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Doplněk výcvikových směrnic SPČR 
pro 

 
Kvalifika ční stupeň SPČR: 

 
POSKYTOVATEL KYSLÍKU 

 
1. ÚVOD. 
Pro výcvik na kvalifikační stupeň SPČR „Poskytovatel kyslíku“ (dále PK) platí tato ustanovení 
Výcvikových směrnic (dále VS) SPČR: 
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, 1.4.5. 

 
2. POSKYTOVATEL KYSLÍKU. 
 
2.1 Všeobecná ustanovení. 
2.1.1 Kurz: „Použití kyslíku pro první pomoc při potápěčských nehodách“, jehož výstupem je 
kvalifikace SPČR „Poskytovatel kyslíku“ je určen pro rozpoznání nehod jenž jsou spojeny s 
potápěním a použití kyslíku při první pomoci v případě takové nehody. 
2.1.2 Vedením kurzu PK musí být pověřen instruktor SPČR, oprávněný ve smyslu článku xxxx 
této směrnice. 
 
2.2 Vstupní požadavky. 
2.2.1 Minimální věk 12 let. 
2.2.2. Základní znalosti karsko-pulmonární resuscitace (KPR) 
2.2.3 Pro absolvování tohoto kurzu není vyžadována potápěčská kvalifikace. 
 
2.3 Obsah kurzu PK. 
2.3.1 Teoretická lekce kurzu PK zahrnuje následující témata: 

• Základy anatomie a fyziologie dýchání a krevního oběhu ve vztahu k potápěčským 
nehodám. 

• Příznaky a následky zranění změnou tlaku a tonutí vzniklých při potápěčské 
nehodě. 

• Význam použití kyslíku při první pomoci v případě potápěčské nehody. 
• Základní informace o kyslíku a bezpečnostních zásadách při manipulaci se 

zařízeními používajícími vysoce koncentrovaný kyslík. 
• Přehled zařízení vhodných pro podávání kyslíku při první pomoci. 
• Postupy poskytnutí první pomoci podáním kyslíku. 

2.3.2 Praktická lekce ÚDP zahrnuje následující činnosti: 
• Přípravu soupravy Saturn Oxy, případně i dalších souprav, pro použití. 
• Postup první pomoci podáním kyslíku vědomému zraněnému potápěči. 
• Postup první pomoci podáním kyslíku bezvědomému spontánně dýchajícímu 

zraněnému potápěči. 
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• Postup první pomoci podáním kyslíku bezvědomému potápěči se zástavou 
životních funkcí 

• Údržbu soupravy Saturn Oxy, případně i jiných souprav, po použití. 
 

2.4. Požadavky k získání kvalifikačního stupně: 
2.4.1. Vědomosti: Uchazeč musí mít základní vědomosti o: 

• anatomii a fyziologii dýchání a krevního oběhu ve vztahu k potápěčským 
nehodám. 

• Příznacích a následcích zranění změnou tlaku a tonutí vzniklých při potápěčské 
nehodě. 

• Významu použití kyslíku při první pomoci v případě potápěčské nehody. 
• Kyslíku a bezpečnostních zásadách při manipulaci se zařízeními používajícími 

vysoce koncentrovaný kyslík. 
• Zařízeních vhodných pro podávání kyslíku při první pomoci. 

2.4.2. Dovednosti: Uchazeč musí být schopen: 
• připravit soupravu Saturn Oxy (případně další typy souprav)pro použití. 
• Poskytnout první pomoc podáním kyslíku vědomému zraněnému potápěči. 
• Poskytnout první pomoc podáním kyslíku bezvědomému spontánně dýchajícímu 

zraněnému potápěči. 
• Poskytnout první pomoc podáním kyslíku bezvědomému potápěči se zástavou 

životních funkcí 
• Provést údržbu soupravy Saturn Oxy (případně dalších typů souprav) po použití. 

2.4.3. Povinné úkony: Uchazeč musí správně provést: 
• KPR na resuscitačním fantomu bez technických pomůcek. 
• Přípravu soupravy Saturn Oxy (případně dalších typů souprav) pro použití. 
• První pomoc podáním kyslíku vědomému zraněnému potápěči. 
• První pomoc podáním kyslíku bezvědomému spontánně dýchajícímu zraněnému 

potápěči. 
• První pomoc podáním kyslíku bezvědomému potápěči se zástavou životních 

funkcí na resuscitačním fantomu, samostatně i ve spolupráci s dalšími osobami. 
• Údržbu soupravy Saturn Oxy (případně dalších typů souprav) po použití. 

Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu praktické části výcviku nebo při závěrečných 
zkouškách písemně nebo ústně. 
 
3. Instruktor kurzu „Použití kyslíku pro první pomo c při potápěčských 
nehodách“. 
 
3.1 Všeobecná ustanovení. 
3.1.1 Instruktorem kurzu „Použití kyslíku pro první pomoc při potápěčských nehodách“ se může 
stát instruktor SPČR který splní alespoň jednu z následujících podmínek: 

• Je držitelem kvalifikace SPČR „Poskytovatel kyslíku“ a asistoval trenéru instruktorů 
při výuce minimálně jednoho kurzu SPČR „Poskytovatel kyslíku“. 

• Je držitelem kvalifikace „Oxygen Provider“ jiného výcvikového systému a absolvoval 
školení o vedení kurzu SPČR „Poskytovatel kyslíku“ vedené trenérem instruktorů. 



3. / 3 

soubor: Poskytovatel kyslíku - doplněk VS 

3.1.2 Výcvik instruktorů kurzu SPČR „Poskytovatel kyslíku“ pořádá SPČR. 
3.1.3 Doba platnosti instruktorského oprávnění pro kurz SPČR „Poskytovatel kyslíku“ není 
časově omezená za předpokladu, že instruktor po tuto dobu řádně plní všechny povinnosti 
vyplývající z těchto směrnic a z Bezpečnostních směrnic SPČR i členské povinnosti vůči 
příslušnému zemskému svazu SPČR. 


