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                          Potápěčské dýchací přístroje. 

 

       1. Úvod. 

       1.1. Podmínky potřebné k funkčnosti dýchací techniky. 

       K udržení základních životních funkcí při potápění je zapotřebí dýchací techniky. Jde 

především o podporu dýchacího systému, dodávajícího do organizmu kyslík a odvádějícího oxid 

uhličitý. K tomu je nutno splnit více podmínek, ze kterých dvě jsou však zcela základní: 

       - podmínka rovnosti tlaků dýchané směsi plynů a okolí 

       - podmínka vhodnosti parciálních tlaků plynů v dýchané směsi. 

       Poznámka: v převážné většině případů je dýchán vzduch, tedy směs 21 % kyslíku a 79 % 

dusíku a vzácných plynů. Jelikož však budou popisovány i přístroje, v nichž bývá využíváno 

dýchacích směsí o odlišném složení, bude zde obecně řeč o dýchacích směsích. Někdy pro ně 

bývá používán výraz „vzdušiny". 

       Podmínka rovnosti tlaků dýchané směsi a okolí souvisí s tlakem, který při sestupu pod vodu 

narůstá. V našem normálním životním prostředí dýcháme vzduch, který do organizmu dodáváme 

pomocí mírného podtlaku vůči okolnímu tlaku, vytvářeného v procesu dýchání v plicích. Proto 

také zařízení, které má do plic dodávat dýchací směs, musí zabezpečit, aby v nádechovém 

prostoru - například v náustku - byl tlak dodávané směsi stejný, jako je tlak okolí. 

       Pod vodou nelze například delší dobu dýchat trubicí vyvedenou na hladinu - alespoň ne v 

hloubce větší než asi 30 cm (obr. 1). Dýchací svalstvo není totiž schopno překonávat 

hydrostatickou tlakovou sílu působící na hrudní koš a podobné pokusy mohou vést i k trvalému 

poškození plic. Proto je možno uvedenou podmínku splnit dvěma způsoby: 

       - buďto se narůstajícímu okolnímu tlaku bránit pomocí tuhých stěn odolávajících tlaku 

(pancířem) 

       - nebo skutečně dýchat dýchací směs pod tlakem okolí, tzn. zajistit, aby v celém těle, včetně 

dutin vyplněných plynem, byl tlak shodný s tlakem okolní vody (samozřejmě bez poškození 

organismu). 

       V prvním případě je člověk uzavřen v utěsněné kabině vzdorující přetlaku okolní vody a i 

tehdy dýchá vzduch pod stejným tlakem, jaký působí na povrch jeho těla. Obvykle jde o tlak 

blízký normálnímu atmosférickému tlaku. Za příklad takového zařízení může sloužit ponorka, 

ponorný člun, gondola batyskafu či batysféry nebo pancéřový skafandr. 
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  Obr. 1. Nákres použití dýchací trubice dle představ Leonarda da Vinciho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 2. Dobové zobrazení potápěčského zvonu E. Halleye z r. 1690. 
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       Za druhý příklad může rovněž sloužit kabina potápěčského zvonu (obr. 2), která  má vstup 

ve spodní části otevřený a do něhož je při spouštění do hloubky dodáván vzduch v takovém 

množství, aby neustále proudil ven a zabránil vniknutí vody dovnitř. Pak v celém objemu zvonu 

bude stejný tlak, jaký je u hladiny v místě vstupu. Člověk ve zvonu pak dýchá vzduch pod tlakem 

okolí. Podobně funguje i vak s měkkými stěnami (včetně vaku člověka vyobrazeného na známém 

asyrském vlysu na obr. 3), které přenášejí okolní tlak do dýchaného plynu, nacházejícího se 

uvnitř vaku. V dalším uvidíme, že rovnost tlaků v nádechovém prostoru a okolí zajišťuje i plicní 

automatika, dodávající vzduch potápěči po vytvoření mírného podtlaku při nádechu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Známý asyrský vlys, který by sice mohl znázorňovat potápěče, dýchajícího z vaku z kozí 

kůže, avšak spíše jde o neplavce, překonávající vodní tok na podušce, ze které uniká vzduch. 

 

       Podmínka vhodnosti parciálních tlaků plynů v dýchací směsi se může zdát na první pohled 

samozřejmá. Pro správnou funkci potápěčského dýchacího zařízení je totiž nutná dodávka 

dýchatelné směsi. Samozřejmá je skutečnost, že vdechovaný plyn nesmí obsahovat žádné 

toxické plyny jako sirovodík nebo oxid uhelnatý. Toxické jsou však od svých určitých parciálních 

tlaků i ty plyny, které se obvykle v dýchacím médiu nacházejí: kyslík, dusík a někdy i oxid uhličitý. 

K zásobení organizmu je také nutné i určité minimum parciálního tlaku kyslíku. 

       Zařízení tedy musí zajistit, aby pro parciální tlaky jednotlivých plynů byly splněny následující 

podmínky : 
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    kyslík (O2):  

16 kPa < pO2 < 50 kPa pro dlouhodobé pobyty (např. v podmořských obydlích) 

16 kPa < pO2 < 120 - 160 kPa (dříve < 200 - 300 kPa) pro krátkodobé expozice (běžné potápění) 

   dusík (N2):  

 pN2 < 300 -  400 kPa (kvůli hloubkovému opojení)  

    oxid uhličitý (CO2): 

 pCO2 < 1,0 - 1,5 kPa (při práci, při oživování někdy až < 3 kPa) . 

       Oxid uhličitý je plyn produkovaný v procesu metabolizmu přímo v organizmu potápěče. Ve 

vdechovaném vzduchu je ho nepatrné množství - jen asi 0,03 %. Jeho parciální tlak na hladině 

před vstupem do dýchacích cest je tedy roven 0,03 kPa (30 Pa). V plicních sklípcích je však již 

jeho parciální tlak okolo 5 kPa a ten se ani hloubkou ani zátěží (není - li zcela nadměrná) téměř 

nemění. Metabolické procesy produkují na 1 litr spotřebovaného kyslíku podle skladby stravy 

0,82 - 0,85 litru CO2, který je vydechován. Při středně těžké zátěži tedy tělo produkuje asi 1,3 litru 

CO2 a pokud je vydechovaný vzduch znovu využíván k dýchání, jako například v zařízeních typu 

ponorky, je nutné se ho zbavit. 

       Hraniční parciální tlaky kyslíku a dusíku v dýchací směsi je možné regulovat jednoduše: 

vhodným složením směsi pro rozmezí tlaků, v nichž bude využívána. Dusík, který je fyziologicky 

indiferentní („inertní") zde vlastně slouží ke snížení parciálního tlaku kyslíku a často se o něm 

hovoří jako o diluentu -zřeďovacím médiu. Je snadné zjistit, že pokud se použije směs kyslíku a 

dusíku, nesmí dle uvedených podmínek pro krátkodobé ponory překročit její celkový tlak pch = 

560 kPa, jelikož tolik dá součet přípustných parciálních tlaků: 160 kPa O2 + 400 kPa N2 . Směs by 

pak obsahovala 29 % kyslíku a 71 % dusíku. Tento tlak by odpovídal dýchání směsi v hloubce 46 

metrů. (Vezmeme – li v úvahu konzervativnější limity parciálních tlaků 140 kPa O2 + 320 kPa N2 , 

dostaneme se k hloubce odpovídající celkovému tlaku 360 kPa, tedy k 36 metrům). Proto bývá 

pro hloubky větší než asi 40 - 50 metrů dusík doplňován nebo nahrazován jiným inertním plynem 

-obvykle héliem - jako dalším diluentem. 

 

       1.2. Roztřídění dýchací techniky. 

       Splnění obou dříve uvedených požadavků je zcela standardní v zařízeních s tuhými stěnami 

(např. v ponorce). V nich se obvykle dýchá vzduch pod normálním tlakem a oxid uhličitý je 

chemicky pohlcován v pohlcovačích CO2. Zařízeními s tuhými stěnami se v dalším zabývat 

nebudeme, i když jeden z jejich představitelů - pancéřový skafandr - si díky vývoji nových 
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technologií dobyl určitý prostor v oblastech hloubkových pracovních ponorů, které doposud bývají 

prováděny pomocí "rovnotlakých" systémů. 

       U zařízení, ve kterých je dýchací směs dodávána pod tlakem okolí, je způsobů splnění 

zmíněného druhého požadavku více. Nejdůležitější je však způsob eliminace oxidu uhličitého, a 

ten je obvykle jiný u tří kategorií uvedených dále (obr. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Rozdělení rovnotlakých potápěčských zařízení dle základních kritérií. 

  

       Dýchací přístroje s dýchacím vakem - častokrát stručněji nazývané rebreathery - využívají 

ve své převážné většině kromě regulace tlaku směsi i faktu, že v lidském těle se spotřebuje jen 

část z vdechnutého kyslíku. Na proces dýchání lze z hlediska spotřeby kyslíku nahlížet jako na 

proces, který při každém dechovém cyklu sníží parciální tlak kyslíku v dodávané směsi přibližně 

o 5 kPa, a to nejen na hladině, nýbrž v každé hloubce. To znamená, že vzduch, vdechnutý do 

plic v hloubce 30 metrů, ve kterém se nachází kyslík o parciálním tlaku 82 kPa, by mohl vystačit 

k opětovným 12 nádechům, neboť teprve po nich by se parciální tlak kyslíku v něm snížil na 

potřebné minimum 16 kPa (výpočet dává (82 -16) kPa/ 5kPa = 13,2). Spotřebovaný kyslík je 
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ovšem nahrazován oxidem uhličitým produkovaným v těle. Vrátí-li se již jednou vdechnutá směs 

do dýchacího okruhu a očistí-li se od oxidu uhličitého, stačí k regeneraci směsi dodat pouze to 

množství kyslíku, které bylo spotřebováno v předchozím dechovém cyklu. Při středně těžké práci 

to znamená dodat asi 1,5 litru kyslíku za minutu, přičemž toto objemové množství je vztaženo k 

normálnímu tlaku. Srozumitelnější by snad bylo podotknout, že pro tentýž fyzický výkon - ať už 

konaný na hladině nebo v hloubce 30 metrů - je spotřeba hmotnostního množství kyslíku stejná 

(z přepočtu bychom obdrželi asi 2 g kyslíku za minutu). Jde tedy o regenerační dýchací přístroje, 

v nichž je oxid uhličitý odstraňován pomocí pohlcovače CO2. 

       Podle způsobu regenerace dýchací směsi lze tato zařízení rozdělit na přístroje s uzavřeným 

okruhem (closed circuit rebreathers - CCR) nebo s polouzavřeným okruhem (semiclosed circuit 

rebreathers – SCCR, nebo SCR). Okruhem se rozumí dýchací okruh, kterým proudí dýchací 

směs. Do tohoto dýchacího okruhu je vřazen již zmíněný pohlcovač oxidu uhličitého (též 

„scrubber"), který v některých speciálních případech (obzvláště ve vojenství) slouží současně 

jako vyvíječ kyslíku. O rozdělení a činnosti těchto přístrojů bude řeč v samostatné kapitole. 

 

       Druhá skupina - zařízení s kontinuálním průtokem (někdy také ventilovaná nebo 

proplachovaná zařízení) - se vyznačuje snahou zbavit se oxidu uhličitého jeho strháváním v 

průběhu kontinuálního průtoku dýchací směsi přes přetlakový ventil do okolí. Proto musí být do 

zařízení dodáváno takové množství dýchací směsi, aby její průtok kromě zajištění dostatečného 

množství kyslíku potápěči zajistil rovněž dostatečný odvod vydechovaného oxidu uhličitého, jehož 

dílčí tlak nesmí překročit předepsanou mez - obvykle zmíněných 1 - 1,5 kPa. Do této skupiny 

patří potápěčské zvony a tzv. lehké skafandry (též střední soupravy). I tato zařízení budou dále 

popsána v samostatné kapitole. Z hlediska zásobení dýchacím médiem lze k nim přiřadit i 

pomocné zařízení pro potápění, a sice dekompresní komoru.  

       Poslední skupinou jsou zařízení s otevřeným dýchacím okruhem. Tato zařízení jsou pro nás 

nejdůležitější. Oxidu uhličitého se u nich potápěč zbavuje tím, že se zbaví veškeré vydechnuté 

směsi - proto otevřený okruh. Ovšem spolu s oxidem uhličitým uniká i vydechnutý a 

nespotřebovaný kyslík. Parciální tlaky jednotlivých složek směsi jsou dány jednoduše složením 

směsi a tlakem v operační hloubce. V každém případě je uživatel takového zařízení zbaven 

starosti o odstranění CO2 a to je jeden z důvodů, proč jsou přístroje s otevřeným okruhem pro 

rekreační potápění nejvhodnější. S výjimkou několika starších a dnes již nepoužívaných zařízení 

jde o dýchací přístroje s plicní automatikou. Plicní automatika (PA) dodává potápěči dostatečné 

množství dýchací směsi na základě „požadavku" těla, signalizovaného podtlakem vytvořeným 



 10 

dýchacím ústrojím v nádechovém prostoru PA. Těmto přístrojům bude věnována největší část 

tohoto oddílu. 

       V odborné literatuře se někdy vyskytuje pojem velkého dýchacího okruhu. Je tím míněn v 

podstatě uzavřený nebo polouzavřený okruh takový, že vydechnutá směs je od potápěče vedena 

hadicí nejčastěji do ponorné kabiny, kde je analyzována a po regeneraci dodávána zpět 

potápěči.  

 

       2. Regenerační dýchací přístroje (rebreathery). 

       Dýchací vak s měkkými stěnami zde může být nahrazen i nádobou překrytou utěsněnou 

měkkou membránou (případně vlnovcem), která přenáší okolní tlak do směsi v nádobě a která 

má dostatečný průhyb k dodávce potřebného množství dýchací směsi do plic potápěče. To, co je 

společné pro všechny přístroje uvedeného typu, je následující (obr. 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Principiální schéma regeneračního dýchacího přístroje (rebreatheru). 
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       Z dýchacího vaku je vyvedena nádechová vrapová hadice k náustku přes nádechový 

jednocestný ventil NV. Ten bývá obvykle umístěn přímo do náustku stejně jako ventil výdechový 

VV. Dále je vydechovaná směs vedena výdechovou vrapovou hadicí přes případný výdechový 

vak (častokrát menšího rozměru) do pohlcovače oxidu uhličitého. Po očištění od CO2 je pak 

směs přivedena zpět do nádechového vaku. Do okruhu je vřazen i vypouštěcí přetlakový ventil, 

kterým unikají nadbytečné vzdušiny při expanzi při výstupu nebo při každém výdechu při 

předávkování směsi (v polouzavřeném okruhu). Je - li použito navíc výdechového vaku, který je 

předřazen pohlcovači CO2, pak bývá výhodné přetlakový ventil umístit právě tam, jelikož pak 

uniká směs znečištěná CO2 a takto vypuštěné množství CO2 nemusí být absorbováno v 

pohlcovači, čímž se prodlužuje jeho životnost. 

       V dýchacím okruhu musí být bezpodmínečně funkční především nádechový ventil NV. Ten 

zajišťuje správný směr toku vydechované směsi přes pohlcovač CO2. Pokud je totiž vadný, vrací 

se její část nebo dokonce všechna směs do vaku nádechovou hadicí (pohlcovač klade průtoku 

větší odpor) a není očištěna od oxidu uhličitého. Funkce výdechového ventilu VV v případě 

použití jednoho vaku už není tak kritická, avšak při dvou vacích je VV potřebný. 

       Potápěčský přístroj by měl být na rozdíl od podobného dýchacího přístroje, určeného k 

použití na suchu (hasiči, záchranáři...), vybaven uzavíratelným náustkem. Není-li tomu tak, pak 

vyjmutí náustku na hladině má za následek rychlý únik vzdušin z vaku, přinejmenším částečnou 

ztrátu vztlaku a nebezpečí zaplavení pohlcovače CO2. 

       Pro pohodlné dýchání i při změně hloubky mají vaky celkový objem okolo 6 - 8 litrů. 

       Pohlcovače oxidu uhličitého bývají nejčastěji hydroxidové, fungující na principu známé 

chemické reakce vápna (hydroxidu vápenatého) s oxidem uhličitým při tvrdnutí malty na vápenec 

a vodu. 

    V pohlcovači bývá nejčastěji využíváno tzv. natronové vápno ve formě granulí. Tyto granule 

musejí být v pohlcovači na sobě dobře natlačeny (udusány, avšak ne rozbity), aby nemohlo dojít 

k tzv. kanálování - průtoku směsi jen několika kanály. Pak totiž není k pohlcování CO2 využito 

celého objemu chemické látky, nýbrž pouze granulí v okolí kanálků a po proběhnutí chemické 

reakce v těchto granulích začne pohlcovač propouštět oxid uhličitý. Na 1 hodinu pobytu pod 

vodou se spotřebuje necelý 1 kg natronového vápna. V každém případě stojí za to zbavit se již 

jednou použitého obsahu pohlcovače, i když nebyl zcela exploatován. 

       Stlačování plynného obsahu vaku při sestupu v průběhu změn hloubek je korigováno 

zvýšeným přívodem dýchací směsi do vaku, který je regulován automaticky nebo ručním 

dávkovacím ventilem (sprchou, bypassem). 
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       Pro regeneraci vzdušin je do nádechového vaku obvykle zvenčí dodáván kyslík spolu s 

vhodným diluentem. Slůvko „obvykle" je zde pouze kvůli zařízením s chemickým vyvíječem 

kyslíku, o nichž bude kratší zmínka v závěru této části. Právě ve způsobu regulace dodávky 

směsi se navzájem liší systémy s uzavřeným a s polouzavřeným okruhem. 

 

       2.1. Přístroje s uzavřeným okruhem. 

       Přísně vzato je do uzavřeného dýchacího okruhu vpravováno právě takové množství kyslíku, 

jako to, které bylo spotřebováno a (obzvláště při změně hloubky) je navíc doplňováno příslušným 

diluentem. V důsledku toho je spotřeba diluentu velmi malá, a proto je takto regulovaná dodávka 

velice vhodná při použití drahého diluentu, jakým je například hélium. Regulaci dodávky kyslíku v 

příslušných mezích zajišťuje obvykle elektronický snímač parciálního tlaku kyslíku, ovládající 

přes kontrolní jednotku rovněž elektronické dávkování. Tento snímač je v uvedeném systému 

bezpodmínečně nutný. Je-li použito jen jednoho diluentu (Heliox nebo případně Nitrox), není 

potřebný snímač parciálního tlaku diluentu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Obr. 6. Principiální schéma rebreatheru s uzavřeným okruhem (CCR). 
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 V případě Trimixu (např. směsi O2 - N2 - He) by bylo vhodné snímat i parciální tlak dalšího z 

diluentů (např. He). K ubezpečení o správné funkci pohlcovače CO2 by rovněž bylo žádoucí do 

systému zařadit i snímač parciálního tlaku CO2. Použit však bývá nejčastěji pouze nejdůležitější 

regulační prvek - snímač pO2, který bývá pro zvýšení bezpečnosti minimálně zdvojován a 

většinou se nacházeji v sadě tři (selže-li jeden, zbývající dva dávají správnou hodnotu). 

Reprezentant takového zařízení je znázorněn na obr. 6. 

       Jeho funkce je v principu následující: je-li skutečný parciální tlak kyslíku pO2 menší než 

požadovaný, je na základě odchylky skutečného parciálního tlaku kyslíku od požadovaného (jeho 

hodnotu - tzv. setpoint - je možno nastavit) do vaku dodáván dávkovačem kyslík ze zásobní 

láhve do okamžiku, kdy se uvedená odchylka přiblíží k nule. Případné překročení nastavené 

meze pO2 vyvolá varovný signál k provedení korekčního zásahu - obvykle k doplnění vaku směsí 

z druhé láhve označené jako „diluent“. Nebývá v ní čistý inertní plyn, nýbrž směs o složení 

vhodném pro zamýšlenou hloubku. Pro ponory do menších hloubek tímto diluentem bývá 

vzduch, pro větší hloubky pak vhodný trimix, případně heliox. Diluentem je objem vaků 

doplňován i v průběhu sestupu. To se děje nejčastěji automaticky zařízením nazývaným ADV 

(automatic diluent valve), které funguje stejně, jako druhý stupeň plicní automatiky. Při výstupu 

pak nadbytečná směs uniká přetlakovým ventilem a při poklesu parciálního tlaku kyslíku pod 

nastavenou mez je doplňována kyslíkem. Přípustné snížení parciálních tlaků diluentů a tím 

zvýšení pO2 je vhodné v průběhu dekomprese. Dojde-li k poruše takového přístroje, je možno 

vhodným střídavým vydechováním směsi nosem přes masku do okolí přejít na polouzavřený 

režim, případně využitím záložních (tzv. bailout) zásobníků přejít na zcela otevřený okruh.  

       Někdy se jako o přístroji s uzavřeným okruhem hovoří o kyslíkovém přístroji, tj. o přístroji, 

v němž je jako dýchací směsi použito čistého kyslíku. Ve své převážné většině však kyslíkové 

přístroje pracují spíše v polouzavřeném režimu se stálou dávkou a jen tehdy, kdy je tato dávka 

menší než jeho spotřeba (což spíše svědčí o nesprávném nastavení dávky), je zmenšující se 

objem kyslíku ve vaku doplňován ručně, případně automatikou reagující na podtlak v prostoru, z 

něhož jsou bezprostředně odebírány vzdušiny. Pro časté zmínky o něm si jej popíšeme ve 

zvláštním odstavci. 

 

       2.2. Přístroje s polouzavřeným okruhem. 

       Elektronická regulace dávkování je sice ideální, avšak ještě donedávna značně nákladná 

záležitost, vyžadující navíc náročnou údržbu, kterou bylo možno v podmínkách amatérského 

potápění provádět spíše výjimečně. Ani v dnešní době toto zařízení není levné a navíc jsou lidé, 

kteří regulaci dýchané směsi pod vodou nehodlají zcela svěřit elektronice. Na druhé straně je 
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použití dýchacích směsí v systému otevřeného okruhu značně neekonomické, a to nejen z 

hlediska ceny směsi, nýbrž i z hlediska jejího využití a tím i z hlediska doby pobytu pod vodou, 

jak to bylo předvedeno na příkladu v úvodu této kapitoly. 

       Nejde-li regulovat dodávku kyslíku tak, aby bylo přesně nahrazeno jeho spotřebované 

množství, je možné ho dodávat ve větším množství DO2, než je jeho předpokládaná maximální 

spotřeba SO2
max. Musí být ovšem dodáván s některým z diluentů - například s dusíkem, v 

koncentraci fO2 takové, aby mohl být dýchán do hloubek větších než 6 metrů. V žádném případě 

však ho nesmí být tolik, aby při minimální spotřebě kyslíku SO2
min

 v předpokládané maximální 

operační hloubce hmax parciální tlak kyslíku překročil předepsanou maximální mez pO2
max. 

       Všimněme si, že do dýchacího okruhu je pak dodávána směs plynů, nikoliv kyslík a že i 

dávka kyslíku je dimenzována na maximální spotřebu (systém je kyslíkem předávkován). Jelikož 

inertní plyn – diluent - není v organizmu využíván (pouze se ho nepatrné množství v těle 

rozpouští, avšak při výstupu je naopak vylučován), musí při každém výdechu z přetlakového 

ventilu uniknout určité množství vydechnuté směsi. Proto se hovoří o okruhu polouzavřeném. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. Schéma rebreatheru s polouzavřeným okruhem (SCR) se stálou dávkou směsi. 
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       Nejjednodušším - a tím i nejčastěji se vyskytujícím - je přístroj se stálou dávkou předem 

namíchané směsi (obr. 7). V zásobní láhvi se nachází směs plynů O2 - X (za X dosaďme N2 nebo 

He, v případě trimixu jejich směs) o koncentraci kyslíku fO2
zás a do vaku je dodávána stálá dávka 

směsi D (např. v litrech za minutu). Po sestupu do hloubky h o celkovém tlaku pch bude při 

stálém doplňování vaku ruční dávkou (bypassem) ve vaku složení směsi blízké složení v 

zásobníku (fO2
zás), avšak po určité době (v závislosti na spotřebě kyslíku, objemu vaku, velikosti 

stálé dávky a na hloubce) se ustálí na určité rovnovážné koncentraci fO2
R . Z podmínek 

rovnováhy dodávky, spotřeby a úniku kyslíku je možné pro předpokládané rozmezí hloubek 

využití přístroje stanovit parametry pro dodávku směsi: koncentraci kyslíku fO2
zás v ní a velikost D 

stálé dávky směsi. 

       Za rovnováhy platí, že množství dodaného kyslíku (DO2) se musí rovnat součtu množství 

spotřebovaného kyslíku (SO2) a množství, které je vypuštěno přetlakovým ventilem (VO2), to vše 

za jednotku času, například za jednu minutu. Tedy 

                                  DO2
 
 = SO2 + VO2. 

    Přitom platí DO2 = fO2
zás ∙ D a je-li použito jen jednoho vaku také VO2 = fO2

R  ∙ V. Zde V je 

celkové množství unikající směsi a to je rovno : 

                                   V = D - SO2 . 

    Pro rovnovážnou koncentraci pak po dosazení dostáváme jednoduchý vztah 
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který je však pro výpočty, spojené s tímto typem rebreatheru, zcela zásadní. S jeho pomocí se 

stanovují parametry přístroje i způsob výstupu (dekomprese) atd. Všimněme si, že ve vztahu 

figuruje spotřeba kyslíku, tzn. složení dýchané směsi je závislé na námaze, které je potápěč 

vystaven.                 

       Upozornění: stálá dávka D je stanovena v hladinových litrech za minutu a znamená to, že 

její velikost není ovlivněna hloubkou. Proto například láhev o objemu 5 litrů naplněná 

uvažovanou směsí na 20 MPa by při stálé dávce 10,5 l / min vystačila teoreticky na pobyt pod 

vodou na dobu 1000 l / 10,5 l/min = 95 minut, a to v kterékoliv přípustné hloubce nasazení. Při 

reálném plánování ponoru je ovšem nutno odečíst zásobu směsi, použitou k doplňování vaku při 

sestupech během změn hloubek a rezervu na výstup včetně dekomprese. 

       Technicky bývá dávkování směsi řešeno pomocí trysky o stanoveném průřezu, které je 

předřazen redukční ventil, redukující vysoký tlak v láhvi na pracovní středotlak. Středotlak musí 

být nastaven nad určité minimum (například pro směs nitrox (O2/N2) je jím přibližně dvojnásobek 
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maximálního operačního tlaku), kterým lze v trysce dosáhnout tzv. kritické rychlosti (lokální 

rychlosti zvuku).  Kombinací středotlaku a průřezu trysky je pak dána velikost stálé dávky. 

       Průměry používaných trysek jsou velmi malé a jejich ucpání by mohlo být pro potápěče 

osudné. Proto je nutno dbát na absolutní čistotu dodávané směsi i s ohledem na mechanické 

částečky a trysce předřadit vhodný filtr. Trysky bývají rovněž zdvojené. 

 

       V přístroji s mícháním směsi ve vaku je použito stejných principů jako v předchozím zařízení, 

avšak směs není namíchána předem. To znamená, že teprve ve vaku je mícháno dávkované 

množství kyslíku a odděleného diluentu tak, aby bylo dosaženo přípustných hodnot parciálních 

tlaků. To ovšem znamená, že je nutno použít dvou dávkovacích okruhů a pokud není k dispozici 

čidlo, snímající parciální tlak kyslíku, bývá alespoň kontrolován poměrný průtok obou plynů, což 

vnáší do systému další komplikaci a možnost selhání. 

       Nevýhodou obou uvedených systémů je skutečnost, že rovnovážná koncentrace kyslíku je 

závislá na jeho spotřebě, tedy na zátěži. Tím se ovšem mění i podíl rovnovážné koncentrace 

diluentu a ke stanovení způsobu výstupu (dekomprese dle příslušných tabulek) je nutno počítat s 

tzv. ekvivalentní vzduchovou hloubkou, a sice pro maximální možnou spotřebu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 8. Polouzavřený okruh s pasivním dávkováním směsi (PASCR) 
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 Další možností je dávkování směsi řízené dýchacím cyklem, které v principu vylučuje 

závislost rovnovážné koncentrace na spotřebě kyslíku. Pak je na každý dechový cyklus ze 

systému vypuštěno vhodné množství vydechnuté směsi (to může být proměnné s hloubkou) a o 

součet tohoto množství se spotřebovaným kyslíkem je pak objem ve vaku doplněn plicní 

automatikou (obr. 8). Jelikož změnou zátěže se současně mění i dechová frekvence, ustálí se 

poměr přivedeného a vypuštěného kyslíku na určité hodnotě nezávisle na spotřebě potápěče. 

Poměrně stálá rovnovážná koncentrace kyslíku pak závisí především na parametrech přístroje a 

umožňuje snadněji stanovovat rovnovážnou koncentraci inertní složky, a tudíž i dekompresi. 

Oproti otevřenému okruhu je spotřeba dýchací směsi snížena v poměru objemů vaků (bývá 1/8). 

Tento rebreather se také označuje přízviskem „s pasivní dodávkou" (PASCR). 

 

       2.3. Kyslíkový přístroj. 

       O kyslíkovém přístroji již byla zmínka v závěru odstavce o přístrojích s uzavřeným okruhem, 

mezi které bývá někdy zařazován. Princip jeho funkce však bývá bližší přístroji s polouzavřeným 

okruhem se stálou dávkou předem namíchané směsi (obr. 7), nejčastěji jen s jedním vakem a s 

tím, že místo směsi je zde využito dávkování čistého kyslíku. Pro bezpečnou funkci se totiž 

obvykle velikost stálé dávky nastavuje tak, aby byla větší než stanovená maximální spotřeba 

kyslíku (např. 1,5 litru kyslíku za minutu). Pokud ovšem spotřeba kyslíku tuto dávku překročí, 

zmenšující se objem vaku může vést k doplnění kyslíku z plicní automatiky a přístroj pak 

skutečně pracuje v režimu uzavřeného okruhu. 

       Snímač parciálního tlaku kyslíku není nutný, neboť do vaku není přiváděn žádný další 

diluent. Někdy se v této souvislosti diskutuje o ohrožení dusíkem, vylučovaným v průběhu ponoru 

z těla. Výpočtem lze dokázat, že toto nebezpečí při rozumné konstrukci přístroje a při jeho 

racionálním využití nehrozí. 

       Mnohem větší nebezpečí hrozí při ponorech do hloubek, v nichž je překročen přípustný 

parciální tlak kyslíku (tedy do hloubek přes 6 metrů - ohrožení akutní otravou kyslíkem) nebo při 

zanedbání údržby přístroje (hlavně pohlcovače a nádechového ventilu - ohrožení otravou CO2). 

       Velkou oblibu si tyto přístroje získaly hlavně u vojáků proto, že z nich k hladině stoupá jen 

zanedbatelné množství bublin. Tuto přednost oceňují i podmořští fotografové, kteří jich v 

dřívějších dobách, bez dostatečných vědomostí o nebezpečí kyslíkové toxicity, využívali do 

hloubek přes 20 metrů. 
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       2.4. Vyvíječové přístroje. 

       V některých kyslíkových přístrojích je zdrojem kyslíku nikoliv zásoba stlačeného kyslíku, 

nýbrž chemikálie, z níž může být kyslík uvolňován, tzv. vyvíječ kyslíku. Nejčastěji jde o přístroje 

užívané ve vojenství a vyvíječ kyslíku bývá současně i pohlcovačem oxidu uhličitého. Vyvíječe na 

bázi peroxidů alkalických kovů produkují asi 1,2 krát více kyslíku než kolik pohltí oxidu uhličitého. 

Přitom 1 kg pohlcovače (dle typu peroxidu) pohltí okolo 200 - 280 litrů oxidu uhličitého, což je 

jeho produkce za 2 - 3 hodiny při těžší práci. 

 

       3. Zařízení s kontinuálním průtokem. 

       Za původního představitele tohoto zařízení lze považovat potápěčský zvon s dodávkou 

vzduchu s hladiny. Vzduch, vydechovaný do prostoru zvonu, se mísí s dodávaným (o nízkém 

obsahu CO2) a jeho přebytek uniká (například pod spodním okrajem zvonu) do okolí. V případě 

mokrého potápěčského zvonu (v suchém prostoru je pouze horní část těla) v blízkosti pracoviště 

pod vodou nebo na dekompresní zastávce jde rovněž o nenáročný bezpečnostní prvek zajišťující 

navíc obvykle i komunikaci potápěčů s povrchem nebo vzájemnou. 

 

       3.1. Přilbový potápěč (střední souprava). 

       Principiálně funkčně shodná se zvonem je výstroj potápěče v lehkém skafandru (střední 

potápěčské soupravě, přilbový potápěč), znázorněná na obr. 9. Přilba je vlastně pozůstatkem 

zvonu - ochraňuje hlavu potápěče, umožňuje její volný pohyb a snadnou akustickou komunikaci 

s povrchem. Na rozšířeném „pancíři" přilby je uchycen vodotěsný oblek jako ochrana proti 

chladu. V žádném případě ani přilba ani pancíř s ní spojený neposkytují ochranu proti tlaku okolí, 

jak bývá jejich funkce častokrát chápána. 

       Do potápěčovy přilby (obvykle pevné) je z hladiny přiváděn hadicí středotlaký vzduch (z 

kompresoru či ze zásobníku). V přívodu do přilby musí být umístěn zpětný ventil ZV, zabraňující 

rychlému úniku vzduchu ze skafandru v případě porušení přívodní hadice (pokud by tam nebyl a 

hadice by se protrhla vysoko nad potápěčem, mělo by to za následek jeho okamžitou implozi - 

vtlačení do přilby). 

       Přiváděný vzduch doplňuje do nádechového prostoru přilby kyslík a současně z tohoto 

prostoru vytlačuje (strhává) přes regulační přetlakový ventil PV vydechovaný oxid uhličitý. Tento 

ventil bývá častokrát umístěn na zadní části přilby a může pak být ovládán temenem hlavy. 

Samotný však bývá seřiditelný na určitou hodnotu vnitřního přetlaku (od 2 do 10 kPa, v závislosti 

na výrobci). Přetlak v obleku zajišťuje dostatečnou vzduchovou tepelně izolační vrstvu (tkanina 

obleku odstává od těla). Pak je sice v obleku mírný přetlak vůči okolí, avšak na hrudní koš působí  
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  Obr. 9. „Přilbový“ potápěč (střední potápěčská souprava). 

stejná tlaková síla jako na vnitřek plic - tato poznámka se vztahuje k deklarované podmínce 

rovnosti tlaků. Proto musí být potápěč dostatečně zatížen a jelikož pod vodou chodí, musí být 

těžiště umístěno co nejníže - pomocí těžké zátěže na botách. 

       V přilbě je navíc zabudováno komunikační zařízení - hlasitý telefon. Do skafandru bývají 

někdy v určité výšce vbudovány dodatečné přetlakové ventily, které zabrání nafouknutí obleku a 

vynesení potápěče k hladině v případě, že tuto funkci zcela neplní hlavní přetlakový ventil v 

přilbě. 

       Protože část vydechovaného vzduchu v prostoru přilby zůstává, musí být vzduch dodáván z 

hladiny v takovém množství, aby byl proplachováním tohoto prostoru parciální tlak oxidu 

uhličitého snížen pod předepsanou mez pCO2
max = 1 - 1,5 kPa. I zde se toto množství dodávaného 

vzduchu Dh stanoví z podmínky rovnováhy mezi množstvím oxidu uhličitého vydechovaného 

(„expirovaného“) ECO2  a vytékajícího přetlakovým ventilem VCO2. 

       Orientační hodnota nutné dávky Dh (v hloubce) bývá 3 - 5 krát vyšší než odpovídá hladinové 

spotřebě při vykonávané práci. Například při ventilaci asi 40 l vzduchu za minutu je nutno 

potápěči dodat objem (v hloubce) alespoň 120 l vzduchu za minutu. 

       Při dodávce vzduchu musí být navíc již na hladině určitý přetlak vůči tlaku v hloubce, aby 

byly korigovány tlakové ztráty při dodávce směsi hadicí. Ty lze sice stanovit výpočtem, avšak pro 

běžně používané hadice se spíše používá empirie. Například dle polských pravidel je přetlak 

měřený manometrem na hladině do hloubky 20 m stálý: p = 300 kPa a pro větší hloubky se 



 20 

počítá dle vztahu p (kPa) =15 ·h (m), kde h je hloubka. Pro hloubku 40 m tak dostáváme 600 

kPa. Podstatné je rovněž subjektivní vnímání „dostatku vzduchu" potápěčem. 

       K zásobení potápěče vzduchem z povrchu se využívají speciální čerpadla, kompresory nebo 

tlakové zásobníky vzduchu. 

       V hloubkách větších než 50 - 60 m se používá na vzhled stejné zařízení, avšak funkčně 

navazující na zařízení s polouzavřeným okruhem. Do přilby je přes speciální injektor, který 

zajišťuje proudění směsi ve vnitřním okruhu přilby, přiváděna kyslíko - hélio - dusíková nebo 

kyslíko - héliová směs v menším množství, než bylo spočteno dříve, a ta je po výdechu 

proháněna pohlcovačem CO2, který současně slouží jako dodatečný vyvíječ kyslíku (nejčastěji 

některý z peroxidů alkalických kovů). Pouze přebytek směsi uniká přetlakovým ventilem. Potápěč 

sebou nese i havarijní zásobu směsi stlačenou v malém zásobníku, avšak i vyvíječový systém 

samotný udrží potápěče při životě několik hodin. 

 

       4. Přístroje s otevřeným dýchacím okruhem. 

       V zařízeních s otevřeným dýchacím okruhem je, jak již bylo řečeno, oxid uhličitý odstraňován 

tím, že vydechnuté vzdušiny jsou vyvedeny do okolní vody a nejsou dále potápěčem k dýchání 

využity. V podstatě jediným představitelem této kategorie zařízení je dnes přístroj s plicní 

automatikou, která umožňuje vstoupit pod vodu prakticky každému, kdo o to projeví zájem. Její 

existenci předcházel delší vývoj, který byl v podstatě zahájen tehdy, kdy bylo možno vytvořit 

zásobu vzduchu pro autonomní pobyt pod vodou. V dalším se tedy budeme věnovat tomuto 

zařízení podrobněji. 

 

       4.1. Vývoj plicní automatiky. 

       Možnost vytvoření zásoby vzduchu v tlakových lahvích měla za následek úspěšné pokusy o 

její využití k dýchání pod vodou. Způsobů dodávky vzduchu do nádechového prostoru bylo více, 

jak o tom svědčí zařízení, uvedená v kapitole o historii potápění i předchozí text. Jednou z 

možností bylo i ruční dávkování v průběhu nádechu z ventilu láhve do náustku nebo do 

celoobličejové masky a výdech přes jednocestný ventil do okolí. Tento způsob regulace 

dávkování byl ovšem značně nepohodlný i po zdokonalení, jehož důsledkem bylo využití 

tlačítkového ventilu (obr. 10). 

 

 

 

 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10. Zařízení s tlačítkovým ventilem pro dodávku vzduchu ze zásobníku: Fernez 1912 a 

princip zařízení. 

       U dávkování tlačítkovým ventilem bylo zapotřebí potlačit na páčku P, jejímž účelem bylo 

zvětšení síly působící na tlačný element T a tím vysunout z těsnicího sedla S těsnicí kuželku K. 

Pohyb kuželky při otevření se koná proti proudu vzduchu, obtékajícího kuželku, a proto se v 

tomto případě hovoří o ventilu, otvíraném proti proudu. Kuželka je dotlačována do sedla 

tlakovou silou F0, vytvářenou vysokým tlakem p0 v láhvi po těsnící ploše s0 kuželky a pro tu platí 

                                  F
0 
= p0 ∙s0. 

    Má - li například těsnící ploška průměr 3 mm, pak je její průřez s0  roven 7,07 mm2 a při tlaku v 

láhvi p0 = 20 MPa je kuželka dotlačována do sedla silou 20 N/mm2 ∙ 7,07 mm2 =141,4 N 

(odpovídá hmotnosti 14 kg). Při průměru 2 mm by tato síla byla sice méně než poloviční (62,8 N), 

avšak i to je pro ustavičné stlačování hodně. Sílu, potřebnou k otevření ventilu, je však možno 

zmenšit pomocí již zmíněné páčky. 

 

       4.2. Jednostupňová plicní automatika. 

       Na geniální nápad - otevřít ventil pomocí nádechu - přišli pánové Rouquayrol a Denayrouze 

již v roce 1865 (obr. 11.). Šlo v podstatě o to, využít podtlaku, vznikajícího při nádechu, k 

vytvoření síly o velikosti dostačující k tomu, aby potlačením na kuželku otevřela ventil a tím do 

nádechového prostoru vpustila vzduch ze zásobníku. V důsledku tehdejšího stavu techniky 

nemohl tlak v jejich válcovém zásobníku, umístěném na zádech, překročit 3 MPa. Přístroj byl 

tudíž napojen na přívod vzduchu z hladiny, avšak mohl být od tohoto přívodu na kratší dobu 
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Obr. 11. Dýchací přístroj „aérophore“ Rouquayrola a Denayrouzeho – vyobrazení a princip. 

odpojen. Na zásobníku byl umístěn válcový regulátor, jehož základem byl ventil V otevíraný proti 

tlaku v zásobníku B podtlakem v prostoru R pod membránou M. Nad membránou byl tlak okolí P 

a podtlak byl vytvářen vůči němu. Vydechovaný vzduch se pak vracel společnou hadicí k 

výdechovému ventilu (tzv. kachní zobák).  Jak vidno, v tomto případě nebylo využito páky ke 

zvětšení síly pro otevření ventilu, nýbrž membrány o velkém průměru. Z fyziky totiž víme, že i 

poměrně malý tlak vytvořený pod velkou plochou dá za vznik velké tlakové síle. Navíc se otvírání 

konalo proti poměrně nízkému tlaku (3 MPa).  

Řekněme, že průměr membrány byl 200 mm. Máme-li se nadechovat vytvořením podtlaku   

2 kPa (odpovídá 20 cm vodního sloupce a je to ještě akceptovatelná hodnota), pak jsme schopni 

vyvinout na kuželku sílu přibližně 63 N (!) ( = 31416 mm2 ∙ 0,002 N / mm2 ). Přitom největší síla 

(při 3 MPa), kterou je kuželka dotlačována do sedla, je při průměru trysky 5 mm rovna 59 N, při 

trysce 4 mm pak 38 N a může tedy být snadno překonána. Přitom lze ukázat, že i průtok tryskou 

4 mm by byl dostatečný. Bylo tedy možno tento ventil bez problému otevřít.  

Tehdejší přístroj byl využíván v nedýchatelném prostředí na suchu, avšak rovněž pod vodou 

a byl nazván aérophore. Sloužil jako vzor Julesi Verneovi pro dýchací přístroje kapitána Nema v 

jeho podmořské odysei „20 tisíc mil pod mořem" vydané v roce 1870.  
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Princip aérophoru byl po ukončení platnosti patentové ochrany znovu uveden do života pány 

Cousteauem a Gagnanem teprve v roce 1943. (Émile Gagnanovi šlo tehdy o obdobný problém 

jako při potápění - o dávkování plynu do nasávacího prostoru spalovacího motoru). 

       Překrytí nádechového prostoru pohyblivou membránou, zvětšení nádechem vytvořené síly 

pomocí pákového mechanismu a tím otevření ventilu dodávajícího do nádechového prostoru 

vzduch - to jsou základní konstrukční principy dávkování vzduchu plicní automatikou. V průběhu 

výdechu se ventil samočinně uzavře silou od vysokého tlaku, a tak dávkování probíhá jen tehdy, 

kdy je vzduch k nádechu potřebný. Navíc, zvětšení podtlaku při vyšší potřebě vzduchu má rovněž 

za následek zvětšení průhybu membrány a tím i větší vysunutí kuželky ze sedla, tudíž i zvětšení 

množství vzduchu propuštěného ventilem. 

       Ještě slovo o tlaku okolí. Je zřejmé, že podtlak pod membránou je vytvořen oproti okolnímu 

tlaku. Pokud se ponoříme pod vodu i bez nadechování, narůstající okolní tlak (oproti původnímu 

pod membránou) stlačí membránu a vpustí pod ní vzduch. Při dýchání je pak v nádechovém 

prostoru pod membránou tlak rovný tlaku okolí. Takové dávkovací zařízení je umístěno přímo na 

zásobní láhvi se stlačeným vzduchem nošené obvykle na zádech. 

       Vydechovaný vzduch by mohl být v principu vypouštěn přímo jednocestným ventilem 

umístěným v náústku. Pak by k dýchání stačila jediná – přívodní - hadice. Ovšem v poloze 

potápěče „naznak" by se membrána automatiky ocitla ve větší hloubce než výdechový ventil. 

Zvýšený okolní tlak by stlačil membránu a pod ní a současně i v přívodní hadici by se nastavil 

tlak odpovídající hloubce membrány. Ten by však samovolně otevřel výdechový ventil, 

nacházející se v menším tlaku a dávkování by pokračovalo i bez dýchání. Na tento efekt přišel 

Cousteau již v průběhu svého prvního ponoru. Stačí ovšem výdech přivést výdechovou hadicí do 

hloubky shodné s hloubkou, v níž je umístěna membrána - a vše je v pořádku. 

       Takovou konstrukci je možno vidět na obr. 12, na němž je znázorněno funkční schéma 

jednostupňové plicní automatiky s otvíráním proti proudu. (Dlužno dodat, že plicní automatika 

pana Cousteaua byla poněkud složitější, tzv. dvoustupňová). Typ automatik s kompletním 

dávkovacím mechanismem upevněném přímo na zásobníku vzduchu a s nádechovou i 

výdechovou hadicí se nazývá také klasická nebo dvouhadicová plicní automatika. 

       Pan Cousteau svůj výrobek nazval aqualung („vodní plíce"), a tento název pro plicní 

automatiku nejen tohoto typu bývá často používán. (Dalšími používanými názvy jsou: breathing 

regulator, demand valve, scuba - zkratka od Self Contained Underwater Breathing Apparatus). 

       Dávkování vzduchu popsaným způsobem je velmi jednoduché a spolehlivé. Při nádechu se 

v nádechové hadici a tím i pod membránou vytvoří podtlak oproti okolí. Tím vznikne na 

membráně tlaková síla, která střed membrány prohne a systémem pák se zvětšená přenese k  
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  Obr. 12. Jednostupňová plicní automatika s otvíráním proti proudu. 

ventilu. Vytlačením kuželky ze sedla se ventil otevře a pod membránu a odtud do nádechové 

hadice teče vzduch tak dlouho, dokud je membrána prohnutá. Konec nádechu znamená i konec 

podtlaku pod membránou a ventil se uzavře. V průběhu výdechu teče vzduch výdechovou hadicí 

k výdechovému ventilu a uniká do okolního prostoru. 

 

       4.3. Nádechový odpor. 

       Podtlak, potřebný k zahájení nádechu a k jeho pokračování, se nazývá nádechový odpor. 

Jak plyne z principu funkce ventilu, může být různě velký v závislosti na požadovaném množství 

vzduchu (čím více vzduchu potápěč vyžaduje, tím více musí prohnout membránu). Podtlak, 

potřebný k vysunutí kuželky a k zahájení nádechu, nazveme počátečním nádechovým odporem. 

Ten je vlastně dán silou, kterou je kuželka dotlačována do sedla a která musí být překonána. 

Tato síla je, jak již bylo ukázáno na začátku této části, závislá na tlaku p0 v láhvi přístroje       

(obr. 13). Při plném tlaku (např. při 20 MPa) je síla, kterou je kuželka dotlačována do sedla i  
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  Obr. 13. K nádechovému odporu. 

několikanásobně větší než při tlaku v lahvi před výstupem (např. 2 MPa), a sice v poměru těchto 

tlaků. Proto je i zmíněný počáteční nádechový odpor s klesajícím tlakem v láhvi proměnný. 

       I při běžném dýchání v normálním tlaku je při nádechu v dýchacích cestách podtlak asi 0,3 

kPa (odpovídá tlaku vodního sloupce o výšce 3 cm) a při výdechu stejný přetlak vůči okolí. 

Zvýšení nádechového odporu na hodnoty blízké 1 kPa (10 cm H2O) není ještě pociťováno jako 

nepohodlné. Zvýšení nádechového odporu přes 2 kPa (20 cm H2O) však už začíná nadměrně 

zatěžovat dýchací svalstvo, které přitom v mezních situacích může krátkodobě vyvinout i podtlak 

kolem 10 kPa. Jak uvidíme dále, mohou dobré plicní automatiky dodávat velké množství vzduchu 

při nádechovém odporu sníženém až k nule. Bývá snižován i do záporných hodnot, což však 

není zcela fyziologické a je-li toto překmitnutí velké, bývá pociťováno jako nepříjemné. 

       Nachází - li se potápěč ve svislé poloze (vstoje), je střed plic a membrána plicní automatiky 

ve stejné hloubce a nádechový odpor plicní automatiky je dán samotným mechanizmem 

automatiky a tlakem v láhvi, přičemž může být poněkud ovlivněn i okolním tlakem (rostoucí 

hustota vzduchu má za následek rostoucí odpor v dýchacích cestách). K tomuto nádechovému 

odporu se však může (kladně nebo záporně) přičíst nádechový odpor v závislosti na poloze, ve 

které potápěč plave. 
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       Když jsme pojednávali o umístění výdechového ventilu, řekli jsme si, že v poloze naznak se 

membrána nachází ve větší hloubce oproti náústku a proto je v dýchací hadici tlak odpovídající 

její hloubce. To ovšem rovněž znamená, že do dýchacích cest potápěče je v této poloze vzduch 

vtlačován přetlakem, který přibližně odpovídá rozdílu mezi hloubkami, v nichž se nacházejí 

membrána a střed plic, a tento rozdíl činí asi 2 kPa (20 cm vodního sloupce). Nádechový odpor 

je tedy záporný. Naopak při plavání v běžné poloze se membrána PA nachází o necelých 20 cm 

výše (v menší hloubce) než střed plic a nádechový odpor je o tlak Δp, odpovídající tomuto 

rozdílu, větší, viz obr. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 14. Vliv polohy potápěče na nádechový odpor dvouhadicové automatiky. 

 

       Kromě otevírání ventilu proti proudu existuje rovněž otevírání po proudu (obr. 15), které 

však u jednostupňových PA nebývá využíváno. Všimněme si toho, že pružina P musí být 

seřízena na takovou přítlačnou sílu, aby udržela kuželku v sedle proti nejvyšší hodnotě vysokého 

tlaku. I v tomto případě se mění počáteční nádechový odpor s poklesem vysokého tlaku. 

Tentokrát ovšem vysoký tlak pomáhá otevírat ventil proti pružině P a to při konstantní přítlačné 

síle pružiny znamená, že nejsnáze se ventil otevírá při nejvyšším tlaku a s poklesem tlaku v láhvi 

roste síla, potřebná k jejímu překonání. S tím pak souvisí rostoucí počáteční nádechový odpor s 

poklesem tlaku v láhvi. 
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       Jednou z možností, jak snížit nádechový odpor v průběhu nádechu (avšak nikoliv počáteční 

nádechový odpor) je využití tzv. injektoru (viz znovu obr. 15). Usměrněním proudu vzduchu po  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 15. Principiální schéma PA otvírané po proudu a s injektorem. 

 

otevření ventilu směrem do nádechové hadice dochází ke strhávání vzduchu z prostoru pod 

membránou. V místě rychlého proudění je totiž menší tlak vzduchu než v nehybném okolí. Je to 

důsledek zákona zachování energie a nazývá se Venturiho jev. (Setkáváme se s ním například 

při nasávání rozprašované kapaliny ve stříkací pistoli). Dodatečný podtlak, vyvolaný pod 

membránou, má za následek snížení nutného podtlaku, který musí nádechovým svalstvem 

vytvářet potápěč. Průběh nádechového odporu v čase bez injektoru a s injektorem je 

schematicky znázorněn na obr. 16. Jak vidno, nádechový odpor PA s injektorem po otevření 

ventilu v důsledku proudění vzduchu rychle poklesne. Injektor bývá umísťován do nádechového 

prostoru téměř všech moderních automatik a zmíníme se o něm ještě dále. 
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 Obr. 16. Nádechový odpor v průběhu nádechu PA bez injektoru a s injektorem. 

 

      4.4. Dvoustupňové plicní automatiky. 

      V předchozím bylo řečeno, že počáteční nádechový odpor jednostupňových plicních 

automatik se může značně měnit s klesajícím tlakem vzduchu v láhvi. Proto je namístě 

následující úvaha: vysoký tlak vzduchu se nejprve sníží na podstatně nižší (tzv. středotlak), ten 

zůstane po dlouhou dobu poklesu vysokého tlaku v láhvi stálý, a teprve z něho se bude 

regulovaným ventilem odebírat (stejně jako dříve) vzduch k nádechu. 

 

       4.4.1. Redukční ventil - snížení vysokého tlaku. 

       Snížení vysokého tlaku vzduchu na stálý středotlak zprostředkovává tzv. redukční ventil. U 

plicních automatik se obvykle redukčnímu ventilu říká první stupeň PA. Nejprve si popíšeme 

funkci jednoduchého redukčního ventilu a pak provedeme roztřídění redukčních ventilů, 

používaných při potápění. 
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  Obr. 17. Membránový prvý stupeň. 

 

       4.4.1.1. Membránový první stupeň. 

       Snížení vysokého tlaku na nějakou pevně definovanou hodnotu nižšího tlaku se dociluje 

následovně (obr. 17). Ventil je otevírán podobně jako u jednostupňové PA, avšak nyní není nutno 

používat pákových převodů. Membránou je překryt středotlaký prostor, tj. prostor, ve kterém 

bude dosaženo středotlaku o požadované hodnotě. 

       Kuželku ze sedla ventilu nyní vysouvají dvě síly : 
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       - seřiditelná direkční síla Fp řídicí pružiny ŘP umístěné na protilehlé straně membrány 

       - síla od okolního tlaku Fok, vznikající tlakem okolí po ploše membrány ze strany pružiny      

(v krytu nad pružinou je otvor !):    

      Fok = pch ·S1 

       Kuželku do sedla dotlačuje již známá síla od vysokého tlaku (F0 = p0 ·s0 ). 

       Pokud není řídicí pružina přitažena a pod kuželku vpustíme vzduch o vysokém tlaku, 

nestane se nic pozoruhodného: kuželka se s jeho pomocí dotlačí do sedla. Řekněme, že jsme to 

provedli a nyní pomalu přitahujeme šroub tlačící na pružinu a tím zvětšujeme sílu, kterou pružina 

tlačí na membránu. 

       Zvětšení této síly (samozřejmě nad velikost síly, kterou je dotlačována vysokým tlakem do 

sedla kuželka) způsobí vysunutí kuželky ze sedla a proudění vzduchu tryskou pod membránu - 

do středotlakého prostoru. Je - li uzavřen odvod vzduchu z tohoto prostoru, nastoupá v něm tlak 

až na takovou velikost, že překoná sílu pružiny a membrána se vyrovná. Tím se současně ventil 

uzavře a proud vzduchu do středotlakého prostoru se zastaví. Dalším zvětšováním síly pružiny 

(přitahováním šroubu) je tak možno zvětšovat středotlak až na požadovanou hodnotu. 

       Pokud se nyní navíc zvyšuje tlak v okolí řídicí pružiny (například sestupem do hloubky), 

vyvolává tento tlak přídavnou sílu, která se přičítá k síle pružiny a tím se zvětšuje i středotlak. 

Navíc, jelikož tato tlaková síla je vyvolána tlakem po stejné ploše membrány jako síla od 

středotlaku, je přírůstek středotlaku přesně shodný s přírůstkem tlaku okolí.  

       Znamená to, že 

     1) velikost středotlaku jako přetlaku vůči okolí je stálá a je dána silou, nastavenou na řídicí 

pružině 

     2) skutečnost, že středotlak je stálý přetlak vůči okolí v každé hloubce, zajišťuje spolupráce 

okolního tlaku po ploše membrány s pružinou (obvykle tak, že v prostoru pružiny je současně tlak 

okolí). 

       Předchozí dvě poučky platí přesně pro běžné membránové první stupně PA s výjimkou typů, 

u nichž se velikost přetlaku může zvětšovat s hloubkou k docílení větších průtoků. O těchto 

výjimkách pojednáme na závěr této statě. Pro pístové první stupně pravidlo o stálém přetlaku 

platí s drobnou odchylkou.  

        Všimněme si ještě dalšího pravidla:  

3) síla řídicí pružiny (spolu s tlakem okolí) vždy ventil otevírá.  

To, jak uvidíme v dalším, platí obecně pro všechny typy prvních stupňů, a proto ventil prvého 

stupně, který není připojen k vysokému tlaku, je otevřen. Na to je nutno pamatovat při 

oplachování plicní automatiky: vstup do prvního stupně musí být ucpán ! 
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        Současně platí, že ventil je uzavírán středotlakem. Je - li však v láhvi menší tlak, než na 

který je středotlak nastaven, zůstává první stupeň otevřen po celou dobu „dodýchávání" přístroje. 

       Nastavení středotlaku se tedy (ve výše popsaném případě) provede tak, že na středotlaký 

prostor se napojí vstup do středotlakého manometru a přitahováním nebo povolováním šroubu, 

tlačícího na řídicí pružinu, se na manometru dosáhne zvoleného přetlaku. I na hladině je v 

prostoru pružiny okolní tlak a přetlak je nastaven vůči němu. Velikost tohoto přetlaku se obvykle 

pohybuje kolem 1,0 MPa. 

       Například: Ve středotlakém prostoru PA se středotlakem seřízeným na přetlak 1,0 MPa je 

celkový tlak na hladině 1,1 MPa a ve 40 metrech 1,5 MPa (tj. přetlak 1,0 MPa vůči okolnímu tlaku 

0,5 MPa). 

       Tento fakt umožňuje dýchání z plicní automatiky i v hloubkách, v nichž okolní tlak dosahuje 

velikosti středotlaku. Tak například při středotlaku, nastaveném na přetlak 0,5 MPa, je stejný 

přetlak i v hloubce 50 metrů (v níž je celkový tlak okolí pch  roven 0,6 MPa). Proto celkový tlak ve 

středotlakém prostoru tedy v této hloubce bude 0,5 + 0,6 = 1,1 MPa. 

       Přetlak totiž musí zajistit dostatečný průtok vzduchu k zásobení potápěče a shodou okolností 

je to právě u vzduchu možné tehdy, když poměr tlaků před tryskou a za ní je větší než přibližně 

2:1. Tehdy totiž v trysce dochází k tzv. kritickému proudění: vzduch se v jejím nejužším místě 

pohybuje lokální rychlostí zvuku (lokální, jelikož je expanzí ochlazen). Je-li uvedený poměr 

menší, snižuje se rychlost proudění a tím i proteklé množství. 

 

       Pokud bychom chtěli provést v prvním přiblížení bilanci sil na membráně při dosažení 

středotlaku, pak pro sílu F1  od středotlaku  p1  platí F1 = Fp + Fok, kde Fp  je síla řídicí pružiny, Fok  

je síla od tlaku okolí, pro níž platí Fok = pch ·S1 = (ph + patm) ·S1, kde S1 je pracovní průřez 

membrány. Zde ph je hydrostatický tlak v hloubce h. Pak pro středotlak p1 = F1  / S1  platí vztah 

                              p1 = Fp / S1 + pch . 

Rozdíl p1 - pch  je přetlak vůči okolí a z tohoto vztahu plyne, že je roven Fp / S1  a je tedy stálý.  

V uvedeném vztahu však není zmínka o síle od vysokého tlaku, která se bohužel mění a 

ovlivňuje velikost středotlaku. O tom pojednáme v části o vyvážení ventilu. 

       Ve středotlakém prostoru je tedy určitý přetlak vůči okolí daný uvedenou rovnováhou sil. Při 

nádechu se otevřením ventilu ve druhém stupni a odtokem vzduchu tento přetlak sníží. Síly z 

druhé strany membrány pak převáží a ventil se otevře. Protéká jím vzduch až do okamžiku, kdy 

se nádech zastaví, pak středotlak opět naroste na nastavenou hodnotu a ventil uzavře. 
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 Obr. 18. Nargillé – přívod středotlakého vzduchu z hladiny.  

 

       4.4.1.2. Nargillé. 

       Pokud není zajištěn nárůst (celkového) středotlaku s hloubkou, lze zařízení použít jen do 

menších hloubek. Jako příklad může sloužit systém s přívodem středotlakého vzduchu z hladiny, 

nazývaný někdy rovněž „nargillé" - vodní dýmka (obr. 18). Zde je na zásobník vzduchu, umístěný 

na hladině, napojen redukční ventil a z něho je vyveden středotlaký vzduch k potápěči. Pak 

ovšem nemůže být dodržena poučka o středotlaku jako o stálém přetlaku vůči okolí. Naopak, v 

hadici, vedoucí k potápěči, je udržován stálý celkový tlak a přetlak se tedy s hloubkou mění. 

Například, je-li na hladině nastaven na redukčním ventilu přetlak 1,0 MPa, pak je celkový tlak ve 

středotlakém prostoru roven 1,1 MPa. Stejný bude celkový tlak i v hloubce 15 metrů, kde tudíž 

vznikne přetlak vůči okolí jen (1,1 - 0,25 =) 0,85 MPa. 

       Se zvětšující se hloubkou klesá tento přetlak, avšak ještě podstatněji se zvětšují tlakové 

ztráty s délkou hadice, a proto je možno použít tento systém skutečně pouze v malých 

hloubkách. Jeho výhodou je to, že potápěč nese na zádech případně jen malou láhev s havarijní 

zásobou vzduchu. 
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       Podobně pracuje systém, nazývaný americkými potápěči "hookah", což je název pro druh 

indiánské dýmky. Zde na hladině plove malý středotlaký kompresor, poháněný spalovacím 

motorem a zásobující vzduchem potápěče do hloubek asi 5 metrů. Kompletní vybavení bývalo 

například dodáváno spolu s malým vodním čerpadlem a prosévacím zařízením zájemcům o 

dobývání zlata ze štěrbin ve dně potoků a říček Skalistých hor, a to ve zcela kompaktní formě pro 

uložení na zádech a šplhání v horách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19. Pístový prvý stupeň (nevyvážený). 
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 4.4.1.3. Pístový první stupeň. 

       V redukčním ventilu může stejnou funkci jako membrána sehrát píst, pohybující se ve válci a 

těsněný po obvodu. Prvé stupně s pístem, otevírané proti proudu, byly sice používány, avšak 

spíše výjimečně. Byly nahrazeny poměrně jednoduchou konstrukcí s pístem o dvojím průřezu 

(proto se někdy hovoří o pístu „diferenciálním" , správněji by snad bylo „diferenčním" - šlo o 

dobový překlad z angličtiny) a otvírající ventil po proudu (obr. 19). Zde je hlavní součástí píst, ve 

kterém je provrtán kanálek, spojující středotlaký prostor kolem menšího průřezu s1  pístu a 

prostor nad jeho větším průřezem S1. Píst, opatřený těsněním T, dosedá tímto těsněním do 

trysky, přivádějící vzduch o vysokém tlaku p0. Celý píst je odtahován od trysky silou řídicí pružiny 

Fp (i zde tedy tato síla ventil otevírá !) spolu se silou od okolního tlaku, obvykle přivedeného do 

prostoru pružiny. 

       Všimněme si rovněž, že prostory o různých tlacích jsou odděleny těsněními: kromě těsnění 

ventilu se na obvodu obou průřezů nacházejí těsnicí „O"-kroužky. 

       Funkce tohoto stupně je následující: Po připojení k vysokému tlaku se vzduch z láhve 

dostává do prostoru kolem průřezu s1 pístu a kanálkem je veden nad jeho velký průřez (S1). Tam 

tedy postupně tlak nastoupá na takovou hodnotu, že jím vyvolaná síla překoná spojenou sílu od 

pružiny a od tlaku okolní vody a dotlačí těsnicí část menšího průřezu pístu do trysky. Tím se 

přívod vzduchu ze zásobníku zastaví. 

       Při nádechu poklesne velikost středotlaku a přes kanálek i nad větším průřezem pístu. Síla 

pružiny spolu se silou od okolního tlaku píst nadzvednou a do středotlakého prostoru proudí 

vzduch - ovšem jen do okamžiku přerušení nádechu. Tehdy znovu naroste tlak nad pístem a již 

popsaným způsobem ventil uzavře. 

       Pokud bychom chtěli odhadnout sílu řídicí pružiny, pak to lze učinit obdobným výpočtem jako 

u membránového redukčního ventilu s tím, že pracovní průřez membrány se nahradí větším 

průřezem pístu. 

       Příklad: Má-li být přetlak p1 ve středotlaku roven 1 MPa při větším průměru pístu D1 = 20 mm 

(pak je průřez S1 =π ·D1
2 /4 = 314 mm2),  musí pružina píst nadzvedávat silou  F1 = p1 ·S1 =           

1 N / mm2 · 314 mm2 = 314 N (odpovídá tíze kusu o hmotnosti 31 kg). 

 

       4.4.1.4. Změna středotlaku s poklesem tlaku v láhvi. 

       Cílem při konstrukci dvoustupňové plicní automatiky bylo mj. dosažení stálého středotlaku p1 

bez ohledu na změnu vysokého tlaku p0. V konstrukcích, které jsme doposud popsali, se to 

ovšem zcela nedaří. Příčinou je síla F0, vyvolaná vysokým tlakem p0 na těsnicí ploše s0 trysky 
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přivádějící vzduch do středotlakého prostoru. Tato síla má v případě membránového prvního 

stupně (obr. 17) velikost 

                                  F0 =( p0 - p1) · s0. 

 O tuto hodnotu je totiž zdánlivě zmenšována síla řídicí pružiny, jelikož tato síla působí proti síle 

pružiny. To znamená,  že sílu pružiny Fp (spolu se silou od okolního tlaku) překoná o něco menší 

středotlak, a protože je síla F0 největší při zcela naplněné láhvi přístroje, bude středotlak při 

zahájení ponoru nejmenší a postupně bude narůstat. 

 Naopak při otevírání po proudu, jak je tomu v případě pístového prvního stupně (obr. 19), 

je o sílu F0  direkční síla pružiny Fp zvětšována (obě síly působí ve stejném smyslu) a středotlak 

tudíž bude při zahájení ponoru největší a postupně se bude zmenšovat.   

V závislosti na způsobu otvírání ventilu se tedy středotlak může zvětšovat (u otvírání proti 

proudu) nebo zmenšovat (u otvírání po proudu) při snižování tlaku p0 v láhvi, jak je zřejmé z 

obrázku 20. 

       Změna středotlaku s poklesem tlaku v láhvi pak ovlivňuje i nádechový odpor, který nelze 

dostatečně snížit. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 20. Znázornění závislosti středotlaku na tlaku v láhvi u nevyvážených 1. stupňů. 
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    4.4.1.5. Vyvážení ventilu. 

       Existují však možnosti jak výše popsanou sílu F0  eliminovat. Je totiž možné 

       a) buďto již předem zamezit jejímu vzniku 

       b) nebo k ní přiložit pro každou hodnotu vysokého tlaku p0 sílu stejně velikou, avšak 

opačného směru. 

       Pro její názornost si nejprve osvětlíme možnost b). Na obrázku 21 je znázorněn princip 

vyvážení ventilu, otevíraného proti proudu. Vysokotlaký vzduch je nejprve přiveden do komůrky, 

která je na konci protilehlém trysce opatřen otvorem - v našem případě výstupem do středotlaku. 

Jeho průřez je shodný s pracovním průřezem trysky s0 - to je podstatná podmínka vyvážení. 

Pístek, utěsněný v tomto otvoru, je táhlem pevně spojen s kuželkou, a tak síla, dotlačující 

kuželku do sedla, je eliminována stejně velikou silou opačnou, vytlačující pístek opačným 

směrem. To platí pro každou hodnotu vysokého tlaku, ať je velká (např. 20 MPa) nebo malá 

(např. 2 MPa). Proto je síla, potřebná k otevření ventilu, nezávislá na tlaku v láhvi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 21. Osvětlení principu vyvážení ventilu. 

       Aplikujeme-li tento případ na membránový první stupeň, znamená to, že síla od vysokého 

tlaku, působící proti direkční síle pružiny, je kompenzována opačnou silou o stejné velikosti - a 

tudíž vyrušena. A to dokonce při kterékoliv velikosti vysokého tlaku. Na obrázku 22 je 

znázorněna předchozí konstrukce.  

       Prodloužením pístku až ke kuželce, tedy použitím táhla o průřezu s0 (obr. 23) vlastně 

získáme řešení a). Síly od vysokého tlaku působí pouze po obvodu pístku (navzájem se vyruší) a 

nikoliv ve směru síly řídicí pružiny. U tohoto plovoucího uložení bývá občas kuželka dotlačována 



 37 

do sedla přítlačnou silou slabší pružinky. Toto je princip vyvážení membránového prvního stupně. 

Je třeba znovu zdůraznit, že pístek je vyveden do prostoru, ve kterém je středotlak (p1), nikoliv 

například tlak okolní vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 a 23.  Vyvážení membránového prvního stupně - princip a provedení. 

       Pístový prvý stupeň může být vyvážen podobným způsobem. Nejčastějším řešením však 

bývá využití tzv. průtočného pístu (obr. 24). Princip funkce pístu je zde shodný s principem 

funkce nevyváženého pístu. I zde je píst nadzvedáván, a tudíž ventil otevírán, řídicí pružinou 

spolu se silou od tlaku okolí a uzavírán silou od středotlaku, působící na jeho větší průřez. Kanál 

v pístu má však mnohem větší průřez než u nevyváženého pístu, jelikož jím musí protéci 

všechen vdechovaný vzduch. Vzduch o vysokém tlaku je zde přiveden k menšímu průměru pístu, 

jehož vybroušená dolní část se zarývá (těsní) do těsnicí hmoty. Síly od vysokého tlaku, vyvolané 

po obvodu pístu, působí proti sobě, avšak není zde žádná plocha vyvolávající sílu, která by 

působila ve směru síly řídicí pružiny (nebo proti ní). Po otevření ventilu (tj. po nadzvednutí pístu) 

začne v okolí těsnění prudce proudit vzduch a ani tak nevznikne síla, která by mohla velikost 

středotlaku významně ovlivnit. Seřizování velikosti středotlaku se obvykle provádí tak, že ke 

zvýšení středotlaku se seřizovacím šroubem vhodně „odtáhne" dosedací sedlo s těsněním od 

pístu. Pak totiž musí být k uzavření ventilu více stlačena i řídicí pružina. 

       Principu s přiložením shodné síly opačného směru je využito i v dalším řešení vyváženého 

pístového stupně (obr. 25), které se vyskytuje méně často. Zde se uvnitř pohyblivého pístu s 

obvyklou funkcí nachází ještě nepohyblivý píst. Jeho průřez je roven průřezu trysky a opírá se o 

horní stěnu prostoru nad velkým průřezem pohyblivého pístu. Po obvodu je utěsněn a ústí do 

prostoru, do něhož je otvorem v těsnění vpuštěn vzduch o vysokém tlaku. V tomto prostoru se 

síly od vysokého tlaku navzájem ruší a další funkce ventilu je stejná, jako u nevyváženého pístu.  
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 Obr. 24. Vyvážení prvního stupně tzv. průtočným pístem. Od vysokého tlaku nevzniká 

 žádná síla ve směru síly pružiny. 

      Vdechovaný vzduch zde neprochází pístem, nýbrž je vyveden vedle vysokotlakého těsnění 

přímo do středotlaké hadice - podobně jako u nevyváženého pístu. 

       Důsledkem vyvážení prvního stupně plicní automatiky je vytvoření středotlaku, jehož velikost 

se nemění s poklesem tlaku v láhvi a zůstává tudíž stálá téměř po celou dobu ponoru (do 

okamžiku, kdy vysoký tlak klesne pod hodnotu nastaveného středotlaku). Tato skutečnost je 

příznivá pro snížení nádechového odporu, jak uvidíme v dalším. Zatím si pouze zapamatujme, že 

u vyvážených prvých stupňů velikost středotlaku nezávisí na tlaku vysokém. 

 

 

 

 



 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 25. Jiný způsob vyvážení pístového prvního stupně. 

 

       4.4.1.6. Zvýšení přetlaku s hloubkou. 

       Tím, že je středotlak stálým přetlakem vůči okolí, dochází  k tomu, že s rostoucí hloubkou je 

poměrně stálé i množství vzduchu protékajícího tryskou ze středotlaku do tlaku okolí. 

Konstruktéři plicních automatik by si však přáli, aby tento průtok byl větší ve větší hloubce a toho 

lze dosáhnout přírůstkem středotlaku jako přetlaku s rostoucí hloubkou. Například tak, že s 

každými 10 metry hloubky vzroste přetlak vůči okolí o 0,05 MPa, tedy jako o dalších 5 metrů 

vodního sloupce. Pak by například namísto na hladině nastaveného původního přetlaku 1MPa 

byl v hloubce 40 metrů přetlak 1,2 MPa (1+ 4 x 0,05 =1,2). Principiálně lze toho dosáhnout tak, 

že k síle řídicí pružiny připojíme kromě tlakové síly od okolní vody sílu, která vhodně s hloubkou 

poroste. A tu lze zase získat například pomocí celkového okolního tlaku pch a vhodně zvoleného 

průřezu pístu stlačovanému oproti tlaku atmosférickému. 

       Možné řešení vyváženého membránového prvého stupně je naznačeno na obrázku 26. 

Oproti běžné membráně o pracovní ploše S1 zde přibyla mebrána o poněkud větší ploše S2 = S1 

+ s1. Síla od této membrány je přenášena k původní membráně tyčinkou T. Mezi oběma je 

prostor o normálním atmosférickém tlaku patm, ve kterém se nachází i řídicí pružina. Velikost  
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 Obr. 26. Možné řešení k nárůstu středotlaku (jako přetlaku vůči okolí) s hloubkou. 

celkového středotlaku p1 lze stanovit z podmínky, že síla F1, vznikající od něho po pracovní ploše 

membrány S1 musí být rovna součtu sil od pružiny Fp a od tlaku okolí po ploše větší membrány, 

od níž je nutno odečíst sílu od atmosférického tlaku po ploše S2 - S1 = s1. Tedy 

                     F1 = p1 · S1 = (Fp + patm · S1) + (pch - patm) · ( S1 + s1) . 

Odtud lze úpravou obdržet vztah pro přetlak vůči okolí : 

                           p1 - pch = Fp / S1 + (pch - patm)· s1 / S1. 

U běžného vyváženého prvního stupně by byl uvedený přetlak konstantní: p1 - pch = Fp / S1. Zde 

se však k tomuto přetlaku přidává další člen, závislý na tlaku okolí pch. Ten pak zvětšuje průtok 

vzduchu na druhém stupni. Velikost přírůstku s hydrostatickým tlakem je dána poměrem ploch  

s1 / S1. Uvedený přírůstek vyžaduje obvykle i konstrukční úpravu otevírání druhého stupně (jeho 

vyvážení). 

       Uvedený systém má další výhodu: v prostoru řídicí pružiny není voda a tím se vylučuje 

usazování nečistot a současně se snižuje pravděpodobnost zamrznutí automatiky na prvním 

stupni vlivem zamrznutí okolní vody. 

       Podobně je možno upravit i pístový první stupeň. 
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       4.5. Nádechové (druhé) stupně PA. 

       Nádechový stupeň může být umístěn přímo na láhvi přístroje s přívodem a odvodem 

vzduchu pomocí vrapových hadic, jako u jednostupňových PA. Tato konstrukce však již bývá 

využívána méně často, a proto se v dalším budeme zabývat druhými stupni, umístěnými na konci 

středotlaké hadice. Někdy se o nich hovoří jako o „ústenkách". 

       Jejich společným znakem je, že jsou opatřeny náustkem, výdechovým ventilem a obvykle i 

sprchou k manuálnímu spuštění dávkovacího systému. Převážná většina z nich je navíc opatřena 

injektorem, kterým bývá nejčastěji plíšek - někdy s nastavitelnou účinností - usměrňující tok 

vzduchu z ventilu přímo do náustku a tím vytvářející pod membránou dodatečný podtlak. Někdy 

tuto roli hraje trubička, přivádějící vzduch přímo do náustku a usnadňující proudění vytvářením 

víru (tzv. vortex assisted system). 

       Některé druhé stupně umožňují regulaci počátečního nádechového odporu, a to ať už 

spojitou (nastavitelný nádechový odpor) nebo skokovou pomocí přepínače mezi dvěmi polohami 

(PREDIVE / DIVE, příp. + / -). 

       Stejně jako u jednostupňových PA nádech se děje z prostoru překrytého membránou 

(výjimečně například vlnovcem), ve kterém je před nádechem tlak rovný tlaku okolí. Nádechem 

vytvořený podtlak vůči okolí (počáteční nádechový odpor) průhybem membrány zatlačí na 

mechanismus, otevírající dávkovací ventil na konci přívodu středotlakého vzduchu. Tím se 

nastartuje dodávka vzduchu potápěči. 

       Stejně jako u jednostupňových PA může být i tento ventil otevírán po proudu nebo proti 

němu. Nejprve se seznámíme s jednoduše otevíranými ventily a pak si popíšeme systémy 

složitější. 

 

       4.5.1. Druhý stupeň s ventilem otevíraným proti proudu. 

       Při otevírání proti proudu (obr. 27) je kuželka ventilu dotlačována do sedla silou od 

středotlaku a tato síla musí být pro otevření překonána. Membrána potlačí na tvarovanou páčku, 

která ventil otevře. Často používanou a velmi jednoduchou modifikací tohoto způsobu otevírání je 

systém s vyvracecí kuželkou (obr. 28). 

       Skutečnost, že kuželka je středotlakem dotlačována do sedla sebou nese dvě hlavní 

nevýhody : 

        - počáteční nádechový odpor se nedá snížit ani při stálém středotlaku (např. při použití 

vyváženého prvého stupně) 
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 Obr. 27. Druhý stupeň PA otvíraný proti proudu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 28. Druhý stupeň PA otvíraný proti proudu vyvracecí kuželkou. 
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        - ve středotlakém prostoru musí být umístěn pojistný (přetlakový) ventil. Zvýšený středotlak 

při netěsnosti na prvém stupni by totiž jinak dotlačil kuželku do sedla tak silně, že by nádech byl 

znemožněn - nemluvě o prasknutí středotlaké hadice. 

       Výhodou tohoto druhého stupně, a obzvláště při využití vyvracecí kuželky, je jeho 

jednoduchá konstrukce. Není rovněž zásadního důvodu k použití vyváženého prvého stupně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 29. Druhý stupeň otvíraný po proudu. 

 

       4.5.2. Druhý stupeň s ventilem otevíraným po proudu. 

       Je-li ventil otevírán po proudu, je jeho kuželka držena v sedle proti středotlaku pružinou (obr. 

29). Její přítlačná síla tedy musí být dostatečná k tomu, aby udržela kuželku v sedle i proti 

nejvyšší hodnotě středotlaku (v případě proměnného středotlaku s poklesem tlaku v láhvi). Proto 

je výhodné použít tohoto způsobu otevírání tehdy, je-li první stupeň vyvážený a středotlak je tudíž 

nezávislý na tlaku v láhvi a tím neměnný. Pak lze totiž přítlačnou sílu seřídit k minimu a docílit tím 

nejmenšího nádechového odporu. 

       Toto seřízení lze u některých typů PA provádět i těsně před ponorem nebo v průběhu 

ponoru speciálním seřizovacím šroubem. Jeho otáčením se může přítlačná síla (a tedy i 
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nádechový odpor) snížit až do meze, kdy začne ventil samovolně „upouštět" vzduch. Otočením 

zpět se pak nastaví minimální nádechový odpor. 

       Další výhodou tohoto způsobu otevírání je fakt, že případné zvýšení středotlaku vyvolá na 

kuželce sílu, která překoná sílu pružiny a samovolně otevře ventil. Není tedy nutno do 

středotlakého prostoru umísťovat pojistný ventil pro případ netěsnosti na ventilu prvního stupně. 

Je ovšem nutno upozornit na to, že u některých druhých stupňů, otevíraných po proudu (obvykle 

u vyvážených), zvýšený středotlak ventil neotevře a pojistný ventil je nutný ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 30. „Vyvážený“ druhý stupeň se seřiditelnou silou přítlačné pružiny. 

 

       4.5.3. Druhý stupeň s vyváženým ventilem. 

       Vyvážení ventilu znamená, že žádná změna tlaku před ventilem nezpůsobí změnu síly, 

potřebnou k jeho otevření. Jedna z možností vyvážení ventilu druhého stupně je naznačena na 

obrázku 30. Do sedla je pružinou dotlačována kuželka otevíraná po proudu. Kuželkou a pístkem, 

který ji drží, však prochází kanálek, který pokračuje až do vyvažovací komůrky, do níž tak přivádí 

středotlaký vzduch. Do ní rovněž ústí i pístek pracovní plochou shodnou s pracovní plochou 

těsnicí kuželky. Pak tlaková síla od středotlaku na těsnění je přesně kompenzována silou na píst 

z komůrky. Velikost středotlaku tedy nemá vliv na sílu potřebnou k otevření ventilu. 

       Podobně funguje i ventil druhého stupně s průtočným pístem (obr. 31). Stejně jako u 

průtočného pístu v prvním stupni ani zde není vyvolána žádná síla ve směru působení přítlačné 

síly pružiny udržující průtočný píst v sedle. 
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 Obr. 31. Druhý stupeň vyvážený průtočným pístem. 

       To také znamená, že proměnný středotlak nemá vliv na velikost nádechového odporu, který 

je možno seřídit regulací přítlačné síly pružiny k minimu. Použití tohoto ventilu je tedy skutečně 

opodstatněné tehdy, když se středotlak (jako přetlak vůči okolí) významně mění (zvětšuje) s 

hloubkou. 

       To však rovněž znamená, že není-li použito dodatečných konstrukčních úprav, je zapotřebí 

umístit do středotlakého prostoru pojistný ventil. Zvýšením středotlaku se totiž ventil druhého 

stupně neotevře, a to přesto, že je otevírán po proudu. 

       Proto bývají některé tyto ventily přes deklaraci o vyvážení (např. ventil na obr. 30) 

konstruovány tak, že plocha, vytvářející „protisílu" ve vyvažovací komůrce, je poněkud menší než 

těsnicí plocha kuželky. Jde pak v principu o klasický ventil s otevíráním po proudu, který se 

kritickým nárůstem středotlaku otevře. Tehdy pochopitelně není zvláštní pojistný ventil potřebný. 

 

       4.5.4. Druhý stupeň se servořízením (s posilovačem). 

       K zajištění co největších průtoků vzduchu při malém nádechovém odporu jsou tyto druhé 

stupně opatřeny speciálními pneumaticky ovládanými ventily (obr. 32). I zde samozřejmě přichází 

původní impuls k dodávce vzduchu od podtlaku vytvořeného pod nádechovou membránou NM. 

Jejím průhybem je pak ovládán spouštěcí (tzv. pilotní) ventil.  
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 Obr. 32. Druhý stupeň se servořízením pomocí ploché těsnicí membrány. 

      Otevření tohoto ventilu při zahájení nádechu způsobí rychlý únik středotlakého vzduchu z 

řídicí komůrky ŘK hlavního ventilu. Přívod vzduchu do této komůrky je totiž úmyslně omezen tzv. 

pneumatickým odporem PO. Jde o přívodní otvor o malém průřezu, kterým nemůže do komůrky 

vtéci takové množství vzduchu, aby nahradilo to, které vyteklo spouštěcím ventilem. 

       V důsledku relativního podtlaku v komůrce (oproti středotlaku) se uvolněním doposud těsnící 

membrány TM otevřou trysky hlavního ventilu a k náustku začne proudit velké množství vzduchu. 

Nádechový odpor se navíc značně snižuje v důsledku Venturiho efektu vyvolaného injektorem a 

mohutným prouděním. 

       Ukončení nádechu vede k vyrovnání nádechové membrány a k uzavření spouštěcího 

ventilu. Vzduch, tekoucí do řídicí komůrky ventilu, v ní postupně zvyšuje tlak až na hodnotu 

středotlaku a těsnicí membrána znovu dosedne do hlavních trysek, které uzavře. 

       Konstrukčních řešení tohoto systému dávkování vzduchu je více: plochá membrána může 

být nahrazena válcovou (obr. 33) nebo pístem atd. Výhodou tohoto druhého stupně je dosažení  
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 Obr. 33 a. Druhý stupeň se servořízením válcovou membránou – poloha při výdechu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 33 b. Druhý stupeň se servořízením válcovou membránou – poloha při nádechu. 
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velkých průtoků (kolem 2000 litrů za minutu) při poměrně malých nádechových odporech. To 

obvykle znamená i malou dechovou práci. Za určitou nevýhodu může být pokládán kromě větší 

složitosti a obvykle také větší náročnosti na údržbu i fakt, že při náhodných únicích vzduchu 

může potápěč přijít rychle o značnou část jeho zásoby. 

       Pokud je spouštěcí ventil otevírán proti proudu, a to obvykle bývá, je nutno do středotlakého 

prostoru vestavět pojistný ventil. 

 

       4.5.5. Výdechové ventily a jejich umístění. 

       K výdechu do vody je potřebný jednocestný výdechový ventil, zabraňující vniku vody do 

výdechového prostoru PA, který v případě ústenkové PA slouží i jako prostor nádechový. Jelikož 

výdechové svalstvo je netrénované (v životě normálního člověka - nikoliv atleta - bývá toto 

svalstvo použito jen výjimečně), je nutné, aby byl výdechový odpor minimální. Tuto podmínku lze 

obvykle snadno splnit tím, že je použito ventilu o velkém průtočném průřezu. 

       Výdechové ventily jsou v podstatě trojího druhu, avšak pouze jediný bývá využíván v 

ústenkových PA, a sice ventil s pryžovou membránou (obr. 28). Podstatným prvkem v tomto 

ventilu je tenká membránka, naléhající na celý výdechový průřez ventilu. Je uchycena ve svém 

středu, kde bývá rovněž zesílena. Při výdechu se její okraje již malým přetlakem odchlípí a 

propustí vydechovaný vzduch (obr. 33). Podtlak při nádechu naopak způsobí přitisknutí 

membránky po jejím těsnicím obvodu a zabrání vniknutí vody do nádechového prostoru. Určitou 

obdobou tohoto typu je výdechový ventil s tuhou membránou a pružinou, znázorněný na obr. 33. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Obr. 33. Výdechové ventily: s měkkou membránou a tuhou membránou.  
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        Ventil zvaný "kachní zobák" (obr. 12) bývá používán v PA se dvěmi hadicemi a propouští 

vydechovaný vzduch rozchlípením otvorů prostřižených do dvou na obvodu spojených a 

tvarovaných membrán. 

        U oddělených druhých stupňů bývá výdechový ventil umístěn buďto pod náustkem nebo na 

boku tělesa druhého stupně. V prvním případě vzájemné umístění výdechového ventilu a 

přívodní hadice určuje, zda přívodní hadice vede z levé či pravé strany potápěče (většina výrobců 

volí druhé řešení, někteří s možností přemontování přívodní hadice středotlaku z druhé strany). 

Je -li však výdechový ventil umístěn zboku, může přívodní hadice vést z kterékoliv strany. 

 

       4.6. Dechové charakteristiky plicní automatiky. 

       Pod dechovými charakteristikami rozumíme parametry, které určují, jak snadno se z plicní 

automatiky dýchá, tj. nakolik dýchání z automatiky zatěžuje dýchací svalstvo. To je možno 

popsat dechovou prací, kterou musí svalstvo vykonat k dopravě určitého objemu (například 1 

litru) vzduchu do plic a z nich, a to navíc v určité hloubce a při určité zátěži (tedy při dané hustotě 

vzduchu a dané minutové ventilaci). 

       Práci je možno vyjádřit jako součin tlaku a objemu (p ·V). To znamená, že jde o kombinaci 

nádechových a výdechových odporů a k tomu příslušného protékajícího množství vzduchu v 

každém okamžiku. 

       Tyto hodnoty lze změřit a získaný záznam je schematicky znázorněn na obr. 34 a. 

Mechanicky je pomocí umělých plic nasáván a vytlačován vzduch z plicní automatiky umístěné 

ve vodě pod tlakem, odpovídajícím určité hloubce (obr. 34 b). Pak je na ose X vyneseno 

množství vzduchu v „plicích" a na ose Y tlak, tedy podtlak při nádechu a přetlak při výdechu. 

Plocha záznamu (součet jednotlivých součinů pi ·Vi) (obr. 35) dává zmíněnou práci a po vydělení 

vyměněným objemem vzduchu (zde např. 2,5 litru) můžeme vypočíst zmíněnou veličinu. Takto je 

například k získání evropského certifikátu CЄ nutné, aby dechová práce v hloubce 50 metrů a při 

ventilaci 62,5 litrů za minutu (25 dechů za minutu při dechovém objemu 2,5 litru) nepřekročila 3 

jouly na 1 litr vyměněného vzduchu (3 J / l). Pro klasifikaci "A" US Navy je tato norma ještě tvrdší, 

a sice 1,4 J / l v 60 metrech. 

       Na druhé straně klade evropská norma na provoz plicních automatik další omezení: 

například kladná nádechová práce (plocha mezi osou X a nádechovou křivkou) nesmí překročit 

0,3 J / l a kladný nádechový tlak (tedy záporný podtlak) nesmí překročit mez 0,5 kPa (5 mbar, tj. 

5 cm vodního sloupce). Uvedené požadavky omezují činnost injektoru. Kromě toho ani 

nádechový ani výdechový odpor nesmějí překročit hodnoty 2,5 kPa (25 cm H2O). 

Skutečně získaný diagram je možno si prohlédnout na obr. 36. 
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 Obr. 34 a. Měření parametrů PA při atmosférickém tlaku schématicky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 34 b. Schématické znázornění vlivu hloubky (okolního tlaku) na parametry PA. 
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 Obr. 35. Naměřená dechová práce a meze příslušných předpisů. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 36. Skutečný naměřený diagram dechové práce PA. 
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       Někdy firmy, vyrábějící potápěčskou dýchací techniku, uvádějí jako parametr plicní 

automatiky průtočné množství jednotlivých stupňů. Je to množství vzduchu, které může protéci 

daným stupněm při úplném otevření příslušného ventilu. Je především určeno tlaky před a za 

tryskami, průřezy trysek a velikostí průtočných štěrbin při otevření ventilů. Na prvních stupních je 

možné (a nutné) dosáhnout průtoků značně velkých, avšak celkový průtok plicní automatikou 

bývá obvykle dán průtokem na druhém stupni. Jak již bylo řečeno, dnešní automatiky mohou 

dosáhnout průtoků více než 2000 litrů za minutu. 

       Pokud bychom si chtěli učinit obraz o potřebném průtočném množství, tak vycházejme z 

toho, že spotřeba vzduchu se může při velké zátěži blížit ke 100 litrům za minutu. Toto množství 

je nutno dodat v nádechové fázi (za poloviční čas), takže musíme počítat s průtokem alespoň 

200 l/min. Přitom ovšem je na sinusové dechové křivce podstatná nejstrmější část, která má 

sklon  (3,14) a v tomto okamžiku tedy musí automatika dodávat asi 300 l/min. Ani základní 

spotřeba 100 l/min však nepočítá s extrémními požadavky při zakašlání nebo po případném 

dávení. Proto za určité minimum průtoku by bylo možno vzít hodnoty okolo 400 - 500 l/min. 

 

       4.7. Konstrukční doplňky plicních automatik. 

       Připojení plicních automatik k výpustnému ventilu láhve se alespoň v případě vzduchu 

ustálilo. Používáno je připojení INT(-ernational) se třmenem a připojení DIN (Deutsche Industrie 

Norme) s vnějším závitem G 5/8". Připojení DIN je snad poněkud univerzálnější, jelikož je možné 

ho změnit na INT jednoduchým vešroubováním do třmenu. Ke konverzi INT na DIN je potřebná 

kostka. V dnešní době jsou však k dispozici výpustné ventily s vývodem G 5/8" s vložkou, které 

současně umožňují připojení obou typů. Potřebný je však třmen o dostatečné šířce. Připojení 

DIN bývá vyráběno i s prodlouženým závitem a úpravou pro použití s tlakem 30 MPa (300 barů). 

       Vstupní přívod vzduchu do prvního stupně je opatřen sítkem zabraňujícím vniku nečistot do 

automatiky. U novějších typů má sítko kuželovitý tvar a tím i podstatně větší účinný povrch než 

sítko ploché. Je vhodné provést čas od času alespoň jeho vizuální kontrolu na zanesení nebo 

korozi. 

       První stupeň bývá opatřen větším počtem vývodů. Jde především o vývod vysokotlakého 

vzduchu (závit 7/16" UNF) k manometru na hadici (někdy bývá označen jako „HP" -high 

pressure). Ten bývá zdvojen (možnost vývodu zleva nebo zprava) a světlost vývodů bývá 

zmenšena tak, aby v případě porušení hadice byl únik vzduchu minimální. Samotný manometr 

pracuje obvykle na principu Bourdonovy trubice uložené ve vodotěsném pouzdře, ve kterém je 

udržován normální atmosférický tlak. Bourdonova trubice je dutá a spirálovitě svinuta tak, že 
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přetlakem vzduchu, vpuštěného dovnitř, se narovnává a tento pohyb je přenesen na ručičku 

ukazatele tlaku. 

       Středotlaké vývody (obvykle závit 3/8" UNF, někdy se však pro hlavní druhý stupeň 

používá větší průměr, např. 1/2") slouží k připojení hadice záložního druhého stupně, hadice 

inflátoru kompenzátoru vztlaku a hadice doplňování suchého obleku. Hodně prvních stupňů 

má tyto vývody umístěny otočně, aby bylo možno hadice vést optimálně. Někdy bývají tyto 

vývody označeny jako „LP" (low pressure). Koncovky hadic jsou běžně opatřeny rychlospojkami 

a tam, kde může docházet k jejich lámání, bývají opatřeny speciálním zesílením („návlekem").  

Záložní druhý stupeň PA bývá někdy označován jako „octopus" a slouží k nouzovému 

dýchání potápěče samotného nebo jeho partnera v případě poruchy běžně používaného druhého 

stupně. Mají-li sdílet jeden zásobník dva potápěči, je tento způsob výhodnější než střídavé sdílení 

jediného druhého stupně. Lze doporučit konfiguraci takovou, že po dobu ponoru dýcháme z toho 

druhého stupně (obvykle s delší hadicí), který bychom snadno a rychle nabídli partnerovi v 

nesnázích. My sami pak máme více času na to, abychom zahájili dýchání ze záložního stupně 

nebo ze záložní plicní automatiky. Je ovšem zapotřebí mít tento druhý stupeň po ruce (např. 

zavěšený na krku) a v průběhu ponoru se občasnou kontrolou přesvědčit o jeho funkčnosti. 

Dnešní přístroje jsou nejčastěji opatřeny dvěmi kompletními plicními automatikami.  

 Plicní automatiky určené k použití i do chladnějších vod (např. pro použití v našich vodách) 

mívají úpravu proti zamrzání. Jak již bylo řečeno, plicní automatika může „zamrznout" z 

několika důvodů. Zcela triviální je případ vystavení mokré automatiky mrazu před ponorem. 

Odhlédneme-li od něho, pak příčinou zamrzávání automatik je značné ochlazení součástí 

expandujícím vzduchem. 

       První možností je namrzávání sražených vodních par ze zásobního vzduchu v kritických 

místech - obvykle v sedlech a kuželkách. Pak mohou vznikat netěsnosti a současně může být 

omezen průtok vzduchu automatikou. V tomto případě lze doporučit zlepšit funkci odlučovačů 

vody v kompresoru, avšak technické řešení, spočívající v konstrukci plicní automatiky, zatím 

neexistuje jiné než přivedení tepla od okolní vody ke kritickému místu. Toto teplo může zabránit 

vzniku námrazy nebo ji rychle zlikvidovat. Slouží k tomu zvětšení vnější plochy v okolí sedla 

druhého stupně - např. u šroubení k napojení středotlaké hadice.  

       Druhou možností je namrzání okolní vody na ochlazovaných součástech, obvykle v 

omezených prostorách okolo pístu a řídicí pružiny. Tomu se snaží konstruktéři zabránit několika 

způsoby : 

    -  speciální povrchovou úpravou pístu a pružiny. 
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    -  nahrazením vody ve zmíněných prostorách nemrznoucím médiem, které současně přenáší 

okolní tlak. V tomto případě se pružinový prostor membránového prvního stupně zaplní 

nemrznoucí kapalinou a překryje měkkou utěsněnou čepičkou. Tentýž prostor pístového prvního 

stupně se zaplní silikonovou vazelínou a překryje speciální krytkou. 

    -  do prostoru pružiny uniká neustále malé množství vzduchu, který má stejný tlak jako okolní 

voda, do níž je malým otvorem odváděn. Pružina a píst tedy nemusí být v přímém kontaktu s 

vodou. 

    - takovou konstrukcí (například jako u naznačeného membránového prvního stupně se 

zvyšujícím se přetlakem s hloubkou), kdy je pružinová komora zaplněna vzduchem a zcela 

odizolována od okolní vody, avšak k síle pružiny se síla od okolního tlaku přičítá pomocí převodu 

síly od vnější membrány. 

     - maximálním otevřením pružinového prostoru, aby jím protékalo co největší množství 

relativně teplé okolní vody. 

       Na zamrzání se rovněž podílí vlhkost z vydechovaného vzduchu nebo z vody vniklé do 

náustku a vytvářející námrazu na převodních mechanismech ventilů. Proto lze doporučit, aby za 

mrazu bylo dýchání zahájeno až po zanoření. 

        Konstruktéři hledají řešení, které by namrzání vnitřní vlhkosti zabránilo. Bývá k tomu 

využíváno nesmáčivých povlaků, od nichž se vytvořená kapka vody rychle odtrhne a rovněž 

dobře vodivých materiálů, které k již vytvořené kuličce ledu přivedou teplo od okolní vody a led 

znovu roztaje. Aby docházelo k rychlejší výměně tepla s okolím, bývá plocha, která je v kontaktu 

s vodou, častokrát zvětšována, např. soustřednými kruhy na připojení středotlaké hadice ke 

druhému stupni.    

       Za jedno z opatření k řešení situace při zamrznutí na druhém stupni lze považovat možnost 

zastavení toku vzduchu do druhého stupně pomocí tzv. izolátoru (ve smyslu mechanického 

oddělovače) a přejití na dýchání vzduchu ze záložního zdroje. 

       Přes veškeré snahy a proklamované deklarace výrobců neexistuje plicní automatika, která 

by vůbec nemohla zamrznout. Kromě teploty vody, vlhkosti vzduchu a konstrukce automatiky má 

na zamrznutí automatiky vliv způsob jejího použití, hlavně velká ventilace (jako důsledek zátěže) 

a větší hloubka. Některé typy plicních automatik pak zamrznou dříve, jiné později a další až po 

výjimečné zátěži. Po těch posledních je nutno se pídit pro potápění za podmínek, které mohou 

zamrznutí vyvolat. 
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       5. Zásobníky dýchací směsi (vzduchu). 

       Stlačitelnost plynů má pro potápěče zásadní význam: dýchací směs může být přechovávána 

ve stlačeném stavu a postupně odčerpávána. To platí pro všechny plyny, používané k dýchání. 

Lze si pochopitelně představit zásobu dýchacího média ve zkapalněném stavu (pak sice není 

potřebná tlaková nádoba, avšak dobrá termoska) nebo vázanou chemicky ve vyvíječi. Tlakovým 

lahvím je věnována samostatná učebnice a zde budou zmíněny pouze části těsněji související s 

dýchací technikou či jejich použitím. 

       Láhev bývá opatřena pryžovou botkou (chrání láhev i podložku, na které stojí) a někdy 

ochranným síťovým návlekem. Uchycena je v upínacím mechanismu žaketu či křídla. K 

dopínacímu popruhu kompenzátoru vztlaku „přes pás" jedno upozornění: jeho spona, obzvláště 

je-li její systém shodný se sponou zátěžového opasku, by se měla otevírat v opačném směru 

než spona opasku (!), aby nemohlo dojít k jejich záměně v krizové situaci. 

 

       5.1. Výpustný ventil. 

       Do vývodu z láhve je vsazen vysokotlaký výpustný ventil, jehož otevřením se vzduch z láhve 

dostává do automatiky (případně z kompresoru do láhve). Vsazení může být provedeno v zásadě 

dvojím způsobem: 

       - starším šroubením kuželovým, které je těsněno speciálním opletem kuželového závitu 

(teflonová páska...) a dotažením silou. 

       - novějším šroubením válcovým, dotěsněným bez použití větší síly těsnicím "O"-kroužkem. 

       Ventil s válcovým závitem lze po vypuštění vzduchu snadno vyšroubovat a po provedení 

inspekce vnitřku láhve znovu zašroubovat, aniž by se jeho závity deformovaly (na rozdíl od závitů 

ventilu kuželového). 

       Ventil je opatřen speciální trubičkou (případně se síťkou), zabraňující případnému vniku 

nečistot (okují, zplodin koroze) do jeho vývodu. Výhodný je ventil se zdvojenými vývody, které 

umožňují připojení dvou zcela oddělených plicních automatik včetně možnosti zastavení přívodu 

vzduchu ke druhé. Oblibu si rovněž získaly propojené dvoulahvové přístroje s možností napojení 

dvou samostatných automatik a uzavření propojky v případě poruchy jedné z nich. 

       Jak již bylo řečeno, bývají plicní automatiky opatřeny vysokotlakými manometry, 

umožňujícími sledovat průběžně zbývající zásobu vzduchu. Někdy (častěji u starších přístrojů) je 

navíc výpustný ventil opatřen dalším kontrolním zařízením - tzv. rezervou. 
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       Rezervou je obvykle další ventil, zařazený do cesty vysokotlakému vzduchu tak, aby při 

poklesu tlaku na určitou hodnotu (obvykle kolem 3 - 4 MPa) omezil dodávku do PA. Tím uživatele 

upozorní na to, že zásoba vzduchu poklesla na hodnotu, při níž je záhodno pomýšlet na výstup. 

       Pak ovšem stačí potáhnout za táhlo rezervy, tím plně otevřít vřazený ventil a vydýchat 

zbytek zásoby vzduchu - samozřejmě v průběhu výstupu k hladině, kde už je vzduchu 

neomezeně. 

       Rezerva je výhodná především pro začátečníky či pro nadšence z nového zážitku, kteří 

mohou opomenout sledování údajů manometru a samozřejmě i tehdy, kdy podmínky ponoru 

(velmi kalná voda...) manometr prostě sledovat neumožní. Pro běžné ponory je podstatnější 

sledování zásoby vzduchu pomocí manometru. 

       Popsanou mechanickou rezervu (existují i akustické) je nutno při doplňování zásoby 

vzduchu kompresorem nebo přepouštěním vždy mít otevřenou ! 

 

       6. Použití dýchacího přístroje. 

Následující řádky jsou určeny spíše začínajícím potápěčům, zkušenější by už vše, co bude 

uvedeno, měli znát. 

 

6.1. Kompletace a příprava k ponoru. 

       - láhev přeneseme co nejblíže místu, kde si budeme přístroj nasazovat a nastrojíme do 

žaketu 

       - zkontrolujeme stav těsnicího kroužku. Protržení, drobné trhlinky, excentricita nebo silné 

promáčknutí kroužku jsou důvodem k jeho výměně 

       - krátce profoukneme vývod z láhve (zbavíme ho nečistot) 

       - zkontrolujeme vstupní sítko PA - nazelenalé svědčí o značném zkorodování a zapůjčenou 

PA raději vyměníme 

       - nemáme-li na PA napojený manometr s hadicí (to by ovšem nemělo být !), zkontrolujeme 

tlak v přístroji kontrolním manometrem 

       - zkontrolujeme, zda jsou všechny hadice z prvního stupně PA vyvedeny správným směrem 

       - nasadíme PA do správné polohy (zde pozor: druhý stupeň PA je opatřen výdechovým 

ventilem, umístěným obvykle pod náustkem a podle toho musí být přivedena středotlaká hadice 

PA k ústům zleva nebo zprava (většinou zprava). Výdechový ventil, umístěný na druhém stupni 

zboku, umožňuje přivést hadici z kterékoliv strany) 

       -  šroub třmenu nebo PA dotáhneme v ruce mírnou silou 
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       - opatrně pootevřeme výpustný ventil láhve: případné netěsnosti (povolená hadice, vadný 

těsnicí kroužek...) se projeví syčením. I málo znatelné netěsnosti se po uzavření ventilu prokážou 

poklesem ručičky manometru, jímž současně zkontrolujeme zásobu vzduchu. 

       - je-li vše v pořádku, otevřeme ventil(y) naplno a otočíme alespoň o půl otáčky zpět - tím 

zajistíme informaci o jeho otevření pro případný opětovný otevírací pokus náš nebo kolegy ! 

       - profoukneme PA sprchou (vypudíme zrnka písku, pavouka...) 

       - provedeme nádech a výdech: 

       -- je-li velký nádechový odpor (u PA bez možnosti jeho ručního seřízení), je něco v 

nepořádku a PA je nutno seřídit nebo vyměnit 

      -- je-li nemožný výdech, nezkoušejme to silou - obvykle stačí druhý stupeň namočit a přischlá 

membránka ventilu se uvolní ! 

       - zkontrolujeme polohu páčky (táhla) případné rezervy - rezerva musí být uzavřená 

       - připojíme příslušnou koncovku k inflátoru žaketu a po oblečení dalších součástí výstroje si 

přístroj nasadíme, upravíme popruhy a vhodně umístíme manometr (panel) 

      - nezapomeneme partnera seznámit s umístěním záložní PA a s ovládáním 

vyvažovacího zařízení a seznámíme se s jeho výstrojí ! 

 

       6.2. V průběhu ponoru. 

       - nádech a výdech včetně použití sprchy si zkusíme na počátku 

- je-li vše v pořádku, zanoříme se. Ve 3 - 5 metrech znovu zkontrolujeme výstroj vlastní i 

partnera  

- dýcháme zhluboka a pravidelně, bez zadržování dechu - ventilace plic musí být dobrá 

       - začátečníkům lze poradit dýchat tak, aby případné vniknutí vody do úst nepřivodilo křeč 

hrtanu (například přiložit špičku jazyka za horní zuby) 

       - u některých PA je třeba ke snížení nádechového odporu přepnout do správné polohy 

(DIVE, +...0) příslušnou páčku nebo ve vhodném směru otáčet seřizovacím šroubem 

       - za nepříznivých podmínek (zima, nízká teplota vody, vysoká vlhkost vzduchu v přístroji...) 

může dojít k zamrznutí PA. Rozpínání vzduchu způsobuje totiž jeho ochlazení a tvorbu námrazy 

hlavně ve zúžených částech ventilů PA. Zamrzání PA se projeví obvykle nejprve kolísajícím 

nádechovým odporem s občasným vnikem kuličky ledu do úst, samovolným únikem vzduchu 

nebo značným omezením jeho dodávky. 

       Případ omezené dodávky lze řešit tak, že setrváme chvíli v nádechu a ponecháme na okolní 

vodě, aby svým teplem přimrznuvší součást uvolnila. Dále pak je třeba zmenšit nároky na průtok 

vzduchu automatikou : zmenšit hloubku a plavat pomaleji. 
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       Pokud PA zamrzne v „otevřené" poloze, únik vzduchu se obvykle zvětšuje a je nutno uzavřít 

přívod vzduchu do PA. Pak lze využít druhého ventilu a záložní automatiky a přívod do zamrzlé 

automatiky zastavit. Není-li to možné, je nutné se vynořit. 

       Při potápění v zimních podmínkách je nutno před sestupem udržovat součásti PA suché, 

aby se led nevytvořil již předem, a zahájit dýchání z PA až pod hladinou. 

       - sledujeme pravidelně údaj manometru (i hodinek a hloubkoměru nebo počítače) 

       - je-li třeba použít záložní PA nebo sdílet PA partnera, nadechneme se až po předchozím 

větším výdechu nebo k vylití vody z druhého stupně použijeme sprchy. Dodržujeme rytmus 

střídání po dvou nádeších 

       - po poklesu tlaku na rezervu (mechanickou nebo předem dohodnutou) dáme partnerovi 

příslušný signál a zahájíme společný výstup. 

 

       6.3. Po ponoru. 

       - odstrojení a odložení přístroje provedeme opatrně tak, abychom žádnou součást 

nepoškodili. Stojící přístroj je v poměrně labilní poloze a obzvláště na plavidle je dobré ho položit 

nebo uvázat.  

       - je-li ventil opatřen rezervou, která při otevření nevypouští z přístroje vzduch (převážná 

většina), dáme ji do polohy „otevřeno" (budeme vědět, že přístroj je nutno naplnit) 

       - po použití ve slané nebo znečištěné vodě opláchneme PA ve sladké vodě, a to pokud 

možno ještě napojenou na přístroj. (Musíme-li to provést až po odpojení od přístroje, ucpeme 

vstup do prvního stupně a nestlačujeme přitom sprchu !) 

       -  z 2. stupně sprchou odstraníme vodu 

       - zastavíme přívod vzduchu do PA citlivým dotažením ventilu, vypustíme sprchou 

středotlaký vzduch z PA (máme-li nasazenu kompletní záložní PA, pak i z ní !) 

       - zdemontujeme PA, na vstupní přívod nasadíme ochrannou krytku 

       - PA necháme vysušit ve stínu a do stínu pokládáme vždy i láhve. 

 

       6.4. Údržba dýchacího přístroje. 

       Plicní automatika je poměrně jednoduché a tím i spolehlivé zařízení, které je však občas 

nutno odborně prohlédnout a seřídit. Jde hlavně o vyčištění PA, její promazání nebo o výměnu 

některých pryžových součástí (těsnicí kroužky, membrány) či sedel a o seřízení středotlaku a 

nádechového odporu. 
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       Tyto úkony je vhodné svěřit odborníkovi a není na závadu, provedou-li se každoročně po 

ukončení sezóny. Někteří výrobci tuto periodicitu přímo požadují. Automatika má být uložena v 

suchém a temném prostředí o pokojové nebo poněkud nižší teplotě. 

       Pokud dojde k poruše v průběhu používání (např. na dovolené), je nutno zvážit závažnost 

poruchy a své schopnosti. Některé jednoduché úkony (výměnu těsnicího kroužku...) je možné 

provést samostatně. Sadu těsnění, použitých v PA, je vždy vhodné na potápěčský výlet přibalit. 

       Po návratu od moře je rovněž vhodné důkladně omýt a opláchnout ve sladké vodě láhev 

přístroje s ventilem. 

       Je také nutno odstranit netěsnosti vypouštěcích ventilů a propojek a občas po částečném 

vydýchání přístroje zkontrolovat funkci rezervy. „Skladování" vzduchu na další sezónu je krajně 

nevhodné a je dobré po ukončení sezóny vzduch z láhve vypustit. Vzduch vypouštíme jen 

zvolna, aby uvnitř vlhkost kondenzovala jen minimálně a pamatujeme na to, že v láhvi přístroje 

by měl vždy zůstat vzduch o zbytkovém tlaku. 

       Testování láhve (ocelové u nás co 5 let, někde však co 2 roky !) se provádí v oprávněných 

zkušebnách. Demontáž i montáž ventilu - pokud ji zkušebna neprovádí sama - by měla být 

provedena odborníkem. Totéž platí o kompletaci případné rezervy – mohlo by se stát, že bude 

nasazena opačně ! 

       V neposlední řadě je nutno upozornit na kvalitu dýchaného vzduchu. Ta je závislá především 

na stavu plnicího kompresoru a na kvalitách jeho obsluhy. Pokud vzduch nelibě páchne - obvykle 

olejem - upozorněte obsluhu na nutnost správné údržby kompresoru, případně si nechte láhve 

naplnit jinde. 

 

       6.5. Výběr dýchacího přístroje. 

       Nejdůležitější je výběr plicní automatiky. Je nutné si uvědomit, že především její funkce je 

tím, co nejpodstatněji rozhoduje o tom, jak se budeme pod vodou cítit. Nedostatek vzduchu je ta 

nejzávažnější krizová situace. 

       PA tedy musí být v nejvyšší možné míře spolehlivá a musí nám pod vodou zajistit dostatečný 

komfort, který lze posoudit pomocí kritéria minimální práce, vykonávané dýchacími svaly. K tomu 

je především nutno, aby PA měla co možná největší průtoky vzduchu při co možná nejmenších 

nádechových odporech. Oba požadavky jsou z konstrukčního hlediska v určitém protikladu a 

konstruktéři jsou nuceni nalézt vhodný kompromis. Kromě toho některé plicní automatiky výborně 

fungují v teplé vodě, avšak problémy s nimi mohou nastat při potápění ve vodách studených. 

       Největší oblibu si získaly vyvážené první stupně. Porovnáme-li první stupeň s průtočným 

pístem s vyváženým membránovým, je zřejmé, že náročnější na výrobu je membránový stupeň. 
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Proto také bývá dražší, avšak jeho určitou výhodou je fakt, že pohyb vetknuté membrány v 

porovnání s pohybem pístu nezpůsobí mechanické vydírání součástí při potápění například ve 

vodě s rozptýleným pískem. Navíc je snazší ji překrýt čepičkou proti působení nečistot a 

zamrznutí. První stupně s průtočným pístem se však vyskytují nejčastěji a převážnou většinu 

nároků rovněž splní. 

       Vyvážené první stupně bývají nejčastěji doplněné o druhý stupeň s otvíráním po proudu (s 

případným seřizováním nádechového odporu). V poslední době se stále častěji prosazují druhé 

stupně se servořízením, které jsou poněkud složitější (a také dražší), avšak které jsou schopny 

zajistit velmi vysoké průtoky při minimálních nádechových odporech. 

       Nejjednodušší a nejlevnější bývají automatiky s nevyváženým pístovým prvním stupněm a s 

druhým stupněm s vyvracecí kuželkou. Jejich parametry sice obvykle neoslňují, bývají však 

robustní konstrukce ( a to je také dobré při výběru vzít v potaz !) a pro méně náročné potápění 

jsou vyhovující. 

       Nelze spoléhat na to, že vysoká cena vždy odráží i kvalitu výrobku. I renomovaný výrobce 

(jehož výrobky jsou tudíž častokrát dražší) dodá někdy na trh nekvalitní zboží. Poradit se se 

zkušeným potápěčem - nejlépe s nestranným (!) instruktorem potápění - by mělo být při výběru 

PA prvním krokem. 

       Objem zásobníku vzduchu (láhve) spolu s plnicím tlakem určují zásobu vzduchu, kterou 

máte pro ponor k dispozici, a tudíž i dobu, kterou můžete ve světě pod vodní hladinou strávit. 

Zcela minimální objem vzduchu, stlačeného v zásobníku, by měl pro ponory do menších 

hloubek po rozepnutí do normálního tlaku být okolo 2000 l. To sice splňuje láhev o objemu 10 l 

naplněná na 20 MPa, avšak je výhodnější mít zásobu vzduchu větší (12 -15 l / 20 MPa). 

Zdvojené láhve (2 x 10 litrů nebo 2 x 12 litrů) skýtají poměrně velkou zásobu vzduchu při menším  

příčném průřezu vybavení, což je vhodné pro prolezení těsným profilem. 

       Odpovídá-li výtlak láhve v kilogramech vody přibližně její hmotnosti, je to výhodné pro 

manipulaci na suchu. Pod vodou však někdy může zvýšená hmotnost láhve nahradit část 

zátěžového opasku. 

       Kupujete - li láhev z druhé ruky, ověřte si, zda není příliš stará (maximální životnost 

ocelových lahví je 40 let), zda může být plněna na požadovaný tlak a zda má platný test, přičemž 

dejte přednost láhvi právě otestované. Láhev nesmí být mechanicky poškozená zvnějšku ani 

uvnitř (štěrkání !), ventil musí být správně dimenzován, nepoškozen a dobře utěsněn. 
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  7. Závěr. 

      Tato publikace by měla čtenáři dát rozšířené povědomí o principech konstrukcí potápěčských 

dýchacích přístrojů a o jejich roztřídění s důrazem na získání přehledu o plicních automatikách. 

Úmyslně zde nejsou uvedeni žádní výrobci ani jejich produkty. Samozřejmě nelze od takového 

přehledu očekávat hluboké exkurze do jednotlivostí. Boom rekreačního potápění sebou přinesl 

celou řadu vylepšení – častokrát zcela kuriózních (např. průchod středotlakého vzduchu spirálou 

v termosce s teplou vodou), které nakonec praxe odkázala do kouta. Je s podivem, že ve 

vnitrozemské zemičce, jako je ta naše, se i v dobách, které ani v nejmenším nepřály eskapádám 

k mořím, našlo tolik následovníků Hanse Haase a Jaquese Y. Cousteaua a bylo vyvinuto a 

vyrobeno velké množství rozličných typů dýchacích přístrojů, s nimiž bylo skutečně možno se 

potápět. Prozkoumání tohoto jevu je však už jiná historie.    

       

      Poděkování. 

      Dík patří především Ing. Břetislavu Vaisarovi, autorovi útlé, ale velice pěkně zpracované 

publikace „Potápěčská dýchací technika ve schématech“ (ÚV Svazarmu, Praha 1987) za jeho 

laskavé svolení k použití názorných vyobrazení, která ani po více jak dvaceti letech neztratila 

svoji aktuálnost.  


