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Úvod 

Diplomová práce na téma Analýza bezpečnostních rizik při práci policejních potápěčů 

je zaměřena na napínavou a náročnou profesi policejních potápěčů. Jejich práce patří  

ke standardním činnostem bezpečnostních sloţek, ať uţ se jedná o pátrání po utonulých 

(pohřešovaných) osobách, věcech pocházejících z trestné činnosti nebo kterými byla trestná 

činnost spáchána. V kaţdém případě tato činnost nese sebou jistá rizika. Nejdůleţitější 

z těchto rizik je ohroţení zdravotního stavu potápěče, který můţe být ohroţen krizovou 

situací, fyzickou a psychickou újmou, barotraumatem anebo otravou dýchacími plyny. 

Cílem diplomové práce je popsat, analyzovat a odůvodnit současné trendy 

bezpečnostních rizik při různorodém výkonu práce policejních potápěčů. Vytipovat kritická 

místa při provádění této rizikové činnosti a pomocí analytických metod provést jejich 

hodnocení. Navrhnout doporučení pro minimalizaci nepřijatelných rizik. 
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1 Právní úprava 

Činnost policejních potápěčů se řídí Závazným pokynem policejního prezidenta  

č. 7/2010 (dále jen ZPPP č. 7/2010), který řeší podmínky pro výkon potápěčské činnosti  

u Policie České republiky. Tento pokyn byl novelizován Závazným pokynem policejního 

prezidenta č. 39/2010 (dále jen ZPPP č. 39/2010). 

 

2 Historie potápění 

Touha člověka ponořit se pod vodní hladinu je stará jako lidstvo samo. Nelze přesně 

určit, kdy došlo k historicky prvním pokusům dostat se pod hladinu. První dochovaná zpráva 

o existenci potápěčů a jejich práci pochází z Mezopotámie a je uloţena v britském muzeu. 

Jedná se o 6000 let starou hliněnou tabulku s vlysem člověka pod vodou. Je pravděpodobné, 

ţe potápění bylo vyuţíváno jiţ daleko dříve. Spolu s rozvojem mořeplavby vznikla nejen 

potřeba získávat z moře suroviny a potravu, ale také i ztracené náklady z potopených lodí. 

Bohuţel se našly i důvody vojenské. 

V roce 415 před n. l. bylo zničeno řeckými potápěči opevnění Syrakus. Traduje se,  

ţe sám Alexandr Veliký se nechal roku 332 před n. l. spustit ve speciálním sudu s okny  

pod hladinu, aby mohl pozorovat práci potápěčů při odstraňování opevnění, bariér a zátarasů 

ponořených v přístavu maloasijského města Tyru. Záznamy dokládají, ţe v oblasti 

Středozemního moře v období kolem začátku našeho letopočtu, byly podvodní práce  

tak rozšířeny, ţe v závislosti na hloubce prováděných prací byla uzákoněna i výše odměny. 

Potápění bylo provozováno také mimo Evropu. Potápěči lovili pod vodou ryby, sbírali 

perly a mořské houby. Výstroj a výzbroj starověkých potápěčů byla velmi jednoduchá  

a primitivní. Jedny z prvních potápěčských masek vyráběly japonské lovkyně perel – Ama. 

Ty byly zhotoveny z krunýřů ţelv, které se důkladným leštěním staly průhledné. Musíme 

dnes obdivovat odvahu a vynalézavost potápěčů, kteří dokázali pracovat pod vodou  

s tak prostými pomůckami. Například řečtí potápěči si s sebou pod vodu brali hubku s olejem. 

Pod vodou potom vypouštěli olej ústy tak, aby vytvořil v očním důlku vrstvu s odlišným 

indexem lomu světla a zlepšil tak ostrost vidění pod vodou. Aristoteles psal roku 350  

před n. l. o potápěči, který dýchá pod vodou pomocí stvolu dutého rákosu. Také římský 

básník Plinius se zmiňuje o bojových plavcích vybavených trubicemi s plovákem na konci. 

Dýchací trubice z rákosu pouţívali v 11. Století n. l. slovanští bojovníci na území dnešního 

Německa, aby se mohli nepozorovaně přiblíţit k nepříteli. 
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V roce 1250 psal Angličan Roger Bacon v díle Novum Organum o zásobnících 

vzduchu pro potápěče. Tyto koţené vaky prodluţovaly pobyt člověka pod vodou. Rovněţ  

je doloţeno, ţe Leonardo da Vinci, tvůrce slavné Mona Lisy, se zabýval konstrukcí zařízení 

pro potápěče v knize Codex Atlanticus a na své prkno narýsoval první ploutve. Koţené kukly 

s přívodem vzduchu z hladiny problémy potápění příliš neřešily. Hloubka pouţití kukly 

s hadicí na povrch byla omezena pouze na několik desítek centimetrů. Uţitečnějším zařízením 

byly koţené vaky, které popisuje Ludwig von Eyb v knize Kriegsbuch. 

 

2.1 Potápěčský zvon 

Stavba potápěčských zvonů se rozvinula během 16. století. Toto zařízení mělo spodní 

část otevřenou tak, ţe po spuštění pod hladinu, byla ve vodě umoţněna práce posádky.  

Ve vodě se ve zvonu měnila hladina a vzduch se tím stlačoval na hodnotu odpovídající tlaku 

okolní vody. Tím vznikla zásoba stlačeného vzduchu, kterou měli potápěči k dispozici. Zvony 

byly vyráběny v různých provedeních např. ze dřeva s olověnou zátěţí připevněnou  

po obvodu spodního okraje, odlévány z kovu, případně měly dřevěné stěny potaţené pláštěm 

z olova. 

Zmínky o podobných zařízeních pocházejí jiţ z období antiky, kdy se potápěči 

nadechovali z ponořených sudů, aby déle vydrţeli pod vodou. O prvním zvonu se objevují 

zprávy kolem roku 1531. Jednalo se o velký zvon (asi 3 metry vysoký) do kterého potápěč 

pouze vplul, nadechnul se a opět plaval pryč. Tyto zvony pouţili při hledání římských lodí  

na jezeře Nemi v Itálii. V roce 1538 předvedli řečtí potápěči potápěčský zvon císaři Karlu V. 

na řece Tajo ve Španělsku. 

Od těch dob se o podobných zvonech objevovaly zmínky pravidelně. Později se začalo 

pouţívat potápěčských zvonů i pro více lidí. V 17. Století se pouţívaly potápěčské zvony  

ve francouzském městě Dieppe a ve Skotsku (1665). Velkého úspěchu dosáhl v roce 1680 

William Phips z Masachusetts. Pomocí potápěčského zvonu a domorodých potápěčů 

zachránil ze španělských lodí zlato, stříbro a zboţí v hodnotě kolem 200 000 liber. Jeho zvon 

byl zásobovaný z hladiny vzduchem ze zatíţených sudů spuštěných pod spodní úroveň zvonu 

ve vodě. Díky vzduchu, který byl přiváděn do zvonu ze sudu, se zlepšovalo sloţení vzduchu. 

V roce 1690 slavný anglický astronom Edmund Halley zkonstruoval a sám předvedl 

potápěčský zvon, ve kterém on a pět dalších lidí strávilo v hloubce 18 metrů pod hladinou 

Temţe 1,5 hodiny (Obrázek 1). I tento zvon byl zásobován vzduchem z hladiny. O sto let 
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později vylepšil Angličan Smeaton zvon o přívod vzduchu pomocí pumpy. Následně  

byl potápěčský zvon doplněn zpětným ventilem v hadici přívodu vzduchu. Délku pobytu lidí 

v takovém zvonu omezovaly fyziologické zákony. 

 

Obrázek 1: Halleyeho potápěčský zvon [29]. 

 

2.2 Potápěčský skafandr 

Angličan John Lethbridge v roce 1715 zkonstruoval první oblek, předchůdce 

pozdějších pancéřovaných skafandrů (Obrázek 2). Jednalo se o vyztuţený dřevěný válec (sud) 

s průzory a se dvěma koţenými rukávy těsnými kolem manţet. Byl vyuţíván v malých 

hloubkách (Obrázek 3) a na svou dobu fungoval velmi dobře. Nevýhodou tohoto obleku byla 

nedostatečná moţnost manévrování a neměl dostatečnou zásobu vzduchu. 

          

              Obrázek 2: Skafandr – John Lethbridge [29].                           Obrázek 3: Skafandr pod vodou [1]. 
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V polovině 18. století byly pouţívány potápěčské obleky s přívodem vzduchu 

z ponořených nádrţí v Great Yarmouthu v Anglii. Potápěčský oblek podobného typu předvedl 

Francouzské akademii roku 1722 doktor Freminent. O dva roky později byl s tímto oblekem 

uskutečněn ve francouzském přístavním městě Le Havru padesátiminutový sestup. Potápěč 

ucpal díru v lodi a uvázal utrţenou kotvu, čímţ byl výsledek demonstrace příznivý. Za Velké 

francouzské revoluce při dobývání Mayene, přeřezávali potápěči kotevní lana. Němec 

Klingert vyvinul potápěčský oblek ve střední Evropě a sám jej také roku 1797 předvedl  

na řece Odře. Oblek byl zásobován pomocí pumpy vzduchem z hladiny. O rok později 

představil svůj skafandr trestanec Burlet s dozorcem Sardou, kdy při potápění v přístavu 

Toulon zůstal Burlet pod vodou celou hodinu a předvedl tytéţ práce jako před 28 lety 

Freminent. Není ale známo, zda byl tento oblek zásobován vzduchem z nádrţí nebo pumpou, 

ani zda byl dále pouţíván. William Forder v roce 1802 navrhl potápěčský oblek, který 

znamenal značný krok vpřed. Oblek byl sloţen z měděného krunýře, který zakrýval horní část 

těla a hlavu. K tomuto krunýři byly připojené koţené rukávy a kalhoty. Vzduch do obleku 

vháněl měch hadicí připojenou ve výši krku. Vzduch slouţil nejen k dýchání, ale tvořil také 

vzduchový polštář kolem těla potápěče. Vydýchaný vzduch odváděla z pravé strany prsou 

hadice, která slouţila zároveň jako zajišťovací lano. Na konci hadice se nacházel výdechový 

ventil, kterým se nastavovala hloubka ponoru. Toto umístění bylo velmi nepraktické, protoţe 

potápěč si sám nemohl kontrolovat mnoţství vzduchu v obleku. Oblek měl i svítilnu 

s přívodem vzduchu. Co se týče spalin, tak ty byly odváděny do výdechové trubice. V té době 

byla známá a pouţívaná přilba otevřeného typu, která měla zahnutou výdechovou trubici  

a nebyla zaplavena díky konstantnímu přívodu vzduchu. Německý mechanik a později 

dělostřelecký důstojník v pruské armádě August Siebe, ţijící od roku 1816 v Anglii, předvedl 

svůj první potápěčský oblek otevřeného typu roku 1819. Vzduch byl přiváděn do obleku 

hadicí a volně unikal kolem pasu. Potápěč musel pracovat ve vzpřímené poloze, jinak  

se oblek zaplnil vodou. Přelomem ve vývoji potápěčských zařízení byl rok 1837, kdy August 

Siebe předvedl svůj Siebe´s Improoved Diving Dress (Obrázek 4). Po zkušenostech 

s otevřeným oblekem se Siebe rozhodl pro oblek z pevné nepropustné tkaniny s pruţnými 

manţetami na rukávech. V oblasti krku se oblek přišrouboval k mosaznému náplecníku,  

na který se nasazovala přilba. Na prsou a zádech měl pak potápěč olověná závaţí a na nohou 

boty s olověnými podešvemi. Největším krokem vpřed byl pérový výdechový ventil na přilbě, 
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který mohl ovládat sám potápěč. Vzduch vytvořil v obleku kolem potápěče polštář,  

který jej chránil proti chladu. Díky pérovému ventilu mohl potápěč jiţ pracovat v libovolné 

poloze. 

 

Obrázek 4: Siebe´s Improoved Diving Dress [29]. 

 

V roce 1839 byly zahájeny záchranné práce na vraku lodi Royal George ve Spitheadu. 

Po prvních pokusech s pouţitím potápěčského zvonu se velící důstojník W. Pasley rozhodl 

vyzkoušet různé typy obleků. Byly mezi nimi i obleky Bethelův a Deanův,  

které reprezentovaly standart těchto let. Pasley odmítl Bethelův oblek z důvodu časově 

náročného oblékání, Deanův se mu zdál zase příliš nebezpečný. Z testu vyšel vítězně Siebeho 

uzavřený potápěčský oblek, který splnil všechny poţadavky a je pouţíván prakticky dodnes. 

Někdy kolem roku 1840 byl oblek vylepšen o zpětný ventil na přilbě v přívodu vzduchu. 

Práce na lodi Royal George jsou pozoruhodné i z jiných důvodů, protoţe se zde poprvé 

vyskytly u potápěčů příznaky dekompresní choroby. 

 

2.3 Začátky teorie potápění 

S vývojem potápěčské techniky se začaly objevovat i první poznatky o fyziologii 

potápění. V roce 1660 vydal Robert Boyle knihu o fyzikálních vlastnostech vzduchu,  

kde popisuje chování zvířat v přetlaku. V sedmdesátých letech devatenáctého století začal 
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zkoumat fyziologii potápění tam, kde Boyle přestal, fyziolog zabývající se také mořskou 

biologií, Francouz Paul Bert. Zabýval se problematikou dýchání letců a horolezců v nízkém 

tlaku ve vyšších nadmořských výškách a také působení vysokého tlaku v tlakové komoře. 

Jako první se zabýval zdravotními problémy dělníků pracujících v kesonech,  

které se pouţívaly při stavbě pilířů velkých mostů. Kesony jsou uzavřené komory bez dna, 

usazené na dno řeky nebo moře v místě, kde by měl stát pilíř mostu. Aby se do kesonu 

nedostávala voda, je do něj vháněn vzduch o stejném tlaku, jako je tlak okolní vody. Dělníci 

v kesonu pracovali tedy ve větším tlaku vzduchu neţ na hladině a po vystoupení z kesonu  

se u nich často projevovaly bolesti kloubů a dokonce někdy docházelo i k ochrnutí. Jako první 

objevil Bert skutečnost, ţe zvýšený tlak neovlivňuje přímo ţivé organismy, ale ţe škodlivý 

vliv na ţivotní funkce můţe mít dýchání kyslíku pod vyšším tlakem. 

Nejdůleţitějším jeho objevem však bylo, ţe při dýchání vzduchu při větším tlaku 

dochází k rozpouštění dusíku, který je součástí dýchaného vzduchu, v tělesných tkáních. 

Naopak při sníţení tlaku dýchaného vzduchu dochází k uvolňování přebytečného dusíku 

z tkání a ten se můţe v určitých případech vylučovat formou bublinek, které mohou způsobit 

ucpání krevního řečiště (dusíková embolie). Jako příčinu zdravotních problémů dělníků 

pracujících v kesonech určil právě toto škodlivé působení bublinek dusíku v krvi. Podle místa, 

kde se tato nemoc poprvé začala vyskytovat, je nazvána kesonová nemoc. 

Stejné mechanismy působení dusíku platí i při potápění a tak Bert jako první stanovil 

správné postupy sniţující nebezpečí kesonové nemoci při práci v kesonech a při potápění. 

Anglický fyziolog a horolezec John Scott Haldane prakticky aplikoval Bertovy objevy. 

Zabýval se mechanismem otravy oxidem uhelnatým, který byl obsaţen v dýchaném vzduchu. 

Největší význam však měly jeho pokusy, které vedly k závěrům, ţe normální dýchání,  

to je počet a hloubka nádechů, je závislé na mnoţství oxidu uhličitého v krvi. 

Se skupinou spolupracovníků prováděl Haldane pokusy na ţábách, při kterých  

je vystavoval vysokým tlakům a následně rychlému sníţení tlaku, a v poloprůsvitných 

plovacích blanách ţab sledoval mechanismy tvorby a následného zanikání bublinek 

v krevním řečišti. Podobné pokusy prováděl také s kozami. Poznatky z pokusů ověřoval 

společně se skupinou potápěčů z paluby lodi Spanker u ostrova Butu. Výsledky pokusů  

pak vedly k zdokonalení potápěčského vybavení a potápěčských postupů. 

Na základě výsledků výzkumů sestavil Haldane první pouţitelné dekompresní tabulky, 

které určovaly maximální délku pobytu v určité hloubce a správný způsob výstupu potápěče. 



8 

 

Během let byly tyto tabulky postupně modernizovány a jejich základní principy  

jsou v některých současných dekompresních tabulkách uplatňovány ještě dnes. Posunutí 

hloubek potápění do oblasti 60 metrů, coţ byl dvojnásobek doposud dosahovaných hloubek, 

bylo taky jedním z důsledků Haldanových objevů. 

 

2.4 Potápěčské přístroje 

Většina zařízení pouţívaných do poloviny 19. století byla závislá na hladině. 

Potápěčské zvony byly zavěšeny lany na pontonech a zásobovány z hladiny vzduchem. 

Siebeho skafandr byl rovněţ spojen s hladinou a závislý na dodávce vzduchu z hladiny. Proto 

další vývoj potápěčských zařízení směřoval k nezávislosti na hladině. Nezávislý potápěč  

nebo zařízení si nese svoji zásobu dýchacího média s sebou. Není spojen s hladinou lanem, 

vyjma signálního, a dokáţe se tak bez druţstva na hladině nějaký čas obejít. Nezávislé 

potápěčské přístroje můţeme rozdělit do dvou skupin: 

 

a) s uzavřeným dýchacím okruhem, 

b) s otevřeným dýchacím okruhem. 

 

Přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem se skládají ze zásobníku dýchacího média 

(kyslík, případně směs kyslíku s jinými plyny), dýchacího vaku, pohlcovacího zařízení  

na CO2 a dávkovače. Potápěč nadechuje dýchací médium z vaku a přes pohlcovací zařízení  

ji znova do vaku vydechuje. Různými dávkovači je do vaku stále dodávána čerstvá směs, 

která uniká z vaku do vody, jen je-li vak příliš plný, nebo je-li potřeba z něj odstranit starou 

směs, propláchnout jej. V přístrojích s otevřeným okruhem dýchá potápěč vzduch  

nebo médium ze zásobníku a vydechuje buď přímo do vody, nebo u obleků typu středních 

souprav do obleku a vzduch je automaticky, popřípadě občas ručně odpouštěn do vody. 

Vydýchaný vzduch ale není nijak regenerován. První přístroj s částečnou nezávislostí  

byl „aerophore“ Francouzů Benoita Rouquayrola a Augusta Denayrouze z roku 1863. Přístroj 

se skládal z obleku, masky s jedním zorníkem a regulátoru, který dodával mnoţství vzduchu 

v závislosti na hloubce a potřebě dýchání. Přístroj byl určen pro provoz s lahvemi na stlačený 

vzduch. Doba však nebyla ještě zralá pro výrobu lahví schopných pojmout dostatečnou 

zásobu vzduchu. Proto tedy Denayrouze s Rouquayrolem přepracovali svůj přístroj na závislý 
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na hladině. Z původního přístroje zůstal jen malý zásobník, který potápěči umoţnil krátké 

odpojení od vzduchové hadice. 

H. A. Fleuss v roce 1878 vyvinul první pouţitelný přístroj s uzavřeným okruhem 

(Obrázek 5). Fleussův přístroj byl později vyráběn hromadně. Nutnost vysokotlaké láhve 

Fleuss částečně obešel pouţitím 100% kyslíku. Objem kyslíku pro stejnou dobu potápění  

je totiţ podstatně menší neţ potřebný objem vzduchu. Fleussův systém se však brzy dostal  

do potíţí, protoţe tehdy se ještě moc nevědělo o nebezpečí dýchání kyslíku pod větším tlakem 

ve větších hloubkách. Zdokonalený Fleussův přístroj byl během I. světové války pouţíván 

v Royal Navy jako záchranný systém, který slouţil pro únik z ponorek. 

 

Obrázek 5: Fleussův přístroj [29]. 

 

Podobný přístroj zkonstruoval roku 1881 Rus Kothynski, ale ten se příliš nerozšířil. 

Potápění mělo i v Rusku důleţitou úlohu. První návrh potápěčského přístroje je z roku 1719. 

Rolník Jefim Nikonov navrhl přístroj, který měl všechny prvky pozdějších ventilovaných 

skafandrů. Tento přístroj nebyl však nikdy realizován. Roku 1881 navrhl talentovaný inţenýr 

Lodygin dýchací přístroj pracující se směsí kyslík – vodík, kde se dýchací směs získávala 

přímo z vody elektrolýzou. 

V roce 1882 byla v Kronštadtu zaloţena první námořní škola, kde se vyučovalo také 

potápění. Vychovali tam celou řadu odborníků, byly vytvořeny směrnice a pravidla potápění. 
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V roce 1893 na světové výstavě v Chicagu se dostalo velkého uznání vynálezu lékaře 

Šidlovského. Šidlovský propracoval princip zpětného ventilu, který se stal neodmyslitelnou 

součástí všech ventilovaných skafandrů světa. Absolventi školy se proslavili při všech větších 

potápěčských akcích té doby v Rusku. 

Vojenští potápěči vyzvedli v roce 1895 loď Ruslaku z hloubky 50 metrů. Rusové měli 

začátkem tohoto století svoje flotily vybaveny kvalitní potápěčskou technikou a dobře 

vycvičenými potápěči. Poněkud stranou vývoje potápěčské techniky je vývoj pancéřovaných 

skafandrů, které se objevují v 19. století. Tento typ skafandru patří k závislým na hladině  

a potápěč v něm pracuje chráněn kovovou konstrukcí skafandru pod atmosférickým tlakem. 

Tyto skafandry umoţňují práce ve velkých hloubkách. U původního typu skafandru, 

například Neufeldt Kuhnke z roku 1913, byl pohyb potápěče pod vodou značně ztíţen 

omezenou pohyblivostí kloubů a váhou skafandru, proto potápěč většinou jen telefonem řídil 

pohyb lan a háků. 

Před dvaceti lety proţil pancéřový skafandr svoje obnovení. Vzhledem k ostatním 

systémům saturačního potápění odpadla nutnost dekomprese, a tím i sloţité techniky  

na palubě lodi. Příkladem současné konstrukce pancéřového skafandru můţe být například 

oblek JIM, který vyrábí britská firma Underwater Marine Equipment Ltd. Jeho váha na suchu 

činí 460 kg. Oblek je vyroben z magnéziové slitiny a jeho klouby na rukou a na nohou  

jsou uloţeny v lázni z rostlinného oleje. Pohyblivost obleku s regenerátory umoţňuje pobyt 

potápěče v libovolné hloubce aţ do 600 m po dobu aţ 20 hodin. Ruce obleku jsou zakončeny 

manipulátory, se kterými dokáţe cvičený operátor provádět i velmi sloţité operace. 

Podobným zařízením od stejné firmy je i WASP, který má místo nohou válec podobný 

spacímu pytli se čtyřmi motory, které umoţňují manévrovat. Oba systémy jak WASP  

tak i JIM je moţné transportovat helikoptérou na místo nasazení. Cena práce v tomto obleku 

je daleko niţší, neţ cena nasazení potápěčského týmu vybaveného saturační technikou. 

Pancéřové skafandry současné doby našly uplatnění hlavně při opravách havárií  

na naftařských plošinách a zařízeních pro těţbu ropy v moři. 

Pro sportovní potápěče je nejdůleţitější vývoj dýchacích přístrojů s otevřeným 

okruhem. Francouz Fernez v roce 1912 zkonstruoval nezávislý potápěčský přístroj na stlačený 

vzduch. Byl sloţen z ocelové láhve se zásobou vzduchu, potápěčem nesené na zádech, odkud 

byl vzduch přiváděn přes jednoduchý redukční ventil do náustku na prsou potápěče. Potápěč 

si mohl sám ovládat nastavení průtoku vzduchu do náustku a zároveň sledovat nastavení  
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na manometrech redukčního ventilu. V náustku se nacházel i výdechový ventil, který odváděl 

přebytečný vzduch. Doplňkem Fernezova přístroje byly brýle se dvěma zorníky a svorkou 

 na nos. Proto tento aparát mohl nabídnout pouze krátkodobý pobyt v nevelké hloubce. 

V roce 1924 byl podstatně zjednodušen Fernezův přístroj francouzským námořním 

důstojníkem Yvesem Le Prieurem, který vybavil láhev se vzduchem ručně ovládaným 

dávkovačem (Obrázek 6). Přístroj měl v láhvi na prsou zásobu vzduchu asi na 15 minut 

 pro hloubku 12 m. Potápěč si sám mohl ručně regulovat přívod vzduchu do masky „lunettes“. 

Výdechový ventil se nacházel na horním okraji zorníku. V porovnání s Fernezovým 

přístrojem umoţňovalo toto uspořádání lépe vyuţít zásobu vzduchu, který potápěč do masky 

napouštěl jen podle potřeby. Protoţe obsluha dávkovače však potápěče příliš zaměstnávala, 

tak se začalo uvaţovat o automatickém dávkovači vzduchu. 

 

Obrázek 6: Yves Le Prieur a jeho přístroj [28]. 

 

Během II. světové války potápěči – bojoví plavci pouţívali takřka výhradně přístrojů 

s uzavřeným okruhem, kde potápěče prozrazují bubliny. Svými diverzními akcemi působili 

značné ztráty na lodní technice v dobře střeţených přístavech. Během této doby dva 

Francouzi, námořní důstojník a inţenýr, pracovali na zdokonalení potápěčského přístroje  

a dosáhli úspěchu, který znamenal průlom v konstrukci dýchacích přístrojů. V roce 1943,  

ve Francii okupované Němci, upravili Jacques Yves Costeau a Emile Gagnan regulátor  

na plyn pro auta a tak vznikl první účinný a bezpečný přístroj s otevřeným okruhem 
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AQUALUNG. V roce 1946 se začal sériově vyrábět pod jménem Mistral a brzy se dostavil 

komerční úspěch. Výhodami tohoto akvalungu jsou snadná dostupnost dýchacího média  

a jeho jednoduchá údrţba a obsluha. Pro regulátor přívodu vzduchu se u nás pouţívá název 

automatika, coţ je doslovný překlad německého lungenautomat. 

Technické řešení tohoto zařízení prošlo četnými inovacemi, ale jeho princip však 

zůstal nedotčen. Tlak vzduchu ze zásobníku se automaticky reguluje na takovou hodnotu, 

která odpovídá tlaku okolí v dané hloubce. Během nádechu proudí vzduch přes náustek  

do plic potápěče, kaţdý výdech potom provázejí vystupující bubliny. Z hlediska obecného 

zařazení se jedná o otevřený dýchací okruh. Od té doby se neustále technika zlepšuje a vyvíjí. 

Postupně nastoupil kompenzátor vztlaku, který ještě mnohem více přiblíţil potápění široké 

veřejnosti. Začalo se také rozvíjet technické potápění a nezadrţitelně přišly na řadu i počítače, 

které přinesly ještě více bezpečí i pohodlí do potápění. V posledním desetiletí se rozšířilo 

pouţívání suchých obleků a kvalitních „nezamrzajících“ automatik. [8, 5]  

 

3 Fyzika potápění 

Svět pod vodní hladinou a jeho vliv na člověka, pohybujícího se v tomto pro něj cizím 

prostředí, popisují fyzikální zákony. Bez odpovídajících znalostí a schopností jak správně 

fyzikální zákony interpretovat a vyuţít je, se potápěč vystavuje nebezpečí ohroţujícímu  

jeho zdraví a ţivot. Pro potápění jsou nejdůleţitější některé poznatky o chování kapalin  

a plynů, zákony termomechaniky a některé zákony optiky a akustiky, související se 

smyslovým vnímáním pod vodou. [5] 

 

3.1 Vzduch 

Vzduch je směsí plynů bez chuti a zápachu, kapalných i pevných částic (kapalné  

a pevné souhrnně zvány aerosoly), která vytváří atmosféru Země. Aerosoly jsou částečně 

původní (např. kosmický prach, vulkanický prach, částice z poţárů apod.) a částečně 

antropogenní, kde je zdrojem průmysl a doprava. [32, 23] 

Hlavními plyny v atmosféře jsou dusík N2 (cca 78 %), kyslík O2 (cca 21 %) a cca 1 % 

tvoří vzácné plyny, jako jsou Argon (Ar), Neon (Ne), Hélium (He) a další. Sloţení atmosféry 

je znázorněno na Grafu 1. [32] 
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Graf 1: Složení atmosféry. 

 

3.1.1 Vlastnosti 

 

Tvar a hustota 

Jako všechny plyny také vzduch nemá konkrétní tvar ani určitý objem a vyplňuje 

kaţdý prostor, který má k dispozici. Vzduch se také můţe téměř libovolně stlačovat. 

 

Rozpustnost 

Vzduch se pod tlakem v kapalině rozpouští. 

 

Hustota 

Hustota vzduchového sloupce klesá s jeho výškou. 

 

Hmotnost 

Jeden litr vzduchu (1 dm
3
) má při teplotě 0 °C specifickou hmotnost asi 1,293 g. 

Hmotnost tohoto mnoţství vzduchu, jeţ si sebou bereme v potápěčském přístroji, musí  

být zohledněna při výpočtu vztlaku a záporného výtlaku (viz Archimedův zákon). Rozdíl  

ve hmotnosti mezi plným a téměř prázdným potápěčským přístrojem je obzvlášť zřetelný 

 při pouţití hliníkových láhví. V hliníkové láhvi o objemu 12 l naplněné pod tlakem 200 barů 

činí záporný výtlak na počátku ponoru asi 1 kg, ale při polovičním tlaku v láhvích (asi 100 

78%

21%

1%

Složení atmosféry

Dusík Kyslík Vzácné plyny
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barů) se potápěčský přístroj vlivem ztráty hmotnosti vydýchaného vzduchu stává neutrální. 

[23] 

 

3.2 Voda 

Voda je kapalnou sloučeninou dvou molekul vodíku a jedné molekuly kyslíku 

s chemickým vzorcem H2O. Povrch Země je pokryt ze 70 % vodou. Z toho je 97 % slané 

vody a 3 % sladké vody. 

 

3.2.1 Vlastnosti 

 

Hustota 

Chování vody v porovnání s ostatními kapalinami vykazuje odchylky od normy. 

Hustota kapaliny zpravidla vzrůstá tím více, čím více klesá teplota. Nejvyšší hustota  

a hmotnost vody je dosaţena při teplotě 4 °C. 

 1 litr (1 dm
3
) sladké vody váţí při teplotě 4 °C asi 1 kg. 

 1 litr (1 dm3) slané vody váţí díky obsaţené soli při teplotě 4 °C asi 1,025 kg. 

Při ochlazení nebo zahřátí vody, se její hustota sniţuje, a tudíţ se stává lehčí. Při 0 °C 

se sladká voda mění v led a 1 litr ledu (1 dm
3
) váţí cca 0,92 kg. Led plave na povrchu vody 

díky své niţší specifické hmotnosti. Studená voda klesá ke dnu, teplejší a lehčí povrchová 

voda spočívá na těţké studené vodě v hloubce. Předěl mezi teplou a studenou vodou 

 je označován jako skoková vrstva, protoţe v tomto místě se teplota vody mění skokem 

(Obrázek 7). 

 

Obrázek 7: Zobrazení předělu mezi teplou a chladnou vodou [23]. 
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Při 100 °C se voda na úrovni mořské hladiny začíná vařit. Hustota vody je asi 800 krát 

větší neţ hustota vzduchu a na rozdíl od vzduchového sloupce zůstává hustota ve vodním 

sloupci stále stejná. Z důvodu vysoké hustoty se nacházejí molekuly vody velice blízko sebe, 

coţ se projevuje při šíření tepla, zvuku a světla ve vodě. [23] 

 

3.2.2 Odpor při pohybu ve vodě 

Voda klade při plavání díky své hustotě podstatně větší odpor pohybu těla neţ vzduch. 

Tento odpor (odporová síla) závisí na hustotě prostředí, tvaru tělesa pohybujícího  

se v prostředí, na jeho velikosti a rychlosti pohybu. Pro vynaloţení co nejmenší námahy 

 při plavání je důleţité, aby měl potápěč co nejmenší plošný obsah čelního profilu. Tuto 

podmínku je moţno při potápění dosáhnout za předpokladu, ţe podélná osa trupu potápěče 

bude vţdy souhlasná se směrem jeho pohybu, obecně tedy při správném vyváţení. 

Pokud potápěč plave vodorovným směrem s kladným nebo záporným relativním 

výtlakem musí vyvinout větší úsilí, protoţe zaujímá ve vodě šikmou polohu, a tím větší 

plošný obsah čelního profilu neboli průmětu čelní plochy potápěče ve směru pohybu. Můţe 

plavat buď hlavou dolů při kladném (je lehký) nebo hlavou nahoru při záporném (je těţký) 

relativním výtlaku. Vyváţení s mírně kladným relativním výtlakem, kdy bez plavání potápěč 

stoupá vzhůru a tento pohyb kompenzuje plaváním šikmo dolů (Obrázek 8), je výhodné 

pouţívat, kdyţ chceme pozorovat dno a nechceme si zkalit vodu pohybem ploutví blízko dna. 

   

            Obrázek 8: Vyvážení při pozorování dna [5].                     Obrázek 9: Vyvážení při činnosti na dně [5]. 

 

Vyváţení s mírně záporným relativním výtlakem, kdy bez plavání potápěč klesá  

ke dnu a tento pohyb musí kompenzovat plaváním šikmo vzhůru (Obrázek 9), je vhodné 

pouţít při práci na dně, kdyţ si potřebujeme upravit součást výstroje apod. Pokud se však 

snaţí přetíţený potápěč plavat ve vodorovné poloze, musí zvýšit fyzické úsilí  
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a v nebezpečných situacích, které mohou pod vodou snadno vzniknout, se mu pak nemusí 

dostávat fyzických sil. 

Proto je důleţité, aby plovoucí potápěč byl správně vyváţen, aby měl tzv. neutrální 

relativní výtlak (Obrázek 10). Rychlost pohybu potápěče se můţe ovlivnit změnou plošného 

obsahu příčného průřezu, nebo také při výstupu na hladinu roztaţením nohou a rukou. [5] 

 

Obrázek 10: Neutrální vyvážení potápěče pro vodorovný pohyb [5]. 

 

3.3 Tlak 

Účinky tlaku mají pro potápění zásadní význam a v řadě fyzikálních zákonů, 

důleţitých pro potápěče, tlak přímo figuruje. Tlak je definován jako podíl velikosti síly, 

působící kolmo na plochu a obsahu této plochy, tzv. tlak p vyvolaný kolmou silou  

F rovnoměrně rozloţenou na ploše S (viz Rovnice 1). 

Rovnice 1: Výpočet tlaku. 

𝑝 =
𝐹

𝑆
 

 

Jednotkou tlaku je pascal (Pa), který je definován jako tlak vyvolaný silou 1 N, 

rovnoměrně rozloţenou na ploše 1 m
2
, kolmé ke směru síly. Je tedy: 

1 𝑃𝑎 =
1𝑁

𝑚2
= 1𝑘𝑔 ∙ 𝑚 ∙ 𝑠−2 ∙ 𝑚−2 = 1𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝑠−2 

 

Protoţe je pascal velmi malá jednotka, měří se tlak v potápěčské praxi zpravidla 

v násobných jednotkách, tj. v kilopascalech (kPa) a megapascalech (MPa). Běţně se pouţívají 

pro tlaky, jimţ je potápěč vystaven, jednotky kilopascal a pro rozsah plicních tlaků tlakových 
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láhví se udávají jednotky v megapascalech. Ve starší literatuře je moţné se setkat i s jinými 

jednotkami, jako např. kp/cm
2
, atmosféra (at) a bar, které mají přibliţně stejnou hodnotu  

jako kilopascal. V anglosaské literatuře je pouţívána jednotka psi (pounds per square  

inch – tj. libra na čtvereční palec). V Tabulce 1 jsou znázorněny jejich převody. [5] 

 

Tabulka 1: Jednotky tlaku a jejich přepočty [5]. 

Jednotky tlaku 

1 kp/cm
2
    = 98,0665 kPa 

1 at    = 98,0665 kPa 

1 bar    = 100 kPa 

1 MPa    = 1 000 kPa = 1 000 000 Pa 

1 psi    = 6,89475 kPa 

 

3.3.1 Atmosférický a hydrostatický tlak 

Vzduchový obal, který obklopuje Zemi, svou hmotností vyvíjí tlak na zemský povrch 

a vystavuje tak člověka ve svém normálním ţivotním prostředí účinkům tohoto tlaku. Tlak 

této přibliţně 10 km silné vrstvy vzduchu činí na hladině moře 101,325 kPa a je nazýván 

normální atmosférický tlak. Normální atmosférický tlak je smluvní hodnota, která odpovídá 

průměrnému tlaku vzduchu při hladině moře. Tento tlak odpovídá tíze myšleného 

vzduchového sloupce nad kaţdým m
2
 vodorovné plochy od povrchu Země aţ po hranice 

atmosféry. Výška vzduchového sloupce, leţícího nad daným místem, se zmenšuje v důsledku 

vzrůstající nadmořské výšky. 

Díky tomu klesá rovněţ hustota vzduchu i atmosférický tlak. Ve výšce zhruba 5 500 m 

činí atmosférický tlak přibliţně polovinu tlaku při mořské hladině. Z toho plyne, ţe i kdyţ 

hranice atmosféry sahá mnohem výše, tak polovina její hmotnosti je soustředěna do výšky 

menší neţ 6 km. Pokles tlaku s výškou není lineární. Rychlejší je v menších nadmořských 

výškách, pomalejší ve větších výškách. Toto způsobuje stlačitelnost vzduchu. Závislost 

atmosférického tlaku na výšce je důleţitá pro stanovení dekompresních reţimů při potápění 

ve větších nadmořských výškách. V běţné potápěčské praxi můţeme s dostatečnou přesností 

pouţívat pro výpočty zaokrouhlenou hodnotu atmosférického tlaku u hladiny moře  

100 kPa = 0,1 MPa. 

Podstatně větší hustotu neţ vzduch má voda. Hustota vody neboli hmotnost  

na jednotkový objem, je pro sladkou vodu (říční, jezerní) ρ = 1 kg/dm
3
 a pro mořskou vodu 

průměrně ρ = 1,03 kg/dm
3
. Z toho vyplývá také podstatně větší nárůst tlaku s hloubkou,  
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neţ je pokles tlaku vzduchu s nadmořskou výškou. Tlak ovzduší je přenášen do vody,  

takţe těsně pod hladinou je ve vodě tlak roven tlaku atmosférickému. Se zvětšující hloubkou 

se zvětšuje sloupec vody a tlaková síla působící na pomyslnou vodorovnou plochu se zvětší  

o hodnotu, odpovídající tíze sloupce vody nad touto plochou. Tento přírůstek tlaku, 

 který vyvolá kapalina v tíhovém poli v klidovém (statickém) stavu, je nazýván hydrostatický 

tlak. Velikost absolutního (statického nebo celkového) tlaku v hloubce h je dána součtem 

atmosférického a hydrostatického tlaku. S přesností plně vyhovující pro potápěčské výpočty 

se můţe uvaţovat s přírůstkem hydrostatického tlaku s hloubkou 100 kPa (0,1 MPa) 

 na kaţdých 10 m hloubky (Obrázek 11). [23, 5] 

 

Obrázek 11:  Působení tlaku v závislosti na hloubce ponoru [5]. 

 

3.4 Vztlak 

Je moţné si všimnout, ţe většina lidí má přirozenou tendenci vznášet se na hladině. 

Také některé předměty, jako například pěnový polystyrén, plavou, jiné, jako například mince, 

se potápí. Jestli předmět plave nebo se potápí, určuje fyzikální zákon, všeobecně známý  

jako Archimédův zákon. [14] 

Rovnice 2: Archimédův zákon. 

𝐹𝑣 = 𝑉 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 = 𝑆 ∙  ℎ1 − ℎ2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 

 

Tento vztah (Rovnice 2) vyjadřuje známý Archimédův zákon, který říká, ţe těleso 

ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny vytlačené ponořenou 
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částí tělesa. Jinak řečeno, mince se potápí, i kdyţ je velmi lehká, protoţe vytlačí malý objem 

kapaliny. Na druhé straně kousek pěnového polystyrénu plave, protoţe jeho celková tíha  

je mnohem menší, neţ tíha kapaliny, kterou můţe vytlačit. [14, 5] 

Pro potápěče je podstatné, zda se bude v klidu ve vodě vznášet, klesat ke dnu anebo 

stoupat na hladinu. Proto nás v potápění zajímají tři základní stavy vyváţení – kladný, 

neutrální a záporný. 

 

Kladný vztlak 

Pokud je vztlaková síla vytlačené kapaliny větší neţ hmotnost tělesa, těleso plave  

a je kladně vyváţeno. 

 

Neutrální vztlak 

Kdyţ je vztlaková síla vytlačené kapaliny stejně velká jako hmotnost tělesa,  

tak se těleso v kapalině vznáší. Nachází se v hydrostatické rovnováze. 

 

Záporný vztlak 

Jestliţe je vztlaková síla vytlačené kapaliny menší neţ hmotnost tělesa, těleso potom 

klesá a je negativně vyváţeno. 

 

Kaţdý potápěč by měl být schopen během sestupu dosáhnout kteréhokoli ze tří stavů 

vyváţení, s pouţitím dvou částí výstroje, které mají přímý vztah ke vztlaku – kompenzátor 

vztlaku (BCD – Buoyancy Control Device) a zátěţový opasek. BCD je kompenzátor,  

který se dá na hladině nafouknout a získat tak pozitivní vztlak. Při sestupu vzduch vypustíte 

tak, abyste získali neutrální nebo záporný vztlak. Zátěţový opasek je nylonový popruh 

s upínací přezkou, na kterém jsou navlečeny olověné zátěţe. Působí proti vztlaku těla 

potápěče, izolačního obleku a tlakové láhve. 

Jelikoţ mořská voda má větší hustotu neţ voda sladká, bude se předmět,  

který je vyváţený v mořské vodě neutrálně, ve sladké vodě potápět. Naopak, předmět 

vyváţený neutrálně ve sladké vodě, bude v mořské vodě plavat na hladině, a proto z tohoto 

důvodu potřebujeme při potápění v moři více olova neţ ve sladké vodě. [14, 5, 23] 
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3.5 Plyny 

Fyzika plynů má pro potápěče zásadní význam. Vzduch, jako médium dýchané  

při potápění, podléhá změnám tlaku, objemu a teploty v průběhu sestupu, jeho změny 

ovlivňují spotřebu dýchacího média. Důleţité jsou také jeho fyziologické účinky. Při běţných 

výpočtech je moţné připustit určité zjednodušení tak, ţe zanedbáme vliv velikosti molekul 

plynu a síly, které mezi nimi působí. Plyn podléhající těmto zjednodušením je nazýván ideální 

plyn. Běţné plyny se mu svými vlastnostmi v rozsahu tlaků a teplot pouţívaných při potápění 

velmi blíţí a chyby, které vznikají při výpočtech v důsledku odchylek, jsou zpravidla 

zanedbatelné. 

 

3.5.1 Stavové změny plynů 

Fyzikální veličiny, které mají určitou hodnotu pro kaţdý stav rovnováhy soustavy 

ideálního plynu, jsou nazývány stavovými veličinami. Stavové veličiny, které popisují stav 

tepelné rovnováhy plynu nebo směsi plynů jsou: 

 

 termodynamická teplota T [K] 

 tlak    p [MPa, kPa] 

 objem    V [m
3
, l] 

 

Následující rovnice (Rovnice 3) popisuje vztah mezi stavovými veličinami ideálního 

plynu ve stavu tepelné rovnováhy. 

Rovnice 3: Vztah mezi stavovými veličinami ideálního plynu. 

𝑝 ∙ 𝑉

𝑇
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 

Tato rovnice se nazývá stavová rovnice ideálního plynu. Termodynamická  

(nebo taky absolutní) teplota T je dána tímto vztahem (Rovnice 4). 

Rovnice 4: Termodynamická teplota. 

𝑇 = 𝑡 °𝐶 + 273 𝐾  

 

Konstanta 273 je přibliţná číselná hodnota teploty bodu tání ledu v absolutní 

termodynamické (Kelvinově) stupnici. V běţné potápěčské praxi se zpravidla sledují změny 

stavu plynu po přechodu téhoţ látkového mnoţství z jednoho ustáleného stavu se stavovými 
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veličinami p1, V1, T1 do druhého ustáleného stavu se stavovými veličinami p2, V2, T2. Stavové 

veličiny pro libovolnou stavovou změnu plynu je moţné vypočítat ze stavové rovnice. Jestliţe 

při rozboru problému zjistíme, ţe některá ze stavových veličin je při uvaţované změně stavu 

konstantní, můţeme stavovou rovnici zjednodušit a odvodit tak z ní vztahy popisující 

jednoduché stavové změny. Tyto jednoduché stavové změny mohou probíhat při konstantní 

teplotě, konstantním tlaku nebo konstantním objemu. 

Pro změnu za konstantní teploty neboli izotermickou změnu (T = konstanta) 

dostáváme ze stavové rovnice vztah uvedený níţe (Rovnice 5). 

Rovnice 5: Izotermická změna. 

𝑝 ∙ 𝑉 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 

Nebo také (Rovnice 6). 

Rovnice 6: Izotermická změna 2. 

𝑝1 ∙ 𝑉1 = 𝑝2 ∙ 𝑉2 

 

To znamená, ţe za konstantní teploty je objem plynu o daném látkovém mnoţství 

nepřímo úměrný tlaku a tento vztah se nazývá Boylův – Mariottův zákon. 

Výpočet změny stavu za konstantní teploty společně s výpočtem hydrostatického tlaku 

je pro potápěče jedním z nejdůleţitějších. Pouţívá se např. pro přepočet objemu vzduchu 

v tlakových lahvích na objem při normálním tlaku, výpočet objemu vzduchu spotřebovaného 

v závislosti na hloubce, výpočet změn objemu vzduchového tělesa se změnou hloubky apod. 

Pro změnu při konstantním objemu, neboli změnu izochorickou (V = konstanta), 

dostáváme vztah uvedený v následující rovnici (Rovnice 7). 

Rovnice 7: Izochorická změna. 

𝑝1

𝑇1
=

𝑝2

𝑇2
 

 

Při konstantním objemu je tedy tlak plynu přímo úměrný teplotě. Vztah, který popisuje 

tuto změnu, je nazýván Charlesův zákon. Pomocí tohoto vztahu lze vypočítat např. změnu 

tlaku vzduchu v lahvích dýchacího přístroje při jeho zahřátí nebo ochlazení. 
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Pro změnu za konstantního tlaku, neboli změnu izobarickou (p = konstanta), 

dostáváme ze stavové rovnice pro p1 = p2 vztah uvedený níţe (Rovnice 8). 

Rovnice 8: Izobarická změna 

𝑉1

𝑇1
=

𝑉2

𝑇2
 

 

Při konstantním tlaku je tedy objem ideálního plynu o daném látkovém mnoţství 

přímo úměrný jeho termodynamické teplotě a tento vztah se nazývá Gay – Lussacův zákon. 

[5] 

 

3.5.2 Plyny pod tlakem 

 

Daltonův zákon 

Celkový tlak směsi plynů se vypočte ze součtu dílčích tlaků plynů v této směsi 

obsaţených, úměrně jejich podílu na jejím objemu. Celkový tlak plynné směsi vzduchu  

se vypočte z parciálního tlaku kyslíku (pO2), dusíku (pN2) a tlaku zbývajících sloţek (pzbytk) 

viz následující vztah (Rovnice 9). 

Rovnice 9: Daltonův zákon. 

𝑝𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝑝𝑂2 + 𝑝𝑁2 + 𝑝𝑧𝑏𝑦𝑡𝑘  

 

pcelk = celkový tlak 

pO2 = parciální tlak kyslíku 

pN2 = parciální tlak dusíku 

pzbytk = parciální tlak zbytkových plynů 

 

Parciální tlak plynu se vypočte tak, ţe se jeho procentuální podíl v plynné směsi 

vynásobí tlakem okolí, v němţ se plynná směs nachází. 

Různé plyny mohou v závislosti na svém parciálním tlaku působit na lidské tělo 

narkoticky, nebo dokonce taky jako jed. Mezi tyto plyny patří kysličník uhelnatý, kysličník 

uhličitý, dusík, ba dokonce i pro nás ţivotně nezbytný kyslík. Rozlišujeme přitom  

mezi dýcháním zvýšené koncentrace a účinkem tohoto plynu při téţe stálé koncentraci 

v hloubce. U dýchacího vzduchu činí parciální tlak kyslíku v hloubce 30 m jen 0,84 baru, 

zatímco ve stejné hloubce při pouţití dýchací směsi Nitrox 40 dosahuje absolutní přípustný 
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parciální tlak kyslíku uţ 1,6 baru. Parciální tlak vzrůstá proporcionálně k tlaku okolí 

(viz Tabulka 2). 

 

Tabulka 2: Nárůst parciálního tlaku plynů [23]. 

Parciální tlak 
dýchací vzduch Nitrox 40 

1 bar 2 bary 3 bary 4 bary 1 bar 2 bary 3 bary 4 bary 

parciální tlak kyslík 0,21 0,42 0,63 0,84 0,40 0,80 1,20 1,60 

parciální tlak dusík 0,78 1,56 2,34 3,12 0,59 1,18 1,77 2,36 

parciální tlak vzácné plyny 0,01 0,02 0,03 0,04 0,01 0,02 0,03 0,04 

 

Jiţ ty nejmenší nečistoty v dýchaném vzduchu představují pro potápěče značné 

nebezpečí. Jestliţe provozovatel plnícího kompresoru zanedbá platné předpisy a pokyny 

výrobce ohledně nastavení a zacházení s kompresorem, můţe k takovým znečištěním dojít. 

Např. pokud se potápěčský přístroj plní v blízkosti rušné ulice, mohou se dovnitř dostat  

ve zvýšené koncentraci plyny jako kysličník uhličitý anebo kysličník uhelnatý. 

 

Boyle – Mariottův zákon 

Tlak neměnícího mnoţství plynu je při stálé teplotě nepřímo úměrný jeho objemu  

a hustota v tomto mnoţství plynu je přímo úměrná tlaku. Součin tlaku a objemu je konstantní 

(viz Rovnice 10). 

Rovnice 10: Boyle – Mariottův zákon. 

𝑝 × 𝑉 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 

Jestliţe tlak neměnícího se mnoţství plynu při stálé teplotě vzroste, zvýší se hustota stejnou 

měrou, jakou se zmenší objem. Pokud tlak klesne, hustota se zmenší stejnou měrou, jakou 

 se objem zvýší. Na Obrázku 12 je zobrazeno jak se mnoţství vzduchu v plicích potápěče, 

který vyuţívá šnorchl, při sestupu stále více stlačuje a u potápěče s přístrojem zůstává objem 

stejný. 
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Obrázek 12: Boyle – Mariottův zákon [23]. 

 

Henryho zákon 

Tento zákon vysvětluje, proč člověk za normálních atmosférických podmínek 

nepřijímá ţádný dusík. K příjmu a výdeji dusíku dochází pouze při změnách pro člověka 

běţného tlaku okolí, jako např. při potápění, létání nebo horolezectví. 

Mnoţství plynu rozpuštěného za určité teploty v objemové jednotce kapaliny je přímo 

úměrné tlaku plynu za stejné teploty. 

 

 Nasycení = difuze plynu do kapaliny (Obrázek 13). 

Jestliţe tlak plynu nad kapalinou při konstantní teplotě vzroste, bude se tento plyn 

v kapalině rozpouštět, dokud se podíl plynu nad a pod hladinou vody nevyrovná. 

 Vysycení = difuze plynu z kapaliny (Obrázek 14). 

Kdyţ se tlak nad kapalinou zredukuje, fyzikálně rozpuštěný plyn z kapaliny opět 

vystoupí. 

     

Obrázek 13: Nasycení [23].             Obrázek 14: Vysycení [23]. 



25 

 

3.5.3 Plyny a teplo 

 

Gay – Lussacův zákon 

Při stálém objemu (V) určitého mnoţství plynu se tlak (p) mění přímo úměrně 

absolutní teplotě (T). 

 

Počáteční tlak p1 : počáteční teplota T1 = konečný tlak p2 : konečná teplota T2 

 

Kdyţ absolutní teplota stoupá, zrychluje se pohyb molekul, čímţ vzrůstá tlak tohoto 

neměnícího se mnoţství plynu v potápěčské tlakové láhvi (Obrázek 15). Kdyţ absolutní 

teplota klesá, klesá také tlak tohoto neměnícího se mnoţství plynu. [23] 

 

Obrázek 15: Gay – Lussacův zákon [23]. 

 

3.6 Termika 

Termika je součástí fyziky zabývající se jevy, které souvisí s teplotou a teplem. 

Ačkoliv by se laikovi mohlo zdát, ţe termika do oblasti potápění nepatří, tak jiţ po prvním 

ponoru zjistí, ţe tomu tak není. Kaţdý potenciální potápěč si musí uvědomit,  

ţe mu pod vodou bude zima a pouze se svými znalostmi o termice můţe účinně bojovat proti 

chladu. 
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Teplota 

Je veličina vyjadřující tepelný stav látek a těles. Měří se teploměrem a jednotkou 

 je stupeň Celsia. Teplota a tepelné jevy jsou projevem neuspořádaného pohybu molekul,  

ze kterých jsou látky sloţeny. Při vyšší teplotě je pohyb molekul rychlejší, při niţší pomalejší. 

Při teplotě - 273,15 °C pohyb ustane úplně, jelikoţ bylo dosaţeno nejniţší moţné teploty. 

Právě tato hodnota je nultým stupněm druhé velmi důleţité stupnice – Kelvinovy. Teplota 

vyjádřená v takové stupnici je nazývána termodynamická teplota. Je tedy jasné,  

ţe termodynamická teplota má pouze kladné hodnoty. Nejniţší moţná teplota  

je 0 K a odpovídá tedy teplotě – 273,15 °C a dále 0 °C odpovídá teplotě 273,15 K. 

 

Teplo 

Teplo je zvláštní formou práce. Molekuly teplejšího tělesa konají práci tím, ţe naráţejí 

na pomalé molekuly chladnějšího tělesa velkou rychlostí a uvádějí je do rychlejšího pohybu. 

Říká se, ţe chladnější těleso přijímá teplo. 

Přenos tepla se uskutečňuje vedením, prouděním a zářením. Pro potápěče  

je nejdůleţitější z hlediska potápění přenos tepla vedením. Nejlepší vodiče tepla jsou kovy 

 a naopak nejlepšími izolanty jsou plyny. Plyny jsou obsaţeny v podobě pórů v porézních 

izolačních materiálech. Tím se vysvětlují vynikající tepelně izolační schopnosti takových 

materiálů jako je např. pěnový polystyren, pěnová guma apod. Na tomto jevu je zaloţen 

princip neoprenového potápěčského obleku. Ztráta tepla za zvolenou dobu je tím menší, 

 čím menší je měrná tepelná vodivost materiálu, čím je oblek tlustší a čím více se teplota vody 

přibliţuje teplotě těla.  

Neoprenový oblek tvoří uzavřené navzájem nepropojené komůrky – bubliny plynu. 

Uvedený materiál nenasakuje vodu. Tepelně izolační schopnost takového materiálu je dána 

tím, ţe průchodu tepla je kladen odpor mnohonásobným průchodem tepla z tuhé látky  

do plynových bublinek a naopak, dále špatnou tepelnou vodivostí plynu v komůrkách a tím, 

ţe vedení tepla samotnou pryţí je ztíţeno prodlouţením dráhy při obcházení komůrek. 

Izolační schopnost ochrany proti chladu u suchého obleku je dána především 

zabráněním přístupu vody na tělo potápěče. Dále zde plní významnou funkci i vrstva vzduchu 

mezi vnitřním povrchem obleku a tělem potápěče, kde se uplatňují značné odpory  

při přestupu tepla z těla do vzduchu a ze vzduchu do obleku. 
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Potápěč v mokrém neoprenovém obleku o tloušťce 3 mm na hladině ztrácí kaţdou 

sekundu 830 J tepla neboli 830 W, coţ je výkon velkého vařiče. Ale v klidu na suchu činí 

tepelná ztráta asi 100 W, coţ je téměř 10 x méně. Tuto ztrátu hradí potápěč většinou 

z vlastních energetických zásob uloţených v tucích a sacharidech. Pouze malá část se hradí 

svalovou prací. Z toho je zřejmé, ţe tělo nemůţe dlouhodobě hradit značné ztráty tepla  

ve vodě a je nutno tomuto přizpůsobit i reţim potápění vhodnou délkou pobytu pod vodou  

a také příjmem vhodných ţivin. 

 

Termoregulace 

Je to činnost organismu, která je vyvíjená bez ohledu na naší vůli. Při termoregulaci  

se tělo snaţí uchovat stálou tělesnou teplotu (okolo 36 °C). Nejvyšší teplota se nachází 

v játrech (okolo 40 °C), nejniţší pak na špičce nosu, konečcích prstů a na uších. Pokud klesne 

tělesné jádro pod 35 °C, tak se jedná jiţ o podchlazení. 

 

Fáze podchlazení 

1) Staţení cév – aby nebyly vystaveny přímému chladu. 

2) Husí kůţe – podráţdění nervů chladem. 

3) Pocit chladu – sníţení výkonnosti. 

4) Časté močení – tělo se zbavuje přebytečné vody. 

5) Neovladatelný třes – vibrace svalových supin (8 cyklů / sec.). 

6) Náhradní fyzická činnost, organismus se snaţí vyrobit teplo, k tomuto stavu 

by jiţ nemělo dojít. 

7) Bezvědomí – přichází bez varování. 

8) Smrt. 

 

Potápěč musí proti chladu bojovat správnou ţivotosprávou a oblekem. Mezi potraviny, 

které by neměl potápěč konzumovat před ponorem, patří: luštěniny, alkohol, bublinkové 

nápoje. Potápěč by neměl být ani hladový ani přejedený (max. 2 hodiny před ponorem lehká 

svačina). [4] 
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Teplotní zlom (termoklina) 

Při potápění se potápěč můţe setkat s výraznými změnami teplot v průběhu jednoho 

sestupu. Stává se to, kdyţ voda o různých teplotách a tedy i hustotě vytváří vrstvy. Prudká 

změna teploty na rozhraní těchto vrstev je nazývána termoklina. Tyto termokliny se mohou 

vytvářet v jakémkoli typu vody. Chladná voda má větší hustotu a proto klesá pod vodu 

teplejší, a pokud není rozmíchávána vnějšími činiteli, jako je proud, vítr a sezónní cirkulace, 

tak vytváří termoklinu (viz Obrázek 16). [14] 

 

Obrázek 16: Teplotní zlom (termoklina) [14]. 

 

3.7 Optika 

Zrak je smysl slouţící k přijímání světelných podnětů. Světlo je úzká část 

elektromagnetického záření, které je vnímáno očima člověka. Viditelná část 

elektromagnetického záření vnímaného očima je rozloţena mezi vlnovými délkami 0,38  

aţ 0,78 µm a je vnímána jako bílé světlo. Bílé sluneční světlo obsahuje sloţky 

elektromagnetického záření různých vlnových délek, které jsou lidským okem vnímány 

 jako různé barvy. Nejkratší vlnovou délku má světlo fialové, nejdelší pak světlo červené. 

Mezi nimi se nachází světlo modré, zelené, ţluté a oranţové barvy, jak je to zřejmé např. 

rozkladem bílého světla pomocí hranolu (duha). Světlo se v homogenním (stejnorodém) 



29 

 

průzračném prostředí šíří přímočaře. Na rozhraní prostředí o různých hustotách (např. vzduch 

a voda) dochází ke změně směru šíření (lomu) a částečně k odrazu světelných paprsků. 

Při průchodu světla z prostředí s menší hustotou do prostředí s větší hustotou  

se paprsek láme ke kolmici k rozhraní. V opačném směru se láme od kolmice. Příčinou lomu 

světla je jeho různá rychlost v různých prostředích. Lom paprsku (Obrázek 17) popisuje 

zákon lomu, který je vyjádřen následujícím vztahem (Rovnice 11). 

Rovnice 11: Zákon lomu. 

𝑠𝑖𝑛𝛼1

𝑠𝑖𝑛𝛼2
=

𝑛2

𝑛1
 

  

 α1 je úhel mezi paprskem a kolmicí k rozhraní v prostředí s menší hustotou 

 α2 je úhel mezi paprskem a kolmicí k rozhraní v prostředí s větší hustotou 

 n1 je index lomu prostředí s menší hustotou (pro vzduch je n1 = 1) 

 n2 je index lomu prostředí s větší hustotou (pro vodu je n2 = 1,333) 

 

Index lomu v nějakém prostředí je definován poměrem rychlosti světla ve vakuu 

k rychlosti světla v daném prostředí. Při průchodu světla ze vzduchu do vody je index lomu 

4/3. 

 

Obrázek 17: Lom světelných paprsků na rozhraní dvou prostředí [5]. 

 

Lidské oko 

Vidění je zajišťováno lidským okem, které je poměrně dokonalý, ale sloţitý optický 

systém. Světelné paprsky odraţené od pozorovaného předmětu jsou soustřeďovány optickým 

systémem oka na sítnici. Buňky oční sítnice citlivé na světlo, slouţící k vidění, jsou umístěny 

na zadní straně oční koule. Před dosaţením těchto buněk procházejí světelné paprsky 
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rohovkou, komorovou tekutinou a sklivcem. Lidské oko je přizpůsobeno pro vidění  

ve vzduchu, kdy světelné paprsky procházejí ze vzduchu do oka. To je jako ostatní části těla 

převáţně sloţeno z vody. To znamená, ţe se světlo při přechodu z jednoho prostředí  

do druhého láme a oko je k lámání světelných paprsků přizpůsobeno tak, abychom viděli 

ostře. Ve vodním prostředí přechází světelný paprsek z vody do tělní tekutiny v oku. K lomu 

téměř nedochází (pouze v poměru slanosti vody před okem a tělní tekutiny v oku), oko není 

schopno zaostřit, a proto vidíme ve vodě velmi neostře a rozmazaně. 

Aby potápěč ve vodě viděl ostře, pouţívá potápěčskou masku. V masce je mezi okem 

a vodou uzavřen vzduch, a tím je funkce oka zachována. Aby maska nezkreslovala, je zorník 

zhotoven z rovného skla. Při přechodu světelného paprsku z vodního prostředí do vzduchu 

v potápěčské masce dochází k lomu paprsku, a proto dochází k určitému zkreslení obrazu, 

který je viděn potápěčem ve vodě. Rozdílné úhly lomu světla ve vzduchu a ve vodě 

způsobují, ţe oko, a tím mozek, vyhodnocuje předmět viděný ve vodě pod větším 

(zdánlivým) zorným úhlem. V tomto případě nemá mozek dostatek informací,  

aby vyhodnotil, zda jde o velkou věc daleko, nebo malou blízko. Na následujícím obrázku 

(Obrázek 18) je pozorovaný předmět znázorněn silnou čarou. Zdánlivá poloha obrazu,  

tak jak je viděn ve vodě, je znázorněna čárkovanou čarou. 

 

Obrázek 18: Lom světelných paprsků při použití potápěčské masky [5]. 

 

Při průchodu světelných paprsků ze vzduchu do vody dochází ke ztrátě části světelné 

energie odrazem na hladině, a to v závislosti na úhlu dopadu na vodní hladinu. Kvůli tomu 

jsou nejlepší světelné podmínky kolem poledne, kdy je slunce na obloze nejvýše. Ráno nebo 

večer je slunce níţe nad obzorem a světelné paprsky dopadají na hladinu pod ostrým úhlem. 
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Mnoţství odraţeného světla je větší a rozdíl můţe činit aţ 20 %. Také vlnění hladiny 

způsobuje ze stejného důvodu zhoršené světelné podmínky při potápění. 

Viděním se rozumí řada schopností, jako je například vnímání prostoru, barev, 

vzdálenosti a velikosti. Ve vodě jsou všechny tyto schopnosti ovlivněny. Voda ovlivňuje 

světlo svým zákalem, rozptylem, pohlcováním a lomem, z nichţ kaţdý ovlivňuje viditelnost 

různým způsobem. Příčinou jsou fyzikální rozdíly mezi vodou a vzduchem. Vodou proniká 

světlo mnohem hůře neţ vzduchem. Ve vodě ubývá světelná energie při průchodu určitou 

vzdáleností mnohem rychleji. Tento úbytek navíc postihuje bílé světlo nerovnoměrně. 

Sluneční světlo obsahuje sloţky elektromagnetického záření různých vlnových délek, 

které lidské oko vnímá jako různé barvy. Spektrum viditelného světla obsahuje barevné 

sloţky (Obrázek 19), které jsou seřazené od nejdelší vlnové délky červené barvy,  

přes oranţovou, ţlutou, zelenou aţ po nejkratší vlnovou délku fialovou. 

 

Obrázek 19: Viditelné spektrum [26]. 

 

Čím je vlnová délka delší, tím více je světlo pohlcováno. I v čisté mořské vodě 

proniká proto červená sloţka slunečního světla bez podstatného zeslabení pouze do hloubek 

0,5 aţ 1 metru a v hloubce 5 metrů má jiţ jen asi 10 % původní intenzity. Oranţová a ţlutá 

sloţka světla je pohlcována o něco méně. Z toho vyplývá, ţe objekty, které jsou červené, 

oranţové nebo ţluté, se uţ v hloubkách okolo 10 metrů jeví jako černé nebo hnědé. Vlnové 

délky, které jsou s těmito barvami spojeny, byly uţ z větší části absorbovány sloupcem vody. 

Nejméně jsou pohlcovány barvy zelená, modrá a fialová. Proto v hloubkách přes 20 metrů  

se jeví všechny předměty jako modrozelené aţ modré. Aby byly vidět pod vodou všechny 

předměty v jejich skutečných barvách, například při fotografování nebo filmování, je potřeba 

je osvítit bílým světlem, v němţ jsou všechny barevné sloţky obsaţeny. 

Čistá voda poskytuje maximální průhlednost pro vlnové délky přibliţně  

0,48 µm – coţ oko přijímá jako modrou barvu. Ale ve zkalené vodě se maximální průhlednost 

posouvá k vlnovým délkám přibliţně 0,53 µm – neboli ke ţlutozelené barvě. Tento jev 
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vysvětluje, proč v čisté vodě převaţuje modrá barva a ve zkalené vodě převaţuje barva 

ţlutozelená. Relativní koncentrace rozptýlených částic je označována jako zákal. Rozptýlené 

částice mohou být organické (např. plankton), nebo anorganické (např. zvířená usazenina). 

Zákal můţe být jak výsledkem zdravých, veskrze přírodních jevů – jako je příval dešťové 

vody, tak i výsledkem nezdravých jevů – jako je znečištění. 

 

3.8 Akustika 

Podobně jako světlo, také zvuk je tvořen vlnami a cestuje ve vlnách. Ale zatímco 

světelné vlny jsou vytvořeny elektromagnetickou energií, tak zvukové vlny jsou vytvářeny 

akustickou energií, která je jednou z forem mechanické energie. Elektromagnetická energie 

(světlo) můţe existovat vzdálena od hmoty, ale zvuk (a jiné mechanické energie) mohou 

existovat pouze uvnitř hmoty. Podstatou zvukových vln jsou kmity v prostředí, které se šíří  

od místa k místu rychlostí závislou na mechanických vlastnostech prostředí. Subjektivní 

zvukový vjem (jako je slyšení) vzniká chvěním sluchových orgánů, které je způsobeno 

dopadem zvukových vln především na ušní bubínek. 

Na rozdíl od světla cestuje zvuk nejlépe v hustých médiích, jako jsou pevné látky  

nebo kapaliny. Je to proto, ţe molekuly, které toto médium vytvářejí, jsou hustěji seskupeny  

a mohou tak od jedné molekuly ke druhé snáze přenášet pohyb vlny. Naopak, zvuk nemůţe 

cestovat ve vzduchoprázdnu (kde nejsou obsaţeny ţádné částice hmoty), jako například  

ve vnějším vesmíru. Voda je pro svoji hustotu dokonalým médiem pro přenášení zvuku. 

Sladká voda o teplotě 15 °C přenáší zvuk rychlostí přibliţně 1440 m/s, zatímco mořská voda 

o stejné teplotě přenáší zvuk rychlostí přibliţně 1500 m/s. To je zhruba 4x rychleji  

neţ rychlost zvuku ve vzduchu, která činí asi 340 m/s. 

Výsledkem toho, ţe zvuky jsou vodou přenášeny vyšší rychlostí, je skutečnost,  

ţe potápěči slyší pod vodou docela dobře a na mnohem větší vzdálenosti neţ na souši 

(částečně také zvuky s niţší frekvencí). Příkladem je to, ţe lodi s naslouchacími zařízeními 

jsou schopny odhalit zvuky vydávané pod vodou aţ na vzdálenost několika kilometrů. 

Rychlost zvuku pod vodou však ztěţuje rozpoznání směru zvuku. Mozek určuje ve vzduchu 

směr, ze kterého zvuk přichází, podle interpretace časového rozdílu mezi tím, kdy zvuk 

dospěje do kaţdého z obou uší a také podle rozdílu relativní intenzity zvuku (ucho na straně 

přivrácené ke zdroji zvuku ho slyší silněji, neţ ucho na straně odvrácené). Důleţité je taky to, 

ţe na vzduchu se při slyšení uplatňuje především část zvukových vln, dopadajících na ušní 



33 

 

bubínky a jen v menší míře část zvukových vln, jejichţ přenos na sluchové ústrojí  

je zprostředkován vibracemi lebeční kosti (kostním vedením zvuku). 

Přenos zvukových vln na sluchové ústrojí je pod vodou realizován jenom kostním 

vedením zvuku a ne chvěním bubínků. Tyto skutečnosti znemoţňují určit ve vodě směr, 

odkud zvuk přichází, a proto z tohoto důvodu se nedoporučuje potápěči vynořit, uslyší-li  

pod vodou zvuk lodního motoru, protoţe neodhadne přesnou vzdálenost a polohu lodě. [5] 

 

4 Potápěčská výstroj 

Člověk je tvor velmi špatně vybavený na to, aby odolával přírodním ţivlům a proto 

k dobývání vodního prostředí je potřebné se vybavit potápěčskou výstrojí. V následujících 

podkapitolách jsou popsány prvky základní potápěčské výstroje policejních potápěčů. [6] 

 

4.1 Potápěčské ABC 

Potápěčské ABC se skládá z masky, šnorchlu a ploutví. 

 

4.1.1 Maska 

Lidským okem jsme schopni ostře vidět ve vodě, pokud máme kolem něho vrstvu 

vzduchu. Proto se pouţívá vodotěsná maska. Kaţdá maska se skládá z lícnice,  

která je ze silikonové pryţe a zorníku (Obrázek 20). 

 

Obrázek 20: Maska [17]. 

 

Existuje i tzv. celoobličejová maska, která kryje oči i ústa a pouţívá se pouze  

pro přístrojové potápění. Do masky se přímo napojuje 2. stupeň plicní automatiky.  
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Je zde i moţnost zapojení mikrofonu, coţ je z taktického a operativního hlediska značnou 

výhodou. Je pouţívána hlavně ve velmi chladné nebo znečištěné vodě. 

Klasické masky mohou být normální, dioptrické, jednoskelné, dvouskelné, mlţící 

 se a nemlţící se. 

 

4.1.2 Šnorchl 

Slouţí k dýchání, pokud potápěč provádí průzkum podvodního reliéfu z hladiny.  

Měl by mít délku mezi 35 – 45 cm o průměru 16 – 22 mm, coţ odpovídá objemu okolo 0,25 l. 

Má to dva důvody. 

Prvním důvodem je, ţe kdyby byl šnorchl delší, potápěč by stále dýchal stejný vzduch 

(nebyl by schopen přes dlouhý šnorchl vydechnout spotřebovaný vzduch). Otrávil  

by se oxidem uhličitým (CO2). 

Druhým důvodem je, ţe v hloubce 0,5 m je rozdílný tlak neţ na hladině. Potápěč musí 

dýchat vţdy vzduch o stejném tlaku, jako je v okolí. 

Materiálem pro výrobu šnorchlů je plastická hmota, pryţ popř. kombinace obojího. 

Tvarem obvykle připomíná písmena J nebo L (Obrázek 21). Poslední trendy výrobců tohoto 

artiklu upřednostňují anatomičnost šnorchlu. 

 

Obrázek 21: Šnorchl [27]. 
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Existují různé verze šnorchlu: klasický, s kuličkou, se záklopkou proti vlnám,  

se spodním výdechovým ventilem. 

 

4.1.3 Ploutve 

Ploutve spolupůsobí při překonávání odporu vody. Umoţňují stabilizaci potápěče  

do poţadované polohy a urychlují plavání. 

Mezi hlavní parametry ploutví patří délka a tvrdost. Délka bývá 30 – 60 cm. Tvrdost 

podle druhu vody, záleţí však na individuální zvyklosti potápěče. Tvrdé ploutve = síla, 

rychlost. Měkké = vytrvalost, jsou vyztuţeny ţebrováním. 

Materiál, ze kterého jsou ploutve vyrobeny, je buď pryţ anebo pryţ kombinovaná 

s umělou hmotou (Obrázek 22). 

 

Obrázek 22: Ploutve [15]. 

 

Existují dva druhy ploutví: list s botičkou a list s upínacím řemínkem. 

S ploutvemi se vstupuje do vody zásadně pozpátku. Ploutve také plní funkci ochrany 

před ostrými předměty. 

 

4.2 Izolační oblek 

S rostoucí hloubkou klesá teplota vody. I při ponorech v mořích potápěči pouţívají 

izolační obleky proti úniku tepla. Tím spíše je musí pouţívat v našich vodách. Voda  

je opravdu studená. Ve 20 metrech ani v těch nejparnějších letních dnech voda zpravidla 

nepřesáhne teplotní hranici 8 °C. Izolační oblek plní také funkci ochrany těla před ostrými 

předměty. 

Existuje několik druhů izolačních obleků. 
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Nejstarším druhem (pomineme-li archaické skafandry) jsou tzv. mokré neoprenové 

obleky, které pracují na principu ohřevu vniklé vody od potápěčova těla. Musí být dobře 

utěsněny, aby voda v obleku necirkulovala a stačila se ohřát. Mokré obleky (Obrázek 23) 

 jsou vícedílné a obvykle se skládají z kukly, kabátce, kalhot, rukavic a bot. Starší obleky  

byly vyráběny z velmi tuhého neoprenu. Do těchto obleků se velice špatně dostávalo,  

a tak musel potápěč vnitřek obleku namydlit, aby se tam vůbec dostal. Pohyb v tomto obleku 

byl velice omezený, proto tyto obleky nebyly vhodné pro infiltrační a průzkumné účely. 

Novější typy jsou však vyráběny z měkkého neoprenu, který je anatomičtější. 

Druhým druhem jsou polosuché obleky, které se dnes hojně pouţívají hlavně 

rekreačními potápěči. V těchto oblecích se sniţuje průnik vody pod oblek manţetami  

na rukách a nohách. 

                                 

                  Obrázek 23: Mokrý neoprenový oblek [12].                Obrázek 24: Suchý oblek [25]. 

 

Polosuché izolační obleky mají lepší izolační schopnosti neţ mokré obleky.  

Oba tyto druhy se hodí spíše do teplejších vod. Do chladnějších vod a při potápění v zimě  

se pouţívají tzv. suché obleky s připouštěním vzduchu. Tyto jsou buď neoprenové nebo 

membránové (trilaminát, polyestertextil apod.). Bývají celistvé (od kukly aţ po boty) a mají 

většinou jeden voděvzdorný zip. Suché obleky (Obrázek 24) mají připouštěcí ventil vedoucí 

středotlakou hadicí přímo z prvního stupně plicní automatiky. Izolační vrstvou tedy není  

jako v případě mokrých obleků voda, ale je to vzduch, který si potápěč do obleku přifukuje, 
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aby se mu „nelepil“ na tělo. Výhoda suchého obleku je ta, ţe se můţe potápěč pod suchý 

oblek i obléci a přesto po ponoru zůstává suchý. Pod suché obleky se pouţívají podvleky 

odsávající pot. 

Dalším druhem jsou obleky s aktivní ochranou proti chladu. Jedná se o elektricky 

zahřívané obleky a obleky vyhřívané teplou vodou. 

Existují i krátké verze izolačních obleků (bez nohavic a rukávů), které jsou vhodné 

k pouţití především do teplých moří. Tloušťka neoprenu je od 3 do 11 mm. 

 

4.3 Dýchací systémy a vzduchová láhev 

Dle konstrukce existují dva základní typy dýchacích systémů. Jedná se o otevřený  

a uzavřený dýchací systém. Jejich kombinací je polozavřený dýchací systém. Podle dýchacího 

média se přístroje dělí na přístroje na stlačený vzduch a přístroje pro dýchání speciálních 

dýchacích směsí (heliox, nitrox, trimix). 

 

4.3.1 Uzavřený dýchací systém 

Pro podvodní infiltraci je mnohem výhodnější systém uzavřený. Tento systém 

nevypouští při výdechu vzduch přímo do vody, ale do absorpční komory, která odfiltruje CO2 

a vzduch proudí zpět do zásobníku. 

Výhody: vzduch recykluje, a proto potápěč vydrţí mnohonásobně déle pod vodou.  

Jiţ zmíněné nevypouštění bublin do vody neumoţňuje odpozorovat z hladiny polohu  

ani pohyb potápěče a navíc nekolísá vyvaţování potápěče (o co se zmenší objem vzduchové 

lahve, o to se zvětší objem plic a naopak). Tento dýchací systém je vyuţíván především 

vojskem. Rekreační potápěči tento systém nevyuţívají vzhledem k jeho vysoké ceně. Tento 

systém má zatím pouze anglický název – rebreather. 

 

4.3.2 Rebreathery 

Rebreather je potápěčský přístroj s uzavřeným nebo polouzavřeným okruhem 

(Obrázek 25 a 26). Na rozdíl od klasického potápěčského přístroje s otevřeným okruhem,  

kde plyn, který potápěč vydechne, uniká volně do vody, se u rebreatheru vrací plyn nebo jeho 

větší část zpět do přístroje. Tam jej pohlcovač (tzv. scrubber) zbaví oxidu uhličitého (CO2). 

Následně je plyn kolující v rebreatheru obohacen o kyslík (O2). A to buď o čistý kyslík,  

nebo o směs plynů s obsahem kyslíku (např. Nitrox). 
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       Obrázek 25: Rebreather zepředu [22].                            Obrázek 26: Rebreather zezadu [22]. 

 

Druhy rebreatherů: 

 Na plynný kyslík – jednou z výhod kyslíkových rebreatherů je, ţe vylučují nutnost 

dekomprese, protoţe dýchací médium neobsahuje dusík. Nevýhodou je nebezpečí 

otravy kyslíkem. 

 S chemickým vývinem kyslíku – zdrojem kyslíku je chemická látka, která reaguje  

na vlhkost a CO2 z výdechu, které jsou zároveň pohlcovány. 

 Na kapalný kyslík – v zásobníku (Dewarově lahvi) je kyslík o teplotě – 183 °C.  

Ze zásobníku kyslík proudí postupně do odpařovače, ohřívače, dýchacího vaku,  

do plic potápěče, z plic potápěče a do pohlcovače CO2. Jeden litr kapalného kyslíku 

uvolní okolo 650 litrů plynného kyslíku. Je třeba počítat se změnou vztlaku  

po vydýchání kapalného kyslíku. 

 Na kapalný vzduch – je obdobou rebreatheru na kapalný kyslík. 

 Héliový přístroj – obsahuje dýchací směs Heliox (helium + kyslík). Je problémový 

při komunikaci, protoţe potápěči mají tenké hlasy. 

 Přístroje s neónovou dýchací směsí – obdoba héliového přístroje. 

 Přístroj pro dýchání Nitroxu – (kombinace kyslíku a dusíku, přičemţ kyslík  

má větší procentuální zastoupení neţ ve vzduchu) a Trimixu (kyslík + dusík + 

hélium). 
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4.3.3 Otevřený dýchací systém 

Neobsahuje absorpční sloţku pohlcující CO2. Vydechovaný vzduch je vydechován 

přímo do vody. Z toho plyne pro potápěče nebezpečí, neboť jej lze lokalizovat a sledovat  

jeho pohyb (v klidných vodách). 

 

4.3.4 Vzduchová láhev 

Bývají vyráběny z oceli a slitin hliníku. Lahve (Obrázek 27) mají rozdílnou 

vzduchovou kapacitu (od 5 l do 2 x 18 l). Povrchová úprava lahví: zinkování, nátěr, 

kombinace. 

Vrchlík lahve dle ČSN 07 8508 musí obsahovat: 

 pojmenování plynu, pro který je láhev určena, 

 plnící přetlak (obvykle 20 MPa), 

 zkušební přetlak (obvykle 30 MPa), tlaková zkouška 1 x 5 let (při zkoušce se lahev 

naplní vodou, aby v případě destrukce nedošlo k explozi), 

 datum poslední zkoušky a razítko zkušebního orgánu, 

 výrobní číslo a rok výroby lahve (ţivotnost 40 let), 

 výrobce, hmotnost, objem. 

 

Obrázek 27: Lahev [16]. 

 

Vrchlík bývá u starých lahví obvykle rozdělen na barevné kvadranty, podle plnící 

směsi: černobílá – vzduch, zelená – kyslík, apod. 
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Lahev buď obsahuje nosné popruhy (většinou starší lahve), nebo je bez nich a musí 

být upevněna v back packu na ţaketu (viz níţe). Součástí lahve je i tzv. pryţová botka,  

která chrání dno lahve a umoţňuje její stabilitu. 

Ventil lahve bývá upraven buď na připojení třemenem, nebo vnitřním závitem. Starší 

lahve byly doplněny rezervou. Při poklesu tlaku v lahvi (na tlak okolo 5 MPa) se ventil 

automaticky uzavře. Potápěč pak musel pákou rezervy uvolnit přístup k rezervnímu vzduchu 

a zahájit tak výstup k hladině. Moderní lahve jiţ nejsou rezervou vybaveny a potápěč musí 

mnoţství vzduchu neustále kontrolovat na manometru (viz níţe).  

 

4.4 Plicní automatika 

Smyslem této podkapitoly není detailně a technicky popsat plicní automatiku  

(jedná se o konstrukčně nejsloţitější součást výstroje). Bude zde popsána pouze její funkce. 

Dle konstrukce se plicní automatiky dělí na: 

 plicní automatiky otvírané po tlaku, 

 plicní automatiky otvírané proti tlaku. 

 

Plicní automatika (Obrázek 28) zprostředkovává dodávku vzduchu z lahve do plic. 

Dává vzduch pouze při nádechu, při výdechu se přívod vzduchu automaticky uzavře. 

 

Obrázek 28: Plicní automatika [2]. 

 

Složení: 1. stupeň, středotlaká hadice, 2. stupeň. 
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První stupeň má několik středotlakých a vysokotlakých vývodů pro napojení: druhého 

stupně plicní automatiky, suchého obleku s přívodem vzduchu, ţaketu, octopusu, měřící 

konzole apod. 

Nasazuje se třmenem nebo šroubením na vzduchovou láhev. Třmenové automatiky  

se pouţívají na tlak max. 20 MPa, šroubením na 30 MPa. 

Funkce prvního stupně plicní automatiky je redukce tlaku z lahve (20 MPa)  

na středotlak (tlak okolí + tlak řídící pruţiny) cca 0,5 – 1,2 MPa. Poté se vzduch přivádí 

středotlakou hadicí k druhému stupni. Druhy prvních stupňů jsou membránový, nebo pístový 

– podle toho, zda je řídícím a ovládacím prvkem membrána nebo píst. Dále se dělí  

na vyváţený (tlak vzduchu je konstantní a tudíţ dodávka vzduchu do plic nekolísá vzhledem 

k poklesu tlaku vzduchu v lahvi) a nevyváţený (dodávka kolísá s klesajícím tlakem vzduchu  

v lahvi). Druhý stupeň redukuje tlak na úroveň tlaku okolí (dýchatelný pro potápěče).  

Musí být seřízen tak, aby se potápěč při nádechu nemusel příliš namáhat (tzv. nádechový  

a výdechový odpor). K profouknutí náustku, kdyţ je tam voda, slouţí vzduchová sprcha. 

Do studených vod jsou vhodné automatiky zhotovené z materiálů netečných k chladu 

(titan, teflon apod.), aby nezamrzaly. Plicní automatika je pro kaţdého potápěče prvořadou 

záleţitostí, na které se nevyplatí šetřit. 

 

4.5 Vyvažovací vesta (žaket) 

Slouţí k vyváţení potápěče pod vodou. Ţaket (Obrázek 29) musí mít objem něco  

mezi 14 aţ 25 dm
3
 a měl by obsahovat: vlastní korpus, inflátor, kapsy na závaţí či předměty, 

back pack, D krouţky na zavěšení výstroje, odpustné ventily. 

 

Obrázek 29: Vyvažovací vesta (žaket) [31]. 
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Korpus: vzduchový zásobník, celistvá dutina, materiál většinou Denier Nylon 

(podobný jako u neprůstřelných vest). Vzduch je vţdy v místě nejbliţším k hladině. 

Inflátor: vlastní ovládací zařízení, má tlačítko pro nafouknutí a vypouštěcí ventil, 

který je spojen středotlakou hadicí s prvním stupněm plicní automatiky, který z lahve dodává 

vzduch. 

Kapsy na závaží: některé ţakety mají tyto kapsy, do kterých se vkládá závaţí  

a odpadá tedy nutnost mít zátěţový opasek a ţaket také lépe sedí. Kapsy jsou vybaveny 

zařízením pro rychlé strhnutí závaţí a katapultace na hladinu. 

Back pack: je v zadní části ţaketu, umoţňuje připevnění lahve na ţaket. 

D kroužky: umoţňují na ţaket zavěsit různé věci – karabiny, lana, baterku, nůţ. 

Výpustní ventily: jeden je přímo v inflátor (ovládá se levou rukou), druhý bývá  

na pravém rameni, pouţívá se při poloze tzv. negativního vztlaku, kdy má potápěč tělo výše 

neţ nohy – vzduch je tedy právě v prostoru tohoto ventilu a můţe být odpuštěn. Třetí ventil 

bývá v pravé dolní části ţaketu (na ledvině) – vzduch můţe být odpuštěn z tohoto ventilu 

v případě pozitivního vztlaku. V případě neutrálního vztlaku (který je ţádoucí) a vztlaku 

negativního se většinou pouţívá inflátor. Ten se musí zvednout, aby vzduch mohl unikat. 

 

Záchranná vesta 

Jedná se o vztlakový límec, který si potápěč navlíká přes hlavu. Jeho úkolem  

je vynesení potápěče na hladinu v případě nouze a stabilizace jeho hlavy na hladině. 

 

Vesta můţe být plněna plynem několik způsoby: 

 ústy potápěče, 

 z 1. stupně plicní automatiky, 

 nezávislým zdrojem vzduchu (vzduchová lahev o objemu cca 0,5 l), 

 bombičkou se stlačeným CO2. 

 

4.6 Zátěžový opasek 

Jedná se o protipól vyvaţovací vesty. Zabraňuje nadnášení – umoţňuje plynulé 

zanoření potápěče. V případě, ţe by potápěči na dně upadnul, nebo si jej úmyslně „odpálil“, 

rovnalo by se to katapultu. 
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Velkou a nekontrolovanou rychlostí by vylítl na hladinu. Zátěţový opasek  

(Obrázek 30) se skládá z textilního popruhu, přezky buď z nerez kovu, nebo plastu (nesmí  

se samovolně rozepnout, musí se dát odepnout jednou rukou) a zátěţí – buď olověné odlitky, 

nebo broky v sáčku. 

 

Obrázek 30: Zátěžový opasek [33]. 

 

Hmotnost zátěţe se měří podle váhy potápěče, předpokládané hloubky ponoru  

a hmotnosti ostatní výstroje. 

Hmotnost zátěţe u potápěče váţícího cca 75 kg, má suchý neoprenový oblek  

(který má veliký vztlak) je okolo 15 kg. 

 

4.7 Ostatní 

V této kapitole jsou uvedeny některé další části potápěčské výstroje. 

 

4.7.1 Měřicí přístroje 

Slouţí k tomu, aby měl potápěč aktuální přehled o situaci. Měří mnoţství vzduchu 

v lahvi, momentální hloubku, směr atd. Existují dva základní druhy měřicích přístrojů: 

analogové a digitální. Obecně se doporučuje kombinace obou. 

 

Manometr – (Obrázek 31) ukazuje mnoţství vzduchu v lahvi. Potápěč by si měl  

před kaţdým ponorem ujasnit hranici mnoţství vzduchu, při kterém by se měl vrátit  

na hladinu. 

Hloubkoměr – (Obrázek 32) měří momentální a nejvýše dosaţenou hloubku. 

Hloubkoměr je nezbytný pro správné provedení dekomprese a pro profilování dna zájmové 
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plochy. Hloubkoměr měří tlak vody, který následně převádí na hodnotu v metrech.  

Druhy jsou: membránový, kapilární, s Bourdonovou trubicí, pístový, digitální. 

                    

Obrázek 31: Manometr [10].                                  Obrázek 32: Hloubkoměr [20]. 

 

Hodinky – (Obrázek 33) jsou opět důleţité pro správné provedení dekomprese  

i pro časový harmonogram ponoru. 

Teploměr 

Kompas – (Obrázek 34) je třeba uváţit, k jakému účelu budeme kompas pouţívat  

a podle toho volit jeho citlivost. Při velkém mnoţství ţeleza, např. na vracích, citlivé kompasy 

vykazují odchylky. 

              

Obrázek 33: Hodinky [18].                                         Obrázek 34: Kompas [19]. 

 

Digitální přístroje – moderní dekompresimetry poskytují i takové informace  

jako nutnost dekompresní zastávky, dobu na dně, dobu výstupu, signalizují, ţe výstup je příliš 
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rychlý, jak dlouho nemůţe potápěč po ponoru letět letadlem, mají paměť pro ukládání ponorů, 

lze je napojit na počítač a vyhodnocovat křivky ponoru apod. 

 

4.7.2 Nůž 

Slouţí k páčení a řezání. Musí být ostrý (Obrázek 35). Některé noţe mají rukojeť, 

kterou lze uţít jako kladivo. Čepel musí být z nerez oceli, vhodné je vroubkování na řezání 

lan. Pouzdro je z plastu s řemínky pro upevnění na dominantní paţi nebo lýtko.  

Lze jej upevnit i na zvláštní kapsu obleku nebo ţaketu. Nůţ je záleţitostí osobní preference 

(Obrázek 36). Dobrý nůţ musí vydrţet nešetrné zacházení. 

  

Obrázek 35: Nůž 1 [7].                                                 Obrázek 36: Nůž 2 [11]. 

 

4.7.3 Bóje 

Pouţívají se k označování při vyhledávání zájmových předmětů,  

ale taky z bezpečnostních důvodů pro snadné nalezení kolegy. Měla by mít výtlak min. 10 kg, 

aby ji potápěč nestáhl pod hladinu. Bóje (Obrázek 37) také uvědomují plavidla,  

ţe se pod vodou nachází potápěč. Díky bóji můţe návodčí pozorovat směr pohybu potápěče. 

Upevňují se k pevným předmětům pod hladinou nebo se ukotvují do dna. Bóje se uţívají 

také při dekompresi, která se provádí ve vlnách. Zaručuje, ţe potápěč, který je na ní uvázaný, 

bude stále ve stejné hloubce. 

 

Obrázek 37: Bóje [24]. 
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4.7.4 Vodící lano 

Slouţí pro spojení s návodčím při potápění pod ledem, dále pak pro spojení dvou 

potápěčů při sníţené viditelnosti. Musí mít průměr nejméně 5 mm a taţnost 3 000 N.  

Musí být dobře viditelné ve vodě (bílé, ţluté). Zpravidla se váţe kolem pasu a nesmí  

se samovolně utahovat ani povolovat. Lano nesmí být příliš dlouhé, protoţe by kvůli jeho 

pruţnosti docházelo k mylné interpretaci signálů. Doporučuje se na lano zhotovit barevné 

pruhy. Např. kaţdý metr zelený pruh, kaţdých 5 metrů červený, kaţdých 10 metrů ţlutý, 

kaţdých 20 metrů dva ţluté a kaţdých 30 metrů tři ţluté pruhy. [4] 

 

5 Policejní potápěči a jejich práce 

Potápěčská činnost Policie ČR spadá svou působností pod Ředitelství služby 

pořádkové policie Policejního prezidia ČR (dále jen „ŘSPP“) a jedná se o Odbor 

speciálních potápěčských činností a výcviku (dále jen „OSČPV“). Ten se dělí  

na tři oddělení: Brno, Frýdek – Místek a Praha. Vedoucí oddělení sídlí v Jihomoravské 

metropoli Brně. 

 

Obrázek 38: Znak OSČPV [13]. 

 

Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku (Obrázek 38) v rámci  

své působnosti odpovídá především za plnění úkolů v oblasti organizace, řízení a provádění 

potápěčských činností a za výcvik potápěčů. 
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V rámci své působnosti zejména: 

 

a) zajišťuje, organizuje a vykonává komplexní potápěčské činnosti včetně hloubkového 

potápění, 

b) koordinuje, organizuje a vykonává komplexní potápěčské činnosti a vyhodnocuje 

činnost potápěčských skupin krajských ředitelství policie a krajského ředitelství 

policie hl. m. Prahy, spolupracuje s Policií České republiky útvarem rychlého 

nasazení, 

c) poskytuje speciální potápěčskou techniku s obsluhou pro potřeby potápěčských skupin 

krajských ředitelství policie a krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, 

d) podílí se na zdravotnickém zabezpečení potápěčských akcí zajištěním dekompresní 

komory a její obsluhy a v případech krizových situací na zajištění povrchové a léčebné 

dekomprese, 

e) spolupracuje s útvary a sluţbami policie, ministerstva, s orgány státní správy případně 

s dalšími subjekty, s bezpečnostními sbory jiných států zejména při záchranných 

činnostech k ochraně ţivota, zdraví a majetku, 

f) zajišťuje, organizuje a vykonává přípravu a výcvik potápěčů a vůdců malých plavidel 

policie zejména u útvarů policie s územně vymezenou působností a u Policie České 

republiky útvaru rychlého nasazení, vede evidenci drţitelů oprávnění, 

g) zajišťuje, organizuje a vykonává přípravu a výcvik "Práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou" u policie, vede evidenci drţitelů oprávnění, 

h) provádí a podílí se na výběru, zkušebním a ověřovacím provozu potápěčské výstroje 

a technických prostředků, dýchacích směsí a nových postupů pouţívaných při výkonu 

potápěčské činnosti, včetně jejich plánování a vyhodnocování; podílí se na výběru, 

zkušebním a ověřovacím provozu malých plavidel policie a souvisejících technických 

prostředků do výkonu sluţby, 

i) zajišťuje kontrolu, údrţbu a opravy mobilní potápěčské techniky, výstroje a výzbroje, 

opravy technologických zařízení slouţících k výcvikové a další činnosti zejména  

pro potápěčské akce a hloubkové potápění, zajišťuje technické přestavby vozidel  

a dalších zařízení na mobilní potápěčské pracoviště. 
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Potápěčskou činnost provádějí příslušníci policie zejména za účelem pátrání  

po utonulých (pohřešovaných) osobách, věcech pocházejících z trestné činnosti nebo kterými 

byla trestná činnost spáchána, dále při záchraně tonoucích osob, bezpečnostních opatřeních  

a akcích, ţivelních pohromách, při plnění úkolů v součinnosti se správními úřady, 

právnickými a fyzickými osobami a při výcviku policistů k této činnosti. Dále také zajišťují 

pátrání, identifikaci a vyzvedávání explozivního materiálu pod vodní hladinou. 

Výkon potápěčské činnosti je u Policie České republiky prováděn zejména u poříčních 

oddělení, zásahových jednotek sluţby pořádkové policie, u útvaru rychlého nasazení  

a u oddělení speciálních potápěčských činností a výcviku Policejního prezidia ČR. 

Policejní potápění je laickou veřejností a bohuţel někdy i policejní veřejností vnímáno 

obdobně jako potápění v přírodopisných dokumentech nebo vědeckopopulárních pořadech. 

Realita policejního potápění je úplně jiná. Většina ponorů probíhá v znečištěných vodách, 

kde je viditelnost omezena pouze na pár centimetrů. 

 

Potápěči jsou vycvičeni a připraveni svou činnost vykonávat v jakýchkoliv 

podmínkách: 

 potápěčskou činnost vykonávají při sníţené nebo nulové viditelnosti, 

 v prostředí kontaminovaném biologickým a chemickým materiálem, 

 ve velkých hloubkách, 

 ponory provádějí s hyperoxickými a hypoxickými směsmi, 

 pod uzavřenou hladinou, 

 provádějí pyrotechnickou činnost pod vodní hladinou, 

 provádějí práce ve výškách nad volnou hloubkou. 

 

Při všech výše uvedených činnostech je policejní potápěč vystavován celé řadě 

stresorů, jako jsou fyzikální, biologické a chemické. 

Při výběru vhodných policistů pro výkon potápěčské činnosti u OSPČV je kladen 

důraz na teoretické znalosti a praktické zkušenosti z potápěčské činnosti. Dále je poţadována 

psychická, fyzická a odborná způsobilost. A povinnost absolvování odborné stáţe. 
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Vyhodnocení potápěčské činnosti Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku 

ze Zprávy o činnosti sluţby pořádkové policie za rok 2013 je uvedeno v Tabulce 3. 

 

Tabulka 3:Vyhodnocení potápěčské činnosti za rok 2013 [34]. 

Vyhodnocení potápěčské činnosti rok 2012 rok 2013 rozdíl 

Počet sluţebních potápěčů 94 92 - 2 

Počet akcí 426 469 + 43 

Celkový počet hodin na akcích 11 487 15 148 + 3 661 

Počet pátrání celkem 299 336 + 37 

       po pohřešovaných osobách 175 214 + 39 

       po věcech s nimiţ byla spáchána trestná činnost 55 40 - 15 

       po věcech pocházejících z trestné činnosti 69 82 + 13 

Pomoc fyzickým a právnickým osobám 41 79 + 38 

Zajišťovací a preventivně informační činnosti 104 86 - 18 

Celková částka zachráněných hodnot v Kč 2 530 000,- 3 650 000,- 1 120 000,- 

 

Policejní potápěči ŘSPP se zúčastnili projektu Ministerstva vnitra ČR „Pomoc zemím 

západního Balkánu“, v jehoţ rámci pomáhali odminovat řeku Sávu a pomoci s výcvikem  

a školením kolegům z Černé Hory a Kosova. Jejich cesty do těchto zemí se uskutečnily v roce 

2013 několikrát za velkého zájmu místních i českých sdělovacích prostředků. [13, 21, 34]  

 

6 Bezpečnostní rizika při výkonu práce policejních potápěčů 

Protoţe je práce policejních potápěčů napínavá i náročná, tak nese vţdy nějaká rizika. 

Snahou bezpečnostních sloţek je tato rizika minimalizovat, zejména pokud jde o vznik újmy 

na zdraví. Cílem této kapitoly je identifikovat hlavní rizika spojená s touto činností. 

Statistiky říkají, ţe nejčastější příčinou potápěčských nehod bývá chyba potápěče  

a nedostatečné zkušenosti a trénink. Další v pořadí bývá uváděno přecenění vlastních 

schopností, stres, fyzická a psychická únava a špatný zdravotní stav potápěče. Aţ na konci 

statistik se nacházejí závady potápěčské výstroje. [9] 

V jednotlivých podkapitolách jsou na základě teoretických znalostí i subjektivního 

posouzení uváděna bezpečnostní rizika, které práce policejních potápěčů můţe přinést. Práce 

se nezabývá veškerými riziky, ale zaměřuje se na ta nejdůleţitější.  
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6.1 Jednotlivá rizika při výkonu práce policejních potápěčů 

V následujících podkapitolách jsou uváděna a popsána bezpečnostní rizika,  

která mohou způsobit újmu na zdraví potápěčů. 

 

6.1.1 Barotraumata kůže 

Při nesprávném pouţívání suchého potápěčského obleku nebo při špatně padnoucím 

mokrém obleku se vlivem tlaku můţe poškodit kůţe. Podtlak uzavřeného vzduchu působí  

na kůţi podobně jako přiloţená baňka. Následkem můţou být podlitiny připomínající  

tzv. cucflek. 

 

6.1.2 Barotraumata očí 

Prostor v potápěčské masce vyplněný vzduchem podléhá týmţ změnám tlaku  

jako všechny vzduchem vyplněné tělesné dutiny. Při sestupu vzniká v masce relativní podtlak 

a potápěčská maska se přisaje k obličeji. Při pouţívání plaveckých brýlí nelze tlak vyrovnat, 

protoţe nezakrývají současně nos. 

Vznikající podtlak vyvolává krvácení do spojivky, očních víček a kolem očí. Můţe 

dokonce vést k natrţení zrakového nervu a nenapravitelným poškozením oka. V kaţdém 

případě je nutné vyhledat lékaře. [23] 

 

6.1.3 Barotraumata sluchového ústrojí 

Barotrauma sluchového ústrojí vzniká při sestupu, při kterém nedochází k vyrovnávání 

tlaku ve středoušní dutině s okolním tlakem. V důsledku podtlaku se ušní bubínek prohýbá  

a tlačí dovnitř. 

Následky jsou úměrné velikosti tlakového rozdílu. Objevuje se mírné zhmoţdění 

bubínku a sluchových kůstek, otok výstelky středoušní dutiny – pískání v uších. Dále se můţe 

objevovat krvácení výstelky středoušní dutiny, zaplnění dutiny krví – zhoršení slyšení, pocit 

plnosti ucha. Příznaky odezní během několika dnů. Protrţení bubínku doprovázené intenzivní 

bodavou bolestí s náhlým zmírněním v okamţiku prasknutí bubínku, někdy krvácení. 

Samotné protrţení nepředstavuje váţnější problém. Je komplikováno vniknutím vody  

do středouší a následným ochlazením tohoto prostoru. Následuje závrať, dezorientovanost  

a moţnost vzniku paniky v důsledku silné bolesti. Pokud dojde k závaţnějšímu poškození, 

můţe to vyústit k trvalému poškození sluchu a rovnováhy. 
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Co se týče první pomoci, tak ta po výstupu spočívá v překrytí postiţeného ucha gázou 

případně čistým kapesníkem a ve vyhledání lékařské pomoci. Neměly by se aplikovat ţádné 

dezinfekční ani jiné přípravky. Postiţený by se měl vyvarovat kašlání a smrkání. 

 

6.1.4 Barotraumata vedlejších dutin 

Zdravý jedinec má vedlejší dutiny nosní volně spojeny s dýchacími cestami  

a vyrovnávání tlaku v nich nepůsobí ţádné obtíţe. Při horečnatých onemocněních, infekcích  

a alergiích však můţe dojít k zúţení nebo ucpání spojovacího kanálku a tak zamezení přístupu 

do čelních dutin. Za takových okolností vzniká v dutinách při sestupu podtlak a při výstupu 

přetlak. Vede to k barotraumatu vedlejších dutin nosních s následkem bolestivého otoku, 

zhmoţdění nebo odlučování sliznice vystýlající dutiny. Charakteristické příznaky jsou prudké 

bolesti u kořene nosu a pod očima, smrkání krvavého hlenu. 

 

6.1.5 Barotraumata zubů 

Dutiny v zubech způsobené zubními kazy nebo nedostatečnou zubní výplní mohou 

vést k tlakovému rozdílu v zubech. Ponor provází silná bolest zubů a následně můţe dojít 

k uvolnění zubní výplně, roztrţení zubu a jeho vdechnutí. Potápění je třeba v tomto případě 

ukončit a navštívit zubního lékaře. 

 

6.1.6 Barotraumata žaludku a střeva 

V některých případech můţe dojít v důsledku zvýšené plynatosti k protrţení střevní 

stěny. Některé potraviny (luštěniny, košťálová zelenina, syrové ovoce, zelenina, nápoje 

saturované CO2) produkují během trávení nadměrné mnoţství plynů. Při výstupu za určitých 

podmínek plyny rychle zvýší svůj objem a způsobí střevní koliku. [6] 

 

6.1.7 Dekompresní nemoc 

Lidský organismus je sloţen převáţně z vody, a proto pro něj platí podobné zákony 

jako je rozpouštění plynů v kapalině. Míní se tím inertní plyny, tj. neúčastnící  

se metabolických dějů. Při dýchání vzduchu je to dusík, při helio – kyslíkové směsi helium. 

Dusík se dostává do organismu difuzí (tj. šíří se do míst s niţším parciálním  

tlakem – tzv. tkáně se sytí dusíkem) z krve. Dusík se pod tlakem v kapalinách rozpouští. 

Kolik dusíku kapalina přijme, závisí na tlaku (hloubce) a čase, po který tlak působí  
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na kapalinu. Proces vylučování dusíku z tkání je opakem procesu sycení tkání. Poklesne-li 

parciální tlak dusíku v plicích pod úroveň parciálního tlaku dusíku ve tkáních, začíná dusík 

difundovat z tkání do krve a je vylučován plícemi. 

Mezi sycením organismu dusíkem a vylučováním dusíku je však zásadní rozdíl. 

Zatímco při sestupu v rozsahu hloubek potápění se vzduchem se prudký nárůst tlaku 

neprojeví nijak škodlivě, při příliš rychlém výstupu (při porušení tzv. dekompresního reţimu, 

tj. nedodrţení dekompresních zastávek a rychlosti výstupu) můţe dojít k výrazně velkému 

poklesu okolního tlaku a rozpuštěné plyny se začnou vylučovat v podobě bublinek.  

Je to stejný efekt, jako kdyţ se otevře láhev sodovky, ze které uniká CO2. Pokud  

se tyto bubliny vyloučí v kritických místech organismu potápěče a nabudou určité velikosti, 

způsobí vznik dekompresní choroby, jejíţ některé formy mohou váţně ohrozit zdraví i ţivot 

potápěče. 

 

Nejběžnější formy dekompresní (kesonové) choroby a její příznaky 

Kožní – bublinky ucpávají drobné cévy v pokoţce, která vykazuje sníţenou nebo 

naopak zvýšenou citlivost. Střídání zarudlých a bledých míst (mramorování kůţe)  

nebo drobné červené skvrny jako po bodnutí hmyzem. Silné svědění. 

Svalově – kosterní (tzv. pseudoartróza) – bublinky, které jsou lokalizovány  

ve svalech a velkých kloubech především horních končetin, způsobují úpornou bolest. 

Plicní – bublinky ucpávají plicní vlásečnice a blokují výměnu dýchacích plynů. 

Potápěč trpí dušností, bolestí na hrudi, cyanózou (zmodrání rtů, lůţek nehtů), šokem, 

v extrémním případě bezvědomím a selháním srdeční činnosti. Tato forma můţe připomínat 

srdeční infarkt. 

Nervová – je způsobena vyloučením bublinek dusíku v nervové tkáni a projevuje  

se poruchami smyslů, pohybových funkcí (ochrnutí), rovnováhy (závratě, zvracení), 

základních reflexů a tělesných funkcí (neschopnost udrţet stolici), bezvědomím a smrtí. 

 

První okamţitou pomocí se rozumí podání čistého kyslíku. Ale jedinou účinnou 

léčbou je dekomprese v dekompresní komoře, kde je potápěč vystaven postupně  

se zvyšujícímu přetlaku. Pokud není k dispozici dekompresní komora, je moţné postiţeného 

po kontrole ţivotně důleţitých funkcí organismu okamţitě navrátit zpět do hloubky,  
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z které vyplaval a začít dekompresi dle příslušných tabulek. Rychlosti výstupu  

mezi zastávkami a délka trvání zastávek jsou prodlouţeny. [6] 

 

6.1.8 Essoufflement 

Tento pojem pochází z francouzštiny a znamená „dostat se mimo dech“. Domněnka, 

ţe se při zvýšeném tlaku a stoupajícím dechovém odporu můţe unavit dýchací svalstvo,  

byla sice v několika případech experimentálně nad vodou prokázána, ovšem v praxi je tento 

stav velmi nepravděpodobný. 

Essoufflement vzniká při nedostatečné ventilaci plic, při špatné technice dýchání  

a zadrţování vzduchu po nádechu při zátěţi působené fyzickou námahou, prouděním atd., 

stoupá hladina CO2 v alveolech, a tím i v krvi. To vede k jiţ zmiňované „dušnosti“,  

jiţ však špatné dýchání (psí dýchání) nikdy dostatečně neodstraní. Vadná, špatně ošetřovaná 

dýchací automatika s vysokým odporem dýchání můţe stav ještě zhoršit. 

Pokud potápěč u sebe nebo svého partnera zjistí nepřirozeně zrychlené dýchání,  

měl by se zastavit, sníţit zátěţ a dostat dýchání pod kontrolu. 

 

6.1.9 Křeče 

Jednou z příčin vzniku křečí můţe být nedostatečná kondice potápěče.  

Při nedostatečné trénovanosti se sval rychle přetíţí a má tendenci křečovitě se stáhnout. Další 

příčinou můţou být poruchy v hladině minerálů. Kdyţ se v důsledku příliš silného pocení 

nebo nedostatečného přísunu minerálů naruší elektrolytová rovnováha, můţe se svalstvo 

stáhnout v bolestivé křeči. 

Jako první pomoc slouţí přetlačení postiţeného svalu (samostatně nebo s pomocí 

partnera). Současné masírování a šetrné údery ploutvemi na zpáteční cestě většinou dalšímu 

výskytu křečí zamezí. 

 

6.1.10 Nadbytek kyslíku 

Pro nadbytek kyslíku (hyperoxie) existují dva efekty a to Lorraine – Smithův efekt  

a Paul – Bertův efekt. 
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Lorraine – Smithův efekt 

Pokud se po velmi dlouhou dobu dýchá kyslík s nepatrně zvýšeným parciálním tlakem 

od 0,6 baru, mohou se po mnoha hodinách, někdy i týdnech, poškodit plíce. Kyslík  

(velmi reaktivní permanentní plyn) napadá tenoulinké povrchy alveolů, které pak zesílí  

a částečně se zbortí. V plicních sklípcích se následně ukládá kapalina. 

Symptomy: pocit tísně v hrudi, nezvladatelné dráţdění ke kašli, bolesti v hrudníku  

a moţnost dušnosti. 

 

Paul – Bertův efekt 

Při dýchání kyslíku pod parciálním tlakem vyšším neţ 1,6 baru mohou uţ po krátké 

době nastat záchvaty křečí. Vysoký parciální tlak kyslíku očividně vyvolává sérii 

nekontrolovaných nervových impulzů, které odpovídají za kontrolu svalstva. Pokud nastane 

křečový záchvat, jenţ připomíná záchvat epileptický, pod vodou, vede, kdyţ se člověku 

neposkytne okamţitá pomoc, ke ztrátě dýchací automatiky a utonutí. Postiţený 

se zneprůchodněnými dýchacími cestami musí být co nejdříve, avšak maximální přípustnou 

rychlostí výstupu 10 m / min, dopraven na hladinu. 

Moţné příznaky hrozícího křečového záchvatu jsou: záškuby obličejového svalstva, 

hučení v uších, poruchy vidění (tunelové vidění), pocity závratě a nevolnost. 

Aby profesionální potápěči předešli ztrátě dýchací automatiky, pouţívají 

celoobličejové masky se zabudovanou dýchací automatikou nebo potápěčské přilby. 

K výskytu otravy kyslíkem přispívají různé faktory jako psychický a fyzický stres, 

namáhavá tělesná práce nebo chlad. 

Pro ošetření a první pomoc pod vodou během křečového záchvatu je nutné dělat  

vše proto, aby se zabránilo zranění postiţeného, eventuálně přidrţovat dýchací automatiku,  

a tím ji jistit. Dále redukovat parciální tlak okamţitým výstupem do menších hloubek a dále 

aţ ke hladině. Je třeba dýchat čerstvý vzduch. 

 

6.1.11 Narkóza inertními plyny 

Narkotické působení veškerých inertních plynů přímo souvisí s jejich rozpustností 

v tuku. Čím lépe se v něm rozpouštějí, tím více jejich narkotický účinek vzrůstá.  

Při zvýšeném parciálním tlaku dusíku vzrůstá jeho schopnost vázat tuky, a proto proniká  

do struktur mozku, jeţ tuky obsahují, a zhoršuje přenos vzruchových impulzů. Účinek  
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se podobá spíše působení drogy, jako je LSD, neţ alkoholu. Roli přitom hraje parciální tlak 

jak dusíku, tak i tlak okolí. U potápěče postiţeného hloubkovým opojením sice symptomy  

po zredukování tlaku ustupují, ale jen pozvolna, protoţe rozpuštěný dusík se musí z tkání 

nejprve dopravit do krve a dále do plic. V normálním případě musí kaţdý potápěč s dýchacím 

vzduchem počítat s tím, ţe od hloubky 30 m a parciálního tlaku od 3,2 baru se tyto symptomy 

vyskytují. Účinky narkózy inertními plyny nebo dusíkové narkózy se od člověka k člověku  

i den ode dne velmi liší. 

Jako moţné symptomy se uvádějí zpomalená schopnost myšlení, zpomalená reakce  

na vizuální a akustické, ale i pachové a chuťové podněty, problémy s koncentrací, mezery 

v paměti, tendence k fixaci na jednu myšlenku, omezená představivost a asociativní 

schopnost, euforie a letargie. [23] 

 

6.1.12 Nedostatečný přísun kyslíku 

Při nedostatečném přísunu kyslíku (hypoxie) můţe postiţený nepozorovaně  

a bez předchozího varování upadnout do bezvědomí. Pokud k tomu dojde pod vodou,  

má to za následek ochabnutí svalstva těla, coţ opět můţe vést ke ztrátě dýchací automatiky  

a k utonutí. 

Toto riziko vzniká při potápění v povrchových vodách na nádech. Při potápění 

s tradičním potápěčským přístrojem (otevřený okruh) je nedostatečné zásobení kyslíkem 

vyloučeno, protoţe vţdy obsahuje minimálně 21 % kyslíku. Avšak při pouţívání rebreatherů 

se při špatné manipulaci můţe hypoxie vyskytnout. [23] 

 

6.1.13 Nekontrolovatelný výstup 

Nekontrolovatelný výstup můţe nastat např. při odhození zátěţového opasku.  

Kdyţ to nastane, je potřeba důsledně vydechovat a klást odpor ploutvemi. [4] 

 

6.1.14 Otrava CO 

Oxid uhelnatý (CO) vzniká při nedokonalém spalování, např. ve spalovacích 

motorech, při doutnání táborového ohně nebo v kamnech na uhlí. 

Oxid uhelnatý je bez barvy a zápachu, nicméně vyskytuje se většinou současně 

s kouřícími nebo olejově páchnoucími zbytky spalování. Má asi třistanásobnou schopnost 

vázat červené krvinky, a tím i hemoglobin důleţitý pro transport kyslíku. Takhle se v krvi 
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zablokuje přenos kyslíku. Uţ při zablokování 20 % hemoglobinu oxidem uhelnatým dochází 

k těţkým projevům otravy způsobené nedostatkem kyslíku. Zablokování 40 – 50 % 

hemoglobinu je smrtelné. 

V důsledku nedostatku kyslíku (hypoxie) dochází u člověka k opojení, sníţení 

schopnosti úsudku a k iracionálnímu jednání. Vnějšími příznaky otravy oxidem uhelnatým 

jsou třešňově červené rty a purpurově zbarvená lůţka na rukou i nohou. Během ponoru  

se v důsledku absorpce barev dá toto zabarvení jen velmi těţko rozeznat. 

Co se týká první pomoci, tak jedinou účinnou léčebnou metodou je přísun čerstvého 

vzduchu, přičemţ zvýšením obsahu CO2 lze dosáhnout zvýšení dechové činnosti a výdeje 

CO. Při těţkých nehodách je nezbytná okamţitá léčba čistým kyslíkem za zvýšeného tlaku 

okolí v tlakové komoře. 

 

6.1.15 Otrava příliš vysokou hladinou CO2 

Vzestup hladiny CO2 v krvi vede k zvýšenému dýchacímu reflexu. V klidovém stavu 

člověk vdechne a vydechne asi 6 l/min. Toto mnoţství vzduchu označované jako minutový 

dechový objem se můţe při zvýšené koncentraci CO2 drasticky zvýšit. 

 cca 1,5 % CO2 – cca 10 l/min 

 cca 3 % CO2 – cca 15 l/min 

 cca 4,5 % CO2 – cca 22 l/min 

 cca 6 % CO2 – cca 30 l/min 

 cca 12 % CO2 – vede k zástavě dechu a k následné smrti 

 

CO2 a kompresory pro dýchací vzduch 

Kdyţ se při plnění potápěčského přístroje kompresorem nasají výfukové plyny, můţe 

se zvýšit koncentrace CO2 v potápěčském přístroji. Při instalaci a provozu kompresoru  

je bezpodmínečně nutné dbát na pokyny výrobce. Sací otvor musí být v dostatečné 

vzdálenosti od moţného zdroje výfukových plynů (frekventovaná ulice, spalovací motor, 

táborák, gril atd.). [23] 
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6.1.16 Pád do hloubky 

K pádu do hloubky dochází při ztrátě vztlaku. Hrozí nebezpečí protrţení bubínků  

a při vypadnutí automatiky z úst hrozí barotrauma plic z podtlaku. Zpomalení pádu můţeme 

docílit horizontální polohou těla s roztaţenými končetinami. [4] 

 

6.1.17 Podchlazení 

Poklesne-li teplota tzv. tělesného jádra pod 37 °C, hovoří se o podchlazení. Spolehlivě 

rozpoznatelným znakem je stupňující se pocit chladu. Další podchlazení zhoršuje schopnost 

soustředit se, vykonávat určitou činnost, otupuje hmat, narušuje koordinaci pohybů, omezuje 

logické myšlení a nakonec se dostavují nejprve stahy drobných svalových skupin,  

pak svalový (chladový) třes. Organismus se svalovou prací nezávislou na naší vůli 

podvědomě brání dalším ztrátám tepla. Chladový třes můţe být jiţ bez dalšího varování 

následován bezvědomím. Je to natolik závaţný příznak podchlazení, ke kterému by nemělo 

vůbec dojít. Při prvních příznacích by potápěč měl sestup okamţitě ukončit. 

Podchlazení můţe být způsobeno nedostatečnou izolací, případně příliš dlouhým 

pobytem ve vodě nebo chladném prostředí. 

První pomoc spočívá v zamezení dalšímu podchlazení a šetrnému zahřívání 

postiţeného. Je nutné se zaměřit na zahřátí trupu a vyloučit všechny zbytečné pohyby 

končetin. Zahřátí nejlépe dosáhneme zabalením do přikrývek, které předem nahřejeme.  

Dále také teplou sprchou nebo koupelí, ale voda by však neměla překročit 40 °C  

(teplota snesitelná pro loket ruky). 

Alkohol v takovém případě působí škodlivě, protoţe rozšíří vlásečnice 

v podchlazených končetinách a kůţi a tím se zvýší průtok chladné krve. Nastane další pokles 

teploty tělesného jádra. [6] 

 

6.1.18 Pohmoždění a naražení 

Zejména při potápění ze člunu dochází opakovaně k úrazům, jako jsou pohmoţdění 

prstů na visutém ţebříku nebo naraţení, kdyţ potápěč při silném příboji narazí do ţebříku  

či do člunu. 

Kdyţ potápěč při vystupování po ţebříku ztratí rovnováhu a sesmekne se, spadne 

kamarádům, kteří jsou za ním, přímo na hlavu. Tomu by šlo zabránit, kdyby další potápěč 

dodrţoval odstup od ţebříku, dokud se jeho předchůdce bezpečně nedostane do člunu  
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a výstup se neuvolní. Na potápěčských člunech by měl člověk vţdy sedět nebo se pevně drţet, 

aby neztratil rovnováhu. Nasazování potápěčského přístroje „přes hlavu“ na houpajícím  

se člunu není jen výslovně nebezpečné pro všechny spolucestující, ale také zbytečně zatěţuje 

páteř. Součástí brífinku by tudíţ měly být i přesné pokyny týkající se toho, jak se chovat  

ve člunu, během jízdy, nastupování a vystupování i na místě ponoru. 

Při první pomoci se nejdříve rána ošetří, dezinfikuje a zakryje sterilním obvazovým 

materiálem. Při těţkých zraněních okamţitě přivolat lékařskou pomoc. Sledovat ţivotní 

funkce, při jejich vysazení okamţitě začít s kardiopulmonální resuscitací. 

 

6.1.19 Přehřátí 

Na zvýšení tělesné teploty reaguje tělo pocením, protoţe teplota se prostřednictvím 

tepla odebíraného odpařující se tekutinou opět sniţuje. Nicméně potápěčským oblekem se pot 

odpařovat nemůţe. Tělo se tak příliš zahřeje, coţ můţe vést aţ k vyčerpání vedrem a k úpalu. 

Symptomy vyčerpání vedrem jsou: velice rudý obličej, zpocená kůţe, bolesti hlavy, 

nevolnost a zvracení, silný pocit ţízně, závrať, poruchy vidění a křeče. Kdyţ je postiţený 

bledý, signalizuje to nebezpečí selhání krevního oběhu. 

Úpal hrozí, pokud tělesná teplota vystoupá přes 41 °C. Symptomy úpalu jsou: horká  

a suchá kůţe, rychlejší a silnější pulz, bledost, poruchy vědomí, náhlá ztráta vědomí, křeče 

z horka v důsledku velké ztráty soli, kóma a smrt. 

První pomoc: postiţený se musí co nejdříve zchladit na dobře větraném stinném místě. 

Musí si svléknout potápěčský oblek. Postříkat se studenou vodou. Eventuálně přikládat 

studené obklady, které je nutné stále vyměňovat. Ponořit lýtka nebo předloktí do studené 

vody. Podle stavu vědomí uloţit postiţeného do stabilizované polohy na boku. Při pokročilém 

stadiu úpalu, kdy hrozí bezvědomí, nepodávat ţádné nápoje ani potraviny, protoţe hrozí 

udávení či udušení. Při křečích z horka podávat osolenou vodu, kdyţ není vyhnutí, i mořskou. 

[23] 

 

6.1.20 Přetržení plic z podtlaku 

Příčinou poškození plic z podtlaku je překročení meze stlačitelnosti hrudníku.  

Toto můţe nastat při potápění na nádech do velikých hloubek při plně nadechnutém hrudníku 

na hladině, při nekontrolovatelném sestupu (pád do hloubky), pokud při tom dojde 

k vypadnutí plicní automatiky z úst nebo při překonání velkého nádechového odporu. 
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V důsledku rozšíření plicních cév dochází k přetíţení plicního a nedokrvení tělního krevního 

oběhu s moţným následkem selhání srdeční činnosti. Postiţený obtíţně dýchá, trpí bolestmi 

na hrudi, případně vykašlává narůţovělou pěnu nebo se dostavuje bezvědomí. Je nutná 

neodkladná lékařská péče. 

 

6.1.21 Přetržení plic z přetlaku 

Pokud potápěč s dýchacím přístrojem během výstupu dostatečně nevydechuje nebo 

dokonce zadrţí dech, zvětšuje se objem vzduchu zadrţovaného v plicích úměrně s poklesem 

okolního tlaku. Dojde k protrţení plic z přetlaku a vmetení vzduchu do krve, pohrudniční 

dutiny nebo okolních tkání. Je doprovázeno následky, které se můţou vyskytnout najednou, 

jednotlivě nebo v různých kombinacích: vzduchová embolie, pneumotorax, emfyzém. 

Nehodě obvykle předchází panika potápěče, který se rizikovou situaci pod vodou snaţí 

vyřešit překotným vynořením, nouzový výstup nebo fyzická námaha s bezděčným 

zadrţováním dechu. Kaţdé poškození plic z přetlaku vyţaduje neodkladnou lékařskou péči! 

Základní pravidlo poskytování první pomoci u potápěče, u kterého není dostatečně známá 

příčina potíţí po výstupu, je, ţe jej povaţujeme za postiţeného vzduchovou embolií. 

Byrotrauma plic patří k nejzávaţnějším potápěčským nehodám, protoţe jím je ohroţen  

i potápěč při výstupu z malých hloubek. [6] 

 

6.1.22 Stres 

Mimořádné situace při potápění vznikají zdánlivě naprosto nahodile a vyhnout  

se jim lze poznáním potenciálních nebezpečí. Obavy z nového nezvyklého prostředí  

jsou pozitivní a nutné, protoţe ochrání organismus před neuváţeným jednáním. Především 

 je nutné umět se vypořádat se stresem, znát jeho zdroje, seznámit se s prevencí a zvládnutím 

stresových situací. 

 

Zdroje stresu 

Mezi stresující faktory při pobytu pod vodou patří omezená zásoba vzduchu, neznámé 

a člověku cizí prostředí, změny okolního tlaku, nevhodné teplotní podmínky, sníţení 

moţnosti orientace a omezené moţnosti řešení krizových situací. Více jednotlivých potíţí 

najednou vyvolá stres snadněji. Problémy se mohou mnoţit a narůstat jakmile počáteční 

problém včas a v klidu nevyřešíme. Mezi další zdroje stresu patří časová tíseň, zatíţení 
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mnoţstvím úkolů, námaha a chlad, špatná viditelnost, orientace a stísněné prostory, ztráta 

moţnosti ovládání pohybu, fyzické ohroţení a třeba nepříjemné pocity před ponorem. 

 

Účinky stresu při potápění 

Pokud se člověk nachází pod vlivem zesilujícího stresu, nastává určité omezení 

duševních procesů, které sniţuje citlivost k podnětům z okolí. Sniţuje se schopnost rozumné 

analýzy situace a omezuje počet dovedností a znalostí, které je moţno pouţít k překonání 

obtíţí. Jako další účinky stresu při potápění se uvádí zúţení schopnosti vnímání, zúţení 

reakcí, panika při potápění a fyziologické účinky stresu. [5] 

 

6.1.23 Tepenná plynová embolie 

Tepennou plynovou embolií se rozumí lokální blokáda arteriálního (tepenného) 

systému krevního oběhu bublinami plynu. Tyto blokády mohou být zaviněny bublinami 

dusíku, při přílišném roztaţení plic nebo jejich roztrţení pak vzduchovými bublinami 

v arteriální části krevního oběhu. 

Při přílišném roztaţení nebo při roztrţení plicní tkáně vniká vzduch do kapilární sítě 

alveolů (plicních sklípků). Vzduchové bubliny se přes plicní ţíly, levou síň a levou komoru 

srdce velice rychle dostávají do tělního oběhu. V srdci mohou vzduchové bubliny uzavřít 

věnčitou cévu a způsobit tak selhání srdeční činnosti. V závislosti na své velikosti můţe 

vzduchová bublinka dříve či později zablokovat tepnu a vyvolat nedostatečné zásobování 

okolní tkáně. 

Bubliny se krevním oběhem roznesou po celém těle a při arteriálních blokádách 

v mozku mohou vést k symptomům připomínajícím záchvat mrtvice (ochrnutí poloviny těla), 

výpadku smyslových orgánů (např. zraku, sluchu nebo hmatu). Tyto příznaky se zpravidla 

vyskytnou ihned, jakmile postiţený dosáhne vodní hladiny. Často se podobají symptomům 

dekompresní nemoci, coţ pro toho, kdo poskytuje první pomoc, není důleţité, protoţe 

opatření první pomoci jsou stejná. 
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6.1.24 Újmy zaviněné příliš nízkým obsahem CO2 

 

Hyperventilace 

Hyperventilací se rozumí rychlé, hluboké dýchání, jeţ není zapotřebí. Můţe k ní dojít 

záměrně nebo i nevědomky, zvláště kdyţ je člověk konfrontován s nebezpečnými situacemi. 

Při potápění na nádech mnoho lidí hyperventiluje v mylném domnění, ţe tím tělu dodají  

více kyslíku. Při potápění s přístroji můţe hypoventilaci vyvolat špatná technika dýchání, 

nečekané překvapení nebo nebezpečná situace. Bodavé bolesti hlavy po ponoru poukazují  

na otravu CO2 způsobenou špatnou technikou dýchání (úsporné dýchání). 

Rychlým hlubokým dýcháním se nedosáhne často mylně předpokládaného přísunu 

kyslíku, nýbrţ sníţení hladiny kyseliny uhličité v krvi, jeţ vyvolává zvýšené vydechování 

CO2. Jestliţe se dlouho trvající hyperventilací vydýchá příliš mnoho CO2, vychýlí  

se acidobazická rovnováha těla a nastanou křeče. Křeč svalstva můţe dojít aţ tak daleko,  

postiţený natáhne paţe od těla jako pes, který podává pac. Dýchací reflex se opět dostaví,  

aţ kdyţ se dosáhne potřebné hladiny oxidu uhličitého v krvi. [23] 

 

6.1.25 Uváznutí 

Uváznutí není příliš časté, ale můţe k němu dojít, pokud se potápíte v blízkosti 

rybářských šňůr, sítí nebo v porostech chaluh. Pokud se vy nebo váš partner zamotáte  

do rybářského vlasce nebo šňůry, nesnaţte se uvolnit silou. Otáčení se vede zpravidla 

k dalšímu zamotání. Je potřeba si dobře rozmyslet, jak se uvolnit nebo uváţlivě pouţijte nůţ 

k uřezání vlasce. Řeţte vţdy od těla a od výstroje. 

Chaluhy jsou listnaté vodní rostliny, které mají dlouhé stonky. Pokud  

se v nich zachytíte, většinou se můţete uvolnit tak, ţe chvíli počkáte, aţ se rostlina pohybem 

vody opět sama uvolní. Točením se situace opět zpravidla zkomplikuje. Někdy je však i zde 

nutné pouţít k uvolnění nůţ. [14] 

 

6.1.26 Vyčerpání 

Vyčerpání je stav, kdy postiţený přestává být schopen další fyzické aktivity.  

Je provázeno silnou únavou, neschopností pohybu, případně tonutím. Nejčastěji se dostavuje 

v důsledku přecenění vlastních sil, schopností a zkušeností nebo nedocenění všech okolností, 

jeţ mohou zkomplikovat potápění. Například vynoření se daleko od břehu, silný proud apod. 
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Vyčerpání hrozí především začínajícím a málo zkušeným potápěčům. Jejich sebedůvěra roste 

více, neţ jsou jejich skutečné schopnosti a jejich praktické zkušenosti nepostačují  

ke správnému vyhodnocení všech podmínek chystané akce. Vyčerpaný potápěč se neobejde 

bez fyzické dopomoci. Na břehu či lodi mu poskytněte čas na odpočinek. Při závaţných 

případech, kdy se postiţený nezotavuje, nereaguje na podněty nebo dokonce upadá  

do bezvědomí, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. [6] 

 

6.1.27 Zranění způsobená vodní faunou a flórou 

Tato zranění jsou velmi řídká a ve většině případů zaviněná nesprávným počínáním 

nebo nepozorností potápěče, nikoli agresivním chováním ryb a jiných vodních ţivočichů. 

Výjimku tvoří ţivočichové, které člověk krmí a jeţ se v důsledku stálého kontaktu s ním  

a vinou spojení „potápěč = potrava“ zbavili svých přirozených způsobů chování a plachosti 

před člověkem. 

 

Sladká voda 

Ryby, které obývají sladké vody, jsou zpravidla velmi plaché. Přesto mohou za jistých 

okolností (období tření a vyvádění mláďat) potápěče zranit. Nebezpečné můţou být oslněné 

ryby při nočních ponorech, ryby bránicí líhniště a tropické sladkovodní ryby. 

 

Slaná voda 

Ve slané vodě představují nebezpečí: koráli, bodloci, králíčkovci, ostenci, ţraloci, 

barakudy, murény, jeţovky, homolice, chobotnice modrokrouţkovaná, mnohoštětinatci, 

hvězdice trnitá, trnuchy, ostnatci, ropušnice a odranci a mořští hadi (vlnoţilové a vodnáři). 

[23] 
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6.2 Postup analýzy 

V prvním kroku byla provedena identifikace rizik. Výčet nejdůleţitějších je uveden 

v kapitole 6.1. 

V druhém kroku analýzy byl pouţit diagram příčin a následku (Ishikawův diagram). 

Ten je jednoduchým nástrojem, který napomáhá k nalezení příčin a je zaloţen na postupném 

zaznamenávání logických vazeb mezi následkem a příčinami. 

Ve třetím kroku byla pouţita Jednoduchá bodová polokvantitativní metoda. Princip 

této metody spočívá ve vyhodnocování rizik podle těchto tří faktorů: 

 pravděpodobnost ohroţení (P), 

 pravděpodobnost následků – závaţnost (N), 

 názor hodnotitelů (H). 

Ve čtvrtém kroku analýzy bylo provedeno zhodnocení jednotlivých bezpečnostních 

rizik včetně návrhu minimalizace rizik pomocí Paretovy analýzy. [3] 

 

6.3 Hodnocení rizik 

Pro přehlednější zobrazení logických vazeb identifikovaných bezpečnostních rizik  

byl vytvořen Ishikawův diagram (Obrázek 39).  

Základním přínosem diagramu je názorné a strukturované zachycení všech moţných 

příčin, které vedly nebo by mohly vést k danému následku. Následkem můţe být konkrétní 

situace (např. neshoda, vada, úspěch) anebo ţádoucí stav. Cestu k následku zachycuje 

vodorovná čára, která je zakončená šipkou. Na ní jsou naneseny šipky, které zachycují 

základní příčiny a ty jsou pak dále rozkládány na dílčí příčiny. Ishikawův diagram neříká,  

jak problém řešit, ale toto přehledné soustředění všech příčin však umoţní celý problém 

rozebrat a následně nalézat řešení. Účinnost tohoto nástroje byla mnohokrát prokázána. [30] 
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Obrázek 39: Ishikawův diagram. 

 

V této kapitole bylo provedeno hodnocení zjištěných rizik pomocí Jednoduché bodové 

polokvantitativní metody. Pro kaţdé identifikované riziko byla vypočtena jeho míra rizika 

mR. Pro výpočet byl pouţit vzorec (viz Rovnice 12). Parametry pro dosazení do rovnice 

 jsou uvedeny v Tabulce 4 a jejich popis dále v textu. [3] 

Rovnice 12: Výpočet míry rizika mR. 

𝑚𝑅 = 𝑃 ∙ 𝑁 ∙ 𝐻 

mR - míra rizika 

P - pravděpodobnost ohroţení 

N - pravděpodobnost následků – závaţnost rizika 

H - názor hodnotitelů. 

 

Parametr P – je odhad pravděpodobnosti, se kterou můţe uvaţované riziko nastat.  

Je stanoven dle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně číslem od 1 do 5,  

kde je zjednodušeně zahrnuta míra, úroveň a kriteria jednotlivých rizik. 

Rovněţ pro stanovení pravděpodobnosti následků (parametr N), tj. závaţnosti 

nebezpečí je stanovena stupnice od 1 do 5. 
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V názoru hodnotitelů (parametr H) se zohledňuje míra závaţnosti ohroţení, počet 

ohroţených osob, čas působení ohroţení, pravděpodobnost odhalení vzniklého nebezpečí, 

poznatky získané pozorováním (i skrytým, utajeným) pracovních aktivit, činností a procesů, 

stupeň pracovní kázně a návyků potápěčů, odůvodněnost předpokládat chyby potápěčů, 

nezkušenost při vykonávání občasných pracovních činností, odloučenost pracoviště, moţnost 

výkonu řádného dozoru, úroveň kvalifikace, zkušeností a individuálních schopností potápěčů, 

staří a stav technických zařízení, úroveň údrţby, kumulace rizik, dynamičnost rizika, moţnost 

zajištění první pomoci, vliv pracovního systému, pracovního prostředí a pracovních 

podmínek, psychosociální rizikové faktory, případně další vlivy potencující riziko. I u tohoto 

faktoru je rovněţ uţito klasifikace stupni od 1 do 5. [3] 

 

Tabulka 4: Parametry pro analýzu. 

mR Míra rizika P Pravděpodobnost vzniku rizika 

0 - 2 Bezvýznamné riziko 1 Velmi nepravděpodobné 

3 - 10 Akceptovatelné riziko 2 Spíše nepravděpodobné 

11 - 50 Mírné riziko 3 Pravděpodobné 

51 - 100 Neţádoucí riziko 4 Velmi pravděpodobné 

101 - 125 Nepřijatelné riziko 5 Trvalá hrozba 

N Závažnost rizika H Názor hodnotitelů 

1 Bez následků 1 Zanedbatelný vliv na míru rizika 

2 Malý úraz 2 Malý vliv na míru rizika 

3 Úraz s pracovní neschopností 3 Nezanedbatelný vliv na míru rizika 

4 Převoz do nemocnice 4 Velký a významný vliv na míru rizika 

5 Trvalé následky 5 Více významných vlivů na míru rizika 

 

Jednotlivá rizika se od sebe vzájemně odlišují pravděpodobností vzniku, závaţností  

a názorem hodnotitele. Vypočtené hodnoty míry rizika mR pro jednotlivá rizika jsou uvedeny 

v Tabulce 5. 
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Tabulka 5: Míry rizika. 

č. Riziko P N H mR 

1 Barotraumata kůţe 2 2 2 8 

2 Barotraumata očí 3 5 4 60 

3 Barotraumata sluchového ústrojí 4 5 4 80 

4 Barotraumata vedlejších dutin 3 3 3 27 

5 Barotraumata zubů 2 2 2 8 

6 Barotraumata ţaludku a střeva 2 3 2 12 

7 Dekompresní nemoc 5 5 5 125 

8 Essoufflement 1 1 1 1 

9 Křeče 3 1 2 6 

10 Nadbytek kyslíku 2 4 4 32 

11 Narkóza inertními plyny 4 2 3 24 

12 Nedostatečný přísun kyslíku 2 4 2 16 

13 Nekontrolovatelný výstup 2 4 3 24 

14 Otrava CO 1 2 2 4 

15 Otrava příliš vysokou hladinou CO2 2 2 2 8 

16 Pád do hloubky 2 4 3 24 

17 Podchlazení 3 1 2 6 

18 Pohmoţdění a naraţení 3 2 3 18 

19 Přehřátí 3 4 3 36 

20 Přetrţení plic z podtlaku 3 4 4 48 

21 Přetrţení plic z přetlaku 4 4 4 64 

22 Stres 4 3 4 48 

23 Tepenná plynová embolie 5 5 4 100 

24 Újmy zaviněné příliš nízkým obsahem CO2 2 1 1 2 

25 Uváznutí 3 3 3 27 

26 Vyčerpání 2 1 2 4 

27 Zranění způsobená vodní faunou a flórou 3 3 3 27 

 

Pro vypočtené míry rizik mR jednotlivých rizik byla provedena Paretova analýza 

s cílem určit rizika, která je nutno minimalizovat. Pro míry rizik byly vypočteny procentuální 

kumulativní četnosti, které jsou uvedeny v Tabulce 6. Hodnoty byly následně vyneseny  

do Grafu 2. Podle Paretova principu (pravidlo 80/20) byly určeny rizika, která je nutno 

minimalizovat. 
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Tabulka 6: Kumulativní četnosti pro míry rizik. 

Riziko 
Hodnota 

mR 
Procento 
výskytu 

Procento 
kumulativního 

výskytu 

Dekompresní nemoc 125 14,90 14,90 

Tepenná plynová embolie 100 11,92 26,82 

Barotraumata sluchového ústrojí 80 9,54 36,35 

Přetrţení plic z přetlaku 64 7,63 43,98 

Barotraumata očí 60 7,15 51,13 

Přetrţení plic z podtlaku 48 5,72 56,85 

Stres 48 5,72 62,57 

Přehřátí 36 4,29 66,87 

Nadbytek kyslíku 32 3,81 70,68 

Barotraumata vedlejších dutin 27 3,22 73,90 

Uváznutí 27 3,22 77,12 

Zranění způsobená vodní faunou a flórou 27 3,22 80,33 

Narkóza inertními plyny 24 2,86 83,19 

Nekontrolovatelný výstup 24 2,86 86,05 

Pád do hloubky 24 2,86 88,92 

Pohmoţdění a naraţení 18 2,15 91,06 

Nedostatečný přísun kyslíku 16 1,91 92,97 

Barotraumata ţaludku a střeva 12 1,43 94,40 

Barotraumata kůţe 8 0,95 95,35 

Barotraumata zubů 8 0,95 96,31 

Otrava příliš vysokou hladinou CO2 8 0,95 97,26 

Křeče 6 0,72 97,97 

Podchlazení 6 0,72 98,69 

Otrava CO 4 0,48 99,17 

Vyčerpání 4 0,48 99,64 

Újmy zaviněné příliš nízkým obsahem CO2 2 0,24 99,88 

Essoufflement 1 0,12 100,00 

Celkem 839 
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Graf 2: Paretova analýza rizik při potápění. 
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Z Paretovy analýzy pro jednotlivá rizika (viz Graf 2) vyplývá, ţe je nutno 

minimalizovat tato rizika: 

 dekompresní nemoc, 

 tepenná plynová embolie, 

 barotraumata sluchového ústrojí, 

 přetrţení plic z přetlaku, 

 barotraumata očí, 

 přetrţení plic z podtlaku, 

 stres, 

 přehřátí, 

 nadbytek kyslíku, 

 barotraumata vedlejších dutin, 

 uváznutí, 

 zranění způsobená vodní faunou a flórou. 

 

Návrh moţných opatření pro minimalizaci rizik je uveden v kapitole 7. 

 

7 Návrh možných opatření pro minimalizaci rizik 

Potápění můţe být krásnou zábavou, ale je spojeno s určitými riziky. Pro pohyb  

pod hladinou v různém prostředí je nutné mít nejen dokonalou a spolehlivou výstroj,  

ale taky je nutno mít teoretické znalosti o tom, jak vznikají moţné krizové situace  

a jak se jim vyhnout. Práce policejního potápěče vyţaduje kvalitní potápěčský výcvik  

pro praktické vyuţití teoretických znalostí. Teoretické znalosti i praktické dovednosti musí 

být pravidelně obnovovány formou školení. Nezbytným předpokladem bezpečné práce  

je důsledná péče o technické vybavení pro potápění. 

Potápění přináší řadu rizik, ale jedno z nejdůleţitějších je zdravotní riziko. Kaţdý 

potápěč by měl bezpodmínečně znát svůj zdravotní stav. Také by měl znát příčiny, příznaky, 

moţné důsledky a účinnou první pomoc při většině potápěčských nehod a nemocí,  

aby jim mohl předcházet. Důleţitá je i dobrá psychická odolnost vůči stresu, kterému  

je policejní potápěč při výkonu své práce vystavován. Nelze připouštět porušování 

bezpečnostních směrnic během ponoru a po něm. 
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V následujících podkapitolách jsou uvedená doporučená opatření k jednotlivým 

rizikům s cílem minimalizovat riziko pro policejního potápěče. 

 

7.1 Dekompresní nemoc 

 Potápějte se v tzv. nulovém čase (doba trvání ponoru, po které můţete vystoupat  

na hladinu bez přestávek), překročíte-li tento čas, dostanete se do tzv. dekompresního 

reţimu. Nesmíte vystupovat přímo, ale s přestávkami (s dekompresními zastávkami) 

v určitých hloubkách (9 m, 6 m a 3 m; se sniţující hloubkou se doba přestávek 

prodluţuje); pobyt v hloubkách do 9 m bez nutnosti dekompresních zastávek  

není časově omezen. 

 Dodrţujte bezpečnou rychlost výstupu – za nejvyšší přípustnou hranici lze povaţovat 

rychlost 18 m/min, tj. rychlost nejmenších vydechovaných bublin. 

 Dodrţujte přiměřenou ventilaci plic. 

 Na dekompresních zastávkách se příliš nepohybujte. 

 Buďte vybaveni dekompresním počítačem nebo potápěčským panelem. 

 Dokonalá znalost dekompresních tabulek, jejich důsledné dodrţování, předem 

promyšlené plánování ponoru, případně pouţívání digitálního dekompresního 

počítače. 

 Po výstupu je nutné vyvarovat se alespoň po dobu 12 hodin zvýšené tělesné námaze, 

létání a změn nadmořské výšky, aby nedošlo k dekompresní nemoci na souši.  

V těle i po vynoření zůstává tzv. zbytkový dusík, který se vylučuje ještě po určitou 

dobu. 

 Sestup, který následuje do 12 hodin po ukončení předchozího sestupu, nazýváme 

opakovaným sestupem. Mnoţství dusíku z předchozího ponoru (tzv. zbytkový dusík) 

se musí připočítat k mnoţství při novém sestupu a příslušně prodlouţit dekompresi. 

 Dodrţujte správnou ţivotosprávu – vyvarujte se tučných jídel, protoţe tuk má větší 

schopnost přenášet dusík do tkání, a dodrţujte pitný reţim. 

 Pijte před potápěním dostatek tekutin. 
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7.2 Tepenná plynová embolie 

 Potápěči, kteří trpí nachlazením nebo onemocněním plic, by si měli potápění odříci. 

 Kuřáci by s ohledem na minimalizaci rizika neměli aspoň hodinu před potápěním 

kouřit. 

 

7.3 Barotraumata sluchového ústrojí 

 Vyrovnávejte tlak ve středouší včas a citlivě, nikdy ne násilím a přes práh bolesti. 

 Nepouţívat ušní ucpávky. 

 Pravidelná kontrola uší ušním lékařem. 

 Kukla nebo koupací čepice se musí při potápění nadzvedávat, aby voda mohla vtéct  

do zvukovodu, popřípadě se doporučuje kuklu ve výši uší propíchnout horkým 

špendlíkem, aby dovnitř mohla proniknout voda. 

 

7.4 Přetržení plic z přetlaku 

 Při výstupu s dýchacím přístrojem nikdy nezadrţujte dech. 

 Dodrţujte bezpečnou rychlost výstupu – nikdy nestoupejte k hladině rychleji  

neţ nejmenší vydechované bubliny. 

 Nevynášejte vlastní silou na hladinu těţší předměty. 

 Pamatujte, ţe nouzový výstup je aţ tou poslední metodou řešení krizové situace. 

 Dobrým plánováním se vyhněte krizovým situacím, panice a stresu. 

 

7.5 Barotraumata očí 

 Prostým vydechnutím nosem uzavřeným v masce vyrovnávejte tlak v masce. 

 

7.6 Přetržení plic z podtlaku 

 Při potápění na nádech nepřekračujte bezpečnou hloubku (všeobecně platí hranice  

15 m). 

 Dbejte na správné vyváţení, aby se v případě přetíţení nezvýšilo riziko pádu  

do hloubky. 
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7.7 Stres 

 Člověk má určité ochranné mechanismy vůči působení stresu vrozené. Z větší části  

je však třeba tyto mechanismy vybudovat odpovídajícím výcvikem a dostatečnou 

praxí. Tyto faktory potom umoţňují předcházet stresovým situacím, případně vzniklé 

stresové situace s úspěchem překonávat. 

 Předvídavost je důleţitým prvkem při předcházení vzniku stresových situací.  

Při znalosti a předvídání moţných stresových situací je potápěč daleko odolnější proti 

případné vzniklé stresové situaci a daleko lépe jí odolává. Je nutno předem 

předpokládat všechny okolnosti, které mohou během sestupu vyvolat stres. 

 Zvládnutí neočekávaných situací pod vodou zajistíme důkladnou teoretickou 

přípravou ve spojení s odpovídajícím praktickým výcvikem. V kvalitních výcvikových 

centrech jsou potřebné nouzové postupy nacvičovány jak teoreticky, tak prakticky. 

Naučené dovednosti je následně třeba prohlubovat během vlastní potápěčské praxe 

a zvyšováním potápěčské kvalifikace. 

 Automatizace návyků je důleţitým prvkem pro získávání a udrţování potřebných 

potápěčských návyků a dovedností. Důleţité jsou přitom především dovednosti  

a postupy při případných nouzových situacích, kdy stres působí daleko intenzivněji 

neţ při běţné potápěčské činnosti. Platí zde známá skutečnost, ţe čím vyšší  

je automatizace potřebných návyků, tím menší je zúţení reakcí pod vlivem stresu. 

Automatizaci provádění potřebných návyků je nutno udrţovat pravidelným 

procvičováním. 

 Důleţité je nejen umět potřebnou činnost provést, ale dokázat ji provést v kaţdé 

situaci. 

 Pro potápění bez problémů je důleţitá správná příprava potápěčského přístroje tak, 

aby všechny součásti výstroje byly na místě, kde mají správně být. Připevnění 

kompenzátoru vztlaku na lahvi ve správné výšce, montáţ automatiky ze správné 

strany a uchycení všech hadic na úchytech vesty tak, aby byly v dosahu. Dokonalá 

znalost pouţívané výstroje a automatizace potřebných návyků je nezbytným 

předpokladem pro úspěšné řešení stresových situací. Potápěč pod vlivem stresu můţe 

dělat chyby při ovládání potápěčské výstroje. 
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7.8 Přehřátí 

 Při oblékání potápěčské výstroje přizpůsobit tempo partnerovi, aby se zabránilo 

zbytečnému čekání. 

 Nenosit potápěčský oblek dlouho před ponorem ani po něm, případně ho vydatně 

navlhčit a zdrţovat se ve stínu. 

 Je nutné se vyhnout náročným pěším přesunům s plnou výstrojí a dlouhému čekání  

na zbytek skupiny na člunech nebo na břehu. 

 

7.9 Nadbytek kyslíku 

 Maximální přípustný parciální tlak kyslíku pro bezpečné potápění činí 1,4 baru.  

Od tlaku 1,6 baru musí kaţdý počítat s nadbytkem kyslíku. Avšak stejně jako  

u hloubky ponoru vţdy záleţí na individuální odolnosti vůči této zátěţi. 

 

7.10 Barotraumata vedlejších dutin 

 Nikdy se nepotápějte. Pokud máte rýmu, trpíte alergií nebo jinou formou 

neprůchodnosti dutin, počkejte, aţ potíţe odezní. 

 Nedejte se ošálit pouţitím nosních kapek, jejichţ vesměs krátkodobé účinky usnadní 

zanoření, ale jejich pouţití se stane příčinou problémů při vynořování, kdy vinou 

opětovného zneprůchodnění spojovacího kanálku dojde v dutinách k přetlaku  

a v určité hloubce potápěč narazí na nesnesitelnou bolest. 

 

7.11 Uváznutí 

 Potápěč by měl mít ve své výbavě nůţ, kterým by se mohl z uváznutí vysvobodit. 

 Dále by neměla chybět v jeho výbavě voděodolná vysílačka, kterou by si mohl 

přivolat pomoc z hladiny, pokud by nemohl vzniklý problém vyřešit sám. 

 

7.12 Zranění způsobená vodní faunou a flórou 

 Nebrat s sebou ţádnou potravu, ani záměrně, ani omylem. 

 Neutrální vyváţení s dostatečným odstupem od rostlin a korálů. 

 Nepokoušet se uchopit spící nebo odpočívající ryby. 

 Nedotýkat se škeblí, šneků nebo korálů. 
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 Neoslňovat ryby a nechat ţivočichům volnou únikovou cestu. 

 Při nápadném chování ryby opatrně ustoupit na mělčinu. 

 Nesahat do štěrbin a dutin. 

 Vyhnout se líhništím. 

 

Závěr 

Cílem diplomové práce bylo popsat, analyzovat a odůvodnit současné trendy 

bezpečnostních rizik při různorodém výkonu práce policejních potápěčů. Vytipovat kritická 

místa při provádění této rizikové činnosti a pomocí analytických metod provést jejich 

hodnocení. Navrhnout doporučení pro minimalizaci nepřijatelných rizik. 

V první části práce je uvedena legislativa vztahující se k této problematice. Dále jsou 

uvedeny základní fyzikální zákony a jevy spojené s potápěním. 

V druhé části práce je uveden výčet potápěčské výstroje se stručným popisem jejich 

parametrů a funkcí. Dále je popsána činnost Odboru speciálních potápěčských činností a 

výcviku v rámci jeho působnosti a je uvedena statistická tabulka s vyhodnocením potápěčské 

činnosti Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku za rok 2013. 

V prvním kroku třetí části práce byla provedena identifikace rizik a jejich popis. 

V druhém kroku třetí části byl sestrojen Ishikawův diagram, který nám napomohl najít 

logické vazby mezi následkem a příčinami. V třetím kroku byla pouţita k analýze Jednoduchá 

bodová polokvantitativní metoda. Pomocí této metody byly zjištěny míry rizik pro jednotlivá 

bezpečnostní rizika spojená s policejním potápěním. Ve čtvrtém kroku bylo pomocí Paretovy 

analýzy provedeno zhodnocení jednotlivých rizik. 

V poslední části byl zpracován návrh minimalizace nepřijatelných rizik pro výkon 

policejních potápěčů. 
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