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ANOTACE 

 V předložené práci je zpracována historie a současnost činnosti potápěčů báňské 

záchranné služby. První část práce se zabývá stručnou historií potápění ve světě a v České 

republice s návazností na vznik potápěčské skupiny u Báňské záchranné služby. Následně 

je uveden přehled současně platné legislativy pro výcvik a zásahy pod vodou. V další části 

jsou sumarizována rizika profesionálního potápění stručným přehledem potápěčské fyziky, 

fyziologie, rizik vyplývajících z potápění v báňském prostředí a rizik, která přináší použitá 

technika. Zde je navázáno výčtem současné používané potápěčské techniky, která je 

rozdělena do dvou částí – na techniku používanou při potápění obecně a techniku speciální, 

používanou pro potápění v uzavřených prostorách. Následuje přehled dosavadní 

nejvýznamnější zásahové činnosti potápěčů báňské záchranné služby v ČR. Na závěr je 

zhodnocen význam potápěčů u báňské záchranné služby.  

Klíčová slova: Báňská záchranná služba, potápěč, dýchací přístroj, potápěčská technika 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 The presented work deals with the past and present activities of mining rescue divers. 

The first part deals with a brief history of diving in the world and the Czech Republic in 

connection with the emergence of a diving group at the Mines Rescue Service. The second 

is an overview of the applicable legislation for training and rescue activities under water. 

The next section summarizes the risks of professional scuba diving with brief overview of 

physics, physiology, risks arising from diving in the mining environment and the risks due 

the technique used. Then there is an overview of contemporary diving equipment, which is 

divided into two parts - the equipment used when diving in general and the special 

equipment used for diving in enclosed or clinging areas. The following are the most 

significant emergency operations of mining rescue divers in the country. Finally, the work 

assesses the importance of mining rescue divers services. 

Keywords: Mine rescue service, diver, breathing apparatus, diving equipment 
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SEZNAM ZKRATEK 

České zkratky 
BZS  Báňská záchranná služba 
ČBÚ Český báňský úřad 

HBZS Hlavní báňská záchranná stanice 

IZS Integrovaný záchranný systém 

MSA Mezinárodní standardní atmosféra 

NDR Německá demokratická republika  

Nitrox zkr. nitrogenium-oxygenium - obohacený vzduch – vyšší množství   

        kyslíku proti vzduchu – totožné s EAN 

ROH Revoluční odborové hnutí 

SBS Státní báňská správa  

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

ÚBZS Ústřední báňská záchranná stanice 

Cizojazyčné zkratky  

CCR Closed circuit rebreather 

CMAS Confédération Mondiale des Activités Subaquatiqu 

DCS Dekompression Sickness 

EAN Enriched Air Nitrox 

GST  Gesellschaft für Sport und Technik 

HID High Intensity Discharge 

HUD Head Up Display 

IANTD International Association of Nitrox and Technical Divers 

OTU Oxygen Tolerance Unit 

ROV Remote operate vehicle 

SCR Semi-closed rebreather
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ÚVOD 

 Získávání nerostného bohatství z hlubin naší Země je nezbytnou podmínkou přežití 

lidstva. Aby většina obyvatel planety mohla mít z tohoto bohatství užitek, musí profesní 

pracovníci hornictví respektovat závažná rizika při těžbě nerostů. Jedná se o těžkou, 

namáhavou a vysoce rizikovou práci a ne vždy vše vychází podle předem stanoveného 

plánu, byť s nasazením té nejmodernější techniky a technologie. Při těžbě nerostů dochází 

často k nehodám, při kterých je v tom lepším případě zničena velmi drahá technika, v tom 

horším jsou pak zmařeny či ohroženy životy horníků. Zde pak nastupují pracovníci, kteří 

vědomě a dobrovolně k jejich záchraně riskují své životy – báňští záchranáři. Jsou to 

pracovníci s vysokým morálním kreditem, dobrou fyzickou a psychickou kondicí 

a širokým záběrem znalostí báňského prostředí. V báňském záchranném sboru jsou 

vyčleněni specialisté, kteří se zabývají konkrétní problematikou – překážkou, kterou je 

nutno při záchraně překonávat. Jednou z těchto překážek je voda, často s nulovou 

viditelností, různé teploty, stupně chemické kontaminace a v prostředí bez osvětlení.  

 

 Ve chvílích, kdy dojde k havárii, jejímž následkem je vznik prostředí vyplněného 

vodou a   je nutno provést záchranu horníků z místa za překážkou, nastupují do zásahu 

potápěči BZS.  

 

 Výkon potápěčské činnosti u BZS má svoji historii, která je úzce spjata s vývojem 

potápění obecně. Jednotlivé disciplíny potápění je zvykem od sebe odlišovat nejen názvy, 

ale také obsahem a náročností jednotlivých výkonnostních stupňů a to napříč všemi 

výcvikovými systémy. Zásadní rozdíl je mezi potápěním rekreačním a technickým.     

   

 Rekreační potápění je disciplína, do které můžeme zahrnout ty osoby, které se 

potápějí za zábavou, nechtějí se zatěžovat nadbytečnou technikou a jejich ponory jsou 

takříkajíc v limitech denního světla – tedy mělké a nenáročné. 

 

 Technické potápění je pak obor, kam spadá potápění v náročných podmínkách, ve 

velkých hloubkách, ve vracích, v jeskyních atd. Používá se při něm často speciální 

technika a hlavním kriteriem je zde vysoký stupeň odborné způsobilosti, schopnost zvládat 

krizové situace v psychicky náročných podmínkách, schopnost ovládat bezchybně 

veškerou výstroj a výzbroj.  Do této kategorie řadíme také profesionální potápěče, tedy 

i potápěče BZS. 
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Obr. 1. Asyrský vlys, 900 let před n.l. [1] 

 

1 HISTORIE POTÁPĚČŮ BZS 

1.1 Historie vývoje potápění ve světě 

 První dochovanou zprávou o snaze člověka proniknout pod vodní hladinou je hliněná 

tabulka z Mezopotámie stará 3000 let, jež je uložená v Britském muzeu.  Znázorňuje 

bojové plavce, kteří za pomoci vaků naplněných vzduchem míří ke svému cíli, obr. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Je však zřejmé, že počátky potápění člověka budou mnohem starší. V podstatě od 

doby, kdy člověk ovládl plavbu po vodě, vznikla také potřeba se dostat pod její hladinu. 

Jen cíle byly různé – od možnosti získávání potravy či jiných surovin přes snahu o získání 

ztracených nákladů z potopených lodí až k bojovému využití. Nutno dodat, že bohužel 

právě válečné využití potápěčů mělo největší vliv na rozvoj potápěčské techniky. 

 Velkým milníkem potápěčské historie je vznik a vývoj potápěčských zvonů. Jeden 

z prvních se objevil kolem roku 1531.  Potápěčský zvon je nádoba obrácená dnem vzhůru, 

která se pomocí závaží spustí pod hladinu. Uvnitř zvonu je potápěč, který se po nadechnutí 

může pohybovat v okolí zvonu a následně se do něj vrátit.  Pobyt pod hladinou byl omezen 

zásobou vzduchu ve zvonu a tak při rozvoji této techniky došlo k vynálezu doplňování 

vzduchu pomocí sudů spouštěných pod úroveň zvonu a později přívodu vzduchu hadicí 

prostřednictvím vzduchové pumpy. Později byl tento přívod pro bezpečnost opatřen 

zpětným ventilem.  Pomocí potápěčských zvonů bylo provedeno mnoho prací, které by 

jinak na své provedení musely čekat desítky let. U potápěčů pracujících v potápěčských 

zvonech se s tím, jak se zvětšovala hloubka a čas ponoru, začaly projevovat zdravotní 

obtíže v podobě velkých bolestí kloubů a neurologické změny. Vzhledem k tomu, že 

potápěčské zvony byly nazývány „kesony“, byly i tyto zdravotní potíže pojmenovány 

„kesonovou“ nemocí. Až mnohem později, po zjištění, že nemoc nemá souvislost 

s pobytem v kesonu, ale s poklesem tlaku působícím na lidský organismus, byla tato 

nemoc přejmenována na nemoc dekompresní. 

 Člověk stále hledal možnost, jak se obejít bez potápěčského zvonu, aby se mohl pod 

vodou pohybovat volněji. V roce 1715 přichází John Lethbridge s prvním oblekem – 

skafandrem. Potápěč uzavřený ve vyztuženém dřevěném válci byl zavěšený na laně 

z hladinového plavidla a k práci používal ruce, jež procházely koženými manžetami. Před 

obličejem měl skleněný průzor. Operační doba byla dána zásobou vzduchu ve válci, řádově 

několik desítek minut, obr. 2.  
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Obr. 3. Aerophore [2]                                                                                                                                                            

Obr. 2. Skafandr Johna Lethbridge [2] 

 

      

 
 

 

 Následovala celá řada více či méně používaných skafandrů až do 19. století, kdy na 

scénu přichází vídeňský puškař žijící v Anglii - August Siebe. Ten nejprve v roce 1819 

představuje svůj první potápěčský oblek otevřeného typu, ve kterém byl potápěč 

zásobován vzduchem z hladiny, ale musel pracovat vzpřímený, jinak by došlo k zaplavení 

obleku. Následně, v roce 1837, přichází autor Siebe s převratnou novinkou. Jeho nový 

skafandr se skládá z měděné přílby opatřené nádechovým a výdechovým ventilem a obleku 

z nepropustné tkaniny včetně pružných manžet na rukávech. K obleku se používají těžká 

olověná závaží na hrudi a v podešvi obuvi. Pérový ventil v přílbě, ovládaný potápěčem, 

umožňuje práci v libovolné poloze. Podobných přílbových skafandrů vzniklo mnoho a do 

současné doby se s nimi potápí při různých historických setkáních.  

 S postupem času bylo hlavním cílem konstruktérů umožnit potápěčům pobyt pod 

hladinou ještě svobodnější. Všechna dosavadní zařízení jsou takzvaně závislá na hladinové 

dodávce vzduchu. V roce 1863 přichází francouzský „aerophore“ konstruktérů Benoita 

Rouquayrola a Augusta Denayrouze, obr. 3. Potápěčský oblek byl doplněn maskou se 

zorníkem a regulátorem, který dodával vzduch v závislosti na 

hloubce. Na zádech byl umístěn malý zásobník vzduchu, který 

umožňoval krátkodobé odpojení od vzduchové hadice z hladiny. 

V této době ještě nebyla známa technologie výroby tlakových 

lahví.                                                                                                                             

 Tento nedostatek se konstruktéři snažili obejít pomocí tzv. 

uzavřeného okruhu.  Doposud používaný otevřený okruh pracoval 

se značnou spotřebou vzduchu. Veškerý vzduch nadechnutý 

potápěčem byl vydechován do okolního prostředí, což v případě 

nezávislého přístroje vyžadovalo buď veliký zásobník anebo 

tlakovou láhev, kterou neuměli vyrobit. Jedinou cestou byl tedy 

uzavřený okruh – přístroj, ve kterém je vydechovaný vzduch 

přiveden do pohlcovače oxidu uhličitého a s pomocí dávkovače 

vrácen zpět do plic potápěče.                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tím dojde k podstatnému snížení spotřeby vzduchu. V roce 1878 takový přístroj vyvinul 

Henry A. Fleuss. Ten navíc absenci tlakové láhve obešel použitím 100% kyslíku, jehož 

malá fyziologická spotřeba umožnila použití ještě menšího zásobníku. Tento přístroj 
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a jemu podobné byly v následujících letech hojně využívány zejména pro vojenské účely. 

Měly totiž jednu velmi důležitou vlastnost – absenci bublin, což znesnadňovalo odhalení 

potápěče z hladiny. Vývoj tohoto druhu přístroje se nikdy nezastavil a probíhá dodnes. 

 Ani vývoj přístrojů s otevřeným okruhem však nezůstal na mrtvém bodě. Nejprve 

v roce 1889 přichází Johan Heinrich Dräger s vynálezem redukčního ventilu a poté, co 

byla zvládnuta výroba tlakových lahví, představil v roce 1912 Francouz Fernez přístroj, 

který se skládal z ocelové tlakové lahve na vzduch a redukčního ventilu. Ten zajišťoval 

stálý průtok vzduchu, což značně zvyšovalo skutečnou spotřebu. Výdechový ventil 

v náustku odváděl do okolí přebytečný a vydechovaný vzduch. V roce 1924 tento přístroj 

zjednodušil další Francouz Yves Le Prieur, když použil menší lahev, kterou přesunul na 

prsa potápěče a přidal celoobličejovou masku s výdechovým ventilem. Dávkování 

tentokrát bylo řízeno samotným potápěčem podle jeho potřeby. Výsledkem byl až 

patnáctiminutový ponor do hloubky 12 m. Řešení však stále nebylo ideální – napouštění 

vzduchu do masky potápěče příliš zaměstnávalo.      

 V roce 1943 pak přichází skutečný zlom v oblasti potápění s otevřeným okruhem. 

Francouzský námořní důstojník Jacques Yves Cousteau a inženýr Emile Gagnan společně 

provedli úpravu regulátoru na plyn pro automobilový pohon a vyvinuli první skutečně 

účinný přístroj s otevřeným okruhem, který nazvali Aqua-lung. Tento přístroj, jeho sériová 

výroba a propagace potápění slavným J.Y. Cousteem, zpřístupnili využití jak sportovního, 

tak později i technického potápění širokým masám. Dochází k dynamickému vývoji 

potápěčské techniky, [3]. 

1.2 Historie vývoje potápění v České republice 

 Z dochovaných záznamů je první zmínkou o potápění v českých zemích záznam 

Tomáše z Klauzenburgu a to z první poloviny 16. století. Dále je znám záznam potápěčské 

„vojenské akce“, ve které jeden z nejlepších rakouských zvědů generála Dauna, rodák 

z Hrdlořez Mara, donesl přes pruské obležení Pražanům zprávu o blížící se pomoci. Použil 

k tomu nafouknuté měchýře z hovězí kůže.  

 Nejlépe zmapovaným obdobím je pak 20. století. Již před první světovou válkou 

použil student brněnské techniky Günter Nouackh skafandr firmy Westfalia, se kterým se 

opakovaně, avšak neúspěšně pokusil překonat Šenkův sifon v jeskyni Býčí skála 

v Moravském krasu.  

 Velkých výkonů dosáhl Emil Buršík, vysloužilý potápěč rakouského válečného 

námořnictva, který ve spolupráci s profesorem Absolonem zahájil průzkum zatopených 

prostor u propasti Macocha. V Dolním jezírku sestoupil až do hloubky 30 m. Po jeho 

odchodu s profesorem spolupracoval T.K. Divíšek, pilot a potápěč a společně zmapovali 

rozsáhlé prostory. K těmto účelům používal Divíšek skafandr firmy Dräger s uzavřeným 

okruhem. 

 Masovější sportovní potápění se začíná rozvíjet v padesátých letech minulého století. 

První potápěčské kroužky vznikají při ROH v letech 1954-1955. Části výstroje se dovážely 

z tehdejší NDR. Řada výstroje byla vyráběna svépomocí. V roce 1954 se v národním 

podniku Chotěbořské strojírny začala pro potřeby armády vyrábět potápěčská souprava 

PL-40, obr. 4.  

 Mezi roky 1955-1956 vznikla při vodácké sekci Svazarmu na žádost skupiny mediků 

odborná potápěčská skupina, následně v roce 1957 bylo brannou organizací NDR GST 

provedeno vyškolení prvních čtyř instruktorů sportovního potápění, kteří později prováděli 

školení dalších instruktorů u nás. Potápění se pod Svazarmem začalo silně rozvíjet, 
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 Obr. 4. Část soupravy PL-40 [foto autor] 

vznikají potápěčské kluby, první závody v ploutvovém plavání, orientačním potápění, 

soutěže UW fotografů. Pozadu nezůstal ani vývoj techniky. V roce 1961 byla na trh 

uvedena první československá automatika Rekord AV 1 konstruktéra Slavíčka.   
                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                    

                                                                                                                       

                                                      

                                                                                                                                                                               

 V Československu byli také potápěči, kteří z malé země ve středu Evropy udělali 

potápěčskou velmoc. Ing. Pavel Gross v červenci 1965 strávil celkem 72 hodin a 30 minut 

pod hladinou Jaderského moře v podvodním stanu XENIE 1 vlastní konstrukce. Další 

takové pokusy provedla skupina potápěčů z Ostravy s kabinou PERMON. V té době se 

podobným výzkumem úspěšně zabývaly jen USA, Francie a Sovětský svaz. Od roku 1969 

se v ČSSR vyráběla potápěčská výstroj v podniku Sportklimex, později přejmenovaný na 

Aquacentrum Praha. V témže roce bylo Československo přijato jako 46. řádný člen do 

CMAS, mezinárodní neziskové organizace sdružující potápěčské federace celého světa, 

založené v roce 1959 v Monacu J.Y. Cousteaem.  Spolupráce s CMAS byla v dané době 

poznamenána omezenými možnostmi výjezdů do nesocialistických zemí. Uvnitř republiky 

měl však potápěčský sport již velmi silné kořeny a stále se rozvíjel. Kromě Svazarmu byli 

potápěči organizováni také při České a Slovenské speleologické společnosti, kde byla 

jejich činnost řízena speleopotápěčskou komisí, [3].  

 V roce 1990 dochází k rozpadu Svazarmu, vzniku Svazu potápěčů Československa 

a ustanovení zemských svazů pro Čechy, Moravu a Slovensko. Do roku 1991 byl prováděn 

výcvik pod hlavičkou Svazarmu, podle tehdy platných potápěčských a instruktorských 

kvalifikačních stupňů, jež pouze odkazovali na kvalifikační stupně CMAS s mezinárodní 

platností. V následujícím roce byl převzat výcvikový systém včetně udělování kvalifikací 

podle vzoru CMAS. 

 V roce 1993 dochází ke změně státoprávního uspořádání a vzniku samostatné České 

republiky. S touto změnou přišla také nutnost revize – Svaz českých potápěčů musel 

požádat o nové členství v CMAS. Rozdělení svazu na českou a moravskou sekci zůstává 

v platnosti.   

 Do současné doby dosáhla Česká republika mnoha velkých úspěchů v potápěčském 

sportu, jak v rychlostním, tak v orientačním potápění, na poli podvodní fotografie, ve  
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speleopotápění. Napomohl tomu např. výzkum na mexickém poloostrově Yucatán či na 

Sardinii.  

1.3 Historie potápění u BZS 

 Potápění, jako činnost BZS, je činností profesionální, legislativně i technicky plně 

zajištěnou ze strany provozovatele. Ještě před vznikem této organizované složky probíhaly 

na některých dolech či lomech amatérské zásahy potápěčů, zpravidla členů sportovních 

klubů Svazarmu. Tyto kluby velmi často získávaly prostředky na svoji činnost právě 

prováděním potápěčských prací, spolupracovali při řešení krizových situací se státními 

organizacemi, včetně Veřejné bezpečnosti. Jednotlivé akce se však silně lišily technickým 

a organizačním zázemím podle toho, co mohl klub k práci poskytnout a tak ne vždy byly 

předem zcela přesně stanoveny hranice pro provedení zásahu a ne vždy byly brány v úvahu 

všechna možná rizika vyplývající z konkrétní situace.  
 V roce 1958 vstoupil po úspěšném absolvování základního školení báňského 

záchranáře do řad dobrovolných báňských záchranářů v Ostravě, pan Jan Daněk. Do 

Ostravy přišel o čtyři roky dříve studovat hornickou průmyslovku a po studiu zde zůstal 

jako mistr odborného výcviku. Jako záchranář z povolání nastoupil k HBZS Ostrava 1. 

července 1960 a od ledna 1961 pokračoval ve své profesi na ÚBZS Lazy. Tady se začíná 

psát historie potápěčů BZS. Dále již úryvek vzpomínkového článku kamarádů – 

záchranářů, [4].                                                                                                                                                                                                                                                                       

 „Na stanici v Lazích se spřátelil s Milošem Křížem, který byl sportovním potápěčem. 

Dobrá konstelace byla doplněná tím, že vedoucí lékař HBZS MUDr. Antonín Kachlík měl 

hluboké znalosti potápěčské problematiky. Protože i ředitel HBZS ing. Lubomír Hájek 

podporoval vše nové, postupně se pořizovalo lepší vybavení pro potápěče, prováděl 

náročný výcvik a z původně sportovních potápěčů vznikl v roce 1963 pod Honzovým 

vedením potápěčský oddíl báňských záchranářů, který měl v roce 1964 za sebou již sedm 

zásahů v obtížných hornických podmínkách. Rozvíjela se spolupráce s báňskými 

záchranáři-potápěči v Polsku a s potápěči z Povodí Vltavy. Zpracovávaly se osnovy 

školení, učební texty a instrukce pro výcvik a práci pod vodou. V roce 1967 bylo na HBZS 

v Ostravě již 17 báňských záchranářů, kteří složili zkoušku před celostátní potápěčskou 

komisí ředitelství vodních toků. Honza sám získal kvalifikaci instruktora profesionálního 

potápění, která ho opravňovala k vydávání osvědčení o způsobilosti potápěče. Byl členem 

komise pro povolování potápěčských stanic a způsobilosti potápěčů. Zúčastňoval se 

potápěčských sympozií a kongresů hyperbarické medicíny, udržoval kontakty s uznávanými 

odborníky, mimo jiné s prof. MUDr. Františkem Novomeským, DrSc. (soudní lékař, který 

se specializuje na potápěčské nehody, světově uznávaný odborník – pozn. autora), který je 

členem významných mezinárodních potápěčských organizací. To vše přispívalo k trvalému 

zvyšování úrovně oddílu báňských záchranářů - potápěčů. Dokladem toho, že si potápěči 

HBZS Ostrava dokázali získat dobré jméno, byly také zásahy mimo hornictví. Koncem 

srpna a začátkem září roku 1970 zasahovali v Moravském krasu, kde neočekávaný vzestup 

hladiny uvěznil v podzemních prostorech dva speleology. Počátkem sedmdesátých let se 

podíleli na obtížné výměně uzávěr základových výpustí na vodním díle ve Flájích. 

V červenci 1976 vyprošťovali oběti leteckého neštěstí na Zlatých pískách u Bratislavy. 

Jednou z nejnáročnějších akcí skupiny potápěčů pro hornictví, bylo provedení průzkumu 

uzavřeného požářiště na Dole Zárubek v roce 1974, průnikem přes vodní uzávěru 

s použitím nejprve potápěčských a dále pak regeneračních dýchacích přístrojů BG 174.“    
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 V předchozí kapitole zmíněná akce pobytů osob pod vodní hladinou s názvem 

PERMON byla „nastartována“ právě Janem Daňkem. Přišel s nápadem pobytu osob 

v hyperbarické komoře, pod vodou po dobu 8 hodin. V této akci nazvané PERMON 1 byl 

zapojen též ing. Luboš Hájek, tehdejší ředitel HBZS a vedoucí lékař HBZS MUDr. 

Antonín Kachlík. Po získání dostatečného množství poznatků a informací a překonání 

předchozích neúspěchů s kabinou PERMON 2, která v důsledku bouře ztroskotala 

v Jugoslávii, mohl dne 2. března 1967 na zatopeném břidlicovém lomu ve Svobodných 

Heřmanicích začít projekt PERMON 3, při kterém strávila dvojice potápěčů v hloubce 10 

m celkem 80 hodin. Dne 21. listopadu 1967 byl zahájen projekt PERMON 4, který 

spočíval v přetažení kabiny PERMON 3 do větší hloubky 25 m a tím ověření možnosti 

dekompresních postupů při saturačním potápění. Zde dvojice potápěčů strávila 102 hodin. 

Poslední částí tohoto projektu měl být PERMON 5. Kabina měla být přestavěna na 

dvoupatrovou a při pobytu potápěčů pod vodou, mělo dojít k jejich propojení 

s kosmonauty letu Sojuz-Apollo. Pobyt pod vodou měl trvat déle než měsíc. Tato akce byla 

podporována jak vědeckými, tak i politickými institucemi. Ztroskotala však na naprostém 

nezájmu ze strany Sovětského svazu. Kabina PERMON je na lomu ve Svobodných 

Heřmanicích dodnes a slouží sportovním potápěčům. Celý projekt byl uskutečněn díky 

obrovskému nasazení potápěčů HBZS Ostrava a ostravských sportovních potápěčů.   

 Také na HBZS v Mostě byla založena potápěčská skupina. V roce 1967 bylo 

vycvičeno a s pomocí Svazarmu také vystrojeno 10 pracovníků, které vedl směnový 

technik Ladislav Slovák. 

 Bylo to právě sportovní nadšení, chuť pomáhat a pochopení ze strany vedení, co 

pomohlo vzniknout oddílu báňských záchranářů – potápěčů. Veškeré dění v tomto 

záchranářském kruhu bylo a stále je úzce spjato s děním ve sportovním potápění a zejména 

ve speleo a pracovním potápění. Základní znalosti potápěčů z oborů fyziky, anatomie 

a fyziologie, znalosti potápěčských nehod a nemocí a dokonalá znalost potápěčské 

techniky jsou společné všem oborům potápění. Rozdíl je dán cílem činnosti. Cílem 

sportovního potápění je např. aktivní odpočinek, v práci potápěčů BZS je ponor součástí 

zásahu báňských záchranářů, [3], [5]. 
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2 LEGISLATIVA PRO VÝCVIK A ZÁSAHY POD VODOU                                                 

 Oddíl potápěčů BZS se postupně vyvíjel jak po technické stránce, tak po stránce 

strategie zásahů a výcviku jeho členů. Předmětná profesionální činnost je upravena jak 

odvozeným obecně závazným předpisem Státní báňské správy (SBS), tak interními 

směrnicemi hlavních báňských záchranných stanic. Obecně závazný předpis SBS zakládá 

specializovanou činnost potápěčů BZS a upravuje např. vybrané zásady zásahu potápěčů, 

interní směrnice rozpracovávají podrobnější principy výcviku potápěčů a zásady 

potápěčských zásahů. Z právního hlediska pak hovoříme o předpisech vyšší a nižší právní 

síly. 

2.1 Obecně závazné předpisy 

 Pro zcela vyčerpávající výčet legislativních předpisů je správné zahájit tento seznam 

nejvyšší právní normou – zákonem. Pro existenci potápěčů BZS musí být nejprve 

podmínky pro vznik samotné BZS. Zákon č. 44/1988 Sb.  O ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), v části desáté ukládá ve znění § 38 organizacím vykonávajícím 

hornickou činnost, zajistit bezpečnost provozu, včetně havarijní prevence a plnění úkolů 

BZS, [6]. 
 Také v zákonu č. 61/1988 Sb. O hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě ve znění pozdějších změn a doplňků, se hovoří o BZS a to v části druhé, oddílu 

prvním, v  § 2. Zde je při výkladu pojmů, o kterých tento paragraf hovoří, vyložen pojem 

„hornická činnost“, kterou je podle tohoto zákona také báňská záchranná služba, zde 

uvedená pod písmenem h). Dále je zde § 7 s názvem Báňská záchranná služba a pomoc 

organizací při havárii. Zde je vymezena povinnost zřizování BZS, její úkoly, vzájemná 

pomoc organizací, péče o již zřízenou báňskou záchrannou stanici, chod organizace a její 

spolupráce s báňskými inspektory. V odstavci 9 se hovoří o tom, že zajišťování BZS, její 

organizace a úkoly a požadavky na odbornou způsobilost jejích pracovníků, jsou stanoveny 

obecně závazným právním předpisem Českého báňského úřadu, [7]. 

2.1.1 Prováděcí legislativa 

 Právní povinnosti uložené výše citovanými zákony jsou rozpracovány v prováděcí 

vyhlášce ČBÚ č. 447/2001 Sb. O báňské záchranné službě, která se zabývá např. výběrem, 

výcvikem, školením a zdravotním zabezpečením záchranářů – potápěčů.    

2.1.2 Vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb. 

 Předmětná prováděcí vyhláška je formálně rozdělena do osmi částí a 54 paragrafů. 

§ 1 s názvem Předmět úpravy vymezuje oblast úpravy této vyhlášky, kterou je zajištění, 

organizace a úkoly BZS, zásady postupu při zásazích a požadavky k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a na odbornou způsobilost členů BZS. 

 Práce pod vodní hladinou je zařazena mezi úkoly BZS ustanovením § 4 odst. 2, 

písm.a). V části čtvrté, hlavě II. se stanoví požadavky na odbornou způsobilost báňských 

záchranářů, tedy i způsobilost potápěčů a četařů potápěčů včetně způsobu, jakým se 

potápěčská kvalifikace udržuje. 

 Část šestá, hlava I. pojednává o postavení členů báňského záchranného sboru v době 

zdolávání havárie. Z hlediska potápění stanoví v § 31 odst. 5 povinnost velitele báňského 
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záchranného sboru zajistit vždy při zásahu potápěčů na místě přítomnost mechanika a také 

lékaře pokud se jedná o zásah v hloubkách přesahujících 10m. V hlavě II. se hovoří 

o přípravě a organizaci záchranářské akce, kde v § 39, odst. 13 je určeno, že záchranářská 

četa je v případě lezců či potápěčů nejméně pětičlenná a § 40, odst. 1 dodává, že pro zásah 

lezců či potápěčů je nutné v co nejkratší době zřídit základnu. § 42 s názvem Zásah pak 

hovoří o tom, že zásah se řídí zásahovým řádem HBZS, tedy je odkazem na další interní 

předpis. 

 V § 46 nazvaném Zásah potápěčů jsou v osmi odstavcích stanoveny základní 

podmínky pro zásah potápěčů BZS v uzavřeném prostředí. Je výslovně stanoveno, že 

povinností četaře je zajistit, aby k zásahu bylo připraveno a vystrojeno nejméně tolik 

potápěčů, kolik jich zasahuje pod hladinou. Při zásahu dvou a více potápěčů určí četař 

koordinátora. Zásah nesmí být provádět bez přítomnosti mechanika na základně 

a zasahující potápěč musí být vždy spojen s návodčím vodícím lankem, telefonní linkou 

nebo hadicí s přívodem dýchací směsi. Spojení telefonní linkou je pak nutné vždy při 

zásahu v hloubkách přes 10 m nebo tam, kde se nelze přímo vynořit na hladinu. Při 

zásazích v takových hloubkách je také nutno mít v pohotovostním stavu přetlakovou 

komoru a četař provede plán ponoru dle dekompresních tabulek. Dále se zakazuje, vyjma 

případů záchrany lidského života, zanořování ve svislých důlních dílech, kde se volně 

vznášejí překážky. Rovněž uvolnění či zvedání takových překážek nesmí být prováděno za 

přítomnosti potápěče pod hladinou. Tam, kde je viditelnost menší než 3 m, je nutno 

telefonní vedení spojení se základnou uzpůsobit tak, aby bylo možno jej použít jako vodící 

lanko. Při zásahu v důlním díle toto platí vždy. V kontaminovaných vodách a ve vodách 

s teplotou menší než 14 °C je nutno použít suché obleky. Je zakázáno použít vzduch 

z uzavřených dutin pod vodní hladinou k nádechu, vyjma dutin za tímto účelem zřízených.  

 V hlavě III., § 48, odst. 8, 9 jsou stanoveny podmínky pro zásah potápěčů BZS na 

povrchu. 

 Vyhláška obsahuje také 3 přílohy, z nichž dvě se týkají potápěčské činnosti. Příloha 

č. 1 je seznamem základního vybavení čety a v odstavci V. je uveden seznam vybavení 

čety báňských záchranářů - potápěčů. V příloze č. 3 jsou dekompresní tabulky pro zásahy 

potápěčů, [8].  

2.1.3 NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Tento legislativní předpis se týká komerční činnosti, kterou na základě smluvních 

ujednání provádí HBZS Ostrava. Vzhledem k tomu, že takto pracují mimo báňské 

prostředí, vztahuje se k této činnosti jiný legislativní předpis než dříve uvedená vyhl. ČBÚ 

č. 447/2001 Sb. Tímto předpisem je právě uváděné nařízení vlády, které stanovuje 

minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Konkrétně 

pak příloha č. 3 vyhlášky pod bodem XVIII. stanoví požadavky na organizaci práce 

a pracovní postupy při provádění potápěčských prací, [9]. 

2.2 Interní směrnice 

 Výše citovaná obecně závazná legislativa ukládá báňské záchranné službě mimo jiné, 

vypracovat služební řády, které jsou interními směrnicemi daných organizací.  Předmětné 

služební řády rozpracovávají v podrobnostech povinnosti báňských záchranářů a jsou 

schvalovány SBS. 
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2.2.1 Služební řád HBZS Ostrava 

 Služební řád HBZS Ostrava, schválen rozhodnutím ČBÚ v Praze čj. 3663/06 ze dne 

16. 11. 2006 je účinný ode dne 1. 1. 2007. Tento služební řád je závazný pro pracovníky 

HBZS Ostrava a pracovníky BZS v jejím obvodu působnosti, což je celé území České 

republiky s výjimkou Dolů Centrum, Kohinoor, Marie, Richard v Litoměřicích, Bratrství 

a  Svornost v Jáchymově. V návaznosti na vyhlášku ČBÚ č. 447/2001 Sb. blíže vymezuje 

úkoly HBZS Ostrava, stanoví organizační uspořádání HBZS, činnost jednotlivých útvarů 

HBZS včetně oddílů specialistů – potápěčů. Pro ně pak stanoví personální složení pro 

zásahy, dále způsobilostní požadavky pro potápěčskou činnost, seznam základního 

vybavení čety báňských záchranářů - potápěčů.  

 Součástí služebního řádu je také zásahový řád, který vymezuje základní povinnosti 

jednotlivých členů záchranných sborů, včetně povinností při zásahu potápěčů. Je zde také 

zakotvena základní taktika potápěčských zásahů pod zemí a na povrchu. 

 V kapitole 6.3.4.5 řádu jsou vyjmenovány podmínky zásahů potápěčů tak, jak jsou 

uvedeny v § 46 vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb. a jsou dále rozšířeny o nutnost přítomnosti 

lékaře při zásahu v hloubkách přesahujících 10 m a v podzemních prostorách a povinnost 

potápěče být při zásahu v těchto hloubkách vybaven kromě jiné výstroje také potápěčským 

počítačem.  

 V příloze 3. tohoto řádu jsou dekompresní tabulky pro ponory se vzduchem a se 

směsí EAN.  Příloha 6. obsahuje projekty školení a výcviku báňských záchranářů, 

konkrétně projekt 6.5 základní a opakovací školení a praktický výcvik záchranářů – 

potápěčů a projekt 6.6 základní a opakovací školení četařů – potápěčů, [10].  

2.2.2 Služební řád HBZS Most 

 Také HBZS v Mostě má svoji činnost upravenou služebním řádem schváleným 

rozhodnutím ČBÚ v Praze čj. 1127/09 ze dne 24. 4. 2009, účinným ode dne 1. 5. 2009. 

Zde je situace odlišná. HBZS Most má sice mezi svými úkoly mimo jiné také práce pod 

vodní hladinou, avšak v jejím personálním složení potápěči nejsou. Veškeré podmínky pro 

zásah potápěčů jsou stejné, ale činnost je zajištěna externími smluvními pracovními 

potápěči z Potápěčské stanice Chomutov, v.o.s. Jejich školení a výcvik se řídí osnovami 

schválenými ředitelem HBZS a za provedení takového školení je pak odpovědný smluvně 

jmenovaný četař – potápěč, [11].  
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3 RIZIKA PROFESIONÁLNÍHO POTÁPĚNÍ BZS       

 Každá hornická činnost má svá rizika. Tato rizika jsou o to větší, jedná-li se 

o záchranářské práce v tomto prostředí, neboť zde již svou roli zpravidla hraje narušená 

stabilita důlního díla, překážky, které se za normálního provozu nevyskytují a také 

psychické vypětí, které je nedílnou součástí záchranných akcí.  

 Rizika, týkající se samotného potápění můžeme rozdělit na rizika společná všem 

potápěčům – sportovním i profesionálním a dále na rizika specifická pro potápění 

v uzavřených prostorách, která se týkají zejména speleopotápěčů a potápěčů BZS.  
 Společná rizika jsou rizika fyzikální vyplývající z pobytu v přetlaku ve vodním 

prostředí a rizika fyziologická, která spočívají v ovlivnění organismu a fyziologických 

pochodů. 

 Specifická rizika jsou rizika technické povahy spočívající jak v problematice 

prostředí ponorů, tak v problematice používané potápěčské techniky.  

 Následující přehled rizik není úplným výkladem potápěčské fyziky, anatomie, 

fyziologie, potápěčských nehod a nemocí a potápěčské techniky a nenahrazuje potápěčské 

učebnice, jedná se pouze o shrnutí nejrizikovějších oblastí profesionálního potápění.  

3.1 Fyzikální rizika potápění 

 Člověk je přizpůsoben životu na souši. Pobyt ve vodním prostředí s sebou nese řadu 

změn, na které musí člověk reagovat, aby přežil. Z fyzikálního hlediska je nutno vzít 

v potaz zcela diametrální změnu skupenství, hustoty, tlaku a s tím související chování těles. 

Potápěč musí být obeznámen s projevy Archimédova zákona a možnostmi jeho využití 

v systému vyvážení potápěče tak, aby s pomocí výstrojních součástek – olověné zátěže 

a kompenzátoru vztlaku, ovládal svoji polohu ve vodním sloupci dle své potřeby. Další 

využití, zejména pak v pracovním potápění, představuje vyzvedávání potopených 

předmětů. V neposlední řadě se pak s důsledky Archimédova zákona setkává v případech 

teplotního rozvrstvení vody (tzv. termoklinou) a s ní související průhledností, což je dáno 

teplotní anomálií vody, která, na rozdíl od většiny látek, jejichž hustota s rostoucí teplotou 

klesá, má při teplotě 4 °C nejvyšší hustotu, kterou zmenšuje při změnách nad i pod tuto 

hodnotu teploty. 

 Jsou nutné také základní znalosti o tlaku p a tlakové síle Fp, jejich účincích, 

o atmosférickém tlaku pa0 (pa0 = 101,325 kPa dle modelu MSA) a hydrostatickém tlaku ph.   

Rovněž kapitoly o stavových změnách plynů hrají velmi důležitou roli. Nejvýrazněji se 

projevují tři druhy stavových změn plynů a to izochorická, adiabatická a izotermická. 

 Izochorická stavová změna (Charlesův zákon) má své využití při výpočtech 

spočívajících při řešení změn tlaku v potápěčských lahvích se změnou jejich teploty.  

 Adiabatická stavová změna se projevuje zejména při práci vysokotlakých 

kompresorů na plnění potápěčských lahví. 

 Z hlediska možných rizik je však nejdůležitější izotermická stavová změna, tedy 

Boyle–Mariottův zákon, který využívá každý potápěč pro výpočty objemu použitého plynu 

v potápěčských lahvích, pro objemové změny plynu v kompenzátorech vztlaku, tělesných 

i umělých dutinách, různých potápěčských zařízeních apod. Tento vztah objasňuje tzv. 

„nebezpečí malých hloubek“, tak často podceňované sportovními potápěči. Jde 

o objemovou změnu plynu, který právě při výstupu z již „malé“ hloubky 10 m na hladinu 

nabývá dvojnásobného objemu. Tato objemová změna probíhá v přirozených i umělých 

dutinách potápěče a jeho výstroje a v případě špatné či pozdní reakce na tuto situaci, hrozí 
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poškození výstroje či zařízení, avšak v případě tělesných dutin hrozí velmi nebezpečné 

barotrauma, jehož následkem může být i smrt.  

 Daltonův zákon a parciální tlaky plynů jsou kapitolou, která nachází své 

opodstatnění při potápění se směsmi plynů jinými než vzduch. Velmi úzce se tato kapitola 

váže na fyziologická rizika. Při profesionálním a technickém potápění se vzduch jako 

dýchací médium využívá spíše výjimečně. Bývá nahrazen směsmi plynů, které poskytují 

celou řadu výhod z hlediska ovlivnění organismu tlakem. Pro jejich přípravu a použití 

s ohledem na možné těžké poškození zdraví nebo dokonce smrt jsou pro potápěče 

nezbytné právě znalosti o Daltonově zákonu a parciálních tlacích plynů. 

 V případech využívání dýchacích směsí je součástí příslušného potápěčského 

vzdělání také znalost a využití těchto směsí pro optimalizaci ponorů. Pro hloubky menší 

než 40 m se používá směs Nitrox, směs kyslíku a dusíku, s vyšším podílem kyslíku oproti 

vzduchu. Výhody nitroxu spočívají v prodloužení bezdekompresních časů, zkrácení 

dekompresních postupů a snížení zbytkového dusíku v organismu, což vede ke zkrácení 

povrchových intervalů a pocitové zmenšení únavy po ponorech. 

 Pro hloubky větší než 40 m se používají směsi s heliem, které dusík částečně nebo 

zcela nahrazuje. Jedná se o tyto směsi:  

 

 trimix : směs hélia, dusíku a kyslíku v různých poměrech  

 triox : směs hélia, dusíku a kyslíku s přibližně třetinovým zastoupením, 

 heliox  a heliair: směs hélia a kyslíku, hélia a vzduchu 

                          

 Čistý kyslík se při dýchání využívá jako akcelerátor při dekompresi v hloubkách do 

6 m, jeho použití větších hloubkách v neředěném stavu je rizikové vzhledem k jeho 

toxicitě – viz. fyziologická rizika.  

 Do bezpečného potápění patří i několik základních znalostí z oboru optiky. Lidské 

oko je dokonalý orgán, který nám v případě jeho správné funkce zajišťuje ostré vidění, ale 

je uzpůsobeno pro vidění na vzduchu. Pro ostré vidění i pod vodní hladinou je tedy nutné 

zajistit světelným paprskům před vstupem do oka průchod vzduchem. To nám umožní 

potápěčská maska. Bez ní nedojde na rohovce ke správnému lomu paprsků a předměty 

bychom vnímali velmi rozmazaně, s dalekozrakostí cca +40 dioptrií. Pomocí potápěčské 

masky získáme zpět ostré vidění, ale tento dvojí lom paprsků – nejprve na skle masky 

a poté na rohovce způsobí zkreslení vnímaných rozměrů a vzdáleností. Dojde tak ke 

zvětšení zorného úhlu, který je pro lidské oko měřítkem velikosti a vzdálenosti 

a pozorované předměty se nám tak jeví větší o 1/3 a bližší o 1/4.  

 V některých případech a v případech potápění ve ztížených báňských podmínkách to 

bývá časté, však k dobrému vidění nestačí ani potápěčská maska. Pokud je ve vodě 

rozptýleno velké množství drobných částic kalů a nečistot, které dokážou světelné paprsky 

zcela rozptýlit, je vidění i s velmi silným zdrojem světla téměř nemožné. V takové vodě se 

mohou potápěči spolehnout pouze na hmat.         

 Také ze strany akustiky dochází k určitým změnám oproti suchému prostředí. Lidský 

sluchový orgán vnímá normálně zvuky zachycováním zvukového vlnění bubínkem, 

s následným přenosem sluchovým ústrojím středního a vnitřního ucha až do mozku. Ve 

vodním prostředí je tento způsob slyšení vyloučen a přenos vnějších podnětů probíhá 

prostřednictvím lebeční kosti a následně přenosem vibrací přímo do vnitřního ucha – tzv. 

kostní vedení. Nejvýraznější změnou proti vzduchovému prostředí je však vnímání směru 

ke zdroji zvuku. Na vzduchu je v podstatě využito schopnosti lidského mozku určit časový 

rozdíl mezi zachycením zvuku v pravém a levém uchu. Pod vodou je tato schopnost 
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značně eliminována zhruba pětinásobnou rychlostí šíření zvukových vln oproti vzduchu.  

Určit pod vodou směr přicházejícího zvuku je tak pro člověka téměř nemožné, [3], [12]. 

3.2 Fyziologická rizika potápění 

 Pod vodou je každý potápěč vystaven zvýšenému tlaku, který působí na organismus. 

Je proto nezbytné, aby byl seznámen s tím, jak ovlivní pobyt v přetlaku fyziologické 

pochody a také jaká hrozí poškození zdraví, jinými slovy – musí znát potápěčské nehody 

a nemoci, jejich příznaky, průběh, následky a zejména možnosti a cesty, jak jim 

předcházet. 

 

 Pro profesionální potápěče jsou kapitoly z anatomie a fyziologie obsáhlé, zároveň 

však důležité. Je v zájmu každého potápěče, aby tyto své vědomosti udržoval na vysoké 

úrovni a pravidelně se seznamoval s novými poznatky v této oblasti.  

 Zejména důležité jsou znalosti o metabolismu, krvi, její funkci a oběhu, srdeční 

a dechové činnosti a jejich řízení, termoregulaci, sluchovém a zrakovém ústrojí. Pro 

potápěče je důležité poznat a pochopit jednotlivé funkce lidského organismu, tak aby byl 

schopen rozlišit normální stav a určit odlišnosti, ke kterým dochází při nehodách, 

překročení daných limitů teplot, tlaků, procentuelního zastoupení plynů v dýchané směsi, 

ale třeba i použitím nevhodné techniky.   

 

 Výklad potápěčské anatomie a fyziologie není součástí této práce, je pouze 

seznámením s dalším okruhem nutných znalostí profesionálního potápěče úzce spjatých 

s poznáním nehod a nemocí, ke kterým může dojít při nerespektování získaných poznatků 

z anatomie a fyziologie a samozřejmě nejen při nich. 

 

 Hlavní snahou potápěče je vyhýbat se nehodám a nemocem. Toho lze dosáhnou za 

předpokladu:  

 znalosti jejich příčin, příznaků a průběhů včetně první pomoci a léčení 

 plánování sestupů 

 pravidelného nácviku řešení nouzových situací 

 

 Podle primární příčiny rozdělujeme soubor nehod a nemocí na:  

   nehody obecné povahy 

   nehody technické povahy 

   nehody z nevhodného složení směsí  

   barotraumata z podtlaku 

   barotraumata z přetlaku 

   dekompresní nemoc a dysbarická osteonekróza 
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3.2.1 Nehody obecné a technické povahy 

 Pod nehody obecné povahy řadíme vyčerpání, křeče, mechanické poranění, spálení 

sluncem, poranění jedovatým živočichem, různé infekce, nadýmání, nevolnost, zvracení, 

ztrátu vědomí po hyperventilaci, stres a paniku, utonutí, přehřátí a podchlazení. Některé 

z těchto nehod potápěčům BZS jistě nehrozí, naopak některé jsou pro ně velmi typické, 

jako např. mechanické poranění. Především pak dokonalé zvládání stresu a paniky je pro 

potápěče BZS velmi důležité. Velmi nebezpečným jevem je podchlazení. Tak jako jinde, 

i pod vodou dochází ke sdílení tepla, kde potápěč odevzdává své tělesné teplo okolnímu 

prostředí. Nebezpeční podchlazení spočívá v jeho nedostatečném respektování. Nejedná se 

zdaleka jen o „pocit zimy“, pozdní odhalení příznaků může mít fatální následky. 

 S podchlazením je zapotřebí počítat již při plánování ponorů s ohledem na jejich 

délku včetně plánovaných dekompresí. Podchlazení probíhá ve třech fázích, obr. 5: 

1. fáze: excitační - tělo provádí boj s chladem (husí kůže, třes, pocit chladu, plné vědomí), 

  v rozmezí 37-34 °C 

2. fáze: adynamická - vědomí zachováno, člověk nejeví zájem o vnější podněty, otupení 

  smyslů, ztráta koordinace pohybů, v rozmezí 34-30 °C 

3. fáze: paralytická - rozšířené zřítelnice, tuhé svaly, bez reflexů, smrt, pod 30 °C 

     Příčinou smrti u podchlazení je selhání srdeční činnosti – pro zlepšení stavu je možné 

podávat i teplé roztoky do žil, léky na podporu srdeční činnosti. 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Při potápění minimalizujeme ztráty tepla prouděním používáním potápěčských 

obleků, které oddělují tělo potápěče od proudící vody. Potápěčské obleky ať už mokré, 

polosuché či suché zajistí, že nejprve dojde k přenosu tepla vedením z těla potápěče na 

oblek a teprve poté k proudění mezi vnější stranou obleku a vodou. Ztráty vedením 

ovlivňujeme použitými materiály obleků. Pro potápěče je pak zcela zásadní použití 

správného obleku pro konkrétní podmínky tak, aby byl zajištěn maximální tepelný komfort 

a eliminovala se možnost podchlazení.   

 Poslední nehodou této kategorie je laryngospasmus. Jedná se křeč hrtanu – velmi 

pevné sevření hrtanové záklopky, které nastává po vdechnutí drobného předmětu či kapky 

vody. Znemožňuje nádech i výdech a přesto, že samo po několika vteřinách odezní, může 

být ve spojení s nastalou panikou příčinou tragické nehody. 

Obr. 5. Podchlazení – změna tělesné teploty s časem [13] 
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 Pod nehody technické povahy řadíme syndrom karotického sinu (náhlé bezvědomí, 

jehož příčinou nejčastěji bývá příliš těsný potápěčský oblek u krku), vyčerpání zásoby 

plynu nebo přerušení jeho dodávky, ztrátu orientace (velmi nebezpečné zejména 

v uzavřeném prostředí – jeskyně, důlní díla), uvíznutí, nekontrolovaný sestup či výstup, 

[3], [13], [14].  

3.2.2 Nehody z nevhodného složení směsí 

  Do skupiny nehod z nevhodného složení směsí se řadí:  

 nedostatek kyslíku – hypoxie 

 otrava kyslíkem – hyperoxie  

 otrava oxidem uhličitým – hyperkapnie  

 otrava oxidem uhelnatým 

 hloubkové opojení  

 

 Nedostatek kyslíku, otrava oxidem uhličitým a uhelnatým jsou situace, které jsou 

důvěrně známé nejen potápěčům, ale každému pracovníkovi v hornictví.  

 Otrava kyslíkem – hyperoxie má dle parciálního tlaku kyslíku dvě formy: 

 v rozmezí cca od 40 do 160 kPa – pulmonální toxicita (Lorrain-Smithův efekt) 

 nad cca 160 kPa – neurologická toxicita otrava (Paul Bertův efekt) 

 Při tlaku kyslíku do 40 kPa se zpravidla neprojevují žádné škodlivé účinky. 

 

 Pulmonální toxicita je tzv. pomalá forma. K jejím projevům je zapotřebí čas - den 

a více. Postihuje plíce - poškozuje surfaktant - výstelku alveolů a dýchacích trubic, je 

příčinou otoku plic. Má kumulativní charakter – s jejím vznikem je nutno počítat zejména 

při potápění se směsí Nitrox, pokud je plánována akce s vyšším počtem ponorů 

konkrétního jedince v průběhu několika dnů. V potápění se využívá pro stanovení 

kyslíkové zátěže plic jednotkových dávek OTU (1 OTU odpovídá dávce při dýchání 

kyslíku pod parciálním tlakem 100 kPa po dobu 1 minuty). Jako maximální přípustná 

denní dávka byla stanovena hodnota 300 OTU – obsahuje i případnou rezervu pro léčbu 

v dekompresní komoře při dýchání kyslíku.      

 Neurologická toxicita je tzv. rychlá, akutní forma. Postihuje centrální nervovou 

soustavu.  K jejímu vzniku přispívá také zvýšená hladina CO2. Právě tato otrava je 

limitujícím faktorem při plánování ponorů se směsmi plynů. Při použití směsí Nitrox, 

Trimix včetně odnoží a čistého kyslíku je zcela nutné dodržet maximální hloubku, ve které 

dosáhne parciální tlak kyslíku ve směsi hodnotu 160 kPa.   

 

Příznaky otravy:   - svalové záškuby (rtů a obličejových svalů) 

                  - nevolnost, závratě, poruchy vidění (tunelové vidění) 

                  - dýchací potíže (pocit nedostatku vzduchu)      

                  - úzkost, neobvyklá únava, ztráta koordinace  

 

 Tyto příznaky mohou, ale nemusí vždy předcházet – otrava pak může být rozpoznána 

pozdě. Otrava je zakončena křečemi celého těla podobné epileptickému záchvatu, náhlou 

ztrátou vědomí.   

 Hloubkové opojení je druhem nehody, která je ve sportovním potápění zcela běžná, 

ale při profesionálním potápění se jí snažíme vyhnout použitím plynných směsí. Její 
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příčinou je narkotické působení dusíku při zvýšeném parciálním tlaku - dochází k přerušení 

nervových signálů předávaných v mozku neurotransmitery. Nejčastěji se tedy jedná 

o nehodu, ke které dochází při potápění se vzduchem.  Odolnost vůči narkotickým 

projevům dusíku je silně individuální, někteří jedinci pociťují účinky již cca od 30 m, jiní 

nemají výrazné problémy ani v 70 či více metrech.  

 Příznaky připomínají působení alkoholu - zpomalení a otupění duševní činnosti, 

špatná koordinace pohybů, neschopnost jasného úsudku, smyslové halucinace, pocity 

úzkosti, zvýrazněné zvýšenou hladinou CO2, postupná ztráta vědomí. Největší nebezpečí 

spočívá právě ve včasném odhalení nástupu příznaků, po kterém je nutno vystoupat do 

menší hloubky. S ohledem na provedené výzkumy a statistická pozorování byla stanovena 

hranice pro bezpečné potápění se vzduchem na hloubku 40 m, [3], [12]. 

3.2.3 Barotraumata 

 Barotraumata jsou poranění vzniklá tlakovým rozdílem mezi tělní dutinou a okolím. 

Je-li v dutině relativní podtlak, vznikne barotrauma z podtlaku, v opačném případě 

barotrauma z přetlaku. Podle místa, kde poškození vznikne, rozlišujeme barotrauma: 

 uší 

 zubů 

 lebních dutin 

 gastrointestinálního traktu 

 plic 

 způsobená umělými dutinami  

      

 Barotrauma uší – jejich příčinou je přetlak či podtlak ve středoušní dutině nebo 

vnitřním uchu vzniklý neprůchodností Eustachovy tuby z důvodu infekce, rýmy, alergie, 

menstruace, patologických jevů, kouření a drog, ale také tlakové změny vyvolané příliš 

násilným manévrem vyrovnání tlaku nebo špatném, nedostatečném či pozdním vyrovnání 

tlaku. Následkem lehčí formy je zhmoždění bubínku, v horších případech pak jeho 

perforace s krátkodobou ztrátou orientace, závratí.  

 

 Barotrauma zubů – zde je příčinou dutina v zubu průchozí s okolím (kaz, špatná 

plomba), která se projevuje bolestí zejména při výstupu s možností prasknutí zubu, 

uvolnění plomby. Hrozí zde spolknutí takto vzniklých částic.  

 

 Barotrauma lebních dutin – jedná se o čelní, čelistní a vedlejší dutiny nosní, které 

jsou za normálního stavu volně propojeny s dutinou nosní a vyrovnání tlaku je v nich 

automatické. Při zduření průchodů k tomuto nedochází – projevuje se bolest, při sestupu se 

dutiny vlivem podtlaku plní krví a tkáňovou tekutinou, což způsobuje záněty. Zduření 

sliznic bývá způsobeno alergií, kouřením, infekcí, rýmou, častým používáním nosních 

sprejů, anatomickými deformacemi, cystami a polypy. 

 

 Barotrauma gastrointestinálního traktu – vzniká dvojím způsobem: 

  1. tvorbou plynů při trávení potravy v době pobytu v hloubce – při výstupu 

zvětšuje plyn svůj objem a dochází ke střevním bolestem, křečím, s možností ruptury 

střeva 

 2. polykáním dýchaného plynu při ponoru – dáno zkušeností potápěče, dochází 

k hromadění plynu v žaludku a následné zvětšení objemu při výstupu může způsobit: 
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Obr. 6. Mozková tkáň postižená vzduchovou embolií [13] 

  a) rupturu žaludku 

 b) syndrom Mallory-Weiss (protržení jícnu v místě spoje se žaludkem) 

 

 Barotrauma plic – jedná se o nejtěžší potápěčskou nehodu. Při přetlakovém 

způsobu vzniku je podmínkou vnitřní přetlak v plicích více než cca 15 kPa (pouhý 1,5 m 

vodního sloupce!). Při zadržení nebo omezení dechu při výstupu nebo obstrukci části plic 

hlenem mohou vzniknout tyto formy: 

 a) vzduchová embolie - rozpínající se vzduch v podobě bublinek vnikne do 

krevních vlásečnic. Bublinky jsou poté plicními žilami zaneseny do srdce a tepenným 

oběhem pokračují dál do těla. V místě shodného průsvitu tepny s velikostí bubliny se 

vytvoří embolus a zastaví přívod krve. 

 Nejčastějším místem zanesení bublin je mozek, obr. 6. Nástup příznaků je velmi 

rychlý, už cca od 20 vteřin. Dostavují se poruchy smyslů, řeči, rovnováhy a následně smrt. 

Jedinou pomocí je okamžitá rekomprese v komoře, což je v podstatě nemožné. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) středohrudní a podkožní  emfyzém - vzduch při rozpínání pronikne z plicních 

sklípků do okolních tkání a šíří se: 

  1) do středohrudí - okolí srdce a velkých cév (dochází k rozpínání vzduchu,  

   bolesti na hrudi a omezení krevního oběhu) 

  2)  do podkoží - podkožní tkáně zpravidla v oblasti kořene krku (projevuje se       

                      zduřením těchto tkání, citlivé na pohmat) 

 c) pneumotorax - vzduch protrhne plíci a pronikne mezi ní a stěnu hrudníku. 

Nastává zhroucení plíce, omezení ventilace s možností udušení, rozpínající se vzduch 

působí posun srdce a omezení krevního oběhu.  

 

 Při podtlakovém způsobu vzniku je podmínkou, aby tlak okolí byl větší než tlak 

v hrudní dutině - plíce se tak stlačují až na úroveň reziduálního (zbytkového) objemu 

s následným průnikem krve a tkáňových tekutin do plic, omezením krevního oběhu 

a selháním srdeční činnosti.     
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 Barotrauma způsobené umělými dutinami - zejména suchým potápěčským oblekem 

a potápěčskou maskou. Jestliže nedochází při sestupu k vyrovnávání tlaku v dutinách 

vytvořených oblekem či maskou, vzniklý podtlak způsobuje podlitiny, u očí popraskání 

krevních vlásečnic až optické poškození oka.  

 

 V uvedených případech barotraumat se kromě barotrauma plic ve formě plynové 

embolie a pneumotoraxu nejedná o přímé ohrožení života potápěče, ale vždy je následný 

lékařský zákrok zpravidla nezbytný, přinejmenším doporučený, [3], [13].  

3.2.4 Dekompresní nemoc dysbarická osteonekróza 

 Dekompresní nemoc a dysbarická nekróza jsou velkou a do současné doby stále se 

vyvíjející kapitolou potápěčských nehod a nemocí. První zmínky o dekompresní nemoci 

pochází již z roku 1670, kdy sir Robert Boyle objevuje bublinky v oku zmije. V roce 1878 

Paul Bert vydává „BUBBLE THEORY OF DCS“, kde demonstruje tvorbu bublin dusíku 

v tkáních při rychlém poklesu tlaku. Na konci 19. století se stále častěji projevují u tzv. 

kesonářů (potápěčů využívajících potápěčské zvony - kesony) bolestivá postižení kloubů 

a nervové potíže.  Neznámá choroba dostává název „kesonová nemoc“. Později v roce 

1908 John Scott Haldane po mnoha pokusech představuje první použitelné dekompresní 

tabulky, dále stanovuje poločasy sycení, rozděluje tkáně na rychlé a pomalé, tabulky stále 

zpřesňuje a jsou používány až do roku 1937. Dnes existuje celá řada dekompresních 

tabulek – např. Bühlmanovy tabulky, RGBM , Dräger aj. 

 S úbytkem „kesonářů“ a rozvojem potápění, kde se nemoc projevuje v souvislosti 

s poklesem tlaku a nikoliv pobytem v kesonu dochází k přejmenování jevu na současně 

používaný název dekompresní nemoc. 

 S dekompresní nemocí velmi úzce souvisí téma rozpustnosti plynů v kapalinách 

a s ním důsledky „Henryho zákona“. Každý potápěč vystavuje při ponoru svůj organismus 

zvýšenému okolnímu tlaku a pomocí dýchacího přístroje dýchá plyn pod tímto tlakem. 

Tím samozřejmě dochází k difůzi inertních plynů přes stěny plicních sklípků a celkové 

množství takto rozpuštěných plynů závisí na jejich druhu, druhu kapaliny – resp. tkáně, ve 

které se rozpouští, parciálním tlaku plynu, na teplotě a na čase. V tabulce [1] je uvedeno 

množství rozpuštěného plynu v ml (při normálním tlaku) na 1 litr kapaliny při přírůstku 

parciálního tlaku o 100 kPa za teploty 37 °C (simuluje teplotu lidského těla). Z tohoto 

přehledu je zřejmé, že v tucích, tedy i tukových tkáních, se rozpouští více plynu než v krvi 

a to zejména dusíku, kterého se rozpustí cca 5krát více. Z toho vyplývá pro profesionální 

potápěče např. nutnost udržovat tukové tkáně na nízké úrovni. Rizikové jsou však ty 

projevy Henryho zákona, ke kterým dochází při vynořování z hloubky, tedy desaturace. Ta 

může probíhat dvojím způsobem, a to opět difůzí, nebo tvorbou bublin. Dekompresní 

modely, které jsou základem pro dekompresní tabulky a software potápěčských počítačů se 

zabývají provedením desaturace ve dvou rovinách: tzv. klasické modely určují postup na 

základě maximální přípustné změny tlaku v souvislosti se stupněm nasycení a tzv. 

bublinové modely počítají se vznikem bublin při vysycování, avšak v množství a velikosti 

pro organismus neškodném. Praktické překročení takto nastavených limitů vede k masivní 

tvorbě bublin, která je podstatou dekompresní (dříve kesonové) nemoci.    
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Tab. 1. Rozpustnost plynů v kapalinách (ml/l/100 kPa) při 37 °C [12]  

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 V zásadě rozlišujeme dva druhy nemoci a to akutní a chronickou. 

Akutní druh se projevuje dvěma typy: 

typ 1 – méně závažný - hlavním  příznakem je bolest 

 kožní forma (vyloučení bublin do kůže)                                                                      

 lymfatická forma (vyloučení bublin v mízních cévách) 

 muskuloskeletální forma (vyloučení bublin v kloubech a svalech) 

 silná únava (vyloučení bublin na neznámých místech)                    

 

typ 2 – více závažný - bez včasné pomoci vede k trvalému zmrzačení či smrti  

 plicní forma (transport bublin žilní krví do plic, přerušení průtoku krve plícemi) 

 nervová forma (bubliny v nervových tkáních - mozek, mícha, periferní nervy) 

 srdeční projevy (transport bublin do koronárních tepen – vyjímečné případy)  

 DCS šok (oběhové selhání po srdečně plicních a nervových projevech, těžko 

zvládnutelný, nejčastěji končí smrtí) 

 postižení vnitřního ucha (bubliny plynu přímo ve vnitřním uchu, jen s héliem) 

 žaludečně střevní forma (bubliny v cévách zažívacího ústrojí, vrátnicové žíly, jater) 

 

 Ke vzniku dekompresní nemoci přispívají také různé podpůrné faktory, zejména pak 

obezita, tělesná námaha při ponoru, prochlazení, dehydratace, vyšší věk, ženské pohlaví, 

otřesy, údery, vibrace, zvýšená hladina CO2, alkohol. 

 

 Chronický druh dekompresní nemoci se nazývá dysbarická osteonekróza, nebo-li                

„odůmrť kostí“. Může vzniknout jako následek akutního druhu či následkem opakovaných 

nevhodných dekompresních postupů. Mikrobubliny způsobí poruchy zásobování kostí 

živinami a následné odumření kostní tkáně. Postižení je zpočátku klinicky němé, projeví se 

zpravidla po několika letech. Podporujícím faktorem je zde právě profesionalita – velké 

množství ponorů, saturační potápění, [3], [12], [13]. 

3.3 Technická rizika potápění 

 Tyto druhy rizik vyplývají z prostředí, ve kterém se ponor uskutečňuje a ze speciální 

techniky, která se zde používá. V případě potápěčů BZS se jedná o tzv. uzavřené prostředí. 

Toto prostředí je společné hned pro několik druhů potápění: 

 pod ledem  

 v jeskyních 

 penetrace do vraků 

 v průmyslových objektech, zatopených důlních dílech atd. 

              plyn 

 kapalina 

dusík 

 

 

hélium 

 

kyslík 

 

voda 
12,3 

 

8,6 

 

23,9 

 

olivový olej 

 

66,1 

 

15,7 

 

110,5 

 

krev 

 

12,8 

 

8,7 

 

23,2 
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Pro všechny platí všeobecná rizika, která je spojují do jedné výcvikové skupiny:  

 nemožnost okamžitého vynoření  

 možnost náhlé změny viditelnosti  

 zhoršené světlené podmínky - tma 

 možnost ztráty kontaktu s místem vstupu (výstupu)  

 

 Potápěči BZS provádějí potápění pod ledem v rámci přípravy, potápění v jeskyních 

a důlních dílech také v rámci přípravy, ale i záchranných operací a zásahů. Je zřejmé, že 

báňský záchranář musí být vycvičen pro zásah ve vysoce náročném a rizikovém prostředí.  

 Výhodou potápění pod ledem je, že ponor se zpravidla odehrává v předem známém, 

rozlehlém prostoru. Nevýhodou jsou pak extrémní nároky na ochranu před chladem.      

 

Potápění v jeskyních má také svá specifika, která je nutno brát v úvahu: 

 nestabilní prostředí - hrozí pohyb hornin 

 úzká místa, ostré výstupky, spletitost chodeb, zbytky starých šňůr, strun apod. 

 obtížný transport výstroje suchou částí (úzká místa, vodní toky, vývěry termálních 

vod a plynů atd.) 

 možný výskyt nedýchatelného prostředí nad hladinou (vývěry plynů) 

 možnost náhlých záplav 

 

Pro potápění v průmyslových objektech a zatopených důlních dílech platí stejná specifika 

jako v jeskyních a navíc je nutno brát v úvahu, že se jedná o prostory zasažené činností 

člověka, a je zde proto aktuální nebezpečí: 

 pohybu starých konstrukcí, zbytků těžebních zařízení apod. 

 narušení stability nosné horniny 

 možnosti spuštění funkčního zařízení nepovolanou osobou 

  

 Základem bezpečného potápění v uzavřených prostorách je spolehlivé zajištění místa 

vstupu a spolehlivé spojení potápěče s povrchem – vstupem pomocí:  

 šňůry odvíjené potápěčem z bubnu 

 lana, telefonního kabelu nebo vzduchové hadice odvíjené návodčím 

z povrchu  

  

 Nácvik dovedností pomocí obou způsobů tvoří velmi důležitou a zároveň nejvíce 

problematickou součást výcviku. Při manipulaci se šňůrou nebo lanem nesmí dojít, kromě 

výcviku, k žádné chybě. Každá taková chyba by mohla znamenat ztrátu lidského života.  

 

Pro celkovou bezpečnost je nezbytné dodržování několika zásad: 

 

 používání adekvátní a předem vyzkoušené výstroje a její konfigurace 

 zajištění týmové spolupráce  

 znalost komunikace světly, či hmatem za nulové viditelnosti 

 správná poloha těla a technika pohybu pod vodou  
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4 POTÁPĚČSKÁ TECHNIKA  

 V současnosti je potápěčská technika na velmi vysoké úrovni a to jak v oboru 

rekreačního potápění, tak i v potápění profesionálním. Mnoho technických novinek spatřilo 

světlo světa díky vesmírnému programu a bohužel tak díky armádním programům. 

 V této práci není cílem popisovat veškerou potápěčskou techniku, ale pouze některé 

její části, které se v běžném rekreačním potápění nepoužívají, nebo se používají jen 

výjimečně. 

4.1 Obleky pro chladné a kontaminované vody 

 Naprostá většina cvičných i zásahových ponorů profesionálních potápěčů, tedy 

i potápěčů  BZS, se odehrává ve studených vodách či vodách s určitým stupněm 

kontaminace. Mezi výrobci potápěčské techniky se za studenou vodu považuje voda 

s teplotou ≤ 10 °C, což je v České republice v podstatě celoroční teplota vody již od velmi 

malé hloubky. 

 Ve vybavení každého profesionálního potápěče tedy nesmí chybět suchý oblek. Jeho 

základní funkcí je svojí nepropustností oddělit tělo potápěče od vody, tím zajistit ochranu 

před kontaminací a před chladem. 

 Konstrukčně je suchý oblek oblekem s integrovanými botkami. Tyto mohou být 

neoprenové či gumové. Na konci rukávů a kolem krku je oblek opatřen těsnícími 

manžetami. Mohou být latexové nebo neoprenové. Do obleku se vstupuje plynotěsným 

zipem, který je umístěn nejčastěji na zadní straně horizontálně ve výši ramen nebo na 

přední straně od levého ramene diagonálně dolů k pasu. Na každém obleku musí být 

napouštěcí ventil, kterým potápěč při sestupu doplňuje vzduch do obleku tak, aby zůstal 

pohyblivý. Rovněž se tento vzduch podílí spolu s podoblekem na tepelném komfortu 

vytvořením vzduchové vrstvy. Ventil bývá zpravidla umístěn na prsou. 

 Na levé paži pak bývá umístěn vypouštěcí ventil, kterým napuštěný vzduch odchází 

při výstupu z hloubky. Systém se uzavírá rukavicemi, které se připevňují pomocí systému 

kruhů s těsnícími O-kroužky. Rukavice musí být rovněž zcela nepropustné. 

 Celistvost systému je tvořena uzavřením obličejové části. V závislosti na prováděné 

činnosti je možné v čistých vodách použít obyčejnou potápěčskou masku a k ní běžnou 

plicní automatiku, v kontaminovaných vodách je pak nutné používat celoobličejové masky, 

nejlépe vybavené ultrazvukovým komunikačním systémem, nebo používat helmové 

systémy s přenosem zvuku pomocí telefonního kabelu. V obou případech pak zpravidla 

potápěč nese na zádech dýchací přístroj, který slouží jako záloha a dýchá plynnou směs 

dodávanou z hladiny hadicovým systémem. 

 Suché obleky se vyrábějí z neoprenu, z tzv. trilaminátu a z gumy. 

 Neoprenový oblek má proměnlivý vztlak vzhledem ke stlačování neoprenu 

s přibývající hloubkou. Je málo odolný vůči mechanickému poškození a navíc je neopren 

propustný celé řadě chemických a bakteriálních látek. V malých hloubkách má však velmi 

dobré izolační vlastnosti. Haubna může být oddělená nebo integrovaná. Pro profesionální 

použití z hlediska podmínek potápěčů BZS je nevhodný. 

 

 Trilaminátový oblek je vyroben ze speciálního třívrstvého materiálu. Složení bývá 

nejčastěji: nylon-EPDM-nylon 

  nylon-EPDM-cordura 
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 Tyto obleky jsou velmi odolné mechanickému namáhání, avšak vzhledem 

k nepružnosti materiálu, na rozdíl od neoprenových, poskytují menší komfort pohyblivosti 

– je tedy velmi důležité zvolení správné velikosti. Haubna může být oddělená nebo 

integrovaná. Oblek je vhodný pro profesionální použití. 

 Gumový oblek je celý vyroben z gumy, má často integrovanou haubnu, rovněž 

z gumy nebo latexu. Tyto obleky se používají do silně kontaminovaných vod a to jak 

chemicky, tak bakteriálně. Oblek nemá žádné švy, je kompletně termicky svařovaný, aby 

byla zajištěna absolutní nepropustnost. Jejich nevýhodou je vyšší hmotnost a velký vztlak. 

Od výrobců bývají dodávány s certifikátem odolnosti na konkrétní kontaminanty a ropné 

produkty s uvedením doby ochrany. 

 Tepelný komfort suchých obleků je založen na možnosti použít speciální 

termoprádlo – tzv. podoblek. Tato vnitřní vrstva suchých obleků se skládá ze dvou vrstev: 

  - intimní, k odvodu potu od pokožky (např. Moira) 

  - termoregulační (např. Thinsulate) 

   

 V příloze č. 1. jsou představeni zástupci uváděných zařízení.  

4.2 Vybavení pro směsové potápění 

  V kapitole 3.1 Fyzikální rizika potápění bylo uvedeno, že při profesionálním 

a technickém potápění se pro dýchání používá vzduch jen výjimečně. Místo něj se používá 

směs NITROX pro hloubky do 40 m a pro větší hloubky pak směs TRIMIX a její varianty. 

Složení těchto směsí je rovněž uvedeno ve zmíněné kapitole.  

 Používání těchto směsí vyžaduje kromě jiného také různých specifik v oblasti 

techniky. Oba druhy směsí je nutno do potápěčských lahví předem připravit. Konkrétní 

druh směsi a její procentuelní složení určuje potápěč při plánování ponoru s ohledem na 

plánovanou hloubku. Při hlubších ponorech, více než 40m, se používá pro jednoho 

potápěče více druhů směsí tak, aby během sestupu a pobytu na dně udržoval parciální tlak 

kyslíku na nízké úrovni, stejně jako dusík, a při výstupu se procento kyslíku postupně 

zvedá použitím bohatší směsi až na 100 % kyslíku v hloubce 6 m a menší. Tento postup 

umožní rychlejší desaturaci tkání na základě Henryho zákona a nazývá se akcelerovaná 

dekomprese.  

 Příprava směsí do potápěčských lahví může probíhat kontinuálně, nebo parciálně. 

Při kontinuálním plnění je směs do potápěčské láhve přepouštěna jako již předem 

připravené médium, zpravidla z  nějakých zásobníků. Nejčastěji se tento způsob používá 

u standartizovaných nitroxových směsí, tj. pro 32 a 36 % O2.  

 Častější je příprava parciálním plněním, kdy je do láhve nejprve napuštěn kyslík, 

poté případně hélium a nakonec jsou lahve na požadovaný tlak doplněny kompresorem 

vzduchem. Potřebná množství jednotlivých plynů jsou před plněním zjištěna výpočtem.  

 V obou případech je vhodná, v případě parciálního plnění pak nezbytná, kyslíková 

čistota používaných zařízení, jak hadic, přechodek, ventilů a potápěčských lahví a následně 

i plicních automatik. Veškeré součásti potápěčské techniky používané pro plnění kyslíkově 

bohatých směsí se skladují odděleně od ostatních, aby se zamezilo jejich záměně. 

 Po přípravě směsí je provedena jejich kontrola příslušným analyzátorem plynů 

a potápěčské láhve se opatří popiskou s uvedením směsi a její maximální operační 

hloubky. Příprava směsí je zapisována do deníku plnění a při výdeji láhve potápěč svým 

podpisem stvrzuje její převzetí. Před použitím láhve je potápěč povinen provést opětovnou 

analýzu směsi. 
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 Při ponorech s více druhy směsí se používají dvouláhvové potápěčské přístroje se 

dvěma samostatnými ventily nebo ventilovým propojením, umožňujícím připojení dvou 

samostatných plicních automatik. Do těchto láhví se umístí směs s největší plánovanou 

spotřebou. Přístroj nese potápěč na zádech spolu s ocelovou zádovou deskou s popruhy. 

Mezi láhve a desku je umístěn ještě kompenzátor vztlaku. 

 Další druhy směsí se pak plní do tzv. „stage“ lahví, které si potápěč připíná 

karabinou k ocelovému oku na popruhu tak, že je nese na svém boku. Tyto láhve bývají 

nejčastěji ze slitin hliníku pro svůj pozitivní vztlak, který získávají již po vydýchání zhruba 

poloviny obsahu. 

 K zádové desce nebo zádovému přístroji se často připevňuje ještě jedna malá láhev 

pro plnění suchého obleku. 

 Součástí směsového potápění je důkladná příprava, v rámci které si potápěč sestaví 

podrobný plán ponoru s uvedením jednotlivých časů a hloubek včetně hloubek, ve kterých 

proběhne změna směsi. Tento plán si může zapsat na plastovou tabulku nebo do tzv. 

wetnotesu (zápisník s listy z tenké plastové fólie) pomocí obyčejné měkké tužky a nese jej 

s sebou při ponoru. Kromě hlavního plánu musí mít rovněž záložní plán pro případ ztráty 

některého druhu plynu či neočekávaného zdržení. Je vhodné oba plány znát zároveň 

zpaměti. 

 Aby bylo možno sestavený plán dodržovat, je nutné provádět při ponoru nezbytná 

měření hloubek a času. K tomu slouží různé druhy potápěčských přístrojů – hodinky, 

hloubkoměry a v současné době nejčastěji potápěčské počítače, které dokážou měřit 

mnoho dalších parametrů jako např. průměrnou a maximální hloubku, teplotu vody, 

nadmořskou výšku, výstupovou rychlost, ale umějí i zpracovat dekompresní postup pro 

jednu až deset druhů směsí, [14]. 

 V příloze č. 2 jsou fotografie uváděných zařízení. 

4.3 Další specializované vybavení 

 Jak již bylo uvedeno, převážná část činnosti potápěčů BZS se odehrává v tzv. 

uzavřených prostorách, tedy prostředí s uzavřenou hladinou. Ta může být uzavřena 

fyzicky, jako v případě důlních děl, jeskyní, ledu atd., nebo také virtuálně v případě ponoru 

se stupňovitou dekompresí. Společným znakem obou případů je nemožnost rychlého 

vynoření na hladinu. Potápěč je pod hladinou odkázán na své znalosti a schopnosti, na 

svoji techniku a případně na pomoc partnera. Pro případ poruchy či závady techniky se její 

jednotlivé části účelně zdvojují či ztrojují. Tomuto zálohování se říká redundance. 

 Nepostradatelnou součástí výstroje pro ponory v jeskyních a důlních dílech jsou 

potápěčské svítilny.  Zde je důležitá spolehlivost – téměř všechny ponory se odehrávají 

v místě mimo dosah denního světla. Používá se nejčastěji jedné hlavní svítilny a dvou nebo 

více záložních svítilen. 

 Hlavní svítilna má zdroj energie oddělený od hlavice svítilny. Zdrojem energie jsou 

v tomto případě nabíjecí akumulátory na bázi Pb, Ni-Mh, Ni-Cd, Li-pol nebo Li-on. Tyto 

zdroje se umísťují do vodotěsného kanistru, který se připevňuje na opasek potápěče. 

Pomocí konektoru a speciálního kabelu je zdroj spojen s hlavicí svítilny. Existuje velké 

množství výrobců, konstrukcí a tvarů. Na hlavici bývá umístěno spínací zařízení, nejčastěji 

se používá mechanického nebo magnetického přenosu. Zdrojem světla může být 

halogenová žárovka, HID – vysokonapěťová výbojka, nebo LED svítivé diody. Při 

konstrukci se využívá úzkého (cca 10°) nebo širokého (cca 35°) kužele vyzařovaného 

světla, přičemž pro kalnější vody je vhodnější kužel ostrý. V závislosti na kapacitě 
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použitého zdroje energie a energetické náročnosti zdroje světla tak dosahují doby svícení 

časů od 60 min do cca 10 hodin. Hlavice se připevňuje pomocí držáku na předloktí anebo 

na hřbet ruky tzv. Goodmanovou ručkou. 

 Záložní svítilna musí splňovat především požadavek vysoké spolehlivosti 

a odolnosti. Používají se svítilny jednoduché trubkové konstrukce, sepnutí je řešeno 

pootočením hlavy na těle svítilny. Zdroj energie tvoří jednorázové alkalické články a zdroj 

světla wolframová žárovka s podžhaveným vláknem, aby se předešlo přepálení vlákna, 

případně LED. Svítilny se pomocí karabin připnou na popruhy v oblasti hrudníku, nebo se 

umísťují na přílbu, pokud je používána, případně na pásek potápěčské masky. 

 Pro zajištění bezpečnosti potápěče je důležitá možnost záchrany při případném 

uváznutí ve starých vodících šňůrách, rybářských vlascích, vodních rostlinách apod. 

Řešení spočívá v řezacích nástrojích. Jedná se o potápěčské nože různých velikostí 

a tvarů, některé jsou zároveň používány jako pracovní nástroje. Kromě nožů lze použít 

také různých nůžek a štípacích kleští pro případy výskytu silnějších, nebo např. ocelových 

strun či lanek. Tyto řezací nástroje by měli být umístěny na takovém místě potápěčovo 

těla, aby byly v případě nouze dosažitelné oběma rukama. Zcela nezbytné je zálohování 

a používání nejméně dvou řezacích nástrojů. 

 Pro pohyb potápěče prostředím s uzavřenou hladinou a spojení s místem vstupu se 

používá potápěčských šňůr, nebo lana, telefonního kabelu či vzduchové hadice. V případě 

použití lana, kabelů a hadic se jedná o postup na krátké vzdálenosti s velkým omezením 

pohyblivosti potápěče a jejich odvíjení je starostí návodčího – osoby na povrchu u místa 

vstupu. Prostřednictvím těchto zařízení udržuje stálý kontakt s potápěčem. 

 V případě použití bubnu se šňůrou se jedná o zařízení umožňující postup na velké 

vzdálenosti, v podstatě bez omezení. Podmínkou je dokonalé zvládnutí techniky. Tak jako 

u předchozích částí výstroje je i zde nutné použití záložních systémů. 

 Potápěč nese hlavní buben na kterém je 100 – 200 m šňůry. Počet těchto bubnů je 

závislý na předpokládané vzdálenosti postupu. Dále musí mít u sebe nejméně jeden osobní 

bubínek, na kterém se nachází 20-30 m šňůry. 

 Šňůra je součástí výstroje, na které bezprostředně závisí životy potápěčů. Ze statistik 

vyplývá, že až 60 % nehod při jeskynním potápění souvisí se šňůrami. Nejčastěji se 

používá šňůra konstrukce jádro – oplet, materiálem je polyamid (PA), někdy i polyester 

(PES) se sílou do 3 mm. Šňůry se také značí v určité metráži pomocí uzlíků nebo visačkou 

z lepicí pásky s popisem. Toto označení se provádí před použitím šňůry. Při postupu je 

možné šňůry též označovat pomocí směrových šipek, které se umísťují na šňůru s účelem 

značení směru k místu vstupu. Hlavní šňůra se při postupu vyvazuje, aby se předešlo 

jejímu zapadnutí do usazenin či různých štěrbin. Nejlépe je vyvazovat pomocí 

vyvazovacích smyček, čímž zároveň hlavní šňůru chráníme před mechanickým 

poškozením při omotávání např. kolem skalních výstupků. 

 V případě ztráty kontaktu s hlavní šňůrou použije potápěč k jejímu znovunalezení 

osobní bubínek. Manipulace se šňůrou je předmětem příslušného potápěčského vzdělání. 

 Další součástí specializované výstroje jsou např. zvedací vaky různých velikostí, 

které se používají k vyzvedávání těžkých předmětů nebo k jejich přemístění. Tyto vaky 

jsou vyrobeny z pevného nepropustného materiálu, opatřeny pevnými závěsy a výpustným 

ventilem k možnosti řízení výstupu. Plní se pod vodou vzduchem ze zásobní láhve nebo 

hadicí přivedenou z povrchu. Do specializované výstroje lze též zařadit vodotěsné 

detektory kovů a ROV – dálkově řízeného podvodního robota, ale také pneumatické 

vrtačky a kladiva a pálící soupravu exotermních a uhlíkových tyčí, [14], [15]. 

 Příloha č. 3 představuje jednotlivé součásti této specializované výstroje. 
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4.4 Přístroje SCR a CCR 

 Bánští záchranáři používají při své práci pracovní dýchací přístroje s uzavřeným 

okruhem. Velice podobné přístroje se používají rovněž při potápění. V zásadě existují dva 

hlavní druhy takových přístrojů : SCR – přístroje s polozavřeným okruhem 

      CCR – přístroje s uzavřeným okruhem 

 Označují se souhrnným názvem rebreathery. Obě skupiny se dále dělí podle způsobu 

ovládání či doplňování směsi do okruhu. Základním principem je recyklace dýchací směsi 

jejím opětovným využitím po odstranění oxidu uhličitého z vydechnuté směsi a doplnění 

kyslíku na potřebnou úroveň. Tím se docílí velice významného snížení spotřeby dýchacích 

směsí oproti otevřenému okruhu, kde vydechovaná směs zcela bezúčelně odchází do vody. 

Takové snížení spotřeby vede k zisku času, který může potápěč věnovat činnosti pod 

vodou bez obav o zásobu dýchací směsi. Velký význam má tato skutečnost např. při řešení 

krizových situací náročných na čas. 

 Dalším významným pozitivním faktorem je zejména u přístrojů CCR možnost 

zkrácení času potřebné dekomprese, daná dýcháním optimální směsi po celou dobu 

ponoru.  

 Tyto přístroje v podstatě nevytvářejí bubliny, které zejména u potápění v jeskyních 

a důlních dílech víří kal usazovaný na stropech a tím podstatně zhoršují viditelnost.  

 Dýchání z těchto přístrojů je velice příjemné, neboť dýchaná směs je teplá a vlhká 

díky chemické reakci při pohlcování oxidu uhličitého. 

 Ekonomickým přínosem pak může být významná úspora finančních prostředků na 

potřebných plynech – zejména na heliu.  

 Existuje také druhá strana použití rebreatherů: je nutné podstoupit určité riziko 

spojené s vyšší technickou složitostí těchto přístrojů, je nutná absolutní kázeň při jejich 

používání, dodržování veškerých předepsaných postupů, akceptovat delší dobu přípravy 

před ponorem, stejně tak ošetření přístroje po ponoru. Zcela nezbytné je používat zálohu 

v podobě přístroje s otevřeným okruhem, která umožní únik do bezpečí v případě totálního 

selhání rebreatheru. Ne zcela opominutelným mínusem je rovněž pořizovací cena.    

 Kompletní přehled všech druhů existujících přístrojů je mimo rozsah této práce, 

budou tedy uvedeni pouze dva zástupci, [16]. 

4.4.1 PaSCR Trespresidentes    

 Jedná se o přístroj s polozavřeným okruhem s pasivní dodávkou směsi klíčovanou 

dechem (PaSCR). Tělo přístroje tvoří robustní válec, v jeho horní části je hlava 

s vyvedením vrapových hadic k ústence, pod hlavou je prostor pro umístění pohlcovače 

oxidu uhličitého (dále jen scruber) a pod ním je část, do které jsou umístěny ventily na 

dostřikování směsi a otvory do dolní části. V té jsou souosým způsobem umístěny dva 

vaky, které jsou ve vzájemném poměru velikosti 1: 8. Vnitřní, menší vak má na vstupní 

straně zpětný ventil a na spodní straně vypouštěcí ventil. V prostoru velkého vaku jsou dvě 

mechanická tlačítka pro aktivaci dostřiku směsi. 

 Nádechem se oba vaky stáhnou a velký aktivuje dostříknutí směsi. Ta naplní vnitřní 

prostor. Nádech je směřován přes scruber a z něj do nádechové hadice. Při výdechu 

odchází směs výdechovou hadicí do hlavy přístroje, dále vnější stranou scruberu ke 

vstupům do vaků a zde se rozdělí dle poměru vaků. Při dalším nádechu je z malého vaku 

1/8 směsi vypuzena vypouštěcím ventilem do vody a obsah velkého vaku je opět využit 

pro dýchání. Opakovaným vypuzováním z malého vaku je zajištěno zmenšování celkového 
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objemu plynu, až dojde ke stažení velkého vaku k tlačítkům a opětovnému dostříknutí 

směsi. Tím je zajištěno občerstvení směsi závislé na dechovém rytmu. 

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

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

pomocí rychlospojky.  Přístroj je technicky velmi jednoduchý a v podstatě bezporuchový. 

Jedinou závažnou poruchou může být špatná funkce zpětného ventilu na malém vaku, což 

by mělo za následek hypoxii. Výhody a nevýhody: 

 jednoduchá a odolná konstrukce 

 absence elektroniky  

 úspora směsi 

 

 plovoucí parciální tlak kyslíku 

 změna dechových odporů se změnou polohy 

 absence CE certifikátu 

4.4.2 eCCR Inspiration Vision     

 Zástupce přístrojů s uzavřeným okruhem plně elektronicky řízený (eCCR). Jako 

v předchozím případě je tvořen válcovým tělem s hlavou. Tělo je však zcela uzavřené 

a uvnitř je scruber. Velkým rozdílem je hlava, která kromě vývodů vrapových hadic nese 

také 3 senzory kyslíku, solenoid a dvě nezávislé řídící jednotky s mikroprocesorem, které 

jsou kabelem spojeny s jedním ovladačem pro obě jednotky. Zdvojením systému je 

provedena záloha elektronického řízení. Dalším kontrolním systémem je HUD umístěný 

v zorném poli potápěče. Pomocí barevných LED diod informuje o bezporuchovém chodu 

či o problému v řízení.  

 Vrapové hadice jsou vyvedeny do dýchacích vaků – nádechového a výdechového, 

které jsou umístěny na prsou potápěče a z nich teprve do ústenky. 

 K přístroji se připojují dvě láhve – jedna s čistým kyslíkem a jedna s diluentem 

(ředícím plynem). Přístroj je založen na velmi malé a téměř stálé metabolické spotřebě 

kyslíku. Senzory kyslíku sledují jeho parciální tlak, který lze pomocí řídící elektroniky 

nastavit a pomocí solenoidu tento parciál udržují. Diluentem se doplňuje zbytek smyčky. 

Tím je dosaženo vytvoření ideální směsi v jakékoliv hloubce. Elektronika navíc na základě 

dostupných údajů zpracovává dekompresní režim on-line, který je mnohem kratší než 

u otevřeného okruhu. Výhody a nevýhody:  

 

 jeden z nejrozšířenějších přístrojů eCCR na světě   

 dva nezávislé elektronické kontrolní systémy 

 vytváření ideální směsi 

 dechové odpory nezávislé na poloze potápěče  

 přístroj umístěn pod speciálním krytem – ideální do uzavřených prostor  

 prodej doplňků a upgradů 

 držitel CE certifikátu umožňující oficiální prodej v E.U. 

 

 vyšší pořizovací cena  

 náročnější výcvik 

 

 V příloze č. 4 jsou fotografie a schémata uvedených přístrojů.  
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5 ZÁSOVÁ ČINNOST POTÁPĚČŮ BZS  

 Zásahy potápěčů BZS nejsou na denním pořádku, o to více je však třeba se věnovat 

cvičení a přípravě. Mezi hlavní úkoly potápěčů BZS patří: 

 

 záchrana života při nehodách se zaplavením prostoru 

 řízení prací během takových nehod 

 zásahy v rámci IZS 

 další práce v podzemí 

5.1 Současný stav a výcvik potápěčů BZS 

 Pro potápěčskou činnost je v současné době k dispozici: 

 

HBZS Ostrava: 

 12 záchranářů potápěčů (z toho 4 četaři) 

 3 mechanici 

 4 lékaři specializovaní na hyperbarickou medicínu 

 

ZBZS Odolov: 

 4 záchranáři potápěči 

 

HBZS Most: 

 4 smluvní potápěči Potápěčské stanice Chomutov, v.o.s. 

     

 Všichni potápěči jsou soustavně vzděláváni externími instruktory předních 

výcvikových systémů (CMAS, IANTD) a všichni jsou aktivní potápěči. Dále musí všichni 

procházet lezeckým výcvikem včetně kvalifikace. Mechanici se školí v obsluze a ovládání 

přetlakové a dekompresní komory. V průběhu výcvikového roku musejí absolvovat, [10]: 

 

 výcvik potápění pod ledem v rozsahu 5 dnů 

 výcvik potápění do hloubek cca 40 m v rozsahu 6 dnů 

 nácvik krizových situací a záchrany tonoucího v bazénu v rozsahu 2 dnů  

5.2 Komerční činnost potápěčů BZS 

 HBZS Ostrava kromě své hlavní činnosti vykonává na základě objednávky také 

komerční potápěčské práce a to až do hloubky 50 m. Jedná se zejména o průzkumy, 

kontrolu a dokumentaci zatopených podzemních objektů a zařízení a to i za použití ROV 

zn. Benthos s možností sestupu až do hloubky 150 m, různé montážní práce, řezání za 

pomoci strojního zařízení, pálení pomocí exotermických a uhlíkových tyčí, betonáže, ale 

i drobné trhací práce.  

 Tyto práce provádějí v prostředí, do jakého jsou řádně vycvičeni a vybaveni, tedy se 

sníženou viditelností, v kontaminovaných vodách, na nepřístupných místech s použitím 

lezecké techniky, v nedýchatelném prostředí. Možné je i nasazení malých plavidel, [17]. 
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5.3 Přehled nejvýznamnějších zásahů 

 V průběhu existence skupiny potápěčů BZS došlo k celé řadě úspěšných zásahů 

v báňském prostředí, ale i jinde. Pro zajímavost je uveden stručný přehled nejvýznamnější 

činnosti potápěčů BZS, [15]: 

 

 1964  - v prvním roce existence skupiny potápěčů bylo provedeno 7 zásahů v náročných 

   báňských podmínkách 

 

 1970  - záchranná akce v Moravském krasu, v Amatérské jeskyni došlo k uvěznění dvou 

   speleologů náhlým vzestupem hladiny   

 

 1974  - důl Zárubek, průzkum uzavřeného požářiště za vodní bariérou 

 

 1976  - vyprošťování obětí leteckého neštěstí na Zlatých pískách u Bratislavy 

 

 1994  - Bratislava – Gabčíkovo, odstraňování následků lodní havárie na komoře     

   přivaděče, paličské práce exotermními a uhlíkovými tyčemi 

 

 1995 - spolupráce s Policií ČR na případu „Orlických vražd“, pátrání a zajišťování  

   nalezených předmětů v hloubkách až 60 m   

 

 1997  - Ostrava, výpomoc při odstraňování následků záplav a evakuace ohrožených  

   osob 

 

 2001 - Jáma Nové Pole, Karviná, použití ROV k monitoringu zaplavených prostor  

   v hloubce 90 m  

 

 2003 - Hranická propast, průzkum pomocí ROV do hloubky 142,3 m  

 

 2004  - Třinecké železárny, potápěčské práce ve vodě s teplotou nad 40 °C 

 

 2005 - koryto řeky Odry, potápěčské práce při výstavbě dálnice D 47, pálení   

   larsenových stěn  

 

 2006 - jezero Hlučín, kontrola potrubí v délce 200 m  
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5.4 Návrh koncepce potápěčů BZS 

 Skupina potápěčů BZS je útvar velmi náročný na organizaci, výcvik, ale i na 

materiální zajištění. Za dobu své existence se tato skupina vyvíjela postupně, bez chyb 

typických pro nově vzniklé organizace. Nedošlo rovněž k žádnému závažnému poškození 

zdraví potápěče či dokonce jeho smrti. 

 Systém cvičení a školení je propracovaný, avšak v určitém ohledu se nabízí možnost 

vzniku podezření, zda lze absolvovat v daných lhůtách celý komplex teoretických 

a praktických požadavků na účastníka výcviku. Tím spíše, že se jedná o nárazové akce 

s velkými časovými odstupy. 

 Řešením by mohlo být zavedení pravidelných výcvikových dnů potápěčské skupiny 

s délkou výcviku nejméně 12 hodin a to nejméně jedenkrát za měsíc. V rámci této přípravy 

se věnovat jednotlivým součástem požadavků k přezkoušení a pokusit se tak odhalit 

nedostatky a chyby jednotlivců, týmu a techniky. Ve výsledku by došlo ke zvýšení 

automatizace některých činností a tím ke zvýšení rychlosti jejich provádění. Zároveň by 

došlo ke zvýšení bezpečnosti zlepšením spolupráce celého týmu.  

 V otázce techniky je vhodné zamyšlení nad současným trendem pronikání 

uzavřených a polozavřených okruhů do oblasti technického potápění. Jejich použití by 

mohlo zvýšit bezpečnost potápěčů při delších zásazích a v případě kombinovaných zásahů 

s nutností průniku vodou a následně suchou částí za použití nejprve potápěčského přístroje 

a poté pracovních dýchacích přístrojů by bylo možné použít pouze jeden přístroj a to 

potápěčský. Ideální by byla kombinace otevřených a uzavřených okruhů tak, aby skupina 

disponovala sudým počtem rebreatherů, např. cca 4 kusy.  

 V oblasti logistiky navrhuji změnu dekompresních tabulek pro ponory se vzduchem, 

které jsou přílohou č. 3 k vyhlášce č. 447/2001 Sb. a služebního řádu HBZS Ostrava za 

jiné, které umožňují řešení vyjímečných situací (nouzový výstup, opomenutá dekomprese, 

zdržení při výstupu, prochlazení, nadměrná námaha) za použití těchto tabulek nebo pouhé 

znalosti správného postupu, např. dekompresní tabulky a postupy Bühlmann doporučené 

Svazem potápěčů České republiky.  
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6 ZÁVĚR 

 U většiny lidí už vyslovení slova „důl“ vyvolává nepříjemné pocity spojené 

s představou vlastního uzavření kdesi v podzemí bez možnosti záchrany. Díky médiím 

jsme čas od času informováni o smutných následcích rozličných důlních neštěstí v různých 

částech světa. Není divu, že profese horníka vzbuzuje u mnoha lidí hrůzu. Každému je 

však zároveň jasné, že bez horníků se v dnešní energeticky závislé společnosti 

neobejdeme. 

 Pokud jsou úvahy svedeny směrem k báňským záchranářům, pak se představa 

odvážného horníka ještě násobí do podoby neohrožených mužů jdoucích za každou cenu 

zachránit životy horníků, kteří se ocitli v nebezpečí. Je přinejmenším slušností si vážit 

těchto pracovníků hornictví – záchranářů, kteří zcela dobrovolně riskují své životy pro 

záchranu druhých.  

 Někteří z nich mají svoji záchranářskou činnost ještě ztíženu o výkon nějaké 

specializace. V případě této práce je okomentována a přiblížena velice náročná 

specializace báňského záchranáře – potápěče.  

 Od počátku jejich existence se setkávají s prostředím, které neodpouští žádné chyby 

a v případě báňského a průmyslového potápění rovněž nepřináší žádné smyslové požitky. 

Je tu jen tvrdá práce, často bez viditelnosti a po hmatu, v místech a v době, kdy jiní raději 

ani nevychází ze svých domovů, práce, kde je týmová souhra alfou i omegou úspěchu 

každého zásahu a navíc práce zcela dobrovolná. 

 Potápěči BZS ušli za dobu svojí existence velký kus cesty a stojí za nimi mnoho 

dobré práce. I přesto, že se nejedná o často využívanou činnost, jedná se o činnost 

nezastupitelnou a záslužnou.  

 Obdiv zaslouží i to, s jakou technikou museli pracovat ve svých začátcích a přesto 

s vynikajícími výsledky. V dnešní době je sice technika na špičkové úrovni, na druhou 

stranu se však zhoršují zásahové podmínky – roste hloubka důlních děl, přibývá 

nebezpečné mechanizace, zvyšuje se riziko kontaminace vody. 

  Potápěčská technika za posledních 40 let využívá stále stejných principů a zařízení, 

ale použitím moderních materiálů a technologií výroby se stává mnohem odolnější, 

propracovanější, bezpečnější, ale také složitější. V neposlední řadě také mnohem 

nákladnější na pořízení a údržbu. Potápěči BZS však dokážou své náklady velmi účelně 

obhájit jednak svojí nezastupitelnou rolí v záchranářství, ale také svojí schopností 

ekonomické aktivity při komerčních potápěčských pracích mimo své obvyklé působiště.   

 Ve své práci jsem zmínil nejdůležitější historické milníky potápění ve světě a také 

potápěčů BZS, shrnul současné legislativní podmínky pro tuto skupinu záchranářů, 

upozornil na rizika vyplývající z potápěčské činnosti, představil používanou techniku 

včetně techniky přístrojů SCR a CCR, které dosud nejsou ve výbavě potápěčů BZS a také 

jsem navrhl změnu koncepce skupiny potápěčů BZS spočívající v úpravě jejich výcviku, 

návrhu použití rebreatherů a změny dosavadních dekompresních tabulek. Využitelnost 

a proveditelnost prvních dvou návrhů je závislá na ekonomické situaci subjektu, neboť 

v případě změny výcviků dochází ke změnám v oblasti směnnosti a tím platových 

náležitostí a v případě použití rebreatherů naráží na pořizovací náklady těchto přístrojů 

včetně výcviku na těchto přístrojích.        
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