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Poziční dokument EUBS & ECHM 

k rekreačnímu a profesnímu potápění a k provádění vyšetření potápěčů 

v době pandemie COVID-19. 

 

V důsledku přísných preventivních opatření prakticky všech státu celosvětově v boji s virem SARS-

CoV2 dochází k výraznému dopadu na dostupnost zdravotnických zdrojů. Nejedná se jenom o 

nemocnice, ale i poskytování první pomoci, či medicínský transport. 

Obecně je doporučeno vyloučit sportovní aktivity, vyjma těch, které lze provozovat samostatně, či 

v malých skupinách a s dostatečným odstupem při hře a bez sdílení sportovního náčiní. 

 

Při sportovním (rekreačním) potápění nelze tato doporučení dodržet. Jedná se o nemožnost zajistit 

potřebné rozestupy (WHO doporučuje v rámci COVID-19 jeden metr), ale je také nemožné vyloučit 

sdílení potápěčské výstroje (například při nouzové situaci pod vodou). Riziko šíření viru je také při 

půjčování výstroje. 

 

Dále, i v případě důkladného plánování ponoru, nelze vyloučit potápěčské nehody, či náhle vzniklé 

zdravotní situace spojené s ponorem. Jedná se například o barotrauma bubínku či plic, dekompresní 

nemoc, plicní edém nebo tonutí. Zdravotní zajištění potápění pro řešení těchto stavů může být 

v době pandemie výrazně omezeno, jak z důvodu osobní ochrany jednotlivců, tak z důvodu 

nedostupnosti zdravotnické péče.  

 

V neposlední řadě také dochází k omezení provozu hyperbarických komor, což snižuje kapacitu pro 

řešení některých problémů. 

Proto EUBS (Evropská společnost pro potápění a hyperbarickou medicínu) ve spojení s ECHM 

(Evropská komise pro hyperbarickou medicínu) doporučují: 

1. Neprovozovat rekreační potápění jednotlivců a ani v párech (tzv. buddies) po dobu trvání 

pandemie COVID-19 
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2. Všechna vyšetření sportovních potápěčů, které nejsou považována za naléhavá, mají být 

odložena na později. Vyšetření potápěče vyžaduje blízký kontakt lékaře s pacientem, kde 

není možné dodržet doporučení pro současnou pandemii. Potápěčské svazy vyžadující 

vyšetření potápěčů, by měli zvážit vydání dočasných doporučení, například ve smyslu 

prodloužení platnosti současných certifikátů.  

3. Činnost profesionálních potápěčů a jejich vyšetření zůstávají na odpovědnosti 

zaměstnavatele po pečlivém zvážení přínosu a rizika. Je nutné brát do úvahy národní 

doporučení, naléhavost potápěčských prací a zejména schopnost plného zajištění zdravotní 

péče v případě nehody. To může znamenat nutnost některé potápěčské aktivity odložit na 

dobu, kdy bude možné adekvátní péči garantovat.  

 

Doporučení vydáno 26.3.2020 

 

V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte ECHM (www.ECHM.org) nebo EUBS 

(www.eubs.org) a Českou společnost hyperbarické a letecké medicíny (www.cshlm.cz). 

 

Za EUBS: Ole Hyldegaard, prezident, Jean-Eric Blatteau, viceprezident, Peter Germonpré, čestný 

sekretář 

Za ECHM:  Jacek Kot, prezident, Alessandro Marroni, viceprezident, Wilhelm Welslau, generální 

tajemník 

Překlad a úprava do jazyka českého: Boris Oniščenko, místopředseda OS ČSHLM, ČLS JEP, Ediční 

úpravy: Miloslav Klugar, předseda OS ČSHLM, ČLS JEP. 

 

 

http://www.eubs.org/
http://www.cshlm.cz/

