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Úvod. 

 Tato publikace je určena těm, kteří se chtějí přinejmenším teoreticky seznámit 

s rebreatherem, tedy s  potápěčským dýchacím zařízením, které není pro rekreačního 

potápěče zcela běžné. Přestože rebreathery se ve své základní podobě používají déle 

než jedno století, teprve díky vynálezu poměrně levných kyslíkových čidel zažívají v 

poslední době svoji renesanci a přes svoji určitou náročnost pronikají i do rekreačního 

potápění. Ke smysluplnému čtení by bylo vhodné, aby byl čtenář seznámen s pojmy, 

používanými při potápění s nitroxem a případně i s trimixem. Stručný, nikoliv úplný 

přehled rizik, souvisejících s použitím umělých dýchacích směsí, lze nalézt v příloze 2. 

Upozornění: Jelikož převážná část technicky orientovaných potápěčů používá 

jako jednotky tlaku 1 bar, je v některých výpočtech použita právě tato jednotka. 

Předpokládá se však, že potápěč, který bude tyto řádky číst, ví, jak jednotky tlaku 

převést. Přesto zde uvádím převodní vztahy: 1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa. Přitom 1 bar 

je přibližná velikost normálního atmosférického tlaku (u hladiny moře) pa0 a dále navíc 

uvádím převodní vztah na „imperiální“ jednotku psi (libra na čtvereční palec), 

uplatňovanou hlavně v amerických reáliích: 1 bar = 14,5 psi.   

  

1.1. Podmínky k funkčnosti dýchací techniky. 

K udržení základních životních funkcí při ponoru pod vodu na dobu delší, než 

dovoluje zadržení dechu, 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 zcela základní: 

       - podmínka rovnosti tlaků dodávané dýchací směsi a okolí 

       - podmínka fyziologické vhodnosti parciálních tlaků plynů v dýchané směsi. 

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.  
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Pod vodou totiž nelze například delší dobu dýchat trubicí vyvedenou na hladinu -

alespoň ne v hloubce větší než asi 30 cm. Dýchací svalstvo není schopno překonávat 

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

trvalému poškození plic. Uvedenou podmínku je možno 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 organizmu). 

V prvním případě je člověk uzavřen v utěsněné kabině, vzdorující přetlaku okolní 

vody - i tak dýchá vzduch pod stejným tlakem, v jakém se bezprostředně nachází jeho 

tělo. Obvykle jde o tlak blízký normálnímu atmosférickému tlaku. Za příklad takového 

zařízení může sloužit ponorka, ponorný člun, gondola batyskafu či batysféry nebo 

pancéřový skafandr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1. Známý asyrský vlys, pokládaný za obrázek potápěče, dýchajícího 

z vaku zhotoveného z kozí (?) kůže. Spíše jde o neplavce s nafukovací pomůckou. 
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Za druhý příklad může rovněž sloužit kabina potápěčského zvonu, která však má 

vstup ve spodní části otevřený a do níž je při spouštění do hloubky a při pobytu v ní 

přetlakem dodáván vzduch v takovém množství, aby neustále i proudil ven a zabránil 

vniknutí vody dovnitř. Pak v celém objemu zvonu bude stejný tlak, jaký je v místě 

vstupu. Člověk ve zvonu pak dýchá vzduch pod tlakem okolí. Podobně funguje i vak s 

měkkými stěnami, které přenášejí okolní tlak do dýchaného plynu, nacházejícího se 

uvnitř vaku. Takto by také fungoval vak  bojovníka, vyobrazeného na známém asyrském 

vlysu (obr. 1), i když ten pravděpodobně znázorňuje pomůcku neplavce k překonání 

vodního toku, ze které navíc uniká vzduch a je doplňována výdechem. Rovnost tlaků v 

nádechovém prostoru a v okolí zajišťuje také plicní automatika, dávkující vzduch 

potápěči po vytvoření mírného podtlaku při nádechu. 

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 např. sirovodík nebo oxid uhelnatý. Toxické 

jsou však od svých určitých parciálních tlaků i plyny, které se obvykle v dýchacím médiu 

nacházejí: kyslík, dusík a rovněž oxid uhličitý. K zásobení organizmu je také potřebné i 

určité minimum tlaku kyslíku. 

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

následující podmínky : 

kyslík:  16 kPa ≤ pO2 ≤ 50 kPa pro dlouhodobé pobyty (podmořská obydlí…) 

    16 kPa ≤ pO2≤ 120 - 160 kPa (dříve ≤ 200 - 300 kPa) pro běžné  ponory, 

avšak  ≤ 160 kPa se doporučuje pro dekompresi, pro cílovou hloubku do 40 metrů         

≤ 140 – 150 kPa, pro hloubky do 60 metrů ≤ 140 kPa, do 80 metrů ≤ 130 kPa a hlouběji 

≤ 120 kPa. 

dusík:   obvykle pN2 ≤ 300 -  400 kPa (kvůli hloubkovému opojení) 

oxid uhličitý: obvykle pCO2 ≤ 1,0 - 1,5 kPa. 

Oxid uhličitý CO2 je produkován v procesu metabolizmu přímo v organizmu 

potápěče. V atmosférickém vzduchu je ho nepatrné množství - asi 0,03 %. Jeho 

parciální tlak na hladině před vstupem do dýchacích cest je tedy roven 0,03 kPa (0,0003 

baru). V plicních sklípcích má však již tlak okolo 5 kPa, a ten se v důsledku respirační 
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odezvy na jeho koncentraci v krvi 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 (tzv. respirační kvocient), který je vydechován. Při 

středně těžké zátěži tedy tělo produkuje asi 1,3 litrů CO2 a pokud je vydechovaná 

vzdušina znovu využívána k dýchání, jako například v ponorce, je nutné se ho zbavit. 

Parciální tlaky kyslíku a dusíku v dýchací směsi je možné regulovat jednoduše 

složením směsi a jejím celkovým tlakem. 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. I když zde byla uvedena jako jeho horní 

přípustná mez hodnota 400 kPa, je rozumné ji snížit k 300 kPa. Bylo totiž zjištěno, že k 

nástupu hloubkového opojení dochází při dýchání vzduchu již od 30 metrů, v nichž je 

jeho parciální tlak roven přibližně 320 kPa.   

Je snadné zjistit, že pokud se použije směs kyslíku a dusíku, nesmí dle 

uvedených podmínek pro krátkodobé ponory překročit její celkový tlak 560 kPa            

(= 400 kPa N2 +160 kPa O2) a vdechovaná směs by pak obsahovala 71 % dusíku 

(výpočet: 400 kPa / 560 kPa = 0,71) a 29 % kyslíku. Zmíněný tlak by odpovídal dýchání 

směsi v hloubce 46 metrů. Proto bývá pro hloubky větší než asi 50 metrů část dusíku 

nahrazována jiným inertním plynem - obvykle héliem - jako dalším diluentem.  

 V této souvislosti malé upozornění: v některých zařízeních (CCR – viz dále) bývá 

jako „diluent“ označována již předem připravená směs vhodného diluentu a kyslíku 

(tedy vzduch, nitrox nebo trimix), sloužící k úpravě dýchací směsi ve vaku, do něhož je 

pak připouštěn pouze čistý kyslík. 

  

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 technologií dobývá stále větší prostor v oblastech 

hloubkových pracovních ponorů, které doposud bývají prováděny pomocí „rovnotlakých" 

systémů. 
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V zařízeních, 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 odlišný u tří kategorií uvedených dále (obr. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2. Principiální rozdělení rovnotlaké potápěčské dýchací techniky. 

 

 Dýchací přístroje s dýchacím vakem  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 z hlediska spotřeby kyslíku lze nahlížet jako na proces, který 

při každém dechovém cyklu sníží parciální tlak kyslíku v dýchané (vdechované) směsi 

přibližně o 5 kPa, a to nejen na hladině, nýbrž v každé hloubce. To znamená, že kyslík 

ze vzduchu, vdechnutého do plic v hloubce 40 metrů, ve kterém je jeho parciální tlak 

105 kPa, by mohl vystačit k opětovným téměř 17 nádechům, neboť teprve po nich by se 

parciální tlak kyslíku v něm snížil na potřebné minimum 16 kPa. Výpočet dává počet 

nádechů  n = (105 -16) kPa / 5 kPa = 17,8.  

 Spotřebovaný kyslík je 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 
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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 gramy kyslíku za minutu). Jde tedy o 

regenerační dýchací přístroje, v nichž je oxid uhličitý odstraňován pomocí pohlcovače 

CO2  a které jsou častokrát stručněji nazývané rebreathery. 

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 zkráceně SCR). Okruhem se rozumí 

dýchací okruh, kterým proudí dýchací směs. Do tohoto dýchacího okruhu je vřazen již 

zmíněný pohlcovač oxidu uhličitého (anglicky scrubber), který v některých speciálních 

případech (obzvláště ve vojenství) slouží současně jako chemický vyvíječ kyslíku. Z 

hlediska spotřeby dýchací směsi jsou rebreathery nejúspornější. 

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

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 průtok 

zajistil i dostatečný odvod vydechovaného oxidu uhličitého, jehož parciální tlak nesmí 

překročit předepsanou mez - obvykle 1 -1,5 kPa. Do této skupiny můžeme zařadit 

potápěčské zvony a tzv. lehké skafandry (též zvané střední soupravy). 

Poslední skupinou jsou zařízení s otevřeným dýchacím okruhem. Oxidu 

uhličitého se v 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 běžné rekreační potápění nejvhodnější. S výjimkou několika starších a 

dnes již nepoužívaných zařízení jde o dýchací přístroje s plicní automatikou. Plicní 

automatika (PA) na základě „požadavku" těla, signalizovaného podtlakem, vytvořeným 

dýchacím ústrojím v nádechovém prostoru PA, dodává potápěči potřebné množství 

dýchací směsi. 
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1. Regenerační dýchací přístroje (rebreathery). 

2.0. Společné znaky. 

Dýchací vak s měkkými stěnami může být u rebreatherů nahrazen i nádobou 

překrytou utěsněnou měkkou membránou (případně vlnovcem), která přenáší okolní 

tlak do směsi v nádobě a která má dostatečný průhyb (či zdvih) k dodávce potřebného 

množství dýchací směsi do plic potápěče (obr. 3). Hloubka, v níž se nachází dýchací 

vak, by měla být pro pohodlné dýchání co nejbližší hloubce, ve které se nachází střed 

plic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Přístroj CCR 1000 či jeho modifikace používá místo měkkého vaku tuhou 

nádobu překrytou flexibilní membránou. 
 

To, co je společné pro většinu přístrojů uvedeného typu, je následující (obr. 4): 

Z dýchacího vaku (angl. counterlung) 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 vydechnutá směs vedena výdechovou 
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  Obr. 4. Základní funkční principy rebreatheru.  

vrapovou hadicí a přes případný vydechovací vak (v obr. 4 není zakreslen, lze ho však 

nalézt například na obr. 15 nebo 18) do pohlcovače oxidu uhličitého. Po očištění od 

CO2 je pak směs přivedena zpět do nádechového vaku. 

Někdy je pohlcovač umístěn v nádechové části, tedy za (nádechovým) vakem. 

Do okruhu bývá vřazen i vypouštěcí přetlakový ventil, kterým unikají nadbytečné 

vzdušiny při expanzi při výstupu nebo při každém výdechu u předávkované směsi (v 

polouzavřeném okruhu). Je - li použito výdechového vaku, který je předřazen 

pohlcovači CO2, pak bývá výhodné přetlakový ventil umístit právě tam, jelikož pak uniká 
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směs znečištěná CO2 a takto vypuštěné množství CO2 nemusí být absorbováno v 

pohlcovači. 

V dýchacím okruhu musí být zajištěn správný směr toku dýchací směsi 

jednocestnými ventily - nádechovým NV a výdechovým VV. Pouze pokud je použito 

jediného vaku, stačil by teoreticky plně funkční ventil nádechový. Většinou však bývají 

využívány vaky dva. Pokud jsou ventily vadné, může se část dýchací směsi nebo 

dokonce všechna vracet do náustku aniž by byla očištěna od oxidu uhličitého a tak 

vyvolat otravu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5a. Uzavíratelný náustek.  Obr. 5b. Uzavíratelný náustek s 2. stupněm PA. 

Na obou náustcích je umístěn signální displej HUD. 

Potápěčský přístroj, určený k  použití pod vodou, by měl být, na rozdíl od 

podobného dýchacího přístroje, určeného k použití na suchu (hasiči, záchranáři...), 

vybaven uzavíratelným náustkem (obr. 5). Není-li tomu tak, pak vyjmutí náustku pod 

vodou nebo na hladině může mít za následek rychlý únik vzdušin z vaku, přinejmenším 

částečnou ztrátu vztlaku a většinou hrozí i nebezpečí zaplavení pohlcovače CO2. K 

náústku bývá častokrát připojen i druhý stupeň plicní automatiky, jehož činnost se 

aktivuje současně s uzavřením  náustku. Jak vniknuvší voda, tak kondenzát z vodních 

par bývají zachycovány a někdy i v průběhu ponoru vypuzovány. 

Pro pohodlné dýchání i při změně hloubky bývá velikost celkového objemu vaků 

o málo větší než maximální celkový objem plic - 5 až 10 litrů. Vaky bývají umístěny 

buďto na prsou potápěče (obr. 6) (tato poloha je mj. výhodná pro manuální dávkování 

kyslíku nebo diluentu a pro vypouštění kondenzátu) nebo na zádech (obr. 7), kde bývají 

chráněny před případným porušením tuhým obalem.  



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Umístění vaků na prsou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr. 7. Umístění vaků na zádech (v krytu). 
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Umístěním vaků jsou ovlivněny dechové odpory rebreatheru. Pro snadné dýchání 

by se měl vak nacházet ve stejné hloubce jako tzv. centroid plic. Nachází-li se vak ve 

větší hloubce nežli střed plic (při poloze „obličejem ke dnu“ vak na prsou), je v něm 

poněkud větší tlak než v plicích a to sice usnadňuje nádech, avšak výdech je 

znesnadňován. Naopak, je-li vak umístěn v menší hloubce (v běžné poloze na zádech 

nebo vak na prsou při poloze naznak) je znesnadňován nádech. Vliv má samozřejmě i 

seřízení přetlakového ventilu. U některých rebreatherů (např. typu RB80 – viz dále) je 

vhodnou polohu pro nejsnazší dýchání zapotřebí nalézt. 

Existuje však řešení, které uvedenou závislost na rozdílu hloubek zcela nebo 

zčásti eliminuje. Dýchá se z vaku, který má tvar měchu (např. kovářského, princip je 

znázorněn na obr. 8.) a na jeho pohyblivém rameni se nachází zátěž. Měch se nachází 

na zádech potápěče a bývá chráněn pevnou deskou. Tíha zátěže je stanovena tak, aby 

rozdíl tlaků co nejlépe kompenzovala. Jako příklad lze uvést rebreathery PASCR 

Halcyon nebo Interspiro DCSC (obr. 9 a 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8. Princip snížení dechových odporů použitím měchu se zátěží. 
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    Obr. 9. PASCR Halcyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 10. Částečně rozebraný Interspiro DCSC s pohledem  

  na zátěže, umístěné na rameni měchu. 
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Pohlcovače oxidu uhličitého bývají nejčastěji hydroxidové, fungující na principu 

chemické reakce vápna (hydroxidu vápenatého) s oxidem uhličitým, která probíhá také 

při tvrdnutí malty na vápenec a vodu. Pro optimální průběh reakce je však v materiálu 

absorbentu navíc určité množství jak hydroxidu sodného, případně draselného coby 

katalyzátoru, tak rovněž vázané vody. Směs s hydroxidem sodným je také známa jako 

natronové vápno nebo natrokalcid. Absorbent bývá ponejvíce dodáván ve formě granulí. 

Tyto granule musejí být v pohlcovači na sobě dobře natlačeny (udusány, avšak ne 

rozbity), aby nemohlo dojít k tzv. kanálování - průchodu směsi jen několika kanály. Pak 

by totiž nebylo k pohlcování CO2 využito celého objemu chemické látky, nýbrž pouze 

granulí v okolí kanálků a po proběhnutí chemické reakce v těchto granulích by 

pohlcovač začal propouštět oxid uhličitý.  

 Absorbenty CO2 se používají i pro lékařské účely - v anestesii. Pro použití v 

rebreatherech jsou však vyráběny absorbenty speciální, s větším množstvím vázané 

vody (12 -19 % oproti 7 -15% v absorbentech pro anestesii) a v odlišných velikostech 

zrn. Nejčastěji se pro potápění používají následující: 

 - Divesorb (Draeger, Ca(OH)2 +NaOH, mesh 5 - 9) 

 - Sofnolime (Molecular Products, Ca(OH)2 +NaOH, mesh 4 - 8, 8 -12) 

 - Sodasorb (W.R.Grace Co., Ca(OH)2 +NaOH +KOH, mesh 4 - 8, 6 -12) 

 - Sodasorb HP (W.R.Grace Co., Ca(OH)2 +NaOH +KOH, mesh 4 - 8) 

(Poměrně často používaný Spherasorb (Intersurgical, Ltd) je určen výlučně pro 

medicinální účely a, jak deklaruje výrobce, nebyl testován k použití pro potápění !). 

 Mesh je měřítkem velikosti granulí absorbentu a znamená počet zrnek na 

čtvereční palec (1/in2).  Čím větší počet, tím větší je i aktivní plocha a to znamená i lepší 

pohlcování CO2. Absorbent je však rovněž dražší a průchod vzdušin je méně snadný, 

z čehož plyne potřeba poněkud větší dechové práce. Kromě uvedených absorbentů 

bývá pro speciální účely (např. armádou) používán i velice účinný hydroxid lithný. 

 V absorbentu probíhají v principu 3 reakce (obr. 11), z nichž první (CO2 +H2O  

H2CO3 ) probíhá lépe při vyšší teplotě (reakce je endotermická, což je v obrázku 

znázorněno modrou tečkou ). Další 2 reakce jsou exotermické (červená tečka) - teplo je 

při nich vyvíjeno a pohlcovač se zahřívá. Proto bývá doporučeno před ponorem alespoň 

2 - 3 minuty pohlcovač „prodýchat“, tím zahřát a usnadnit průběh první – „spouštěcí“ - 
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reakce. Jelikož ve vodě je teplo z povrchu pohlcovače odváděno, doporučuje se obvykle 

taková konstrukce, aby byl pohlcovač co nejlépe tepelně izolován. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11. Reakce, probíhající v natronovém vápně. 

 Prostup směsi pohlcovačem by měl být takový, aby směs byla co nejdéle v 

kontaktu s absorbentem. Na to má vliv především tvar pohlcovače. Nejčastější (i 

nejjednodušší na výrobu) je pohlcovač axiální, případně koaxiální (obr. 12a, příp. 12b). 

Nejvýhodnější z hlediska kontaktu směsi a absorbentu je však pravděpodobně 

pohlcovač radiální (obr. 12c), který navíc zajišťuje nízkou dechovou práci a přirozenou 

tepelnou izolaci absorbentu. Na prodloužení zmíněného kontaktu se rovněž podílí 

předřazený výdechový vak, který při výdechu působí jako nárazník (vzdušník), ze 

kterého je vydechnutá směs  postupně protlačována absorbentem. 

Na eliminaci oxidu uhličitého se podílí celý objem absorbentu. Po určité době je 

však absorbent ve vstupní části méně účinný, kdežto ve výstupní části je jeho 

schopnost pohlcování CO2 ještě málo dotčena. Mezi těmito místy se nachází oblast, 
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která reaguje nejintenzivněji. (Její lokalizace závisí kromě doby použití na více faktorech 

– na produkci CO2, tedy na zátěži potápěče, na konstrukci pohlcovače i rebreatheru, na 

druhu absorbentu a jeho teplotě atd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12. Základní tvary pohlcovačů oxidu uhličitého   

Pohlcovačem tedy postupuje určitá aktivní fronta, projevující se místně zvýšenou 

teplotou v důsledku lokální produkce tepla. Dojde-li tato fronta ke konci pohlcovače, 

dojde k tzv. průrazu pohlcovače. Za ten se považuje okamžik, kdy parciální tlak pCO2  v 

prošlé směsi dosáhne hodnoty pCO2 >= 0,5 kPa  (0,5% na hladině).  Lokální zvýšení 

teploty je možno měřit a tím alespoň do určité míry stanovit stupeň „vyčerpání“ 

absorbentu. Toho bývá v některých rebreatherech využíváno. 

Absorbent CO2 nesmí být vystaven mrazu, jelikož voda, kterou obsahuje a která 

je pro optimální průběh chemických reakcí potřebná, zmrzne, a absorbent není ani po 

následném ohřátí zcela funkční !  

 Diskutován bývá vliv hloubky (zvýšeného tlaku v ní) na funkci pohlcovače. 

Pravděpodobnost kontaktu oxidu uhličitého ve vydechované směsi s absorbentem je 
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závislá na koncentraci CO2. Ve větší hloubce je koncentrace CO2 menší a 

pravděpodobnost kontaktu molekuly CO2 s molekulou absorbentu je více „odstíněna“ 

jinými molekulami. Ve vydechované směsi je skutečně počet molekul CO2 stálý 

nezávisle na hloubce, kdežto počet molekul diluentu a kyslíku s hloubkou roste a podíl 

(koncentrace) oxidu uhličitého tudíž klesá. Experimenty se závislostí pohlceného 

množství CO2, prováděné při zvyšujícím se okolním tlaku, tento fakt potvrzují. Snížený 

počet reagujících molekul vede navíc i ke snížení teploty absorbentu a tudíž i ke snížení 

jeho schopnosti odstranění CO2.   

Někteří výrobci rebreatherů berou tyto skutečnosti v potaz a předepisují proto 

zkrácení doby pobytu ve větších hloubkách.   

 Výrobci absorbentu sahají k jeho dalším úpravám, kterými bývají například  

 - barevný indikátor vyčerpání absorbentu 

 - potažení zrnek proti rozpouštění ve vodě 

 - tzv. solid state scrubber, kdy je materiál absorbentu zformován do pevné, avšak 

prostupné patrony. 

 Poslední dvě úpravy snižují nebo znemožňují tvorbu prachových částic, které by 

se pochopitelně v dýchacím okruhu nacházet neměly. Tomu může rovněž zabránit 

protiprachová vložka a také správný způsob plnění pohlcovače absorbentem. 

Doporučuje se vsypávat absorbent z větší výšky a v průvanu (i umělém) a rovněž 

nevyužít posledních zbytků absorbentu v zásobní nádobě, pokud obsahují rozdrcené 

granule. V průběhu plnění je nutno chránit si především oči. 

 Při plnění je třeba dodržet pokyny výrobce s ohledem na postupné udusání 

absorbentu (nikoliv rozbití granulí), na množství použitého absorbentu a na těsnost proti 

kanálování. Plnění se doporučuje provést co nejkratší dobu před ponorem a materiál 

naplněného pohlcovače, který bude použit po delší době (např. po 2 hodinách)  by se 

neměl dostat zbytečně do kontaktu s atmosférickým vzduchem (pohlcovač nebo 

alespoň dýchací okruh s vřazeným pohlcovačem by měl být uzavřen - hlavně náustek). 

 Na 1 hodinu pobytu pod vodou se spotřebuje okolo 0,6 - 0,8 kg natronového 

vápna a někdy i více v závislosti na jeho kvalitě a na teplotě okolí. Výrobci i experti 

obvykle doporučují zbavit se již jednou použitého obsahu pohlcovače, i když nebyl zcela 

exploatován. To však v praxi většinou nebývá dodržováno, jelikož objemy pohlcovačů 
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umožňují vícehodinový pobyt pod vodou a taková doba nebývá vždy využita. Je však 

zapotřebí přísně sledovat čas využívání absorbentu v jednotlivých ponorech. 

Je totiž třeba si uvědomit, že zvýšený parciální tlak oxidu uhličitého nejen že 

způsobuje otravu oxidem uhličitým, která sama o sobě je nebezpečná, avšak rovněž 

potencuje nástup hloubkového opojení a otravy kyslíkem.  

 Absorbent samotný je silná žíravina, se kterou by se žádná tkáň neměla dostat 

do kontaktu, a to ani povrch rukou. Největší nebezpečí však hrozí tehdy, vnikne-li do 

dýchacího okruhu voda v takovém množství, že proteče absorbentem a vytvoří tekutou 

žíravinu („caustic cocktail“), která se pak může dostat do náustku a do horních 

dýchacích cest. Již samotné poleptání ústní dutiny a hrtanu je velmi nebezpečné (je 

nutno okamžitě vyndat náustek, vyplivnout zbytek „koktailu“,  propláchnout ústa vodou, 

a další spolknout a přejít na záložní - bailout - systém). 

 Menší množství vody je možno ve výdechové části zadržet a dokonce vhodnou 

manipulací z okruhu vypustit. Vodní past („water trap“) je součást, na kterou obvykle 

konstruktéři rebreatheru myslí. Do nádoby pohlcovače bývá někdy vkládána speciální 

hubka k pohlcování vlhkosti, hlavně vlhkosti vzniklé kondenzací vodních par 

(nezapomeňme, že kromě jejich přítomnosti ve výdechu produkuje vodu i reakce v 

pohlcovači). Slouží hlavně  k ochraně citlivých kyslíkových čidel (v tomto případě je 

umístěna za výstupem z pohlcovače).  

Stlačování plynného obsahu vaku při sestupu v průběhu změn hloubek je 

korigováno zvýšeným přívodem dýchací směsi do vaku. Přívod směsi ze zásobníku je 

regulován dávkovacím ventilem  - ať už – a to nejčastěji - automatickým  (plicní 

automatikou, ADV – automatic diluent valve) nebo ručním (sprchou, bypassem). Vždy je 

přitom dávkována směs, nikoliv čistý kyslík ! 

Složení směsi v zásobníku je obvykle takové, jaké odpovídá složení pro cílovou 

hloubku při potápění s otevřeným okruhem. To proto, aby se při zaplnění okruhu touto 

směsí nedostaly hodnoty parciálních tlaků jednotlivých složek mimo předepsané meze.  

Avšak složení vdechovaných vzdušin v průběhu ponoru je od složení 

dodávané směsi odlišné. To je dáno hlavně tím, že vzdušiny jsou po výdechu ochuzeny 

o kyslík. Koncentrace kyslíku fiO2 v nadechované směsi je pro výpočty parametrů 

přístroje, stejně jako pro stanovení dekomprese, ta nejdůležitější.  Výpočty ke stanovení 
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dekomprese musejí brát v úvahu parciální tlaky inertních složek směsi v hloubce po 

určité době, kdy se ustaví stabilní rovnovážné složení f RiO2  (viz obr. 19).  

 Je-li známa koncentrace kyslíku v nadechované směsi, pak lze snadno stanovit i 

podíly ostatních složek směsi. Zcela jednoduché je to v případě nitroxové směsi, kdy 

podíl dusíku je doplňkem k podílu kyslíku do 1 (f RiN2 = 1 - f RiO2 ). 

 Avšak ani v případě trimixu to není nic složitého. Není totiž důvodu očekávat, že 

vzájemný poměr plynů v inertní složce bude jiný, než jejich poměr v dodávané směsi, a 

to platí obecně pro všechna dýchací zařízení. Pro trimix tedy platí 2 rovnice:  

    f RiO2 + f RiN2 + f RiHe  = 1 

    f RiN2 / f RiHe  = f SN2 / f SHe , 

kde jako f R
iN2  a  f R

iHe  jsou označeny (R – rovnovážné, při stabilizovaném složení) 

podíly dusíku a hélia v nadechované směsi (i – „inhaled“ nebo „inspired“) a jako f SN2  a  

f S
He  jejich podíly v dodávané směsi, tedy v zásobníku (S –„supply“). Kombinací obou 

rovnic získáme vyjádření pro oba inertní plyny: 

   f RiN2  = (1- f RiO2) ∙ f SN2  / (f SN2 + f SHe )  

   f RiHe  = (1- f RiO2)  ∙ f SHe / (f SN2 + f SHe ). 

Tyto údaje již mohou být použity ke stanovení dekomprese ať už pomocí tabulek 

(např. pomocí přepočtu na ekvivalentní vzduchovou hloubku EAD), pomocí 

dekompresního softwaru nebo pomocí potápěčského počítače. Počítač, napojený na 

měřidlo parciálního tlaku kyslíku, jich rovněž využívá k automatickému výpočtu. 

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. Právě ve způsobu regulace 

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

Je nutno si uvědomit, že způsob potápění s rebreathery se poněkud liší od 

potápění s přístroji s otevřeným okruhem, ke kterému jsou rekreační potápěči obvykle 

vycvičeni. Například jemné vyvážení nelze provádět výdechem či nádechem, jelikož 

vaky spolu s plícemi představují jednu soustavu. Proto je vhodné nejprve absolvovat 

příslušný kurs a postupně, po malých krůčcích, se s touto dýchací technikou 

seznamovat. Ani po dlouholeté praxi s rebreatherovým potápěním se člověk nestává 

absolutním expertem a pro hluboké ponory to platí dvojnásobně. 



 22 

2.1. Přístroje s uzavřeným okruhem (CCR). 

Přísně vzato je do uzavřeného dýchacího okruhu (CCR – closed circuit 

rebreather) vpravováno právě takové množství kyslíku, jako to, které bylo 

spotřebováno, a (ve větší míře při změně hloubky) je navíc doplňováno příslušným 

diluentem. V důsledku toho je spotřeba diluentu poměrně malá, a proto je takto 

regulovaná dodávka velice vhodná při použití drahého diluentu, jakým je například 

hélium či jeho směs s dusíkem a kyslíkem (trimix). Regulace dodávky kyslíku v 

příslušných mezích je zajišťována obvykle prostřednictvím elektrického signálu ze 

snímače parciálního tlaku kyslíku, ovládajícího přes kontrolní jednotku rovněž 

elektronické dávkování. Tento snímač je v uvedeném systému bezpodmínečně nutný. 

Je-li použito jen jednoho diluentu (směsi heliox, vzduch nebo nitrox), není potřebný 

snímač parciálního tlaku diluentu. V případě trimixu (směsi O2 - He - N2) by bylo vhodné 

snímat i parciální tlak dalšího z diluentů (např. He). K ubezpečení o správné funkci 

pohlcovače CO2 by bylo dobré do systému zařadit i snímač parciálního tlaku CO2. Zatím 

ovšem vhodné snímače těchto plynů nejsou k dispozici, a tak bývá používán pouze 

nejdůležitější regulační prvek - snímač parciálního tlaku kyslíku (pO2), který však bývá 

pro zvýšení bezpečnosti minimálně zdvojován, avšak většinou se nacházejí v sadě tři 

(dle logiky, že selže-li jeden, zbývající dva dávají správnou hodnotu – viz obr. 13, 14 ). 

Reprezentant takového zařízení je znázorněn na obr. 15. 

Jeho funkce je v principu následující: na základě odchylky skutečného 

parciálního tlaku kyslíku od požadovaného (od tzv. setpointu, jehož hodnotu je nutno 

nastavit) je ze zásobní láhve přes redukční ventil do vaku například elektronicky 

ovládaným ventilem (nejčastěji solenoidovým ventilem) dodáno stanovené množství 

kyslíku. Překročí-li parciální tlak kyslíku předepsanou mez, doplní se dýchací směs 

příslušným diluentem z další zásobní láhve na správný poměr plynů ve směsi, 

odpovídající okolnímu tlaku. To se provádí převážně ručně po upozornění signálem. U 

novějších rebreatherů je častokrát použito optické signalizace vícebarevnými LEDkami 

umístěnými do zorného pole potápěče (HUD – Head Up Display) (obr. 5a, 5b) a někdy 

spojenými se signální vibrací systému.  

Rovnovážné složení směsi pro účely stanovení dekomprese lze pro různé 

setpointy a některé směsi nalézt v tabulkách Tab. 1 až Tab. 5. 
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Obr. 13 a 14.  Příklad displeje a ovládání funkce počítače CCR. 

Při sestupu, kdy se narůstajícím tlakem zmenšuje objem plynu ve vaku, doplňuje 

se vak „diluentem“, obsahujícím kyslík v poměru, odpovídajícím zamýšlené hloubce 

ponoru. Při výstupu rozpínající se nadbytečná směs uniká přetlakovým ventilem a při 

poklesu parciálního tlaku kyslíku pod nastavenou mez je doplňována kyslíkem. 

Přípustné snížení parciálních tlaků diluentů a zvýšení pO2 je pochopitelně velice vhodné 

v průběhu dekomprese, kterou tím značně zkracuje. Dostane-li se parciální tlak kyslíku 
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Obr. 15. Principiální schéma CCR s elektronickou regulací. 

 

mimo přípustné meze a není - li možno ho korigovat,  je to současně pokynem k 

přechodu na  nouzový režim (buďto na polouzavřený, realizovaný občasným výdechem 

do masky nebo na záložní systém s otevřeným okruhem) a k výstupu. Elektronické 

dávkování dává tomuto typu i název ECCR  - electronically controlled CCR. 

 Technicky bývá dávkování kyslíku v ECCR provedeno následovně: 

 -  nastavení setpointu  (v rozmezí 0,4 -1,4 baru) 

 -  do počítače jsou zavedeny hodnoty pO2  ze 3 senzorů O2 

 - rozhodovací logika dle velikosti signálů pozná, zda vypadl (má poruchu) jeden 

senzor. Pak vybere dva sobě blízké údaje a použije je. (Horší je to ovšem při poruše 2 

senzorů, jejíž pravděpodobnost je však malá). 

 - co 4 - 5 sekund porovná hodnotu s hodnotou nastavení (setpointu) a případně 

dá signál k otevření dávkovacího mechanismu. Dávkovač kyslíku má poměrně velkou 

spotřebu elektrického výkonu a baterie k tomu potřebné musí být v dobrém stavu. 

Dávkovacím mechanismem může být  
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 - solenoidový ventil (někdy s akumulátorem kyslíku) 

 - piezoelektrický ventil 

 - sekvenční dávkovač (dle rychlosti poklesu pO2 odhadne spotřebu a dá signál na 

motor ovládající jehlový ventil). 

 Vývoj elektronické regulace dávkování, která bývá nejčastěji rovněž zdvojena 

(primární a sekundární), signalizace i nových technologií přinášejí další zdokonalování a 

rozšíření výrobků, nacházejících se na trhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16. Principiální schéma CCR s manuální regulací (MCCR). 

 Samotná regulace dodávky kyslíku však nemusí být nutně automatická. Jsou k 

dispozici zařízení, z nichž nejznámější je pravděpodobně tzv. systém KISS ( obr. 16), v 

nichž je do okruhu vpravováno mechanicky (např. tryskou o vhodném průřezu nebo 

jehlovým ventilem) množství kyslíku jen o málo menší, než je potřebné k pokrytí 

metabolické spotřeby při potápění (např. 0,8 litru za minutu). Kyslíkové čidlo v okruhu 

(zde obvykle alespoň zdvojené) reaguje na parciální tlak kyslíku a dává signál do 

registračního zařízení (displeje), které potápěč sleduje. Při poklesu pO2 pod určitou 
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hodnotu (např. pod 80 kPa - 0,8 baru) potápěč ručně dodá kyslík ze zásobníku, aby 

jeho parciální tlak stoupl např. na 100 kPa. Při překročení určité meze lze naopak 

připuštěním diluentu jeho parciální tlak snížit. Podle velikosti nastavené stálé dávky a 

fyzického výkonu je možné „vyladit“ zařízení tak, že manuálně je kyslík doplňován co asi 

10 - 30 minut. Přístroj lze zařadit do kategorie MCCR - manually controlled CCR.  

 Přístroje s uzavřeným okruhem jsou tedy zařízení se stálým parciálním tlakem 

kyslíku (v cílové hloubce) a ke stanovení dekomprese je nutno uvažovat o doplňku 

tlaku diluentu na celkový tlak v maximální hloubce. Například při použití vzduchu jako 

diluentu a při dodrženém nastaveném minimálním parciálním tlaku kyslíku 100 kPa      

(1 bar) v hloubce 35 metrů (celkový tlak 450 kPa) zůstává na dusík parciální tlak 350 

kPa. Při použití vzduchových tabulek bychom museli provést přepočet na tzv. 

ekvivalentní vzduchovou hloubku (tj. na hloubku, ve které je parciální tlak dusíku ve 

vzduchu stejný, jako ve směsi ve vaku rebreatheru). Uvedený tlak má dusík ve vzduchu 

v hloubce 34 metrů. V menší hloubce - např. ve 25 metrech - by byl pN2 = 250 kPa, což 

je parciální tlak dusíku dýchaný v otevřeném okruhu v hloubce 22 metrů. Samozřejmě, 

že nebyl -li zmíněný parciální tlak kyslíku dodržen a byl nižší, např. 80 kPa,  je nutno 

použít této hodnoty a ekvivalentní vzduchová hloubka bude větší, než hloubka reálná.  

 Signál z elektronického čidla, monitorujícího parciální tlak kyslíku, však může  být 

rovněž přiveden k sofistikovanému počítači, schopnému při vypočtené znalosti složení a 

parciálního tlaku diluentu stanovovat způsob výstupu, tedy dekompresní postup, 

automaticky. Toho využívají dnešní CCR nejčastěji. 

 Samotné čidlo ke snímání parciálního tlaku kyslíku je ve své podstatě galvanický 

článek (obr. 17) a příliš se neliší od čidla, používaného ke stanovení koncentrace 

kyslíku např. v nitroxové směsi na hladině. Jeho reakční doba se pohybuje v rozmezí 5 -

10 sekund (překrytí PTF - membránou proti vlhkosti ji prodlouží), jeho přesnost bývá     

 1% pO2. Výstupem je napětí v milivoltech, a to je převedeno v měřicím zařízení přímo 

na parciální tlak kyslíku. Před ponorem je vždy dobré provést jeho kalibraci (pokud 

možno směsí s maximálním obsahem kyslíku). Občas je nutno provést i kontrolu 

linearity mezi výstupním napětím a  pO2. Ta se provádí nejčastěji při normálním 

atmosférickém tlaku mezi dvěma poměrně snadno dosažitelnými hodnotami: pO2 =      

21 kPa (0,21 baru, vzduch) a  pO2 = 100 kPa (1,0 baru, čistý kyslík).  Čidlo totiž stárne a 
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mění svoji charakteristiku. Nesprávné hodnoty by mohly být pro potápěče nebezpečné. 

Vykazuje-li totiž parciální tlak kyslíku nižší, než jaký je ve skutečnosti, hrozí hyperoxie, 

je-li tomu naopak, pak dochází k ohrožení dekompresní nemocí. Např. nejpoužívanější 

čidlo R22D by mělo vykazovat pro vzduch a kyslík hodnoty 8 a 40 mV.  Životnost čidla je 

6 - 24 měsíců dle frekvence používání. Čidlo je citlivé na dotek, vlhkost, horko a vyšší 

koncentraci CO2. Údajně je citlivé i na vyšší parciální tlak hélia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17. Kyslíkové čidlo – principiální schéma. 

 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 pracovaly spíše v polouzavřeném režimu se stálou 

dávkou a jen tehdy, kdy tato dávka byla menší než spotřeba (což spíše svědčí o 

nesprávném nastavení dávky), byl zmenšující se objem kyslíku ve vaku doplňován 

ručně nebo automatikou reagující na podtlak v prostoru, z něhož jsou bezprostředně 

odebírány vzdušiny. Pro časté zmínky o něm si jej popíšeme ve zvláštním odstavci. 
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2.2. Přístroje s polouzavřeným okruhem (SCCR, SCR). 

Elektronická regulace dávkování je sice ideální, nicméně pro někoho ne zcela 

spolehlivá  záležitost. Přestože vývoj elektronických čidel a elektroniky vůbec značně 

pokročil, nevzbuzuje u někoho přílišnou důvěru vědomí závislosti na elektronice v 

prostředí, které jí není příliš příznivé. K tomu se přidává náročnější údržba celého 

zařízení. Na druhé straně je 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. Už 

v dobách, kdy řešení elektronickým dávkováním bylo ještě fikcí nebo doménou velmi 

omezených zájmových skupin, bylo totiž možno situaci vyřešit jinak. 

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

spotřebované množství, je možné ho dodávat v poněkud větším  množství DO2, než jaká 

je jeho předpokládaná maximální spotřeba SO2
max. Musí být ovšem dodáván s některým 

z diluentů - například s dusíkem - v koncentraci fO2
S

  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  = 120 -160 kPa. 

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

samotný a že i dávka kyslíku je dimenzována na maximální  spotřebu (systém je 

kyslíkem předávkován). Jelikož inertní plyn – diluent - není v organismu využíván (pouze 

se ho nepatrné množství v těle rozpouští, avšak při výstupu je naopak vylučován), musí 

v každém dechovém cyklu z přetlakového ventilu určité množství vydechnuté směsi 

uniknout. Proto se hovoří o okruhu polouzavřeném (semiclosed circuit rebreather –

SCR). 

 V dnešní době bývá častokrát i do polouzavřeného dýchacího okruhu vřazován 

systém, registrující parciální tlak kyslíku a případně i napojený na příslušný počítač, 

stanovující dekompresi.  

 

2.2.1. Přístroje s aktivním dávkováním směsi. 

 Nejznámějším a dlouhodobě používaným při pracovním potápění je přístroj s 

dávkou předem namíchané směsi (obr. 18) - někdy též nazývaný přístroj s aktivním 
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dávkováním směsi. Tato dávka může být s hloubkou stálá (přístroj s konstantní 

hmotnostní dávkou , čili constant mass flow - CMF) nebo proměnná (proměnná dávka, 

čili variable mass flow -VMF).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18. Přístroj s polouzavřeným okruhem s konstantní dávkou směsi (CMF). 

V principu se od sebe obvykle liší pouze tím, zda je dávkovací trysce předřazen 

redukční ventil konstruovaný tak, že okolní tlak neovlivňuje (v prvém případě) nebo 

ovlivňuje velikost středotlaku, tj. zda je přívod okolního tlaku k pružinové komoře 

redukčního ventilu uzavřen nebo otevřen. Zvýšením středotlaku se zvýší velikost dávky. 

 Středotlak, tedy tlak před tryskou, musí být nastaven nad určité minimum 

(přibližně dvojnásobek okolního tlaku v maximální operační hloubce), kterým lze v trysce 

dosáhnout tzv. kritické rychlosti (lokální rychlosti zvuku). Průměr trysky (trysky bývají i 

zdvojeny pro případ ucpání jedné z nich) pak bývá vhodně zvolen podle rozsahu 

hloubek, ve kterých má být přístroj použit. 

 Průměry používaných trysek jsou velmi malé - řádu desetin milimetru, jak uvidíme 

dále - a jejich případné ucpání by mohlo být pro potápěče osudné. Proto je nutno dbát 
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na čistotu dodávané směsi i s ohledem na mechanické částečky a případně vstupu do 

trysky předřadit mechanický filtr. 

 

 2.2.1.1. Přístroj s konstantní hmotnostní dávkou směsi – CMF SCR. 

 Nejznámějším představitelem tohoto typu je asi přístroj Dräger Dolphin (obr. 7) 

(případně Atlantis), který je rekreačním následovníkem v minulosti velmi efektivních 

přístrojů pro pracovní nasazení, vyvinutých  zmíněným výrobcem (přístroje FGG, 

FGT...). V zásobní láhvi  se nachází směs plynů  označená O2 - X (za X dosaďme N2 

nebo He, v případě trimixu jejich směs) o koncentraci kyslíku fO2
S

  a do vaku je 

dodávána stálá dávka směsi D (např. v litrech za minutu). Těsně po sestupu  do 

hloubky h o celkovém tlaku ph bude při stálém doplňování vaku ruční dávkou, případně 

plicní automatikou (ADV), koncentrace kyslíku ve vaku blízká složení v zásobníku  

(fO2
S). Po určité době (v závislosti na spotřebě kyslíku, objemu vaku, velikosti stálé 

dávky a na  hloubce) se však ustálí na jisté rovnovážné koncentraci fO2
R (obr. 19). 

Rovnovážná koncentrace u tohoto přístroje není závislá na hloubce. Z podmínek 

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

hloubek využití přístroje stanovit parametry pro dodávku směsi: koncentraci kyslíku fO2
S  

v ní a velikost D stálé dávky směsi. 

Při rovnováze platí, že množství dodaného kyslíku (DO2) se musí  rovnat součtu 

množství spotřebovaného kyslíku (SO2) a množství kyslíku, které je vypuštěno 

přetlakovým ventilem (EO2 ), to vše za jednotku času, například za jednu minutu, tedy 

                  DO2 = SO2 + EO2. 

Přitom platí  DO2 = fO2
S  D a v prvním přiblížení (kdy je použit pouze jeden 

dýchací vak) také EO2  = fO2
R  E.  Zde E je celkové množství unikající směsi, a to je 

rovno        E = D - SO2 . 

Pro rovnovážnou koncentraci fO2
R pak po dosazení dostáváme vztah 

    fO2
R = (fO2

S  D - SO2) / (D - SO2 ) ,  

který je pro veškeré výpočty, spojené s uvedeným zařízením, nejdůležitější.  Např. v  

tlaku v hloubce ph je rovnovážný parciální tlak kyslíku pO2
R stanoven  jako 

   pO2
R = fO2

R  ph = [(fO2
S - D - SO2) / (D - SO2)] ph. 
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CMFSCC, časový průběh koncentrace O2 (fO2(t))

při dávce 11 a 15 l/min a při různé spotřebě O2 (l/min):

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

čas [minuty]

p
o

d
íl
 k

y
s

lí
k

u
 f

O
2
  

11/1,0

11/1.5

11/2,0

15/1,0

15/1.5

15/2,0

Nitrox 32/68

fO2
R
 (1,5 l/min)

fO2
R
 (2,0 l/min)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19. Postupné nastavení rovnovážného složení ve vaku. 

(Umístěním výpustného ventilu do výdechového vaku před pohlcovač CO2 

rovnovážná koncentrace kyslíku poněkud vzroste. Vzroste totiž jeho parciální tlak, a sice 

přibližně o 5 kPa. To plyne z faktu, že směs, vypouštěná přetlakovým ventilem, má 

složení nikoliv fO2
R, nýbrž (fO2

R – ΔpO2 / ph), kde ΔpO2 = 5 kPa je nám již známý rozdíl 

parciálních  tlaků kyslíku ve vdechovaném a vydechovaném vzduchu). 

Rovnice pro rovnovážný parciální tlak kyslíku pO2
R lze využít ke stanovení 

parametrů přístroje. Koncentrace kyslíku fO2
S v předem namíchané směsi v zásobníku a 

velikost D stálé dávky (za 1 minutu) se pak totiž stanoví ze dvou podmínek : 

Podmínka 1. - stanovení koncentrace kyslíku ve směsi: V největší operační 

hloubce  ( tj. v tlaku ph
max), pro  kterou má přístroj sloužit, nesmí parciální tlak kyslíku 

překročit  hodnotu pO2
max ani při minimální spotřebě kyslíku. Tuto podmínku  je možno 

nahradit jednodušší: koncentrace fO2
S v zásobníku musí  zaručit, že při doplňování vaku 

v průběhu sestupu do hloubky nedojde k překročení hodnoty pO2
max v tlaku ph

max. Pak 

musí platit 

                             fO2
S

 = pO2
max / ph

max.  



 32 

Podmínka 2. –stanovení velikosti stálé dávky. Velikost dávky D musí být 

dostatečná, aby ani při maximální uvažované spotřebě kyslíku SO2
max nedošlo v 

minimální uvažované operační hloubce přístroje (v tlaku ph
min) k podkročení  minimální 

přípustné hodnoty parciálního tlaku kyslíku pO2
min = 16 kPa. Potom je 

   D = ( ph
min - pO2

min )  SO2
max  / (fO2

S  ph
min - pO2

min ). 

 

Příklad: pro přístroj, určený k použití od hladiny (ph
min = 100 kPa) do 40 metrů 

(ph
max = 500 kPa), bychom pro maximální spotřebu kyslíku SO2

max = 2 l /min a pro 

maximální přípustný tlak kyslíku pO2
max = 150 kPa získali následující hodnoty : 

koncentrace kyslíku v zásobníku : 

            fO2
S = pO2

max / ph
max  = 150 kPa / 500 kPa = 0,30 (30 %) 

velikost stálé dávky směsi : 

    D = ( ph
min - pO2

min )  SO2
max  / (fO2

S  ph
min - pO2

min ) = 

         = (100 kPa - 16 kPa)  2 l /min / (0,30 100 kPa - 16 kPa) = 12,0 l /min. 

Rovnovážná koncentrace kyslíku by pak při maximální spotřebě kyslíku 2 l /min 

byla 

  fO2
R = (fO2

S  D -SO2) / (D - SO2)  = (0,3012,0 - 2) / (12,0 - 2) = 0,16 (16%) 

a při střední uvažované spotřebě kyslíku 1,5 l/min : 

    fO2
R = (fO2

S  D -SO2) / (D - SO2)  = (0,3012,0 - 1,5) / (12,0- 1,5) = 0,20 (20%) , 

tedy přibližně stejná, jako koncentrace kyslíku ve vzduchu. 

Výpočty rovnovážných koncentrací zde byly provedeny mj. i proto, aby bylo 

zřejmé, že koncentrace diluentu, např. dusíku, závisí na spotřebě kyslíku (na fyzické 

zátěži), a na to je nutno pamatovat  pro dekompresi. Pokud bychom uvažovanou 

maximální spotřebu při výpočtu stálé dávky zvýšili na 2,5 litrů za minutu, obdrželi 

bychom hodnotu D = 15,0 l /min a při skutečné spotřebě 1,5 l /min rovnovážnou 

koncentraci fO2
R = (0,3015,0 -1,5) / (15,0 -1,5) = 3,0 / 13,5= 0,22, tedy větší podíl 

kyslíku než ve vzduchu a tudíž nižší podíl dusíku. Odlišný podíl dusíku od jeho podílu ve 

vzduchu má vždy za následek i nutnost provést pro účely dekomprese dle vzduchových 

tabulek přepočet na ekvivalentní vzduchovou hloubku EAD. Viz rovněž Tab. 6 a Tab. 7. 
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Upozornění: stálá dávka D je stanovena v hladinových litrech za minutu 

(někdy též „normálních“ litrech, zkráceně „NL“), což znamená to, že její velikost není 

ovlivněna hloubkou. Proto například láhev o objemu 10 litrů naplněná uvažovanou 

směsí na 20 MPa by při stálé dávce 12,0 l / min vystačila teoreticky na  pobyt pod vodou 

na dobu 2000 l / 12,0 l / min =166 minut, a to v kterékoliv hloubce (v příkladu do 40 m).  

Při reálném plánování ponoru je ovšem nutno odečíst zásobu směsi, použitou k 

doplňování vaku během změn hloubek, k občasnému propláchnutí vaku, na výstup 

včetně dekomprese a samozřejmě na rezervu pro nepředvídané události. 

Jak již bylo řečeno, velikost dávky směsi D závisí na průměru použitých trysek. 

Tuto dávku (v hladinových litrech za minutu) lze při známém průměru d  trysky v 

milimetrech a pro krátkou a zcela hladkou kruhovou trysku přibližně stanovit ze vztahu: 

     D = A p0  d 2 ,  

ve kterém p0  je velikost celkového tlaku před tryskou v barech a A je konstanta, která 

pro nitrox o různé procentuální koncentraci kyslíku kO2 nabývá hodnot, které je možno 

stanovit přibližně ze vztahu A = 9,233 - 0,00588 kO2
S . Přitom velikost tlaku před tryskou 

p0  musí být alespoň dvojnásobkem tlaku (ph) za ní. 

 Např. tryska o průměru 0,25 mm dá při nastavení přetlaku v redukčním ventilu 

před tryskou na 10 barů (celkový tlak p0 = 11 barů !) a pro Nitrox 40/60 (kO2
S = 40 %) 

stálou dávku D = 6,2 l / min. Při zdvojení trysek tedy dosáhneme dávky 12,4 l / min. 

 Pro trimix je stanovení konstanty A poněkud složitější. Větší je vliv hélia a pro 

koncentrace hélia do 50% dostáváme přibližně A = 9,71 + 0,0011 k2
He

S .  

 

2.2.1.2. Přístroj s proměnnou dávkou směsi – VMF SCR.                            

 Předchozí výpočet byl proveden pro konstantní hodnotu středotlaku a stálá dávka 

bude zachována do hloubky, v níž se okolní tlak přiblíží dvojnásobku p0 , tedy v našem 

příkladě do hloubky, v níž je tlak 11 / 2 baru = 5,5 baru, tj. do 45 metrů (obr. 20).  

 Je-li však v pružinové komoře redukčního ventilu okolní tlak, dávka v závislosti na 

zvětšující se hloubce a na velikosti středotlaku mírně roste a její zvýšení v hloubce 

může působit příznivě na rovnovážné složení dýchací směsi. S tímto zvýšením dávky je 

však nutno počítat přinejmenším při plánování spotřeby směsi. Například v našem 
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Průtok směsi TMX 15/55  v CMF SCC 

při stálém celkovém středotlaku p0 = 11 barů  

pro dva průměry trysek
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případě by v hloubce 40 metrů byl před tryskou tlak 15 barů (11 + 4) a dávka z obou 

trysek by vzrostla v poměru 15 / 11 oproti hladinové, tedy na 16,9 l / min. Tento systém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20. Průtok tryskami při konstantním středotlaku v závislosti na hloubce. 

 

má tedy dávkování proměnné s hloubkou (proto variable mass flow -VMF) a je využit 

například v přístroji Draeger Ray nebo v italském Azimuth. Výpočty složení směsi jsou v 

principu stejné, jako u předchozího přístroje, pouze je nutno do  příslušných vztahů 

dosadit pro výpočtovou hloubku (o tlaku ph) správnou dávku Dh směsi. Ta se obecně 

stanoví ze vztahu    

    Dh = D0 ∙(p0 + ph)/ p0, 

ve kterém D0 je stálá dávka na hladině při celkovém tlaku p0. 

Určitou výhodou tohoto systému je rovněž skutečnost, že na redukční ventil, 

použitý k dávkování směsi, lze přímo napojit druhý stupeň plicní automatiky a využít ho 

coby záložní (nouzový) systém.  
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Sonický průtok tryskou při proměnném středotlaku (hloubce) 

v závislosti na jejím průměru pro TMX 15 / 55.
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Obr. 21. Závislost průtoku tryskou při proměnném středotlaku (otevřeném red. 

ventilu) na průměru trysky. 

 

 2.2.1.3. Přístroj s mícháním směsi ve vaku (bez kyslíkového čidla). 

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 použito čidla, snímajícího parciální tlak kyslíku, 

bývá alespoň mechanicky kontrolován poměrný průtok obou plynů, což vnáší do 

systému další komplikaci a možnost selhání. Tento systém občas fugoval ve starších 

zařízeních, avšak v  dnešní době kyslíkových čidel pravděpodobně používán není, 

alespoň o tom  autor těchto řádek nemá k dispozici informace. 
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 2.2.1.4. Posouzení systémů s aktivním dávkováním směsi. 

Nevýhodou obou uvedených polouzavřených systémů je kromě nebezpečí 

ucpání trysky skutečnost, že rovnovážná koncentrace kyslíku je závislá na jeho 

spotřebě, tedy na fyzické zátěži potápěče. Tím se ovšem mění i podíl rovnovážné 

koncentrace diluentu a - není –li  využito kontinuálního snímání parciálního tlaku kyslíku 

a počítače - ke stanovení dekomprese je nutno počítat s již zmíněnou ekvivalentní 

vzduchovou hloubkou, a sice pro maximální předpokládanou spotřebu kyslíku.  

 

 2.2.2. Přístroj s pasivním dávkováním směsi (PASCR). 

Další možností je dávkování směsi, řízené dýchacím cyklem, které z 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 totéž množství spolu se spotřebovaným množstvím kyslíku je 

pak objem v dýchacím okruhu doplněn plicní automatikou (proto se hovoří rovněž o 

pasivním dávkování směsi, o PASCR - passive addition SCR). Jelikož změnou zátěže 

se současně mění i dechová frekvence, ustálí se poměr přivedeného a vypuštěného 

kyslíku na  určité hodnotě - nezávisle na jeho spotřebě. Poměrně stálá rovnovážná 

koncentrace kyslíku pak závisí především na parametrech přístroje a umožňuje snadněji 

stanovovat rovnovážnou koncentraci diluentu a tudíž i potřebnou dekompresi.  

Na obrázku 22 je znázorněn jeho princip. Základem  jsou dva v sobě umístěné 

dýchací vaky ve tvaru vlnovce (harmoniky) o definovaných objemech V  (6) a v (7). 

Vydechnutá směs postupuje přes výdechovou trubici do obou současně. Při nádechu, 

vedeném přes pohlcovač CO2, se oba vaky smršťují, přičemž zpětný ventil (10) na 

vstupním konci vnitřního vaku zabezpečuje, že se směs z vaku v  nevrací, nýbrž je 

vypouštěna přetlakovým ventilem (8) do okolí. Vypuštěné (a spotřebované) množství 

vzdušiny pak musí být nahrazeno pomocí dávkovače (4), podobném ventilu ve druhém 

stupni plicní automatiky a aktivovaném pomocí ovladače (5). Dávkovač bývá navíc 

zdvojen.  

Ke stanovení rovnovážné koncentrace fO2
R využijeme i zde faktu, že taková 

koncentrace se nastaví tehdy, je-li množství kyslíku DO2, dodané do systému na jeden 

dechový cyklus, rovno součtu spotřebovaného (SO2) a vypuštěného (EO2) množství, tedy 
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                             DO2 = SO2 + EO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22. Schéma polouzavřeného přístroje s pasivním dávkováním (PASCR). 

 

Přitom dávka směsi D, dodané do okruhu, je rovna součtu vypuštěného množství E a 

spotřebovaného kyslíku SO2, tedy D = E + SO2. Pak v předchozí rovnici je 

     DO2 = fO2
S  (E + SO2)  

(zde fO2
S je koncentrace kyslíku v zásobníku). 

 Přitom z nádechového množství N spotřebujeme (hladinový) objem kyslíku  

     SO2 = 0,05  patm /ph  N   

Zde patm je tlak na hladině a ph tlak v hloubce a faktor  0,05  patm /ph v uvedeném  

vztahu postihuje rozdíl v koncentraci kyslíku  v nadechovaném a vydechovaném 

vzduchu v hloubce o tlaku ph. (Častokrát se uvádí ve výpočtech namísto čísla 0,05 

veličina 1/K, kde pak K = 20). 
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 Směs, vypouštěná z malého vaku, má rovnovážnou koncentraci kyslíku fO2
R 

ochuzenou právě o tento rozdíl, a pak objem vypuštěného kyslíku je    

    EO2 = ( fO2
R - 0,05  patm /ph ) E. 

Při uvedené konstrukci je poměr nádechového objemu N a vypuštěného 

množství vzdušin E, tedy poměr r = N / E,  při stabilizovaném dýchání současně dán 

poměrem objemu velkého vaku k objemu malého vaku, tedy  

      r = V / v. 

Dosadíme-li ve třetí z rovnic za N = r  E, dostáváme spojením všech vztahů pro 

rovnovážnou koncentraci kyslíku výsledný vztah 

               fO2
R = fO2

S - 0,05  r  patm /ph  (1 - fO2
S ) + 0,05  patm /ph . 

Pokud je konstrukce rebreatheru taková, že je vypouštěna směs již zbavená 

oxidu uhličitého (tj. již prošlá pohlcovačem), je zapotřebí v rovnici vypustit poslední člen.  

S rostoucí hloubkou se rovnovážná koncentrace kyslíku blíží k jeho původní 

koncentraci v zásobníku (fO2
S), jak je zřejmé z obr. 23. V malých hloubkách však 

může být značně nižší a je nutné stanovit, od které minimální hloubky lze přístroj 

použít bez rizika podkročení pO2
min. Maximální  hloubka je obvykle dána koncentrací 

kyslíku v zásobníku, která určuje, v jaké hloubce by bylo dosaženo maximálního 

přípustného parciálního tlaku kyslíku při stálém doplňování vaků v průběhu sestupu a 

případně při využití zásoby směsi v nouzovém režimu otevřeného okruhu. 

Tak například pro poměr r = 8 a pro koncentraci kyslíku v zásobníku fO2
S = 0,32 

(32 %) je maximální hloubka (MOD) při pO2
max =150 kPa rovna 36 m a minimální (pro 

pO2
min  = 16 kPa) by byla rovna 4 m. (Nebereme -li v úvahu poslední člen v předchozí 

rovnici, byla by minimální hloubka použití rovna 7 metrům !). Od hladiny do minimální 

hloubky je nutno využít jiného způsobu zásobení dýchací směsí - například dýchat 

uvedenou směs z plicní automatiky, tj. v režimu otevřeného okruhu - a totéž 

samozřejmě platí pro výstup a dekompresi. To je určitou nevýhodou tohoto rebreatheru. 

Je to rovněž znázorněno v diagramu na obrázku 24. 
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PASCR, r = 8, průběh parc. tlaku O2 s hloubkou
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Obr. 23. Závislost rovnovážné koncentrace plynů ve směsi na hloubce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24. Závislost rovnovážného parciálního tlaku  kyslíku na hloubce pro několik 

nitroxových směsí. 
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Z principu uvedené konstrukce plyne, že spotřeba směsi je oproti spotřebě v 

režimu otevřeného okruhu r - krát menší (jsou-li například objemy vaků v poměru 8 / 1, 

je spotřeba osmkrát menší). V některých přístrojích tohoto typu (například v původním 

rebreatheru Halcyon skupiny WKPP, obr. 9) je poměr r proměnný s hloubkou.  

 Velkou výhodou tohoto řešení je rovněž fakt, že k dávkování není použito trysek 

o malém průřezu a to, že při svislejší poloze se voda z okruhu automaticky odstraňuje 

přes přetlakový ventil při každém nádechu. Navíc celková konfigurace přístroje je velmi 

blízká konfiguraci otevřeného okruhu a obzvláště v nouzových situacích je nacvičený 

přechod na standardní proceduru poměrně snadný.      

Nejznámějším reprezentantem tohoto systému je Halcyon RB80 (obr.25). Pro 

jednoduchost své konstrukce je tento přístroj různými výrobci často a úspěšně 

kopírován. Je však třeba dodat, že uvedený systém je mnohem starší – novou (a velmi 

užitečnou !) invencí je využití výpustné části (malého vaku) jako vodní pasti.   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Obr. 25. PASCR Halcyon RB80 a jeho modifikace. 

Rovnovážné složení směsí lze rovněž nalézt v tabulkách Tab. 8 a, b a Tab. 9. 
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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 (obr. 26) je však 

obvykle bližší přístroji s polouzavřeným okruhem se stálou dávkou předem namíchané 

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

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

spotřeba kyslíku (např. 2 litry kyslíku za minutu). Pokud ovšem spotřeba kyslíku tuto 

dávku překročí, zmenšující se objem vaku vede k doplnění kyslíku z plicní automatiky 

nebo ručně a přístroj skutečně pracuje v režimu uzavřeného okruhu. Některé z těchto 

přístrojů tohoto způsobu dodávky kyslíku využívají zcela záměrně (ruční dodávka ještě 

více zmenšuje i tak už malý počet vystupujících bublin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26. Jednoduchý kyslíkový přístroj (bez čidla pO2 a se stálou dávkou kyslíku). 

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

diluent. Někdy se v této souvislosti diskutuje o ohrožení dusíkem, vylučovaným v 
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průběhu ponoru z těla a způsobujícím tak hypoxii. 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 přípustný 

parciální tlak kyslíku překročen (tedy do hloubek přes 6 metrů - ohrožení akutní otravou 

kyslíkem) nebo při zanedbání údržby přístroje (hlavně pohlcovače a nádechového 

ventilu, jehož důsledkem je 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 i do hloubek větších než 20 metrů (obr. 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.27: Drägerův „Kleintauchgerät 138“ z r. 1941. Zásobník kyslíku s dávkovačem 

jsou umístěny na břichu, pohlcovač CO2 je uschován v dýchacím vaku. 

Poznámka: Některé přístroje využívají pouze jedné hadice, v níž vzdušiny 

procházejí oběma směry - tzv. „pendelatemsystem“, zvyšující dechový mrtvý prostor.  
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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 

1,2krát 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 potápěčem 

za 2 - 3 hodiny při těžší  práci. 

Existují i přístroje (povětšinou armádní), které těchto principů využívají 

v kombinaci s dalšími dýchacími směsmi a které slouží k ponorům do větších hloubek, 

než připouští použití čistého kyslíku. 

 

 3. Závěr  

 Rebreathery jsou pro svoji malou spotřebu dýchacího média velice výhodná 

zařízení především tehdy, kdy je nutno počítat s dlouhodobým pobytem pod vodou. 

Kromě malé spotřeby kyslíku se uplatňuje i malá spotřeba diluentu, což je výhodné pro 

kapsu potápěče při hloubkovém potápění, a tudíž při použití směsí se značně drahým 

héliem.  

 Při průnicích do míst, kde bubliny z otevřeného okruhu mohou snižovat 

viditelnost (jeskyně s usazeninami na stropě), je výhodná i skutečnost, že z rebreatheru 

stoupá bublin jen velmi málo (SCR) nebo žádné (CCR). Nepřítomnost bublin oceňují i 

fotografové a samozřejmě vojáci. Nezanedbatelný je i fakt, že dýchaná směs je vlhká a 

teplá (potápěč není tolik dehydrován ani ochlazován dýcháním, a to ani při delších 

expozicích). Tzv. „zamrznutí “ zařízení je nepravděpodobné pro velmi malé průtoky 

redukčními ventily. 

 Obzvláště rebreathery CCR jsou výhodné pro snížení saturace inertními plyny.     

 Největší nevýhodou dnes vyráběných rebreatherů (pro civilní účely již desítky  

typů) je oproti zařízení s otevřeným okruhem jejich značně vysoká cena. Navíc je k této 

ceně nutno připočíst cenu výcviku k jeho používání, který je u mnoha výrobců 

podmínkou jeho prodeje, a který je vhodné absolvovat vždy. Drobnější nákladovou 
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položkou je i nákup absorbentu do pohlcovače oxidu uhličitého a v případě jejich použití 

i občasná výměna elektronických čidel (minimálně co 2 roky, spíše častěji).  

 Další nevýhodou mohou být i poněkud větší nároky na údržbu, dezinfekci a 

skladování. Rovněž transport letadlem do ciziny bývá s rebreatherem poněkud 

náročnější. 

 Použití rebreatherů má rovněž úskalí, vyplývající z principu jejich funkce. Není-li 

sledován parciální tlak kyslíku, pak jeho nedostatek (snížení jeho parciálního tlaku pod 

příslušnou mez), stejně jako jeho nadbytek (překročení pO2
max ) nevydá potápěči (téměř) 

žádný varovný signál a dostaví se fatální důsledky (rychlé bezvědomí nebo nástup 

epileptických křečí). Při použití polouzavřeného okruhu bez elektronického snímání pO2  

je nutno, kromě případné správné volby směsi a jejího dávkování, sledovat i pravidelný 

výstup bublin v každém dechovém cyklu. 

 Podobně je nutno pečlivě dbát na úplné odstranění oxidu uhličitého z dýchacího 

okruhu. Nástup otravy CO2 může být, přes jisté varovné příznaky,  dramaticky rychlý a 

jeho důsledkem je rovněž bezvědomí.  

 Vniknutí vody do dýchacího okruhu je dalším z problémů, kterému je nutno 

předejít důkladnou kontrolou těsnosti a provedením příslušných testů před ponorem. 

Jde o podtlakový a přetlakový test (viz praktické pokyny ).  

 Podle předchozího by se dalo říci, že rebreathery jsou určeny pro náročné 

potápění. Přesto pravděpodobně velká část kupujích si toto zařízení pořizuje spíše pro 

nové a neobvyklé zážitky a snad jako možnost budoucího rozšíření své činnosti do 

oněch náročnějších oblastí.  Proto se rebreathery v poslední době stále šířeji prosazují i 

v rekreačním potápění a předpověď údajně říká, že v příštích letech se s rebreathery 

bude potápět minimálně 20 procent zájmových potápěčů - přinejmenším z příjmově 

silnějších regionů světa. 

Poměrně jednoduchá konstrukce a možnost přestavby rebreatherů, ať už  

„suchých“ nebo různými způsoby získaných obvykle ze zásob zahraničních armád, vede 

rovněž k tomu, že ve světě vzniká řada konstrukcí pro potápění dobře použitelných. 

K tomu je třeba dodat, že rozumní (!) konstruktéři těchto přístrojů, vyráběných 

podomácku, jsou obvykle dobře informováni o jejich případných využitelných mezích a 

těmi se i řídí.  
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4.  Použitá a doporučená literatura. 
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Ryszard Klos: Aparaty nurkowe z regeneracja czynnika oddechowego, 
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Velká část informací byla získána pomocí internetu. Pod heslem „rebreather“ 

vyhledávač najde širokou paletu odkazů. Lze určitě doporučit  (v angličtině) 

http://www.nwdesigns.com/rebreathers/reb_pages.htm 

http://www.therebreathersite.nl/ 

http://www.rebreatherworld.com/ 

V češtině se určitý přehled nachází na  

http://www.rebreather.cz/ 

a vlastní stránky mají skoro všichni  čeští producenti či prodejci rebreatherů, které 

vyhledávač uvede. 
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Příloha 1: Praktické pokyny pro kompletaci a použití rebreatheru 

(především s polouzavřeným okruhem). 

Výdechem do jednotlivých hadic zkontrolujte funkci obou směrových ventilů (jestli 

nepropouštějí vzdušiny). 

Při kompletaci rebreatheru dbejte na správný směr toku vzdušin. 

Naplňte pohlcovač CO2 vhodným absorbentem. Uvádí se pokud možno 

nepoužívat již jednou použitý. Častokrát se však ponechává v uzavřené nádobě 

pohlcovače – obzvláště je-li velká. V tomto případě si poznamenejte dobu, po kterou byl 

absorbent již používán a nevyužívejte ho „naplno“, jelikož může být poněkud 

znehodnocen. Posuďte cenu svého života v porovnání s cenou sorbentu ! Při vysypání 

staršího sorbentu, jeho uzavřením mimo nádobu pohlcovače a pak jeho opětovném 

použití nasypte starší sorbent tak, aby vydechnutá směs procházela nejprve jím a 

teprve pak novým. Sorbent musí být dostatečně natěsnán, aby byl rovnoměrně 

využíván a aby nedocházelo ke kanálování. Pokud se v průběhu ponoru dostaví silný 

pocit „nedostatku vzduchu“, může jít o špatnou funkci pohlcovače CO2 a je nutno přejít 

na záložní systém a vynořit se. Totéž však může způsobit vadný nádechový zpětný 

ventil. 

Podle hloubky použití zvolte správnou směs (viz tabulka).  Při použití PASCR 

nezapomeňte na to, že od hladiny lze využít pouze směsí s větší než minimální 

koncentrací kyslíku v zásobníku (pro r = 8 s koncentrací rovnou nebo větší než 40 %). 

Pro SCR se stálou či proměnnou dávkou směsi („aktivní SCR“ - ASCR) stanovte 

velikost minutové dávky.  

Porovnejte možné doby pobytu v hloubce s ohledem na  

 - velikost dávky a objem zásobníků 

 - výdrž pohlcovače  

 - případnou dekompresi 

 - předem zvolenou rezervu.  

Vypočtěte rovnovážné složení směsi v hloubce (u ASCR s ohledem na 

předpokládanou spotřebu - předpokládejte minimálně 1, 5 l  O2 za minutu).  
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Vypočtěte rovnovážné složení směsi na hladině (u ASCR s ohledem na 

předpokládanou spotřebu (předpokládejte minimálně 2 l  O2 za minutu) a zjistěte, zda 

v ní bude minimálně 16 % kyslíku.  

Používáte-li vzduchové dekompresní tabulky, stanovte ekvivalentní vzduchovou 

hloubku.  

Zvolte předpokládanou dobu pobytu v hloubce a stanovte způsob výstupu 

(dekompresi). 

Zkontrolujte, zda se středotlak za 1. stupněm dávkovací automatiky nachází 

v předepsaných mezích. Pokud ne, seřiďte ho. 

ASCR: Napojte středotlakou hadici na správnou trysku stálé dávky a pomocí 

průtokoměru (nebo plněním známého objemu za čas)  zkontrolujte, zda se také dávka 

nachází v předepsaných mezích (tabulka Tab. 6). Pokud ne, zkontrolujte zda používáte 

správnou trysku nebo zda tryska není ucpaná. 

 Proveďte podtlakový test těsnosti přístroje. Podtlakový test se provádí tak, že se 

na suchu v systému vyrobí nádechem z náustku podtlak, náustek se uzavře a okruh se 

ponechá po určitou dobu (5 – 10 minut) v tomto stavu. Přívod směsi musí být 

samozřejmě uzavřen. Nenaplní –li se okruh ani zčásti vzduchem, je těsný vůči podtlaku. 

 Proveďte přetlakový test těsnosti přístroje. Přetlakový test může být proveden při 

vložení přístroje do vody. Okruh se výdechem naplní, uzavře se náustek a vak se zatíží 

závažím takovým, aby tlak v okruhu neaktivoval přetlakový ventil. Pokud z dýchacího 

okruhu neunikají bubliny anebo (je-li test proveden na suchu) závaží neklesá, je okruh 

těsný vůči vnitřnímu přetlaku. 

 Nasaďte si přístroj a na suchu zkontrolujte funkci záložního (bailout) přístroje a 

plnění žaketu i obleku.  

 V průběhu dalšího oblékání otevřete ventil láhve se směsí a dýchejte z přístroje 

před zanořením alespoň 3 minuty (k aktivaci – zahřátí - sorbentu).  

 Zanořte se a zkontrolujte vyvážení. 

 Mezi 3 a 6 metry proveďte s partnerem kontrolu těsnosti součástí přístroje a 

zkontrolujte, zda z SCR pravidelně vystupuje část výdechu z přetlakového ventilu.  

 Při ponoru dýchejte zhluboka a pravidelně. 
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 Nacvičte vyjmutí náustku a jeho zpětné nasazení. Před vyjmutím je nutno 

náustek uzavřít a před jeho opětovném otevření krátkým výdechem vypudit vodu 

z prostoru náustku. 

 V případě vypadnutí náustku z úst se někdy hadice začnou vznášet a je třeba co 

nejrychleji si lehnout naznak a stáhnout náustek k sobě. Nacvičte vyjmutí a nasazení 

náustku v této poloze. Podobně lze dostat vodu z výdechové hadice do výdechového 

vaku několikerým mírným zatažením za ni. 

 Voda v okruhu se obvykle projevuje slyšitelným bubláním při výdechu, případně 

při nádechu. Vylití vody z okruhu může být nesnadné v případě, kdy se dýchací vaky 

nacházejí na zádech (neplatí pro PASCR). Menší množství může být ve výdechovém 

vaku a ve vstupním prostoru nádoby pohlcovače. Z vaku ho lze zčásti vypudit ve 

svislé poloze hlavou dolů při výdechu přetlakovým ventilem.  Z výdechového vaku na 

prsou lze vodu vypudit přetlakovým ventilem na něm v přirozené poloze plavání. 

Dostane – li se voda až k ústům, je nutno uzavřít náustek, vypláchnout ústa okolní 

vodou, přejít na záložní systém a vynořit se. 

 V průběhu ponoru s SCR je nutno sledovat slyšitelný pravidelný výstup části 

směsi z přetlakového ventilu. Máme-li možnost kontroly parciálního tlaku kyslíku, je 

nutno ji pravidelně provádět.  

I při ponoru s CCR by za stálých podmínek měl být pravidelně dodáván kyslík, 

mělo by tedy být slyšitelné i otevření dávkovacího zařízení.  

Je dobré občas provést nádech z otevřeného okruhu (ze záložního přístroje) pro 

kontrolu, zda se nemění ostrost vnímání. Pokud je tomu tak, je nutno se vynořit, jelikož 

to může být známkou poruchy přístroje vyvolávající otravu (hypoxie, hyperoxie, 

hyperkapnie, hloubkové opojení). 

Dodržte stanovený dekompresní postup včetně bezpečnostní zastávky. 

Rebreather není příliš vhodný pro delší a namáhavé plavání na hladině (např. 

v proudu, vlnách…), kdy se parciální tlak kyslíku může nebezpečně přiblížit k jeho 

přípustnému minimu.  

Po ponoru se celý přístroj rozebere, propláchne sladkou vodou a vysuší. 

Předáváme-li přístroj někomu jinému, je potřebná jeho důkladná dezinfekce. 
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Příloha 2. Některá fyziologická rizika při potápění s rebreatherem. 

Již v úvodní kapitole bylo řečeno, v jakých fyziologicky přípustných mezích se 

smějí nacházet parciální tlaky jednotlivých plynů, nacházejících se v dýchacích směsích. 

V následujících řádcích jsou v úplné stručnosti shrnuty s tím související skutečnosti, 

které jsou detailněji probírány v kursech potápění s umělými dýchacími směsmi (s 

nitroxem, případně s trimixem). Vážný zájemce o potápění s rebreatherem by měl 

každopádně nejprve takovým kursem projít. 

    

P 2. 1. Kyslík. 

Pokud se parciální tlak kyslíku nachází mezi 16 kPa a asi 50 kPa, nemá na 

organizmus žádný negativní vliv. Běžně ho dýcháme pod normoxickým tlakem  21 kPa.  

  

P 2. 1. 1. Hypoxie. 

Hypoxií se rozumí nedostatek kyslíku, vyplývající z nedostatečného parciálního 

tlaku kyslíku. Tento stav je velice zrádný především proto, že organizmus na něj nevydá 

včasný a dostatečně intenzivní varovný signál. Obvykle se uvádí, že minimální přípustný 

parciální tlak kyslíku v dýchacích zařízeních, je pO2
min = 16 kPa. Pod takovým 

parciálním tlakem bychom kyslík dýchali běžně v nadmořské výšce cca 2100 metrů a 

víme, že u zdravých lidí se v takové výšce žádné potíže nevyskytují.  

Poklesne-li však pO2 pod tuto mez, mohou u některých jedinců obzvláště při 

fyzické zátěži nastoupit potíže a při pO2 = 10 kPa může nastoupit bezvědomí. Po delším 

pobytu v pO2 = 8 kPa a menším pak hrozí smrt.  

Dojde-li k poklesu pO2 ve vdechované směsi, může potápěč ztratit vědomí bez 

jakéhokoliv varování. K tomu může dojít ve více případech: 

- špatnou volbou zásobní směsi (SCR) 

- nevhodně zvolenou tryskou (ASCR) nebo jejím zablokováním 

- poruchou zpětného ventilu v PASCR 

- použitím SCR (i CCR) v nevhodné (malé) hloubce (na hladině) 

- nedostatečným dávkováním kyslíku v CCR . 

Proto je vždy vhodné pO2 monitorovat a častokrát kontrolovat. 
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P 2. 1. 2. Hyperoxie. 

 Při hyperoxii je naopak parciální tlak kyslíku příliš vysoký. Příčinou bývá i zde 

- nevhodná volba zásobní směsi vzhledem k hloubce ponoru 

- nevhodné dávkování kyslíku v CCR (manuálně nebo vadným dávkovačem) 

Může se projevit toxicky, avšak po dlouhodobém působení se může projevit i 

méně známými potížemi jako jsou tzv. kyslíková krátkozrakost a tzv. kyslíkové ucho. 

Toxicita kyslíku se může demonstrovat jako akutní (otrava CNS, neurotoxicita) a pomalá  

(plicní ). 

P 2. 1. 2. 1. Kyslíková otrava CNS (Bertův efekt). 

 Tato otrava má velmi rychlý nástup a projevuje se tehdy, když je překročena 

určitá doba expozice vyššímu parciálnímu tlaku kyslíku. V každém případě je však 

doporučeno dodržet horní meze pO2
max následovně:  

pO2
max = 160 kPa (1,6 baru) pro běžné ponory a pro dekompresi  

pO2
max = 140 kPa (1,4 baru) pro ponory s větší zátěží (práce) nebo do hloubek 50 metrů 

pO2
max = 130 kPa (1,3 baru) pro ponory do hloubek 80 metrů 

pO2
max = 120 kPa (1,2 baru) pro ponory do hloubek přes 80 metrů. 

 (Naopak pro dané složení směsi v zásobníku fO2
S lze stanovit maximální 

přípustnou hloubku ponoru hmax (= MOD) v metrech pomocí vztahů   

   phmax = pO2
max / fO2

S  = pO2
max  100 / kO2,  

     hmax = 10 ∙ (phmax - 1) / p0atm, 

kde p0atm  je atmosférický tlak (na hladině)). 

 Nebezpečí kyslíkové neurotoxicity tkví především ve velmi rychlém nástupu 

epileptických křečí téměř bez předchozích varovných signálů. Americká organizace  

NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration) vypracovala tabulku 

(viz Tab. 11), v níž je jednotlivým parciálním tlakům kyslíku přiřazena i maximální 

expoziční doba a rovněž vypracovala sofistikovanou metodu k jejímu využití. Její 

dodržení značně snižuje pravděpodobnost vzniku této nebezpečné otravy.   

 

P 2. 1. 2. 2. Pulmonální (plicní) otrava kyslíkem (Smithův efekt). 

 Příčinou potíží je zvýšený parciální tlak kyslíku na alveolární  úrovni, který 

poškozuje alveolární buňky, způsobuje lokální záněty a likviduje látku, bránící kolapsu 
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plicních sklípků při výdechu - tzv. surfaktant. To vše ve svém důsledku vyvolává 

alveolární edémy (otoky), které pak zhoršují prostup dýchacích plynů alveolární 

membránou. 

Příznaky jsou nesnadno rozeznatelné, jelikož postup otravy je  pomalý. Projevují 

se při dlouhodobém dýchání kyslíku pod jeho parciálním tlakem převyšujícím 50 kPa, a 

sice zhoršujícími se dýchacími potížemi.  

Projevem otravy může být bolest za hrudní kostí doprovázená zesilujícím kašlem, 

což bylo pozorováno po expozici 200 kPa O2 po dobu  2 - 6 hodin. Po přerušení 

expozice se potíže upraví. Kromě toho je však možno stupeň poškození měřit 

prostřednictvím  snížené pružnosti a vitální kapacity plic. Právě tato objektivizace vedla 

k zavedení jednotkové dávky pulmonární toxicity ( OTU - Oxygen Toxicity Unit : 1 OTU 

je dávka, získaná při dýchání čistého kyslíku za jeho tlaku 100 kPa a za 1 minutu). Je 

doporučeno nepřesáhnout denní dávku 300 OTU. Při běžných časových limitech 

potápění a za respektování přípustných hodnot z již zmíněné tabulky NOAA (Tab. 11) 

nelze v podstatě tuto dávku překročit.  

K výpočtu toxické dávky lze použít tabelovaných konstant kp, jejichž hodnoty jsou 

závislé na parciálním tlaku kyslíku (Tab.12). Výpočet celkové dávky Dp se provádí dle 

vztahu 

Dp = t · kp, 

ve kterém t je doba expozice v minutách a kp je tabelovaná konstanta příslušná k 

parciálnímu tlaku kyslíku pO2. Tuto konstantu je možno rovněž vypočíst pomocí vztahu 

(pO2 v barech !) : 

kp =[( pO2 - 0,5) / 0,5] 0,83, 

 

P 2. 1. 2. 3.  Méně známé důsledky hyperoxie. 

 Značně zvýšený parciální tlak kyslíku může mít za následek další 

patofyziologické jevy. Jde o tzv. kyslíkovou krátkozrakost (též hyperbarická myopie) a o 

tzv. kyslíkové ucho. 

 Kyslíková krátkozrakost se projevuje spíše vzácně po dlouhodobých expozicích 

vysokým parciálním tlakům kyslíku (až 300 kPa) při léčbě v přetlakových komorách. 
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Příčiny této krátkozrakosti nejsou doposud dostatečně probádány a předpokládá se o 

ní, že souvisí spíše s postižením oční čočky než s deformací oční bulvy. 

 Kyslíkové ucho je jev, způsobený metabolizací kyslíku výstelkou středního ucha. 

K té dochází i při dýchání vzduchu: vstřebáním části kyslíku vzniká slabý podtlak, který 

mírně vpačuje bubínek. Při předsunutí čelisti, náznaku zívnutí nebo polknutí se ozve 

slabé prasknutí, jak se bubínek vrátí po vyrovnání tlaku do normální polohy. Při velké 

koncentraci kyslíku, který je vstřebán výstelkou, vznikne ve středním uchu i větší 

podtlak. Ten pak uzavírá Eustachovu trubici a znesnadňuje její otevření. K vyrovnání 

tlaku ve středouší pak dochází s potížemi. Tento stav může přetrvat i několik dnů. 

 

P 2. 2. Oxid uhličitý. 

Při potápění jde o plyn, který je produkován v průběhu metabolizmu přímo 

organizmem potápěče pomalým spalováním živin, obsahujících uhlík,. Při normálním 

tlaku je ho v nadechovaném vzduchu 0,03 %, ve vydechovaném vzduchu však už 

přibližně 4 %. Je důležitý především pro řízení dýchání - jeho větší produkce zvyšuje 

kyselost krve a tím i dráždění k nádechu a zvětšení dechové ventilace. Ve vdechované 

směsi by neměl být obsažen,  jeho maximální přípustný parciální tlak v zařízeních, z 

nichž nemůže být zcela odstraněn (skafandr přilbového potápěče, potápěčský zvon), je 

1 - 1,5 kPa.  

Při jeho vyšších parciálních tlacích v krvi (tzv. hyperkapnie) se projevuje toxicky. 

V první fázi vyvolává dokonce určité rozjaření, pak pocit diskomfortu („nedostatku 

vzduchu“) a zvýšení ventilace. Další jeho nárůst způsobí zkreslené vnímání a  obzvláště 

ve větších hloubkách může rychle přivodit bezvědomí (blackout). Přispívá k nástupu 

hloubkového opojení, způsobuje vasodilataci a tím zvětšuje množství inertních plynů 

rozpuštěných v lépe prokrvených tkáních. Rovněž se podílí na zvýšení citlivosti ke 

kyslíkové toxicitě.  

Příčinou zvýšené hyperkapnie je buďto nedostatečná odezva dýchacího systému 

na produkci CO2 organizmem nebo zvýšení obsahu CO2 v nadechované směsi. 

V prvém případě může jít o  

- přílišnou fyzickou zátěž nebo větší prochlazení 

- nesprávný způsob dýchání (zadržování dechu…) 
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- zvýšené dechové odpory dýchacího přístroje, 

ve druhém pak 

- nedostatečná funkce pohlcovače CO2 (nevhodná náplň, kanálování…) 

- závada v dýchacím okruhu (nefunkční zpětný ventil… ) rebreatheru. 

 

P 2. 3. Dusík. 

Dusík jako jeden z fyziologicky inertních plynů, se může významně podílet na 

určitých formách rizik spojených s potápěním. Běžně je ho v dýchaném vzduchu asi 78 

% a i když se metabolických procesů neúčastní, jeho dýchání pod zvýšeným parciálním 

tlakem má za následek dvojí působení: 

a) rozpouští se ve tkáních, k nimž je transportován. Při snižování okolního tlaku 

tak rychle, že nemůže být z těchto tkání přepraven zpět k plicím v rozpuštěné formě, 

může desaturovat ve formě  bublinek a zapříčinit vznik dekompresní nemoci. 

        b) dosud ne zcela vysvětlenými a komplexními fyziologickými  procesy vyvolává 

stav otravy, zvaný hloubkové opojení. 

        Vdechovaný dusík se sice nepodílí na životních procesech samotných, je však 

potřebný jako diluent, snižující na přípustnou mez parciální tlak kyslíku. Proto neexistuje 

hranice jeho potřebného minimálního parciálního tlaku jiná než ta, která souvisí s 

maximálním parciálním tlakem kyslíku. V nitroxové směsi je dána doplňkem k 

maximálnímu přípustnému parciálnímu tlaku kyslíku v dané hloubce. Při každém 

zvýšení jeho parciálního tlaku nad rovnovážnou hodnotu, na kterou jsou již nasyceny 

tkáně organizmu, dochází k jeho  dodatečnému rozpouštění ve tkáních a při následném 

snižování okolního tlaku vzniká potenciální nebezpečí jeho uvolňování ve formě bublin. 

        Maximální parciální tlak dusíku, od něhož narůstá nebezpečí hloubkového 

opojení, bývalo stanovováno pomocí hraniční hloubky při dýchání vzduchu - kolem 40 

metrů. Určité projevy hloubkového opojení však jsou popisovány už od hloubky 30 

metrů. Je tedy vhodné za mezní parciální tlak dusíku s ohledem na nástup hloubkového 

opojení vzít pro potápění hodnotu  

                                                       pN2
max = 300 kPa. 
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        P 2. 3.1. Dekompresní nemoc. 

 Dekompresní nemoc je vyvolána bublinkami inertního plynu. Ty vznikají ze 

zárodků při určitém stupni přesycení tkání rozpuštěným plynem a snižování okolního 

tlaku (při výstupu), a to tehdy, když oběhový systém není schopen dopravit plyn v 

rozpuštěném stavu k plicím a tam jej vyloučit. Jejich vznik a růst závisí sice na více 

faktorech, avšak obecně platí, že jejich počet a velikost jsou úměrné rozdílu mezi jejich 

parciálním tlakem ve tkáních a tlakem okolí. 

        Samotné množství rozpuštěného plynu roste s hloubkou (velikostí přetlaku) a 

dobou pobytu v ní, avšak je závislé i na rozpustnosti plynu ve tkáni a na stupni jejího 

prokrvení. Obecně totiž platí, že v tuku se rozpustí až pětkrát více dusíku než ve vodě. 

Proto tkáně, obsahující tuk (nejen podkoží, avšak i CNS v myelinovém obalu neuronů či 

kostní dřeň), pojmou více dusíku a v závislosti na stupni jejich prokrvení může jim trvat 

mnohem déle, než se dusíkem nasytí. Déle však potom trvá i jejich desaturace. 

Vznikem a růstem bublinek plynu je navíc odstartována širší škála změn v krvi: 

zvýšená srážlivost, shlukování krvinek, změny v chemismu aj., jejichž důsledkem bývá 

tvorba trombů. 

        Ke vzniku DCS přispívají další faktory: obezita, vyšší věk, fyzická námaha (před, 

během i po ponoru), horší fyzická kondice, prochlazení, alkohol či drogy a dehydratace 

aj.         

 Fyzická námaha, stejně jako prochlazení, znamenají zvýšenou ventilaci i 

prokrvení tkání a tím větší dodávku dusíku do organizmu. Kromě toho však ke vzniku 

bublinek přispívá rovněž zvýšená produkce oxidu uhličitého. Dále při fyzické námaze 

zvýšená rychlost krve v cévách, a to hlavně ve zúžených místech, má rovněž za 

důsledek turbulenci, tj. zvýšenou tvorbu vírů, které usnadňují vznik a růst bublin. Horší 

fyzická kondice vyvolává zvýšenou ventilaci i při menší námaze. 

        Dehydratace (nedostatečnou dodávkou tekutin, močením, dýcháním) snižuje 

účinnost oběhového systému. Proto je vhodné dostatečně pít, nejlépe izotonické 

roztoky nebo čistou vodu. 

        Je třeba si uvědomit, že s uvedenými faktory tabulky většinou nepočítají (kromě 

fyzické námahy a prochlazení) a plánovat proto výstup značně konzervativně. 

        Riziko vzniku DCS lze navíc snížit 
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        - dodržováním nulových časů 

        - dodržováním výstupové rychlosti 10 m / min 

- dodržením bezpečnostní zastávky 3 - 5 minut v hloubce 6 - 3 metrů. 

Formy  dekompresního syndromu jsou potápěčům obvykle alespoň teoreticky 

známy. Nejčastěji se dělí na dva typy:   

 - méně závažné (též bolestivé, DCS I) 

   - závažné (DCS II). 

 Mezi méně závažné formy se řadí  

  a) kožní (mikroembolie kůže a podkoží)  

  b) lymfatická (poměrně řídká)  

  c) skeletomuskulární (postižení kloubů a svalů). 

 Kožní forma se obvykle projevuje svěděním, střídáním skvrn na kůži, 

mravenčením, kdežto lymfatická forma vyvolává bolestivé otoky v obličeji, na prsou 

nebo břiše. Kožní forma může být lokálně vyvolána tlakem výstroje, například řemínku 

hloubkoměru, popruhu nosiče apod. Muskuloskeletární forma se projevuje postupně 

sílící bolestí (bublinka roste !) v kloubu nebo ve svalu, kde tlačí na některý z nervů. 

Držení končetiny v poloze nejméně bolestivé (obvykle ohnuté) dalo název "bends" 

celému DCS (Wikipedie uvádí i jinou etymologii označení).   

   Závažné  formy DCS zahrnují   

  a) postižení CNS a periferního nervstva 

  b) plicní formu 

  c) postižení vnitřního ucha 

 Postižení centrálního nervového systému, tj. mozku a míchy, bývá méně časté u 

profesionálních potápěčů, avšak poměrně časté u potápěčů rekreačních i technických. 

Inkriminovaná bublina buďto vzniká přímo ve tkáni nebo je krví dopravena do míst, v 

nichž zablokuje zásobování část tkáně. Podle místa postižení je možno vypozorovat 

celou řadu příznaků s DCS souvisejících. Jsou to 

 -ochrnutí (častokrát poloviny těla nebo tváře)  

  -poruchy smyslů (vidění, sluchu, poruchy řeči) 

  -silné závratě 

  -poruchy vnímání 
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  -svalová slabost 

  -bezvědomí. 

 V případě postižení periferního nervstva jde o necitlivost (nevnímání bolesti) 

nebo vyřazení motoriky určité části těla. 

 Plicní forma je důsledkem plicní embolizace velkým množstvím bublin, 

donesených do plicních vlásečnic. Projevuje se 

  -dušností 

  -bolestí za hrudní kostí v důsledku zvýšeného zatížení srdce 

  -cyanózou jako projevem hypoxie 

  -zrychlujícím se tepem (důsledek hypoxie)  

  -někdy kašlem. 

Bývá nazývána rovněž „chokes" - jako bolest po bodnutí nožem. 

 Postižení vnitřního ucha se může manifestovat více způsoby: 

  -poruchami rovnováhy 

  -závratěmi 

  -nevolností  

  -zvracením 

  -poruchami slyšení (pískání, hukot)  

  -hluchotou. 

Poruchy slyšení mohou být i důsledkem postižení sluchového nervu, jak již bylo 

konstatováno.  

 Většinou se příznaky DCS začínají projevovat do 30 minut (asi v 50 %), do 1 

hodiny asi 85 % , avšak někdy (1 %) po 6 i více hodinách. S výjimkou výskytu kožní a 

lymfatické formy je nutno postiženého dopravit k přetlakové komoře (nejlépe za 

podávání kyslíku, které samotné může značně prospět, a to obzvláště při bolestivých 

formách DCS) a zahájit léčbu. I kožní forma je však varováním, které je nutno brát 

vážně.  

 Prevencí vůči dekompresní nemoci je co nejpřísnější dodržování dekompresních 

režimů. Při potápění s rebreathery bývá z velké části využíváno dekompresních 

počítačů napojených na měřicí okruh kyslíku. Je samozřejmě možno využít i příslušného 

plánovacího softwaru a v neposlední řadě i dekompresních tabulek. Jelikož při použití 
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vzduchu či nitroxu častokrát bývají používány dekompresní tabulky vzduchové, provádí 

se přepočet skutečné hloubky na tzv. ekvivalentní vzduchovou hloubku (Equivalent Air 

Depth – EAD), tj. na fiktivní hloubku potápění se vzduchem, ve které je parciální tlak 

dusíku shodný s aktuálním, tedy  

   pN2
ekv = pN2

skut , čili ph
ekv ∙ 0,79 = ph

skut ∙ fR
N2,  

kde fR
N2 je (rovnovážný) podíl dusíku v dýchané směsi. 

 Vezmeme-li v úvahu že tlak ph v hloubce h v barech je určen vztahem  

     ph = (h / 10 + 1) ,  

dostáváme pro ekvivalentní vzduchovou hloubku v metrech vztah  

    EAD = hekv = (hskut + 10) ∙ fN2 / 0,79 - 10. 

Tabelárně jsou tyto hloubky pro několik nitroxových směsí uvedeny v Tab.13. Je nutno 

si uvědomit, že podíly dusíku zde uvedené jsou ty, které byly stanoveny jako 

rovnovážné, nikoliv v zásobníku směsi ! Pro nitroxové směsi tedy f RiN2 = 1 - f RiO2. 

  

        P 2. 3. 2. Hloubkové opojení. 

        Hloubkové opojení (též dusíková narkóza, inert gas narcosis) bylo pozorováno u 

dělníků, pracujících ve zvýšeném tlaku již v polovině 19. století.  

Při dýchání vzduchu se projevy hloubkového opojení dostavují již od hloubky 30 

metrů, jak ukazuje jedna studie US Navy. V této hloubce se totiž projevilo oproti normálu 

prodloužení reakční doby o 34 %, snížení zručnosti o 8 % a zhoršení schopnosti 

koncepčního uvažování o 34 %. Nástup tohoto působení je nejen interindividuálně 

variabilní - někteří odolní jednotlivci jsou totiž jen málo ovlivněni v hloubkách blízkých 

100 metrům - nýbrž se může lišit ponor od ponoru. Nicméně těžko lze v hloubkách přes 

40 metrů od potápěče očekávat správné reakce. 

        Samotné dusíkové opojení se projevuje stavem, blízkým k opojení alkoholovému, 

a nebývá vnímáno nepříjemně. Je jím ovlivněno myšlení, usuzování a rozhodování, 

schopnost řešit úkoly, vyžadující mentální i motorickou zručnost. Potenciální riziko je 

však přítomno i při slabém ovlivnění potápěčových schopností. 

        Nástup opojení je charakterizován zvýšenou bezstarostností a sebevědomím, 

euforií a sníženou schopností rozlišovat jemnější podněty. Prodlužuje se reakční doba. 
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        Ve větší hloubce pak dochází k chybám i při konání jednodušších úkonů, a to 

dokonce i pohybových. Osobní bezpečnost je zanedbávána a doba reakce na vnější 

podněty je prodloužena. 

        Další prohloubení opojení vyvolává tělesnou ochablost, výrazné ovlivnění 

myšlenkových pochodů i neuromuskulární koordinace. Posledním stadiem je pak úplné 

otupění, bezvědomí a ve větší hloubce se mohou přidat i kyslíkové křeče. 

 Celý komplex narkotického působení inertních plynů ještě zdaleka není 

vysvětlen. Novější modely, vysvětlující zpomalení reakcí při neovlivněném vnímání, 

nejsou například schopny vysvětlit ztrátu paměti. Potápěč častokrát není schopen si 

vzpomenout na události pod vodou, a naopak pod vodou zapomíná povrchové instrukce 

i plán ponoru. Je-li tedy nutno se spolehnout na paměť, pak úkoly musejí být „přeučené" 

(nadrilované) a doporučuje se použití mnemotechnických pomůcek. To platí obzvláště 

pro nouzové procedury.  

       Hloubkové opojení ovlivňuje subjektivní pocity, a ty pak odvracejí pozornost od 

okolí i úkolu. Navíc i další stresory (chlad, úzkost, únava, hyperkapnie, stav „beztíže", 

zkreslené vnímání) mohou vliv opojení překrývat nebo k němu přispívat. Je pravdou, že 

při pomalém a dobře  natrénovaném řešení úkolu, se seřazenými prioritami, docházelo 

k menšímu chybování. Existuje i určitá „aklimatizace“ na hloubkové opojení (zlepšení 

reakční doby po častějších expozicích hloubkovému opojení) - ta však přetrvává 

maximálně 1 týden. 

 Kromě působení dusíku se projevuje synergický efekt zvýšeného parciálního 

tlaku kyslíku a hlavně oxidu uhličitého. O kyslíku se neví zcela jistě, zda působí 

narkoticky a pokud ano, pak do jaké míry. Podle rozpustnosti v tucích, která velmi dobře 

koreluje s narkotickými účinky jednotlivých plynů, by měl dokonce mít dvojnásobný efekt 

ve srovnání s dusíkem. Častokrát se s jeho narkotickým vlivem nepočítá, avšak 

obzvláště při hlubokých ponorech by tato okolnost měla být brána v úvahu a řada 

organizací, zabývajících se technickým potápěním, takovou praxi doporučuje. Oxid 

uhličitý působí narkoticky rovněž, i když mechanismus jeho působení je pravděpodobně 

odlišný od mechanismu působení inertních plynů. Pro praxi je tedy důležité nepřipustit 

jeho nárůst v organizmu (viz hyperkapnie). Důraz je kladen především na rovnoměrné a 

hluboké dýchání. 
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        Přispívají rovněž léky, alkohol, drogy, únava, avšak také rychlý sestup - čím 

rychlejší sestup do hloubky, tím rychlejší je i nástup opojení. Ovlivněna bývá i 

termoregulace - například je potlačen chladový třes, produkující teplo a to vede k 

rychlému poklesu tělesné teploty. 

Přes prožitek sebeuspokojení některých potápěčů při ponorech se vzduchem za 

hranice, při nichž k hloubkovému opojení dochází, je vhodné si uvědomit závažnost 

rizika a hloubku ponoru včas zmenšit nebo dusík ve směsi alespoň zčásti nahradit 

héliem tak, aby byl parciální tlak dusíku snížen k rozumné mezi. 

 

P 2. 4. Hélium. 

Použití umělých dýchacích směsí obsahujících hélium je dle názoru autora 

natolik závažné, že bez absolvování speciálního trimixového kurzu (a kurzu potápění 

s daným typem rebreatheru) je zásadně nelze doporučit. Proto je o héliu a  jeho použití 

pojednáno jen zběžně.  

Hélium je chemicky inertní plyn využívaný při potápění jako diluent nahrazující 

(ve směsi heliox) nebo doplňující (v trimixu) dusík tak, aby byly dodrženy předepsané 

parciální tlaky kyslíku a dusíku v zamýšlené hloubce použití. Pro jeho malou hustotu se 

snadno dýchá i ve velkých hloubkách. Rychlost zvuku v něm je oproti vzduchu přibližně 

trojnásobná, a to rovněž znamená, že snadno protéká sonickými tryskami (např. v 

plicních automatikách). Při použití telefonu (v celoobličejové masce, v kabině) však 

dochází ke zkreslení hlasu. Jeho stlačitelnost je však oproti vzduchu menší - při 20 MPa 

(200 barů) o cca 10 % , při 30 MPa (300 barů) o cca 15 %, což je nutno brát v úvahu při 

míchání směsí, v nichž se vyskytuje. Jeho rozpustnost ve tkáních je sice menší, než 

rozpustnost dusíku, avšak rozpouští se přibližně 2,6krát rychleji. Nutnost desaturace 

rychlých tkání vede k nutnosti dodržet při jeho použití hluboké zastávky (deep stops). 

Jeho narkotické působení na organizmus je velmi malé i při vysokých tlacích, a tak pro 

běžné trimixové potápění nebývá uváděna žádná přípustná horní hranice jeho 

parciálního tlaku. Ve vzácných případech může v důsledku střídání směsi dojít v 

důsledku různých rychlostí difuze k efektu tzv. izobarické kontradifuze. Jeho vysoká 

tepelná vodivost vede k urychlenému odvodu tepla z horních dýchacích cest (nikoliv 

z plic !) a při pobytu v atmosféře, která ho obsahuje, i ke zvýšenému odvodu z povrchu 
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těla (nehodí se tudíž k doplňování suchých obleků). Při rychlých sestupech do hloubek 

okolo 150 metrů a větších se však může projevit tzv. syndrom HPNS (High Pressure 

Nervous Syndrom), též „héliový třes" (HPNS) a někdy i bolesti kloubů (arthralgie). Obojí 

bylo přičítáno působení hélia, avšak jde spíše o vliv hloubky samotné spolu s jinými 

faktory. Ve vzduchu se hélium volně téměř nenachází, a tak jeho hlavní nevýhodou je 

jeho vysoká cena. 

  Při použití trimixu je směs kyslíku a dusíku doplněna héliem tak, aby byl 

potlačen narkotický účinek dusíku. Nicméně dusík se ve směsi nachází a z jeho 

parciálního tlaku v cílové hloubce lze stanovit ekvivalentní narkotickou hloubku (END), 

ve které by byl jeho parciální tlak při potápění se vzduchem stejný.  Tak lze posoudit 

jeho narkotický účinek. Formální výpočet je shodný s výpočtem ekvivalentní vzduchové 

hloubky pro dekompresi: v obou výpočtech se totiž vychází z rovnosti parciálních tlaků 

dusíku ve směsi a ve vzduchu.  

   END (m) = hekv = (hskut + 10) ∙ fR
N2 / 0,79 - 10. 

Do vztahu je však nutno dosadit přímo podíl dusíku, který také získáme tak, že od     

100 % (tedy 1) odečteme obsah kyslíku a hélia, tedy  

fR
N2 = 1 - fR

O2 - fR
He. 

Ze vztahu pro END je možno úpravou přímo stanovit podíl dusíku ve směsi 

takový, aby při ponoru do dané hloubky hskut byla ekvivalentní dusíková hloubka rovna 

END (například 28 metrům). Pak   

   fR
N2 = 0,79 ∙ (END +10) / (hskut + 10) 

Pro větší hloubky se doporučuje připravovat směs tak, aby ekvivalentní dusíková 

hloubka skutečně nepřesáhla 30 metrů. 
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 Příloha 3: Tabulková část. 

V níže uvedených tabulkách Tab. 1 až Tab. 5. jsou pro použití s trimixem 

tabelovány dýchací směsi používané organizací GUE a využívané rovněž velkou částí 

technických potápěčů.  
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stp. směs: Nitrox Triox Tmx Tmx Tmx Tmx

50kPa 32/68 30/30 21/35 18/45 15/55 10/70
h[m] kO2(%) kN2(%) kHe(%) kHe(%) kHe(%) kHe(%) kHe(%)

0 100 0 0 0 0 0 0

3 100 0 0 0 0 0 0

6 31 69 29 30 38 44 53

9 26 74 32 33 40 48 57

12 23 77 33 34 42 50 60

15 20 80 34 35 44 52 62

18 18 82 35 36 45 53 64

21 16 84 36 37 46 54 65

24 15 85 37 38 47 55 66

27 14 86 37 38 47 56 67

30 13 38 39 48 57 68

33 12 38 39 48 57 69

40 10 39 40 49 58 70

45 9 39 40 50 59 71

50 8 39 41 50 59 71

55 8 41 51 60 72

60 7 51 60 72

65 7 51 60 73

70 6 61 73

75 6 61 73

80 6 61 73

90 5 74

95 5 74

100 5 74

105 4 74

110 4 75

115 4 75

120 4 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1. Rovnovážné složení směsi v CCR při setpointu 50 kPa (0,5 baru).. 
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stp. směs: Nitrox Triox Tmx Tmx Tmx Tmx

70kPa 32/68 30/30 21/35 18/45 15/55 10/70
h[m] kO2(%) kN2(%) kHe(%) kHe(%) kHe(%) kHe(%) kHe(%)

0 100 0 0 0 0 0 0

3 100 0 0 0 0 0 0

6 44 56 24 25 31 36 44

9 37 63 27 28 35 41 49

12 32 68 29 30 37 44 53

15 28 72 31 32 40 47 56

18 25 75 32 33 41 49 58

21 23 77 33 34 42 50 60

24 21 79 34 35 44 51 62

27 19 81 35 36 44 52 63

30 18 83 35 37 45 53 64

33 16 84 36 37 46 54 65

40 14 37 38 47 56 67

45 13 39 48 56 68

50 12 39 48 57 69

55 11 40 49 58 69

60 10 49 58 70

65 9 50 59 71

70 9 59 71

75 8 59 71

80 8 60 72

90 7 72

95 7 73

100 6 73

105 6 73

110 6 73

115 6 73

120 5 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2. Rovnovážné složení směsi v CCR při setpointu 70 kPa (0,7 baru).. 
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stp. směs: Nitrox Triox Tmx Tmx Tmx Tmx

100kPa 32/68 30/30 21/35 18/45 15/55 10/70
h[m] kO2(%) kN2(%) kHe(%) kHe(%) kHe(%) kHe(%) kHe(%)

0 100 0 0 0 0 0 0

3 100 0 0 0 0 0 0

6 63 38 16 17 21 24 29

9 53 47 20 21 26 31 37

12 45 55 23 24 30 35 42

15 40 60 26 27 33 39 47

18 36 64 28 28 35 42 50

21 32 68 29 30 37 44 53

24 29 71 30 31 39 46 55

27 27 73 31 32 40 47 57

30 25 75 32 33 41 49 58

33 23 77 33 34 42 50 60

40 20 80 34 35 44 52 62

45 18 35 36 45 53 64

50 17 36 37 46 54 65

55 15 36 37 46 55 66

60 14 38 47 55 67

65 13 48 56 67

70 13 48 57 68

75 12 57 69

80 11 58 69

90 10 58 70

95 10 70

100 9 71

105 9 71

110 8 71

115 8 72

120 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3. Rovnovážné složení směsi v CCR při setpointu 100 kPa (1,0 baru).. 
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stp. směs: Nitrox Triox Tmx Tmx Tmx Tmx

120kPa 32/68 30/30 21/35 18/45 15/55 10/70
h[m] kO2(%) kN2(%) kHe(%) kHe(%) kHe(%) kHe(%) kHe(%)

0 100 0 0 0 0 0 0

3 100 0 0 0 0 0 0

6 75 25 11 11 14 16 19

9 63 37 16 16 20 24 29

12 55 45 19 20 25 29 35

15 48 52 22 23 29 34 40

18 43 57 24 25 31 37 44

21 39 61 26 27 34 40 48

24 35 65 28 29 36 42 50

27 32 68 29 30 37 44 53

30 30 70 30 31 38 45 54

33 28 72 31 32 40 47 56

40 24 76 33 34 42 49 59

45 22 34 35 43 51 61

50 20 34 35 44 52 62

55 18 35 36 45 53 63

60 17 37 45 54 64

65 16 46 54 65

70 15 47 55 66

75 14 56 67

80 13 56 67

90 12 57 68

95 11 69

100 11 69

105 10 70

110 10 70

115 10 70

120 9 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4. Rovnovážné složení směsi v CCR při setpointu 120 kPa (1,2 baru).. 
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stp. směs: Nitrox Triox Tmx Tmx Tmx Tmx

140kPa 32/68 30/30 21/35 18/45 15/55 10/70
h[m] kO2(%) kN2(%) kHe(%) kHe(%) kHe(%) kHe(%) kHe(%)

0 100 0 0 0 0 0 0

3 100 0 0 0 0 0 0

6 88 13 5 6 7 8 10

9 74 26 11 12 14 17 20

12 64 36 16 16 20 24 28

15 56 44 19 19 24 28 34

18 50 50 21 22 27 32 39

21 45 55 24 24 30 35 43

24 41 59 25 26 32 38 46

27 38 62 27 28 34 40 48

30 35 65 28 29 36 42 51

33 33 67 29 30 37 44 52

40 28 72 31 32 40 47 56

45 25 32 33 41 48 58

50 23 33 34 42 50 60

55 22 34 35 43 51 61

60 20 34 35 44 52 62

65 19 45 53 63

70 18 45 53 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5. Rovnovážné složení směsi v CCR při setpointu 140 kPa (1,4 baru).. 
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Směs D0 

(l/min) 

SO2 

(l/min)  

kR
O2 ( %)  

Nitrox 

60/40 

 

5,8 

0,3 57,4 

1,0 49,9 

1,5 42,6 

2,5 19,2 

Nitrox 

50/50 

 

7,3 

0,3 47,6 

1,0 41,0 

1,5 35,1 

2,5 19,1 

Nitrox 

40/60 

 

10,4 

0,3 38,0 

1,0 32,9 

1,5 28,8 

2,5 18,6 

Nitrox 

32/68 

 

15,6 

0,3 30,5 

1,0 26,8 

1,5 23,9 

2,5 17,4 

 

Tab. 6. Rovnovážné složení směsí v SCR s konstantní dávkou D0 (CMF SCR) 

pro vybrané nitroxové směsi a pro různé spotřeby kyslíku SO2  (Dräger Dolphin). 
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Tab. 7. Stanovení složení směsí ks
O2 v zásobníku a konstantní dávky D0 v 

CMF SCR pro maximální spotřebu kyslíku 2,5 l/min, pro rozmezí hloubek použití 

hmin až hmax a pro přípustné parciální tlaky kyslíku v závislosti na hloubce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SO2
max  = 2,5 l/min, pO2

max = 140, 130, 120  kPa 

  hmin(m) 0  6  10  20  

hmax(m) ks
O2(%) D0(l/min) D0(l/min) D0(l/min) D0(l/min) 

15  56 5,3 4,9 4,8 4,7 

20  46 6,8 6,1 5,9 5,7 

25  40 8,8 7,5 7,2 6,8 

30  35 11,1 9,0 8,5 8,0 

35  31 13,9 10,7 10,0 9,2 

40  28 17,5 12,5 11,5 10,4 

45  25 22,2 14,6 13,2 11,8 

50  23 28,6 16,9 15,0 13,1 

55  21 37,9 19,5 17,0 14,6 

60  20 52,5 22,5 19,2 16,1 

70  17   30,0 24,2 19,5 

80  14   50,6 35,7 26,0 

90  13   75,0 46,0 30,9 

100  10     79,1 42,4 

110  10       50,7 

120  9       60,7 
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O2: 21% 25% 28% 32% 36%

EAN k
r
O2 p

r
O2 EAD k

r
O2 p

r
O2 EAD k

r
O2 p

r
O2 EAD k

r
O2 p

r
O2 EAD k

r
O2 p

r
O2 EAD

h[m] % [kPa] [m] % [kPa] [m] % [kPa] [m] % [kPa] [m] % [kPa] [m]

0 0 0 3 0 0 3 5 0 3 10 10 1 16 15 1

3 1 0 6 6 8 6 10 13 5 15 19 4 21 26 3

6 5 7 9 10 15 8 14 21 8 19 29 7 24 37 6

9 7 13 12 12 23 11 16 29 10 21 39 9 26 48 8

10 8 15 13 13 25 12 17 32 11 21 42 10 26 51 9

12 9 20 15 14 30 14 18 38 13 22 48 12 27 59 10

15 11 26 18 15 38 17 19 46 16 24 58 14 28 69 13

18 12 32 21 17 45 20 20 55 19 25 67 17 29 80 15

20 13 36 23 17 50 22 21 60 20 25 74 19 30 87 17

21 13 39 24 17 53 23 21 63 21 25 77 19 30 91 18

24 14 45 27 18 60 25 21 71 24 26 87 22 30 102 20

27 14 51 30 19 68 28 22 80 27 26 96 25 31 113 23

30 15 57 33 19 75 31 23 88 29 27 106 27 31 123 25

33 15 64 36 20 83 34 23 97 32 27 115 30 32 134 27

36 16 70 39 20 90 37 23 105 35 28 125 32 32 145 30

39 16 76 42 20 98 40 24 113 38 28 135 35 32 156 32

40 16 78 43 20 100 41 24 116 39 28 138 36 32 159 33

45 17 89 48 21 113 45 24 130 43 28 154 40 33 177 37

50 17 99 53 21 125 50 25 144 48 29 170 44 33 195 41

hypoxie hyperoxie,END>40m slabá hyperox,END >30m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 8a. Rovnovážná koncentrace kyslíku kr
O2, jeho parciální tlak pr

O2 a 

ekvivalentní vzduchová hloubka EAD v PASCR pro vybrané nitroxové směsi při 

podílu velikosti vaků r = 8. 
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O2: 36% 40% 45% 50%

EAN k
r
O2 p

r
O2 EAD k

r
O2 p

r
O2 EAD k

r
O2 p

r
O2 EAD k

r
O2 p

r
O2 EAD

h[m] % [kPa] [m] % [kPa] [m] % [kPa] [m] % [kPa] [m]

0 16 15 1 21 21 0 28 28 0 35 35 0

3 21 26 3 26 33 2 32 42 1 39 50 0

6 24 37 6 29 45 5 35 55 3 41 65 2

9 26 48 8 30 57 7 37 69 5 43 80 4

10 26 51 9 31 61 8 37 73 6 43 85 5

12 27 59 10 32 69 9 38 82 7 44 95 6

15 28 69 13 33 81 11 39 96 10 44 110 8

18 29 80 15 34 93 14 39 109 12 45 125 10

20 30 87 17 34 101 15 40 118 13 45 135 11

21 30 91 18 34 105 16 40 123 14 46 140 12

24 30 102 20 35 117 18 40 136 16 46 155 13

27 31 113 23 35 129 21 41 150 18 46 170 15

30 31 123 25 36 141 23 41 163 20 47 185 17

33 32 134 27 36 153 25 42 177 22 47 200 19

36 32 145 30 36 165 27 42 190 24 47 215 21

39 32 156 32 37 177 30 42 204 26 47 230 23

40 32 159 33 37 181 30 42 208 27 47 235 24

45 33 177 37 37 201 34 42 231 30 48 260 27

50 33 195 41 37 221 38 43 253 34 48 285 30

hypoxie hyperoxie,END>40m slabá hyperoxie,END >30m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 8b. Rovnovážná koncentrace kyslíku kr
O2, jeho parciální tlak pr

O2 a 

ekvivalentní vzduchová hloubka EAD v PASCR pro vybrané nitroxové směsi při 

podílu velikosti vaků r = 8. 
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TMX Triox30/30 TMX 21/35 TMX 18/45 TMX 15/55 TMX 10/70

O2
r

pO2 He
r

O2
r

pO2 He
r

O2
r

pO2 He
r

O2
r

pO2 He
r

O2
r

pO2 He
r

h[m] [%] [kPa] [%] [%] [kPa] [%] [%] [kPa] [%] [%] [kPa] [%] [%] [kPa] [%]

0 7 7 40 0 0 47 0 0 61 0 0 74 0 0 95

3 12 16 38 1 1 45 0 0 57 0 0 70 0 0 89

6 16 25 37 4 7 43 1 1 55 0 0 67 0 0 86

9 18 34 36 7 13 42 3 6 54 0 0 65 0 0 83

10 19 37 35 8 15 41 4 8 53 0 1 65 0 0 83

12 20 43 35 9 20 41 5 12 52 2 4 64 0 0 81

15 21 52 34 10 26 40 7 17 52 3 9 63 0 0 80

18 22 61 34 12 32 40 8 23 51 5 13 62 0 0 79

20 22 67 34 12 36 39 9 26 51 5 16 62 0 0 79

21 23 70 34 12 39 39 9 28 50 6 18 62 0 0 78

24 23 79 33 13 45 39 10 33 50 6 22 61 1 3 78

27 24 88 33 14 51 39 10 39 50 7 27 61 2 6 77

30 24 97 33 14 57 38 11 44 49 8 31 60 2 9 77

33 25 106 33 15 64 38 12 50 49 8 36 60 3 12 76

36 25 115 33 15 70 38 12 55 49 9 40 60 3 15 76

39 25 124 33 16 76 38 12 60 49 9 45 59 4 18 75

40 25 127 32 16 78 38 12 62 49 9 46 59 4 19 75

45 26 142 32 16 89 38 13 71 48 10 54 59 4 24 75

50 26 157 32 17 99 37 13 80 48 10 61 59 5 29 75

55 26 172 32 17 110 37 14 89 48 11 69 58 5 34 74

60 27 187 32 17 120 37 14 98 48 11 76 58 6 39 74

65 27 202 32 17 131 37 14 107 48 11 84 58 6 44 74

70 27 217 32 18 141 37 15 116 47 11 91 58 6 49 74

75 27 232 32 18 152 37 15 125 47 12 99 58 6 54 73

80 27 247 32 18 162 37 15 134 47 12 106 58 7 59 73

85 28 262 32 18 173 37 15 143 47 12 114 57 7 64 73

90 28 277 31 18 183 37 15 152 47 12 121 57 7 69 73

95 28 292 31 18 194 37 15 161 47 12 129 57 7 74 73

100 28 307 31 19 204 37 15 170 47 12 136 57 7 79 73

105 28 322 31 19 215 37 16 179 47 12 144 57 7 84 73

110 28 337 31 19 225 36 16 188 47 13 151 57 7 89 73

115 28 352 31 19 236 36 16 197 47 13 159 57 8 94 72

120 28 367 31 19 246 36 16 206 47 13 166 57 8 99 72

hyperoxie !hypoxie !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

Tab. 9. (na předchozí straně) Rovnovážná koncentrace kyslíku O2
r, jeho 

parciální tlak pO2 a rovnovážná koncentrace hélia Her v PASCR pro vybrané 

trimixové směsi při podílu velikosti vaků r = 8. 

 

 

Maximální přípustné doby pobytu v pO2 

pO2  pO2 jednotl. denní dávka 

bar kPa minuty minuty 

1.6  160  45  150  

1.5  150  120  180  

1.4  140  150  180  

1.3  130  180  210  

1.2  120  210  240  

1.1  110  240  270  

1  100  300  300  

0.9  90  360  360  

0.8  80  450  450  

0.7  70  570  570  

0.6  60  720  720  

Tab. 10. Tabulka kyslíkové toxicity CNS dle NOAA 

 

kp =[(pO2{bar}-0,5)/0,5]^(0,83) Dp=OTU=t{minuty} 

·kp 

 

pO2[kPa] pO2[bar] kp pO2[kPa] pO2[bar] kp 

55  0.55  0.15  110  1.10  1.16  

60  0.60  0.26  115  1.15  1.24  

65  0.65  0.37  120  1.20  1.32  

70  0.70  0.47  125  1.25  1.40  

75  0.75  0.56  130  1.30  1.48  

80  0.80  0.65  135  1.35  1.55  

85  0.85  0.74  140  1.40  1.63  

90  0.90  0.83  145  1.45  1.70  

95  0.95  0.92  150  1.50  1.78  

100  1.00  1.00  155  1.55  1.85  

105  1.05  1.08  160  1.60  1.93  

Tab. 11 : Faktor kp k výpočtu plicní toxické dávky 

OTU 
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EAD[m] ={(h[m]+10)*(1-k O2[%]/100)}/0.79-10

h(m) / kO2(%)
26 28 30 32 34 36 38 40

14 13 12 12 11 11 10 9 9

15 14 13 13 12 11 11 10 9

16 15 14 14 13 12 12 11 10

17 16 15 14 14 13 12 12 11

18 17 16 15 15 14 13 12 12

19 18 17 16 15 15 14 13 13

20 19 18 17 16 16 15 14 13

21 20 19 18 17 16 16 15 14

22 20 20 19 18 17 16 16 15

23 21 21 20 19 18 17 16 16

24 22 21 21 20 19 18 17 16

25 23 22 22 21 20 19 18 17

26 24 23 22 21 21 20 19 18

27 25 24 23 22 21 20 20 19

28 26 25 24 23 22 21 20 19

29 27 26 25 24 23 22 21 20

30 28 27 26 25 24 23 22 21

31 29 28 27 26 25 24 23

32 30 29 28 27 26 25 23

33 31 30 29 28 26 25

34 32 31 29 28 27 26

35 33 32 30 29 28

36 34 32 31 30 29

37 35 33 32 31 30

38 35 34 33 32

39 36 35 34 33

40 37 36 35 34

41 38 37 36

42 39 38 37

43 40 39 37

44 41 40

45 42 41

46 43 42

47 44 42

48 45

48 45

49 46

50 47

Stanovení ekvivalentní hloubky -EAD -v metrech

do pO2=140 kPa do pO2=150 kPa do 160 kPa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 12. Stanovení ekvivalentních vzduchových hloubek (EAD) pro několik 

koncentrací kyslíku v dýchané směsi. 


