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 I. Úvod. 

 

1. Co je nitrox.  

Slovo "nitrox" vzniklo složením cizích názvů pro dusík (nitrogenium) a kyslík 

(oxygenium) a označuje směs obou plynů. 

Podobnou složeninou je i heliox - směs kyslíku s héliem, používaná k dýchání ve 

větších hloubkách. Směs tří plynů, například kyslíku, dusíku a hélia, se obvykle označuje 

jako trimix. 

Název směsi bývá doplněn číselným značením, označujícím percentuální složení 

směsi. Přitom se obsah kyslíku udává nejčastěji jako první. Proto Nitrox 36/64 je směs 

kyslíku s dusíkem, obsahující 36 % kyslíku a 64 % dusíku. (Toto značení budeme dále 

dodržovat). Podobně Heliox 15/85 obsahuje 15 % kyslíku a 85 % hélia. Složení směsi dvou 

plynů je evidentně dáno podílem jednoho z nich (obsah druhého je doplňkem do 100 %), 

avšak například u trimixu (směs O2/He/N2) je nutno kromě obsahu kyslíku vyznačit alespoň 

podíl hélia. 

Zanedbáme-li podíl vzácných plynů ve vzduchu, je tedy i vzduch přirozenou 

nitroxovou směsí, obsahující přibližně 21 % kyslíku (O
2
) a 79 %  dusíku (N

2
), tedy Nitrox 

21/79. 

Obvykle bývá využíváno nitroxových dýchacích směsí o obsahu kyslíku vyšším než v 

běžném vzduchu. Proto se také někdy hovoří o nitroxové směsi jako o „obohaceném 

vzduchu" a hlavně organizace, zabývající se technickým potápěním (TDI, IANTD aj.), 

používají pro nitroxovou směs označení EANxx (Enriched Air Nitrox, xx je pak podíl kyslíku v 

% ). Proto EAN32 je stejná směs jako Nitrox 32/68. 

Lze se setkat ještě s jedním způsobem pojmenování nitroxu, a sice Nitrox I pro Nitrox 

32/68 a  Nitrox II pro Nitrox 36/64, který byl zaveden organizací NOAA. 

 

2. Důvody použití nitroxu. 

Při ponorech není zdaleka důležité samotné obohacení vzduchu o kyslík, nýbrž 

snížení podílu dusíku v dýchaném médiu. Tím se totiž pro danou hloubku oproti vzduchu 

sníží parciální tlak dusíku v dýchané směsi, a tudíž i jeho množství dopravované do tkání 

organizmu. Samozřejmě se tak zmenší všechny nepříznivé důsledky s tím související. 

Použití nitroxu je tedy přirozeným řešením především pro delší ponory, u nichž je 

žádoucí na maximální možnou míru snížit obsah dusíku v dýchané směsi, aby se snížila 

například všechna dekompresní rizika. 

V důsledku použití nitroxu v průběhu ponoru se oproti vzduchu 

       - prodlouží nulové časy 

       - zkrátí nutná doba dekomprese 



       - sníží množství zbytkového dusíku v těle po vynoření a tím se 

         - zkrátí nutné povrchové intervaly pro opakované ponory 

         - zkrátí i čekací doby do odletu 

         - zkrátí nutná doba adaptace na větší nadmořskou výšku 

         - údajně snižuje stupeň pocitu únavy potápěče po ponoru. 

Pokud se nevyužije všech těchto výhod a při plánování i provedení ponoru se 

postupuje stejně jako při použití vzduchu, je tím značně sníženo riziko vzniku dekompresní 

nemoci a tím je také zvýšena dodatečná bezpečnost při ponoru. 

Snížený parciální tlak dusíku však samozřejmě oproti vzduchu rovněž snižuje riziko 

nástupu hloubkového opojení. 

Kromě toho se někdy uvádí, že zvýšeným parciálním tlakem kyslíku se asi o 10 % 

snižuje oproti vzduchu spotřeba dýchací směsi. 

Nitrox lze rovněž použít jako dýchací směs na dekompresních zastávkách po 

ponorech se vzduchem, kdy snížený parciální tlak dusíku ve vdechované směsi urychluje 

desaturaci dusíku ze tkání. 

Faktor zvýšení bezpečnosti je důvodem k tomu, že nitrox někdy bývá označován jako 

Safe Air - bezpečný vzduch. 

V rámci tohoto kvalifikačního stupně se budeme zabývat využitím nitroxu jako 

dýchací směsi v otevřeném dýchacím okruhu, tedy nejčastěji za použití plicní automatiky. 

Nitrox totiž bývá velmi výhodně používán také v systémech s polouzavřeným či uzavřeným 

okruhem, tedy v regeneračních přístrojích. 

Pro nitroxovou směs s podílem kyslíku do 40 % lze obvykle použít běžného 

dýchacího přístroje, avšak je-li láhev plněna metodou parciálních tlaků, kdy do ní bývá 

napouštěn čistý kyslík (a to bývá velmi často), musejí být láhev i vypouštěcí ventil kyslíkově 

čisté a kompatibilní s kyslíkem.  

Každá nitroxová směs o podílu kyslíku větším než 40 % totiž vyžaduje použití 

vybavení, které smí být použito pro čistý kyslík, tj. 

- které je zkontrolováno a prohlášeno za kompatibilní pro použití s kyslíkem 

- které bylo pro použití s kyslíkem vyčištěno některou z přípustných metod. 

Poslední odstavec bude blíže rozveden v příslušné kapitole (V). 

 

 

 

 

II. Opakování potřebných kapitol z fyziky. 

1. Hydrostatický tlak. 



Již v základech fyziky pro potápění bylo odvozeno, že s rostoucí hloubkou roste i 

okolní tlak. Jeho velikost je přímo úměrná  hloubce a hustotě vody (a ovšem i gravitační 

konstantě). Hustota vody je ovlivněna především její salinitou: má-li sladká voda hustotu 

1000 kg/m3, pak hustota mořské vody se pohybuje okolo 1020 kg/m3 a je tedy asi o 2 

procenta větší. V našich výpočtech závislost na hustotě zanedbáváme a využijeme faktu, že 

přírůstek tlaku ve vodě je přímo úměrný hloubce a platí, že 

          na každý metr hloubky vzroste tlak o 0,01 MPa (10 kPa)   

(tedy každých 10 m vzroste o hodnotu, kterou má atmosférický tlak u hladiny moře, tudíž o 

0,1 MPa (100 kPa, 1 bar)). 

 

2. Celkový tlak v hloubce - Pascalův zákon. 

K odvození při výpočtech hydrostatického tlaku bylo využito předpokladu, že tlaky od 

překládajících se vrstev vody se sčítají. K získání celkového tlaku pc v hloubce h je nutno k 

hydrostatickému tlaku ph přičíst ještě tlak atmosférický (tedy „aerostatický“) u hladiny patm0 a 

dostaneme : 

                                 pc = ph + patm0. 

Je to vlastně základní formulace Pascalova zákona, který říká, že vnější tlak je ve 

všech místech kapaliny stejný. Za vnější tlak zde bereme právě tlak atmosférický. 

O takto stanoveném celkovém tlaku se také někdy hovoří jako o statickém tlaku v 

kapalině na rozdíl od tlaku dynamického, který bere v úvahu rovněž proudění kapaliny. 

Celkový tlak v hloubce tedy stanovíme součtem obou tlaků  (pc = ph + patm0), a proto 

např. v hloubce 30 m je celkový tlak 30  0,01+ 0,1 = 0,4 MPa (400 kPa). Porovnáním tlaku v 

této hloubce s tlakem na hladině zjišťujeme, že je čtyřikrát větší (porovnání s atmosférickým 

tlakem u hladiny je důležité pro většinu výpočtů). 

 

Příklad: Jaký je celkový tlak v moři v hloubce 95 m ? 

Výpočet: ph = 95  0,01 = 0,95 MPa, patm0 = 0,1 MPa, pc = 1,05 MPa 

(v porovnání s hladinou je pc / patm0 = 1,05 / 0,1 = 10,5krát větší). 

Příklad: Stanovte celkový tlak v hloubce 20 m ve vysokohorském jezeře, u jehož 

hladiny je atmosférický tlak 60 kPa. 

Řešení: ph = 20 m  10 kPa / m = 200 kPa, patm = 60 kPa, pc = 260 kPa 

(v porovnání s hladinou je tlak v hloubce 260 kPa / 60 kPa = 4,33krát vyšší na rozdíl od 

moře, kde je 300 kPa / 100 kPa = 3krát vyšší. Tento fakt hraje významnou roli při 

dekompresi.). 

 



Poznámka: V předchozím výkladu jsou všechny hodnoty tlaku udávány v násobcích 

pascalů (MPa, kPa), jak vyžadují naše standardy. Jelikož však ve světě, a to hlavně v 

literatuře zabývající se potápěním s dýchacími směsemi, je běžně používanou jednotkou 

tlaku 1 bar, bude tam, kde to bude považováno za potřebné, tato jednotka použita jako 

doplňující. Navíc je od r. 2000 jednotku bar povoleno jako vedlejší jednotku používat.  

Připomeňme pouze, že tlak  1 bar odpovídá tlaku 100 kPa ( = 0,1 MPa). 

 

3. Složení vzduchu, parciální tlak plynu, Daltonův zákon. 

Běžný vzduch kolem nás, který dýcháme, je směsí plynů, ve které  převažují dusík 

(N
2
, 78 %) a kyslík (O

2
, 21 %). Zbytek (1 %) tvoří vodní páry, vzácné plyny (Ar, Ne...) a malé 

množství (0,03%) oxidu uhličitého (CO
2
). Působení plynů, které dýchaný vzduch obsahuje 

(případně kterými je znečištěn) na lidský organizmus převážně závisí na jejich tlaku, přesněji 

na jejich parciálním tlaku (též dílčím tlaku).  O parciálním tlaku plynu ve směsi plynů 

můžeme tvrdit, že se na celkovém tlaku směsi podílí stejným podílem, jaký je jeho 

objemový podíl ve směsi. 

Představme si, že v nádobě se nachází směs kyslíku (20 %) a dusíku (80 %) 

složením blízká složení vzduchu. Každá pátá molekula  je molekula kyslíku. Jelikož 

působení tlakové síly na stěny nádoby určují nárazy molekul na stěny a přitom každý pátý 

náraz je způsoben molekulou kyslíku, můžeme také prohlásit, že na celkovém tlaku  plynu p 

se kyslík podílí jednou pětinou (20 procenty) a dusík čtyřmi pětinami (80 procenty). Celkový 

tlak směsi je pak dán součtem dílčích tlaků obou plynů : 

      p = pO2 + pN2. 

Kvantitativní stanovení parciálního tlaku je možné provést i na základě následující 

úvahy : Představme si, že ze směsi plynů jsme  schopni vydělit její jednotlivé složky a 

celkový objem směsi V je dán součtem objemů jednotlivých složek (při daném tlaku p), tedy 

     V =V1 +V2 +V3 +....+Vi 

 Vynásobíme-li tuto rovnici celkovým tlakem p, dostáváme 

     p ·V = p ·V1 +p ·V2 +p ·V3 +...+p ·Vi , 

a po vydělení celkovým objemem V vztah  

     
V

V
p

V

V
p

V

V
p

V

V
pp i++++= ...321 . 

Jelikož celkový tlak musí být roven součtu parciálních tlaků, tzn. 

     p =p1 + p2 + p3 +....+ pi , 

vychází z porovnání s předchozím vztahem, že parciální tlaky jednotlivých plynů ve směsi 

můžeme stanovit jako                 
V

V
pp 1

1 = , 
V

V
pp 2

2 = , 
V

V
pp 3

3 = , …, 
V

V
pp i

i = , 



tedy že parciální tlak pi určitého plynu ve směsi plynu o celkovém tlaku p je dán součinem 

objemového podílu fi (latinsky podíl = fraction) tohoto plynu ve směsi 

      
V

V
f i
i =  

a celkového tlaku p směsi :   pi  = p ·fi . 

 Je-li však koncentrace vyjádřena v procentech, což bývá nejčastěji, je nutno si 

uvědomit číselné poměry při výpočtu. Pak je totiž koncentrace číselně vyjádřena jako ki  = fi · 

100 a abychom se dobrali správného výsledku, musíme použít vztahu 

      
100

i
kp

pi


=  . 

Příklad: Stanovte parciální tlaky kyslíku a dusíku ve vzduchu na hladině a v hloubce 

20 metrů. 

Řešení: Koncentrace kyslíku ve vzduchu je 21% (fO2  = VO2 / V = 0,21), objemový podíl 

dusíku je 78% (fN2 = VN2  / V = 0,78). Celkový tlak p na hladině je 0,1 MPa, tj. 100 kPa 

(počítání v kPa je výhodnější !), ve 20 m je 0,3 MPa, tj. 300 kPa. 

Na hladině: 
V

V
pp O

O
2

2 =  = 100 kPa · 0,21 = 21 kPa 

V

V
pp N

N
2

2 =  = 100 kPa · 0,78 = 78 kPa 

Ve 20 m: 
V

V
pp O

O
2

2 =  = 300 kPa · 0,21 = 63 kPa  

V

V
pp N

N
2

2 =  = 300 kPa · 0,78 = 234 kPa. 

Jak již bylo řečeno, fyziologické účinky plynů na organizmus jsou většinou dány jejich 

parciálními tlaky. Proto jsou tyto výpočty důležité jak pro stanovení fyziologicky přípustných 

rozmezí tlaků jednotlivých dýchacích směsí, tak pro dekompresní výpočty (rozpouštění 

fyziologicky inertních plynů ve tkáních těla je úměrné parciálnímu tlaku plynů ve směsi). 

Tak například minimální parciální tlak kyslíku při dodávce dýchací směsi by měl být        

16 kPa, jeho maximální přípustný parciální tlak pro běžné potápění okolo 150 kPa (1,5 baru)       

(v nedávné minulosti byly uváděny hodnoty 280 až 300 kPa), maximální přípustný parciální 

tlak oxidu uhličitého, na který smí  CO2 nastoupat v přilbě skafandru, je 1,0 - 1,5 kPa, 

narkotické účinky dusíku se začínají znatelně projevovat od parciálního tlaku 300 - 400 kPa 

(3 - 4 bary) atd. 

 

Příklad: Stanovte rozmezí hloubek, v nichž je možno s ohledem na parciální tlaky 

kyslíku dýchat směs o obsahu 8% O2, 20% N2 a 72% He. (Příklad slouží k procvičení teorie, 

nikoliv jako praktický pro nitroxový kurz !). 



Řešení: pO2min =16 kPa, pmin = pO2min · 100 /kO2  = 16 ·100 / 8 = 200 kPa, tedy 

minimální hloubka: 10 m (celkový tlak v ní je 200 kPa). 

pO2max =150 kPa, pmax = pO2max ·100 /kO2 = 150 ·100 / 8 = 1875 kPa (= 1,875 MPa), 

maximální hloubka: 177,5 m (tlak v ní je 1,875 MPa). 

(Při zvoleném obsahu dusíku je ve 177,5 m také pN2 = pN2max = 375 kPa. Pro výpočty, 

týkající se složení dýchacích směsí ve velkých hloubkách, se však přípustné hodnoty 

parciálních tlaků kyslíku a dusíku snižují, např. pO2max=120 kPa, pN2max = 300 kPa). 

Příklad: Stanovte podíl kyslíku ve směsi Nitrox (N2, O2) tak, aby byla použitelná do 

hloubky h = 34 metrů a aby podíl kyslíku v ní byl nejvyšší možný, tj. 160 kPa. 

Řešení: pO2max =160 kPa, h = 34 m: ph = 440 kPa (0,44 MPa) 

Maximální podíl O2: kO2max = pO2max / ph ·100 =160 / 440 ·100 = 36,4 % ≈ 36 %. 

       

 K parciálním tlakům plynů ještě jeden zajímavý postřeh. V průběhu jednoho 

dechového cyklu se na hladině spotřebuje z dodávaných  21% kyslíku pouze 5%. 

Organizmus ke svému životu spotřebuje – podle jeho zátěže – určité hmotové množství 

kyslíku. A jelikož jeho spotřeba  je přímo regulována zátěží (přesněji: prostřednictvím 

produkce oxidu uhličitého), spotřebuje se zmíněných 5% jak při poměrně značné zátěži, tak i 

ve spánku, i když jednou je to 5% ze         30 l /min a podruhé jen ze 6 l /min. 

       Na proces dýchání z hlediska spotřeby kyslíku bychom mohli nahlížet jako na proces, 

který při každém dechovém cyklu sníží parciální tlak kyslíku v dodávané směsi přibližně o 5 

kPa, a to nejen na hladině, nýbrž v každé hloubce. To rovněž znamená, že vzduch, 

vdechnutý do plic v hloubce 30 metrů, ve kterém se nachází kyslík o parciálním tlaku 82 

kPa, by nám mohl vystačit k opětovným neuvěřitelným 12 nádechům, neboť teprve po tomto 

počtu by se parciální tlak kyslíku v něm snížil na potřebné minimum  16 kPa (výpočet dává 

(82 -16) kPa / 5kPa =13,2). Samozřejmě je nutno se postarat o odstranění produkovaného 

oxidu uhličitého. Využití zůstatkového kyslíku v dýchací směsi je základem již zmíněných 

regeneračních dýchacích zařízení. 

        III. Fyziologické základy potápění s nitroxem. 

        1. Úvod 

        Plyny, účastnící se dýchání, lze rozdělit na 

        - metabolické (též dýchací), které jsou využívány v metabolických procesech 

v organizmu nebo jsou jejich produktem (kyslík a oxid uhličitý). 

        - zřeďovací (diluenty), které se metabolických procesů sice neúčastní, avšak slouží k 

udržení parciálního tlaku kyslíku (a případně parciálních tlaků jiných diluentů) v životně 

přípustných mezích. Jde o dusík, hélium, někdy neon a vodík. Pokud se o nich hovoří jako o 

inertních plynech, má se na mysli, že jde o plyny fyziologicky inertní. 



       Lidský organizmus se v průběhu svého vývoje ze svých předchůdců postupně 

přizpůsoboval životnímu prostředí na povrchu naší planety. Nyní je schopen existovat v 

poměrně úzkém rozmezí vnějších podmínek - teploty, tlaku, různých záření atd. Tyto 

podmínky se  rovněž týkají parciálních tlaků a případně relativních koncentrací plynů v 

dýchacím mediu. Opouštíme – li svoje přirozené prostředí, musíme si potřebné prostředí – v 

našem případě dýchací směs – vyrobit technickými prostředky. 

       Při potápění s nitroxem nás zajímají hlavně dva konstituční plyny této dýchací směsi, 

a sice kyslík a dusík.  

 

        2. Kyslík a jeho působení 

        Život lidského organizmu je s kyslíkem těsně spjat. Ten totiž - spolu s živinami, 

vhodným prostředím a regulačními mechanismy - potřebují ke svému životu jeho jednotlivé 

buňky. Aby však organizmus fungoval bezchybně je zapotřebí, aby se parciální tlak kyslíku 

nacházel           v určitých mezích. 

 

        2.1. Minimální přípustný parciální tlak kyslíku 

        Běžně jsme zvyklí na parciální tlak kyslíku pohybující se kolem 21 kPa. S proměnným 

atmosférickým tlakem nebo s proměnnou koncentrací kyslíku (například v přecpané tramvaji) 

kolísá i jeho parciální tlak a obvykle tyto změny nepozorujeme. Za minimální parciální tlak 

kyslíku, který ještě nevyvolává známky jeho nedostatku, se považuje 

                                        pO2
min = 16 kPa.  

        Je to například hodnota odpovídající koncentraci kyslíku ve vydechovaném vzduchu 

při normálním tlaku nebo též parciální tlak kyslíku ve vzduchu dýchaném v nadmořské výšce 

okolo    

2000 - 2500 m n.m. 

 

        2.2.1. Hypoxie 

        Pokles parciálního tlaku kyslíku pod tuto minimální hodnotu (hypoxie) nejprve způsobí 

vzrůst srdeční aktivity - tepu a krevního tlaku - a slabý nárůst ventilace. Při pomalém poklesu 

pO2  níže jsou ovlivněny koncentrační a mentální schopnosti člověka a dokonce kontrola 

motorických schopností, avšak člověk si tyto projevy neuvědomuje. Naopak se dostavuje 

určitý pocit rozjaření. 

        Při poklesu pO2 na 12 kPa a níže začínají buňky organizmu, a to především mozkové, 

strádat nedostatkem kyslíku, přestávají fungovat a případně začínají odumírat. 

        Pokles pO2  pod 10 kPa pak po předcházející dezorientaci a závrati znamená 

bezvědomí a postupně smrt. V případě značného nedostatku kyslíku v dýchaném médiu 



nebo dokonce při jeho absenci (anoxie) dochází k bezvědomí bez jakýchkoliv varovných 

příznaků téměř okamžitě. 

 

        Běžně by k hypoxii při potápění se vzduchem ani s nitroxem nemělo dojít. Její 

příčinou mohou být 

        - omyl při přípravě (míchání) směsi (např. na potápěčských bazích, které míchají 

trimix) 

        - použití směsi určené k potápění do velkých hloubek (s podílem kyslíku značně 

menším než ve vzduchu – znovu tam, kde se míchá i trimix) 

        - vykorodování kyslíku ve směsi (vzduchu) dlouhodobě skladované v ocelové láhvi 

        - dýchání v uzavřených prostorách s nízkým obsahem kyslíku (tím se rozumí 

vzduchové kapsy ve vracích, v jeskyních, v zaplavených důlních dílech, v kavernách, 

v neznámých objektech atd.). 

 

        Prevence vůči hypoxii vyplývá přímo z odstranění příčin jejího vzniku : 

        - vždy osobně zkontrolovat obsah kyslíku ve směsi 

        - mít k dispozici i směs použitelnou v menších hloubkách (to platí ovšem pro 

potápěče, kteří do velkých hloubek podle svého oprávnění smějí) 

        - neskladovat dlouhodobě vzduch v zásobnících 

        - nedýchat zásadně vzdušiny v uzavřených prostorách (nevyndávat plicní 

automatiku). 

 

 

        2.3. Maximální přípustné tlaky kyslíku 

        Zvýšení parciálního tlaku kyslíku v dýchané směsi nepůsobí potíže až do určitých 

mezí. Je totiž nutno odlišit podmínky, za nichž je kyslík pod určitým parciálním tlakem 

dýchán a z nich hlavně dobu expozice vyššímu pO2. Při krátkodobých expozicích, 

odpovídajících běžným ponorům, smí být maximální přípustný parciální tlak kyslíku vyšší než 

v případech dlouhých expozic, jako například při pobytech v podmořských laboratořích nebo 

při saturačním potápění. 

        Kyslík se totiž projevuje toxicky dvěma způsoby : 

        a) neurologickou toxicitou (postižení CNS, akutní otrava) 

        b) pulmonální toxicitou (postižení plic, pomalá otrava). 

        Obě otravy jsou závislé na velikosti působícího parciálního tlaku kyslíku a na době 

expozice tomuto tlaku. 

        Z hlediska pomalé otravy se uvádí, že pro dlouhodobé expozice by neměl parciální 

tlak kyslíku překročit asi 50 kPa, tedy 



                                   pO2
max = 50 kPa pro dlouhodobé expozice. 

Kromě toho byla pro účely léčby kyslíkem v přetlaku vypracována metoda k určení 

přípustné kyslíkové dávky tak, aby bylo zabráněno pomalé otravě kyslíkem. O jejím 

stanovení bude pojednáno v příslušné kapitole. Je však třeba dodat, že při běžném, i 

nitroxovém, potápění je prakticky vyloučeno dosažení kritické hodnoty této dávky. 

 

        Z hlediska nebezpečí akutní otravy kyslíkem, které je při potápění s nitroxem naopak 

aktuální, je obecně za maximální přípustnou hodnotu parciálního tlaku kyslíku při pobytu pod 

vodou považována  hodnota 160 kPa. Hodnoty okolo 280 - 300 kPa, které bývaly 

považovány za bezpečné v dřívějších dobách,  jsou dnes platné pouze pro aplikaci kyslíku 

na suchu, v rekompresních či léčebných komorách  za dozoru příslušného personálu. 

        Naopak při fyzickém nebo chladovém zatížení potápěče se udává  pO2
max =140 -150 

kPa (140 kPa udává například organizace TDI pro potápěče, který musí provádět 

dekompresi,     150 kPa je hranice britských komerčních potápěčů). TDI však pro ponory v 

nulovém čase  připouští hodnotu 160 kPa. Při použití potápěčských zvonů bývá někdy tato 

hodnota zvýšena až na 220 kPa. CMAS doporučuje obecně pO2
max = 140 kPa. 

        Pro americké komerční potápěče vypracovala americká organizace  NOAA (National 

Oceanographic and Atmospheric Administration) tabulku (viz Tab. II), v níž je jednotlivým 

parciálním tlakům kyslíku přiřazena i maximální expoziční doba a rovněž vypracovala 

sofistikovanou metodu k jejímu využití při aplikaci na běžné ponory. O obojím bude 

pojednáno a k získání tohoto základního stupně je nutno použití zmíněné metody zvládnout. 

        Právě z této tabulky vycházel návrh, použít k ponorům, při nichž  je nutno provádět 

stupňovitou dekompresi, za maximální přípustnou hodnotu parciálního tlaku kyslíku pO2
max =  

150 kPa (1,5 bar). Při této hodnotě je totiž přípustná maximální doba jednotlivého ponoru 

rovna 120 minutám na rozdíl od pO2
max = 160 kPa (1,6 baru), kdy tato doba činí „pouze" 45 

minut. 

        Tedy 

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

        pO2
max = 150 kPa (1,5 baru) pro ponory s dekompresí (doporučeno SPČR)  

        pO2
max = 140 kPa (1,4 baru) pro ponory s větší zátěží (práce)  

              pO2
max = 220 kPa pro ponory v potápěčských zvonech 

              pO2
max = 280 kPa pro léčebné (i rekompresní) účely 

 CMAS však doporučuje pO2
max = 140 kPa (1,4 baru) v největší hloubce ponoru a 

  pO2
max = 160 kPa (1,6 baru) na dekompresních zastávkách. 

 

        2.3.1. Hyperoxie 



        Hyperoxií se rozumí patologický stav v důsledku dýchání kyslíku pod zvýšeným 

parciálním tlakem. Jak již bylo řečeno, forma otravy kyslíkem závisí na jeho parciálním tlaku 

a době expozice tomuto tlaku. 

 

        2.3.1.1. Postižení CNS (akutní otrava kyslíkem, Bertův efekt) 

        Neurotoxicita kyslíku se projevuje především prudkým nástupem  křečí, podobných 

epileptickým. Varovné příznaky, které těmto křečím předcházejí, nejsou nijak výrazné a trvají 

jen krátce. Mechanismus této otravy je složitý a zatím není zcela pochopen. Uvažuje  se o 

zvýšené produkci odpadových látek metabolismu (metabolitů), jimž se organizmus brání. 

Právě mechanismus obrany pomocí volných radikálů může ve svém důsledku vyvolat 

problémy při přenosu vzruchů nervy. K tomu přistupuje snížená schopnost odvodu oxidu 

uhličitého v důsledku zásobení buněk z kyslíku rozpuštěného  v krevní plasmě a tím 

neschopnosti vyvázat část CO2 na hemoglobin. 

        Při potápění s umělou dýchací směsí o koncentraci kyslíku vyšší než ve vzduchu je 

právě nebezpečí neurotoxicity největší. 

        Nástup otravy závisí na množství kyslíku, jemuž je organizmus vystaven - z toho 

vyplynula již zmíněná tabulka NOAA (Tab. II), která ke každému parciálnímu tlaku kyslíku 

přiřazuje i maximální expoziční dobu. 

        Nástup otravy je závislý na odolnosti určitého jedince vůči neurotoxicitě kyslíku -  a ta 

je u každého odlišná. 

        Nástup otravy je dále závislý na fyzickém, duševním i chladovém  zatížení člověka i 

na dalších faktorech (únava...), podobně jako nástup hloubkového opojení (jelikož toxicity 

kyslíku i dusíku se začínají intenzivněji projevovat ve shodných hloubkách, uvažuje se i o 

častých záměnách obou příčin fatálních nehod). Je zde zřejmý spolupůsobící efekt oxidu 

uhličitého. 

        Příznaky, které mohou předcházet křečím, jsou : 

        - záškuby obličejových svalů, hlavně kolem úst 

        - problémy s viděním (tunelové vidění -zúžení zorného pole) 

        - určitá rozjařenost (euforie) 

        - nevolnost 

        - paradoxní zvýšení tepu 

        - problémy se slyšením (zvonění v uchu) 

        - závrať 

     (podtržená písmena tvoří akronym ZVENTUZ pro zapamatování příznaků, podobně 

jako VENTID nebo ConVENTID v angličtině, používané například obsluhou při léčbě 

kyslíkem v barokomoře). Ze zkušeností vojenských potápěčů v USA je známo, že nevolnost 

následovaná záškuby svalstva a závratí jsou nejčastější příznaky této otravy. 



        Je nutno dodat, že s výjimkou zmíněných záškubů obličejových svalů jsou uvedené 

příznaky shodné s příznaky, vyskytujících se při všech otravách postihujících CNS. Pokud je 

však potápěč rozezná, je nutno okamžitě snížit parciální tlak dýchaného kyslíku, tzn. přejít na 

dýchání vhodnější směsi (vzduchu), vystoupit na hladinu nebo alespoň do menší hloubky. 

Vzápětí se totiž mohou dostavit již zmíněné prudké křeče. 

        Záchvat křečí lze rozdělit do tří fází : 

        a) tonická fáze -zvýšené svalové napětí způsobí prohnutí potápěče a zadržení dechu, 

potápěč upadá do bezvědomí. Hrtan je křečí uzavřen a veškeré pokusy o výstup na hladinu 

v této fázi končívají rozsáhlou vzduchovou embolií v důsledku barotraumatu plic z přetlaku. 

Tato fáze přetrvává asi 30 sekund. 

        b) klonická fáze, která se vyznačuje prudkými křečovitými záškuby celého těla. 

Stažením svalů může dojít k překousnutí jazyka, k uvolnění moči a stolice. I v této fázi může 

přetrvávat uzávěr hrtanu a hrozí tedy nebezpečí barotraumatu plic při výstupu. Tato fáze trvá 

1 až 2 minuty, někdy až 3 minuty. 

        c) reorientační fáze, v níž dojde k uvolnění svalů a v důsledku nárůstu oxidu 

uhličitého v organizmu k hlubokému dýchání až hyperventilaci. Postižený se probírá z 

bezvědomí, je zmaten, dostavuje se a přetrvává úplná amnézie ohledně záchvatu. Tato fáze 

trvá asi 10 minut. 

 

        Jednání partnera v průběhu záchvatu záleží především v tom, aby nedošlo k výstupu 

v apnoi. Dále je nutno postiženému nasadit případně vypadlou plicní automatiku. Lze-li 

zabránit překousnutí jazyka nebo jiným mechanickým úrazům, pokusit se o to. V reorientační 

fázi lze potápěče dopravit opatrně na hladinu, přičemž je zase nutno dbát na to, aby mu 

nevypadl náustek dýchacího přístroje, jelikož z bezvědomí se probírá zvolna. Na hladině dle 

okolností provést resuscitaci a případně postiženého dopravit do dekompresní komory. 

        Po záchvatu a návratu do normálního parciálního tlaku kyslíku se postižený vrací do 

normálního stavu, avšak s pocitem silné únavy a usíná. 

        Prevence spočívá v následujícím : 

        - dodržet stanovené limity přípustného parciálního tlaku kyslíku 

        - dodržet při ponoru omezení, vyplývající z maximální přípustné dávky "sycení" 

kyslíkem (Tab. II a příslušné výpočty v kapitole IV) 

        - rozeznat příznaky akutní otravy kyslíkem a pokud možno přerušit dýchání směsi se 

zvýšeným obsahem kyslíku. 

 

        2.3.1.2. Postižení plic (pulmonální toxicita kyslíku, Smithův efekt, pomalá otrava 

kyslíkem) 



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

alveolární buňky, způsobuje lokální záněty a likviduje látku, bránící kolapsu plicních sklípků 

při výdechu - tzv. surfaktant. To vše ve svém důsledku vyvolává alveolární edémy (otoky), 

které pak zhoršují prostup dýchacích plynů alveolární membránou. 

        Riziko poškození může zvyšovat nadbytek CO2 (hyperkapnie), tedy obvykle zvýšená 

fyzická zátěž, a rovněž větší podchlazení. 

        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. Vznik otravy je velmi málo pravděpodobný při běžném  

potápění a může se vyskytnout při léčbě v kyslíkovém přetlaku, při saturačním potápění a 

snad po dlouhých dekompresích s kyslíkem. 

        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. Avšak jejím prodloužením na 8 - 10 hodin se mohou potíže značně zhoršit 

(dýchací potíže, dráždivý kašel). Po ještě delších expozicích dochází  k otoku a pak i k 

zánětu průdušek a plic, které se při návratu  k normální dýchací směsi postupně upraví. V 

řídkých případech a po  častých dlouhých expozicích může dojít i k degradaci plicní tkáně. 

        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 (UPTD - Unit Pulmonary Toxic Dose v roce 1970, nověji OTU - Oxygen 

Toxicity Unit.      1 OTU = 1 UPTD je dávka, získaná při dýchání čistého kyslíku za jeho tlaku 

100 kPa a za          1 minutu). Je doporučeno nepřesáhnout denní dávku 300 OTU. Při 

běžném způsobu potápění   s nitroxem a respektování přípustných hodnot z již zmíněné 

tabulky NOAA (Tab. II) nelze tuto dávku překročit. Tabulka se sice vztahuje k toxicitě CNS, 

avšak obsahuje časová omezení pro expozice jednotlivým parciálním tlakům kyslíku, která 

současně vylučují významnější překročení této dávky (viz obr. 3). Například pro ponor se  

směsí Nitrox 40/60 s otevřeným okruhem do hloubky 30 metrů na 45 minut (tedy pro 

maximální přípustný parciální tlak kyslíku na maximální přípustnou dobu jednorázového 

ponoru dle tabulky NOAA s ohledem na stupeň kyslíkové zátěže CNS) činí zmíněná dávka 

87 OTU. Pro přípustné celodenní maximum 150 minut činí  289 OTU. 

        Mnohem větší ovšem mohou být tyto dávky při kyslíkové léčbě  v dekompresní 

komoře. Avšak ani při nejdelší léčebné proceduře v komoře, nasazované při vzduchové 

embolii, nepřekročí tato dávka  700 OTU, která (při léčbě) ještě není považována za 

nebezpečnou. 

        Prevence tedy tkví i v tomto případě ve zvládnutí metody stanovení kumulativní dávky 

pulmonální kyslíkové toxicity a dodržení  příslušných omezení. Při běžném potápění s 



nitroxem by k přípustnému maximu plicní kyslíkové zátěže nemělo nikdy dojít. Proto pro  

získání tohoto základního stupně není nutno tyto výpočty provádět. 

 

        3. Dusík 

        Jak je známo každému potápěči již ze základních kursů, 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. 

        Jak již bylo řečeno výše, vdechovaný dusík se nepodílí na životních procesech 

samotných. Je však potřebný jako diluent, snižující na přípustnou mez podíl (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, jak uvidíme v kapitole o 

plánování nitroxových ponorů. 

        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 

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

        Maximální parciální tlak dusíku, od něhož narůstá nebezpečí  hloubkového opojení, je 

možno stanovit pomocí hraniční hloubky při  dýchání vzduchu - kolem 40 metrů, i když určité 

projevy hloubkového opojení bývají někdy popisovány už od hloubky 30 metrů. Je tedy 

možno za zcela mezní parciální tlak dusíku s ohledem na nástup hloubkového opojení vzít 

pro nitroxové potápění hodnotu  

                                                        pN2
max ≈ 400 kPa. 

 

        3.1. Dekompresní nemoc (DCS – dekompresní syndrom) 

 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. 

        Bublinky mohou vznikat v tkáních samotných (extravaskulárně) stejně jako v 

oběhovém systému (intravaskulárně). Vyvolané potíže závisejí na místě jejich výskytu a na 

jejich velikosti. Dopplerovskou sonografií lze například zjistit výskyt bublinek v žilní krvi aniž 

by se projevily symptomy DCS. Je rovněž známo, že vznik a intenzita příznaků se liší i mezi 

potápěči, vystavenými shodným podmínkám. 

        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. 

Vliv obezity je zřejmý: větší množství rozpuštěného dusíku nestačí krev při výstupu 

transportovat, vznikají intravaskulární bubliny, jejichž důsledkem je nedostatečné prokrvení a 

vznik bublin extravaskulárních. Vyšší věk souvisí obvykle se snížením oběhové kapacity. 

        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, a to minimálně dvěma mechanismy: difunduje do 

zárodku bublinky a snižuje povrchové napětí ve tkáni. 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. Diuréza bývá vyvolána i alkoholem. Proto je vhodné hodně 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 

        - 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.   

   

 

 

 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 části 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 

 -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.  

  

        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. Ve 30. letech minulého 

století vyslovil  Behnke podezření, že jeho příčinou je dusík dýchaný pod jeho zvýšeným 

parciálním tlakem a krátce nato to bylo i potvrzeno.  

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. 

        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 i kyslíkové křeče. 

        Projevy rozjaření, žoviality a družného veselí bylo možno pozorovat v suché 

barokomoře - pod vodou jsou méně výrazné. V komoře v hloubce 120 m byl pozorován 

vzrůst reakční doby a také nárůst počtu chyb, který byl důsledkem snahy o rychlé vyřešení 

úkolu za cenu zvýšeného rizika. Při pomalém a dobře  natrénovaném řešení úkolu se 

seřazenými prioritami docházelo k menšímu chybování. 

        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. U nováčků je známé působení 

očekávání opojení, které se pak dostaví i v malé hloubce. 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. 

        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. 

     O narkóze se hovoří jako o počátečním stadiu anestezie, což je bezvědomí, v němž 

je zcela potlačena reakce na bolest. Ví se, že narkotický účinek fyziologicky inertních plynů 

se shoduje s účinky používaných anestetik. Avšak ani mechanismus anestezie není doposud 

plně 

 pochopen. Je však široce akceptováno, že místy, kde jak k narkóze, tak k anestezii dochází, 

jsou synapse v centrálním nervovém systému. Synapse jsou propojení mezi jednotlivými 

neurony, tj. buňkami, přenášejícími v nervovém systému elektrické signály. Samotný přenos 

signálů přes synapse je zprostředkován chemikáliemi zvanými neurotransmitery.  

Korelace mezi rozpustností inertních plynů v tucích a narkotickými účinky těchto 

plynů (Meyer - Overton) vedla k názoru, že za narkotický efekt je zodpovědná lipidická - 

tuková - strana membrány neuronových buněk, která zvětší svůj objem v důsledku 

rozpouštění inertních plynů (či narkotik) a to ve svém důsledku naruší iontové brány, 

umožňující neuronu vést elektrické vzruchy. Dnes se však od tohoto vysvětlení odstoupilo a 

spíše se předpokládá,  že narkotický efekt je vyvolán vnikem anestetik do hydrofobních 

kapes proteinů neurotrans-mitických receptorů.       

 

        IV. Plánování ponorů s nitroxem 

        1. Úvod 

        Pro plánování ponorů s nitroxovou směsí je na místě připomenout, že toto plánování 

navazuje na plánování ponorů se vzduchem, avšak - s ohledem na odlišnost dýchací směsi 

od vzduchu - je nutno brát ohled na určitá další omezení, vyplývající především z 

fyziologických důsledků uvedených v předešlé kapitole. 

        Stejně jako při plánování ponoru se vzduchem, se kterým by měl být již absolvent 

kursu P* dobře seznámen,  musíme pochopitelně mít zásobu dýchací směsi dostatečnou pro 

provedení ponoru i pro výstup. Podobně musíme vzít v úvahu okolnosti předpokládaného 

ponoru jako například velikost a směr proudu, teplotu vody atd. 

        Navíc však musíme počítat s dalšími faktory, jimiž jsou nebo mohou být : 

        - minimální parciální tlak kyslíku (tento faktor můžeme vyloučit tehdy, jedná-li se o 

nitroxovou směs se zvýšeným obsahem kyslíku oproti vzduchu a její použití v systému 

otevřeného dýchacího okruhu - a to je náš případ) 

        - maximální přípustný parciální tlak kyslíku 

        - kyslíková zátěž organizmu, a to s ohledem na 



           - toxicitu postihující CNS 

           - případnou toxicitu vedoucí k postižení plic 

        - parciální tlak dusíku s ohledem 

           - na dekompresi 

           - na případné hloubkové opojení. 

        Tyto faktory ovlivňují hloubku ponoru a dobu pobytu v ní. Poněkud složitější plánovací 

úvahy jsou vyváženy zvýšenou bezpečností nitroxového potápění. 

 

        2. Zásady plánování ponorů s nitroxem 

        Postup plánování je do určité míry ovlivněn okolností, zda si můžeme příslušnou 

směs namíchat nebo vycházíme-li z toho, jakou směs máme k dispozici. Budeme řešit obě 

situace. 

        Jelikož jde o krátkodobé expozice zvýšenému parciálnímu tlaku kyslíku, je řídicím 

prvkem maximální přípustný parciální tlak kyslíku pO2
max vztažený k akutní (CNS) otravě 

kyslíkem. 

        A ještě dvě upozornění : 

        1. Při zaokrouhlování čísel je zapotřebí postupovat tak, aby výsledná hodnota dala 

bezpečnější řešení. 

        2. Většina vztahů, odvozených v dalším textu, ve kterých je použito tlaku v hloubce, 

se vztahuje k normálnímu atmosférickému tlaku u hladiny, a tedy z hlediska dekomprese lze 

použít základních tabulek (bez rozšíření na větší nadmořské výšky, tzn. pro dekompresní 

tabulky Bühlmann do 700 m n.m.). 

 

        2.1. Stanovení podílu kyslíku ve směsi s ohledem na hloubku 

        Prvním krokem je definice maximální hloubky hmax, do níž hodláme ponor uskutečnit. 

Z ní totiž přes maximální přípustný parciální  tlak kyslíku pO2
max vyplývá potřebné složení 

směsi. To pak můžeme  stanovit snadno z úvahy, že v hloubce o celkovém tlaku pchmax  

nesmí parciální tlak kyslíku pO2 překročit zmíněnou mez, že jí může být nanejvýše roven :                         

           pO2 = fO2  pchmax  ≤ pO2
max . 

     Při předem známé maximální hloubce ponoru (a tedy i celkovém tlaku  pchmax v ní) lze 

stanovit nejvyšší procentuální podíl kyslíku kO2 : 

                        kO2 = 100  fO2 = 100  pO2
max /pchmax . 

     Celkový tlak v hloubce h umíme stanovit úvahou (na každý metr hloubky přiroste tlak 

o 10 kPa (0,1 baru) a k tomuto hydrostatickému tlaku je nutno přičíst dodatečně atmosférický 

tlak na hladině,  obvykle 100 kPa (1 bar). 



        Příklad: pro maximální plánovanou hloubku hmax = 35 m (tedy pro tlak pchmax = 450 

kPa nebo 4,5 baru) dostáváme pro maximální přípustný parciální tlak kyslíku pO2
max  = 150 

kPa      (1,5 baru) směs, která smí mít procentuální objemový podíl kyslíku nejvýše 

                    kO2 = 100  pO2
max /pchmax = 100 150 / 450 = 33,3 %. 

Nechceme překročit pO2
max a proto provedeme zaokrouhlení směrem  dolů, na 33 %. Pro 

ponor použijeme směs Nitrox 33/67. 

        Poznámka: v předchozím jsme stanovili celkový tlak v hloubce známou úvahou. 

Jelikož je někdy nutno stanovovat hloubky pomocí tlaků, uvedeme si zde vztah mezi 

hloubkou a tlakem v ní vzorcem. Mezi hloubkou h (v metrech) a celkovým tlakem pch (v kPa 

nebo v barech) v ní platí při malé nadmořské výšce vztah 

                               pch = (h /10 +1)  patm0, 

z něhož obdržíme hodnotu pch v jednotkách, použitých pro normální atmosférický tlak patm0. 

 

        2.2. Stanovení maximální hloubky ponoru (MOD) 

        Stanovení maximální hloubky ponoru, též maximální operační hloubky (Maximum 

Operational Depth - MOD), je pro danou nitroxovou směs vztaženo k podmínce nepřekročit 

maximální přípustný parciální tlak kyslíku pO2
max , stejně jako v předchozím případě, ovšem 

nyní při známé směsi a neznámé hloubce. I zde tedy bude platit, že parciální tlak kyslíku ve 

zmíněné hloubce hmax  nesmí překročit pO2
max. Pak v ní 

                           (pO2 =) fO2  pchmax = pO2
max. 

     Na rozdíl od předchozího příkladu tedy hledáme pro předem zadaný podíl kyslíku fO2 

ve směsi hodnotu tlaku pchmax v hloubce hmax, který nesmíme překročit, tedy 

                              pchmax = pO2
max / fO2  = pO2

max  100 / kO2 

       Příklad: pro Nitrox 38/62 je kO2 = 38 a při hodnotě pO2
max = 150 kPa (1,5 baru) je pchmax 

=150  100 / 38 = 394,7 kPa (3,95 baru), což odpovídá tlaku v hloubce 29,5 metrů, 

zaokrouhleno na 29 metrů. To je tedy maximální hloubka, do níž smí být směs (při 

přípustném parciálním tlaku kyslíku 150 kPa) použita. 

        Před ponorem si potápěč proměří složení směsi v láhvi a na prohlášení o převzetí 

láhve (viz příloha B) napíše do příslušné kolonky (MOD___) i tuto hodnotu. 

        Výpočet hloubky lze samozřejmě provést i pomocí vzorce pch = (h /10+1) patm0, ze 

kterého (hmax / 10 +1)  patm0 = pO2
max / fO2  a odtud ( pomocí fO2 = kO2 / 100, kde kO2  je podíl v 

procentech) 

                       MOD = hmax = ( pO2
max 1000 / [kO2  patm0] -10). 

        Příklad: Dosazení předchozích hodnot (v barech) dává hmax = (1,5  1000 / [38  1] - 

10) =   = (39,47-10) = 29,5 metrů. 



        Pro praktické použití lze pro nejčastěji používané hodnoty pO2
max = 150 kPa a 

případně pO2
max = 140 kPa využít vztahů 

 

     pO2
max =150 kPa: MOD = (1500 / O2 [%]-10) metrů  

               pO2
max =140 kPa: MOD = (1400 / O2 [%] -10) metrů  

 

 

 pO2 max [kPa] 

kO2 [%] 140  145  150  155  160  170  

20  60  62  65  67  70  75  

21  56  59  61  63  66  70  

24  48  50  52  54  56  60  

26  43  45  47  49  51  55  

28  40  41  43  45  47  50  

30  36  38  40  41  43  46  

32  33  35  36  38  40  43  

34  31  32  34  35  37  40  

36  28  30  31  33  34  37  

38  26  28  29  30  32  34  

40  25  26  27  28  30  32  

50  18  19  20  21  22  24  
60  13  14  15  15  16  18  

80  7  8  8  9  10  11  

100  4  4  5  5  6  7  
Tab. I : Stanovení maximální operační hloubky -MOD -

v metrech (pro různá složení i přípustné parc. 

tlaky O2)  

                

        Zapamatujme si mezinárodní zkratku MOD pro případný kontakt s potápěči s 

nitroxem z jiných zemí nebo z jiných výcvikových systémů. 

        V tabulce I jsou uvedeny maximální přípustné hloubky pro několik směsí a 

přípustných hodnot pO2
max. Graficky jsou tato data zčásti znázorněna na obrázku 1. 



Grafické stanovení hloubky MOD

pro několik maximálních hodnot pO2
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   2.3. Stanovení stupně kyslíkové zátěže CNS organizmu 

        2.3.1. Stanovení přípustné doby pobytu v kyslíku 

        Jak již bylo řečeno, je pravděpodobnost nástupu akutní otravy kyslíkem závislá mj. na 

parciálním tlaku kyslíku a na době, po kterou je potápěč jeho působení vystaven. Pro práci v 

přetlaku kyslíku vypracovala NOAA speciální tabulku (tabulka II), uvádějící do vzájemné 

souvislosti parciální tlak kyslíku pO2 a maximální přípustnou dobu expozice tpO2 tomuto tlaku z 

hlediska postižení CNS. 

        K jednotlivým parciálním tlakům kyslíku jsou zde přiřazeny maximální přípustné doby 

pobytu v uvedeném tlaku (v minutách), a sice pro jednorázový ponor a maximální dobu 

pobytu v jednom dni. 

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. II:  Kyslíková toxicita CNS (dle NOAA) 



Průběh závislostí z tabulky je rovněž vynesen v obr. 2. 

     K tabulce je dodán pokyn, říkající, že bylo-li v jednom či několika ponorech za 

sebou dosaženo hranice pro jednorázový ponor, je nutno před dalšími ponory provést 

na hladině dvouhodinovou přestávku, po které je možno dosáhnout až denního 

maxima. Pokud ho však bylo dosaženo, je nutno přerušit potápění na dobu 12 hodin, 

po kterou je nutno dýchat na hladině vzduch.    

Přípustná doba expozice pO2 dle NOAA

jednotlivé ponory-1p. a denní dávka-den0
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                               Obr. 2 

 

       Příklad: Při ponoru se směsí Nitrox 32/68 do 33 metrů je parciální tlak kyslíku roven   

138 kPa (= 430 kPa  0,32) čili 1,38 baru, zaokrouhleno 140 kPa (1,4 baru). Je tudíž možno z 

hlediska poškození CNS využít celkové doby pobytu v této hloubce v jednom či v 

jednotlivých ponorech až 150 minut. Po dvouhodinové pauze na hladině by bylo možno 

využít ještě dalších 30 minut (do 180 minut), avšak s tím, že v dalších 12 hodinách se 

nebudeme potápět. 

 

        2.3.2. Stupeň kyslíkové zátěže CNS 

        Tabulka II však umožňuje další způsob použití. Pokud nevyužijeme celé přípustné 

doby M jednorázového ponoru pro daný parciální tlak kyslíku, pak lze pro skutečnou dobu 

pobytu t v tomto tlaku stanovit procentuální stupeň kyslíkové zátěže CNS organizmu Z jako 

                                                            Z = t / M  100 %                                 

        Příklad: Při pobytu se směsí Nitrox 38/62 v hloubce 29 metrů  (pO2 = 0,38  390 kPa = 

148 kPa, tj. 150 kPa) po dobu 45 minut bylo dosaženo kyslíkové zátěže CNS stupně                  

Z =  45 / 120  100% = 37,5 %. 

 



2.3.3. Snížení kyslíkové zátěže CNS 

        V průběhu pobytu na hladině (povrchového intervalu), kdy je dýchán vzduch pod 

normálním tlakem, dochází ke snížení kyslíkové zátěže způsobem, který je svým 

matematickým popisem velmi blízký desaturaci inertních plynů z organizmu. Pro snižování 

kyslíkové zátěže se však na rozdíl od této desaturace používá jediná hodnota poločasu, a 

sice 90 minut. 

        Znamená to, že původní zátěž CNS (Z0) se v průběhu 90 minut pobytu v normálním 

tlaku sníží na polovinu (Z1 = Z0 /2). Po uplynutí dalších 90 minut se i ta sníží na další polovinu            

(Z2 = Z1 /2 = Z0 /4). 

 

        Příklad: Bylo - li v předchozím ponoru dosaženo stupně zátěže CNS Z0 = 44 %, pak 

po uplynutí 90 minut od vynoření klesl tento stupeň na 22 % a po uplynutí dalších 90 minut 

(tedy 180 minut od vynoření) nám zbývá kyslíková zátěž 11 %. Po dalších 90 minutách by 

pak klesla na 5,5 %. 

 

        Pro další ponor je nutno počítat (obdobně jako u dekompresních postupů) se 

„zbytkovou" kyslíkovou zátěží, a to tak, že ji jednoduše přičítáme k zátěži, které nabudeme v 

průběhu dalšího ponoru. 

        Při tomto způsobu plánování ponorů je nutno přerušit ponory po dosažení 80 % 

limitní zátěžové hodnoty a po dobu 2 hodin se nepotápět. Navíc je přípustné provést 

nejvýše 3 ponory v jednom dni.  

 

        Příklad: První ponor se konal s Nitroxem 32/68 do hloubky 30 metrů (pO2 =130 kPa, tj. 

1,3 baru) na 25 minut (stupeň kyslíkové zátěže CNS: Zh = 25 min / 180 min  100 % =13,9 %) 

a při dodržení vzduchových dekompresních tabulek byla provedena dekomprese 5 minut ve              

3 metrech s Nitroxem 50/50. Pak pro pO2 = 0,5 130 kPa = 65 kPa, zaokrouhleno na 70 kPa 

je zátěž CNS: Zz = 5 min / 570 min  100% = 0,9%. Celková kyslíková zátěž CNS po vynoření 

tedy činila Z =Zh + Zz =13,9 + 0,9 = 14,8 %. 

        Po 90 minutách na hladině klesla na polovinu, tedy na 7,4 %. 

        V průběhu druhého ponoru, zahájeného po 140 minutách od vynoření, se stejnou 

směsí do hloubky 27 m (pO2 = 118 kPa ≈ 120 kPa) na dobu 35 minut, se zátěž CNS zvedla o                

35 min / 210 min  100% = 16,7% a celková zátěž při zahájení výstupu byla 7,4 +16,7 = 24,1 

%. 

        Během dekomprese 10 minut ve 3 metrech s Nitroxem 50/50 (pO2 = 65 kPa, 

zaokrouhleno 70 kPa) přirostla zátěž o 10 min / 570 min  100% = 1,8 % a po vynoření tedy 

obnášela 24,1 +1,8 = 25,9 %. 



 (Poznámka: v tomto základním kursu je vyšší koncentrace kyslíku než 40 % 

v uvedeném příkladu použito z čistě demonstračních důvodů).  

 

 

        2.3.4. Časové sledování kyslíkové zátěže CNS 

        Z toho, co bylo řečeno v předchozím, plyne, že při dosažení přípustné doby M (t =M) 

pro jednorázový ponor je stupeň kyslíkové zátěže Z roven 100 % (Z = t / M · 100 % = M / M 

·100 %  =100 %). 

        Za předpokladu lineárního nárůstu zátěže lze stanovit přírůstek zátěže CNS za 1 

minutu expozice danému parciálnímu tlaku. 

 

        Příklad : Pro pO2 = 130 kPa (1,3 bar) je M = 180 minut. Odpovídá-li 180 minut 100 % 

kyslíkové zátěže, pak za 1 minutu naroste zátěž o 100 % / 180 min = 0,56 % / min. Za 30 

minut pak zátěž naroste o 30  0,56 = 16,8 % a skutečně za 180 minut o 180  0,56 = 100 %. 

        Pro pO2 =150 kPa (1,5 bar) je M =120 minut a pak minutová zátěž CNS činí 100 /120 

= 0,83 %. 

 

        Lze tedy sledovat přírůstek kyslíkové zátěže každou minutu a po rozdělení hrubších 

kroků parciálních tlaků kyslíku v tabulce II na jemnější získáme možnost zjistit stupeň zátěže 

i při pobytu v různých hloubkách s možností jemnějšího zaokrouhlení - například při 

stupňovitých ponorech. 

        Toto časové sledování procentuální kyslíkové zátěže CNS umožňují údaje v tabulce 

III (CNS Oxygen Percentage Tracking). 

 
 

minutové dávky v % postižení CNS 

max.čas 
[min] 

pO2 [kPa] 0  2  4  6  8  

720  60  0.14  0.15  0.15  0.16  0.17  

570  70  0.18  0.18  0.19  0.20  0.21  

450  80  0.22  0.23  0.24  0.26  0.27  

360  90  0.28  0.29  0.30  0.31  0.32  

300  100  0.33  0.35  0.37  0.38  0.40  

240  110  0.42  0.43  0.44  0.45  0.46  

210  120  0.48  0.49  0.51  0.52  0.54  

180  130  0.56  0.58  0.60  0.62  0.64  

150  140  0.67  0.70  0.73  0.77  0.80  

120  150  0.83  1.11  1.39  1.67  1.94  

45  160  2.22  3.78  5.33  6.89  8.44  

10  170  10.00  12.50  20.00  23.40  31.25  

2  180  50.00  100.00     

Tab. III: 



Minutové přírůstky procentuální kyslíkové toxicity CNS 

 

        V této tabulce jsou v prvním sloupci zleva vyneseny hodnoty parciálních tlaků kyslíku 

pO2 shodné s tabulkou II. V prvním řádku jsou pak vyneseny po 2 kPa přírůstky zmíněných 

základních tlaků a pod nimi jsou uloženy minutové kyslíkové zátěže pro daný pO2. 

        Tak například minutový přírůstek pro parciální tlak kyslíku 120 kPa najdeme v řádku   

120 kPa a v sloupci 0 (bude to 0,48 %) a pro parciální tlak 126 kPa jej nalezneme v sloupci 6     

(0,52 %). 

 

        Příklad: Pro stanovení přírůstku kyslíkové zátěže CNS po 40  minutách v tlaku pO2 =    

144 kPa budeme nejprve hledat v řádku 140 pod 4, kde nalezneme minutový přírůstek 

zátěže 0,73 %, který nám po vynásobení 40 minutami dá přírůstek zátěže 40  0,73 = 29,2 

%. Budeme -li se pak nacházet 30 minut v parciálním tlaku kyslíku 116 kPa (řádek 110, 

sloupec 6), vzroste tato zátěž o 30  0,45 = 13,5 % a celková kyslíková zátěž CNS bude 29,2 

+13,5 = 42,7 %. 

Je-li na dekompresních zastávkách dýchána stejná směs jako v hloubce, je na nich 

příspěvek k toxicitě CNS oproti příspěvku v hloubce zanedbatelný a není s ním nutno 

počítat. 

     

       Dodržením limitů pro toxicitu CNS je současně dodržen limit 300 OTU plicní toxicity 

(viz obr. 3). Proto tuto problematiku pro tento základní kurs vypouštíme. 

Porovnání dob expozice pO2 NOAA/300 OTU
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      Obr. 3 

 

        2.5. Dekompresní problematika 



        Dekompresní postupy jsou stanovovány s ohledem na parciální tlaky fyziologicky 

inertních plynů v tkáních organizmu a s ohledem na schopnost těchto tkání odolávat 

přesycení bez poškození. Právě ve snížení množství rozpuštěného dusíku v organizmu 

oproti vzduchu pro stejný průběh ponoru tkví hlavní bezpečnostní faktor nitroxu. 

 

        2.5.1. Porovnání sycení organizmu dusíkem při dýchání vzduchu a nitroxu 

        Do organizmu potápěče, dýchajícího vzduch, je spolu s potřebným kyslíkem 

dopravován i diluent - dusík. Už za normálního tlaku je v těle rozpuštěno určité množství 

dusíku, odpovídající jeho normálnímu parciálnímu tlaku. Pak je parciální tlak dusíku v těle (v 

jednotlivých tkáních) v rovnováze s jeho parciálním tlakem v okolí a je roven přibližně 78 

kPa. V dekompresních teoriích se častěji uvažuje o 79 % inertních plynů ve vzduchu (k 

dusíku se přičítá hlavně argon, jehož podíl na vzácných plynech ve vzduchu značně 

převažuje), čehož využijeme i my. 

        Při zvýšení parciálního tlaku dusíku, například při ponoru, dojde k porušení této 

rovnováhy a do organizmu se dostává další dusík tak dlouho, až dojde k nové rovnováze 

mezi tlakem vdechovaného dusíku a dusíku rozpuštěného v tkáních. Přitom některé tkáně se 

sytí rychleji, jiné pomaleji a rychlost jejich sycení bývá popisována pomocí tzv. poločasu 

sycení. Tak například při ponoru do 30 metrů dojde v organizmu k rovnováze až tehdy, když 

se všechny tkáně nasytí na hodnotu, odpovídající parciálnímu tlaku dusíku ve vdechovaném 

vzduchu, tj. na 0,79  400 kPa = 316 kPa. Tzv. pomalé tkáně by tohoto stavu dosáhly 

mnohem později, než rychlé (např. až po 48 hodinách), v závislosti na jejich poločasu sycení. 

        Poločas sycení je doba, za kterou se tkáň nasytí o polovinu rozdílu parciálních tlaků 

mezi konečným (rovnovážným) a původním stavem. V uvedeném příkladě jde o rozdíl (316 - 

79) =   237 kPa. 

        Například ve tkáni o poločasu sycení 20 minut bude po uběhnutí  20 minut v hloubce 

30 metrů parciální tlak dusíku zvýšen o 1/2 z 237 kPa, tedy o 118,5 kPa. Přičtením k 

původním    79 kPa dostáváme parciální tlak v této tkáni po 20 minutách (po 1. poločasu) 

197,5 kPa. Po uběhnutí dalších 20 minut ve 30 metrech se zvýší tato hodnota o polovinu 

rozdílu                   (316 - 197,5) kPa, tedy o 1/2 · 118,5 = 59,25 kPa. Celkový parciální tlak 

dusíku v této tkáni po pobytu 40 minut v hloubce 30 metrů pak bude roven 256,75 kPa 

(197,5 + 59,25). 

 

        Při výstupu se dusík z tkání znovu uvolňuje a v optimálním případě je dopravován do 

plic a vydýcháván. 

        Dekompresní postupy (tzv. haldaneovské) pak určují způsob výstupu tak, aby 

současně 



        - nebyla překročena hranice přípustného přesycení tkání (určitý rozdíl mezi parciálním 

tlakem dusíku ve tkáni a tlakem okolí), která by mohla dát za vznik bublinkám ve tkáních 

- byl vytvořen maximální možný rozdíl (tlakový spád) mezi tlaky dusíku rozpuštěného 

ve tkáních a dusíku ve vdechovaném vzduchu. 

        Dýchání nitroxu ovlivňuje oproti vzduchu příznivě oba faktory. 

        Použijeme údajů z předchozího příkladu pro ponor se směsí Nitrox 36/64. Pak obsah 

dusíku ve směsi je (100 - 36 % O
2
) = 64 % (číslo shodné s druhým v označení směsi). Dílčí 

tlak dusíku v dýchané směsi v hloubce 30 m je 0,64 ∙ 400 = 256 kPa (2,56 baru) oproti 316 

kPa ve vzduchu. Podobně při sycení tkáně musíme nejprve počítat s rozdílem (256 - 79) = 

177 kPa a tkáň o poločasu sycení 20 minut by byla po 20 minutách nasycena o 177/2 = 88,5 

kPa, tedy na          79 + 88,5 = 167,5 kPa  a po 40 minutách na 211,75 kPa, což je hodnota o 

17 % menší v porovnání se vzduchem. 

 

        2.5.2.Koncepce ekvivalentní hloubky 

        Obohacení dýchací směsi o kyslík oproti vzduchu znamená její ochuzení o dusík a 

tím se sníží parciální tlak dusíku v dané hloubce. To také znamená, že se zredukuje 

množství dusíku rozpuštěné v těle, a tudíž by se měla rovněž zkrátit potřebná dekomprese. 

Použijí-li se při dýchání nitroxu s podílem kyslíku větším, než ve vzduchu, běžné 

vzduchové dekompresní tabulky pro skutečné hodnoty hloubky a času, zvýší se bezpečnost 

při potápění, a to je potěšitelná skutečnost. Nevyužije se ovšem jedné z hlavních výhod 

nitroxového potápění, kterou je právě zkrácení dekompresních časů. 

       Běžné dekompresní tabulky počítají s vyšším parciálním tlakem dusíku v nominální 

hloubce, a sice s tím, který odpovídá objemovému podílu dusíku ve vzduchu. Chceme-li jich 

výhodně použít pro směs nitroxovou, musíme v tabulkách vyhledat takovou (menší !) 

hloubku, ve které je parciální tlak dusíku při potápění se vzduchem roven jeho tlaku ve 

skutečné hloubce s nitroxem. Tato hloubka (he) je pak ekvivalentní hloubce skutečné hs. 

        Úvaha vychází z rovnosti parciálních tlaků dusíku : 

                                    peN2 = psN2 

 kde peN2 = pe  (1- 0,21) a psN2 = ps  (1- fO2), pe a ps jsou celkové tlaky v ekvivalentní a 

skutečné hloubce. Celkový tlak závisí na hloubce jako pch = (h /10 +1)  patm0, a proto po 

dosazení 

                   (he + 10) (1 - 21 / 100) = (hs + 10) (1 – kO2  / 100), 

(z tohoto vztahu rovněž plyne, že poměr ekvivalentních a skutečných (hloubek + 10) je roven 

poměru obsahů dusíku ve směsi a ve vzduchu), odkud pro ekvivalentní hloubku platí 

                 he [m] = (hs + 10) (1 – kO2 /100) / 0,79 - 10. 



 Připomeňme, že v uvedeném vztahu je kO2  procentuální objemový podíl kyslíku ve 

směsi, tedy hodnota, kterou jsme získali měřením pomocí analyzátoru kyslíku a (1 – kO2 /100) 

= fN2 je tedy objemový podíl dusíku ve směsi (odpovídá druhému číslu v názvu směsi). 

        Ekvivalentní hloubka bývá obvykle označována jako EAD (Equivalent Air Depth) a 

vztah lze napsat v lépe zapamatovatelném tvaru: 

                                            (H +10)  (100 - O2 [%])  
                      EAD [m] =  -------------------------------  - 10  
                                               79  

                 

        Příklad: Ke stanovení ekvivalentní hloubky pro Nitrox 36/64 v hloubce 30 metrů 

dosadíme do vztahu H = 30 m, O2 = 36 % a dostáváme EAD = (30 +10) · (100 - 36) / 79 -10 

=                      40 · 64 / 79 -10 = 22,4 m. Pro stanovení dekomprese použijeme hloubku 23 

metrů (v tabulkách 24 m). 

        Poznámka: Povšimněme si výrazného rozdílu mezi skutečnou hloubkou a 

ekvivalentní (výpočetní pro dekompresi) ! 

        K usnadnění činnosti bývá publikována tabulka ekvivalentních hloubek přiřazená pro 

jednotlivé obsahy kyslíku ve směsi skutečným hloubkám (Tab. IV). V této tabulce je možné 

ekvivalentní hloubky vyhledat bez počítání. Hloubky, respektující MOD, jsou odděleny. 

 

 Příklad: Stanovit dekompresní postup pro ponor s Nitroxem 34/66 do hloubky 34 

metrů a čas na dně 33 minut v moři. 

        1. EAD = (34 +10)  (100 -34) / 79 -10 = 44  66 / 79 -10 = 36,8 -10 = 27 m. 

        2. 27m / 33 min, tj. 27m / 35 min, dekomprese 3 m / 10 min, F. 

        (vzduch: 36 m / 35 min, dekomprese 9m / 2min, 6m / 8min, 3m / 23min, G.) 

 Podobně je možno využít ekvivalentních hloubek pro opakované a stupňovité ponory. 

Pro stanovení časové přirážky je pak nutno ji hledat pro ekvivalentní hloubku, nikoliv 

pro skutečnou ! 

        Pro ponory ve větších nadmořských výškách je nutno oba faktory 10 (metry vodního 

sloupce, zastupující normální atmosférický tlak patm0) nahradit příslušnými ekvivalenty (při      

patm = 80 kPa hodnotou 8). 

 

 

 

 

     kO2 [%] 

h [m] 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  22  

32  30  29  28  27  26  25  23  22  

33  31  30  29  28  26  25  24  23  

34  32  31  29  28  27  26  25  24  

35  33  32  30  29  28  27  26  25  

36  34  32  31  30  29  28  27  25  

37  35  33  32  31  30  29  27  26  

38  35  34  33  32  31  29  28  27  

39  36  35  34  33  31  30  29  28  

40  37  36  35  34  32  31  30  28  

41  38  37  36  34  33  32  31  29  

42  39  38  37  35  34  33  31  30  

43  40  39  37  36  35  33  32  31  

44  41  40  38  37  36  34  33  32  

45  42  41  39  38  36  35  34  32  

46  43  42  40  39  37  36  34  33  

47  44  42  41  40  38  37  35  34  

48  45  43  42  40  39  37  36  35  

48  45  43  42  40  39  37  36  35  

49  46  44  43  41  40  38  37  35  

50  47  45  44  42  41  39  38  36  

  do pO=150 kPa  do pO=160 kPa  >160 kPa!! 

 Tab. IV : Stanovení ekvivalentních hloubek – EAD – v metrech 

 

 2.5.3. Použití nitroxu na dekompresních zastávkách 

        V průběhu stupňovité dekomprese se doporučuje dýchání čistého kyslíku proto, že na 

nejvyšší možnou míru zvětšuje gradient pro desaturaci dusíku z tkání. Kyslík samozřejmě 

nelze použít v hlubších dekompresních zastávkách než 6 metrů, avšak i tam je možno s 



výhodou využít nitroxu s větším podílem kyslíku, jelikož snížení koncentrace dusíku v 

dýchaném médiu urychluje desaturaci dusíku oproti vzduchu. 

        Použití nitroxu tedy snižuje riziko nástupu dekompresní nemoci, a to jak po ponorech 

se vzduchem, tak po ponorech s nitroxovou směsí. Časy na dekompresních zastávkách jsou 

totiž stanoveny pro použití vzduchu, a tudíž pro menší tlakový spád dusíku. 

        Například tkáň, obsahující po přibytí na dekompresní zastávku v 6 metrech dusík pod 

parciálním tlakem 200 kPa, desaturuje při dýchání vzduchu s tlakovým spádem (200 -160 

0,79) = (200 -126,4) = 73,6 kPa. Při použití směsi Nitrox 40/60 by tento spád byl (200 -160 

0,6) = (200 - 96) = 104 kPa a při použití čistého kyslíku celých 200 kPa. 

 

 2.5.4.Provedení dekomprese 

        Dekompresní postupy při ponorech s nitroxem se v principu zakládají na 

následujících možnostech : 

        a) využít koncepce ekvivalentní hloubky (EAD), popsané v předchozím paragrafu, 

spolu s dekompresními tabulkami pro vzduch. SPČR doporučuje využití tabulek 

Bühlmannových. Bývají doporučovány i tabulky USN a DCIEM spolu s doporučením snížit 

rychlost výstupu na    10 m/min. Bühlmannův výpočetní model ZHL -12, případně model ZHL 

-16, již s touto rychlostí počítá.  

           b) použít speciálních tabulek vypracovaných pro potápění s nitroxem (tabulky na bázi 

Bühlmannova modelu ZHL -16 používají techničtí potápěči, existují i francouzské tabulky MN 

90, z nichž jedna modifikace počítá s kyslíkovou dekompresí v 6 metrech). 

        c) použít nitroxového dekomputeru (i ten obsahuje algoritmus, sestavený dle 

některého z modelů, s možností nastavení dané směsi) 

        d) využít k naplánování ponoru některého z existujících potápěčských programů 

(pochopitelně i ty využívají příslušných modelových algoritmů). 

        V každém případě se doporučuje využití nulových časů a případně jediné 

dekompresní zastávky. 

        Je-li na dekompresních zastávkách k dispozici kyslík, případně  nitroxová směs s 

vyšším obsahem kyslíku, než směs použitá k ponoru, a dovoluje-li to kyslíková zátěž, 

doporučuje se jeho využití  k dýchání. 

        Je-li v odečtu různých analyzátorů kyslíku určitý rozdíl, je zapotřebí pro účely 

dekomprese využít údaje o nižším obsahu kyslíku (tedy zvýšeného obsahu dusíku. Pro 

účely stanovení MOD či stupně kyslíkové toxicity je naopak nutno zvolit vyšší koncentraci 

kyslíku). 

 

        3. Příklad plánování ponoru s nitroxem. 

        Potápění v moři. 



        1.ponor: Nitrox 34/66, hloubka 27 m, čas na dně 40 min. 

        (MOD = (1500 / 34 -10) = 34,1 m, tedy 34 m -stanoveno před ponorem) 

        EAD = (27m +10)  (100 - 34%) / 79 (%) -10 = 37 66 / 79 -10 = 21 m. 

        Dekomprese (21m / 40 min): 2min / 3m, RG = E. 

        (Dekomprese pro vzduch by byla 27m / 40 min: 2 min / 6 m, 13 min / 3 m, G). 

        pO2 = 0,34  370 kPa = 125,6 kPa  126 kPa 

        V Tab. II bychom nalezli pro 130 kPa (180 min) a ZCNS
(1) (40 min / 180 min) = 22,2 %. 

 V tabulce III však pro 126 kPa nalezneme hodnotu 0,52 % / 1min a pak ZCNS
(1) = 0,52  40 = 

20,8 %, s níž budeme počítat dále. 

 

        Po povrchovém intervalu 2h (120min) se sníží opakovací skupina z RG = E na          

RG = A, kyslíková zátěž CNS klesne již po 90 minutách na polovinu (10,4 %). 

 

        2.ponor: Nitrox 38/62, hloubka 23 m, čas na dně 42 minut. 

        (MOD = (1500 / 38 -10) =29,5 m, tedy 29 m) 

        EAD =(23m +10)(100 -38%) / 79 (%) -10 =33 · 62 / 79 -10 = 16 m. 

        Časová přirážka pro A / 16metrů (! nikoliv A / 23 m !) je 16 minut. 

        Fiktivní čas na dně (42 +16) = 58 minut (tabulkových 60 minut)  dá pro tabulkovou 

hloubku 18 m dekompresi: 5min / 3m, F. 

        (Vzduch:G -> B, přirážka B / 23 =13 min, DK: 4 min / 6m, 24 min / 3 m, G) 

        pO2 =0,38  330 kPa = 125,4 kPa  126 kPa. Pro tuto hodnotu dostaneme ZCNS
(2) =     

(0,52 · 42) = 21,9 % 

        Celkem ZCNS = 10,4 + 21,9 = 32,3 %. 

         

 V. Technické vybavení pro potápění s nitroxem a bezpečnost 

        Potápění s nitroxem je poněkud náročnější na technické zázemí než potápění se 

vzduchem. Vyplývá to z nároků na přípravu potápěčského vybavení, na přípravu (namíchání) 

nitroxové směsi, její analýzu a její skladování. Nevhodný nebo chybný postup totiž může 

ohrozit jak osoby, podílející se na míchání směsi, tak uživatele této směsi. Je tedy jen 

správné pojednat vedle vybavení samotného i o postupech, které riziko ohrožení zmenšují k 

minimu. 

        Upozornění: s výjimkou etapy výcviku je potápěč samotný zodpovědný za výběr a 

kompletaci své osobní výstroje. 

 

        1. Zařízení pro kyslíkové využití 



        Kyslík je prvek způsobující oxidaci látek. Oxidační reakce probíhají v našem těle i na 

povrchu mnoha látek a nejsou nebezpečné, když jsou pomalé. Rychlejší oxidační reakcí je 

hoření a nejrychlejší oxidace způsobuje výbuch. 

        Ovšem k hoření či k výbuchu je kromě kyslíku (nebo jeho zdroje) zapotřebí hořlavé 

látky a zápalné teploty. Známé je upozornění na nebezpečí kyslíku v kontaktu s látkami, 

obsahujícími uhlovodíky. K výbuchu (rychlému hoření) však při jejich kontaktu s kyslíkem 

nemusí vždy dojít. Nicméně při vzájemném kontaktu těchto látek s kyslíkem o zvýšeném 

tlaku toto nebezpečí hrozí, jelikož se snižuje zápalná teplota těchto látek (uvádí se, že v 

čistém kyslíku  při tlaku okolo 20 MPa je tato teplota snížena na 1/10 zápalné teploty na 

vzduchu). Zápalné teploty je pak možno dosáhnout samotným stlačením plynu nebo jiskrou, 

vzniklou při vysoké rychlosti třením či nárazem i drobné kovové částečky, která se v 

zásobnících, ventilech a součástkách plicní automatiky může vyskytnout. Důsledkem může 

být výbuch. 

        K vyloučení tohoto nebezpečí je nutné, aby zařízení, které přichází do kontaktu s 

kyslíkem za nebezpečných okolností (např. pod zvýšeným tlakem), bylo především 

připraveno ke kyslíkovému využití  (oxygen service). 

        Na tomto místě je třeba uvést, že bývá uznáváno, ovšem ne všude, že se směsí, 

obsahující více než 40 % kyslíku, je nutno zacházet stejně jako s čistým kyslíkem a že 

kyslíkový servis si nevyžadují zařízení, která s takovým podílem kyslíku za žádných okolností 

do kontaktu nepřijdou. Toto je například stanovisko již uváděného úřadu NOAA. Na druhé 

straně někteří výrobci rekreačních potápěčských zařízení a zástupci průmyslu se stlačenými 

plyny proklamují, že čistému kyslíku je blízká již směs o obsahu kyslíku větším než 23 %. 

Pokud ovšem některý z výrobců deklaruje, že jeho výrobek není kompatibilní s jiným 

dýchacím médiem než se vzduchem, nelze jinak, než pro použití tohoto výrobku brát jeho 

stanovisko za závazné. 

 

        Ke kyslíkovému využití je nutné, aby zařízení splňovalo dva  základní požadavky : 

        - požadavek na jeho kyslíkovou čistotu 

        - požadavek na jeho kompatibilitu s kyslíkem. 

 

        Požadavek kyslíkové čistoty zařízení znamená, že všechny jeho součásti musí být 

zbaveny nečistot, které by mohly v kontaktu s kyslíkem způsobit výbuch. Tedy všechny jeho 

součásti musí být očištěny vhodným rozpouštědlem nebo detergentem k odstranění 

především uhlovodíků, případně zbytků silikonového maziva, avšak i jiných olejů, maziv a 

těsnicích tmelů. Vnitřek lahví dýchacích přístrojů je nutno očistit i od zplodin koroze a okují, 

pod nimiž mohou zůstat zbytky nečistot po opracovávání či tlakové zkoušce. Musí být rovněž 



provedena vhodná kontrola čistoty („černé světlo“ – měkké UV záření, chemická analýza 

rozpouštědla...). 

        Kompatibilita s kyslíkem zase znamená, že veškeré součásti zařízení (např. plicní 

automatiky), obzvláště nekovové a měkké, jako například běžné těsnicí "O" kroužky, musí 

být nahrazeny takovými, které mohou být ve styku s čistým kyslíkem (např.z materiálu Viton-

A). Rovněž mazadla (silikonová vazelína) musí být zaměněna za mazadla kompatibilní s 

kyslíkem (Krytox 240, Kryton, Crystal Lube...). S kyslíkem nejsou rovněž kompatibilní 

silikonové membrány nebo teflonová sedla ventilů. 

        Při potápění s nitroxem o obsahu kyslíku menším, než 40 %, nemusí obvykle plicní 

automatika a součásti na ni napojené „mít kyslíkový servis". Pokud ovšem výrobce plicní 

automatiky neuvádí jinak. Avšak při plnění zásobníků směsi metodou parciálních tlaků, kdy 

se do láhve nejprve napustí určité množství čistého kyslíku, je zcela nutné, aby k režimu 

použití s kyslíkem byla připravena láhev samotná a její vypouštěcí ventil. Tato metoda je 

přitom používána nejčastěji, a proto by se tento pokyn měl vztahovat na všechny zásobníky 

nitroxu. 

 

        2. Zásoba nitroxové směsi 

        Na rozdíl od vžitých standardních postupů při plnění zásobníků vzduchu (tlakových 

lahví) a při manipulaci s nimi, vyžaduje příprava nitroxové směsi (její namíchání) a 

manipulace s ní v zájmu bezpečnosti obsluhy míchacího zařízení a potápěče, používajícího 

nitrox, některé postupy dodatečné či odlišné. 

        Ohrožení může způsobit 

        a) manipulace s vysokotlakým kyslíkem 

        b) nesprávně provedená analýza směsi 

        c) nesprávné označení směsi v láhvi nebo její záměna za vzduch. 

 

        2.1. Příprava (míchání) směsi 

        V principu je k přípravě směsi využíváno několika způsobů: 

        1. míchání na základě molekulárních hmotností plynů 

        2. míchání využitím molekulárního filtru ke snižování obsahu dusíku 

        3. míchání směsi před její kompresí 

        4. míchání směsi na základě parciálních tlaků jejích složek. 

 

        První metoda je v běžných podmínkách zatím hůře využitelná z důvodů vysokých 

nároků na přístrojové vybavení. Druhá z těchto metod je už využívána častěji. Využívá 

molekulárního filtru dobře propustného pro molekuly kyslíku, avšak jen málo propustného pro 

molekuly dusíku. Vícenásobnou filtrací je možno ochuzovat původní vzduch o dusík a tím 



vlastně obohacovat o kyslík. Zařízení klade vyšší nároky na předběžnou čistotu vzduchu, 

který je pak protlačován skrz membránu molekulárního filtru. Nitrox takto získaný bývá někdy 

označován za vzduch  se sníženým obsahem dusíku. 

        Třetí metoda využívá předběžného obohacování stlačovaného vzduchu o kyslík. Do 

vzduchu, nasávaného po předběžné filtraci do kompresoru, je řízeně přiváděna ze zásobníku 

kyslíku taková dávka kyslíku, aby analýza směsi, provedená ještě před stlačením, 

vyhovovala požadavku na složení směsi. Ke kompresi samotné by mělo být používáno 

kompresorů bez olejového mazání. Výhodné je, že do zásobníků je již vtlačována 

namíchaná směs. 

        Poslední, nejčastěji využívaná metoda, spočívá v tom, že do zásobníku se nejprve 

vtlačí čistý kyslík do určitého, předem stanoveného tlaku. Následně se láhev doplní 

vzduchem z kompresoru do výsledného tlaku. Jak vidno, při plnění kyslíkem je nutné, aby 

plněná láhev i její ventily odpovídaly kyslíkovému využití. Navíc je nutno zajistit 

(dvojnásobným filtrováním) vysokou čistotu vzduchu, přiváděného z kompresoru a rovněž 

zabránit (zpětným ventilem) možnosti vniknutí kyslíku ze zásobníku ke kompresoru. 

        Poznámka: Před použitím směsi je v každém případě nutno provést její analýzu ! 

 

        2.2. Analýza směsi 

        První analýza směsi se provádí po naplnění přístroje. U nitroxu obvykle dochází k 

dostatečnému promísení obou složek mechanicky i difusí poměrně rychle a nemělo by dojít k 

disproporcím vůči očekávání. Pochopitelně lze uskutečnit měření i po uplynutí určité doby. 

        Je nutné, aby potápěč, coby uživatel směsi, sám provedl její analýzu nebo se jí 

osobně účastnil při odběru zásobníku. Svým podpisem na protokolu o převzetí zásobníku se 

směsí (viz příloha B) by měl stvrdit složení směsi a rovněž uvést maximální hloubku, do níž 

smí tuto směs s ohledem na kyslíkovou toxicitu CNS použít. Důrazně se doporučuje provést 

analýzu směsi těsně před ponorem. 

        Přesnost měření koncentrace kyslíku by neměla překročit hodnotu 1 %. To 

znamená, že označení Nitrox 32/68 odpovídá směsím, obsahující kyslík v koncentracích 31 - 

33 %. 

        Analyzátory kyslíku pracují obvykle na dvou principech : 

        - na paramagnetismu kyslíku 

        - na principu galvanického článku. 

 

        2.2.1.Analyzátory kyslíku založené na jeho paramagnetismu 

        Kyslík má ze všech plynů nejvýraznější paramagnetické vlastnosti: jeho molekuly jsou 

v magnetickém poli přitahovány podstatně silněji než molekuly jiných plynů. Po napuštění 

plynu, obsahujícího určitý podíl kyslíku, dochází v magnetickém poli k vychýlení zrcátka, 



osvětlujícího dvě fotobuňky a k rozvážení elektrického signálu v cívce, obklopující prostor, v 

němž se plyn nachází. Kompenzace velikosti tohoto signálu způsobí vychýlení ručičky 

měřicího přístroje, které je úměrné obsahu kyslíku ve směsi. 

        Tento analyzátor se sice vyrábí i v mobilní verzi, avšak bývá  spíše využíván jako 

stabilní, vzhledem ke své citlivosti na vnější mechanické podněty a na nároky na zdroj 

proudu. Provádí analýzu statického (neproudícího) plynu. 

 

        2.2.2.Analyzátory kyslíku založené na galvanickém článku 

        Čidlo tohoto analyzátoru funguje jako galvanický článek, v němž elektrolytem je 

hydroxid draselný, anoda je olověná a katoda zlatá, případně pokrytá slitinou mědi a berylia. 

Potenciálový rozdíl mezi anodou a katodou je úměrný množství kyslíku, který prostupuje 

polopropustnou teflonovou membránou. Na katodě pak dochází k redukční reakci, na anodě 

k oxidaci. Proud z galvanického článku je zesilován a měřen a jeho velikost je úměrná 

parciálnímu tlaku kyslíku ve směsi. Analyzátor je elektricky kompenzován na teplotu  plynu a 

stanovuje (přes parciální tlak) podíl kyslíku v proudící směsi.  

 

        2.2.3. Praktické provedení analýzy směsi 

        Analýza směsi se provádí přenosným analyzátorem obvykle v provedení na principu 

galvanického článku. Přesnost stanovení koncentrace kyslíku bývá v mezích  1 %. Čidlo 

analyzátoru má zaručenou životnost přibližně 1 rok a v originálním obalu začíná ztrácet své 

užitné vlastnosti asi po 3 měsících. Je nutno se předem seznámit s návodem k použití. 

Přístroj je nutno chránit před vlhkostí, která se do čidla nesmí dostat například jako voda, 

která se neopatrným zacházením dostala do ventilu láhve. Rovněž by měl být chráněn před 

mrazem.  

        Postup při analýze směsi je následující: 

        - provedení kalibrace analyzátoru (pokud to zařízení vyžaduje). Tu je nutno provést 

vždy před měřením. Kalibraci je nejlépe provést pomocí čistého kyslíku, avšak je možné 

provést kalibraci i na okolní vzduch. Většina novějších přístrojů provádí po zapnutí kalibraci 

na vzduch automaticky a je nutno se řídit příslušným manuálem výrobce. Při ruční kalibraci 

se analyzátor zapne a vyčká se alespoň 1 minutu, až se zastaví nárůst odečtu a stabilizuje. 

Je-li odečet mimo meze 20,8 až 21 %, je nutno provést nastavení kalibračním knoflíkem na 

tuto hodnotu. Nelze -li to provést, je přístroj vadný a vyžaduje opravu ! 

        - k láhvi s analyzovanou směsí by měl být připojen redukční ventil, z něhož by měla 

být vyvedena směs v průtočném množství přibližně 2 litry za minutu do trubičky, do níž ústí 

čidlo analyzátoru. Při měření se měřená hodnota ustálí do cca 30 sekund na hodnotě, 

odpovídající podílu kyslíku ve směsi. 



        Upozornění: lze se setkat s měřením, kdy se čidlo vloží přímo  do proudu vzduchu z 

ventilu láhve a provede se odečet. Změřená hodnota může být nesprávná a navíc hrozí 

poškození čidla analyzátoru. 

        Dojde-li k situaci, kdy analýza, provedená dvěmi analyzátory, dá dva odlišné výsledky 

(a oba analyzátory se jeví být v pořádku), je nutno při ponoru postupovat tak, že 

        - pro účely stanovení maximální hloubky ponoru (MOD) a stupně kyslíkové zátěže se 

bere v úvahu větší naměřená hodnota obsahu kyslíku ve směsi. 

        - pro účely stanovení dekomprese se bere v úvahu menší naměřená hodnota podílu 

kyslíku ve směsi. Pro větší bezpečnost se doporučuje provádět dekompresi jako se 

vzduchem. 

 

        2.3. Výbava a označení lahví 

        V některých evropských zemích hoří legislativní boj o značení zásobníků stlačených 

plynů vůbec a o pojednání nitroxu jako kyslíkem obohaceného plynu zvlášť. V souvislosti s 

tím jde rovněž o vhodný způsob napojení plicních automatik k výpustným ventilům lahví, tedy 

o rozměry případného výstupního šroubení nebo výstupní kostky (INT). Podle některých 

zahraničních norem a některých výrobců dýchací techniky je nitrox specifické médium, k 

jehož využití je potřebná i odlišná dýchací technika než k dýchání vzduchu. 

      Problematika ventilů pro láhve plněné Nitroxem je řešena normou ČSN EN 144-3 (83 

2280) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily lahví na plyny - Část : Závitové 

spojení na výstupu pro plyny Nitrox a kyslík určené pro potápění (vydána v srpnu 2003). 

 Tato norma se vztahuje na závitová spojení užívaná pro spojení mezi ventilem 

tlakové lahve na plyn a redukčním ventilem pro dýchací přístroj pro potápění obsahující 

dýchatelný plyn Nitrox s kyslíkem o koncentraci větší než 22%, nebo kyslíkem. 

 Nově stanovuje, že pro výše uvedené plyny je určeno závitové spojení M 26x2 vnitřní 

pro plnicí jmenovité tlaky 20 a 30 MPa, přičemž odlišení je provedeno rozdílnou délkou 

závitu a rozměrem přípojky. Dále norma určuje, že kromě označení požadovaného dle ČSN 

EN 144-1 musí být spojení pro výstup z ventilu trvale označeno číslicí „200” pro jmenovitý 

tlak 20 MPa a spojení pro jmenovitý tlak 30 MPa číslicí „300”. Pro nás je důležité, že i u této 

normy bylo stanoveno přechodové období v délce 5ti let, během kterého bylo doporučeno 

postupné zavádění ventilů se závity popsanými v této normě - tj. do srpna 2008 (08/2008).   

 Doporučená kombinace uzavíracích ventilů a barevného značení tlakových lahví na 

Nitrox dle aktuálně platných ČSN a ČSN EN: 

 Uzavírací ventil: 

 a) s boční přípojkou W 21,87 vnější - do 08/2008, 

 b) ventil INT (kostka) - do 08/2008, 



 c) s boční přípojkou M 26x2 vnitřní. 

 

 Barevný nátěr: Celá láhev bílá (je možná i barva žlutá pro válcovou část lahve se 

dnem), na vrchlíku černé nebo modré písmeno ”N” (= ”Nový” ) o výšce rovnající se 0,7 výšky 

zaoblené části. Na válcové části černý nebo modrý nápis NITROX písmeny stejné velikosti 

jako písmeno “N”. Tento nápis může být doplněn procentickým údajem kyslíku. Dále je na 

lahvi umístěna informační nálepka s parametry směsi. 

        Na láhev by měla být nalepena nálepka nebo přivěšen přívěsek s označením alespoň 

obsahu kyslíku ve směsi v procentech. Tento údaj může být doplněn údajem o maximální 

hloubce, do níž může být směs použita (MOD). Nápisy musejí být provedeny tak, aby se 

nesmyly vodou. 

        Láhev vyčištěná a kompatibilní pro použití s kyslíkem (např. pro plnění metodou 

parciálních tlaků) má být opatřena tento fakt oznamující nálepkou nebo přívěskem (např. 

"Oxygen Service") spolu s datem provedené údržby a se jménem osoby, která servis 

provedla. 

        Důrazně se doporučuje skladovat nitroxové a vzduchové láhve odděleně (nejlépe 

držet nitroxové láhve pod zámkem v prostorách, do nichž mají přístup pouze osoby znalé 

nitroxové problematiky), aby  za žádných okolností nemohlo dojít k jejich záměně. 

 Detailně je související problematika probrána v publikaci Ing. Oldřich Lukš: „Tlakové 

lahve, uzavírací ventily a plnění dýchacích směsí potápěčských dýchacích přístrojů“, SČP 

2006 

(http://www.svazpotapecu.cz/scp_materialy_a_formulare _ke_stazeni/ ).  

 
Příloha A 

 
       5. CMAS - potápěč s nitroxem - osnovy kursu (přednost má příloha C CMASu) 
 
       5.1. Část I (Standardy a požadavky) 
 
        I. Klasifikace kursu (typ a úroveň) 
        1.Klasifikace 
        Kvalifikace "CMAS potápěč s nitroxem" je speciální kvalifikace. 
        2.Časová platnost 
        Platnost této speciální kvalifikace není časově omezena. 
        3.Práva a povinnosti 
        Úspěšný absolvent kursu má právo používat nitroxovou směs s podílem kyslíku do 40 
%. 
 
        II. Cíl a účel kursu 
        - obeznámit potápěče s technikou potápění s nitroxovou dýchací směsí obsahující podíl 
kyslíku maximálně 40 %. 
        - seznámit potápěče s dodatečnými fyziologickými problémy, které se mohou 
vyskytnout při potápění s dýchací směsí odlišnou od vzduchu. 

http://www.svazpotapecu.cz/scp_materialy_a_formulare%20_ke_stazeni/


        - přiblížit potápěči speciální postupy při plánování ponoru při nitroxovém potápění. 
        - uvést potápěče do problematiky kompatibility výstroje s kyslíkem a postupů přípravy 
dýchací směsi. 
        - provést první ponory s nitroxem a připravit potápěče na další praktické ponory s 
nitroxem a tím i k postupu na vyšší kvalifikaci (CMAS pokročilý potápěč s nitroxem). 
 
        III. Předpoklady k přijetí do kursu 
        1. Minimální věk účastníka kursu: 16 let (dle přílohy C*) 14 let) 
        2. Výcvikový stupeň: potápěč se dvěmi hvězdičkami CMAS nebo rovnocenný (dle C*) 
P*)  
        3. Minimální počet ponorů: 25 (z toho alespoň 4 v průběhu 8 měsíců před kursem). 
Dodatek: 10 do hloubek 30 m a více. (dle C*) počet potřebný pro získání P*) 
        4. Lékařské vysvědčení: dle požadavků členské federace CMAS  (SPČR: potvrzení o 
způsobilosti k potápění vystavené praktickým lékařem nebo internistou a ne starší 1 roku). 
 
        IV. Maximální poměr účastníků/instruktorů 
        V souladu s požadavky členské federace CMAS (SPČR: nestanoven) 
 
        V. Poměr instruktoři / asistenti 
        1. Instruktor/vedoucí kursu: 
        a) výcvikový stupeň: minimálně ekvivalentní CMAS instruktor se 2 hvězdami. 
        b) speciální stupeň: minimálně CMAS instruktor potápění  s nitroxem nebo ekvivalentní. 
        c) zkušenosti: aktivní ve své specializaci dle kritérií členské federace CMAS (alespoň 20 
speciálních ponorů). 
        2. Asistenti: 
        Určeno vedoucím kursu. 
 
        VI. Speciální požadavky 
        1. Obsah kursu: musí být schválen výcvikovou (technickou) komisí členské federace 
CMAS nebo přímo stanoven touto federací. 
        2. Uznání kursu: musí být schválen výcvikovou (technickou) komisí členské federace 
CMAS 
        3. Místo: musí být k dispozici adekvátní učebna, vyhovující  požadavkům kursu a počtu 
účastníků a běžné prostředí pro ponory. 
        4. Maximální hloubka: v souladu s kvalifikací jednotlivých potápěčů (jako maximum při 
nejvhodnějších podmínkách) a dle lokality. 
        5. Minimální doba trvání jednoho ponoru: 15 minut (SPČR 20 minut). 
        6. Při žádném z ponorů nesmí maximální parciální tlak kyslíku v hloubce MOD překročit 
hranici 160 kPa (1,6 bar) (SPČR 150 kPa !). 
        7. Organizace: V průběhu celého kursu musí být přítomen alespoň vedoucí kursu. 
 
        VII. Učební cíl pro účastníka kursu 
        Na závěr kursu by měl být účastník kursu schopen: 
 
        a) TEORIE: 
        1. posoudit problematiku a výhody potápění s nitroxem 
        2. vysvětlit fyziologické jevy v souvislosti s nitroxovým potápěním. 
        3. správně zacházet s vybavením pro potápění s nitroxem. 
        4. předvést své vědomosti o potápění s nitroxem. 
 
        b) PRAXE: 
        Vyžadují-li potápěčské zkušenosti účastníků kursu praktické vyhodnocení, musí 
účastníci předvést své znalosti a schopnosti naplánovat a provést ponor s použitím nitroxu. 
 
        VIII. Trvání kursu 



        1. Minimální doba trvání kursu: 2 dny (dle C*) 1 den) 
        2. Doporučený počet vyučovacích jednotek: 4 (dle C*) dostatečný ke zvládnutí látky) 
        3. Minimální doba výuka teorie: 6 hodin (2 vyučovací jednotky) (dle C*) dostatečný ke 
zvládnutí látky) 
        4. Minimální počet ponorů: 2(dle C*) potřebný ke zvládnutí látky, minimálně stejný jako 
na P*) 
 
 
        IX. Zajištění kvality 
        CMAS důrazně doporučuje a radí všem federacím použít adekvátního systému k 
zajištění kvality. Často používaný systém s uznávanou efektivitou je systém rozeslání 
dotazníků účastníkům kursu a jejich vyhodnocení po návratu. 
        Problematické případy mají být lépe prozkoumány a musejí být přijata opatření 
zabraňující opakování podobných situací v budoucnu. 
 
        5.2. Část II (Program výcviku) 
 
        I.Skladba kursu 
        1. Doporučený počet vyučovacích bloků: 4 jednotky ve dvou dnech 
        2. Minimální trvání: teorie 6 hodin (2 jednotky), ponory ve volné vodě 2 hodiny (2 
jednotky) 
        3. Minimum ponorů: 2 ponory s nitroxem 
        4. Vyučování a témata: viz II.1 
 
        II. Obsahové minimum kursu (učební plán) 
 
        1. Učební jednotky z teorie 
        1.1. TH1 (učebna, cca 1,5 h) 
        a) Úvod, organizační záležitosti 
        b) Témata: Přehled fyziologického působení kyslíku a jeho toxicity. Metody zabránění 
nehodám v důsledku toxického působení kyslíku na CNS a na plíce. 
 
        1.2. TH2 (učebna, cca 1,5 h) 
        a) Úvod 
        b) Témata: Symptomy hloubkového (dusíkového) opojení. Snížení vlivu dusíku použitím 
vhodné nitroxové směsi v hloubkách. 
 
        1.3. TH3 (učebna, cca 1,5 h) 
        a) Úvod 
        b) Témata: Postupy pro potápění s nitroxem do podílu kyslíku ve směsi 40 %. Výběr 
vhodného vybavení pro ponor s nitroxem. Plánování ponorů a pochopení koncepce 
ekvivalentních vzduchových  hloubek a nitroxových dekompresních postupů. 
 
        1.4. TH4 (učebna, cca 1,5 h) 
        a) Úvod 
        b) Témata: Základy bezpečnosti při potápění s nitroxem. Kompatibilita výstroje s 
nitroxem. Barevné značení a rozlišení nálepkami. Požadavky na analýzu plynů a uvedení do 
metod přípravy dýchací směsi. 
 
        2. Učební jednotky praktické 
 
        2.1. PR1 (volná voda, 1 ponor v trvání cca 1 h) 
        a) Seznámení s prostředím, naplánování ponoru, hloubkový limit, volba směsi. 
        b) Domluva (briefing) před ponorem, kontrola výstroje včetně analýzy směsi. 



        c) Ponor ve volné vodě č.1: cílem je dodržení hloubkových limitů při ponorech s 
nitroxem. 
        d) Speciální vybavení: analyzátor kyslíku. 
        e) Vyhodnocení ponorů. 
 
        2.2. PR2 (jako PR1) 
 
        III. Přezkoušení znalostí a posouzení připravenosti (schopností) 
 
        1. Teoretické znalosti: 
        a) doporučený typ: závěrečné přezkoušení 
        b) doporučená forma: písemná 
        c) doporučená skladba: 4 tématické okruhy, 5 otázek ke každému okruhu, přípustná 
doba 45 minut 
        d) pokládání dotazů: vícenásobné (multiple-choice) 
        e) povolený pomocný materiál: dekompresní tabulky, tabulky ekvivalentních 
vzduchových hloubek. 
 
        IV. Udělení kvalifikace 
 
        Kvalifikaci lze udělit pouze úspěšnému absolventu kursu na závěr kursu. Možné formy 
diplomů: 
        - kvalifikační karta 
        - nástěnný diplom 
        - odznak. 

 
      Příloha B. 

 
                            Prohlášení 
 
       Prohlašuji, že jsem byl vyškolen v používání dýchací směsi Nitrox při potápění a 
že jsem se seznámil a porozuměl údajům, uvedeným v dalších částech tohoto 
prohlášení. 
       Podíl kyslíku ve směsi v zásobníku, kterého se prohlášení týká, jsem proměřil 
osobně pod dohledem kompetentní osoby a vypočetl jsem i maximální přípustnou 
hloubku ponoru (MOD) s tím související. 
       Vím, že po převzetí nesmí být zásobník předán další osobě. 
 
 
       Údaje o zásobníku dýchací směsi : 
 
    Číslo láhve ..........   Objem láhve....litrů   Tlak směsi.......MPa 
 
    Kalibrační hodnota analyzátoru před měřením :......% 
 
    Podíl kyslíku stanovený předávajícím :......% 
 
    Podíl kyslíku stanovený uživatelem :......%.   MOD :........m 
 
 
       Údaje o předání zásobníku : 
 
    Jméno předávajícího:........................     Podpis:............. 
 
    Datum:..............    Čas :............    Místo :................... 



 
 
       Údaje o uživateli zásobníku : 
 
    Jméno a příjmení uživatele :...................................... 
 
    Rodné číslo :.................. 
 
    Číslo oprávnění (karty Nitrox) :.................................. 
    (pokud byl zásobník předán cvičenci na základní stupeň potápění s nitroxem, uveďte 
"výcvik" a číslo instruktora) 
 
 
 
                                               .......................... 
                                                        podpis uživatele 

 

 

 

Příloha C:  
výňatek z All CMAS Nitrox Diver and Instructor Standards, Version 2009/00,  
      (BoD 162) 
 

CMAS Nitrox Diver Standard 
1. Course Goals: 

To teach candidates to dive safely using Nitrox such so they: 
1.1. have the competence to dive with Nitrox mixtures with an oxygen content up to 
and including 40%. 
1.2. are aware of the additional risks of diving with Nitrox. 
1.3. are aware of the necessity of dive planning when using on Nitrox dives. 
1.4. are able to select the correct Nitrox mix for the plan maximum operating depth 
(MOD). 
1.5. can demonstrate an understanding of the need for dive depth discipline when 
using Nitrox as the 
breathing mixture. 
1.6. Can demonstrate an understanding of “Oxygen Clean” and Oxygen 
Compatibility” 
2. Course Pre-requisites: 

Minimum age: 14-years 
Entry Qualifications: CMAS One Star Diver or this programme may be included to 
into the 
CMAS One Star Diver Course. 
Minimum Number of dives: The candidate must at lease be at the appropriate point in 
the CMAS 
One Star Diver for air diving. 
Fitness to dive: A valid medical assessment according to National Standards. 
3. Course Duration 

Minimum Course Duration One day. 
Number of teaching sessions Sufficient to complete the listed course material. 
Duration of sessions Sufficient to complete the listed course material. 



Minimum number of dives Qualified Divers or as part of a One Star Diver Course. 
4. Course Objectives: 

On completion of this course the successful candidate will be able to: 
4.1. identify the advantages and disadvantages of diving with Nitrox. 
4.2. demonstrate their knowledge on the physiology related to this level of Nitrox 
diving. 
4.3. demonstrate an understanding of the safe use of Nitrox diving equipment. 
5. Theory Lectures: 

5.1. Basic oxygen physiology related to Nitrox diving; including Central Nervous 
System (CNS) toxicity, with 
a brief overview on Pulmonary Oxygen Toxicity. 
5.2. The avoidance of oxygen toxicity of all types, including depth limitations. 
5.3. Symptoms and Signs of oxygen toxicity. 
5.4. Nitrogen Narcosis related to the use of Nitrox. 
5.5. Diving procedures for Sport Diving using Nitrox mixtures up to and including 
40%. 
5.6. Nitrox dive planning. 
5.7. Procedures for altitudes above sea-level. This is not compulsory but subject to 
each Federations needs. 
5.8. The use of the Equivalent Air Depth (EAD) system with Air Decompression 
Tables. 
5.9. The use of Nitrox with Air Tables (Not corrected for EAD). 
5.10. The use of personal decompression computers (PDCs): 
a. In Nitrox mode. 
b. In Air mode. 
5.11. Nitrox safety measures and limits. 
5.12. The suitability of dive equipment for use with Nitrox. 
5.13. Dive cylinder marking and tagging according to National requirements. 
5.14. Nitrox gas analysis (ie testing the mix.). 
5.15. An introduction to Nitrox blending. 
6. Practical Skills: 

6.1. Selecting the correct Nitrox mix for the planned maximum operating depth 
(MOD). 
6.2. The preparation of Nitrox Dive plans and back-up plan. This includes gas 
selection for the planned MOD. 
6.3. Testing the percentage oxygen content of any Nitrox mix. 
6.4. Functionally check of diving equipment. 
7. Qualifying Requirements: 

In order to qualify as a Nitrox Diver, candidates must achieve at least 80% in the 
written theory examination and 
satisfy the Course Instruction with regard to their practical and in-water skills. 
8. Certification: 

CMAS Nitrox Diver C-card (This card may double-sided ie CMAS/Federation card). 
Diving Limitations: 
8.1. The maximum permitted ppO2 for diving is 1.4bar. 
8.2. Depth limit is subject to the diver’s qualification i.e. Diver One Star, Diver Two 
Diver etc. 
 

 

 


