinu) a mnoha dalších faktorech. S ohledem na 

maximální bezpečnost byly stanoveny limity doporučených horních mezí ppO2: 

 

 ppO2
max

 = 120 kPa – hloubky přes 80 m 

 ppO2
max

 = 130 kPa – hloubky do 80 m 

 ppO2
max

 = 140 kPa – hloubky do 50 m, se zátěží 

 ppO2
max

 = 160 kPa – běžné ponory a vykonávání dekomprese 

 

 Ani zde však „problémy“ s kyslíkem nekončí. Hyperoxie způsobuje také, do 

současné doby přesně nedefinovaný, soubor poruch zraku, poškozuje elasticitu rohovky, 

podporuje deficit periferního vidění a má na svědomí i poruchy sluchu s pocity plnosti ve 

středoušní dutině. Tyto příhody jsou však spíše záležitostí potápěčů s dlouhodobými          

a opakovanými pobyty v hyperoxickém prostředí, [2].  
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OTRAVA OXIDEM UHLIČITÝM – HYPERKAPNIE 

 Stejně jako u O2, i v tomto případě způsobuje snížená (hypokapnie), nebo zvýšená 

koncentrace CO2 (hyperkapnie) potápěčům potíže. Z hlediska použití rebreatherů se častěji 

vyskytuje vysoká koncentrace CO2.     

Příčiny: 

  nedostatečná ventilace plic 

  zvýšená tvorba vlivem práce bez zvýšení ventilace 

  nadměrné mrtvé prostory ve výstroji 

  znečištění směsi 

  špatná funkce scrubberu u přístroje SCR nebo CCR  

Příznaky dle ppCO2 v normobarickém prostředí: 

 nad 2 kPa - zvýšení ventilace, bolest hlavy zejména po expozici 

 nad 5 kPa - značné zvýšení ventilace, úzkost 

 do 10 kPa - progresivní vzestup ventilace plic a účinky na CNS (centrální 

 nervová soustava)  

 nad 10 kPa - významné narušení CNS, možné bezvědomí 

 více než 20 kPa - celkový záchvat křečí doprovázený bezvědomím 

 

 Vysoká koncentrace CO2 způsobí zvýšenou kyselost krve (acidózu) a celého 

vnitřního prostředí se všemi biochemickými následky a podílí se na urychlení nástupu 

hloubkového opojení a zvyšuje riziko akutní otravy kyslíkem snížením kritického 

parciálního tlaku O2. Pro úspěšný boj s hyperkapnií je zapotřebí snížení ppCO2, nebo lépe 

jeho úplná eliminace, eventuálně dýchání kyslíku. V takovém případě otrava CO2 

nezanechává následky. Prevencí je důsledné hluboké a pravidelné dýchání, snížení námahy 

pod vodou a při použití rebreatherů řádná příprava přístroje, zejména pak důsledné 

dodržování časů použití náplně scrubberu, [2].  

NARKOTIZACE DUSÍKEM – HLOUBKOVÉ OPOJENÍ 

 Narkotizace dusíkem je jedním ze základních vědomostních kamenů každého 

potápěčského kurzu. Dusík se v potápění vyskytuje jako inertní plyn, který se aktivně 

nepodílí na dýchání, ale jeho zvýšený parciální tlak (cca 320 kPa a více) působí narkoticky 

až hypnoticky na CNS, respektive na signály předávané v mozku neurotransmitery. 

Pocitově jsou účinky zvýšeného ppN2 podobné působení alkoholu a odolnost na tuto 

zvýšenou úroveň je silně individuální.  

 Z hlediska používání rebraetherů je stejně jako u OC příčinou použití nevhodné 

směsi (diluentu) – nejčastěji vzduchu do velkých hloubek (přes 30 m). Nástup příznaků je 

postupný a zkušený potápěč je dokáže včas odhalit a eliminovat výstupem do menší 

hloubky.  

 Na zvýšení narkotického efektu dusíku má velký vliv také podchlazení potápěče       

a rychlost sestupu. Při rychlém sestupu se účinky narkotizace dostavují dříve a s větší 

intenzitou. 

 Základním prostředkem možnosti vyhýbání se narkotizačním efektům dusíku je 

používání plynných směsí se sníženým podílem N2 (Nitrox, Trimix, Heliair). 

 Samostatnou kapitolu pak tvoří působení dusíku při vzniku dekompresní nemoci       

a dysbarické osteonekrózy, která byla detailně popsána v předcházející bakalářské práci 

„Potápěči báňské záchranné služby“,[2], [4], [6].   
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2.1.4 Specifická rizika  

 Tato rizika jsou, jak již bylo uvedeno, dána prostředím, ve kterém se ponor 

uskutečňuje a použitou technikou.  

 BZS uskutečňuje své zásahy ve většině případů v důlním prostředí, které z hlediska 

potápění označujeme jako prostředí s uzavřenou hladinou. Do stejné kategorie patří také 

potápění pod ledem, v jeskyních, vracích či zatopených průmyslových objektech. Výcvik  

a práce potápěčů BZS probíhá ve všech těchto prostředích, která se vyznačují některými 

společnými znaky:  

 není možný okamžitý výstup na hladinu  

 prostředí je téměř vždy mimo dosah denního světla  

 místo vstupu je zpravidla i místem výstupu – možnost ztráty orientace 

 prostředí je často silně kalivé – ztráta viditelnosti 

 ostré výstupky či předměty, možnost pádu předmětů, zablokování potápěče   

 zpravidla obtížný transport výstroje 

Tato rizika byla podrobně rozvedena v předchozí autorově bakalářské práci.  

 Při použití rebreatherů je možné u některých společných znaků zvrátit alespoň 

částečně vzniklou nepříznivou situaci ve prospěch potápěče: 

není možný okamžitý výstup na hladinu – v tomto případě má potápěč dostatek času na 

řešení krizové situace, neboť jeho spotřeba plynu je v porovnání s OC zcela zanedbatelná  

místo vstupu je zpravidla i místem výstupu – i v tomto případě platí rovněž výše uvedený 

fakt o spotřebě plynu, potápěč má dostatek času na řešení krize, případně může vyčkat 

záchranného týmu 

prostředí je často silně kalivé – v tomto případě hraje velkou roli umění pohybu potápěče 

v takovém prostředí – použití speciálního žabího kopu (frog kick), zcela eliminováno je 

však víření usazenin ze stěn a stropu vystupujícími bublinami 

ostré výstupky či předměty, možnost pádu předmětů, zablokování potápěče – tato rizika 

jsou těžko eliminovatelná, při použití rebreatheru např. nehrozí uvolnění předmětu 

vystupujícími bublinami a následný pád, vrapové dýchací hadice jsou však mechanicky 

zranitelnější než tuhé LP hadice plicních automatik OC. Zde je na místě jejich ochrana 

např. cordurovým potahem.    

 Je zřejmé, že použitím rebreatherů je možné některá rizika částečně či zcela 

odstranit, avšak na druhou stranu do hry také vstupují rizika další, typická pro uzavřené 

okruhy (viz kap. 2.1.1-2.1.3). Kompletní odstranění rizik je neproveditelné, potápění je  

a zůstane rizikovou činností. V profesionálním potápění, kterým je i práce potápěčů BZS, 

jde kvalitním výcvikem a použitím funkční výstroje tato rizika pouze snížit na 

akceptovatelnou úroveň po určité hranice prováděných ponorů. Použitím rebreatherů je 

pak možné tyto hranice posunout o kus dále, [6].     
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3 NÁVRH TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 

 Světový trh nemá o rebreathery nouzi. Výrobců je celá řada, od velkých 

průmyslových podniků až po „garážové“ tvůrce. Některé typy byly vyrobeny pro svého 

tvůrce a jeho blízké okolí, jiné mají tendence stát se obchodním artiklem. Jejich úplný 

přehled je za hranicemi této práce, uvedeni budou pouze tři zástupci patřící mezi největší 

výrobce.    

CCR Inspiration Classic, Inspiration Vision, Evolution, výrobce Ambient Pressure 

Diving Ltd., United Kingdom, vše kategorie eCCR 

 nejrozšířenější rebreathery na světě, největší obliba u rekreačních potápěčů,  

 propracovaný systém výcviku, CE certifikát  

 kvalitní zpracování, vzhledem k výrobě v EU časově dostupné ND a servis 

 axiální scrubber s malou kapacitou – krátké časy použití (cca 3 h) 

 přístroje mají univerzální kryt – nemožnost použití různých typů tlakových 

láhví 

 

CCR Megalodon, výrobce InnerSpace Systems Corp, USA, kategorie eCCR 

 jeden z nejmenších přístrojů 

 možnost volitelné velikosti tlakových láhví 

 kvalitní zpracování 

 axiální scrubber s malou kapacitou (cca 3h), radiální za příplatek 

 vysoká cena 

 problematická dostupnost v Evropě, navazující problém servisu 

    

CCR Hammerhead, výrobce Juergensen Marine Inc., USA, kategorie eCCR 

 poměrně vysoký počet uživatelů 

 možnost volitelné velikosti tlakových láhví 

 radiální scrubber dostatečné kapacity (cca 8 h) 

 vysoká úroveň zpracování, kvalitní materiály 

 stálý vývoj, část výroby v ČR 

 doposud není CE certifikát (v době vydání práce v řízení) 

 Pro použití u potápěčů BZS je zapotřebí rebreatheru, který je v praxi vyzkoušený, 

ověřený a statisticky spolehlivý. Musí být také použitelný s více druhy tlakových láhví, 

které jsou jednoduše vyměnitelné, musí být dostatečně mechanicky odolný, musí 

poskytovat dostatečně dlouhou ochrannou dobu při použití náplně scrubberu. Přístroj také 

nesmí být příliš rozměrný a těžký pro pohyb a transport v důlním prostředí. Důležitá je 

cenová kalkulace nákupu a dostupnost servisu, [10].     

3.1 eCCR Hammerhead – popis přístroje  

 V této kapitole je detailně představován eCCR rebreather Hammerhead, obr. 12. 

Jedná se o elektronicky řízený, plně uzavřený typ rebreatheru, který je vhodný do velkých 

hloubek a dlouhé explorační ponory. Tento přístroj je určen do hloubky 150 m, 

v příplatkové verzi až 220 m. Hmotnost přístroje s naplněným scrubberem a připojenými    

3 l láhvemi činí cca 28 kg.  Celý přístroj je velmi kompaktní a relativně malý, velmi 
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Obr. 12.  eCCR Hammerhead [10] 

 

snadno rozložitelný na jednotlivé díly, celkové strojírenské zpracování je více než precizní 

a použité materiály odpovídají současným náročným požadavkům na kvalitu. Přístroj lze 

snadno uživatelsky přizpůsobit.  

 Přístroj je na trh dodáván americkou firmou Juergensen Marine Inc. 

(www.rebreather.us). Distribuce nových přístrojů je prováděna výhradně skrze síť 

instruktorů s kvalifikací „Hammerhead CCR Instruktor.“  

 Zajímavostí a v tomto případě také velkou předností je, že větší část přístroje je 

vyráběna v České republice firmou IQ Sub, s.r.o. se sídlem v Ostravě (www.iqsub.cz). To 

je příznivé zejména při řešení případných reklamací či oprav a servisu. Tato česká firma se 

kromě výroby jednotlivých komponentů uvedeného rebreatheru zabývá také jeho 

zdokonalováním a modernizací a dále výrobou různých potápěčských doplňků, zejména 

vodotěsných pouzder do velkých hloubek. Z USA je pak dodáván software rebreatheru 

k řídícím počítačům a sídlí zde vedení firmy, které organizuje propagaci a prodej, [10].      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Canister , scrubber a příslušenství 

 Jedná se o válcovou nádobu, která se vyrábí v provedení z tvrdě eloxované AlMgSi 

slitiny, nebo z Delrinu. Nádoba je určena jako schránka pro scrubber, v horní části 

opatřena bajonetovým uzávěrem, který ji spojuje s hlavou přístroje. Na dno canisteru se 

vkládá vodní past tvořená delrinovým mezikružím. Do jejího středu se zpravidla vloží savá 

houba nebo tkanina pro lepší udržení vniklé vlhkosti.  

http://www.rebreather.us/
http://www.iqsub.cz/
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 Z vnější strany jsou ke canisteru připojeny pomocí nerezových spon speciální 

rychlospojky pro spojení s tlakovými láhvemi. Tyto rychlospojky se skládají ze dvou dílů, 

kdy jedna část je na canisteru a druhá na tlakové láhvi. Spojení je velmi rychlé a bezpečné. 

Pomocí těchto rychlospojek lze k přístroji připojit libovolnou velikost láhve, případně je 

možné kombinací rychlospojek připojit více lahví najednou.   

 Pomocí dalších nerezových spon je ke canisteru připevněn také nosič, který celý 

přístroj následně spojí s nerezovou zádovou deskou s popruhy pro potápěče (backplate). 

Na tento nosič jsou umístěny dva manifoldy pro středotlaký rozvod kyslíku a diluentu.   

 Kyslíkový manifold zahrnuje vývod hadicí pro připojení k výstupu solenoidu pomocí 

rychlospojky, dále vývod hadicí pro spojení s ventilem manuálního dostřiku. Součástí 

manifoldu je také pojistný přetlakový ventil, dva volné porty a šroubení (9/16 UNF) pro 

připojení středotlaké hadice z I. stupně plicní automatiky kyslíkové láhve.  

 Diluentový manifold zahrnuje vývody hadic pro spojení s kompenzátorem vztlaku, 

II. stupněm kombinované ústenky, ADV ventilem (Automatic diluent valve) a manuálním 

dostřikem. Jsou zde také dva volné porty a šroubení (9/16 UNF) pro spojení středotlaké 

hadice z I. stupně plicní automatiky láhve s diluentem. 

 Scrubber je radiálního typu na 3,3 kg pohlcovače. To zajišťuje dobu použití cca 6-8 

hodin. Scrubber je vyroben z nerezového děrovaného plechu a delrinu. Jeho víko je 

opatřeno tzv. Self-packing systémem s pružinami, což zajišťuje stálé stlačení absorbentu    

a zabraňuje tak vytváření kanálků. Víko scrubberu má bajonetový uzávěr. Příloha č. 2.  

3.1.2 Ústenka, dýchací vaky, vrapové hadice 

 Ústenka je vyrobena z delrinu a nerezových dílů. Jedná se o uzavíratelnou ústenku 

s integrovaným II. stupněm plicní automatiky otevřeného okruhu. Uzavírání je řešeno 

otočným kulovým uzávěrem uvnitř těla ústenky. Ovládání je z přední strany ústenky. 

V případě použití ústenky v módu OC je tato vybavena regulací nádechového odporu. 

Uvnitř ústenky se nacházejí směrové ventily. Vývody pro vrapové hadice mají bajonetový 

uzávěr s pojistkou proti samovolnému rozpojení. Vstup LP (light pressure) hadice pro OC 

okruh je opatřen standartním závitem 9/16 UNF.  

 Dýchací vaky jsou umístěny přes ramena, v dvouplášťovém provedení – vnější plášť 

je z Cordury 2000, vnitřní pak z Cordury 560 s PU povlakem. Vnější plášť je vybaven 

několika nerezovými „D kroužky“ pro uchycení např. manometrů a dalších součástí 

výstroje. Má také na zadní straně velcro pásky na připevnění k popruhu zádové desky 

a stahovací popruhy pro uchycení k opasku. Díky ramennímu umístění zcela eliminují 

dechové odpory v závislosti na poloze potápěče.   

 Nádechový vak je vybaven ventilem pro manuální plnění diluentu a ADV ventilem. 

Ten slouží pro automatické doplňování vaku při sestupu. Při rostoucím okolním tlaku se 

vak zploští a aktivuje ADV ventil, který doplní plyn a zvýší tak objem smyčky na 

dýchatelnou úroveň. Tento ventil je uživatelsky vypínatelný jednoduchým posunutím 

vnějšího kroužku.  

 Výdechový vak je vybaven ventilem pro manuální plnění kyslíku a přetlakovým 

ventilem. Ten slouží k odpouštění přebytečného plynu při výstupu a může být rovněž 

použit pro odstranění vody z okruhu.  

 Vrapové hadice jsou vyrobeny z EPDM gumy, která má vysokou odolnost vůči UV 

záření a některým běžným chemikáliím. Vnitřní průměr hadic je 38 mm. Provedení je 

párové: 2 + 2 kusy, které jsou mezi sebou propojeny delrinovými „T-kusy“. Ty usměrňují 

a rozdělují dýchací okruh na 4 části: 
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 ústenka - výdechový vak 

 výdechový vak - hlava 

 hlava - nádechový vak 

 nádechový vak – ústenka 

 

 T-kusy jsou vybaveny přepážkou, která zabraňuje přelévání případně nashromážděné 

vody z vaku do hlavy a tím do scrubberu v canisteru. Pro lepší ergonomii jsou vůči vakům 

otočné. Vstup nádechové hadice do ústenky nese držák pro umístění zařízení HUD-DIVA, 

příloha č. 3. 

3.1.3 Hlava a řídící počítače – zobrazovací jednotky, DIVA 

 Tak jako většina ostatních dílů je i hlava vyrobena z kombinace delrinu a nerezového 

kovu. Jedná se o propracovaný díl vytvořený z velké části CNC technologií. Ke canisteru 

se hlava připojuje pomocí převlečné matice bajonetovým uzávěrem.  

 Z vnější strany je hlava osazena vstupy pro vrapové hadice s bajonetovým 

připojením včetně pojistky proti samovolnému rozpojení. Tyto vstupy jsou umístěny, 

narozdíl od mnoha jiných rebreatherů, symetricky, což usnadňuje vedení vrapových hadic 

k vakům. Z hlavy jsou dále vyvedeny kabely s připojenými zobrazovacími jednotkami. 

Kabely jsou vedeny průchodkou a jsou neodpojitelné. Pomocí rozpojitelného konektoru je 

připojen k hlavě kabel HUD-DIVA, avšak dle přání uživatele může být toto připojení 

provedeno jako nerozebíratelné. Posledním dílem na vnější straně je vstup pro připojení 

hadice na dostřik kyslíku solenoidem. Ten je řešen pomocí otočného kolínka s úhlem 90 ° 

s připojením k hadici prostřednictvím závitu nebo rychlospojky. 

 Z vnitřní strany je v hlavě umístěn a zapojen solenoid pro vstřikování kyslíku. Ve 

středové části je pod víkem s bajonetovým uzávěrem umístěna vyjímatelná patrona nesoucí 

3-4 senzory kyslíku. Tuto patronu je možné po ponoru samostatně vyjmout a senzory tak 

skladovat odděleně od vlhkého prostoru. Rovněž je tak značně usnadněn přístup 

k senzorům např. pro jejich výměnu. Do hlavy se patrona zasouvá v přesné dráze bez 

možnosti jakékoliv záměny postavení a je s hlavou propojena prostřednictvím 8 pinového 

konektoru. Měření senzorů probíhá na nádechové straně.   

 Zobrazovací jednotky, nebo-li řídící počítače, nazývané dle umístění též „handsety“ 

jsou tedy dvě s rozlišením primární a sekundární. Jejich výrobní označení může být „Rev 

C“, což je původní, nejstarší typ, „Rev C+“, současný typ, nebo „Rev D“ jako současný typ 

rozšířený o velký OLED display s funkcemi vestavěné GPS s pamětí, digitálního kompasu      

a akustického alarmu. 

 V případě nejrozšířenějšího typu Rev C+ jsou oba handsety stejně velké, vyrobeny 

z delrinu. Každý handset je vybaven tlakovým čidlem pro měření hloubky, barometrem pro 

měření tlaku vzduchu, párem ovládacích piezoelektrických tlačítek a průzorem LED diody 

pro vizuální alarm.   

 Na horní straně je skleněný průzor, pod kterým se nachází dvou řádkový 16-ti místný 

display pro zobrazování údajů o ponoru. V současné době je již dodáván v provedení 

OLED.  

 Každý handset má z boční strany vodotěsnou komoru se šroubovací zátkou pro 

vložení akumulátoru. Těmi jsou články AA od 1,2–3,7 V, provedení Ni-Mh nebo Lithium. 

Běžný článek 1,5 V umožní provoz na cca 6 hodin.  

 Po vložení akumulátorů je zapotřebí provést základní nastavení přístroje. Každý 

handset se nastavuje zvlášť a v závislosti na příplatkové výbavě jsou mezi nimi rozdíly. 
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 U primárního handsetu je nutno definovat set-pointy, nebo-li hladiny udržování 

ppO2, které se nastavují v průběhu ponoru. Dále je možné uložit do paměti až 10 druhů 

plynných směsí - diluentů, ze kterých si potápěč poté vybírá aktuálně používaný plyn. 

Změna je možná i v průběhu ponoru.  

 Dalším nastavením je výběr konzervatismu z  přednastavených, s  možností 

definování jednoho vlastního. Konzervatismus ovlivňuje dekompresní postup, zejména 

hloubky a časy na jednotlivých dekompresních zastávkách. 

 Volí se také doba podsvícení displaye, metrické či imperiální jednotky, napětí, při 

kterém se zobrazí varování nízkého stavu baterie, doba automatického vypnutí, velikost 

standartní chyby a způsob práce solenoidu (3 módy). Existuje zde také možnost 

elektronického „uspání“ pro případ nutné výměny baterie za současného zachování údajů 

z předchozího ponoru v paměti, což je důležité zejména v případech opakovaných ponorů. 

 Handset zobrazuje na vyvolání také barometrický tlak a napětí senzorů kyslíku. Na 

display probíhá zobrazení několika způsoby:  

 povrchový mód – zobrazení povrchového intervalu, módu uzavřeného (CC) 

nebo otevřeného (OC) okruhu, maximální hloubky předchozího ponoru       

a času ponoru. Ve spodním řádku jsou zobrazeny údaje senzorů kyslíku. 

 potápěčský mód I – zobrazení aktuální hloubky, zvoleného set-pointu, času 

ponoru a maximální hloubky. Ve spodním řádku opět údaje senzorů O2. Po 

cca 2 sekundách se obrazovka mění na: 

 potápěčský mód II – zobrazení prvního řádku je stejné jako u předchozího 

módu, v druhém řádku probíhá zobrazení procentuálního obsahu O2 ve 

zvoleném diluentu a dekompresních údajů. Po cca 2 sekundách se 

obrazovka mění na: 

 potápěčský mód III – zobrazení prvního řádku opět stejné, ve druhém řádku 

se zobrazuje diluent pod vloženým názvem. Po cca 2 sekundách dochází 

k přechodu do potápěčského módu I.     

 

 Během ponoru se potápěčské módy plynule střídají až do jeho ukončení.  

 

 U sekundárního handsetu je nutno nastavit rovněž dobu podsvícení displaye, 

používané jednotky, napětí varování nízkého stavu baterie a dobu automatického vypnutí.   

I zde je možné vyvolat zobrazení barometrického tlaku a napětí senzorů kyslíku.  

 V případě příplatkové verze obsahuje i sekundární handset dekompresní data, která 

se zobrazují na display.  

 Na tomto handsetu je možné nastavení „časovače“ náplně scrubberu, tzv. „STACK 

TIMER.“ Uživatel si sám zvolí maximální čas, který hodlá na náplni použít a tato funkce 

jej bude automaticky hlídat. V případě přiblížení se nastavenému času pak bude na display 

zobrazen alarm (stack overrun) a dojde rovněž k varovnému signálu vydávaného DIVA 

zařízením. 

 Zobrazení na sekundárním handsetu je volitelné ze třech způsobů: 

 classic mode – v horním řádku je zobrazen status systému (OK, WARN, 

ALERT, PO2!, ERROR!, BAT), dále aktuální ppO2 a zvolený set-point, 

v druhém řádku jsou údaje senzorů O2 

 depth/Timer mode – zde dochází k postupnému přechodu mezi třemi 

„obrazovkami“, kde první je totožná s classic mode, na druhé je v horním 

řádku aktuální hloubka, teplota vody a maximální dosažená hloubka, na 
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třetím zobrazení pak aktuální hloubka a celkový čas ponoru, v druhém 

řádku jsou údaje senzorů O2 

 depth/Timer/Stack mode – zde dochází k postupnému zobrazení celkem 4 

obrazovek, kde první tři jsou shodné s předchozím módem a na čtvrtém 

zobrazení se objeví zbývající čas na scrubberu, ve spodním řádku jsou opět 

údaje senzorů O2 

 Oba handsety jsou vybaveny funkcí kalibrace senzorů O2, což je úkon prováděný 

před ponorem. Primární handset je ovladačem solenoidu – řídí vstřikování O2 a v případě 

jeho poruchy je nutné řídit přístroj manuálně dle údajů na sekundárním handsetu.       

  

 Přístroj lze použít v režimu CC (uzavřený okruh), nebo OC (otevřený okruh). 

V takovém případě je nutné jej celý řídit manuálně, solenoid je vypnutý, ale elektronika je 

vybavena doplňkovou funkcí, která hlídá  ppO2 a v případě jeho poklesu na hodnotu 0,19 

kPa dojde k aktivaci solenoidu a vstříknutí dávky O2.  

 Zařízení HUD-DIVA, které je propojeno se sekundárním handsetem, je určeno ke 

zlepšení uživatelského komfortu tím, že v zorném poli potápěče – před jeho maskou, 

informuje o tom, zda ponor probíhá dle plánovaných – nastavených hodnot. 

 Jedná se o vícebarevnou LED diodu vydávající záblesk: 

 modré nebo zelené (dle provedení) barvy každých 8 sekund, pokud je aktuální ppO2 

do 15% od nastaveného set-pointu 

 modročervené nebo zelenočervené barvy každých 5 sekund, pokud je aktuální ppO2 

v mezích 15-24 % od nastaveného set-pointu 

 červené barvy každé 2 sekundy, pokud je aktuální ppO2 více než 25 % od 

nastaveného set-pointu, tento alarm je doplněn rovněž vibrací, která se přenáší do 

náustku 

 

 Vyobrazení jednotlivých komponentů se nachází v příloze č. 4, v příloze č. 6 se 

nachází přehled funkcí obou handsetů.    
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4 NÁVRH METODIKY APLIKACE DÝCHACÍ TECHNIKY 
 S UZAVŘENÝM OKRUHEM U BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ 
 SLUŽBY  

 Pokud má rebreather při použití potápěči BZS (i jiných) přinášet maximální možný 

profit oproti přístrojům OC, je především nutné minimalizovat rizika. Pro jejich eliminaci 

je kromě jejich znalosti nutné dodržovat určité postupy spojené s přípravou rebreatheru na 

ponor a s jeho ošetřením po ponoru. Jedná se o praxí ověřené poznatky, které systematicky 

vedou k odhalení možných problémů. Poponorové ošetření je důležité především 

z hlediska uchování rebreatheru v dobré kondici po dlouhý čas. Tyto postupy jsou součástí 

rebreatherových kurzů. Pro zajištění výborné osobní znalosti přístroje je žádoucí, aby se 

každý potápěč staral o svůj přístroj sám. Tím získává dokonalý přehled o přístroji, jeho 

konstrukci a aktuálním stavu.  

4.1 Kompletace rebreatheru 

 Přípravu rebreatherů je vhodné zajistit již např. v dílně BZS, ale může probíhat také 

až na lokalitě, kterou může být i základna ve smyslu vyhl. ČBÚ č. 447/2001 Sb. Výhodou 

přípravy na stanici je většinou pohodlí, dostatek světla, teplo, sucho. Přípravu na lokalitě 

může komplikovat celá řada nepříznivých podmínek, jako nedostatek místa, vhodného 

prostoru, světla, klidu apod. V případě zjištění chybějící části pak hrozí návrat zpět, což 

není vždy možné.  

 Kompletaci lze rozdělit na dvě fáze, kde v první fázi je sestaven samotný rebreather 

a ve druhé fázi, na lokalitě, se provede dostrojení zádovou deskou (backplate)  

a kompenzátorem vztlaku. Příprava probíhá dle ověřených a zaběhnutých pravidel, pro 

zjednodušení a lepší přehled o prováděných činnostech je možné sestavit itinerář dílčích 

úkonů (check-list), který je možné individuálně upravit. Pořadí některých bodů je dáno 

konstrukcí přístroje, u jiných ho lze zaměnit. Vždy je však důležité projít všemi body 

itineráře. Jeho kontrola je vhodná zejména v začátcích používání rebreatheru: 

 plnění scrubberu nebo kontrola životnosti sorbentu, kontrola dostatečného naplnění  

 vložení vodní pasti, vložení savého prostředku, vložení scrubberu do canisteru 

 připojení tlakových láhví s O2 a diluentem, analýza směsi 

 montáž I. stupňů plicních automatik, připojení k manifoldům  

 vložení nabitých zdrojů do handsetů 

 vložení patrony se senzory O2 do hlavy, kalibrace pomocí kalibračního setu 

 nasazení a zajištění hlavy, připojení hadice k solenoidu, připojení kabelu HUD  

 dýchací vaky – montáž manuálních ventilů, ADV a T-kusů s vrapovými hadicemi 

 připojení vrapových hadic do hlavy, připojení hadice k ADV, manuálním ventilům 

 kontrola ústenky - funkce směrových ventilů, připojení k vrapovým hadicícm 

 připojení LP hadice diluentu do ústenky, montáž HUD na ústenku 
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 eventuelní nasazení kompenzátoru vztlaku, připojení hadicí, nasazení backplate, 

připojení popruhů k dýchacím vakům  

4.2 Příprava před ponorem 

 kontrola všech hadic – připojení, správné vedení 

 mechanické vypnutí ADV, podtlaková zkouška těsnosti okruhu 

 dotažení přetlakového ventilu výdech. vaku, přetlaková zkouška těsnosti okruhu       

 natlakování systému otevřením ventilů tlakových láhví, kontrola těsnosti a tlaků 

 kontrola módu OC ústenky, opětovná kontrola funkce směrových ventilů 

 montáž zbývajících částí – láhev na plnění suchého obleku, kanystr světla případně 

vyhřívání, další individuálně používané součásti umístěné na backplate 

 zapnutí a nastavení primárního handsetu – kontrola funkce solenoidu poslechem, 

kontrola kalibrace, výběr diluentu, volba set-pointu, případné další osobní změny dle 

menu 

 zapnutí a nastavení sekundárního handsetu – kontrola kalibrace, set-pointu, kontrola 

funkce HUD-DIVA 

 

Před zahájením ponoru je vhodné provést: 

 opakovaná kontrola otevření ventilů tlakových láhví, hodnot tlaku, připojení hadic 

manuálních dostřiků a jejich funkce 

 zahájení rozdýchání rebreatheru za současného sledování handsetů a kontroly všech 

funkcí (rozdýchání cca 3-5 min) 

 Po zahájení ponoru je vhodná vzájemná kontrola v malé hloubce s partnerem na 

odhalení případného úniku plynu – netěsnosti systému. 

4.3 Ošetření po ponoru 

 uzavření tlakových láhví, kontrola tlaků, odtlakování systému 

 odpojení vrapových hadic od hlavy, sejmutí hlavy a vyjmutí patrony s O2 senzory pro 

vysušení 

 vyjmutí scrubberu a vylití případné vody, zapsání času expozice, srovnání se 

STACK-TIMEREM 

 postupná rozborka rebreatheru, vysušení canisteru a hlavy, vypláchnutí vrapových 

hadic a dýchacích vaků pitnou vodou, případná desinfekce dle potřeby 

 uložení rebreatheru ve skladu či určeném místě    

 Tento postup se odvíjí v závislosti na tom, zda po ponoru následuje ukončení 

potápění, nebo se chystá další ponor. V takovém případě se ponechá systém natlakovaný   

a provedou se pouze kontroly stavu tlaku plynů, stavu – času absorbentu a obvyklé 

předponorové úkony. 
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5 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH 
 OPATŘENÍ  

 Z kapitol, zejména 1 a 3, předložené práce vyplývá, že rebreather je přístroj, který 

svojí funkcí dokáže zmenšit náklady na směsové potápění.  

 Tento fakt by však neměl být rozhodující při úvahách o přechodu na rebreather. Je 

zapotřebí zvážit celou řadu faktorů, které jsou uvedeny v předchozích kapitolách, veškerá 

pro a proti. Pro názornost rozdílu spotřeby plynů mezi OC a rebreatherem je však možné 

na imaginárním ponoru tento rozdíl demonstrovat a s tím související náklady na tyto 

použité plyny.     

 

Základní parametry ponoru: 

hloubka:    60m (700 kPa) 

čas na dně:   30 min 

hladinová spotřeba:  25 l/min 

sestupová rychlost:  15 m/min 

použitá směs pro dno:  Trimix 15/55 (15 % O2, 55 % He) 

použité dekompresní plyny: Nitrox 50 (EAN 50), O2 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. Zadání ponoru v DecoPlanneru [11] 

 



Jiří Šejba: Možnosti využití dýchací techniky s uzavřeným okruhem u potápěčů BZS  

30 

2014 

Tab. 1. Spotřeba plynu v jednotlivých fázích ponoru [autor] 

 

 S využitím plánovacího dekompresního software DecoPlanner získáváme po zadání 

plán ponoru s rozvržením dekompresní procedury – hloubek dekompresních zastávek         

a časů na nich strávených. Pro zadání byly použity doporučené konzervativní hodnoty 

gradient faktorů, obr. 13.    

 

Spotřeba s OC: 

- pro sestup a výstup je uvažován celkový čas trvání pro poloviční hloubku 

- spotřeba v hloubce je součinem hladinové spotřeby a násobku atm. tlaku  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Z provedených výpočtů spotřeby plynů v jednotlivých fázích ponoru vyplývá, že pro 

takový druh ponoru s otevřeným okruhem bude nutné použít následující velikosti 

dýchacích přístrojů s ohledem na zůstatek rezervy 50 barů po ukončení ponoru: 

 

 Trimix 15/50, plnění 220 bar –   přístroj 2x18 l (rezerva jen 34 bar!) 

 Nitrox 50, plnění 220 bar  –  přístroj S80 (typizovaná láhev zn. LUXFER, objem 

   v kub. stopách odpovídá cca 11 l)   

 Kyslík, plnění 220 bar  –  přístroj S80 

 Je uvažováno kontinuální plnění, tzn. dle předem připravených výpočtů je do 

přístroje nejprve přepuštěn O2, následně u trimixu Helium a poté jsou přístroje na cílový 

tlak doplněny vzduchem z kompresoru. Po ukončení plnění je nutné provést analýzu směsi. 

 Pro naplnění těchto přístrojů jsou zapotřebí následující objemy plynů: 

Trimix 15/55:  O2 – 558 litrů 

  He – 4356 litrů 

Nitrox 50: O2 – 891 litrů 

Kyslík: O2 – 2420 litrů 

 

 Dle elektronicky dostupných informací byly zjištěny tyto ceny plynů: 

 O2 – 0,25 Kč/ litr vztažený k atm. tlaku 

 He – 0,9 Kč/litr vztažený k atm. tlaku 

  

Procedura/plyn čas (min) 
hloubka (m) 

celkový tlak (kPa)  
spotřeba v 

hloubce (l/min) 
spotřeba celkem 

(l) 

sestup (Tmx) 4 25/350 87,5 350 

pobyt na dně 
(Tmx) 

26 60/700 175 4550 

výstup (Tmx) 14 41/510 127,5 1785 

dekomprese 
Nitrox 

27 21-9/310-190 prům. 62,5 1550 

dekomprese O2 37 6/160 40 1480 
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Nyní je možné spočítat náklady na naplnění potřebných dýchacích přístrojů pro uvedený 

ponor: 

He: 4356 litrů x 0,9 Kč =  3920 Kč 

O2: 3869 litrů x 0,25 Kč =   967 Kč  

celkem:                             4890 Kč 
 

 Pro uvedený ponor vychází u přístroje 2x18 l rezerva pouze 34 bar. Nejlepší 

variantou v tomto případě je s touto rezervou počítat a upravit případně plán ponoru např. 

zkrácením pobytu na dně. Dalším možným řešením je pak použití většího přístroje – např. 

2x20 l. To je ale obrovský a velmi těžký přístroj, který by opět zvedl náklady na plnění 

směsi.  

Spotřeba s rebreatherem: 

V tomto případě bude použito základních láhví (O2 a diluent) objemu 3 l s plněním na 220 

bar.  

Kyslík:  O2 – 660 litrů 

Trimix 15/55: O2 – 46,5 litru 

  He – 363 litrů  
        

He: 363 litrů x 0,9 Kč = 327 Kč 

O2: 706,5 litru x 0,25 Kč =  177 Kč  

celkem:                           504 Kč 

 

 V tomto případě je však nutné započítat také cenu absorbentu. Vzhledem k typu 

ponoru je vhodné počítat s tím, že náplň scrubberu je možné použít na max. dva takové 

ponory, neboť ve větší hloubce dochází ke zmenšení jímavosti absorbentu. Při současné 

průměrné ceně absorbentu Sofnolime 797 cca 150,-/kg tak náplň scrubberu stojí cca 500,- 

Kč, tedy 250,- Kč na demonstrovaný ponor. 

 Pouhým porovnáním výsledků výpočtu je jasně viditelný profit rebreatheru a to 

zhruba sedmi násobný. Další profit však přichází ve formě skutečné spotřeby. Zatímco při 

použití OC je vydechovaný plyn nenávratně ztracen, dojde u rebreatheru při tomto 

imaginárním ponoru ke spotřebě pouhých cca 50 litrů diluentu a v případě O2 metabolickou 

spotřebou přibližně 1 litr/minutu ponoru, tedy cca 110 litrů.  

 Tyto hodnoty by se v reálném případě ještě zmenšily, neboť doba dekomprese 

s rebreatherem by byla podstatně kratší než s OC. To je dáno udržováním ppO2 na 

nastavené úrovni (set-point) a tím dochází k vytvoření ideální směsi pro každou hloubku. 

Hodnoty pp inertních plynů helia a dusíku postupně klesají, což má velmi příznivý vliv na 

vysycování těchto plynů z tkání. V případě OC ppO2 při výstupu postupně klesá až do 

změny druhu plynu, kde skokově vzroste, při dalším výstupu se situace opakuje. V případě 

helia jeho pp klesá až do změny plynu za Nitrox, kde dojde k nárůstu pp dusíku, neboť 

helium je jím zcela nahrazeno. I tyto děje mají vliv na dekompresní režim, na rozdíl od 

rebreatheru však negativní, a proto je dekomprese s OC delší.        

 Na fyziologický stav potápěče má vliv také vlhkost a teplota směsi, kterou dýchá. 

V případě OC spolu s poklesem pp všech složek směsi včetně vodní páry dochází 

k poklesu relativní vlhkosti a dýchaná směs je velmi suchá a také chladná. 
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 Potápěč s rebreatherem dýchá díky chemickým reakcím probíhajícím ve scrubberu 

směs vlhkou a teplou.    
 

 Dalším možným způsobem porovnání rebreatheru a OC je zcela jistě pořizovací 

cena. V obou případech není nutné zvažovat cenu kompenzátoru vztlaku včetně zádové 

desky, plicních automatik s manometry, záložních (stage) láhví a dalších doplňků, neboť 

jsou pro oba systémy nutné a téměř stejné.  

 V případě OC je tedy nutné kalkulovat nákup potápěčského přístroje složeného         

z dvojice ocelových láhví včetně ventilového propojení a spojovacích prvků. Průměrná 

cena internetových obchodů za takový přístroj velikosti 2x18 l činí 20 tis. Kč.  

 V případě eCCR Hammerhead je průměrná cena webových portálů 11 tis. $, což při 

průměrném kurzu ČNB (Česká národní banka) v březnu 2014 a po zaokrouhlení činí 

220 tis. Kč.  

 Dle zákona č. 586/1992 Sb. „O daních z příjmů“, se dle §22, odst. 2, písm. a) zákona, 

jedná o samostatnou movitou věc, jejíž vstupní cena (pořizovací hodnota) je vyšší než 

40 tis. Kč a má provozně-technické funkce delší než jeden rok. 

 Rebreather by tedy byl účetně zařazen jako DHM (dlouhodobý hmotný majetek)       

a dle přílohy č. 1 uvedeného zákona náleží do odpisové skupiny 1 – 33, CZ-CPA 32.50.21 

jako dýchací přístroj. Stanovená doba odpisování jsou 3 roky s rozložením při 

rovnoměrném odpisování takto: 

 1 rok: 20 % (44.000,-) 

 2 rok: 40 % (88.000,-) 

 3 rok: 40 % (88.000,-) 

 Jmenovaný zákon umožňuje dva způsoby odpisů, a to rovnoměrné odpisy  

a zrychlené odpisy. Samotný výběr způsobu odpisů je nutné ponechat na účetní jednotce, 

vždy souvisí s aktuální situací organizace. V každém případě však stanovené odpisy sníží 

základ daně z příjmu, [12].   
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6 ZÁVĚR 

 V současné době pracují potápěči BZS se spolehlivou technikou otevřeného okruhu. 

Je prověřená desítkami let používání mezi potápěči celého světa. Vývoj jde ale stále vpřed. 

I v potápěčské technice. Uzavřené okruhy produkované v dnešní době jsou špičkové 

potápěčské přístroje. Jejich používání klade na potápěče vysoké nároky spojené s obsluhou 

a dokonalou znalostí přístroje a vyžaduje také jistou disciplinovanost při potápění 

s takovým druhem techniky.  

 Potápění s rebreathery není stejné jako s otevřeným okruhem. Chyby se zde 

neodpouštějí, a proto je zapotřebí se s rebreatherem takříkajíc „sžít“. Není možné jej 

odhodit po ponoru do skladu a tak jej ponechat. Je zapotřebí se o něj starat před, při a po 

ponoru. Teprve tehdy bude možné takové potápění provádět jako bezpečné a lze pak využít 

možnosti rebreatherem nabízené v podobě dechového komfortu bez dechových odporů, 

vdechování teplé a vlhké směsi, tichého provozu bez bublin a v neposlední řadě velmi 

nízké spotřeby plynů. Dekompresní problematika v podobě zkrácených dekompresních 

časů také není zanedbatelná. 

 Předešlé kapitoly nás seznámily s vývojem uzavřených okruhů v potápěčském pojetí, 

ale také upozornily na možná rizika. Přesto, že jich není málo, lze říci, že rebreathery mají 

své místo v dnešní potápěčské technice a jejich možnosti mohou přispět k řešení některých 

druhů ponorů, zvláště hloubkových či v prostředí s uzavřenou hladinou, které by byly 

s použitím otevřeného okruhu logisticky téměř, nebo zcela, neřešitelné.  

 Je pravdou, že pořizovací cena špičkových přístrojů není nízká, průměrně se jedná    

o částku cca 220 tis. korun, ale na druhé straně této mince stojí uvedené profity, které 

rebreather poskytuje. Kalkulace ponoru uvedená v předchozí kapitole zcela jednoznačně 

ukazuje, že moderní potápění s využitím umělých směsí s heliem je při použití otevřených 

okruhů velkým zásahem do rozpočtu každé organizace či jedince. Zvláště, má-li být 

takových ponorů více s více potápěči. Na řadu pak přichází úspory v podobě snížení počtu 

takových ponorů potřebných pro trénink a s úsporami pak rovněž také zvýšené riziko pro 

potápěče v podobě nedostatečné vycvičenosti.  

 Z hlediska BZS je možné zcela jednoznačně rebreather využít i při zásazích, kde 

dochází ke střídání zatopených prostor se suchým prostředím a tím zmenšit množství 

potřebné techniky. Stejně jako pracovní dýchací přístroje lze i potápěčský rebreather 

použít v kombinaci s celoobličejovou maskou, což usnadňuje dýchání právě v suchém 

prostředí a vylučuje tak možnost přidechnutí okolní atmosféry v nedýchatelném prostředí.  

 Rebreathery, v rozumném počtu kusů pro vytvoření specializované skupiny, by 

mohly najít své oprávněné místo v technickém vybavení potápěčů báňské záchranné 

služby.    
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