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1. Úvod.   

Jsou lidé, pro které nahlédnutí do světa pod hladinou znamená prohlédnout si 

čarokrásný korálový svět se vším, co k němu náleží. Ponor do hloubky 20 metrů, do níž se 

převážná část života v tomto světě odehrává, je stačí uspokojit - a jednají v souladu se zdravým 

rozumem. Valná část zvědavců však větší hloubky chápe jako určitou výzvu, která člověka 

provází odjakživa, a tak postupně - pokud jedná v souladu se zdravým rozumem - své osobní 

hloubkové rekordy zvětšuje. Proti touze člověka překonávat bariéry nelze nic namítnout - leda 

dodat, že hlavním kritériem pro každý podobný rekord - ať už jde o překonání hory, stěny, 

vzdálenosti, nebo hloubky - by měl být návrat do normálního prostředí bez újmy na zdraví. 

Tím normálním prostředím rozumíme kromě něčeho pevného pod nohami také dýchání 

čistého  vzduchu (řekněme: „jakžtakž čistého…“) pod tlakem okolo 0,1 MPa (1 baru, pro 

dorozumění se s většinou potápěčů). Kdykoliv člověk klesá pod vodu a není uzavřen v 

pancéřové kapsuli (v ponorce, batyskafu atd.), musí dýchat vzduch - případně jinou dýchatelnou 

směs - pod stejným tlakem, jaký je tlak okolí. Lidský organizmus je přizpůsoben právě dýchání 

vzduchu, tj. po milióny let trvajícím vývojem se vytvořivší směs především dusíku (78 %) a 

kyslíku (21 %), s malým podílem (1 %) vzácných plynů (téměř vše z toho je argon), vodních par 

a malého, leč významného, ždibce oxidu uhličitého (0,03 %).  

Z toho, jak víme, je pouze kyslík v našem těle zužitkováván v procesu metabolizmu. 

Dusík - a k němu můžeme klidně přičíst i to jedno procento tvořené hlavně argonem, který má 

vlastnosti dusíku velmi podobné - slouží jako „ředidlo" kyslíku, tzv. diluent, který udržuje za 

normálního tlaku parciální tlak kyslíku ve vdechovaném vzduchu na 21 kPa (0,21 baru). V 

organizmu dusík působí spíše škodlivě, hlavně tím, že je ve tkáních rozpuštěn a po rychlém 

snížení tlaku (například po explozi v letícím dopravním letadle a následné rychlé dekompresi) se 

ze tkání uvolňuje ve formě bublinek. Při potápění způsobuje dva hlavní problémy:  

- pod zvýšeným tlakem se při sestupu a pobytu v hloubce rozpouští ve tkáních a při 

návratu k hladině může vytvářet škodlivé bublinky a vyvolávat dekompresní nemoc  

- za vyššího parciálního tlaku vyvolává stav tzv. hloubkového opojení, který je 

pochopitelně pro potápěče zcela nežádoucí. 

Pravděpodobnost výskytu dekompresní nemoci lze značně snížit vhodně řízeným 

výstupem (tedy poklesem okolního tlaku), avšak hloubkovému opojení lze zabránit pouze 

snížením parciálního tlaku dusíku na určitou bezpečnou mez. Vezmeme-li v úvahu, že při 

dýchání vzduchu se narkotický vliv dusíku začíná projevovat již od hloubky 30 metrů, tedy od 

jeho parciálního tlaku asi 320 kPa (0,79 · 400 kPa = 316 kPa, tedy 3,16 bar -   výpočty 



 6 

parciálních tlaků viz v kapitole Daltonův zákon), bylo by vhodné nějak zajistit, aby ani při použití 

jiné směsi plynů nebyl překročen tento parciální tlak, a v nejzazším případě tlak, odpovídající 

dýchání vzduchu ve 40 metrech (395 ≈ 400 kPa).  

V předchozí větě jsme nenápadně přešli od dýchání vzduchu k dýchání uměle vytvořené 

(„namíchané") směsi plynů. V takové směsi plynů musí být bezpodmínečně kyslík. Smí tam být 

v takové koncentraci, aby ani v nejmenší hloubce jeho parciální tlak neklesl pod 16 kPa (0,16 

bar) a aby ani v maximální  hloubce, v níž bude dýchán,  jeho parciální tlak nepřekročil hodnotu 

140 - 150 kPa. Sečteme -li nejvyšší přípustné parciální tlaky 400 kPa dusíku a 150 kPa kyslíku, 

dostáváme celkový tlak 550 kPa (5,5 baru), což odpovídá tlaku v hloubce 45 metrů. To 

znamená, že v rámci uvedených pravidel bychom se se směsí kyslík - dusík směli potápět do 

hloubky maximálně 45 metrů, přičemž podíl kyslíku ve směsi by měl být 150 / 550 = 0,273, čili 

27,3 % a podíl dusíku by činil 400 / 550 = 0, 727, tedy 72,7 % .  

Pro potápění ve větších hloubkách je nutno k oběma plynům přidat další, třetí, nejlépe 

takový, který je - stejně jako dusík při menších tlacích - fyziologicky inertní a nezpůsobuje 

hloubkové opojení. V principu připadají v úvahu lehké, chemicky inertní plyny hélium a neón a 

dále plyn sice značně reaktivní, avšak neúčastnící se fyziologických procesů - vodík. Se všemi 

uvedenými plyny se experimentovalo ve směsi s kyslíkem a obzvláště směs kyslík - hélium byla 

a je využívána komerčně i vojensky pod názvem heliox. Ve směsi kyslík - vodík (hydrox) nesmí 

kvůli hrozbě výbuchu koncentrace kyslíku překročit 5 %, a proto je tato zatím spíše 

experimentální směs (obvykle s příměsí hélia, hydreliox) určena pro velké hloubky, a to i pro 

svoji malou hustotu, která usnadňuje její dýchání při velkých tlacích. Neón je nejčastěji využíván 

jako příměs k héliu, a to rovněž spíše experimentálně.  

Bylo zjištěno, že výhodnější než použití helioxu je využití směsi tří plynů: kyslíku, hélia a 

dusíku, tzv. trimixu. Hélium nevykazuje narkotické působení a má velmi malou hustotu. Ve 

tkáních se sice rozpouští rychleji, než dusík, avšak rychleji se rovněž vysycuje. Trimix oproti 

helioxu značně snižuje výskyt syndromu HPNS při rychlejším sestupu do hloubek přes 150 m s 

helioxem (též tzv. héliový třes). Kromě toho, přítomnost dusíku ve směsi snižuje koncentraci 

hélia a tím i jeho množství, rozpuštěné v organizmu. Pro hloubky větší než 50 metrů je proto 

využití trimixu velmi výhodné, samozřejmě bez přihlédnutí k jeho poměrně vysoké ceně. 

 Avšak mít při hloubkových ponorech, při nichž je často nutné řešit složitější úkoly,  mající 

vliv i na život potápěče,  čistou hlavu, nezatíženou narkotickým působením dusíku, je asi k 

nezaplacení. Potápění s trimixem však vyžaduje disciplinovaného, dostatečně erudovaného a 

fyzicky i psychicky odolného jedince. Celá řada postupů při tomto druhu potápění je 

zformalizována a je nutno je ukázněně dodržet. Někdy totiž i malá odchylka od pravidel může 
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mít za následek velké důsledky, a proto člověk, kterému je zatěžko vyhovět některému z 

uvedených požadavků, by měl na takovou činnost včas rezignovat.  

   

2. Fyzikální a fyziologické základy. 

 2.1. Úvod 

 Velká část základních pojmů, používaných při trimixovém potápění, je shodná s pojmy, 

které jsou známy již z nitroxových kurzů. Ty je nutno si zopakovat a případně znalosti o nich 

prohloubit nebo rozšířit. Jde o takové pojmy, jako MOD (maximální operační hloubka), EAD 

(ekvivalentní vzduchová hloubka), Best Mix (nejvhodnější směs), pojmy z oboru kyslíkové 

toxicity (CNS, OTU). Navíc se zde vyskytuje pojem END (Equivalent Narcotic Depth - 

ekvivalentní narkotická hloubka), dále probereme detailněji fyzikálně - fyziologické vlastnosti 

jednotlivých plynů ve směsi a blíže se seznámíme s teorií dekomprese. Pojednáme rovněž o 

plánování ponorů z hlediska zásoby směsi a její spotřeby (tzv. Gas Management) a o plnění 

zásobníků. 

 

Označení směsi. 

Trimix může být namíchán tak, že obsahuje různé koncentrace všech tří plynů. Tak jako 

u nitroxu následuje obvykle po slovu Trimix (nebo TMX , příp. Tx) procentuální koncentrace 

kyslíku, po ní lomítko a pak koncentrace hélia. Koncentrace dusíku se samozřejmě stanoví jako 

doplněk do 100 %. Tedy TMX 20/50 (příp. Tx 20/50) je označení trimixu, obsahujícího 20 % 

kyslíku, 50 % hélia a doplněk 100 - 20 - 50 = 30 % dusíku. Některé organizace (např. 

švýcarská) značí tuto směs naopak jako 50TX20.  

O trimixu s obsahem kyslíku 21 %  se hovoří jako o „normoxickém" . Někdy je tak 

nazýván každý trimix s koncentrací kyslíku vyšší než 16 - 17% - lze jej totiž dýchat od hladiny.  

 

2.2. Některé fyzikální podklady.  

2.2.1. Atmosférický (aerostatický) tlak. 

 Atmosférický tlak  je vyvolán tím, že horní vrstvy atmosféry (vzduchového obalu Země) 

v tíhovém poli Země tlačí na vrstvy nižší a ty pak na povrch Země i na nás. 

U hladiny moře se nacházíme obvykle v tzv. normálním atmosférickém tlaku (pa0), jehož 

velikost kolísá kolem 100 kPa, čili 0,1 MPa (1 baru), v závislosti na povětrnostních podmínkách. 

Přibližně se stejnou hodnotou tlaku lze počítat i v podmínkách běžného potápění u nás, tj. v 

nadmořských výškách asi 200 - 300 metrů nad mořem. 
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Avšak při výstupu do větších nadmořských výšek se tlak zmenšuje, jelikož se zmenšuje 

výška vzduchových vrstev tlačících na spodní vrstvy. S tímto jevem je nutno při potápění počítat, 

a to obzvláště při stanovování dekompresního režimu. 

Při sestupech do propastí, šachet a zemských proláklin (např. k Mrtvému moři) se 

atmosférický tlak naopak zvětšuje. 

Velikost normálního atmosférického tlaku pa0 , který je častokrát brán za základ výpočtů, 

lze v jiných jednotkách vyjádřit následovně: 

pa0 = 0,1 MPa = 1000 hPa = 1 bar = 1 atm = 1 kp/cm2 = 760 torr = 14,5 psi  

(psi, čili libra na čtvereční palec, je imperiální jednotka tlaku často používaná v Americe).  

Uvedené rovnosti neplatí vždy zcela přesně, avšak pro většinu dalších úvah je tato 

přesnost dostačující. Například meteorologové za normální atmosférický tlak berou obvykle 

hodnotu 1013,25 hPa. 

Snižování tlaku při výstupu do větších nadmořských výšek sice není s rostoucí výškou 

zcela lineární, avšak do nadmořské výšky kolem 5000 metrů lze atmosférický tlak stanovit 

přibližně pomocí formule )
)m(h

(pp aa
10000

10 −= . Ve větších nadmořských výškách je používán 

složitější vztah. Příčinou je především stlačitelnost vzduchu a tím i změna jeho hustoty s tlakem. 

Současně se s rostoucí výškou mění i teplota vzduchu a ta má rovněž na hustotu vliv. 

2.2.2. Hydrostatický tlak. 

Při sestupu pod hladinu je nárůst tlaku s hloubkou mnohem větší, než jeho změna s 

výškou ve vzduchu. Je to dáno tím, že vrstvy vody nad potápěčem jsou podstatně těžší.  Voda 

má totiž asi 800krát větší hustotu nežli vzduch při normálním tlaku. Například už při sestupu do 

hloubky 10 metrů vzroste tlak o stejnou hodnotu, jakou měl na hladině, tzn. o další 0,1 MPa (1 

bar). Přírůstek tlaku je navíc přímo úměrný hloubce, jelikož voda svoji hustotu s rostoucím 

tlakem téměř nemění, alespoň ne do hloubek pro nás obvyklých. 

Pro hydrostatický tlak ph v hloubce h lze odvodit vztah  

ph = h ∙ ∙g, 

ze kterého plyne, že tento tlak je (při stálé hustotě   a při stálém gravitačním zrychlení g, což je 

pro naše účely na povrchu Země dobře splněno) závislý pouze na hloubce h.  Přírůstek tlaku ve 

vodě je pak přímo úměrný hloubce a platí, že       

 

na každý metr hloubky vzroste tlak o 0,01 MPa (o 10 kPa neboli o  0,1 bar)  
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(tedy skutečně každých 10 m vzroste o hodnotu 0,1 MPa, tedy o 1 bar). Chceme – li se o tom 

přesvědčit, stačí do vztahu pro hydrostatický tlak dosadit hodnoty h = 10 m,  = 1000 kg / m3 a  

g = 9,81  10 m / s2 a dostáváme p10m = 100000 (kg m / s2) / m2 = 100000 N / m2 = 100000 Pa = 

100 kPa = 0,1 MPa. 

(Výhodou počítání v metrické soustavě jednotek je, že 1 bar odpovídá sloupci vody 

vysokému 10 metrů , kdežto v anglosaských mírách odpovídá 1 bar hloubce přibližně 33 stop). 

2.2.3. Celkový tlak v hloubce - Pascalův zákon. 

K získání celkového tlaku pch  v hloubce h je nutno k hydrostatickému tlaku ph přičíst 

ještě tlak atmosférický (tedy aerostatický) u hladiny, označený pa, a dostaneme:  

pch = ph + pa. 

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. 

Nebude-li řečeno jinak, budeme předpokládat, že u hladiny je normální atmosférický tlak 

(pa = pa0). 

Celkový tlak v hloubce tedy stanovíme součtem obou tlaků (pch = ph  + pa0), a proto např. 

v hloubce 30 m je celkový tlak 30 ∙ 0,01+ 0,1 = 0,4 MPa (4 bary). Porovnáme-li tlak v této 

hloubce s tlakem na hladině, můžeme prohlásit, že je čtyřikrát větší (právě porovnání s 

atmosférickým tlakem u hladiny je pro velkou část výpočtů důležité). 

 

Příklad: Jaký je celkový tlak v hloubce 95 m ? 

Výpočet: ph = 95 ·0,01 = 0,95 MPa, pa0 = 0,1 MPa, pch = 1,05 MPa 

(v porovnání s hladinou je pch  / pa0 = 1,05 / 0,1 = 10,5krát větší). 

 Tentýž výpočet v barech: ph = 95 · 0,1 = 9,5 bar, pa0 = 1 bar, pch = 10,5 bar = 10,5 · pa0.  

 

2.2.4. Stlačování ideálního plynu.  

Proti tlakové síle, vyvolané rostoucím okolním tlakem, se v zásadě lze chránit dvojím 

způsobem: pevnými stěnami, odolávajícími síle do určité hloubky, nebo vnitřním tlakem 

("protitlakem") o velikosti stejné, jaká je velikost okolního tlaku. 

Prvý způsob je využit například v ponorce, v pancéřovém skafandru nebo u pouzder 

vodotěsných zařízení, jako jsou hodinky nebo obal fotoaparátu. Při běžném potápění je však 
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převážně využíváno druhého způsobu ochrany: uvnitř organizmu nebo techniky je udržován tlak 

shodný s tlakem okolí. 

Zvyšující se tlak při sestupu nemá žádný přímý vliv - ve smyslu deformace - na ty části 

našeho těla, které jsou vyplněny kapalinou, a těch je většina. Tělní tekutiny jsou nestlačitelné, 

avšak přenášejí okolní tlak k dutinám, které jsou vyplněné plynem - k plicím, středoušním 

dutinám, vnitřnímu prostoru masky aj. Pouze u těchto dutin se projevují přímé účinky zvyšujícího 

se tlaku.  

Pod vlivem zvětšující se tlakové síly se plyn stlačuje, tj. zmenšuje svůj objem. Naopak při 

poklesu tlaku (při výstupu z hloubky) se plyn rozpíná. Zákon, který tyto změny popisuje, lze 

formulovat jednoduše:  

Kolikrát se zvětší okolní tlak, tolikrát se zmenší objem plynu. 

 

Tento závěr je slovní formulací tzv. Boyleova - Mariottova zákona pro stlačování ideálního 

plynu za stálé teploty (pro tzv. děj izotermický). Je možné jej rovněž vyjádřit pomocí rovnice 

p2 ∙V2 = p1 ∙V1 ,      

která říká, že součin tlaku a objemu neměnného množství plynu je při stálé teplotě stejný. 

Přitom  p1, V1  jsou hodnoty původního tlaku a objemu (před změnou) a p2 a V2  jsou výsledné 

hodnoty těchto veličin (po změně). 

Podobně při zmenšování tlaku se objem vzduchové bubliny zvětšuje. Uvedený zákon 

platí samozřejmě pro stálé množství plynu (nesmí například unikat) a použijeme ho pro každé 

stlačování (a rozpínání) plynu - i například pro stlačování vzduchu do zásobníků (pak však platí  

až po vyrovnání teploty vzduchu v láhvi s teplotou okolí).  

 

Příklad: Kolikrát se zvětší objem vzduchové bubliny, vypuštěné v moři z hloubky 35 m, 

při výstupu na hladinu ? 

Řešení: Tlak se při výstupu zmenšil 4,5krát (ph  = 0,35 MPa, pa0  = 0,1 MPa, pch = 0,45 

MPa, tedy pch / pa0  = 4,5) a tudíž 4,5krát se rovněž zvětší objem bubliny. (Byl-li původní objem v 

hloubce 1 litr, vyjde na hladině objem 4,5 litru). 

 

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

Běžný vzduch kolem nás, který dýcháme, je směsí plynů, ve které převažují dusík (N2, 

asi 78 %) a kyslík (O2, asi 21 %). Zbytek (přibližně 1 %) tvoří vzácné plyny (Ar, Ne...), vodní 

pára a malé množství (0.03%) oxidu uhličitého (CO2). Přesnější data jsou uvedena v tabulce 1:  
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Tabulka 1. Objemové koncentrace plynů v suchém atmosférickém vzduchu. 

 

Podle jednoduché molekulárně - kinetické představy o plynech, na rozdíl od molekul 

pevných látek nebo kapalin, vázaných v látkách více nebo méně k pevným polohám, se v 

plynech jejich molekuly pohybují rovnoměrně přímočaře do doby, pokud nenarazí na jinou 

molekulu plynu, případně na stěny nádoby, od nichž se pružně odrazí a letí dále (obr.1). Právě 

nárazy na stěnu nádoby se projevují navenek jako tlak plynu. Jeho velikost je dána dvěma 

faktory: 

- střední rychlostí molekul (rychlost každé molekuly totiž může být jiná) - čím je větší, 

tím je větší i náraz (tedy silové působení) na stěnu.  

- četností nárazů (počtem nárazů za jednotku času), která s rychlostí molekul těsně 

souvisí, jelikož vyšší rychlost způsobí rovněž častější nárazy. 

 

Obr. 1. Jednoduchý molekulárně kinetický model ideálního plynu 

Střední rychlost molekul souvisí s teplotou plynu - vyšší teplota znamená i větší střední 

rychlost molekul a tudíž i větší tlak. V našich úvahách budeme prozatím předpokládat, že se 

teplota nemění (nebo že se například při stlačování ustálí na původní hodnotě).  

Četnost nárazů molekul plynu na stěny nádoby závisí nejen na střední rychlosti molekul 

(tedy nejen na teplotě), nýbrž i na počtu částic v jednotce objemu. Zmenší-li se objem (při 

stálém počtu molekul), zvětší se počet nárazů a při stálé teplotě (při pomalém zmenšování 

objemu) lze dokonce prohlásit, že kolikrát se zmenší objem, tolikrát se zvětší počet nárazů za 

jednotku času a tudíž i tlak. To je náš známý Boyleův - Mariottův zákon pro izotermické 

stlačování ideálního plynu (obr.2).  

Plyn N2 O2 Ar CO2 Ne He Kr H2 

Vi /V (%) 78,03 20,99 0,933 0,030 0,0018 0,0005 0,0001 0,00005 
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Obr. 2. Plyn stlačený na třetinový objem oproti původnímu 

Působení plynů, které dýchaný vzduch obsahuje (případně kterými je znečištěn), na 

lidský organismus převážně závisí na jejich tlaku, přesněji na jejich parciálním (dílčím) tlaku. 

Parciální tlak určitého plynu ve směsi plynů se na celkovém tlaku směsi podílí stejným dílem, 

jaká je jeho objemová koncentrace ve směsi. Toto je jedno ze znění Daltonova zákona. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Obr. 3. K Daltonovu zákonu. 

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

Nitrox 20/80, složením blízká složení vzduchu. V obrázku 3  jsou molekuly kyslíku znázorněny 
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plnými kroužky, kdežto molekuly dusíku kroužky prázdnými, přičemž každá pátá molekula je 

molekula kyslíku. Jelikož působení tlakové síly na stěny nádoby je dáno nárazy molekul na 

stěny a přitom každý pátý náraz je způsoben molekulou kyslíku, můžeme také prohlásit, že na 

celkovém tlaku směsi p se kyslík podílí jednou pětinou (20 procenty) a dusík čtyřmi pětinami (80 

procenty). Tyto tlaky jednotlivých plynů pak nazýváme jejich parciálními tlaky pO2 a pN2. Celkový 

tlak směsi plynů je pak dán součtem parciálních tlaků obou plynů (p = pO2 + pN2). 

Kvantitativní stanovení parciálního tlaku je možné provést i na základě následující úvahy: 

Představme si, že ze směsi více plynů (o počtu n ) 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 +....+Vn 

Vynásobíme-li tuto rovnici celkovým tlakem p, dostáváme 

p ·V = p ·V1 +p ·V2 +p ·V3 +...+p ·Vn 

a po vydělení celkovým objemem V vztah  

  
V

Vn
p

V

V
p

V

V
p

V

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

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

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

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 n

n = , 

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

objemového podílu ( = objemové koncentrace) tohoto plynu ve směsi     

V
iV

if =  

 a celkového tlaku p směsi, tedy: 

pi  = p ·fi . 

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

ikppi


=  .             
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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!) nebo 1 bar, ve 20 m je 0,3 MPa, tj. 300 kPa (3 bary). 

 Na hladině: 
V

V
pp O

O
2

2 =  = 0,1 MPa ·0,21 = 0,021 MPa = 21 kPa (0,21 baru) 

V

V
pp N

N
2

2 =  = 0,1 MPa ·0,78 = 0,078 MPa = 78 kPa (0,78 baru) 

Ve 20 m: 
V

V
pp O

O
2

2 =  = 0,3 MPa ·0,21= 0,063 MPa = 63 kPa (0,63 baru) 

V

V
pp N

N
2

2 =  = 0,3 MPa ·0,78 = 0,234 MPa = 234 kPa (2,4 baru). 

 Všimněme si rovněž toho, že kolikrát vzrostl celkový tlak, tolikrát (při stejném složení) 

vzrostou i parciální tlaky jednotlivých plynných složek. 

Jak již bylo řečeno, fyziologické účinky plynů na organismus 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 (0,16 baru), jeho maximální přípustný parciální tlak pro směsové potápění se pohybuje 

mezi 140 - 150 kPa (1,4 - 1,5 baru) s maximální přípustnou hranicí 160 kPa (1,6 baru) pro 

dekompresi. Narkotické účinky dusíku se začínají znatelně projevovat od parciálního tlaku 300 - 

400 kPa (3 - 4 bary), což odpovídá dýchání vzduchu v hloubkách mezi 30 -  40 metry. Maximální 

přípustný parciální tlak oxidu uhličitého, na který může nastoupat v přilbě skafandru či v prostoru 

potápěčského zvonu nebo hyperbarické komory,  je 1,0 - 1,5 kPa.  

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

dýchat směs o obsahu 8 % O2 (kO2 = 8 %), 20 % N2 a 72 % He. 

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, tj. 2 bary) 

pO2max = 140 kPa, pmax = pO2max ·100 /kO2 = 140 ·100 /8 = 1750 kPa, tedy 

maximální hloubka: 165 m (tlak v ní je 1,75 MPa = 1750 kPa, tj.17,5 baru). 

Při zvoleném obsahu dusíku je ve 165 m také pN2  = 350 kPa. Pro výpočty, týkající se 

složení dýchacích směsí ve velkých hloubkách, se však přípustné hodnoty parciálního dusíku 
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snižují k maximu pN2max = 300 kPa. Pak by bylo vhodnější pro tuto hloubku zvolit směs se 17 % 

dusíku a 75 % hélia (3 % dusíku byla nahrazena 3 % hélia a parciální tlak dusíku v uvedené 

hloubce by byl pN2  = 1750 · 0,17 = 297,5 kPa). 

Příklad: Stanovte koncentraci kyslíku ve směsi Nitrox tak, aby byla použitelná do hloubky 

h = 34 m a aby podíl kyslíku v ní byl nejvyšší možný (pro dekompresi): 

Řešení: pO2max = 160 kPa (1,6 baru), h = 34 m: ph = 440 kPa (0,44 MPa, tedy 4,4 baru) 

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

 Pochopení Daltonova zákona a jeho správná aplikace je pro řešení převážné části 

výpočtů při směsovém potápění nejdůležitější, a proto zde byly jeho aplikace zdůrazněny.   

 

 2.2.6. Plyny vyskytující se při směsovém potápění. 

Nejprve uveďme přehlednou tabulku všech plynů, které se mohou při směsovém 

potápění vyskytnout, doplněnou pro porovnání i dalšími inertními plyny. 

Název Chem.        

značka 

Molární 

hmotnost 

Hustota 

[kg/m3]* 

Tepelná 

vod. λ0*  

rozpust. v 

tucích  

narkot. 

potenciál 

podíl ve 

vzduchu[%]  

Kyslík O2 32,0 1,409 23,86 110 ??? 20,99 

Dusík N2 28,01 1,234 23,78 67 1 78,03 

Vzduch  28,96 1,2759 23,80 76   

Hélium He 4,00 0,1762 143,6 15 4,26 0,0005 

Neon Ne 20,18 0,888 53,4 19 3,58 0,0018 

Vodík H2 2,02 0,0889 174,2 36 1,83 0,00005 

Argon Ar 39,95 1,759 16,24 140 0,43 0,933 

Krypton Kr 83,80 3,69 - 430 0,14 0,0001 

Xenon Xe 131,29 5,78 - 1700 0,039 0,000009 

Oxid uhličitý CO2 44,01 1,951 13,90 -  0,030 

Oxid uhelnatý CO 28,01 1,234 22,69 - -  

• *při teplotě 0°C,  

• tepelná vodivost λ0 v 10-3 W/(m·K), rozpustnost v tucích v ml/l/bar 

• narkot. potenciál - podíl rozpustnost dusíku v tucích / rozpustnost daného plynu  

Tab. 2. Některé fyzikální vlastnosti vybraných plynů. 
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Kyslík. 

Kyslík je plyn potřebný k životu buněk a tudíž i organizmu. Podporuje hoření, které 

probíhá při jeho zvýšených parciálních tlacích rychleji a může vést k explozi. Ve vzduchu se 

nachází v koncentraci přibližně 21 %. Do tlaku přibližně 30 MPa (300 barů) se při stlačování 

chová jako téměř ideální plyn. Jako jediný z dýchaných plynů se účastní metabolických procesů. 

Jeho parciální tlak v dýchané směsi nesmí podkročit 16 kPa (0,16 bar). Při krátkodobých 

pobytech pod vodou se jeho maximální parciální tlak smí ve větších hloubkách pohybovat v 

mezích 140 - 150 kPa (1,4 - 1,5 baru) a při dekompresi smí dosáhnout maximálně 160 kPa (1,6 

baru). Pro dlouhodobé pobyty v přetlaku nesmí jeho parciální tlak překročit 50 kPa (0,5 baru). I 

tak existují časová omezení pobytu pod jeho zvýšeným parciálním tlakem. Překročení 

předepsaných mezí může vést buďto k akutní otravě (CNS), projevující se symptomy blízkými k 

epileptickému záchvatu nebo k „pomalé" otravě, postihující hlavně plíce (viz OTU). Podrobně je 

tato problematika rozvedena v kapitole o fyziologickém působení kyslíku (Dodatek 2, kap. 

3.5.5.). Někdy se předpokládá, že může spolu s dusíkem rovněž působit narkoticky a to bývá 

bráno v úvahu při výpočtech (viz odstavec o END). Při dekompresi jeho velký podíl v dýchané 

směsi (tedy o to menší podíl inertních plynů) zvětšuje gradient inertních plynů (a tím usnadňuje 

jejich vylučování z těla), avšak současně způsobuje vasokonstrikci (zúžení cév) a tím po určité 

době zase působí proti vylučování plynů a je nutno jeho dýchání přerušit (viz Air Breaks). Kromě 

toho může být příčinou procesů, vyvolávajících tzv. kyslíkovou krátkozrakost a rovněž postižení 

ucha („kyslíkové ucho"). 

 

Dusík. 

Dusík je hlavní diluent, tedy plyn zřeďující kyslík. Ve vzduchu ho je přibližně 78 %. Do 

tlaku přibližně 30 MPa (300 barů) se chová jako téměř ideální plyn. Při dýchání je dopravován 

do organizmu, kde se sice neúčastní metabolických procesů, avšak pod zvýšeným parciálním 

tlakem se rozpouští ve tkáních a při výstupu může být uvolněn ve formě nebezpečných bublin, 

způsobujících závažnou dekompresní nemoc (viz Dekompresní nemoc). Kromě toho při 

zvýšeném parciálním tlaku přes 300 kPa (3 bary) vyvolává stavy hloubkového opojení (viz 

Hloubkové opojení..). Tuto hranici (avšak nejvýše do 400 kPa) je doporučeno nepřekračovat při 

využití směsí, ve kterých se vyskytuje. Tím, že se nepodílí na metabolismu, je fyziologicky 

inertní.  
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Hélium. 

Je to chemicky inertní plyn využívaný při potápění jako diluent nahrazující (ve směsi 

Heliox) nebo doplňující (v trimixu) dusík tak, aby byly dodrženy předepsané parciální tlaky 

kyslíku a dusíku v zamýšlené hloubce použití. Pro jeho malou hustotu se snadno dýchá i ve 

velkých hloubkách. Rychlost zvuku v něm je oproti vzduchu přibližně trojnásobná, a to rovněž 

znamená, že snadno protéká sonickými tryskami (např. v plicních automatikách). Při použití 

telefonu (v celoobličejové masce, v kabině) však dochází ke zkreslení hlasu. Jeho stlačitelnost 

je oproti vzduchu menší - při 20 MPa (200 barů) o cca 10 % , při 30 MPa (300 barů) o cca 15 %, 

což je nutno brát v úvahu při míchání směsí, v nichž se vyskytuje (viz Míchání směsí). Jeho 

rozpustnost ve tkáních je sice menší, než rozpustnost dusíku, avšak rozpouští se přibližně 

2,6krát rychleji. Nutnost desaturace rychlých tkání vede k nutnosti dodržet při jeho použití 

hluboké zastávky (viz Dekomprese, Deep Stops). Jeho narkotické působení na organizmus je 

velmi malé i při vysokých tlacích, a tak pro běžné trimixové potápění nebývá uváděna žádná 

přípustná horní hranice jeho parciálního tlaku. Ve vzácných případech může v důsledku střídání 

směsi dojít v důsledku různých rychlostí difuze k efektu tzv. izobarické kontradifuze. Jeho 

vysoká tepelná vodivost vede k urychlenému odvodu tepla z horních dýchacích cest (nikoliv z 

plic) a při pobytu v atmosféře, která ho obsahuje, i ke zvýšenému odvodu z povrchu těla (nehodí 

se tudíž k doplňování suchých obleků). Při rychlých sestupech do hloubek okolo 150 metrů a 

větších se však může projevit tzv. syndrom HPNS (High Pressure Nervous Syndrom), též 

„héliový třes" (viz HPNS) a někdy i bolesti kloubů (viz arthralgie). Obojí bylo přičítáno působení 

hélia, avšak jde spíše o vliv hloubky samotné spolu s jinými faktory. Ve vzduchu se hélium volně 

téměř nenachází, a tak jeho hlavní nevýhodou je jeho vysoká cena. 

 

Neon, argon. 

Oba uvedené plyny jsou chemicky inertní a pokusně jich bývá využito i jako diluentů 

kyslíku. Neon, jehož narkotické působení je velmi malé (je v této řadě ihned po héliu), by byl 

vhodným diluentem, avšak je příliš drahý. Ve směsi s héliem navíc potlačuje zkreslení hlasu.  

Argon je z chemicky inertních plynů na Zemi nejrozšířenější - ve vzduchu je ho 0,93 % . Byl 

použit k dekompresním experimentům, při nichž bylo využito desaturace pomalých tkání, avšak 

pro praktické využití jeho pomalejšího sycení tkání není dobře použitelný. Navíc je narkotičtější i 

hustší než dusík. Jeho výhodnou vlastností je však jeho nízká tepelná vodivost (asi o třetinu 

menší než vodivost vzduchu), a tak bývá při potápění zhusta využíván k tepelné izolaci v 

suchých oblecích.   
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Vodík. 

Na rozdíl od chemicky inertních plynů je vodík vysoce reaktivní, a to obzvláště s 

kyslíkem. Obsahuje -li směs vodík a více než 5 % kyslíku, může dojít i při normální teplotě k její 

explozi. Proto je nutno se držet pod touto hranicí. Vodík má však tři vlastnosti, které ho přímo 

předurčují k tomu, aby byl používán coby diluent kyslíku při potápění. Jeho narkotické působení 

s rostoucím tlakem je poměrně malé (nachází se na třetím místě za neonem a působení je 

srovnáváno s účinky LSD). Jeho hustota je nejmenší ze všech známých látek, čímž zlepšuje 

průtok tryskami i dýchacími cestami. Je přitom levnější než hélium. 

Proto s ním byly konány pokusné ponory jak skutečné, tak simulované. Arne Zetterström 

v roce 1945 dosáhl se směsí vodíku a 4 % kyslíku hloubky 162 metrů, nicméně zahynul po 

chybě povrchové obsluhy, která ho bez dekomprese a bez výměny plynu vytáhla k hladině. 

Hydrox je použitelný do hloubek okolo 150 metrů. Výbušnost směsi s vodíkem ho však (zatím ?) 

vylučuje z řady plynů pro běžné využití k potápění.  

Simulované ponory se směsemi Hydreliox byly prováděny v přetlakových komorách do 

hloubek přes 700 metrů (!). Vodík se údajně projevil jako velice slibný plyn pro dekompresi, 

jelikož je - proslýchá se - schopen se v organizmu vázat s kyslíkem na vodu. Tato reakce vede k 

jakési „biochemické dekompresi", která by mohla výstup z velkých hloubek značně urychlit 

(zmínka v článku Michaela Menduna „Extending the Envelope").  

 

Oxid uhličitý. 

Při potápění jde o plyn, který je produkován pomalým spalováním živin, obsahujících 

uhlík, v průběhu metabolizmu. Podle složení stravy je na 1 litr spotřebovaného kyslíku 

vyprodukováno 0,8 - 0,9 litru CO2 - tzv. respirační kvocient. Při normálním tlaku je ho v 

nadechovaném vzduchu 0,03 %, ve vydechovaném vzduchu už přibližně 4 %. Je důležitý 

především pro řízení dýchání - jeho větší produkce zvyšuje kyselost krve a tím i dráždění k 

nádechu a zvětšení dechové ventilace. Nedostatečná ventilace nebo závada na případném 

pohlcovači CO2 může vést ke zvětšení jeho koncentrace v nádechovém prostoru přístroje. Pak 

se projevuje toxicky. Ve vdechované směsi by neměl být obsažen,  jeho maximální přípustný 

parciální tlak v zařízeních, z nichž nemůže být zcela odstraněn (skafandr přilbového potápěče, 

potápěčský zvon), je 1- 1,5 kPa. Do tlaku 4 kPa by však neměl působit toxicky (4 % ho jsou ve 

vydechovaném vzduchu při oživování). Přispívá k nástupu hloubkového opojení, způsobuje 

vasodilataci a tím zvětšuje množství inertních plynů rozpuštěných v lépe prokrvených tkáních. 

Rovněž se podílí na zvýšení citlivosti ke kyslíkové toxicitě. Může přivodit slabé bezvědomí 

(blackout). Za běžné teploty je při tlaku cca 5 MPa (50 barů) kapalný. To poněkud znesnadňuje 
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jeho využití jako tepelně izolačního plynu: jeho tepelná vodivost je totiž ještě menší, než tepelná 

vodivost argonu. Přesto bývá někdy k tomuto účelu používán. 

 

Oxid uhelnatý. 

Oxid uhelnatý je podobně jako oxid uhličitý ve vdechované směsi zcela nežádoucí. Může 

se do ní dostat obvykle v průběhu plnění zásobníku při nasávání vzduchu s obsahem 

motorových spalin nebo v důsledku mazání kompresoru nevhodným olejem. Je rovněž obsažen 

v cigaretovém kouři. Vzniká při nedokonalém spalování uhlíku. Je prudce toxický tím, že se na 

hemoglobin váže 200 - 300krát dychtivěji než kyslík a tím vyblokuje červené krvinky pro přenos 

kyslíku. Jeho nebezpečí tedy není dáno jeho zvýšeným parciálním tlakem, nýbrž jeho 

koncentrací v porovnání s koncentrací kyslíku . Při jeho 200násobně větší afinitě k hemoglobinu 

oproti kyslíku již 0,1 % CO ve vzduchu vyblokuje 50 % krvinek (200 · 0,1% = 20 %) na hladině 

(pCO = 0,1 kPa) stejně jako v 10 metrech (pCO = 0,2 kPa). Avšak při dýchání směsi, ve které se 

nachází 60 % kyslíku a 0,2 % CO  vyblokuje „pouze" 40 % krvinek, a to přesto, že jeho parciální 

tlak je větší (pCO = 0,2 kPa na hladině a  pCO  = 0,4 kPa v 10 metrech). 

 

2.2.7. Výpočty využívající parciálních tlaků. 

Téměř všechny výpočty, související s trimixovým potápěním, využívají parciálních tlaků 

plynů. Shrněme nejprve fyziologická omezení, která jsou kladena na parciální tlaky jednotlivých 

plynů ve vdechované směsi.  

Plyn Minimální parc. tlak Maximální parc. tlak Poznámka 

Kyslík 16 kPa (0,16 baru) 

160 kPa (1,6 baru) při dekompresi 

140 - 150 kPa 

(1,4 -1,5 baru) 

v hloubce 

do 120 kPa (1,2 baru) v hloubkách okolo  

100 m a větších 

do 50 kPa (0,5 baru) při dlouhodobých 

pobytech v přetlaku 

Dusík 0 
300 - 400 kPa 

(3 -4 bary) 

kvůli hloubkovému 

opojení 

Oxid uhličitý 0 1 -1,5 kPa v přilbě skafandru 

Tab.3: Minimální a maximální přípustné parciální tlaky vybraných plynů. 
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2.2.7.1. Směsi používané při ponorech s trimixem. 

Při trimixových ponorech je obvykle zapotřebí využít několika dýchacích směsí. Jde 

především o směs, která se použije k dýchání v cílové hloubce (hloubková směs, bottom mix ). 

Ta může,  ale nemusí být normoxická, tj. dýchatelná na hladině. O tom rozhoduje 

koncentrace kyslíku ve směsi - je li větší nebo rovna 16 %, je směs normoxická.  Obzvláště v 

případě, že směs normoxická není, je nutno použít k dýchání od hladiny jinou, postupovou směs 

(travel mix), která obvykle slouží při výstupu jako směs dekompresní.   

Dekompresních směsí může být více - některé pro hlubší zastávky, které mohou být 

trimixové (například tzv. Triox, obsahující kolem 30 % z každého z konstituentů), některé 

nitroxové (častokrát Nitrox 50/50 = EAN 50) a v 6 metrech již bývá využíváno čistého kyslíku.  

 

2.2.7.1.1. Standardizované směsi. 

Je výhodné používat pro různá rozmezí hloubek standardizované hloubkové směsi, 

obzvláště již ověřené. Stejně tak je dobré standardizovat směsi pro dekompresi. Použití 

standardizovaných směsí kromě bezpečnějších (rozuměj již ověřených) postupů navíc snižuje 

pravděpodobnost omylu při výběru směsi, avšak i při plánování dekomprese.  Především je to 

výhodné při činnosti v týmu, kdy je každému členu týmu jasné, jakou směs partner používá. Tak 

například ve Spojených státech se hojně využívá následujících směsí organizace GUE: 

 

Standardizované hloubkové směsi: Nitrox 32/68 (= EAN 32), Triox  30/30, Tmx 21/35, Tmx 

18/45, Tmx 15/55, Tmx 10/70. Tyto směsi umožňují navíc jednoduché míchání.  

Rozmezí hloubek v 

metrech 

Směs MOD pro pO2
max = 140kPa 

0 - 30m EAN 32 33 m     

24 - 36m Triox 30/30 36 m 

36 - 48m Tmx 21/35 56 m 

48 - 60m Tmx 18/45 67 m 

63 - 75m Tmx 15/55 83 m 

78 -121m Tmx 10/70 130 m 

 

Standardizované dekompresní směsi:  Kyslík, EAN 50, Tmx 35/25-30 , Tmx 21/35 
                                                                          

Rozmezí hloubek v 

metrech 

Směs /plyn MOD pro pO2
max = 160kPa 

6m – 0m kyslík 6 m 

21m – 0 /6m EAN 50 22 m 

36m -  21m Triox 35/25-30 36 m 

57m – 36m Tmx 21/35 66 m  

Tab.4. Standardizované dýchací směsi GUE. 
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2.2.7.2. Koncepce ekvivalentní hloubky (EAD). 

        Výpočty ekvivalentní vzduchové hloubky se provádějí především pro ponory s nitroxem. 

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 

rozpuštěného v těle, a tudíž se může rovněž oproti vzduchu zkrátit potřebná dekomprese. 

       Vzduchové 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 (samozřejmě při obsahu kyslíku větším než ve vzduchu), 

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 v uvedených hloubkách: 

                                    peN2 = psN2, 

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

hloubce a fO2  je podíl kyslíku ve směsi. Odtud pro tlaky v hloubkách dostáváme  
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tedy poměr tlaků v hloubkách je roven převrácenému poměru koncentrací dusíku ve směsi a ve 

vzduchu.  

Např. pro Nitrox 32 / 68 (= EAN 32) v hloubce 36 metrů (ps = 4,6 baru) dostáváme:  

ps  / pe = (1- 0,32) / (1- 0,21) = 0,68 / 0,79 = 0,861, a odtud pe = ps  0,861 = 4,6 0,861 = 3,96 

baru. Tento tlak je v hloubce necelých 30 metrů.   

 Pro přímý výpočet ekvivalentní hloubky he v metrech využijeme závislosti celkového 

tlaku na hloubce jako pch =(h /10 +1) pa0 (viz výše), a pak po dosazení (nyní ki v procentech) 

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

odkud pro ekvivalentní hloubku dostáváme 

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

     Ekvivalentní vzduchová hloubka bývá obvykle označována jako EAD (Equivalent Air 

Depth) a pro skutečnou hloubku h lze vztah napsat v lépe zapamatovatelném tvaru: 

    10
79

)O2k(10010)(h
EAD(m) −

−+
=  

     

 V tomto vztahu je 100 - kO2 = kN2, tedy procentuální koncentrace dusíku ve směsi. 
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              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  

  <=pO2=150 kPa  <=pO2=160 kPa  >160 kPa!! 

 Tab. 5: Stanovení ekvivalentních hloubek – EAD – v metrech 
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 Příklad: Ke stanovení ekvivalentní hloubky pro Nitrox 36 / 64 v hloubce 30 metrů pak 

bude   h = 30 m, kO2 = 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 (30 m) a 

ekvivalentní (výpočetní pro dekompresi) ! 

       K usnadnění činnosti bývá publikována tabulka ekvivalentních hloubek přiřazená pro 

jednotlivé obsahy kyslíku ve směsi skutečným hloubkám (Tab. 5). 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 pomocí vzduchových tabulek Bühlmann ZH_L12. 

       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 ponory. Pro stanovení 

časové přirážky je pak nutno ji hledat pro ekvivalentní hloubku, nikoliv pro skutečnou ! 

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

vodního sloupce, zastupující normální atmosférický tlak pa0) nahradit příslušnými ekvivalenty (při 

pa = 80 kPa = 0,8 baru hodnotou 8). 

 

2.2.7.3. Stanovení ekvivalentní narkotické hloubky (END). 

Při použití trimixu je směs kyslíku a dusíku doplněna héliem tak, aby byl potlačen 

narkotický účinek dusíku. Nicméně dusík se ve směsi nachází a z jeho parciálního tlaku v cílové 

hloubce lze stanovit ekvivalentní vzduchovou hloubku, ve které by byl jeho parciální tlak stejný.  

Tak lze posoudit jeho narkotický účinek. Formální výpočet je shodný s výpočtem ekvivalentní 

vzduchové hloubky pro dekompresi: v obou výpočtech se totiž vychází z rovnosti parciálních 

tlaků dusíku ve směsi a ve vzduchu.  
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Do vztahu je však nutno dosadit přímo koncentraci dusíku, kterou také získáme tak, že od     

100 % odečteme obsah kyslíku a hélia, tedy  

kN2 = 100 - kO2 - kHe. 
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Příklad: Jaká je ekvivalentní dusíková hloubka pro dýchání směsi TMX 20 / 35 v hloubce 

60 metrů ?    

Řešení: kN2 = 100 -20 -35 = 45 %. Potom END = 70 · 45/79 -10 = 29,9 metrů. 

nebo úvahou: parciální tlak dusíku v ekvivalentní hloubce (tj. součin tlaku v ekvivalentní 

hloubce pe a podílu dusíku ve vzduchu fvN2 = 0,79) musí být roven parciálnímu tlaku dusíku ve 

směsi ve skutečné (cílové) hloubce (tj. součinu celkového tlaku ph v hloubce a skutečného 

podílu dusíku ve směsi fsN2 = 0,45).   Tedy musí být pe · fvN2  =  ph · fsN2,  odkud pe =                

= ph · fsN2 / fvN2  = 7 barů · 0,45 / 0,79 = 3,99 barů. Takový tlak je v hloubce 29,9 metrů. Tedy s 

uvedenou směsí by stupeň hloubkového opojení v hloubce 60 metrů byl stejný jako při dýchání 

vzduchu v hloubce 29,9 metrů. 

Ze vztahu pro END je možno úpravou přímo stanovit podíl dusíku ve směsi takový, aby 

při ponoru do h = 75 metrů byla ekvivalentní dusíková hloubka rovna například 28 metrům. Pak   

79
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k
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a odtud kN2 = 38 / 85 ·79 = 35,3 %. Ve směsi by tudíž mělo být 35,3 % (cca 35 %) dusíku. 

Pro větší hloubky se doporučuje připravovat směs tak, aby ekvivalentní dusíková 

hloubka skutečně nepřesáhla 30 metrů, což je hloubka, od níž se při dýchání vzduchu začínají 

projevovat příznaky hloubkového opojení. 

 

2.2.7.4. END za předpokladu současného narkotického působení kyslíku. 

Někteří fyziologové předpokládají, že narkotický může být i kyslík a že jeho působení je 

přibližně stejné, jako působení dusíku. Potom je nutno vyjít ze součtu koncentrací kyslíku a 

dusíku (ve vzduchu je tento součet roven 100 %) a původní vztah přepsat do tvaru 
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 Zkusme vyřešit předchozí příklad za předpokladu, že i kyslík působí narkoticky.  

Příklad: Jaká je ekvivalentní narkotická hloubka pro dýchání směsi TMX 20/35 v hloubce 

60 metrů, bereme-li v úvahu, že narkotické působení kyslíku je stejné, jako působení dusíku?    

Řešení: kO2 = 20 %, kN2 = 100 -20 -35 = 45 %. Potom END = (60 +10) · (45+20) /100 -10 

= 35,5 metrů.  

Tedy s uvedenou směsí by stupeň hloubkového opojení  v hloubce 60 metrů byl stejný 

jako při dýchání vzduchu v hloubce 35,5 metrů a nikoliv 29,9 metrů. Záleží na potápěči, jak bude 
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při výpočtu směsi, kterou bude dýchat, postupovat. Podle novějších výzkumů se zdá, že kyslík 

buďto narkoticky nepůsobí nebo podstatně méně než dusík. Jelikož to však zatím není 

jednoznačně potvrzeno, je bezpečnější do úvah o hloubkovém opojení kyslík zahrnout.   

Chceme-li brát v úvahu i narkotické působení kyslíku, pak ke stanovení směsi pro danou 

hloubku bychom použili po úpravě předchozího vztahu  

   
10010h

10  END )kk( 2O2N +
=

+

+
 , 

do kterého bychom dosadili za END například 30 metrů a za h plánovanou hloubku ponoru. 

Pro koncentrace dusíku a kyslíku bychom obdrželi vztah  
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 Ovšem koncentraci kyslíku kO2 bychom museli stanovit dle pravidla o maximálním přípustném 

tlaku kyslíku. Budeme-li znát koncentraci kyslíku, stanovíme i obsah ostatních složek směsi. 

 

2.2.7.5. Stanovení přípustné koncentrace kyslíku ve směsi.  

Vychází se opět z přípustných parciálních tlaků pro kyslík.  Při stanovené cílové hloubce 

hc (též Target Operation Depth -TOD), v níž je celkový tlak roven pch, je možno vycházet z toho, 

že v této hloubce smí být parciální tlak kyslíku pO2 nižší nebo rovný jeho maximálnímu 

přípustnému tlaku pO2
max. Parciální tlak kyslíku v hloubce hc je fO2 ·pch , a potom musí být splněno 

fO2 · pch  ≤  pO2
max. Zvolíme-li například hloubku 70 metrů, v níž je celkový tlak 800 kPa (8 barů) 

a  pO2
max  = 140 kPa (1,4 baru), obdržíme po osamostatnění podílu kyslíku ve směsi vztah  

fO2 ≤ pO2
max/ pch , případně kO2 ≤ pO2

max/ pch ·100 %, 

který po číselném dosazení dá  fO2 ≤ 140 / 800 = 0,175. Směs tedy nesmí obsahovat více než 

17,5 % kyslíku (kO2 = fO2 · 100 %). Můžeme například použít kO2 = 17 %. 

 

2.2.7.6. Stanovení koncentrace hélia ve směsi. 

Stanovení koncentrace hélia je při znalosti obsahu zbývajících složek jednoduchá.  

Použijeme jednoduše vztahu kHe = 100 - kO2 - kN2.  

 Příklad: Stanovte složení trimixu pro cílovou hloubku 75 metrů (tlak 850 kPa) za 

předpokladu narkotického kyslíku pro END = 30 metrů a pO2
max = 140 kPa (1,4 baru). 

 Řešení: kO2 ≤  pO2
max/ pch ·100 = 140 / 850 ·100  = 16,5 %.  kO2 = 16 % 
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  = 100 · 40 / 85 = 47, 06 %. Potom 
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kN2 = 47 -16 = 31 %. Nakonec kHe = 100 - kO2 - kN2 = 100 - 47 = 53 % . Tedy TMX 16 / 53. 

 Jednoduché je i následující řešení úvahou: V END = 30 metrů je celkový tlak kyslíku a 

dusíku roven 4 barům, smí tedy celkový tlak obou být 4 bary a z toho pO2 = pO2
max =1,4 baru, 

tedy na dusík zbývá 4 - 1,4 = 2,6 baru. Celkový tlak v 75 metrech je 8,5 baru. Na něm se kyslík 

podílí jako 1,4 / 8,5 = 0,165 = 16 %, dusík 2,6 / 8,5 = 30,6 = 30 % a na hélium zbývá doplněk 

100 - 16 -30 = 54 %. 

 

 2.2.7.7. Stanovení optimálního složení směsi (best mix). 

V principu bylo optimální složení pro případ  narkotického kyslíku stanoveno v předchozí 

úvaze. Pokud by se narkotické působení kyslíku nebralo v úvahu, pak by se postupovalo 

jednodušeji: bral by se v potaz pouze parciální tlak dusíku ve vzduchu v hloubce END (řekněme 

30 metrů). Tam je tento tlak roven 0,79 · 4 bary = 3,16 baru, zaokrouhlíme na 3,2 baru. Za 

maximální přípustný tlak kyslíku budeme považovat 1,4 baru. Na celkovém tlaku v zamýšlené 

hloubce ponoru 75 metrů se tedy kyslík bude podílet jako 1,4 / 8,5 = 16,5 % (stejně jako v 

předchozím případě) a dusík 3,2 / 8,5 = 37,6 %.  Pak héliem se doplní zbývajících 100 - 54,1 %, 

tj. na 46 %. 

 

 2.2.7.8. Maximální operační hloubka (MOD), maximální cílová hloubka (TOD). 

Stanovením MOD jsme se zaobírali již v nitroxovém kurzu. Tehdy jsme brali v potaz jen 

limitní hranice parciálního tlaku kyslíku a za maximální přípustnou hloubku ponoru jsme brali 

hloubku, v níž bude dosaženo maximálního přípustného parciálního tlaku kyslíku. Při potápění s 

trimixem používáme k dekompresi například směsi Nitrox 50 / 50 (= EAN 50). Protože při 

provádění dekomprese je přípustná hranice pO2
 = pO2

max = 160 kPa (1,6 baru) a pro parciální 

tlak kyslíku platí, že se rovná součinu celkového tlaku v hloubce MOD a podílu kyslíku ve směsi 

(pO2 = pch ·fO2 ), dostáváme pro celkový tlak v hloubce pch = pO2
max /fO2 = 1,6 baru/ 0,5 = 3,2 

baru, což je celkový tlak v hloubce 22 metrů. Proto je tato směs určena k dýchání na 

dekompresních zastávkách v hloubkách od 21 metrů blíže k hladině (21 m, 18 m, 15 m...). 

Pro použití v hloubce je však maximální přípustný parciální tlak kyslíku snížen podobně, 

jako tomu bylo při použití nitroxu coby hloubkové směsi, jak jsme viděli již u předchozích 

výpočtů. A dosažení tohoto limitního parciálního tlaku je prvním hloubkovým omezením. Druhým 

omezením je pak dosažení hloubky END s ohledem na narkotické působení. Slovně řečeno je 

maximální operační hloubka ta menší z následujících hloubek:  
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- buďto hloubka, ve které je dosaženo maximálního přípustného tlaku kyslíku ( pO2 = 

pO2
max = 140 kPa (1,4 baru))   

- nebo hloubka END ( v níž je dosaženo například pN2 = pN2
max = 320 kPa (3,2 baru) v 

případě, že za narkotický je považován pouze dusík). 

Příklad: Stanovit MOD pro TMX 18/35, pO2
max = 140 kPa (1,4 baru), pN2

max = 320 kPa 

(3,2 baru).    

Řešení: Podíl dusíku je fN2 = 1 - 0,18 - 0,35 = 0,47. Kyslík - celkový přípustný tlak je pch 

= pO2
max /fO2 = 1,4 baru/ 0,18 = 7,8 baru, což je v hloubce 68 metrů. Dusík - celkový přípustný 

tlak je pch = pN2
max /fN2 = 3,2 baru/ 0,47 = 6,8 baru, což je v hloubce 58 metrů. Omezující tedy 

bude narkotické působení dusíku a MOD = 58 metrů. 

Poznámka: kdyby ve směsi bylo o pouhých 5 % hélia více (TMX 18/40), pak pch = 

pN2
max /fN2 = 3,2 baru/ 0,4 = 8,0 baru, což je v hloubce 70 metrů. 

 Cílová hloubka TOD musí být vždy menší než MOD proto, aby existovala určitá rezerva 

pro případné nedopatření vlastní nebo partnerovo. 

 Poznámka: Někdy bývají MOD a TOD definovány pouze přes přípustné tlaky kyslíku, 

např.  tak, že pO2
max = 150 kPa (1,5 baru) pro MOD a 140 kPa (1,4 baru) pro TOD. 

2.2.8. Zásoba dýchací směsi. 

Boyleův - Mariottův zákon můžeme použít i při plánování ponorů s ohledem na zásobu 

dýchací směsi a na její spotřebu. Jelikož při odvozování vztahů je lhostejné, zda dýcháme 

vzduch nebo uměle připravenou směs, budeme obecně hovořit o vzduchu a pouze v případech, 

kdy je to zapotřebí, zdůrazníme, že jde o patřičnou směs. 

Kompresorem vtlačujeme vzduch do lahví našich přístrojů. Chceme-li zjistit kolik 

vzduchu bylo vtlačeno do přístroje (např. o objemu V1 = 20 l), ve kterém se nachází pod určitým 

tlakem (např. p1 = 20 MPa = 200 barů), můžeme postupovat následující úvahou:  

Vzduch byl do láhve vtlačen z normálního tlaku pa0 (= 0,1 MPa = 1 bar) tak, že se jeho 

tlak zvětšil v poměru p1 / pa0 (20 / 0,1 = 200krát. Upozornění: počítáme-li v barech, jsou tyto 

výpočty číselně jednodušší, jelikož 200 bar je přímo 200násobkem normálního tlaku). Tolikrát 

se tedy zmenšil i jeho objem a z toho lze usoudit, že při opětovném vypuštění do normálního 

tlaku se jeho objem ve stejném poměru zvětší na V0 = 200 ·20 l = 4000 l. Při normálním tlaku 

bychom tedy měli k dispozici zásobu vzduchu 4000 l (obr.4). 
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Obr. 4. Expanze stlačeného vzduchu (směsi) do normálního tlaku.  
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kde V0 je objem při normálním atmosférickém tlaku pa0. Tuto zásobu vzduchu (V0) bychom měli 

k dispozici, kdybychom například použili zmíněný přístroj při zásahu v nedýchatelném prostředí  

v atmosférickém tlaku (při požáru ..) a nazveme ji hladinovým ekvivalentem zásoby  vzduchu. 

2.2.8.1. Plánování ponorů s ohledem na spotřebu vzduchu. 

Při středně těžké práci, za jakou lze potápění z hlediska zatížení organismu považovat, 

je tzv. základní spotřeba vzduchu s0 na hladině přibližně 25 litrů za minutu (skutečná spotřeba 

závisí na fyzické a psychické zátěži potápěče a může být jak menší, tak větší). Proto objem 

vzduchu, který byl z přístroje (o objemu 10 litrů a o tlaku 20 MPa = 200 bar) vypuštěn do 

normálního tlaku, bychom spotřebovali za určitou dobu t, kterou stanovíme tak, že objem 

vzduchu, který je k dispozici (V0 = 4000 l), vydělíme minutovou spotřebou (s0 = 25 l / min):  

t = V0  / s0  = 4000 / 25 = 160 minut. 

Tedy zmíněných 4000 l vzduchu by nám na hladině vydrželo k dýchání na 160 minut. 

Sestoupíme-li do určité hloubky, spotřebováváme při stejné námaze i v této hloubce 

stejný objem vzduchu za minutu (25 l / min), ovšem nyní stlačeného na tlak okolí. Objem plic 

totiž musíme při dýchání zaplnit vzduchem v hloubce stejně, jako na hladině. 

 

   

20 l 

200 
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20 x 200 = 4000 l / 1 bar 
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Obr. 5: Hladinový ekvivalent spotřeby. 

 

Kdybychom nyní bublinu vzduchu, spotřebovaného za 1 minutu, vypustili k hladině, 

zvětšila by svůj objem v poměru tlaku v hloubce k tlaku na hladině, tedy z 10 m dvakrát (na 50  

litrů), ze 30 m čtyřikrát (na 100 litrů). Tento objem s můžeme nazvat hladinovým ekvivalentem 

minutové spotřeby vzduchu a stanovíme jej jako příslušný násobek již uvedené základní 

hladinové spotřeby za 1 minutu s0 : 

 s = s0 ·(pch / pa0). 

Jelikož v láhvi máme k dispozici jen uvedené množství vzduchu vztažené k tlaku na hladině (V0 

= 4000 l), musíme při výpočtu spotřeby v hloubce použít zmíněných ekvivalentů (tedy pro 

hloubku 10 m je s = 50 l /min). Chceme-li tedy stanovit dobu t, kterou můžeme strávit v 10 m s 

uvedeným přístrojem, pak  t = V0 / s = 4000 l / 50 l /min = 80,0 minut (ve 30 metrech by to pak 

bylo 4000 / 100 = 40,0 minut). 

Takový odhad doby při předpokládané hloubce sestupu bychom měli provést při 

plánování každého ponoru. Řekne nám i to, zda použitá zásoba vzduchu je pro účel ponoru 

dostatečná. Ovšem výpočet, který jsme zde předvedli, nezahrnuje rezervu zásoby vzduchu pro 
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výstup a pro nepředvídané okolnosti, které by se v průběhu ponoru či při výstupu mohly 

vyskytnout. 

Zahrnout do výpočtu tuto rezervu je však velmi jednoduché: 

1. Podle náročnosti plánovaného ponoru (hloubka, činnost) a podle zásoby vzduchu se 

zvolí zbytkový tlak (rezerva), který by měl v přístroji zůstat po návratu na hladinu. Bývá to 

častokrát tlak 5 MPa, avšak pro technické potápění se ponejvíce používá 1/3 celkové zásoby 

(třetinové pravidlo) - tedy například při původních 21 MPa v přístroji činí zbytkový tlak 7 MPa. 

2. Tento tlak odečteme od tlaku, na který je přístroj naplněn (např. 21 MPa - 7 MPa = 14 

MPa) a výsledný tlak pak použijeme ke stanovení hladinové zásoby (pro přístroj o objemu 24 

litrů by byla 14 / 0,1 ·24 =3360 litrů). S tou pak již počítáme stejně, jako v předchozím. Například 

ve 20 m bychom mohli pobýt 3360 / 75 = 45 minut. 

  

Příklad: Stanovit možnou dobu pobytu v moři v hloubce 40 metrů s přístrojem o objemu 

20 litrů, naplněným na tlak 21 MPa (210 bar) za použití třetinového pravidla  (tj. při rezervě 7 

MPa (70 bar)).  Tento výpočet si provedeme za použití barů. Pak schéma výpočtu vypadá 

následovně: 

Doba = objem láhve · (tlak – rezerva) / [(hloubka /10 + 1) · minutová spotřeba]  

a výpočet samotný:   

Doba = 20 · (210 - 70) / [(40 / 10 + 1) ·25 ] = 20 ·140 / [ (4 +1) ·25 ] = 2800 / 125 =  

22,4 minut.  

 

 Pokud se ovšem jedná např. o průnik do uzavřených prostor (vraků, jeskyní, chodeb, ale 

i pod led), pak nás ze všeho nejvíce zajímá tzv. bod obratu, tj. okamžik, kdy musíme zahájit 

návrat. Z třetinového pravidla plyne, že bod obratu je okamžik, při němž manometr poklesne na 

2/3 původního tlaku (v našem příkladě při poklesu na hodnotu 140 bar). To ovšem platí za 

ideálních podmínek, to znamená tehdy, když víme, že cesta zpět k východu proběhne za 

stejných podmínek jako penetrace (nezkalené prostředí, bez protiproudu atd.). Navíc i při 

ideálních podmínkách návratu může smotávání cívky postup zpomalit.   

Dalším faktorem, který zde nebyl vzat v úvahu, je porucha partnerova přístroje s nutností 

sdílení zásoby vzduchu. Pak je ovšem zapotřebí vzít v úvahu i fakt, že osobní spotřeba obou i 

dobře vycvičených potápěčů bude v důsledku stresové situace vyšší (např. 30 l / min).  

Dle posouzení okolností je tedy vhodné bod obratu posunout zpět, například na pokles o 

1/4 zásoby směsi (v našem příkladě by to bylo při poklesu tlaku na cca 157 barů).  
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Při plánování ponorů s umělými dýchacími směsemi s héliem má plánovaná doba pobytu 

v hloubce vždy za následek povinnost dodržet dekompresní zastávky. Pak je ovšem nutno dobu 

pobytu v hloubce zkrátit o dobu výstupu a o dobu, strávenou na hloubkových zastávkách.  

Dále při využití několika dýchacích směsí je nutno počítat i se ztrátou některé z nich a 

ponor naplánovat tak, aby byl zajištěn návrat na hladinu bez újmy na zdraví i v tomto případě. 

To bývá obvykle řešeno již při využití příslušného plánovacího software. 

2.2.8.2. Výpočet osobní spotřeby vzduchu. 

Podobně jako stanovit dobu, na kterou nám bude stačit určitá zásoba, bychom rovněž 

mohli stanovit naši skutečnou minutovou spotřebu (hladinovou) s0, budeme-li znát čas th, 

strávený v určité hloubce o celkovém tlaku pch  a rozdíl tlaků odečtených na manometru na 

začátku (p1) a konci (p2) měření. Výpočet lze provést pomocí vztahu 

 s0 = V ·( p1 – p2) ·( pa0 / pch) / t h  

Příklad: Stanovit vlastní základní hladinovou spotřebu z těchto údajů: odečet manometru 

po sestupu do 30 m (tedy do tlaku pch = 0,4 MPa)  a zahájení měření: p1 = 16 MPa, při ukončení 

měření: p2 = 6 MPa, doba měření th = 20 minut, objem přístroje V = 20 litrů. 

Řešení úvahou: Objem spotřebovaného vzduchu stanovený z rozdílu tlaků (16 - 6) MPa 

= 10 MPa a objemu přístroje 20 l by při vypuštění do celkového tlaku v hloubce 30 m (kde je tlak 

oproti normálnímu čtyřnásobný) byl roven 500 litrům (10 MPa / 0,4 MPa = 25 - tolikrát se zvětší 

ve 30 m původně stlačený objem 20 l, pak 25 · 20 = 500). Svoji základní (hladinovou) minutovou 

spotřebu lze pak stanovit tak, že tento objem se jednoduše vydělí časem 20 minut, takže osobní 

hladinová spotřeba činí s0 = 500 l / 20 minut = 25 l za  minutu. 

Dosazením hodnot ze zadání do předchozího vztahu získáme tentýž výsledek. 

Dnešní dekompresní počítače však umožňují stanovit průměrnou hloubku ponoru i dobu 

ponoru. Pokud si poznamenáme původní tlak v láhvi a tlak při ukončení ponoru, pak z těchto 

údajů získáme rovněž údaj o osobní spotřebě aniž bychom byli nuceni dodržovat konstantní 

hloubku. Tento údaj je pro plánování složitějších ponorů velmi důležitý a je vhodné vlastní 

spotřebu kontrolovat co nejčastěji. 

Základní hladinová spotřeba vzduchu je za jinak shodných podmínek jen mírně 

ovlivněna hloubkou, a to je způsobeno hlavně zvýšeným odporem dýchacích cest, chladem a 

psychikou. V literatuře bývá označována také jako SAC (Surface Air Consumption). 
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2.2.8.3. Stanovení spotřeby vzduchu při rovnoměrné změně hloubky. 

Zatím žádný z výpočtů pro plánování ponoru nebral v úvahu spotřebu vzduchu při změně 

hloubky. Spotřebu při sestupu obvykle není nutno brát v úvahu pokud spotřebu v hloubce 

počítáme z času na dně - ten totiž v sobě zahrnuje i dobu sestupu. V průběhu výstupu mezi 

dvěma hloubkami nebo k hladině spotřebujeme ovšem určité množství směsi, které je možno 

poměrně snadno stanovit. Můžeme pak využít dvou způsobů: metody větší hloubky nebo 

metody střední hloubky. 

V případě větší hloubky se spotřeba stanoví tak, že dobu výstupu do menší hloubky 

přičteme k době skutečného pobytu ve větší hloubce. Tento výpočet zde není nutno uvádět. 

Předpokladem pro druhý výpočet  (obr. 6) je stálá rychlost výstupu mezi uvedenými 

hloubkami. Pak totiž můžeme tuto spotřebu stanovit tak, že vypočteme objem vzduchu, 

spotřebovaný za dobu výstupu tv mezi oběma hloubkami h1 a h2, a to ve střední hloubce hs, 

kterou stanovíme jako aritmetický průměr z obou hloubek 

2
21 hh

sh
+

=  

a celkový tlak  phs v ní obvyklým způsobem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Obr. 6: K výpočtu spotřeby v průběhu změny hloubky. 
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Pokud známe rychlost výstupu v (obvykle bývá rovna 10 m/min), pak dobu výstupu tv z 

hloubky stanovíme snadno jako  

v

hh
vt

12 −
=  

a hladinový ekvivalent objemu vzduchu, spotřebovaného při výstupu, spočteme jako  

VV = (phs / pa0) ·s0 · tV. 

Příklad (obr. 6): Stanovte hladinový ekvivalent objemu vzduchu spotřebovaného v 

průběhu výstupu z hloubky 46 m do hloubky 26 m při standardní rychlosti výstupu v = 10 m /min 

a při hladinové spotřebě s0 rovné 25 l /min. 

Řešení: 1. Střední hloubka je rovna  hs = (46 + 26) / 2 = 36 m. Tlak v ní je 4,6 krát větší 

než na hladině a hladinový ekvivalent spotřeby v této hloubce činí s = s36m = s0 · 4,6 = 115 l 

/min. 

2. Doba výstupu tV mezi oběmi hloubkami se vypočítá jako tV = (h2 –h1) / v = (46 - 26) /10 

= 2 minuty. 

3. Hladinový ekvivalent objemu spotřebovaného vzduchu je pak roven 

VV = s26m ·tV = 115 · 2 = 230 litrů. 

 

2.2.8.4. Stanovení potřebného objemu zásobníku dýchací směsi. 

 Pomocí hladinového ekvivalentu zásoby V0  lze  při známém plnicím tlaku pmax snadno 

stanovit minimální velikost zásobníku Vzás směsi, potřebnou pro plánovaný ponor. Samozřejmě 

je nutno do hladinového ekvivalentu kromě plánované spotřeby zahrnout i plánovanou rezervu 

nebo tlakovou rezervu prez odečíst od pmax. Vychází se přitom z Boyleova-Mariottova zákona:  

     Vzás · (pmax - prez) = V0 · pa0   

a dostáváme     Vzás = V0 · pa0  / (pmax - prez). 

 Například při hladinovém ekvivalentu zásoby V0  = 3500 litrů a pro plnicí tlak pmax  = 200 

barů a rezervu prez = 50 barů dostáváme Vzás  = 3500 · 1/ (200 - 50) = 3500 / 150 = 23,3 litrů , 

což hovoří pro přístroj 2 x 12 litrů. Takový výpočet provádí obvykle i dekompresní software. 

 

 Příklad: Stanovte velikost zásoby jednotlivých směsí pro ponor do 60 metrů na 15 minut 

(čas na dně) se směsí TMX 18/40 a dekompresními plyny Nitrox 50/50 (EAN 50) a kyslíkem při 

základní spotřebě 25 l /min.  

Řešení: Decoplaner nám při GF 30 / 85 % předepisuje výstup do 27 metrů při dodržení 

rychlosti výstupu 10 m/s, tam a na dalších zastávkách do 24 metrů po 1 minutě zdržení a v 21 
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metrech 1 minutu (přidáme však další 2 spojené s přepnutím na Nitrox 50/50).  Potom v 18 m, 

15 m, 12 m  vždy po 1 minutě, v 9 m / 3 minuty. Nakonec v 6 metrech přepnutí na kyslík, 

dodržení 11 minut dekomprese a výstup na hladinu.  

 TMX: Od zahájení ponoru k zahájení výstupu uplyne 15 minut a počítáme, jako bychom 

byli po celou dobu v 60 metrech. Pak potřebná zásoba (její hladinový ekvivalent) Vh by byla 

následující: 7(barů) /1 (bar) · 25 (l/min) · 15 (min) = 2625 litrů. Pro výstup do 27 metrů ( tv = 3,3 

minuty) je střední hloubka hs = (60 + 27)/2 = 43,5 m, tedy přibližně 45 m, kde je tlak 5,5krát 

větší než na hladině, a pak Vv = 5,5 · 25 · 3,3 = 454 litrů. Na zastávkách od 27 m do 21 m pak 

Vz1 = (3,7 · 1 + 3,4 · 1+ 3,1 · 1) · 25 = 255 litrů. Hladinový ekvivalent potřebné zásoby trimixu by 

tedy byl 2625 + 454 + 255 = 3334 litrů. Budeme-li mít při zahájení ponoru v přístroji 210 barů a 

počítáme - li s třetinovým pravidlem (tedy vynořit se s rezervou 70 barů), musíme použít 

zásobník o minimálním objemu 3334 / (210 -70) = 23,8 litrů, tedy 24 litrů. 

 Nitrox 50/50: Ve 21 metrech jsme přidali 2 minuty na „vydýchání" trimixu a další hloubky 

zastávek a doby na nich známe. Pak Vz2 = (3,1 · 2 + 2,8 · 1 + 2,5 · 1 + 2,2 · 1 + 1,9 · 3 + 1,6 · 1) 

· 25 = 525 litrů. Zde jsme počítali i se zastávkou v 6 metrech na 1 minutu k přepnutí na kyslík. 

 Pak by minimální požadovaný objem zásobníku EAN  byl roven 525 / 140 = 3,75 litrů (4 litry). 

 Kyslík: V 6 metrech za 11 minut spotřebujeme 1,6 · 25 · 11 = 440 litrů, avšak počítejme 

s výstupem alespoň  2 minuty, a pak přidáme 1,3 · 25 · 2 = 65 . Celková spotřeba kyslíku je 

tedy  

505 litrů a při plnění na 150 barů dostáváme pro zásobník Vz3  = 505 / 100 = 5 litrů. 

 Poznámka 1: Při delší kyslíkové dekompresi je nutno počítat i s přerušením dýchání 

kyslíku a dýcháním směsi chudé na kyslík - hloubkové směsi. Tyto přestávky je nutno zahrnout 

do výpočtu zásoby směsi pro hloubku.  

 Poznámka 2: Na dekompresi bývá obvykle hladinová spotřeba menší než hloubková. 

2.2.8.5. Přepouštění plynů. 

Častokrát bývá přístroj plněn tak, že je do něj napouštěn plyn ze zásobních lahví. 

Například hélium nebo kyslík napouštíme do své láhve do určitého tlaku při míchání směsi 

metodou parciálních tlaků. Přitom nás zajímá kolik plynu v zásobníku zůstane. Při plnění 

argonové láhve ze zásobníku obvykle přepouštíme argon až do vyrovnání tlaků v obou lahvích. 

Zkusíme nejprve vyřešit tento případ. 

Příklad: Máme k dispozici zásobník argonu o objemu 10 litrů a o tlaku 16 MPa (160 

barů). Chceme doplnit naši láhev o objemu 2 litry a o zbytkovém tlaku 5 MPa (50 barů). Stanovit 

výsledný tlak po přepuštění a vyrovnání tlaku v obou lahvích.  
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Řešení úvahou (viz obr. 7): Po myšleném rozepnutí argonu z obou přístrojů do 

normálního tlaku pa0  bychom z láhve o objemu 10 litrů získali „bublinu" o objemu 1600 litrů 

(jelikož se objem zvětšil 160krát), kdežto z láhve o objemu 2 litry jen 100 litrů (objem se zvětšil 

jen 50krát, tedy na 2 · 50 = 100 litrů). Sečtením obou objemů dostáváme (při normálním 

atmosférickém tlaku) výsledný objem 1600 + 100 = 1700 l. 

V dalším kroku si představíme, že tento objem vtlačíme do hypotetického přístroje, který 

má objem rovný součtu objemů obou přístrojů, tedy 10 + 2 = 12 litrů (přepouštěčkou jsou 

skutečně obě láhve propojeny a tvoří dočasně  jeden celek). Přitom by muselo dojít ke změně 

objemu v poměru původního objemu vzduchu (1700 l) na objem této složeniny (12 l), tedy v 

poměru 1700 / 12 = 141,7. Podle naší známé poučky se v tomtéž poměru musí zvýšit tlak, a tak 

dostáváme v přístrojích výsledný tlak asi 142krát větší než normální atmosférický tlak pa0, tzn. 

výsledný tlak je 14,2 MPa (142 bar). 

Označíme-li si objemy přístrojů a příslušné tlaky v nich V1 , p1 ,V2 , p2 , pak pro výsledný 

tlak p platí vztah 

p ·V = (p1 ·V1 + p2 ·V2),  

ve kterém je 

V = V1 +V2. 
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    Obr. 7. K přepouštění plynů. 

(Středoškoláci se mohou rozpomenout na zákon zachování energie, jelikož p ·V je skutečně  

výraz pro práci či energii). 

Výsledný vztah pro přepouštění mezi dvěma přístroji má tedy tvar 

    
( )

( )21

2211

VV

VpVp
p

+

+
= .  

Dosadíme-li do tohoto vztahu hodnoty z předchozího příkladu, dostaneme shodný 

výsledek:  

 
( )

( )210

251016

+

+
=p  = (160 +10) / 12 = 14,2 MPa.   

Podobným způsobem je nutno se rozhodnout tehdy, když k namíchání směsi máme k 

dispozici zásobníky různých plynů (kyslík, hélium, nitrox). I tady obvykle volíme pořadí podle 

tlaků v zásobnících.  

Upozornění: Uvedené vztahy platí samozřejmě až po vyrovnání nejen tlaků, nýbrž i 

teplot.  

2.2.8.6. Hmotnost plynu v zásobníku. 

Vzduch, vtlačený do přístroje, má rovněž svou hmotnost, která zvětšuje celkovou 

hmotnost potápěče. Její stanovení je docela snadné, vezmeme-li v úvahu již zmíněnou hustotu 

vzduchu: při normálním tlaku a teplotě 10 C má 1000 l suchého vzduchu hmotnost asi 1,25 kg. 

Proto například vzduch ve 20litrovém přístroji naplněném na 20 MPa (který by se při normálním 

tlaku rozepnul do objemu 4000 l) má hmotnost 5 kg (!). 

Hustota hélia je asi 7krát menší než hustota vzduchu. Máme-li ho v uvedeném přístroji 

například 40 %, bude hustota směsi činit (0,6 · 1,25 + 0,4 · 1,25/ 7) = 0, 82 kg/ m3 a její 

hmotnost bude přibližně 3,3 kg. (Hustoty dusíku a kyslíku se liší jen málo). 

S úbytkem hmotnosti vzduchu je nutno počítat tehdy, když předpokládáme nutnost 

setrvat (samozřejmě ve vyváženém stavu) v malé hloubce na závěr ponoru - obvykle při 

provádění dekomprese, kdy je vzduch vydýchán téměř na rezervu a tudíž přístroj odlehčen. 

 Obzvláště při plánování náročných ponorů, při nichž se počítá s použitím více lahví, 

s odlišnou dýchací směsí, je vhodné si celou zamýšlenou konfiguraci odzkoušet tak, že se 

vyvážíme s téměř prázdnými zásobníky a s téměř nenaplněným žaketem. Další možností ovšem 

je provést naznačený výpočet, tj. stanovit velikost zátěže, kterou bude vydýchaná směs 

kompenzována a tu přidat k plným zásobníkům.  
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2.2.9. Vliv teploty na stav plynu. 

Boyleův-Mariottův zákon vypovídá o vzájemném vztahu tlaku a objemu stálého množství 

plynu při stálé teplotě. Ke změně tlaku či objemu však dochází i vlivem změny teploty plynu. 

Představme si, že láhev, naplněná původně na tlak 20 MPa při 17 C, byla vystavena slunečním 

paprskům a zahřála se na 47 C. Po opětovném měření tlaku v láhvi zjistíme, že tlak stoupnul, a 

to na 21,8 MPa! (Jeden z důvodů, proč nenechávat přístroj na slunci).  

K výpočtu této změny tlaku s teplotou je nutno zavést pojem tzv. termodynamické 

teploty. 

Kdybychom totiž předchozí pokus provedli tak, že bychom namísto ohřevu vzduch v láhvi 

ochlazovali a měřili jeho tlak, zjistili bychom, že se tlak s klesající teplotou zmenšuje. 

Extrapolace k velmi nízkým teplotám ukazuje, že by tlak klesl až k nule při teplotě -273 C 

(přesněji -273,15 C), a to dokonce bez ohledu na to, jak velký původně byl (obr.8). Podobně při 

měření závislosti objemu plynu na teplotě bychom dospěli k tomu, že plyn má při stejné teplotě 

(-273 C) nulový i objem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8. Závislost objemu, případně tlaku ideálního plynu na jeho teplotě. Při teplotě 0°C 

měl plyn objem (případně tlak) 2, 5 nebo 10 litrů (příp. tlak 2, 5 nebo 10 MPa). Při snižování 

teploty se jeho objem (tlak) zmenšuje a je roven nule při 273,15°C, a to bez ohledu na jeho 

původní hodnotu. 
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Nyní provedeme mírný průlom do našich zvyklostí, týkajících se měření teplot. Jsme totiž 

zvyklí udávat teplotu ve stupnici Celsiově, definované body tuhnutí (0 C) a varu (100 C) vody. 

Existují však i další historicky vzniklé teplotní stupnice s odlišnými základními body. Je ovšem 

rovněž přirozené položit nulu naší teplotní stupnice právě do bodu, ve kterém je nulový i tlak a 

objem plynu. 

Ponecháme si jednotku naší obvyklé stupnice - nazveme ji nyní kelvin (1 K) - avšak nulu 

posuneme do tzv. termodynamické nuly, odpovídající  -273 C. Pak teplota tuhnutí vody  

(0 C) je T0 = 273 K a teplota varu vody je TV = 373 K (273 + 100). Teplotu, měřenou v této 

stupnici, nazýváme teplotou termodynamickou a měří se v kelvinech (nikoliv ve stupních 

Kelvina!).  

(Dalším opodstatněním pro výběr této stupnice je skutečnost, že termodynamická nula je 

teplota, při níž z pohledu klasické fyziky v tělese ustává veškerý pohyb částic a nelze jí v praxi 

dosáhnout ani ji podkročit). 

Pro přepočet mezi oběma teplotními stupnicemi tedy číselně platí:  

T (K) = t ( C) + 273   

Uvedené úvahy, které nám zdánlivě zkomplikovaly život, nyní přinesou značné 

zjednodušení. Chceme-li totiž zjistit jaký je tlak p v přístroji o původním tlaku p0, stačí použít 

následující poučky: 

   Kolikrát se zvětší termodynamická teplota, tolikrát se zvětší i tlak plynu. 

Tato poučka platí pro případ, kdy je objem (láhve) konstantní (děj izochorický) a platí 

samozřejmě i obráceně: snížení teploty vede k úměrnému zmenšení tlaku. 

 

Příklad: Při plnění přístroje kompresorem na tlak p1 = 20 MPa se vzduch v přístroji ohřál 

na teplotu t1 = 57 C a po ukončení plnění a uzavření ventilu láhve se ochladil na okolní teplotu 

t2 =17 C. Jaký výsledný tlak p2 naměříme ? 

Řešení: Termodynamická teplota se snížila z T1 = t1 +273 = 330 K na T2 = t2 +273 = 290 

K, tj. v poměru T2 / T1 = 290 / 330 = 0,878 a v témže poměru se tudíž  musel snížit i tlak. Proto 

p2 = 0,878 · p1 = 0,878 ·20 = 17,6 MPa. 

 

Pro změnu objemu s teplotou při stálém tlaku (děj izobarický) pak platí podobná 

formulace:  

   Kolikrát se zvětší termodynamická teplota, tolikrát se zvětší i objem plynu. 
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Takový případ vlastně nastává při každém nádechu. Studený vzduch - a vzduch z 

dýchacího přístroje je expanzí značně ochlazen - se vždy ohřívá na tělesnou teplotu (37 C) a 

mírně zvětší svůj objem. Tato skutečnost taky vylučuje případné spekulace o zvětšení zásoby 

vzduchu jeho zahřátím v láhvi, jelikož jeho teplota v plicích bude vždy stejná! 

 Předchozí slovní vyjádření lze stručně popsat pomocí vzorců. Stav určitého (stálého) 

množství plynu je popsán tlakem p, objemem V a jeho teplotou T - těmto veličinám se také říká 

stavové proměnné. Původní stav plynu (před změnou) je popsán stavovými proměnnými p1, V1,  

T1, stav po provedené změně proměnnými p2, V2, T2 . 

Jednotlivé vztahy:  

 

1) děj izotermický  p2 ·V2 = p1 · V1 , (pro T = T1 = konst.) 

(při konstantní teplotě, Boyleův - Mariottův zákon) 

 

2) děj izobarický   
1

1

2

2

T

V

T

V
= , (pro p = p1 = konst.) 

(při konstantním tlaku, Gay-Lussacův zákon) 

 

3) děj izochorický   
1

1

2

2

T

p

T

p
= , (pro V = V1 = konst.) 

(při konstantním objemu, Charlesův zákon) 

Všechny tři děje lze popsat vztahem, který zahrnuje uvedené speciální případy a který se 

nazývá stavová rovnice ideálního plynu:  

 
1

11

2

22

T

Vp

T

Vp 
=


, 

ze které lze předchozí vztahy snadno odvodit, položíme-li počáteční a konečné hodnoty některé 

proměnné za rovné. Například položíme-li V2 = V1, obdržíme výraz pro izochorický děj. 

Je nutno podotknout, že uvedený vztah platí s dostačující přesností pro plyny, tlaky a 

teploty, které pro nás reálně připadají v úvahu (vzduch, kyslík, dusík). Avšak již oxid uhličitý se 

chová i v reálném rozmezí tlaků a teplot jinak. 

2.2.10. Stavová rovnice vztažená na 1 kilomol plynu. 

Stavová rovnice ideálního plynu, uvedená výše, je použitelná na jakékoliv stálé hmotové 

množství plynu. Vztáhneme-li ovšem tuto rovnici k určitému definovanému množství m plynu 

(např. k m = 1 kg), pak při určité „normální“ teplotě T0 (obvykle 273,15 K) a při „normálním“ tlaku 
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p0 (obvykle 0,1 MPa) zaujímá toto množství objem V
0 (ten stanovíme tak, že hmotnost m 

vydělíme hustotou 0 při zmíněných podmínkách - pro vzduch je V0 = 1kg /1,276 kg/m3 =    

0,784 m3). Pak výraz  p0 · V0 / T0  je konstantní a původní stavovou rovnici (avšak s 

modifikovanými indexy)  

 
0

00

T

Vp

T

Vp 
=


 

můžeme přepsat do tvaru     TRVp = 0 , 

ve kterém R0 = p0 · V0 / T0  je konstanta úměrnosti (pro 1 kg vzduchu je pak rovna 286,9 N·m/K). 

Tvar uvedené rovnice je jednodušší, avšak konstanta R0 se mění s množstvím a druhem 

plynu. Aby se rovnice stala univerzálnější, vztáhneme ji k hmotovému množství 1 kilomolu.  

1 kilomol (1 kmol) látky (jakékoliv, i pevné nebo kapalné) je takové množství dané látky, že se 

jeho hmotnost rovná jeho molární hmotnosti v kg. Tak např. 1 kmol kyslíku (O2) je přibližně 32 

kg kyslíku (atomová hmotnost kyslíku je 16, molekulová je přibližně dvojnásobná: 32). Za 

střední molekulovou hmotnost vzduchu se obvykle bere číslo 29. Pak jedním kilomolem 

vzduchu rozumíme 29 kg vzduchu. Jednou z výhod této komplikace (pro nás nyní snad 

nesrozumitelné) je fakt, že jeden kmol jakékoliv látky obsahuje vždy stejný počet molekul 

zmíněné látky, a sice N = 6,023·1026 (Avogadrovo číslo). Navíc má v plynném stavu při 

normálním tlaku a při normální teplotě stejný objem v0 = 22,41 m3 / kmol - a to platí pro všechny 

plyny. (V dalším budeme fakt, že úvahy se vztahují k 1 kilomolu látky vyznačovat použitím znaku 

v (malé v) pro objem). 

Pak můžeme předchozí rovnici nahradit rovnicí 

p ·v = R ·T ,    

 ve které R je nyní tzv. univerzální plynová konstanta. Její hodnotu lze určit z podmínky, že při 

T = T0 = 273,15 K (0 C) a při tlaku p = pa0 = 0,1013 MPa je objem roven v0 = 22,414 m3/kmol a 

vychází: 

- nejčastěji používaná hodnota R = 8314 J /K /kmol = 8314 Pa ·m3 / K / kmol 

(1 J = 1 joule = 1 N ·m je jednotkou práce)  

- pro nás poněkud výhodnější tvar R = 8,314 MPa ·litr / K /kmol, 

- případně R = 0,8209 bar ·litr / K / kmol pro výpočet vedený v barech a litrech. 

Tato konstanta má velmi široké uplatnění všude tam, kde se používají termodynamické 

výpočty. Stavovou rovnici vztaženou k 1 kilomolu plynu sice pro naše běžné výpočty není nutno 

používat, avšak pro některé speciální účely je její použití vhodnější. Rovnice se dá rovněž použít 

pro jiné množství plynu o hmotnosti m, uvážíme-li, že  kg plynu ( je molární hmotnost plynu) 
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má za daných podmínek objem v, pak m kg plynu má za týchž podmínek objem V = v ·m / a 

stavová rovnice pro toto množství má tvar 

p ·V = m / ·R ·T = n ·R ·T, 

ve které n je vlastně počet kilomolů látky, které bereme v úvahu. 

Z této rovnice můžeme mj. i stanovit hustotu plynu  při daném tlaku a teplotě z rovnice 

   = m / V = p · / (R ·T). 

 Příklad: Stanovte hustotu vzduchu ( = 29 kg / 1 kmol) při teplotě 10 °C a při normálním 

atmosférickém tlaku 0,1013 MPa.  

Řešení:  = p · / (R ·T) = 1,013 ·105 (Pa) ·29 (kg / kmol) / (8314 (Pa ·m3 / K / kmol) · 

283, 15 (K)) = 2937700 / 2354109,1 (kg / m3) = 1,248 ≈ 1,25 kg / m3. 

2.2.11. Jednoduchý model stavových změn plynu. 

Jevy při změnách stavů plynu lze velmi dobře zdůvodnit pomocí jednoduchého modelu, 

vycházejícího z molekulárně - kinetické představy o plynu podobně, jak jsme si znázornili 

platnost Boyleova -Mariottova zákona. Připomeňme, že v plynech se jejich molekuly pohybují 

rovnoměrně přímočaře do doby, pokud nenarazí na jinou molekulu plynu, případně na stěny 

nádoby, od nichž se pružně odrazí a letí dále (obr.1). Nárazy na stěnu nádoby se projevují 

navenek jako tlak plynu, jehož velikost je určena střední rychlostí molekul - čím je větší, tím je 

větší i náraz na stěnu - a dále četností nárazů (počtem nárazů za jednotku času), která je větší 

při vyšší rychlosti molekul, jelikož vyšší rychlost způsobí rovněž častější nárazy. 

Z hlediska molekulárně-kinetické teorie látek součet kinetických energií uvedeného 

pohybu všech molekul v určitém množství ideálního plynu dává tzv. vnitřní energii, která je 

současně reprezentována veličinou zvanou teplo plynu. Její velikost nejsme schopni měřit 

přímo, pouze její změny. Teplo navíc souvisí s množstvím a tepelnými vlastnostmi látky.  

Častěji se však setkáváme s lépe měřitelnou veličinou, a sice s teplotou plynu. Teplota 

je pak měřítkem průměrné kinetické energie všech molekul v tělese. Protože kinetická energie 

molekuly je závislá na její rychlosti (je úměrná čtverci této rychlosti), je zřejmé, že vyšší teplota 

látky znamená i vyšší střední rychlost molekul v ní (obr. 9). Teplota však sama o sobě 

nevypovídá nic o množství tepla a není závislá na množství ani druhu látky. 

Pokud se zvýší teplota plynu a píst, uzavírající nádobu, je volný, bude počet nárazů na 

něj i předaný impuls z vnitřní strany nádoby větší (tzn. tlak bude větší), než zvenčí, a píst se 

bude pohybovat tak dlouho, dokud se  silové působení z obou stran nevyrovná. To by byl model 

izobarického děje. Chceme-li však plyn po zahřátí udržet ve stejném objemu (děj izochorický), 

musíme počítat s tím, že píst bude nutno více zatížit (obr. 9), jelikož se v nádobě zvětší tlak. 
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Obr.9. Ohřev plynu zvětší jeho tlak v uzavřené nádobě. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: K adiabatickému stlačování plynů. Molekuly narážející na pohybující se píst 

získávají při odrazu přídavnou rychlost a plyn se tudíž ohřívá. 
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Z uvedené představy vyplývá i další skutečnost (obr.10): Při stlačování plynu molekuly, 

narážející na pohybující se píst, získávají při odrazu od něj dodatečnou rychlost. Tím se zvyšuje 

jejich kinetická energie a tudíž i teplota plynu. Podobně při rozpínání píst část předané energie 

odnáší a dochází tedy k poklesu vnitřní energie a tím i k ochlazení plynu. Takto lze při určitém 

zjednodušení vysvětlit jevy při ději adiabatickém, tedy při ději, k němuž dochází při rychlém 

stlačování  nebo rozpínání plynu.   

2.2.12. Stlačování a expanze reálných plynů. 

Platnost Boyleova-Mariottova zákona p2 ·V2 = p1 ·V1 při různých tlacích byla ověřována 

experimentálně. Výsledky pro teplotu 0 C (a pro p1 ·V1 = 1) jsou vyneseny v tabulce Tab.6. 

 p ·V (p,0C) 

p (MPa / bar) N2 O2 vzduch H2 

0.1 / 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

10 / 100 0.9941 0.9265 0.9730 1.0690 

20 / 200 1.0483 0.9140 1.0100 1.1380 

50 / 500 1.3900 1.1560 1.3400 1.3565 

100 / 1000 2.0685 1.7355 1.9920 1.7200 

Tab.6. Tabulka demonstrující stlačování reálných plynů.  Plyn byl stlačován z původního 

objemu (např. 10 litrů při 0,1 MPa) různými tlaky a pokaždé byl měřen jeho objem při tomto 

tlaku. Vynásobením tlaků a objemů při nich naměřených byla získána uvedená čísla.   

 

Jak vidno, změna objemu při stlačování plynů je závislá na druhu plynu. Tak například 

kyslík (O2) při 10 i 20 MPa (100 i 200 barech) zaujímá menší objem, než předvídá Boyleův - 

Mariottův zákon, avšak již při 50 MPa (500 barech) je jeho objem větší o 15,6 % (p ·V = 1,156) 

a při 100 MPa (1000 barech) již téměř o 74 %, než bychom předpokládali na základě 

uvedeného zákona. Vzduch při tomto tlaku zaujímá oproti předpovědi téměř dvojnásobný 

objem, avšak při tlacích 10 a 20 MPa, běžných při potápění, jsou uvedené odchylky 

zanedbatelné (-3 % a +1 %) a naše výpočty, provedené na základě stavové rovnice ideálního 

plynu, jsou tudíž použitelné. Ovšem při tlacích vyšších než asi 30 MPa (300 barů) je vytváření 

zásoby vzduchu již méně ekonomické: vypustíme-li například vzduch z láhve o objemu 10 litrů 

naplněné na 50 MPa    (500 barů) do normálního tlaku, nezaujme objem 5000 litrů, jak bychom 

očekávali, nýbrž pouze 3731 litrů (5000/1,34), tedy objem jen o málo větší než při tlaku 30 MPa. 

Příčinou odchylek od Boyleova - Mariottova zákona a rovněž od stavové rovnice 

ideálního plynu jsou určitá zanedbání, provedená při odvození zákonů pro ideální plyn. 
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Předpokládalo se, že se molekuly při nárazech chovají jako zcela pružné kuličky, které se silově 

ovlivňují pouze v okamžiku nárazu. Ve skutečnosti na sebe molekuly silově působí stále a toto 

působení se prohlubuje při stlačování plynu. Navíc byly zanedbány rozměry samotných molekul, 

tzn. nebyl brán v potaz jejich vlastní objem v nádobě. Model ideálního plynu je pro převážnou 

většinu našich úvah dostačující. Jen výjimečně se při potápění setkáme s jevy, pro jejichž popis 

toto přiblížení nestačí a pak je nutno použít modelu plynu reálného, který bere v úvahu silové 

působení mezi molekulami a jejich vlastní objem. 

Nejčastěji bývá k popisu reálného plynu používána rovnice, která se dle svého tvůrce 

nazývá rovnice van der Waalsova: 

    ( ) TRbv
v

a
p

2
=−








+ . 

Van der Waalsova rovnice popisuje podmínky při stlačování plynu podstatně lépe než 

rovnice pro ideální plyn. Tak například při stlačení dusíku při 0 C na 100 MPa (1000 bar) je 

odchylka od skutečnosti rovna necelým 2% (0,983 místo 1), kdežto rovnice pro ideální plyn 

dává odchylku větší než 100% (2,0685 místo 1). Konstanta a v uvedené rovnici souvisí s  

mezimolekulárními siamil, kdežto konstanta b s konečným (tj. nenulovým) objemem molekul.  

Použité korekce a a b mají pro různé plyny různé hodnoty. V literatuře bývají častěji 

publikovány jiné konstanty, z nichž pak lze hodnoty a a b stanovit. Jde o kritickou teplotu Tk a 

kritický tlak pk . Kritická teplota Tk je teplota,  nad kterou nelze plyn žádným stlačováním převést 

do kapalného stavu (pk je pak největší tlak, potřebný ke zkapalnění plynu při Tk). 

Látka voda CO2 O2 N2 H2 He Ar Ne 

tk [°C] 374,1 31 -118,8 -147 -240 -267,9 -122,4 -228 

a * 0,5479 0,3596 0,1351 0,1346 0,02407 0,003358 0,1342 0,2212 

b ** 0,0306 0,0427 0,0316 0,0386 0,0263 0,023638 0,0322 0,0177 

* a v [MPa·m6 /kmol2 ], ** b v [m3 /kmol] 

Tab. 7: Kritická teplota a van der Waalsovy koeficienty některých plynů.  

Jde -li o směs plynů, stanoví se koeficienty a a b jako modifikované součty koeficientů 

všech zúčastněných plynů: 

ji

m

i

m

j
ij xxaa =  

= =1 1
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m

i

m

j
ij xxbb =  

= =1 1

, kde  

aij = √ (ai ·aj)   bij = √ (bi ·bj) . 

Přitom xi, xj jsou molární zlomky jednotlivých plynů. 
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 Van der Waalsovy rovnice je možno využít k poměrně přesnému míchání trimixových 

směsí, ve kterých hlavně stlačitelnost hélia může při využití metody parciálních tlaků v přiblížení 

ideálního plynu způsobit značné odchylky od předpokládaných hodnot. Výpočet však zahrnuje i 

objem zásobníku (počet kilomolů) a vyžaduje několikanásobnou iteraci a bývá tudíž  prováděn 

například pomocí tabulkového procesoru.  

Při stlačování reálných plynů dochází k odchylkám od Boyleova - Mariottova zákona. 

Další z možností, jak stlačování reálných plynů jednoduše, i když méně přesně, popsat, je 

použití tzv. kompresibilního faktoru – faktoru stlačitelnosti z. Hodnota tohoto faktoru je jiná pro 

každý z plynů a je navíc závislá na tlaku. Takto modifikovaný Boyleův –Mariottův zákon pak zní: 

     p2 ·V2 = z · p1 · V1   

a faktor stlačitelnosti je vlastně tabelován na začátku této kapitoly v tabulce Tab. 6 pro velké 

rozmezí tlaků.   

    Obr. 11. Stlačitelnosti některých plynů. 

V grafu (obr. 11) jsou vyneseny stlačitelnosti plynů, používaných při potápění, ve 

využívaném rozmezí tlaků. Potvrzuje se to, co bylo řečeno na počátku: kyslík se v rozmezí 0 –

25 MPa stlačuje snadněji, než ideální plyn (faktor zO2  je menší než 1, např. při 20 MPa je roven 

0,946), dusík se stlačuje hůře (faktor zN 2 je větší než 1, při 20 MPa činí 1,05) a hélium je 

z uvedených plynů stlačitelné nejhůře (při 20 MPa je zHe = 1,103). V praxi to znamená, že při      
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Obr. 12. Kompresibilní faktor hélia z pro různé tlaky (experiment a regrese). 

míchání směsí metodou parciálních tlaků musíme k dosažení správné koncentrace plynu ve 

směsi po expanzi do okolního tlaku oproti výpočtům pro ideální plyn tlaky poněkud modifikovat 

(u hélia při konečném tlaku 20 MPa zvětšit asi o 10 %, obr. 12). 

 

2.2.13. Rozpouštění plynů v kapalinách. 

Skutečnost, že se plyny mohou v kapalinách rozpouštět, si běžně neuvědomujeme, i 

když je nám v podstatě důvěrně známa. Nejčastěji jde totiž o oxid uhličitý částečně rozpuštěný 

ve vodě - v sodovce, minerálce, pivu a jiných nápojích, z nichž se po odzátkování, a tedy po 

snížení tlaku, vylučuje ve formě bublinek. Oxid uhličitý se totiž ve vodě rozpustil pod zvýšeným 

tlakem a odzátkování vedlo k „přesycení" kapaliny. Podobně se rozpouštějí i jiné plyny ve vodě, 

avšak také v odlišných kapalinách, například v oleji. 

Experimentálně lze zjistit, že plyn se v kapalině rozpouští, a to do určitého množství, 

které závisí 

- na druhu plynu a kapaliny    

- na parciálním tlaku daného plynu   

- na teplotě. 

Navíc je na druhu použitých složek (plynu a kapaliny) závislá i rychlost rozpouštění.  

Rozpustností plynů v kapalině se zabýval již v roce 1803 Henry. Právě on zjistil, že 

množství plynu, rozpuštěného (po dlouhé době působení tlaku) v kapalině, je úměrné jeho 

parciálnímu tlaku nad kapalinou a že tedy platí zákon říkající, že  
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kolikrát se zvětší parciální tlak plynu nad kapalinou oproti původnímu, 

tolikrát více plynu se může v kapalině rozpustit (oproti původnímu množství). 

 

Konstanta úměrnosti mezi parciálním tlakem a rozpuštěným množstvím je na jeho 

počest nazývána Henryho konstantou a vztahuje se obvykle k molárním zlomkům plynu a 

kapaliny. Pro nás jsou názornější jednotky, udávající množství rozpuštěného plynu (tzv. 

rozpustnost) v mililitrech (při normálním tlaku) na 1 litr kapaliny při přírůstku parciálního tlaku o 

100 kPa (1bar). Protože, jak uvidíme dále, rozpouštění a vysycování plynů se bude týkat tkání 

lidského těla, uvádíme v Tab.8 hodnoty při 37 °C. 

 

             plyn     

kapalina 

dusík hélium kyslík 

Voda 12,3 8,6 23,9 

Olivový olej 66,1 15,7 110,5 

Krev 12,8 8,7 23,2 

 

Tab. 8: Rozpustnost plynů v kapalinách (ml/ l /1 bar) při 37 °C. 

 

Z tabulky je patrné, že v olivovém oleji, který by mohl modelovat tukovou tkáň, se dusíku 

rozpustí asi 5krát více než v krvi a že rozpustnost hélia oproti dusíku je ve všech uvedených 

kapalinách menší. 

Dále lze například zjistit, že při normálním tlaku je v 1 litru lidské krve rozpuštěno asi    

78 kPa /100 kPa ·12,8 ml = 9,98 ml ≈ 10 ml dusíku. Při trojnásobném zvýšení tlaku (při ponoru 

do 20 m) se v 1 litru krve může tedy celkem rozpustit až 30 ml dusíku (= 3 ·78/100 ·12,8), tedy 

dalších 20 ml. 

Pro stanovení rychlosti rozpouštění plynu v kapalině bychom mohli provést následující 

pokus: Mějme nádobu s vodou a nad její hladinou dusík pod téměř nehmotným pístem (obr.13). 

Tlak nad pístem i pod ním je roven normálnímu atmosférickému tlaku pa0 = 0,1 MPa (1 bar).   

Z hlediska jednoduché molekulárně-kinetické teorie (obr.13) molekuly dusíku „narážejí" na 

hladinu kapaliny a difuzí vnikají mezi její molekuly - tím dochází k rozpouštění (proces je 

poněkud složitější). Současně však část molekul plynu kapalinu opouští (včetně molekul 

kapaliny při jejím vypařování). Pokud počet molekul plynu, vnikajících za jednotku času do 



 48 

kapaliny, je shodný s počtem molekul plynu kapalinu opouštějících, je soustava v tzv. 

termodynamické rovnováze. Přes velký počet probíhajících procesů je píst navenek nehybný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         a                                                   b                                              c 

Obr. 13: Rozpouštění plynu v kapalině, schematické znázornění. 

 

Tehdy navíc můžeme prohlásit, že parciální tlak (někdy se také hovoří o napětí) plynu v 

kapalině je roven jeho parciálnímu tlaku nad kapalinou. Rovněž můžeme prohlásit, že kapalina 

je za daných neměnných podmínek plynem nasycena (obr.13a). 

Nyní na píst položíme závaží o takové hmotnosti, že se tlaková síla zdvojnásobí a vyvolá 

v dusíku tlak p = 0,2 MPa (2 bary) (obr.13b). Píst se rychle posune v souladu s Boyleovým - 

Mariottovým zákonem  o polovinu původní výšky nad hladinou, avšak jeho pohyb pak bude 

nejprve rychleji a pak pomaleji pokračovat dále, až se zastaví (další jeho pohyb nejsme schopni 

změřit, obr.13c). Položíme-li však na píst další závaží, bude se situace opakovat: nejprve rychlé 

stlačení a pak zpomalující se posun. 

Při zvětšení parciálního tlaku plynu se totiž zvětší počet molekul vstupujících do kapaliny 

oproti počtu molekul plynu, které kapalinu opouštějí. Ty pak pronikají mezi molekuly kapaliny, 

což se projeví posuvem pístu do doby, kdy se vytvoří nová rovnováha a kdy počty molekul 

prostupujících hladinou oběma směry se opět shodují. Parciální tlak plynu v kapalině je pak 

zase roven jeho parciálnímu tlaku nad hladinou, tentokrát ovšem novému. Z tohoto pohledu je 

také zřejmý důvod, proč je rychlost rozpouštění zpočátku velká a postupně se snižuje: jak se 

postupně zvětšuje parciální tlak plynu rozpuštěného v kapalině, zmenšuje se rozdíl mezi ním a 
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jeho tlakem nad kapalinou a tento rozdíl je vlastně hnací silou dalšího rozpouštění. V řešení 

takových dorovnávacích procesů se vždy vyskytuje časový činitel charakteristický pro daný 

proces. Průběh posuvu pístu je znázorněn v obrázku 14. 
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Obr. 14: Časový průběh posuvu pístu po původním stlačení (strmosti tečen ve tvaru 

šipek vyjadřují okamžitou rychlost posuvu).   

Časová změna (rychlost změny) pozorovaného jevu - v našem případě přírůstek 

parciálního tlaku rozpuštěného plynu nebo množství rozpuštěného plynu za jednotku času - a 

tedy vlastně rychlost rozpouštění, se s rostoucí sledovanou veličinou (parciálním tlakem nebo 

množstvím plynu v kapalině) zmenšuje.  

Tuto zákonitost lze modelově popsat jednoduchým vztahem 

dp /dt = - K· (p – pA),    

ve kterém dp /dt je přírůstek parciálního tlaku plynu v kapalině za jednotku času, p je okamžitý 

parciální tlak rozpuštěného plynu, K je konstanta úměrnosti a pA  je parciální tlak plynu nad 

hladinou, tzn. ta hodnota tlaku, které p nabude až ve stavu rovnováhy. Tento vztah bývá 

využíván při numerické simulaci procesu rozpouštění. K získání analytického výrazu může být 

dále přepsán do tvaru 

dp /(p - pA) = - K ·dt, 

jehož integrací (dolní meze: p = p0 a t0 = 0, středoškoláci vědí oč jde) získáme vztah 

ln│(p – pA)/(p0 – pA)│ = - K · t , 
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ve kterém jako ln je označen přirozený logaritmus a p0  je hodnota parciálního tlaku plynu v 

kapalině v okamžiku stlačení (zahájení procesu, tedy v okamžiku t = 0). Z tohoto vztahu pak lze 

obdržet výraz pro časový průběh rozpouštění (též sycení kapaliny plynem):  

(p – p0) = (pA – p0) ·(1 – e -K·t), 

ve kterém e = 2,72 je základ přirozených logaritmů (výraz e -K·t lze rovněž někdy nalézt napsán 

jako exp(-K·t)).  

Konstanta K charakterizuje rychlost, s jakou proces rozpouštění probíhá. Křivka sycení 

je asymptotická, tzn. blíží se své konečné hodnotě (tj. stoprocentnímu nasycení) stále pomaleji 

a teoreticky jí dosáhne až v nekonečném čase. Proto tyto procesy bývají popisovány častokrát 

také tzv. poločasem určitého jevu, v našem případě poločasem sycení t1/2. Je to doba, za kterou 

proběhne právě polovina (50 %) daného jevu. Poločas sycení je tedy doba, po které se kapalina 

nasytí plynem právě o polovinu rozdílu mezi původním nasycením (tlakem p0) a konečným 

(tlakem pA), tedy 

(p – p0) / (pA – p0) = 1/2  při  t = t1/2. 

Dosadíme-li tento vztah do předchozího, dostaneme 

e K∙t1/2 = 2, 

a odtud pak mezi poločasem t1/2 a exponentem K vztah 

K = ln(2) / t1/2 

a náš původní vztah pro sycení nabude tvaru 

(p – p0) = (pA – p0) ·(1 – e -Ln(2) ∙ t /t1/2) = (pA – p0) ·(1 – 2 - t /t1/2) = (pA – p0) ·(1 – 2 -). 

Zde  =t / t1/2. 

 Průběh relativního sycení kapaliny, tj. veličiny θ = (p – p0) / (pA – p0)  pro několik poločasů 

sycení je znázorněno v obr. 15. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce 9.  

Po prvním poločase se kapalina nasytí o polovinu rozdílu (pA – p0) (tedy o 50 % rozdílu), 

v dalším poločase se nasytí o další polovinu zbývajícího rozdílu (celkem o 75 % původního 

rozdílu) a v dalším (třetím) poločase o polovinu ze zbývajícího rozdílu (tedy o 1/2 z 0,25 ·( pA – 

p0)), celkem o 87,5 % z původního rozdílu atd. 

Po 6. poločase již k úplnému nasycení zůstává pouze 1,6 % z původního rozdílu a po 7. 

poločase tento zbytek klesne na 0,8 %. Tento čas lze považovat za dostačující přiblížení k 

úplnému nasycení kapaliny (obvykle se za něj považuje již 6 poločasů). 
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Podíl nasycení tkání dusíkem 
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    Obr.15. Relativní sycení tkání. 

 

  = (p - p0) / (pA - p0) = [1 - 2-τ],  =t / t1/2 

 0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  

0  0.000  0.067  0.129 0.188  0.242  0.293  0.340  0.384  0.426  0.464  

1  0.500  0.534  0.565  0.594  0.621  0.646  0.670  0.692  0.713  0.732  

2  0.750  0.767  0.782  0.797  0.810  0.823  0.835  0.846  0.856  0.866  

3  0.875  0.883  0.891  0.898  0.905  0.912  0.918  0.923  0.928  0.933  

4  0.938  0.942  0.946  0.949  0.953  0.956  0.959  0.962  0.964  0.966  

5  0.969  0.971  0.973  0.975  0.976  0.978  0.979  0.981  0.982  0.983  

6  0.984  0.985  0.986  0.987  0.988  0.989  0.9897  0.990  0.991  0.9916  

7  0.9922  0.9927  0.9932  0.9937  0.9941  0.9945  0.9948  0.9952  0.9955  0.9958  

8  0.9961  0.9964  0.9966  0.9968  0.9970  0.9972  0.9974  0.9976  0.9978  0.9979  

9  0.9980  0.9982  0.9983  0.9984  0.9985  0.9986  0.9987  0.9988  0.9989  0.9990  

10  0.9990  0.9991  0.9991  0.9992  0.9993  0.9993  0.9994  0.9994  0.9994  0.9995  

Tab.9. Tabulka hodnot relativního sycení . Zvýrazněná hodnota   platí pro   = 2,6. 

 

 Příklad : Stanovte relativní podíl nasycení kapaliny (tkáně) o poločase 27 minut po 40 

minutách. 

 Řešení : skutečný čas t = 40 minut, poločas t1/2 = 27 minut.  = t / t1/2 = 40 / 27 = 1,48 = 

cca 1,5. Pak  = 0,6464 (přibližně 65 %). 

 Příklad : Za jakou dobu bude kapalina o poločase 8 minut nasycena o 90 % konečné 

hodnoty ? 
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 Řešení :  = (p - p0) / (pA - p0) = 0,90. Pak  = cca 3,3. Pro kapalinu o poločase 8 minut je 

uvedené sycení splněno v čase t =  · t1/2  = 3,3  8 = 26,4 minut 

 

Upozornění: v předchozích textech se píše o tom o kolik se kapalina nasytí. Chceme-li 

stanovit na kolik se tedy nasytila, tedy stanovit výslednou hodnotu p, musíme přírůstek přičíst k 

počáteční hodnotě p0. 

 

Příklad: Stanovte hodnotu parciálního tlaku dusíku v kapalině původně se nacházející na 

vzduchu pod normálním tlakem po zvýšení tlaku vzduchu na pětinásobek normálního tlaku a po 

uplynutí jednoho, dvou a tří poločasů sycení. 

Řešení (viz obr.16): Parciální tlak p0 je roven 78 kPa (= 0,78 · 100 kPa), tlak pA je roven 

390 kPa (0,78 · 5 ·100 kPa) a tedy rozdíl mezi oběma je roven (pA – p0) = 312 kPa. 

Po 1. poločase sycení přirostl parciální tlak v kapalině o 50 % původního rozdílu, tedy o 

0,5 ·312 kPa = 156 kPa. Tento přírůstek přičteme k původnímu parciálnímu tlaku p0 = 78 kPa a 

obdržíme výsledný celkový parciální tlak dusíku v kapalině p = 234 kPa.  

Po 2. poločase činí přírůstek 75 % původního rozdílu, tedy 0,75 · 312 kPa = 234 kPa a 

celkem p = 78 +234 = 312 kPa. (Ke stejnému výsledku však dospějeme úvahou, že v průběhu 

2. poločasu se kapalina nasytí o polovinu rozdílu mezi tlakem po 1. poločase, který obnáší 234 

kPa, a konečným tlakem pA = 390 kPa. Pak ovšem výsledný tlak p = 0,5 ·(390 - 234) + 234 = 78 

+234 = 312 kPa.) 

Po 3. poločase parciální tlak přiroste o 1/2 · (100 -75)+75 = 12,5 +75 = 87,5 % 

původního rozdílu, tedy o 0,875 · 312 kPa = 273 kPa a po přičtení k p0 = 78 kPa dostáváme 

výsledný tlak 351 kPa. (Předchozí úvaha v závorce platí i pro tento případ, kdy ovšem původní 

tlak je tlak po 2. poločase (312 kPa) a pak bude p = 0,5 · (390 - 312) + 312 = 351 kPa). 

Všimněme si jedné zásadní věci: vůbec zde není řeč o množství rozpuštěného plynu 

(mluvíme o obecné kapalině), nýbrž o jeho parciálním tlaku. Rovněž za jednotku času zde 

bereme poločas dané kapaliny a ať je poločas kapaliny (tedy druh kapaliny) jakýkoliv, po 

stejném počtu poločasů bude na stejnou hodnotu parciálního tlaku nasycena kapalina, která se 

sytí rychle (s krátkým poločasem sycení, tzv. rychlá) stejně jako kapalina, která se sytí pomalu 

(s dlouhým poločasem sycení, tzv. pomalá), viz znovu obr. 16. 

Proč takto zdlouhavě hovoříme o rozpouštění plynů v kapalinách již bylo naznačeno 

záměnou slov kapalina a tkáň. Dýcháme-li vzduch, lze za parciální tlak dusíku nad kapalinou 

považovat parciální tlak dusíku v určité hloubce v plicích. Kromě dýchacích plynů - kyslíku a 

oxidu uhličitého - přestupuje difúzí přes tenkou membránu stěny plicního sklípku i dusík a 
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rozpouští se v krvi. Ke každé buňce musí být zajištěn přívod tělesných tekutin, transportujících 

živiny a kyslík a odvádějících zplodiny metabolismu včetně oxidu uhličitého. Spolu s nimi se tedy 

do organizmu dostává i dusík. 

      

Obr. 16. Průběh sycení při pětinásobném zvýšení tlaku 

 

2.3. Dekomprese. 

Už před zahájením sestupu máme v organizmu určité množství dusíku rozpuštěno - pro 

jednoduchost lze předpokládat, že pod parciálním tlakem stejným, jako je parciální tlak dusíku 

spolu s argonem ve vzduchu (tedy 79 kPa).  Při ponoru se  tedy v organizmu rozpouští další 

množství dusíku. Toho je ovšem zapotřebí při výstupu do normálního tlaku se zbavit, a to 

nejlépe opačnou cestou: tak, aby byl krví odnesen k plicím, přestoupil spolu s oxidem uhličitým 

do alveol a byl vydýcháván.  Tlakový spád dusíku opačným směrem sice do určité míry 

urychluje jeho desaturaci ze tkání, avšak může vést i k tomu, že v průběhu snižování okolního 

tlaku (dekompresi) se začne vylučovat ve formě plynné fáze – tedy ve formě bublinek. Je tedy 

nutné provést zmíněnou dekompresi tak, abychom zabránili případným potížím, které bublinky 

plynu mohou vyvolat. 

Inertní plyn, rozpuštěný ve tkáních, se začíná vylučovat v plynné formě přednostně v 

místech, kde vznikly zárodky bublinek. Takový jev se vyskytuje při fázových proměnách obecně: 

tvorba viditelných kapiček vody z neviditelné vodní páry rovněž začíná na preferovaných 
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místech a například kondenzační pruhy vzniklé v toku spalin za letícími letadly jsou toho 

každodenním příkladem.  

Zárodky bublinek si můžeme představit jako mikrobublinky o velmi malém průměru a 

obsahujícím jen malý počet molekul dusíku. Některá seskupení ve tkáních jsou ke vzniku a 

následnému růstu zárodků náchylnější - na stěnách cév například dutinky s hůře smáčivým 

povrchem ( podobnost: ve sklenici se slušně vychlazeným pivem lze často najít jednotlivá místa, 

od nichž stoupá nahoru řada drobných bublinek). V krvi pravděpodobnost vzniku zárodku a jeho 

růstu kromě snižování tlaku při výstupu zvyšují rovněž ta místa krevního řečiště, v nichž dochází 

ke snížení tlaku krve zvýšenou rychlostí proudění a k turbulencím (bouchnutí s lahví piva nebo 

protřepání šampaňského před jejich otevřením !). Těmi může být například prostor za srdečními 

chlopněmi. Avšak rychlost proudění krve zvyšuje i zvýšená fyzická aktivita, případně stres. (Tuto 

skutečnost bychom měli neustále mít na mysli i při výstupu z vody a po něm, kdy je parciální tlak 

dusíku ve tkáních stále ještě velký a neprovokovat vznik zárodků fyzickou námahou). 

 Pokud je parciální tlak dusíku v zárodku větší, než aktuální parciální tlak dusíku v okolní 

tkáni, vzniklý zárodek se může znovu rozpustit. Je-li však parciální tlak dusíku v zárodku menší, 

než v okolní tkání, zvětšuje se pravděpodobnost difuze rozpuštěného dusíku do zárodku, 

dochází k růstu zárodku a k jeho nevratné přeměně na skutečnou bublinku.  

Přitom parciální tlak dusíku v něm je blízký okolnímu tlaku, sníženému o parciální tlaky 

dalších plynů, které do zárodku nadifundovaly (vodní páry, CO2, O2). Navíc je však celkový tlak 

v zárodku zvýšen povrchovým napětím σ (například tlak v mýdlové bublině je větší než tlak okolí 

právě díky napětí na povrchu bubliny). Pro tento tlak p platí vztah p = 2 · σ / R  a je tedy značně 

velký při malém poloměru R zárodku, avšak s rostoucím poloměrem rychle klesá. Dalším 

faktorem, přispívajícím k rozpuštění zárodku, je mechanický odpor tkáně proti růstu zárodku. 

Tyto a další faktory (například tzv. kyslíkové okénko* - rozdíl mezi parciálními tlaky tepenného a 

žilního kyslíku ve velkém oběhu, usnadňující vylučování dusíku) jsou pokládány za příčinu toho, 

že lidský organismus snese určité přesycení dusíkem bez vzniku nebezpečných bublin. Tím je 

umožněn poměrně rychlý výstup do hloubek menších. Existence tohoto faktu se stala základem 

pro vypracování dekompresních tabulek. 

*kyslíkovým okénkem se v teoriích dekomprese častokrát rozumí rovněž rozdíl mezi parciálními tlaky vdechovaného 

kyslíku a kyslíku v krvi, odcházející ze tkání. 

Při výstupu, tj. při snižování okolního tlaku, dochází k růstu objemu zárodku: 

1. v důsledku platnosti Boyleova-Mariottova zákona   

2. v důsledku difuze dusíku z okolní tkáně do zárodku, vyvolané současným snižováním 

parciálního tlaku dusíku v něm. 
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        Od sedmdesátých let 20. století je navíc známo, že mikrobublinky inertního plynu se 

skutečně vyskytují při téměř každé dekompresi (tzv. tiché bublinky), avšak teprve od určitého 

počtu nebo velikosti se začínají projevovat klinickými potížemi. Nalézt ještě „bezpečný", tj. 

maximální přípustný stupeň přesycení, který tkáně snesou bez tvorby již nebezpečných bublin, 

případně nalézt hranici, kdy jejich velikost či celkový objem může způsobit problémy, je pro 

vypracování tabulek k bezpečnému výstupu na hladinu tím nejpodstatnějším úkolem.  

 Ke stanovení procedur výstupu byla vypracována řada modelů. V principu se navzájem 

příliš neliší při popisu fáze rozpouštění.  Při dekompresních výpočtech se organizmus obvykle 

rozdělí na tzv. kompartmenty s různými poločasy sycení, kterým mohou být přiřazeny některé 

tkáně. První takové rozdělení provedl dr. Haldane již v letech 1905 -1907, kdy pro účely svého 

bádání rozčlenil tkáně do 5 skupin s poločasy 5, 10, 20, 40 a 75 minut.  

Následovaly modely další, ze kterých se v dodatku Modelování dekomprese (str.111 ) 

věnujeme více modelu profesora Bühlmanna pro jeho jednoduchost a široké použití v oblasti 

rekreačního i technického potápění.  Ani tento ani jiný model není nutno znát v detailech, avšak 

je vhodné si základy modelování dekompresních postupů před dalším pokračováním alespoň 

stručně projít. Proto i číslování kapitol zmíněné statě navazuje na předchozí i následující.  

 

 2.3.9. Provedení (urychlení) dekomprese z hlediska volby dýchacích směsí. 

 V šedesátých letech 20. století proslul Hannes Keler svými hloubkovými ponory, při nichž 

používal několika dýchacích směsí. Princip střídání směsí vychází z úvahy, že lze nastavit stav, 

kdy jeden fyziologicky inertní plyn tkáň (pomaleji) sytí, zatímco druhého se tkáň může (rychleji) 

zbavovat. Dekompresních postupů z hlediska volby směsi po určitém ponoru může být povícero. 

V dalším bude řeč o možnostech a případných výhodách některého z postupů. 

  

2.3.9.1.Dekomprese se vzduchem. 

 Dekomprese se vzduchem po jakémkoliv předchozím ponoru je postup pro organizmus 

pravděpodobně ten nejméně výhodný. Vysoký podíl dusíku v dýchaném médiu nevytváří pro 

vyplavení dusíku ze tkání dostatečný gradient (slovy některých: „neotevírá dostatečně kyslíkové 

okénko") ve větší hloubce. Proto je nejefektivnější využití co nejmenšího alveolárního 

parciálního tlaku dusíku, a to je v co nejmenší hloubce zastávky - ve 3 metrech. Pak je ovšem 

zase pravděpodobnost růstu mikrobublin ta největší.    
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 2.3.9.2. Dekomprese s nitroxem. 

 Ať už jde o ponor s „chudším" nitroxem (do větších nitroxových hloubek) nebo s 

trimixem, je výhodné provádět dekompresi s co nejmenším podílem dusíku. V „obohaceném 

vzduchu" (Enriched Air Nitrox) nevyužíváme ani tak obohacení kyslíkem jako ochuzení o dusík. 

V každém případě je tedy výhodná dekomprese s nitroxem o vysokém podílu kyslíku: obvykle 

40 až 50%. Na dekompresi smíme dýchat kyslík pod parciálním tlakem 160 kPa (1,6 baru), což 

znamená, že z hloubkové směsi smíme přepnout na Nitrox 40/60 již ve 30 metrech  (160/0,4 = 

400 kPa), na Nitrox 50/50 v 21 metrech (již ve 22 metrech, ale 22 není násobkem 3). V našich 

zeměpisných šířkách je preferován Nitrox 50/50 (EAN 50), i když by bylo možno diskutovat o 

výhodách přepnutí na nitrox s nižším obsahem kyslíku ve větší hloubce v případě ztráty 

hloubkové směsi, třeba i za cenu krátkodobého překročení limitního parciálního tlaku kyslíku.  

 Dalším diskutabilním tématem je používání Nitroxu 80/20 namísto čistého kyslíku. Jeho 

zastánci argumentují  možností jeho použití již od 10 metrů a tím, že mírné překročení hloubky 

(například o 0,5 metru) nepřináší v tomto případě tak velký nárůst zátěže CNS jako v případě 

dýchání čistého kyslíku v 6 metrech. (Odpůrci -Irvine -tvrdí, že EAN 80 vymysleli lidé, kteří 

nejsou schopni dobře dodržet určenou hloubku). Další argument zastánců EAN 80 je praktický, 

a sice, že je možno ho lehčeji získat přepouštěním ze zásobní kyslíkové láhve bez použití  

boosteru. 

Skutečností zůstává, že porovnání kombinací EAN40 + EAN80, EAN50 + EAN80 a 

EAN50 + O2 na dekompresi vede k tomu, že z hlediska desaturace rychlých a středně rychlých 

tkání je poslední kombinace (EAN50 a čistý kyslík) ta nejvýhodnější. 

 

 2.3.9.3. Dekomprese s kyslíkem.  

 Jelikož čistý kyslík neobsahuje žádný diluent, je jeho dýchání na dekompresní zastávce 

ten nejefektivnější způsob, jak vytvořit maximální tlakový spád pro vyloučení všech diluentů z 

těla. Navíc - je možné se zastavit již v 6 metrech (kde je jeho parciální tlak 160 kPa), což přináší 

několik výhod oproti zastávce ve 3 metrech: menší ovlivnění stavem hladiny (vlnami...), snazší 

dodržení hloubky, ale hlavně snížení pravděpodobnosti růstu mikrobublin. Pro technické 

potápěče bývá tato dekompresní zastávka tou poslední před výstupem na hladinu, a hladina by 

měla být dosažena pomalu - rychlostí výstupu maximálně 1metr za minutu (někdy - např. 

Irvinem  -je dokonce doporučována rychlost 1 metr za 3 minuty). 

 Drobnou nevýhodou je však zvýšení spotřeby kyslíku, avšak větší nevýhodou je rychlý 

úprk našich CNS - hodin ke značce 100 %.  
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Kyslíková dekomprese je však velmi účinná, jelikož vytváří maximální gradient pro 

vyloučení inertních plynů. Její blahodárný vliv byl velmi názorně demonstrován pomocí dopplerovské 

sonografie na 3 skupinách potápěčů (časopis 9-90, německá mutace, č.1., ročník 1. (2002), str. 55). 

Měření bylo prováděno po 30 až 60 minutách po vynoření. První skupina absolvovala ponory se vzduchem 

do maximální hloubky 40 metrů, druhá ponory se vzduchem do hloubek 50 -60 metrů s následnou 

dekompresí s kyslíkem, avšak dle vzduchového režimu. Třetí skupina absolvovala trimixové ponory v 

rozmezí hloubek 70 - 100 metrů s dekompresí s nitroxem 40/60 a čistým kyslíkem. Dekompresní postupy 

pro všechny ponory byly stanoveny GUE Decoplannerem, nevyskytly se žádné klinické potíže ani nebylo 

použito nouzových procedur. Výsledky jsou shrnuty v následující tabulce: 

Výsledky 1. skupina 2. skupina 3. skupina 

Počet ponorů 29 22 28 

S výskytem bublin 10 (34,5 %) 4 (18,2 %) 18 (64,2 %) 

Průměrná hloubka (m) 32,4 (25 -47) 55,3 (51 -60) 79,4 (73 -102) 

Průměrná doba ponoru (min) 39,2 (32 -55) 56,5 (55 - 62) 95,4 (75 - 123) 

Průměrný KM stupeň* 0,55 0,18 1,43 

*tzv. Kisman - Masurelův kód, čím větší číslo, tím větší riziko  

Z porovnání prvých dvou skupin tabulky je zcela zřejmé, že přestože ponory 2. skupiny byly 

provedeny do větších hloubek, kyslíková dekomprese značně snížila výskyt bublin. Dále je zřejmé 

rovněž to, že v porovnání s dusíkem ve vzduchu vyvolává hélium v trimixu podstatně větší četnost 

bublin a je pak nutno při stanovení dekomprese postupovat obezřetně. 

 Na vylučování inertních plynů z organizmu však nemá dýchání čistého kyslíku jen 

pozitivní vliv. Současně totiž dochází k vazokonstrikci - zúžení cév - a tím ke zmenšení průtoku 

krve cévami. To má samozřejmě za následek rovněž snížení rychlosti vyplavování inertních 

plynů z postižených orgánů. Bohužel jsou mezi těmito orgány právě ty nejdůležitější: mozek a 

srdce. Bylo zjištěno, že po hodinové expozici čistému tlakovému kyslíku se prokrvení mozku 

sníží oproti normálu na 79% při pO2 = 100 kPa a na 77 % při pO2 = 150 kPa.  (Hahn: The efect of 

hyperoxemia on cerebral blood flow).     

  To je jeden z důvodů k zavedení přestávek k dýchání směsi chudé na kyslík (tzv. Air 

Breaks, případně Low Oxy Breaks). 

 

 2.3.9.4. Air Breaks - přestávky při dekompresi s vysokým podílem kyslíku. 

 Při dlouhotrvající dekompresi za dýchání čistého kyslíku nebo nitroxu, bohatého na 

kyslík (např. Nitrox 80/20) je vhodné dýchání tohoto media přerušit a nahradit ho směsí, chudou 

na kyslík - obvykle hloubkovou směsí.  (Název Air Breaks pochází z přerušení dýchání čistého 

kyslíku při léčebných postupech v rekompresní komoře). Pro tento postup hovoří více důvodů: 
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o snížení postupu pulmonární toxicity (OTU, Smithův efekt) 

o snížení rizika toxicity CNS (Bertův efekt) 

o zlepšení desaturace inertních plynů (viz předchozí stať). 

Desaturace probíhá následujícím způsobem:  

1. jelikož se v dýchaném médiu (kyslík) nenachází inertní plyn, je tlakový gradient inertního 

plynu mezi krví a alveolami a tudíž i mezi tkáněmi a krví maximální. Desaturace je 

nejrychlejší. 

2. v důsledku zvýšeného parciálního tlaku kyslíku a následné vazokonstrikci se sníží 

průtok krve tkáněmi. Přes vysoký tlakový gradient se odstraňování inertního plynu ze 

tkání sníží -desaturace se zpomalí. 

3. při air- breaku se sníží pO2 a cévy se opět roztáhnou na původní průřezy. Prokrvení se 

zlepší a tím se znovu zlepší i desaturace.  

Přestávka, při níž se dýchá na kyslík chudá směs, by měla trvat 5 - 6 minut, v tom se 

většina autorit shoduje. Je to rozumné i z fyziologického hlediska - za tu dobu krev projde 

tkáněmi asi 5krát a efekt „nadbytečného" kyslíku se odbourá. Rozpory bývají v určení periody, 

po níž by se mělo k přestávkám přistoupit - uvádí se od 6 do 25 minut, nejčastěji 12 - 15 minut 

pro čistý kyslík a 15 - 20 minut pro EAN 80. Doporučujeme režim 12 minut / 6 minut pro čistý 

kyslík. Přitom nepřekročí - li dekomprese na čistém kyslíku 15 minut, není nutno air-break 

provádět. Doba přestávky by se do času dekomprese neměla započítávat. 

 Častými dotazy jsou, zda je možno použít k dýchání při přestávkách hloubkovou směs o 

velmi nízkém obsahu kyslíku a zda smí obsahovat hélium. Odpověď je v obou případech 

kladná, avšak s tím, že parciální tlak kyslíku by neměl poklesnout pod 16 kPa (0,16 baru), tedy 

například je možno v 6 metrech použít směs Tmx10/70. Na dekompresních zastávkách by se v 

žádném případě neměla vyvíjet jakákoliv větší fyzická aktivita a rovněž minimální parciální tlak 

kyslíku pO2 by měl být dostačující k zásobení organizmu.  

 

 2.3.9.5. Použití trioxu. 

 Při delších hloubkových ponorech s trimixem (například s Tmx 15/55) jsou i středně 

rychlé tkáně nasyceny oběma inertními složkami. V průběhu výstupu však je mnohem snazší 

desaturace hélia, které se ze tkání dostává 2,7 krát rychleji než dusík. Na dekompresních 

zastávkách je naší snahou dosáhnout maximálního možného tlakového spádu obou 

konstituentů – hélia i dusíku. Proto se co nejdříve přepíná na směs, která by to umožnila - je-li to 

Nitrox 50/50, pak v 21 metrech. Při tomto přepnutí docílíme  skutečně maximálního spádu pro 

hélium - do alveol zvenčí nedopravujeme žádné. Jak je to však v tomto okamžiku s dusíkem ?  
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 Těsně před přepnutím se v hloubce 21 metrů dusík vylučoval do alveolárního parciálního 

tlaku 310 kPa · 30 % / 100 = 93 kPa, kdežto po přepnutí do tlaku 310 · 50 /100 = 155 kPa. 

Tlakový gradient pro dusík, který se už tak vylučuje oproti héliu hůře, se zmenšil !  

 Pokud bychom chtěli původní tlakový gradient pro dusík zachovat, bylo by výhodné 

ponechat v dekompresní směsi stejnou koncentraci dusíku jako v hloubkové směsi, tedy 30 %. 

Nejvýhodnější by bylo doplnění koncentračního rozdílu (20 %) zcela odlišným plynem, například 

neonem (je hustší a tím méně difuzibilní než hélium, a tak by se současně vyloučil efekt 

izobarické kontradifuze), avšak ten asi k dispozici není, a proto by mohlo být použito hélium. 

Zmenší se sice jeho tlakový gradient, avšak nikoliv drasticky: jeho parciální tlak v alveolách  

by i tak poklesl z původních 310 · 0,55 = 170,5 kPa na 310 · 0,20 = 62 kPa, takže tlakový spád 

pro desaturaci rychlejšího hélia by byl stále vytvořen.  

 Triox je sice dražší než nitrox, avšak obzvláště při delších a hlubších ponorech je jeho 

použití opodstatněné. 

 Poznámka: v předchozích úvahách nebyl brán v úvahu parciální tlak vodních par 

v alveolách. 

 

 2.3.10. Hloubkové zastávky - Deep Stops. 

 Hloubkové zastávky slouží k prevenci vzniku mikrobublin ve tkáních. Naším přáním by 

mělo být vylučovat ze tkání plyn stejným způsobem, jak se do nich dostával: cestou plíce - 

rozpouštění v krvi - přestup do tkání, avšak opačným směrem. Na hloubkových zastávkách se 

sice pomalé tkáně dále ještě sytí inertním plynem, avšak rychlé tkáně, do velké míry již 

nasycené a tím náchylné ke tvorbě bublin, se ho zbavují v rozpuštěné formě. Tím se snižuje 

pravděpodobnost růstu zárodku bubliny a tvorby mikrobubliny. Zastávky jsou poměrně krátké - 

řádu desítek sekund až několika minut.  

 V principu nejvýhodnější by byl kontinuální výstup takový, aby docházelo ke kontinuální 

dekompresi, tj. aby byl neustále vytvářen maximální přípustný tlakový gradient inertního plynu. 

Tím by se skutečně i zkrátil čas dekomprese oproti procedurám se stupňovitou dekompresí. 

Takový postup je možný při potápění profesionálním (komerčním nebo armádním), avšak stěží 

při amatérském. 

 Hloubkové zastávky jsou generovány například v bublinkových modelech nebo v 

haldaneovských modelech využívajících po Bakerově vzoru gradientních faktorů. Ty bychom 

mohli stanovit prostřednictvím dekompresních programů, které těchto modelů využívají (V-

planner, Decoplaner  aj.). Vedle těchto dekompresních postupů veřejně přístupných (ať už volně 
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ke stáhnutí nebo za určitý poplatek) existují postupy určitých zájmových skupin (komerčních a 

vojenských potápěčů), které svoje postupy nezveřejňují.  

Kromě toho však existují empirické postupy ověřené praxí zkušených potápěčů a / nebo 

skupin a právě o těchto postupech bude řeč v následujících odstavcích. I v této oblasti existují 

zájmové skupiny, jejichž dekompresní postupy podléhají značnému stupni utajení (například 

dekompresní postupy organizace GUE, které využívají originální mnemotechnické metody).  

 

 2.3.10.1. Hloubkové zastávky dle Richarda Pylea.   

 K hloubkovým zastávkám R. Pylea přivedla jeho zkušenost ichthyologa se zastávkami, 

které musel dodržet kvůli tomu, aby rybám, vynášeným z větší hloubky, nepraskl vzduchový 

měchýř (v této hloubce ho propíchl). Zjistil totiž, že po ponorech, kdy ulovil rybu, se cítí 

podstatně lépe než po ponorech bez ryby, kdy se v hloubce nezastavil. Na základě prožité 

empirie vypracoval pro hloubkové ponory následující postup: 

1. Stanoví se konvenční dekompresní profil (např. dle Bühlmanna). 

2. Rozdíl mezi maximální hloubkou ponoru (např. 80 m) a hloubkou první dekompresní 

zastávky (např. 21m), (tedy 80 - 21= 59 ≈ 60) se dělí dvěma (60 / 2 = 30) a výsledek  

se odečte od maximální hloubky (80 - 30 = 50). Tak se obdrží hloubka             

1. hloubkové zastávky (50 metrů). 

3. Je-li rozdíl mezi 1. hloubkovou zastávkou a 1. dekompresní zastávkou větší než 9 

metrů, použije se stejné metody jako v bodě 2 (tedy 50 -21 = 29 ≈ 30, 30 / 2 = 15,   

50 -15 = 35.  2. hloubková zastávka je v 35 metrech. ). 

Takto se postupuje stále až do okamžiku, kdy je rozdíl mezi hloubkovou  zastávkou 

a 1. dekompresní zastávkou menší nebo rovný 9 metrům (v našem případě 35 -21 

= 14,  14 / 2 = 7,  35 - 7= 28 m. 3. hloubková zastávka).  

4. Dále 28 - 21 = 7 < 9 metrů, tedy koná se 1. dekompresní zastávka ve 21 metrech). 

5. Zdržení na zastávkách je nutno přičíst k času na dně a takto modifikovat 

stanovený dekompresní profil. 

 Přitom časy na hloubkových zastávkách jsou 1 - 3 minuty podle času na dně. 

Existuje i doporučení (nikoliv Pyleovo) „kolik minut na dně, tolik sekund na hloubkových 

zastávkách", avšak rozumná je alespoň 1 minuta. Rychlost výstupu mezi zastávkami je 

maximálně 10 metrů za minutu. 
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 Existuje i modifikace Pyleova postupu, která místo kritéria rozdílu 9 metrů dosazuje 3 

metry, a pak by poslední hloubková zastávka byla ve 24 metrech (28 - 21 = 7,  7 / 2 = 3,5 ≈ 4,  

28 - 4 = 24 m.  4. hloubková zastávka). 

  

 2.3.10.2. Hloubkové zastávky dle WKPP. 

 WKPP je jedna z nejzkušenějších skupin technických potápěčů s mnoha kilometry 

průniků do jeskynních systémů včetně značných hloubek.  Na jejich stránkách (www.wkpp.org) 

jsou o dekompresi publikovány články George Irvina, jehož výstupové procedury vycházejí z 

úvah podpořených především vlastní zkušeností. Zde je uveden návod, který platí pro čas na 

dně mezi 0 a 150 minutami. První hloubkovou zastávku činí v hloubce, v níž je celkový tlak 

roven 80 % tlaku na dně (např. pro hloubku ponoru 90 metrů (tlak 10 barů / 1000 kPa) to je v 8 

barech, tedy v 70 metrech) a rychlost výstupu na ni by měla být maximálně 9 metrů za minutu.  

 Zdržení na této zastávce činí 0 až 5 minut,  podle času na dně. (Pokud by byl čas na 

dně 30 minut, činila by délka zastávky cca 5 · 30 / 150 = 1 minuta). 

 Pak vystupovat a dodržet výstupovou rychlost 9 m / min až do hloubky, ve které je 

celkový tlak roven 65 % tlaku na dně (tedy do hloubky, v níž je tlak 0,65 · 1000 = 650 kPa, tj. 

do 55 metrů), přičemž každé 3 metry se zastavit na dobu 0 - 5 minut podle času na dně.  (Tedy 

pro čas na dně 30 minut: zdržení co 3 metry na 1 minutu, tj. v 67 m - 1 minutu, v 64 m - 1 

minutu...58 m - 1 minutu).  

 Po dosažení hloubky o tlaku 65 % tlaku na dně se na této hloubce zdržíme 0 - 10 minut, 

podle času na dně (tedy pro čas na dně 30 minut na 10 · 30 / 150 = 2 minuty v 55 metrech). 

Stejnou dobu (2 minuty) se pak zdržíme na dalších zastávkách co 3 metry (tedy 52 m -2 minuty, 

49 m - 2 minuty...37 - 2minuty) při výstupu až do hloubky, v níž je tlak roven 45 % tlaku na dně 

(což je při 450 kPa, tedy v hloubce 35 metrů). 

 Po dosažení této hloubky bychom se zastavili na dobu 0 - 20 minut, podle času na dně 

(tedy v našem případě na 20 · 30 / 150 = 4 minuty ve 35 metrech) a na tutéž dobu pokaždé co 3 

metry při výstupu (tedy 32 m - 4 minuty...atd) do hloubky, ve které je dosaženo 35 % tlaku na 

dně (tj. do hloubky 25 metrů). V této hloubce se zdržíme na dobu 0 - 30 minut, podle času na 

dně (tj. na 30 · 30 / 150 = 6 minut ve 25 metrech) a na stejnou dobu se zdržíme na zastávkách 

co 3 metry až do hloubky, ve které celkový tlak obnáší 25 % tlaku na dně (v našem případě do 

15 metrů).  

 Další poznámky G. Irvina k proceduře jsou následující: 
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- parciální tlak kyslíku na hloubkových zastávkách nemá překročit 140 kPa (1,4 baru), 

teprve na mělčích zastávkách smí dosáhnout 160 kPa (1,6 baru) 

- při přepínání na dekompresní plyn („gas switch“) má být dýchán původní (s menším 

obsahem O2) po nejkratší dobu, avšak po přepnutí doporučuje zůstat v hloubce přepnutí naopak 

po nejdelší dobu  

- na dekompresní zastávce předcházející zastávku s přepnutím na směs s vysokým 

obsahem kyslíku v mělčích hloubkách nebo na kyslík (tedy v 9 metrech), provést víceminutový 

„clean up" (vyčištění) organizmu hloubkovou směsí (jako přípravu na dýchání kyslíku) 

-  obzvláště po delších a hlubokých ponorech  nezapomenout na přepínání mezi  plyny s 

vysokým a nízkým pO2 („low oxy breaks“). Po ukončení dekompresní zastávky na vysokém 

obsahu kyslíku v „suchém" prostředí (např. ve zvonu) provést přestávku na 10 minut s 

dýcháním hloubkové směsi („bottom mixu“) 

- Zastávky ve 12 a 9 metrech není nutno protahovat - pokud potápěč nemá pravolevé 

zkraty ! * Pak je výhodné nechat inertní plyn přestoupit do krve ve formě bublin, což má být 

nejefektivnější a nejrychlejší způsob jak se inertních plynů zbavit. 

- výstup ze 6 a 3 metrů má být po dlouhých ponorech velmi pomalý - asi 30 cm za minutu 

(1 m za 3 minuty), po kratších ponorech může být rychlejší. V hloubkách u hladiny lze očekávat 

největší tvorbu bublin a tím ji lze zčásti řídit 

- pro krátký ponor stačí jako dekompresní plyn kyslík, při delším ponoru se doporučuje 

dodat Nitrox 50/50, při ještě delším směs s 35 % kyslíku atd. Je nutno zvážit  nepohodlí spojené 

s nesením zásobníků více směsí. 

*pravolevé zkraty (shunts, PFO) jsou zkraty mezi žilní (ve smyslu velkého oběhu) a tepennou krví buďto v 

plicích nebo v srdci otvorem v přepážce mezi pravou a levou síní (PFO -průchozí foramen ovale). 

  

2.3.11. Intermezzo (plicní filtr a cévní zkraty). 

Ke vzniku a růstu mikrobublin dochází při desaturaci tkání, a ta probíhá difuzí do 

vlásečnic žilní části velkého krevního oběhu. Odtud jsou pak mikrobubliny unášeny tokem krve 

skrz žíly o stále se zvětšujících vnitřních průměrech a přes pravé srdce do malého oběhu a do 

plic. Až zde se začíná světlost cév znovu zmenšovat až na desetiny průměru lidského vlasu ve 

vlásečnicích, které obepínají plicní alveoly. Do alveol zde předává krev nejen oxid uhličitý, 

odnášený z buněk, nýbrž i dusík, vyplavený ze tkání. Pak se tatáž krev nasytí kyslíkem, 

přestupujícím do ní z alveol a vydává se na cestu řečištěm znovu se rozšiřujících cév do levého 

srdce a následně do celého těla.  
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Malé mikrobublinky mohou projít - a některé také procházejí – v plicích na „okysličenou" 

stranu řečiště, avšak ty, které nabyly dostatečných rozměrů, se zachytí v plicních vlásečnicích. 

Je - li těchto bublinek málo, nezpůsobují potíže. Dusík z nich difunduje do alveol a bublinky se 

postupně zmenšují až zcela vymizí. (Je-li jich však hodně, omezují krevní tok natolik, že 

namáhané srdce, které je nuceno vytlačovat krev větším přetlakem a nasávat z podtlaku, dává 

o sobě vědět bolestí pod hrudní kostí – došlo k plicnímu dekompresnímu syndromu). 

Plicní vlásečnice tudíž slouží jako přirozený filtr, zachycující bublinky. Bublinky by tedy z 

tohoto důvodu neměly proniknout do tepenné části velkého oběhu a tak být krví doneseny 

například do mozku nebo do míchy (i když tam mohou mikrobublinky vznikat a růst). Nejvíce 

bublinek se zachycuje v tomto plicním filtru v průběhu posledních metrů výstupu a hlavně po 

vynoření, a to i po dodržení správného dekompresního režimu.  

Pokud potápěč zbytečně nezadává příčinu ke zvýšené tvorbě dalších bublin nebo k 

protlačení bublin za plicní filtr, dochází k postupnému oddifundování inertních plynů do alveol a 

jejich vydýchávání. To znamená: na posledních metrech a hlavně po ponoru se zbytečně fyzicky 

nenamáhat, avšak také po vynoření vzápětí znovu nezvyšovat okolní tlak - nesestupovat znovu 

do vody, a to ani do malé hloubky. Zvýšený tlak může zmenšit průměr již zachycených bublinek 

a ty se pak mohou plicním filtrem protlačit. Po snížení okolního tlaku nabudou sice původního 

rozměru, avšak nacházejí -li se již v tepenné krvi, mohou tam ucpávat důležité tepny, například 

v CNS nebo v srdci.  

 Další možností, jak se bublinka dostane za plicní filtr, je jeho obejití. V plicích totiž 

mohou existovat spíše výjimečně se vyskytující cévní zkraty mezi oběmi stranami malého 

krevního oběhu o průřezech větších, než jsou průřezy vlásečnic, a těmi může krev bublinku 

zanést na nesprávnou stranu.  

Kromě toho má asi 20 - 30 % lidské populace neuzavřenou štěrbinu v přepážce, 

oddělující pravou a levou srdeční síň (PFO - průchozí foramen ovale). Tudy protékala krev před 

narozením, kdy nefungoval malý krevní oběh. Po narození otvor v přepážce postupně zarůstal, 

nicméně ne každému zarostl zcela. Běžně je v levé síni větší tlak než v pravé, a tak není důvod 

k tomu, aby štěrbinou protékala krev z pravé síně do levé. Když však například při sestupu 

použijeme Valsalvův manévr, může se tlak v pravé síni zvětšit natolik, že překoná tlak v síni levé 

a krev ze žilního oběhu pronikne přímo do tepenného. Je-li v ní současně bublinka, pronikne s 

krví. To je tedy druhé - a nejčastější - místo, kde k přestupu bublin do tepen může dojít.   
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 3. Fyziologická problematika potápění s trimixem.  

  

 3.1. Úvod. 

 Směrnice pro rekreační potápění většiny výcvikových organizací, stejně jako zákony 

států, které rekreační potápění regulují, doporučují nebo dokonce předepisují maximální 

hloubku ponorů 40 metrů. Nicméně velká část potápěčů - a bohužel i méně zkušených - tuto 

hranici častokrát překračuje. Přitom je to hloubka, která již sama o sobě při ponorech se 

vzduchem v určitých ohledech dokonce překračuje fyziologické limity bezpečného potápění. 

Proto bývá vzduch nahrazován jinou dýchací směsí - obvykle nitroxem nebo trimixem. 

 Fyziologické aspekty trimixového potápění se v mnohém shodují s aspekty potápění 

nitroxového. Obecně se fyziologická problematika týká následujících jevů: 

- hloubkové opojení 

- vysokotlaký nervový syndrom (high pressure nervous syndrom, HPNS) u trimixu 

- efekt izobarické kontradifuze (pozorován zcela výjimečně) 

- problematika kyslíku, a sice 

o hypoxie (nedostatek kyslíku) 

o hyperoxie (nadbytek kyslíku) a z ní vyplývající formy otrav 

- otrava oxidem uhličitým 

- dekomprese  

- tepelné ztráty  

- některé jiné (např. vyvážení). 

Je nutno dodat, že obzvláště při trimixovém potápění se častokrát dostáváme do 

takové blízkosti limitních hodnot, že je nutno plán ponoru dodržet beze zbytku. I malé pochybení 

může mít za následek nutnost značného prodloužení pobytu pod vodou a další komplikace. 

 

 3.1.1. Transport dýchacích plynů.  

 Úkolem dýchacího systému je dopravit do organizmu kyslík a odstranit z něj oxid uhličitý. 

Kyslík je potřebný k oxidaci živin, dopravených k buňkám, v procesu metabolizmu (výměny 

látkové), který je zase potřebný jak pro život, tak pro fungování buněk. K buňkám je kyslík 

dopravován tak, že je vázán chemickou zvratnou vazbou na hemoglobin v červených krvinkách 

a v okolí buněk, kde je jeho parciální tlak velmi malý, se vyváže a dopraví se k buňkám. V 

mitochondriích buněk pak dochází ke zmíněné oxidační reakci. Jejím vedlejším produktem je 

však kromě vznikajícího tepla (70 - 80 % energie přeměněné v průběhu reakce !) rovněž oxid 

uhličitý a voda (spalují se především uhlovodany). 
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 Oxid uhličitý (CO2) je nutno dopravit k plicím a odtud mimo organizmus. Doprava k plicím 

se děje rovněž pomocí krve v oběhovém systému, avšak kolem 75 - 80 % oxidu uhličitého je 

vázáno na bikarbonáty (soli kyseliny uhličité) v krevní plasmě. Asi 8 % CO2 se nachází v roztoku 

a zbytek, něco přes 10 %, je vázán na červené krvinky. pH krve by měl za normálních okolností 

být asi 7,2, což odpovídá parciálnímu tlaku CO2 okolo 6 kPa (0,06 baru). Kyselost krve má 

rozhodující význam pro řízení dýchání. Zvedne -li se úroveň hladiny CO2 v krvi, roste její 

kyselost (roste počet vodíkových iontů, pH klesá). Větší kyselost má pak za následek větší 

dráždění čidel CO2 . Signál z těchto čidel je pak veden k dýchacímu centru v prodloužené míše, 

a to pak dává rovněž větší impuls k ventilaci. Vyplavením většího množství CO2  z krve 

(například hyperventilací) se pH krve přesouvá na zásaditou stranu a k dráždění nedochází. 

 Udržování této tzv. acidobazické rovnováhy je základní způsob regulace dýchání. Lze je 

však řídit i vůlí. Kdyby mělo být dýchání zcela automatické, např. řízené pravidelnými časovými 

impulsy, měli bychom problémy s artikulací nebo se zanořením na nádech - neuměli bychom 

nádech a následnou apnoi řídit.  

 Základní impuls k nádechu tedy nepřichází od nedostatku kyslíku, nýbrž od nadbytku 

oxidu uhličitého. Avšak i snížený obsah kyslíku může vyvolat impuls ke zvýšení ventilace. Za 

normálního tlaku je jeho parciální tlak v tepenné krvi asi 13 kPa a v žilní okolo 5 kPa. Hlavní 

čidla na kyslík se nacházejí v oblouku aorty a v krkavicích. Ovšem k tomu, aby tato čidla 

vyvolala dostatečně silný impuls k prohloubení dýchání, musí dojít k poklesu pO2 alespoň o      

40 %, tedy na 8 kPa. Přitom však při dalším poklesu na 5 kPa již dochází k akutnímu 

nedostatku kyslíku a k selhávání oběhového ústrojí. Nicméně při pomalém postupném snižování 

koncentrace kyslíku v dýchané směsi se tento mechanizmus uplatní, avšak dojde-li ke snížení 

náhle (například po vyjmutí plicní automatiky v prostoře o nízkém pO2), dochází k náhlému 

bezvědomí. 

 Dodejme ještě, že za normálního tlaku je kyslík navázán přibližně na 97,5 % červených 

krvinek. Tedy vzduchová hyperventilace před ponorem na nádech nedodá do organizmu téměř 

žádný kyslík navíc, pouze vyplaví oxid uhličitý. Kyslík je však v malém množství v krvi i fyzikálně 

rozpuštěn (přibližně 22 ml v 5 litrech krve). Při zvětšení jeho parciálního tlaku, například 

dýcháním čistého kyslíku při normálním tlaku, se rovněž zvětší i toto množství (při čistém kyslíku 

až na 100 ml v 5 litrech krve). Rozpuštěný kyslík tak může přispět k zásobování buněk v 

místech, která jsou částečně zablokována nějakou překážkou (např. bublinou ve vlásečnici).   
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 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 na to 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. 
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       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 některé organizace, zabývající se technickým 

potápěním, takovou praxi doporučují. Oxid uhličitý působí narkoticky rovněž, i když 

mechanismus jeho působení je pravděpodobně odlišný od mechanismu působení inertních 

plynů. Pro praxi je tedy důležité nedovolit 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 k vyvolání úplné anestezie stačí oxidu dusnému 

(NO, rajský plyn) parciální tlak 1,5 baru, halothanu (plyn, používaný v chirurgii) 0,008 baru, 

argonu 15 barů a dusíku 33 barů. 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.  

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

neuronu vést elektrické vzruchy. Dnes se však spíše předpokládá,  že narkotický efekt je 

vyvolán vnikem anestetik do hydrofobních kapes proteinů neurotransmitických receptorů.       

   

  3.3. Hloubkový nervový syndrom (high pressure nervous syndrom, HPNS).  

 Syndrom HPNS byl poprvé popsán Bennetem r. 1965 při použití helioxu v laboratorním 

testu na potápěčích rychlým sestupem z hloubky 600 stop do 800 stop (ze 184 metrů do 255 

metrů).  Potápěči pociťovali závrať, nevolnost a nutkání ke zvracení, přičemž se dostavil i 

celkový třes těla. Jelikož byl dýchán heliox, přisuzoval se tento jev působení hélia a to pak vedlo 

k názvu „héliový třes".  

Nutnost provádění prací ve větších hloubkách pak vedla různé organizace, včetně 

komerčních, k detailnějšímu zkoumání uvedeného jevu, který je dnes popisován spíše jako 

syndrom závratí, nevolnosti, zvracení, třesu, mikrospánku a změn EEG při hloubkovém 

potápění. Přes původní krátké označení je dnes zřejmé, že jeho příčinou je nikoliv hélium, nýbrž 

hydrostatický tlak, který vyvolává poruchy neurologických funkcí. Zkoumání příčin vzniku HPNS 

vychází z prací anesteziologů, kteří zkoumali obrácený vliv zvýšeného tlaku na účinnost 

anestetik. 

Dnes je známo, že hloubku, v níž dochází k nástupu a k prohloubení HPNS ovlivňují čtyři 

hlavní faktory: 

1. Absolutní tlak (tedy hloubka). 

2. Individuální citlivost k HPNS. 

3. Rychlost nárůstu tlaku. 

4. Složení dýchací směsi. 

Variabilita citlivosti k HPNS mezi jednotlivci je značná a podle změn EEG by ji bylo  

možno porovnat jako 5 ku 1. US Navy provedla výzkum na 6 potápěčích dýchajících heliox v hloubce 

550 metrů. Z nich 2 byli ovlivněni HPNS natolik silně, že nebyli schopni žádné činnosti. Další dva byli 

schopni vykonávat pouze jednoduché pracovní úkony - podat nářadí apod., a to jen po krátkou dobu. 

Poslední 2 - nejméně ovlivnění -byli schopni vykonávat práci, avšak ve značně omezeném rozsahu a 

výsledky poměrně jednoduchých úkonů byly zcela neuspokojivé. 

 Rychlost nárůstu tlaku byla měřena od původní 30 m/min až k 1 m/min a častokrát 

regulována tak, že byla zpočátku větší a pak se k této hodnotě snížila. Pokusy byly prováděny 

nejčastěji do hloubky 1000 stop (306 m). Bylo zjištěno, že při použití rychlosti 3 stopy / min, tj. 

0,9 metrů / min k nástupu hlubšího HPNS nedochází a potápěč je schopný řešit úkoly. Při 
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větších rychlostech sestupu však byl výsledek nejistý. I zde se projevila interindividuální 

varibilita. 

 Složení dýchací směsi je posledním z uvedených faktorů. Přidání dusíku do směsi 

příznivě ovlivnilo hloubku nástupu HPNS a zjistilo se, že 10 % dusíku umožňuje použít větší 

rychlosti sestupu 9 m / min, avšak v hloubce 1000 stop (306 metrů) pak narkotický vliv dusíku 

značně ovlivňuje schopnosti potápěče i tím, že směs je v hloubce natolik hustá, že ztěžuje 

dýchání. Použití směsi kyslíku a vodíku v hloubkách přes 200 metrů vyvolává hloubkové 

opojení, a proto byla použita zkušebně směs 50 % vodíku s héliem a kyslíkem. Ve 460 metrech 

však i tato směs vyvolávala HPNS podobně jako heliox a k tomu se připojovalo i narkotické 

působení vodíku. 

 Dle dnešních informací je možno použít helioxu při rychlosti sestupu 30 m / min do 

hloubky 180 metrů bez větších příznaků HPNS (některé prameny tuto hloubku snižují na 150 

metrů). Při pracovním potápění je používán heliox spíše než trimix, který by mohl potápěčům 

přivodit problémy s narkotický dusíkem a se zhoršeným dýcháním vlivem větší hustoty směsi. 

HPNS je tedy problémem hloubek větších než 150 metrů. 

 S většími hloubkami souvisí i další dva fyziologické problémy: 

1. hloubková dušnost, která je pravděpodobně drobným projevem HPNS. Tento jev 

může vést ke spotřebě směsi větší, než byla původně očekávána. 

2. hyperbarická arthralgie - bolesti kloubů, které jsou pociťovány při pohybech jako 

„nenamazané a drhnoucí". Projevuje se někdy od hloubky 100 metrů a s rostoucí 

hloubkou se zvětšuje. Po dosažení cílové hloubky však projevy postupně mizí. 

Uvedený faktor znepříjemňuje potápěči pobyt pod hladinou, avšak nemívá vliv na 

jeho akceschopnost.         

 

3.4. Izobarická kontradifuze. 

Izobarická kontradifuze je jev, ke kterému sice může dojít, avšak za velmi specifických 

podmínek. Je znám od dob ponorů Hannese Kellera (1963) a důkladněji byl popsán o 10 let 

později (Idicula a Lambertsen, 1973). Projevuje se postižením dekompresní nemocí aniž by 

došlo ke změně tlaku (hloubky) - proto slůvko izobarická. Kontradifuze je termín, který ukazuje 

na příčinu tohoto postižení: jde o difuzi dvou plynů o rozdílném difuzním koeficientu (tedy o 

různé rychlosti difuze, v našem případě dusíku a hélia, případně argonu a hélia) v opačných 

směrech (např. dusík z tkání a hélium do tkání).  

Jelikož hélium difunduje do tkáně rychleji než dusík ze tkáně ven, může dojít k přesycení 

uvedené tkáně a k tvorbě bublin v ní. K tomu by mohlo dojít například při zahájení dýchání 



 70 

trimixu - ať už normoxického nebo hloubkového (kO2 < 16 %), jelikož náš organizmus je nasycen 

dusíkem na parciální tlak 78 kPa (0,78 baru), avšak je známo, že v tomto případě k potížím 

nedochází. Podobně nedochází k potížím při přepnutí na nitrox při výstupu, avšak to je 

pochopitelné: hélium z nasycených tkání desaturuje rychleji než dusík  z nitroxu do nich. Horší 

by ovšem bylo, kdybychom po hlubším ponoru se vzduchem nebo před jeho ukončením přešli 

na dýchání směsi bohaté na hélium, například na heliox. Proto máme-li se vyhnout případným 

problémům, je nutno vždy přecházet ze směsi „lehké" (s rychleji difundujícím diluentem) na 

„těžší" (s „pomalejším“ diluentem), tedy  He → N2 (pravidlo č. 1).  

Mohla by padnout otázka, jak je to s dýcháním kyslíku na dekompresní zastávce a 

přerušením s dýcháním hloubkové směsi (air breaks). V průběhu dekomprese s nitroxem, např. 

od přepnutí na EAN50 od 21 metrů a následné dekompresi s kyslíkem, došlo určitě k dalšímu 

poklesu parciálních tlaků dusíku i hélia (obzvláště v rychlejších tkáních, které by mohly být více 

ohroženy) v porovnání se stavem před přepnutím na nitrox. Takže přesycení nehrozí. 

Problémy byly pozorovány při experimentech v přetlakové komoře, v níž potápěči dýchali 

nitrox (a případně trimix) a přitom komora byla naplněna helioxem. Pak bylo možno pozorovat 

příznaky kožní formy dekompresního syndromu. V principu něco podobného by bylo možno 

očekávat  při dýchání nitroxu a plnění obleku trimixem (což je asi krajně vypjatá situace !). 

Druhé pravidlo tedy říká, že oblek by měl být plněn plynem o menší difuzibilitě než plyn 

v dýchané směsi (a samozřejmě o co nejmenší tepelné vodivosti).  

Při střídání směsí a umělém vyvolání efektu izobarické kontradifuze byly vyvolány potíže, 

svědčící o postižení vnitřního ucha (či přinejmenším systému vestibulárního ústrojí a přenosu 

jeho signálu do mozku). 

Trimixový potápěč by měl o existenci izobarické kontradifuze vědět, i když je málo 

pravděpodobné, že se s tímto efektem setká.  

 

3.5. Problematika kyslíku. 

Tato problematika byla detailně probrána v kursech na nitroxové potápěče (základní a 

pokročilý) a zčásti rovněž probrána v předchozích kapitolách, a proto je přesunuta v celé šíři 

k dodatkům. Doporučuje se však tuto problematiku si opakovaně prostudovat. I zde proto 

číslování jednotlivých kapitol navazuje na pokračování. 

  

 3.5.7. Méně známé důsledky hyperoxie. 

 Značně zvýšený parciální tlak kyslíku může mít za následek další patofyziologické jevy. 

Jde o tzv. kyslíkovou krátkozrakost (též hyperbarická myopie) a o tzv. kyslíkové ucho. 
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 Kyslíková krátkozrakost se projevuje spíše vzácně po dlouhodobých expozicích vysokým 

parciálním tlakům kyslíku (až 300 kPa) při léčbě v přetlakových komorách. Příčiny této 

krátkozrakosti nejsou doposud dostatečně probádány a předpokládá se o ní, že souvisí spíše s 

postižením oční čočky než s deformací oční bulvy. 

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

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

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

jak se bubínek vrátí po vyrovnání tlaku do normální polohy. Při velké koncentraci kyslíku, který 

je vstřebán výstelkou, vznikne ve středním uchu i větší podtlak. Ten pak uzavírá Eustachovu 

trubici a znesnadňuje její otevření. K vyrovnání tlaku pak dochází s potížemi. Tento stav může 

přetrvat i několik dnů. 

 

 3.6. Problematika oxidu uhličitého - hyperkapnie. 

 Jak již bylo řečeno na začátku, je oxid uhličitý plyn, který je sice ve vdechované směsi 

zcela nežádoucí a naopak se ho potřebujeme zbavit, avšak současně funguje jako hlavní činitel 

pro regulaci dýchání. Na kyselosti krve, tedy na jeho koncentraci v krvi, je závislý stupeň 

dráždění čidel dýchacího centra k ventilaci. I v tomto ohledu mohou být mezi jednotlivci značné 

rozdíly. Jsou lidé, kteří vyšší koncentraci CO2 tolerují podstatně více než jiní. To může být 

způsobeno jejich přirozenou fyziologickou odlišností, avšak také odlišností nabytou - hlavně při 

potápění. Jde o potápěče v apnoi, avšak hlavně o potápěče se zvykem nesprávného způsobu 

dýchání. Dýchání by totiž mělo být pravidelné a hluboké.  

Pravidelné dýchání znamená průběh ventilace, který se co nejvíce blíží sinusoidě - bez 

zadržování dechu po nádechu, avšak ani po výdechu. Maximální zadržení dechu by smělo trvat 

asi 3 sekundy, ne více. Bohužel však hodně potápěčů, a to především starších, trpí zlozvykem 

dlouhého zadržení dechu po nádechu (tzv. skip breathing) zčásti z důvodu vžitého zvyku šetření 

dýchací směsí. Zadržování dechu vede současně k retenci (k zadržování) většího množství CO2 

v organizmu se všemi jeho důsledky. 

Hluboké dýchání znamená pomalý průběh ventilace takový, že je využíváno co 

největšího rozmezí dýchacích objemů plic. Zpomalení toku vzdušin v dýchacích cestách 

umožňuje proudění bližší k laminárnímu - tedy sníženou dechovou práci - a tím i sníženou 

produkci CO2 plicními svaly.  Maximální možné rozepnutí plic zase znamená i dobrou ventilaci 

plicních sklípků a současně zvětšení plochy pro přestup CO2 z krevních vlásečnic do sklípků. 

Navíc je sníženo množství CO2 zadržované v organizmu tím, že při hlubokém dýchání 

dopravíme do organizmu více „čerstvé" směsi než při dýchání mělkém. Mrtvý prostor dýchacích 
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cest, který je stálý (cca 0,15 litrů) a obsahuje více CO2, se při mělkém dýchání uplatňuje více, 

než při dýchání hlubokém. Tak například při ventilaci plic 20 litrů za minutu se při hlubokém 

dýchání o frekvenci 10 dechů za minutu dopraví do organizmu za 1 minutu (20 litrů – 10 · 0,15 

litrů) = 18,5 litrů čerstvé dýchací směsi, při frekvenci 20 dechů za minutu to je (20 – 20 · 0,15) = 

17 litrů.  

(Údajně je vypozorováno, že dýchání nitroxu o větším obsahu kyslíku vede k retenci 

oxidu uhličitého, kdežto přidání hélia do směsi tento efekt zmenšuje či dokonce eliminuje). 

Příčin hyperkapnie může být samozřejmě více. Může to být buďto zvýšenou produkcí 

oxidu uhličitého v procesu metabolismu (neúměrné fyzické zatížení, například postupem proti 

proudu, velkým prochlazením - pak nastupuje velký chladový třes), nedostatečnou ventilací 

(kromě již popsaného nevhodného dýchání může být zapříčiněna dýchacím přístrojem o velkém 

dechovém odporu) nebo prostě špatnou funkcí rebreatheru (pohlcovače oxidu uhličitého nebo 

některého jednocestného ventilu v dechové cestě).  

 Již v přechozích kapitolách se hovořilo o tom, jaké problémy zvýšený podíl oxidu 

uhličitého v organizmu vyvolává: 

- přispívá k toxicitě kyslíku 

- přispívá k hloubkovému opojení 

- přispívá k vyvolání dekompresní choroby (zvýšenou ventilací, vasodilatací a v 

neposlední řadě i snížením povrchového napětí v mikrobublinkách) 

- může vyvolat ztrátu vědomí (blackout).   

Proto je nutno se hyperkapnie vyvarovat. 

 

3.7. Dekompresní nemoc (dekompresní syndrom - DCS). 

        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 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. 
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        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 organismu. 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 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  
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  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 sílicí (bublinka roste !) bolestí 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 část tkáně. Podle místa postižení je možno vypozorovat celou řadu 

příznaků s DCS souvisejících. Jsou to 

-ochrnutí (častokrát poloviny těla nebo tváře)  

 -poruchy smyslů (vidění, sluchu, poruchy řeči) 

 -silné závratě 

 -poruchy vnímání 

 -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. 
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 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 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.   

 

        3.7.1. Rozpoznání příznaků dekompresního syndromu. 

        Každý potápěč by měl být schopen (obzvláště na svém partnerovi) rozpoznat základní 

příznaky dekompresní nemoci. 

        Je pravda, že méně závažné (bolestivé) formy DCS se obvykle projeví záhy po vynoření 

a bývají snáze rozpoznatelné, co se lokalizace (např. klouby a svaly) a průběhu bolesti 

(neodbytná a postupně zesilující) týče. Pro svou snadnou rozeznatelnost také bývají včas a 

rychle léčeny a obvykle nezanechávají další problémy. 

        Závažné formy, a to hlavně postižení nervového systému, však mívají pozvolný nástup, 

častokrát maskovaný potížemi (únava, ospalost, bolest hlavy aj.), které jsou přičítány na vrub 

jiným faktorům, i když právě ony mohou být počátkem dalších obtíží. Potíže, které se zesilují 

pomalu, bývají přehlédnuty nebo bagatelizovány a jsou častokrát příčinou pozdního zahájení 

léčby postiženého. Nemalou měrou k tomu ve skupině potápěčů přispívají obavy společenského 

charakteru, a to obzvlášť tehdy, kdy případný transport do barokomory je nesnadno 

realizovatelný. 

        Právě k posouzení závažnosti a rozsahu postižení za účelem následujícího rozhodnutí o 

zásahu slouží krátký neurologický test, popsaný v následujících bodech, který může být 

proveden i laikem: 

        Mentální funkce: Položit postiženému několik jednoduchých otázek, např. kdo je, kde se 

nachází, kolik je hodin a který je den, případně nechat vyřešit jednoduché početní úkony. 
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        Oči: Nechte postiženého sledovat očima pohyb vašeho prstu ze strany na stranu, nahoru 

a dolů bez pohybu hlavy. Zjistěte, zda se panenky pohybují současně a zda pohyb očí není 

trhavý. Zjistěte, zda vidí objekty v dálce a zda spočítá vztyčené prsty. 

        Tvář: Zjistěte, zda je jeho úsměv asymetrický. Podobně při vycenění zubů nebo 

zamračení, pohybu čelistí. Při jeho zavřených očích projeďte prstem po čele, tváři a bradě a 

zjistěte, zda doteky cítí. 

        Sluch: Zjistěte, zda neslyší neobvyklé zvuky (šumění, hukot, zvonění). Luskněte prsty u 

jeho ucha a potom při zavřených očích ve vzdálenosti cca 80 cm a zjistěte, zda zvuk slyšel. 

Proveďte to u obou uší. 

       Krk: Nechte postiženého polknout a zjistěte, zda se pohybuje jeho ohryzek nahoru a 

dolů. 

       Síla svalů: Porovnejte sílu stisku obou pěstí natažených rukou. Porovnejte velikosti 

odporu proti vašemu tlaku do obou dlaní a chodidel. Porovnejte reakci na stlačování paží k 

sobě. 

       Citlivost na povrchu těla: Podobně jako na tváři projeďte prstem po jeho zádech, 

ramenou, prsou, břichu a končetinách. Zjistěte necitlivá místa a asymetrii jejich rozložení. 

       Rovnováha a koordinace pohybů: Zjistěte, zda udrží rovnováhu ve stoji spatném, se 

zavřenými očima a v předpažení či rozpažení. Se zavřenými očima nechte spojit ukazováčky 

bez ohnutí paže co nejrychleji nad hlavou. Ať se co nejrychleji dotkne špičky vlastního nosu 

nebo vašeho prstu. 

       Nenormální výsledek každého z testů nasvědčuje poškození nervového systému a 

vyžaduje léčení. Za podávání kyslíku dopravit pacienta k barokomoře a zajistit odbornou 

lékařskou péči.    

 

 

 3.7.2. Léčba dekompresního syndromu. 

 

 3.7.2.1. Léčba v barokomoře. 

Této léčbě je nutno dát přednost vždy, když je barokomora dosažitelná v rozumně krátké 

době. Při dopravě ke komoře by měl být podáván kyslík. Je prokázáno, že už samotné dýchání 

kyslíku při transportu k barokomoře může vést až k úplnému vymizení příznaků dekompresní 

choroby, a to obzvláště při méně závažných formách. Je důležité, aby byl postižený dopraven ke 

komoře co nejrychleji a léčba zahájena co nejdříve. Postupy při léčbě závisejí na zkušenostech 

perzonálu a na platných předpisech, avšak nejčastěji jsou používány léčebné tabulky US Navy 
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nebo jejich modifikace, provedená dr. Hahnem a uvedená v léčebných tabulkách Dräger (tyto 

tabulky používají i profesní potápěči v ČR). Volba postupu dle těchto tabulek se řídí závažností 

postižení a hloubkou vymizení příznaků. 

 

3.7.2.2. Léčba pomocí zpětného zanoření do vody (In Water Recompression - IWR).  

 Je třeba zdůraznit, že léčba pomocí zpětného zanoření postiženého je natolik 

nesnadnou a rizikovou operací, že snad kromě US Navy žádná potápěčská organizace o ní 

oficiálně neuvažuje. Přitom výsledky dosažené s její pomocí jsou velmi dobré: při analýze její 

aplikace v 527 případech na Havaji bylo dosaženo 87,7 % úplného vyléčení, v 9,7 % po ní 

zůstaly pouze lehčí příznaky a pouze 2,6 % postižených nebylo dostatečně vyléčeno a muselo 

být léčeno v barokomoře. 

 Nechuť k její aplikaci pravděpodobně pramení ze šíře problémů, které s ní souvisejí. 

Rekomprese se vzduchem je náročná na čas, vyžaduje velkou zásobu vzduchu a je 

nebezpečná jak pro postiženého, tak pro doprovodného potápěče. Proto je také nutno zvážit, 

zda k tomuto kroku sáhnout. Ovšem bez možnosti rekomprese v barokomoře může být tento 

postup jedinou alternativou jak zabránit nejhoršímu. 

 Při všech těchto metodách je dýchán kyslík v 9 metrech, tedy pod parciálním 190 kPa, 

který značně překračuje maximální přípustnou hodnotu 160 kPa. Časy při tomto tlaku dávají 

hodnoty, které jsou zcela za hranicemi přípustnosti z hlediska kyslíkové zátěže CNS. Je tudíž 

nutné zabezpečit, aby se postižený nacházel v klidu (bez jakékoliv fyzické námahy) a pokud 

možno měl nasazenu celoobličejovou masku a byl neustále doprovázen dalším potápěčem. 

Dojde -li přesto k náznakům otravy CNS, je nutno okamžitě provést „gas break" na 5 minut.       

  

 3.7.2.2.1. Australská metoda. 

 Tato metoda využívá dýchání čistého kyslíku a byla poprvé použita v roce 1970. 

Původně byla míněna jako metoda k účelnému využití času, během něhož dorazí záchranný 

tým s transportní barokomorou, a sice pro méně závažné formy DCS. Nicméně po jejím 

vícenásobném úspěšném použití byla aplikována i na závažnější případy. 

 K jejímu provedení je potřebná: 

- zásoba kyslíku odpovídající minimálně 7000 litrům při normálním tlaku 

- minimálně 12 metrů hadice k zásobení potápěče kyslíkem z hladiny 

- dekompresní hrazda, případně signální lano uchycené k postiženému. 

Provedení samotné: 

1. Postižený je dopraven do 9 metrů, kde sedí na hrazdě mírně přetížený a dýchá čistý kyslík.   
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2. Při méně závažných potížích se zahájí výstup po 30 minutách, při závažných po 60 minutách. 

Nedojde-li však do této doby k viditelnému zlepšení, lze tento čas protáhnout na 60 (90) minut. 

3. Výstup probíhá rychlostí 1 metr za 12 minut.  

4. Pokud se symptomy vyskytnou znovu, je nutno pobyt v hloubce, ve které ještě problémy 

nenastaly, zopakovat v trvání 30 minut. 

5. Dojde-li zásoba kyslíku, je nutno vystoupit na hladinu, a to bez dekomprese se vzduchem. 

6. Na hladině dýchá postižený střídavě po hodině kyslík a vzduch po dobu 12 hodin. 

  Postup je znázorněn v následující tabulce: 

Hloubka (m) Méně závažné, čas (minuty) Závažné symptomy, čas (minuty) 

9 030 - 060 060 - 090 

8 042 - 072 072 - 102 

7 054 - 084 084 - 114 

6 066 - 096 096 - 126 

5 078 - 108 108 - 138 

4 090 - 120 120 - 150 

3 102 - 132 132 - 162 

2 114 - 144 144 - 174 

1 126 - 156 156 - 186 

Tab.17. Časová tabulka provedení dekomprese ve vodě (australská metoda).  

  

3.7.2.2.2. Havajská metoda. 

 Potřebné vybavení: 

- minimálně 3400 litrů kyslíku při normálním tlaku, 12 metrů hadice k dodávce kyslíku 

- lano nebo dekompresní trapéz do hloubky 9 metrů od hladiny 

- kotevní lano se značkou na 50 metrech hloubky 

- záložní dýchací přístroje, hloubkoměr a hodinky pro postiženého a doprovod 

- dobré izolační obleky 

Provedení samotné: 

1. Zakotvit na hloubce nejlépe alespoň 50 metrů. 

2. Postižený a doprovodný potápěč sestoupí do hloubky předchozího ponoru + 9 metrů, avšak 

maximálně do 50 metrů. 

3. V této hloubce setrvat 10 minut.  
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4. Zahájit výstup rychlostí maximálně 9 metrů za minutu, přičemž výstup do 9 metrů musí trvat 

alespoň 10 minut. Například:  

 

 

Hloubka 

(metry) 

Rychlost výstupu 

(metry za minutu)  

Čas 

(minuty) 

50 - 32 9 2 

32 - 23 4,5 2 

23 - 14 3 3 

14 - 9 1,5 3 

    

5. Při znovu se vyskytnuvších symptomech  sestoupit o 3 metry hlouběji a tam zůstat 5 minut. 

6. Po dosažení 9 metrů zahájit dýchání čistého kyslíku a dýchat jej po dobu minimálně 1 hodinu.  

7. Pokud po 1 hodině potíže zcela zmizely nebo jsou nepatrné, zahájit pomalý výstup k hladině. 

Vyskytují -li se však potíže ve větší míře, je možné pobyt v 9 metrech prodloužit o dalších 30 až 

60 minut. Při úplném vymizení potíží vystoupat až na hladinu. 

8. Není-li léčba úspěšná nebo došla-li zásoba kyslíku, je nutno ihned zorganizovat odvoz do 

barokomory.  

9. Bez ohledu na to, zda potápěč po výstupu má nebo nemá potíže, je nutné, aby byl prohlédnut 

lékařem znalým potápěčké problematiky. 

 

 3.7.2.2.3. Metoda US Navy. 

 Tato metoda je popsána v US Navy Diving Manualu a provádí se za pomoci kyslíkového 

rebreatheru. Sestává ze zastávky v hloubce 9 metrů na 60 minut při méně závažných a na 90 

minut při závažných symptomech. Následně se provede zastávka v 6 metrech na 1 hodinu a ve 

3 metrech rovněž na 1 hodinu.  

 Při této metodě by bylo možno rebreather nahradit dýchacím zařízením, dodávajícím 

kyslík v otevřeném okruhu, nejlépe však zase z hladiny. I v tomto případě by měl být k dispozici 

zásobník kyslíku o objemu asi 5000 hladinových litrů (při použití rebreatheru pouze asi 300 litrů). 

 

4. Plánování ponorů. 

 Každý ponor pod vodu by měl být naplánován, a to jak ponor, který je součástí akce 

většího rozsahu (z hlediska doby trvání, počtu účastníků, počtu ponorů ...), tak i ponor konaný 

za účelem zdokonalení schopností, nácviku určité situace nebo prostě ponor kondiční. S plánem 
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ponoru musí být seznámeni všichni jeho účastníci, včetně povrchové osádky, a plán by rovněž 

měl být dodržen. Co se dodržení plánu týče, je zřejmé, že při potápění - a to obzvláště při 

potápění náročnějším - se mohou vyskytnout okolnosti, které nejsou do plánu zahrnuty a které 

mohou způsobit jeho změny. Avšak při dobrém plánování je možno velkou část těchto okolností 

předvídat a do plánu činnosti zahrnout.  

V této kapitole se budeme věnovat principům plánování akcí náročnějších, které vyžadují 

ponory nejen se vzduchem nýbrž i s jinými dýchacími směsemi. Vypustíme tedy plánování akcí 

typu rodinné dovolené, či dovolené skupiny, která vyžaduje i uspokojení potřeb nepotápěčské 

části účastníků. 

 

4.1. Plánování akce. 

Plánování, a to obzvláště větší akce, začíná obvykle dlouho před jejím konáním. 

Především je zapotřebí o místu akce a o plánované činnosti nashromáždit maximum 

dostupných informací. To znamená informace o dostupnosti (doprava...), o podmínkách 

povětrnostních i ve vodním prostředí (hloubky, viditelnosti, teplota, proudy, překážky...), a to i v 

závislosti na období (z čehož vyjde volba termínu konání akce) a případně i o podmínkách 

legislativních. Nejcennější jsou samozřejmě informace lidí, kteří se již námi zamýšlenou nebo 

podobnou činností v dané lokalitě zabývali.  

Je nutno především vybrat vedoucího akce. Měl by to být člověk, vykazující následující 

vlastnosti : 

    - dobré organizační schopnosti 

    - znalost činnosti, která se bude na akci provádět 

    - zkušený potápěč 

    - taktní a mající přirozenou autoritu mezi účastníky. 

        Navíc musí na sebe převzít tuto zodpovědnost dobrovolně a nikoliv pod nátlakem. 

Jakmile však převezme odpovědnost, musí disponovat i právem rozhodování. 

Vedoucí akce si může stanovit svého zástupce a osoby zodpovědné za určitý okruh 

činnosti podle druhu akce. Je výhodné sestavit tým účastníků odpovídajících za určitou část 

aktivit a dát jim jasné vymezení rozsahu jejich kompetencí, ovšem takovým způsobem, aby o 

těchto kompetencích všichni ostatní věděli. 

Dalším krokem je rámcové vymezení cílů akce, které se případně mohou v průběhu 

konání akce upřesňovat. Na základě vyhodnocených informací a vymezených cílů akce je pak 

sestaven tým účastníků akce.   

        Co by tedy mělo být pro plánování akce provedeno ? : 
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    - místo je nutno vytypovat vhodně podle typu akce (hloubkový ponor, vrak, jeskyně...) i podle 

místních podmínek (morfologie pobřeží i dna, proudy, počasí...). Připravit vhodnou alternativu s 

ohledem na změnu počasí. Soustředit o místě potápění veškeré dostupné informace i zdánlivě 

nepotřebné. Jde-li například o ponory na vraku, zajistit jeho plánek, vyhledat člověka, který na 

vraku již byl, vyptat se na podmínky (hloubky, viditelnost, proudy, sítě, poloha…), na možná 

nebezpečí atd. Důležité je být informován o místních podmínkách, regulujících potápění či 

případné táboření (povolení a kde je vyřídit...). 

    - vypracovat seznam účastníků a podle typu akce zvážit vhodnost účasti každého jednotlivce. 

Je třeba si uvědomit skutečnost, že efektivita týmu je dána schopnostmi jeho nejslabšího 

článku, tj. nejméně schopného potápěče. Tým by měl být co nejkompatibilnější.  

    - vypracovat seznam úkolů, které musí být splněny před odjezdem i na akci a určit účastníky 

akce zodpovědné za jejich zajištění.  

    - vypracovat seznam potřebného materiálu do detailů a určit účastníky akce zodpovídající za 

jeho zajištění a kompletnost. Pamatovat na speciální výstroj důležitou pro úspěch akce (např. 

hledačka kovů…). Je dobré prověřit, zda bylo vše splněno. Je rovněž nutné zajistit transport 

věcí na místo. 

    - vypracovat seznam povinné výstroje jednotlivce a rovněž důležitá doporučení (např. 

oblečení…). 

    - vypracovat havarijní plán akce, obsahující telefonní čísla nejbližší nemocnice, barokomory, 

pobřežní hlídky atd. a rovněž vědomost o tom, jak volat a kudy případně postiženého vézt. 

    - podle typu akce vypracovat předběžný časový rozvrh akce s možností variant dle podmínek. 

 

Plánování samozřejmě pokračuje i na místě potápění samotném každý den : 

    - vytyčit úkol dne.  

    - provést rozdělení potápěčů do skupin včetně jištění, příp. navádění, osádky člunu a pořadí.  

            Určit každé skupině její úkol: 

    - znovu upozornit na jeho rizika a činnost v případě ohrožení života či zdraví. 

    - zopakovat signály (v případě nutnosti, a to je vždy, když do týmu přibyl nový člen). 

    - je-li to nutné, zkontrolovat použitou potápěčskou techniku včetně zásoby vzduchu. 

(Předchozí zásady si lze např. zapamatovat pod zkratkou ÚROST, tj. Úkol, Rozdělení, 

Ohrožení, Signály, Technika, jelikož stojíte -li před skupinou, je někdy nesnadné si vzpomenout 

na to, co jste ještě neprobrali ). 
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Po ponoru se seznámit s jeho průběhem i detaily a stručně vše zaznamenat. Na konci 

pracovního dne ponory a dosažené výsledky rozebrat a vyhodnotit, vzít v úvahu připomínky 

účastníků akce a připravit plán pro další den.    

      Další připomínka se vztahuje k dodatečným povinnostem vedoucího akce : 

    - prověřit, zda veškerá výstroj byla naložena a odvezena zpátky 

    - místo táboření uvést do dobrého stavu (někdy do původního) 

    - vypracovat o akci stručný zápis. 

 

        Vedoucí ponoru je ten z dvojice (příp. trojice), který buď je do této funkce stanoven 

nebo prostě zkušenější. On provádí v průběhu ponoru nutná rozhodnutí, a proto je také nutné, 

aby vztah ve dvojici byl vyjádřen ještě před ponorem (dvě stejně dominantní osobnosti bez 

ochoty se navzájem podřídit mohou přivodit značné problémy). Při výcviku je situace jasná. 

        Plán ponoru samotného spočívá na omezeních daných 

    - typem akce 

    - zkušenostmi účastníků 

    - zásobou dýchací směsi 

    - hloubkou. 

   Vedoucí ponoru by měl ve skupině dostatečně dlouho před ponorem samotným 

dohodnout : 

    - nutnou potápěčskou a případně speciální výstroj, včetně její kontroly. 

    - místo a způsob vstupu do vody (skok, žebřík, snos proudem...). 

    - způsob sestupu pod vodou (sestupové lano, způsob zanoření...). 

    - činnost při ponoru. 

    - detaily případného úkolu (upozornění na ošemetné situace, prodiskutování jejich řešení...). 

    - podmínky ukončení ponoru (dosažení cílů, čas, zásoba vzduchu, chlad, nezajímavý 

ponor...). 

    - způsob výstupu (dekomprese...) na hladinu i z vody. 

    - signály. 

 

Individuální plánování spočívá v předběžném probrání (vizualizaci) ponoru a činnosti pod 

vodou v jednotlivých etapách ponoru potápěčem samotným. Z úvah o tom, jaké podmínky lze 

kde očekávat, vyplynou případné nejasnosti, které je zapotřebí dořešit a potápěč se rovněž na 

očekávanou situaci lépe připraví. Obzvláště je to nutné při složitějších úkonech v méně 

známých podmínkách. Vše je nutno bez rozpaků prodiskutovat i vícekrát – kromě vyjasnění 
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plánu ponoru může být takto lépe využit omezený čas, který má potápěč na místě činnosti 

k dispozici.  

Obzvláště potápění v uzavřených prostorách, při značně snížené viditelnosti, ve 

studených vodách, bez možnosti rychlého výstupu (dekompresní) atd., sebou nese řadu rizik, 

kterých je třeba si být vědom, vyjmenovat si je (ve smyslu otázky: „co, když ?...“) a odpovědět si 

pokaždé hned na dvě otázky: 

 - stojí tohle riziko, sečtené s předchozími, za to ?  

 - jsem schopný zvládnout rizikovou situaci a jak ? 

První otázka souvisí se získáváním zkušeností potápěče. Kromě dobrého pocitu ze 

splnění (třeba atraktivního) úkolu jde současně o sebezdokonalení a získání sebevědomí. 

K tomu je ale na druhé straně nutno přistupovat rozumně – získávat zkušenosti by se mělo po 

malých – ještě únosných – krůčcích, nezatěžujících příliš potápěčovu psychiku. Přílišná 

psychická zátěž může značně zatemnit uvažování a pod vodou pak vést k nesprávným 

rozhodnutím. Je třeba dát i na vlastní intuici – špatný pocit před ponorem může souviset 

s nedostatečně pojmenovaným či neřešeným rizikem v úkolu. 

Druhá otázka souvisí s již nabytými zkušenostmi a schopnostmi potápěče. Člověk, který 

již stejnou, případně značně blízkou, situací prošel a zvládl ji, nemusí nad ní příliš uvažovat, leda 

nad její modifikací. Avšak ten, kdo ji ještě nezažil, by ji měl do detailů promyslet a vyjasnit si 

případné nejasnosti s kolegy. Jakmile je však řešení situace zcela probráno, je zbytečné si ji 

připomínat vícekrát, aby se potápěči nestala noční můrou. Takovými situacemi může být 

uvíznutí, ztráta vodicího nebo výstupového lana, ztráta některého ze zásobníků dekompresní 

směsi (k tomu by měla sloužit předem vypracovaná run – time tabulka, přijde-li však potápěč i o 

tu, doporučuje se zdvojnásobit časy na dekompresi s nitroxem o nižším obsahu kyslíku a po 

výstupu alespoň půl hodiny dýchat kyslík), porucha plicní automatiky (ta by pak vždy měla být 

signálem k návratu), atd. 

Řešení všech situací by mělo být takové, ať je potápěč co nejméně závislý na ostatních. 

Je-li hodně takových modelových situací, na které je odpověď rozpačitá, je třeba zvážit svou 

účast v týmu.  

Je třeba znovu promyslet vhodnost všech součástí vlastní výstroje a pouvažovat nad její 

upotřebitelností.  

Pro osobní hospodaření směsí (gas management) je nutno stanovit svoji hladinovou 

osobní spotřebu s0 , a to jak při průměrné, tak při větší fyzické zátěži. Velký rozdíl mezi nimi 

znamená zhoršenou fyzickou kondici. 
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Dobrá fyzická kondice. 

Potápění vyžaduje určitou tělesnou kondici a klade specifické nároky na zdraví. 

Začátečník může být indisponován aniž o tom ví. Proto je potřebná vstupní lékařská prohlídka. 

Periodická prohlídka je žádoucí, jelikož zdravotní stav se může s časem měnit. 

Nároky na fyzickou kondici nejsou velké při potápění za příznivých podmínek, kdy se 

potápěč nachází „v beztížném stavu" a může si stupeň fyzické zátěže sám regulovat. Je ovšem 

nutné pamatovat na situace zhoršené, kdy je nutno překonávat proud nebo vlny. Podobně pro 

transport výstroje, vstup do vody a pro výstup z ní je nutno mít nikoliv výkonnostní kondici, 

avšak alespoň slušný fyzický standard. Únava a vyčerpání v průběhu ponoru zvyšují riziko 

nehody, a to obzvláště v případě nutnosti řešit problémy partnera. 

Problematika stravování potápěčů tkví ve dvou aspektech: otylost a přejedení před 

ponorem. 

Otylost přináší obvykle i snížení fyzické kondice a případné související zdravotní rizika. 

Kromě toho však zvýšené množství tuku zvyšuje i riziko dekompresní nemoci.  

Přejedení před ponorem způsobí zvětšení přesunu krve k trávicím orgánům a tudíž 

zmenšení průtoku krve pohybovým svalstvem, ve kterém se pak mohou dostavit křeče. Kromě 

toho může přejedení zhoršit potíže u lidí náchylných k mořské nemoci. Rovněž je nutno se 

vyvarovat jídel nadýmavých, které mohou zkomplikovat ponor obzvláště při výstupu. 

Léky mohou mít při potápění vedlejší účinky neznatelné na hladině, avšak znásobené 

tlakem. Ten totiž může působení léků zesílit, zeslabit nebo vyvolat neočekávané účinky. 

Posouzení jejich účinků by měl provést potápěčský lékař. V každém případě je nutno posoudit 

působení léků, pod jejichž vlivem by nemělo být řízeno motorové vozidlo a označené příslušnou 

značkou. 

Mořská nemoc může potápěče zcela vyřadit z činnosti. Léky proti ní mohou mít vedlejší 

účinky snižující schopnosti potápěče a je proto vhodné, je-li jejich působení předem 

odzkoušené. Postižený by se měl zdržovat na zádi lodě, v otevřeném prostoru, teple a mimo 

dosah spalin. Co nejdříve by se měl po zakotvení ustrojit a ponořit. Pokud jsou ovšem potíže 

před sestupem velké, je vhodné se ponoru vzdát a nespoléhat se na to, že problémy pod vodou 

přejdou. 

Vliv kouření na lidský organismus je velmi nepříznivý a na potápěčův obzvlášť. Dráždidla 

v tabákovém kouři zmenšují funkční schopnost plic pro přenos dýchacích plynů. Kromě toho 

zvyšují tvorbu hlenu v plicích a zvyšují tak pravděpodobnost barotraumatu plic vzduchem 

uzavřeným v plicním sklípku při výstupu („air trapping“). Oxid uhelnatý, obsažený v kouři, se 

váže na hemoglobin a při větším vypětí snižuje schopnost krve přenášet kyslík - jeho odbourání 
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trvá několik hodin. Dochází rovněž ke změně stavby plicní výstelky. Zájemce o potápění, 

obzváště o náročnější potápění, by se měl kouření vzdát. 

Alkohol a drogy ovlivňují mentální schopnosti potápěče. Omezují schopnost rozpoznání 

a posouzení situací i jejich zvládání. Zvýšený tlak jejich účinky zesiluje a proto může například 

dojít k projevům hloubkového opojení v podstatně menší hloubce, než v níž bývá očekáváno. Je 

nutné si uvědomit, že odbourávání alkoholu v krvi je dlouhodobou záležitostí a vyvarovat se 

nočních hýření před ponorem. Alkohol navíc rozšiřuje periferní cévy a zvyšuje riziko 

podchlazení. 

 

Dobrá úroveň schopností a vědomostí. 

Člověk je přizpůsoben k životu na souši. Vodní prostředí klade jistá omezení na způsob 

pohybu, dobu pobytu a činnost. Dalšími omezeními jsou podmínky ponoru a osobní schopnosti. 

Těmto schopnostem (zvládat techniku, nouzové situace atd.) je nutno se naučit v průběhu 

výcviku a snažit se o jejich zdokonalení při kondičních ponorech. Protože však reálná situace 

může být odlišná od modelové, je nutné mít i znalosti, potřebné ke správnému rozhodnutí i za 

této situace. 

Pohyb pod vodou je nutno zvládnout. Nejde jen o schopnost manévrování, nýbrž i o 

zvládnutí zdánlivě beztížného stavu regulací vztlaku, zvládnutí trimu vyrovnáním působení 

tíhové a vztlakové síly a hlavně manipulací s dýcháním a v neposlední řadě i manipulací se 

vzduchovou bublinou v suchém obleku. Například nejmenší odpor vůči pohybu potápěče klade 

voda tehdy, když je průřez siluety potápěče kolmý na směr pohybu (příp. směr proudu) 

nejmenší. To obvykle znamená držení horizontální polohy těla, případně s nepatrným sklonem 

dopředu, aby proud vody od ploutví nevířil sediment na dně.   

Vědomí závislosti na technickém vybavení je hlavním určujícím faktorem pro psychiku 

potápěče. Proto je nutné své vybavení a jeho konfiguraci perfektně znát a spolehlivě ovládat. 

Není-li tomu tak, dochází ke znejistění. Potápěč, který je nucen se seznamovat se svým 

zařízením teprve v průběhu ponoru, který k tomu není určen, nemůže dobře plnit naplánované 

činnosti. Bezpečnost ponoru je odváděním jeho pozornosti snížená a samotné vědomí nejistoty 

zvyšuje pravděpodobnost nehody. Kontrola vybavení těsně před ponorem na vzduchu je 

samozřejmostí, avšak poslední by měla být po zanoření v hloubce kolem 6 metrů. Stejně tak jde 

o kontrolu vybavení partnera. 

Nácvik řešení neobvyklých situací (krizových) je při výcviku nutno provádět nikoliv 

odděleně, nýbrž jako související součást výcviku. Je nutné snažit se nacvičovat řešení reálných 

situací, a to nejjednoduššími metodami vedoucími k cíli. Dobré nacvičení modelové situace vede 
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i k jejímu úspěšnému zvládnutí ve skutečnosti. Není však správné spoléhat na to, že zvládnutím 

uměle vytvořené situace se vytvoří předpoklady pro zvládnutí situace jednodušší. Může to vést k 

postupu, který je pro řešení reálně vzniklé situace zbytečně komplikovaný. 

Rovněž při posuzování schopností potápěče je nutné nedržet se zanedbatelných detailů 

a jako hlavní si klást otázku, zda předvedený postup povede ke zvládnutí situace. 

Standardizace výcvikových metod je výhodná proto, že zabrání mnoha nedorozuměnim. 

Vždy však zůstane otázkou, je-li standardizovaný postup opravdu tím optimálním. 

Opakování řešení různých situací je nutné obzvláště tehdy, kdy se potápěč delší dobu 

nepotápěl nebo se v podobných situacích nenacházel. Schopnosti, byť nabyté při důkladném 

výcviku, se s časem smývají a zapomínají a dříve zvládané situace, a to i banální, se mohou 

stát nezvládnutelnými. Proto je vhodné provádět pravidelné nácviky takových situací. 

Uvedených schopností lze znovu nabýt poměrně rychle při nácvicích za klidných a postupně 

tvrdších podmínek. 

Dobrá úroveň schopností a vědomostí potápěče ovlivňuje kladně jeho sebevědomí a 

přispívá nejen k bezpečnosti, nýbrž i k prohloubení zážitků z pobytu pod vodou. 

 

Dobré technické vybavení 

Do technického vybavení lze počítat především vlastní potápěčskou výstroj. K různým 

činnostem lze použít doplňkové vybavení (např. ultrazvukový telefon) a případně různých 

nástrojů (např. detektor kovů), na nichž může záviset bezpečnost a úspěšnost konané akce. 

O potápěčské výstroji a vědomí závislosti na její funkci již byla řeč jak v předchozí 

kapitole tak ve zvláštní kapitole (Výstroj….). Je nutné, aby byla funkční a spolehlivá. Vše, co 

má potápěč na sobě musí fungovat jako systém, nikoliv každá součást zvlášť (například záložní 

plicní automatika musí být okamžitě k dispozici, kompenzátor vztlaku nesmí znemožnit přístup k 

ventilům suchého obleku atd.). Použití každé nové součásti výstroje je nutné vyzkoušet v 

průběhu zvláštního zkušebního ponoru. Funkčnost výstroje je nutné prozkoušet před každým 

ponorem. 

Potápěčská výstroj a její konfigurace musí být rovněž účelná pro daný typ ponoru. Plicní 

automatiku s úpravou proti zamrznutí sice není nutno použít v teplém korálovém moři, avšak ve 

studených vodách Skandinávie nebo v zimních podmínkách je velmi vhodná. Pro zamýšlený 

ponor musí být rovněž použito adekvátní zásoby vzduchu. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat vyvažovacímu zařízení a jeho ovládání, a to svému i 

partnerově. Kompenzace vztlaku pouze doplňováním a vypouštěním vzduchu v suchém obleku 
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bez použití kompenzátoru vztlaku, je velmi nebezpečné (škrcení krční manžetou, ztráta vztlaku 

při poškození obleku atd.). 

Kvalitní výstroj, na kterou je možno se plně spolehnout, rovněž zvyšuje sebevědomí 

potápěče a tím i jeho bezpečnost. 

Doplňková potápěčská výstroj je různorodá a její použití závisí na mnoha faktorech. 

Obvykle slouží ke zvýšení bezpečnosti přímo (akustická či optická signalizace, dekompresní 

bóje..) nebo zvýšením komfortu potápěče (celoobličejová maska, ultrazvukový telefon..) 

nepřímo. V každém případě je nutno i použití této techniky beze zbytku zvládnout. 

Podobně je nutno si osvojit způsoby práce s různými nástroji potřebnými pro specifickou 

činnost (pneumatická vrtačka, detektor kovů..). V tomto případě je dobré - pokud je to možné -

detailně se s tímto zařízením seznámit již na suchu. Totéž platí pro činnosti na vracích - je 

výhodné se s nimi důkladně seznámit před ponořením (fotografie, plánky, popisy…). 

        

Dobré hladinové zajištění. 

Rozsah hladinového zajištění akce je značně odvislé od typu akce. V tom 

nejskromnějším případě je to pomocník při oblékání a svlékání přístroje, v nejnáročnějším 

například lékař a obsluha dekompresní komory. V každém případě je však nutné, aby každý 

člen povrchové obsluhy byl co nejlépe seznámen nejen se svými úkoly, nýbrž aby znal i 

potápěčskou problematiku. Kapitán výsadkového plavidla by měl být co nejlépe obeznámen i s 

terénem pod vodou pro vyhledání místa pro ponor i pro odhad očekávaného místa vynoření 

potápěčů. 

Vědomí, že na hladině je kvalitní, tj. znalá a spolehlivá obsluha, rovněž značně posiluje 

sebevědomí potápěče. 

 

4.2. Plánování ponorů s ohledem na spotřebu směsi (tzv. gas management). 

 Na rozdíl od profesionálních potápěčů, na jejichž činnosti se obvykle podílí větší tým a 

jsou zásobováni dýchací směsí z hladiny, je nutné, aby si rekreační i technický potápěč celou 

potřebnou zásobu dýchacího média bral do akce sebou. Tato zásoba narůstá s hloubkou 

ponoru a při směsovém potápění za využití otevřeného dýchacího okruhu zahrnuje i zásobu více 

druhů směsí. Navíc se při směsovém potápění potápěč většinou nachází v situacích, kdy nad 

sebou nemá volnou hladinu, nýbrž strop - ať už fyzický (jeskyně, vraky...) nebo „fyziologický" 

(dekompresní zastávky) a nemůže se kdykoliv vynořit. Je tedy nutno zásobu směsi včetně 

rezervy pro možné komplikace stanovit co nejpřesněji. Stanovení zásoby dýchacích směsí pro 

zamýšlený ponor je nejdůležitější částí plánování a - jak plyne z analýz nehod - představuje 
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hlavní rizikový faktor. To je také jeden z důvodů, proč je při pracovním potápění používáno 

zásobování z hladiny a potápěč, který nese celou zásobu směsi sebou, je nasazován spíše 

výjimečně.  

 Plánování ponorů z hlediska zásoby dýchacího média přináší nutnost řešit dva hlavní 

úkoly: 

- zajistit, aby po celou dobu ponoru bylo ve správnou dobu k dispozici dostatečné 

množství vhodné dýchací směsi. 

- zmenšit k minimu pravděpodobnost přerušení dodávky směsi vhodnou (tj. co nejlepší) 

výstrojí a současně zajistit, aby byla k dispozici dostatečná rezerva směsi k 

bezpečnému návratu v případě nouzové situace. 

Tyto úkoly jsou při technickém potápění naplněny pečlivým plánováním, použitím 

záložních systémů a obezřetným zacházením se zásobami směsí v průběhu ponoru.   

 Při zcela běžném rekreačním potápění se rovněž provádí plánování ponorů s ohledem 

na zásobu vzduchu. Prozíravý rekreační potápěč bere v úvahu hloubku, dobu pobytu v ní i 

dekompresi a propočte, na jakou dobu mu určitá zásoba vzduchu vystačí. Plánování vychází 

obvykle právě ze zásoby a předběžného stanovení doby trvání ponoru. Nejčastěji ovšem 

potápěči vskočí do vody a v nejlepším případě vydýchají zásobu do určitého zbytkového tlaku. 

 Technický potápěč naopak zjišťuje, jaká celková zásoba a které směsi je zapotřebí pro 

bezpečné splnění určitého úkolu. Tento požadavek v sobě zahrnuje stanovení potřebné zásoby 

jak pro ponor samotný, tak pro řešení nouzové situace. Do plánování pobytu v hloubce a 

následné dekomprese je nutno zahrnout například nechtěně prodlouženou dobu pobytu i v 

důsledku toho prodlouženou dekompresi.        

 

 Osobní spotřeba. 

 Jde o průměrnou spotřebu dýchacího média (viz kap. 2.2.8.2.). Je vhodné si ji 

stanovovat co nejčastěji – alespoň co 15 -20 ponorů.  Standardní metodou by mohlo být měření 

tlaku po dobu 10 minut v konstantní hloubce (např. 10 metrů).  

Lze předpokládat, že průměrná hladinová spotřeba s0 na dně a pro hloubkové zastávky 

(bottom gas) zkušenějšího a trénovaného jedince se bude pohybovat mezi 15 až 20 litry za 

minutu.  Spotřeba směsi na dekompresi bude poněkud menší: asi 12 -15 l / min.  

Příklad na výpočet velikosti zásobníků směsí při výstupu za použití dekompresního 

programu byl již uveden v kapitole 2.2.8.4. 

Známe-li objem zásobníku V0 (a tlak v hloubce ph), pak můžeme i zjistit, o kolik MPa 

(barů) klesne tlak na manometru za 1 minutu podle vztahu  
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   Δpm = (s0 · ph / pa0) / V0. 

Takto bychom byli schopni stanovit dobu, na kterou by nám určitá zásoba měla stačit 

než tlak klesne z původního p0  k tlaku v bodu obratu ptp (tp –„turning point“) a pokud například 

známe rychlost našeho pohybu pod vodou, jsme schopni i zjistit i to, jak daleko bychom se měli 

dostat do okamžiku bodu obratu. 

Při plánování ponoru skupiny, která může být obvykle 2 – 3člená, je zapotřebí vzít 

rovněž v úvahu to, že zásoba směsi by měla stačit pro celou dobu ponor všech členů skupiny a 

provést její srovnání („gas matching“). Samozřejmě je třeba brát za základ spotřebu toho člena 

skupiny, který má spotřebu nejvyšší. Pak měly být hladinové ekvivalenty zásoby takové, aby čas 

poklesu tlaku do bodu obratu jeho partnerů byl roven nebo delší nežli jeho.  

Má – li potápěč s největší spotřebou s0 = 20 l / min přístroj o velikosti V0 = 24 litrů 

naplněný na p0 = 210 barů, pak na 140 barů tlak v přístroji poklesne při normálním tlaku za 84 

minut (24 l · 70 barů / 20 l / min).  Potápěč o spotřebě 15 l / min s přístrojem 18 litrů naplněném 

na 240 barů by jednu třetinu celkové zásoby spotřeboval za 96 minut 

 Za nouzových situací, obzvláště při střídání PA, však může spotřeba hloubkové směsi 

stoupnout až ke 30 l /min /osobu ! Je tedy zapotřebí počítat s nouzovým výstupem a jako první 

stanovit množství směsi potřebné pro takový výstup. To samozřejmě závisí na způsobu výstupu 

k první dekompresní zastávce.  

 

 Stanovení zásoby hloubkové směsi se započtením sdílení směsi. 

  Abychom se nemuseli odvolávat na některý výpočetní dekompresní program, vezměme 

si pro hloubkové zastávky za základ postup Irvinův (kap. 2.3.10.2) a krizovou základní spotřebu 

2 potápěčů 2 · 30 = 60 l/min. Výpočet provádíme v hladinových litrech (v normálním tlaku). 

 Po pobytu 10 minut v 60 metrech by měl být výstup následující:  

Výstup na 1. zastávku v 80 % původního tlaku (pch = 7 bar · 0,8 = 5,6 bar, tj. 46 metrů) 

rychlostí 9 m/ min, tedy cca 1,6 minuty. Průměrná hloubka je (60 m + 46 m) / 2 = 53 m, tlak v ní 

6,3 baru. Pak  na výstup do 46 metrů spotřebujeme 1,6´ · (2 · 30 l/min) · 6,3  = 605 litrů. 

Na zastávce se zdržíme 5 · 10 / 150 = 0,33 ≈ 1 minutu a spotřebujeme 5,6 · 60 · 1 = 336 litrů 

 Dále vystoupíme do 65 % pch, tj. do 35,5 ≈ 36 m o tlaku 4,6 baru tak, že vystupujeme 

rychlostí 9 m za minutu a každé 3 metry se zdržíme na 0,33 minuty. To tedy znamená, že o 9 

metrů vystoupíme za 2 minuty. Doba výstupu do 36 metrů tedy činí 2, 1 minuty. Střední hloubka 

je (46 + 36) / 2 = 41 m a tlak v ní 5,1 baru. Pak tedy spotřebujeme 2,1´ · 60  · 5,1 = 643 litrů.  

Zde se zdržíme 10 ·10 / 150 = 0,66 = 1 minutu a spotřebujeme 1´ · 60  · 4,6 = 276 litrů. 
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 Další zastávka je v hloubce 45 % pch, tj. v 21 metrech, což je zastávka k přepnutí na 

nitrox 50/50. Na tuto zastávku se dostáváme tak, že vždy za 1 minutu vystoupíme o 3 metry 

(zdržení co 3 metry na 10 ·10 / 150 = 0,66 minut při rychlosti výstupu 9 m/ min, tedy 3 m/0,33´), 

tedy do 21 metrů vystoupíme za 15 m / 3 m · 1´ = 5 minut.  Střední tlak je 7,7 / 2 = 3,85 baru a 

spotřeba 5´ · 60 · 3,85 = 1150 litrů . Celkem tedy k výstupu do 21 metrů spotřebujeme 605 + 

336 + 643 + 276 + 1150 = 3010 litrů (hladinových) hloubkové směsi. 

 Máme – li k dispozici dvojče 2 x 12 litrů, pak tento objem odpovídá tlaku 3010 / 24 = 125 

barů. To je železná zásoba (někdy nazývaná „rock bottom“) na nouzový výstup při sdíleném 

přístroji. Počítáme –li se sestupem rychlostí 20 m / min, pak do 60 metrů bychom se dostali za 3 

minuty a spotřebovali bychom (při s0 = 25 l / min) 3´ · 3,5 · 25 = 262 litrů, což odpovídá 11 

barům. Při přístroji naplněném na 230 barů by nám tedy pro pobyt v hloubce zůstalo k dispozici 

(230 – 125 -11) = 94 barů.  

 Tento tlak by stačil na pobyt v hloubce na 94 · 24 / (25  · 7) = 2256 / 175 = 12,9 minuty.  

Pokud bychom ho chtěli využít na vstup do vraku (penetraci), pak dle třetinového pravidla by 

byl bod obratu v mistě poklesu tlaku o 31 baru, tj. ze (230 -11) = 219 barů na 188 barů.   

Jde-li o volný průzkum vraku bez jiných nebezpečí (bez proudů či jinak ztíženého 

návratu) a s návratem zpět, pak můžeme zvolit bod obratu v místě, kde nám tlak poklesne o 

polovinu uvedené hloubkové zásoby (o 47 barů) , tj. na 219 – 47 =172 barů.   

V případě zcela jednoduchého ponoru, kdy není potřebný návrat k místu ponoru (driftové 

potápění) lze tuto zásobu využít zcela, tedy do okamžiku poklesu tlaku na 219 -94 = 125 baru.  

 Jsou –li časy na dně delší, je nutno počítat i s delší dekompresí, a to hlavně kyslíkovou. 

Pak je ovšem nutno ke stanovení zásoby plynu přihlédnout k jeho spotřebě při přestávkách 

(„low oxy breaks“).   

    

 Stanovení zásoby dekompresních plynů. 

 K popisu metody stanovení zásoby dekompresního nitroxu využijeme nejrozšířenějšího: 

EAN 50. Ten je používán od hloubky 21 metrů a na dekompresi lze počítat s hladinovou  

spotřebou 15 -20 litrů za minutu. I zde předpokládejme platnost třetinového pravidla, i když pro 

dekompresní plyny bývá častokrát využíváno pravidlo pětinové (rezerva 1/5 původního tlaku).  

Nejpřesněji stanovíme potřebnou zásobu výpočtem podle předepsaného dekompresního 

postupu, tj. součtem dílčích spotřeb na jednotlivých zastávkách. Takový výpočet je rovněž 

obvykle přidružen k dekompresnímu software.     

Pokud si chceme výpočet provést jednoduše, stanovíme si orientačně kolik směsi 

spotřebujeme za 1 minutu dekomprese. Nejčastěji přepínáme na dekompresní kyslík v 6 
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metrech. Pak bychom mohli přibližně počítat s průměrnou spotřebou v hloubce o tlaku (3,1 + 

1,6) / 2 = 2,35 baru, tedy ve 14 metrech, případně v 15 metrech. Jelikož větší část dekompresní 

procedury proběhne v menší hloubce a bez fyzické zátěže, můžeme za osobní hladinovou 

spotřebu použít hodnotu 15 litrů za minutu a pak tedy průměrná spotřeba směsi vztažená 

k hladině je 2,5 · 15 = 37,5 litru za minutu při 1 baru. Takže například láhev o objemu 5 litrů a o 

tlaku 200 barů by nám vystačila na dobu dekomprese 1000 / 37,5 = 27 minut – ovšem bez 

rezervy. Ke splnění třetinového pravidla bychom museli vypočtenou spotřebu zvětšit o 50 % na 

1,5 · 37,5  = 56,25 litru za minutu  a obdrželi bychom dobu 1000 / 56,25 = 18 minut. (Tato doba 

je skutečně o 1/3 menší než původně stanovená).  Pokud by celková doba dekomprese 

s nitroxem byla např. 25 minut, museli bychom si spočíst celkový potřebný objem směsi jako  

25 ´· 56, 25 = 1406 litrů a na tuto dekompresi by byla při plnicím tlaku 200 baru vhodná láhev o 

objemu 7 litrů. 

 Podobně lze stanovit objem zásobníku dekompresního kyslíku, který však bývá většinou 

využíván na hloubce zastávky v 6 metrech. Proto nebudeme počítat se střední hloubkou při 

výstupu, nýbrž právě s tlakem v 6 metrech. Pak můžeme počítat se spotřebou 1,6 · 15 l / min = 

24 l / min a s třetinovou rezervou jako 1,5 · 24 = 36 l /min. 

  

 4.3. Míchání směsí.  

 K přesnému namíchání požadované směsi je především zapotřebí zkušeností. Zde 

detailněji pohovoříme o výpočtech při míchání metodou parciálních tlaků. Jiné metody míchání, 

stejně jako bezpečnost při zacházení s kyslíkem a měření koncentrace kyslíku byly probrány 

v nitroxových kursech.    

 

 4.3.1. Míchání metodou parciálních tlaků. 

 Nejsložitější případ je pochopitelně ten, kdy v zásobníku máme „starou“ směs o určitém 

složení (f0
He, f0

O2, f0
N2 ) a tlaku p0 a přejeme si namíchat výslednou (Target – cílová) směs o 

jiném složení (fT
He, fT

O2, fT
N2 ) a o cílovém tlaku pT.  

 Pak pro rozdíl tlaků platí vztah    

∆p = pT – p0 

a pro rozdíly parciálních tlaků vztahy  

∆pHe = pT · fT
He - p0 ·f0

He 

∆pO2 = pT · fT
O2 - p0 · f0

O2. 

 Potom můžeme zvolit následující postup: 
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 1. přidat He do tlaku p1 = p0 + ∆pHe ( · z = 1,03 - 1,1 kompresibilní faktor)  
   Hélium připustíme tak, že tlak zvýšíme o stanovený rozdíl ∆pHe. Vzhledem k jeho horší 

stlačitelnosti oproti kyslíku a dusíku by měl být tento tlak zvýšen násobkem kompresibilního 

faktoru při 200 barech. Obdržíme tlak p1. Pokud bychom nyní měřili koncentraci kyslíku ve 

směsi, měli bychom obdržet hodnotu  

     f1
O2 = p0

 · f0
O2 / p1. 

Jelikož však k dostatečnému promíchání složek ve směsi je potřebný určitý čas, mohla by 

se hodnota f1
O2 od očekávané lišit. Promíchání urychlíme válením láhve i uskladněním vleže.  

 

          2. Označíme  ∆p1 = pT –p1. 

 

  3.  Nyní můžeme postupovat více způsoby, podle zdroje kyslíku: 

 

 a) máme k dispozici míchačku, na které lze nastavit podíl kyslíku v dodávané směsi fM
O2 

Pak na míchačce nastavíme podíl kyslíku fM
O2 = ∆pO2 / ∆p1 a přes kompresor láhev doplníme 

požadovanou směsí do konečného tlaku pT. 

 

 b) máme k dispozici „bohatý“ nitrox nebo čistý kyslík o koncentraci kyslíku fN
O2 (v 

případě čistého kyslíku je fN
O2 = 1) a zdroj (čistého) vzduchu (kompresor, zásobník) nebo 

„chudého“ nitroxu (podíl kyslíku fC
O2 , v případě vzduchu je fC

O2 = 0,21). 

Pak přidáme „bohatý“ nitrox (kyslík) do tlaku  

    p2
 = p1 + ∆Np = p1 + (∆pO2 - fC

O2 · ∆p1) / (fN
O2  - fC

O2), 
 

a pak doplníme vzduchem či „chudým“ nitroxem na požadovaný cílový tlak pT. 
 

 Může ovšem dojít k tomu, že hodnota  

∆Np = (∆pO2 - fC
O2 · ∆p1) / (fN

O2  - fC
O2) < 0, 

je záporná. To pak svědčí o tom, že podíl kyslíku fC
O2  v dodávané směsi je příliš vysoký na to, 

aby uvedeným způsobem splnil požadavek správného podílu fT
O2  konečné směsi. 

Proto část původní směsi musí být vypuštěna –samozřejmě ještě před dodáním drahého 

hélia – a sice tak, že původní tlak  p0 musí být snížen na hodnotu pv podle vztahu  

  pv =pT · [fT
O2 - fC

O2 ·(1- fT
He )] / [f0

O2 - fC
O2 ·(1- f0

He )]. 
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Pro další výpočty pak hodnota pv nahradí tlak p0.  

Poznámka: Výpočet byl veden tak, že hélium bylo do přístroje vtlačeno jako první. Ve 

skutečnosti to však není nutné – na pořadí plnění nezáleží, avšak je nutno dodržet patřičné 

rozdíly tlaků.   

 Příklad: V láhvi máme směs TMX 20/40 o tlaku 50 barů (5 MPa). Chceme ji naplnit na 

200 barů (20 MPa) směsí TMX 16/50, a sice 

 a) pomocí míchačky a kompresoru 

 b) pomocí kyslíku a vzduchu  

 c) pomocí Nitroxu 50/50 a vzduchu. 

 Řešení: 

Vstupní údaje: p0 = 50 bar, f0
O2 = 0,20 , f0

He = 0,4   (TMX20/40) 

                     pT = 200 bar, fT
O2 = 0,16 , fT

He = 0,5 (TMX16/50) 

 ∆pHe = pT· fT
He - p0 ·f0

He = 200 ·0,5 –50 ·0,4 = 80 barů 

 (80 · 1,05 = 84 barů, 1,05 = z = kompresibilní faktor) 

Přidáme hélium: pak p1 = 50 + 80 = 130 barů, (p1 = 50 + 84 = 134 barů) 

  naměříme: f1
O2 = p0 · f0

O2 / p1 = 0,077 (= 8% ). 

Pak je ∆pO2 = pT· fT
O2 - p0 · f0

O2 = 200 · 0,16 - 50 · 0,2 = 22 barů 

a  ∆p1 = pT –p1  = 70 (66) barů 

a) kontinuální míchání (míchačka):  

nastavíme na fM
O2 = ∆pO2 / ∆p1 = 22 / 70 = 0,31 (31%) (příp. 22 / 62 dá 35% )  

  a doplníme na pT = 200 barů ! 

 

 Pokračování příkladu: po naplnění héliem je p1 = 130barů (134 barů) 

b) O2 + vzduch: ∆Np = (∆pO2 - fC
O2 · ∆p1) / (fN

O2  - fC
O2) = 

    = (22 – 0,21 · 70) / (1  - 0,21) = 9,2 barů (10,3 barů ) 

    kyslíku dodat nejprve,  

pak doplnit kompresorem do pT = 200 barů) 

 

 c) Nitrox 50/50 + vzduch: ∆Np = (∆pO2 - fC
O2 · ∆p1) / (fN

O2  - fC
O2) = 

    = (22 – 0,21 · 70) / (0,5  - 0,21) = 25,2 barů (28,0 barů )  

Nitroxu 50/50 dodat nejprve,  

pak doplnit kompresorem do pT = 200 barů. 
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Kontrola výsledku: 

Chceme –li zjistit výslednou koncentraci fatm
i plynu i (fatm

i =Vatm
i/Vatm

celk. ) měřením při 

normálním atmosférickém tlaku patm
0, je třeba si uvědomit, že vycházíme z Daltonova zákona. 

Pro ideálně stlačitelný plyn je poměr objemů při vysokém tlaku a při normálním dán podle 

Boyleho – Mariottova zákona obráceným poměrem těchto tlaků: Vp
i / Vatm

i = patm
i / pi. V případě 

reálného plynu, popisovaném pomocí kompresibilního faktoru zp
i  je  

        zp
i = pi  ·Vp

i / (patm
i ·Vatm

i), a pak je Vp
i / Vatm

i = patm
i / pi ·1/ zp

i. 

He: původní parciální tlak hélia p0 · f0
He = 20 barů,  přidáno ∆pHe = 80 barů (84 barů),  

Přes parciální tlaky: fHe = (20 + 80) / pT = 100 barů / 200 barů = 0,50 = fT
He 

 Při stlačitelnosti z je fHe = (20 + 84 / 1,05) / pT = 100 / 200 = 0,50 = fT
He  

tedy výsledná koncentrace hélia je v pořádku. 

 

 Nyní O2: jeho původní parciální tlak byl p0
O2 = p0 · f0

O2 = 50 · 0,2 = 10 barů  

 a) míchačka: fM
O2 =0,31,  ∆pO2 = 0,31 · 70 = 22 barů 

fO2 = (10 + 22) / pT = 32 barů / 200 barů = 0,16 = fT
O2 

 

b) kyslík + vzduch: p1 = p0 + ∆p1
He = 130 bar 

kyslík: 

∆NpO2 = (22 – 0,21 · 70) / (1  - 0,21) = 9 barů, p2 = 139 barů 

vzduch: 

fC
O2 = 0,21, ∆p2 = 200–139 = 61 barů, p2

O2 = 0,21· 61 = 13 barů  

pO2 = 10 +9 +13 = 32 barů, fO2 = 32 barů / 200 barů = 0,16 = fT
O2 

 

c) nitrox 50/50 + vzduch: p1 = p0 + ∆p1
He = 130 barů 

nitrox: 

∆N
p = (22 – 0,21 · 70) / (0,5  - 0,21) = 25 barů,  

 ∆1pO2 = ∆Np · fN
O2 = 25 · 0,5 = 12,5 barů, p2 = 155 barů 

vzduch: 

fC
O2 = 0,21, ∆p2 = 200–155 = 45 barů, ∆2pO2 = 0,21· 45 = 9 barů  

pO2 = 10 +13 +9 = 32 barů, fO2 = 32 barů / 200 barů = 0,16 = fT
O2 

Ve všech případech bylo tedy dosaženo požadované koncentrace kyslíku. 
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4.3.2. Míchání trimixu do prázdné láhve s použitím známého nitroxu je úsporná a 

přesná metoda, která nevyžaduje bezpodmínečně analýzu výsledné směsi analyzátorem hélia. 

Poměr kyslíku a dusíku ve směsi je totiž znám (z použitého nitroxu) a změříme-li koncentraci 

kyslíku, umíme stanovit i koncentraci hélia. Při samotném míchání, podobně jako v předchozím, 

napustíme nejprve do láhve hélium na požadovaný tlak, tzn. na tlak takový, abychom získali 

jeho výslednou požadovanou koncentraci: např. při požadované koncentraci fTHe = 0,18 a tlaku 

pT = 23 MPa  (230 barů) to bude na pHe = 0,18 · 23 = 4,14 MPa (41,4 baru)(se započtením 

kompresibility to bude 4,14 · 1,05 = 4,35 MPa). Potom láhev doplníme zvolenou směsí na plný 

tlak pT .  

Pokud jsme použili například nitrox 32/68 (EAN 32), pak víme, že poměr koncentrace 

dusíku ke kyslíku je vždy 68 / 32 = 2,125. Naměříme – li 15 % kyslíku, pak se ve směsi musí 

nacházet 2,125 · 15 = 32 % dusíku. Součet koncentrací kyslíku a dusíku dá 15 + 32 = 47 % a 

doplněk do 100 %, tj. (100 – 47) = 63 % je koncentrace hélia. Tedy jde o směs TMX 15/63. 

Navíc lze pro zvolenou hodnotu pO2
max stanovit přímo i ekvivalentní vzduchovou hloubku, jelikož 

parciální tlak dusíku bude 2,125 krát větší. Pro pO2
max = 140 kPa (1,4 baru) bude pN2 = 297,5 

kPa. Vydělíme –li tento tlak podílem dusíku ve vzduchu (0,79), dostáváme tlak p = 297,5 / 0,79 

= 376,6 kPa (3,77 baru), což je tlak vzduchu v hloubce 27,7 metrů a tedy END = 28 metrů. 

Tentýž výsledek obdržíme s uvedenou směsí nitrox 32/68 pro každý podíl hélia. 

Nejznámější směsí získávanou touto metodou je tzv. heliar – směs hélia se vzduchem –

obvykle z kompresoru.  Poměr koncentrací dusíku a kyslíku je pak 0,79 / 0,21 = 3,76 a pro 

hloubku, ve které je parciální tlak kyslíku 140 kPa je parciální tlak dusíku pN2 = 140 · 3,76 = 

526,4 kPa.  Při dýchání vzduchu by dusík tohoto tlaku dosáhl v hloubce o tlaku 526,4 / 0,79 = 

666,3 kPa, tj. v hloubce END = 57 metrů. Takový tlak dusíku je již daleko za bezpečnou hranicí 

a použijeme-li kterýkoliv heliair, nemůžeme plně využít přípustnou horní mez  pO2 . 

Budeme-li např. považovat za ještě bezpečnou ekvivalentní vzduchovou hloubku 40 metrů, tj. 

takovou, ve které má dusík ve vzduchu tlak 395 kPa, pak kyslík v ní bude mít parciální tlak 

pouze pO2 = 395 / 3,76 = 105 kPa. 

Naopak, chceme – li do hloubky 100 metrů, musíme si nejprve stanovit podíl kyslíku pro  

pO2
max = 140 kPa , a sice fO2

max = 140 kPa / 1100 kPa = 0, 127 (12,7 % O2). Má –li být v hloubce 

END = 30 metrů, musí být parciální tlak dusíku v ní roven pN2
max = 400 · 0,79 = 316 kPa a podíl 

dusíku činí 316 /1100 = 0,287 (29 % N2). Směs by tedy měla obsahovat 12 % kyslíku a 29 % 

dusíku. Zbytek, tedy 59 %, by mělo tvořit hélium. Chceme –li stanovit jakým nitroxem zásobník 

doplnit, popřípadě jakou hodnotu koncentrace kyslíku nastavit na míchačce, pak si především 

musíme uvědomit, že součet podílů kyslíku a dusíku (41 % = 0,41) v zásobníku představuje 
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v doplňovaném nitroxu 100 % . Podíly kyslíku a dusíku v této směsi tedy získáme vydělením  

požadovaných podílů tímto číslem: fNO2 = 0,12 / 0,41 = 0,293 , fNN2 = 0,29 / 0,41 = 0,707  (jejich 

součet skutečně dává 1, tedy 100 %). Míchačku tedy nastavíme na koncentraci kyslíku 29 %. 

(Poznámka: pro takovou hloubku již je vhodné zvolit pO2
max  nižší: pO2

max = 120 -130 kPa !). 

 

4.3.3. Stručný přehled výpočtů při plánování ponoru s trimixem. 

 0. Volba objektu ponoru a úkolu  

1. Stanovení (volba) cílové hloubky TOD  

  V této hloubce by měl být parciální tlak kyslíku pO2 = 130 kPa (1,3 baru) a END = cca 30 

metrů, tzn. pN2 = 320 kPa (3,2 baru). 

  2. Stanovení (volba) maximální operační hloubky MOD 

  V této hloubce by měl být parciální tlak kyslíku pO2 = 130 kPa (1,3 baru) a END = cca 30 

metrů, tzn. pN2 = 320 kPa (3,2 baru), avšak maximálně END = 40 metrů, tzn. pN2 = 395 kPa (cca 

4 bary). 

 3. Volba směsi: 

a) standardizovaná (lze jen doporučit -např. dle GUE, viz tab. 4) 

b) optimální směs (best mix)        

Podíl kyslíku se stanoví jako fO2 = pO2
max / phmax = 130 kPa / pMOD  (1,3 baru / pMOD ). 

Podíl dusíku se stanoví jako fN2 = pN2
max / phmax = 320 kPa / pMOD  (3,2 baru / pMOD ). 

Podíl hélia se stanoví jako  fHe =1 - fN2  -  fO2  nebo v procentech: kHe = 100 - kN2 – kO2  

 4. Volba času na dně (dle úkolu, příp. dle zásoby směsi) 

 5. Stanovení dekompresního postupu: 

 a) dle dekompresního software (např. Decoplanneru) 

 b) dle tabulek (např. z IANTD Technical Diver Manual) 

 c) dle jiného postupu (např. dle Irvina, GUE  nebo vlastního) 

 Zjištěný postup je vhodné sepsat na tabulku ve formě Run Time tabulky. Zjistit a 

zaznamenat postupy při překročení hloubky a času a dně a rovněž nouzové postupy při ztrátě 

některé směsi.  

 5. Stanovení zásoby cílové směsi  

 Vyjít ze znalosti vlastní spotřeby a dle obtížnosti a podmínek ponoru určit, zda se použije 

třetinového pravidla či jiného. Z profilu ponoru stanovit 

- železnou zásobu (se započtením nouzové situace a větší spotřebou !) 

- zásobu pro případný průnik 
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- srovnání zásoby vlastní a partnerovy. 

7. Stanovení zásoby dekompresních směsí 

Započíst i partnerův únik směsi, menší spotřebu v klidu. 

 8. Stanovení kyslíkové zátěže CNS a plic.  

 Použít některou z tabulek pro ZCNS a Zpulmon a případně korigovat použité časy. 

 

4.3.4. Některé rady zkušenějších ( zde Roba Palmera) pro potápění s trimixem. 

Před ponorem: 

Projdi všechny plány. Prověř všechnu výstroj. Připrav všechna potřebná lana a výstroj 

pro dekompresi. Věnuj určitý čas promyšlení ponoru. Nevstupuj do vody pokud není vše 

připraveno. Při hloubkových směsových ponorech není vhodné zvyšovat stres nad nutnou míru. 

Zajisti si dostatek času pro přípravu k ponoru. 

Vstup do vody. 

 Všechny směsi měj seřazeny v logickém pořadí. Zajisti, ať určitě rozeznáš směs, 

automatiku i manometr k ní přináležející. Po vstupu do vody se znovu ujisti, že veškerá výstroj 

se nachází na správném místě – nikdy nepředpokládej, že se při vstupu do vody (např. skoku) 

nepřemístila. Znovu prověř, zda jsi schopen přečíst všechny měřicí přístroje a dosáhnout na 

všechny uzávěry ventilů, automatiky a potřebnou výstroj. Přizpůsob se prostředí na hladině, 

případně v 6 metrech při vlnách. Zorientuj se ve směrech na loď nebo pobřeží, proudech a ke 

dnu. Zkontroluj výstroj partnera (buddy check) i na případné netěsnosti. Před sestupem 

zkontroluj čas a zapiš jej. 

Sestup 

Dodržuj co nejpřesněji plán sestupu – minuty navíc při sestupu tě mohou stát hodiny na 

dekompresi nebo ztrátu času na dně. Buď neustále vyvážen – nevyvážení ovlivní tvou rychlost 

sestupu i spotřebu a zvýší tvůj stres. Připrav se na přepnutí směsi ještě před okamžikem 

přepnutí. Je-li to možné, proveď to hladce v průběhu klesání. Zajisti vhodně již nepoužívanou 

automatiku a uzavři ventil na láhvi nepoužívané směsi. Před dosažením dna (cíle) zpomal svůj 

sestup tak, aby ses vznášel nade dnem a nesnižoval viditelnost. 

Na dně 

Plánuj svůj ponor na základě třetinového pravidla. Buď přesný. Nedělej nic spěšně. 

Zachovávej vyvážení. Udržuj stres na minimu. Stále si buď vědom kde se nacházíš. Za žádných 

okolností nepřekračuj plánovaný čas ani hloubku. 

 

 



 98 

Výstup 

Drž se přesně svého výstupového plánu. Začátek výstupu je i začátkem tvé dekomprese. 

Dodrž plánovanou výstupovou rychlost k hloubkovým zastávkám a k prvnímu přepnutí směsi. I 

pak postupuj předepsanou rychlostí (obvykle 10 m / min) mezi zastávkami. Tím řídíš svůj výstup 

a snižuješ pravděpodobnost tvorby bublin při vysycování tkání. Před přepínáním směsi na 

zastávce se řádně vyvaž, abys neplánovaně nevystoupal nebo neklesl o několik metrů. (Je-li 

stanovený čas na „přepínací“ zastávce krátký – např. 1 minuta – přidej 2 minuty na adaptaci na 

novou směs. Dodáno, JJ.)   

Dekompresní strategie. 

Není – li to nutné kvůli proudům a slapům, neprováděj dekompresi ve volné vodě (ve 

volném prostoru). Je-li proud slabý, využij dekompresního závěsu (hrazdy) pod lodí s místem 

pro všechny potápěče. V pravidelných interval nechej zkontrolovat postup dekomprese všech 

potápěčů jisticím potápěčem a zajisti způsob rychlé komunikace (psací tabulkou, lanem…) 

s povrchovou osádkou v případě nouze. Ještě před zahájením ponorů by měly být na 

dekompresní stanici umístěny nouzové dekompresní láhve . Kdykoliv je to možné, udržuj 

skupinu pohromadě. Je-li nutné provádět dekompresi ve volném prostoru, pak je stmelená 

skupina schopnější k řízení dekomprese než jednotlivec. Několik dvojic chaoticky plovoucích 

potápěčů různými směry při dlouhé dekompresi 1 až 2 hodiny  je návodem pro nehodu. Zajisti, 

aby nad skupinou plulo podpůrné plavidlo (nafukovací člun), na němž se nachází záložní přístroj 

a jisticí potápěč. Dekompresní procedura by neměla způsobovat potápěči trauma. 

Zavodnění při dekompresi 

Rehydrace by měla být při dlouhotrvající dekompresi a obzvláště v tropech prioritou a 

dekomprimující potápěči by měli mít k dispozici dostatek tekutin. K zásobení je možno využít 

jakékoliv deformovatelné nádoby , do nichž by měly být nality nejlépe izotonické nápoje pro 

sportovce. Je možné využít i nádob s brčkem. Je nutno mít na paměti, že trvá 6 hodin než se 

znovu rehydruje dehydrovaný potápěč a že stálý přístup tekutin, třeba vody, je lepší než velké 

napití před ponorem a po něm. 

Pokyny k dekompresi. 

K zachování tělesné teploty je vhodná celoobličejová maska, která současně snižuje 

možnost utonutí při otravě kyslíkem, i když správná aplikace kyslíku je efektivnější. Po 

předchozím nácviku je poměrně snadné nasadit celoobličejovou masku pod vodou a její využití 

je cenné především pro snadnou komunikaci a pro tepelný komfort. Je však nutné si uvědomit, 

že při jejím použití je spotřeba směsi větší než obvyklá a mít směs v zásobě. Při dlouhodobé 

dekompresi je vhodné zásobit potápěče kyslíkem nebo nitroxovou směsí pomocí hadice 
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z hladiny. Délka hadice podstatně neovlivní dodávku směsi do 6 metrů a umožní nepřetržitou 

dodávku dýchacího média bez únavné dopravy zásobníků pod vodu. Vyžaduje to však 

přítomnost záložní láhve ve vodě pro případ přerušení dodávky z hladiny.  

Čistý kyslík 

Použití čistého kyslíku na mělkých zastávkách nabízí nejúčinnější gradient pro 

vysycování. Nicméně dlouhá dekomprese v 6 metrech může znamenat více jak 50 % překročení 

maximální doporučené kyslíkové zátěže CNS a pak se doporučuje, aby kyslík nebyl použit 

v hloubkách větších než 3 metry. Avšak i střední vzdouvání moře může způsobit pulsy 

parciálního tlaku a sledování kyslíkové toxicity je znesnadněno. Ani v nouzi by se nemělo 

přecházet na kyslík v hloubkách větších než 10 metrů, přestože to vyžaduje nutnost dýchat 

hloubkovou (cílovou) směs v extrémně malých hloubkách. Pokud je však parciální tlak kyslíku 

větší než 0,19 baru, symptomy hypoxie by se neměly vyskytnout. Doporučuje se tedy v takových 

případech využít nitroxové směsi s 50 - 80 % kyslíku. To nevylučuje použití čistého kyslíku na 

zastávce ve 3 metrech pro účely zvýšení bezpečnosti.  Čistý kyslík by měl být na hladině 

k dispozici pro nouzové použití a je výhodné, je-li k dispozici i adaptér, který umožňuje připojit 

kyslíkově čistou automatiku k většímu zdroji kyslíku – ať už medicinálního nebo technického.  

Výstup 

Poslední metry pod vodou znamenají největší tlakovou změnu a jsou pro výstup 

nejdůležitější. Není náhodou, že většina případů dekompresního syndromu se objeví právě po 

vynoření potápěče. Cokoliv, co v této době snižuje potenciál pro tvorbu bublinek, by mělo být 

využito. Některé vhodné způsoby chování mohou tomuto procesu přispět: 

1. Vystupuj posledních 6 metrů 2 minuty (nebo déle - až 6 minut. JJ.). 

2. Na hladině odpočiň 5 minut. 

3. Odstroj se ve vodě za přispění pomocníka ! 

4. Na člunu / břehu zůstaň v klidu alespoň 10 minut před další činností. Pak odpočívej 

dále. 

5. Vyvaruj se jakékoliv námahy v každém okamžiku výstupu na hladinu, výstupu z vody 

i při odstrojování. Pamatuj, že héliové bublinky jsou ve tvém těle přítomny a i při 

nejmenší provokaci se projeví intenzivně ! 

 

 

 

 

 



 100 

5. Výstroj pro potápění s trimixem. 

5.1. Úvod – obecná pravidla pro výběr a konfiguraci výstroje. 

I když mnozí tvrdí opak (a to hlavně o své výstroji), neexistuje univerzálně „nejlepší“ 

konfigurace výstroje pro technické potápění. Je to dáno odlišným prostředím i aktuálními  

podmínkami, za kterých je výstroj používána. Pro hloubkový ponor ve volné vodě (bez „stropu“ 

nad hlavou) se určitě nebude hodit tatáž výstroj, jako pro průnik úzkou štěrbinou jeskynního 

systému. Některá pravidla pro konfiguraci výstroje – například klást minimální odpor vůči 

dopřednému pohybu – jsou však zcela obecná a je možné je bez váhání přijmout vždy. 

 Je samozřejmé, že zvolená konfigurace by potápěči měla zajistit nejvyšší stupeň 

bezpečnosti, a proto je zapotřebí její použití pro zamýšlený ponor pečlivě zvážit. V každém 

případě by výstroj měla být funkční a spolehlivá. 

Je zapotřebí, aby výstroj „seděla“ pohodlně tak, aby ji nebylo nutno v průběhu ponoru 

neustále upravovat, což zbytečně zvyšuje psychické napětí a může vést ke stresu. 

Životně důležité části výstroje (nůž, svítilna, měřidlo času a hloubky atd.) by měly být 

v rozumné míře zálohovány, tj. zdvojovány. Nemělo by však docházet k nadbytečnosti součástí 

– není-li některá součást potřebná, je rozumné ji jednoduše nebrat.  

Potápěč by měl být soběstačný, tzn. jeho výstroj i konfigurace by měly potápěče dovést 

zpět na hladinu i bez pomoci ostatních. I zde platí, že nadbytečná součást jen způsobuje potíže. 

Nicméně  skutečnost, že potápěč je soběstačný neznamená, že by  partnerovi v nouzi neměl 

poskytnout pomoc. Naopak, možnost poskytnutí pomoci – obzvláště dýchací směsi – partnerovi 

je jednou ze základních pravidel pro výběr a konfiguraci výstroje. 

Dobrá a pokud možno rychlá dosažitelnost všech potřebných součástí výstroje je dalším 

důležitým pravidlem. Tak například nože, záložní tabulky a svítilny atd. by se měly nacházet ve 

„zlatém trojúhelníku“ tvořeném spojnicemi prsních D-kroužků a popruhu v rozkroku. Způsob 

jejich dosažení a použití je vhodné nacvičit. To platí i o každém nově zaváděném kusu výstroje 

a takový nácvik by se měl konat za rozumných podmínek, bez stresu. Některé úkony (uzavření 

a otevření ventilů…) by měly být nacvičovány častěji, ne-li při každém ponoru. Výstroj by navíc 

měla být umístěna a vybrána tak, že ji lze bez potíží identifikovat pouhým hmatem. Rovněž je 

vhodné domluvit umístění součásti s partnerem a snažit se toto místo neměnit.  

Vůbec nejvhodnější je odsouhlasená a prodiskutovaná standardizace umístění, tedy 

standardizace konfigurace, v rámci celého týmu. Určitým vzorem by mohla být výstroj a její 

konfigurace používaná v GUE a uváděná častokrát jako DIR. Vyznačuje se snahou o omezení 

na to nejnutnější potřebné, na snížení hydrodynamického odporu a na snížení 
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pravděpodobnosti zachycení součástí výstroje. (Systém DIR – Doing It Right – se ovšem 

neomezuje pouze na výstroj, stojí za to přečíst si stejnojmennou publikaci Jarroda Jablonskiho).  

To však nijak nevylučuje další možnost vylepšení konfigurace nebo její 

zdokonalení. Podstatné je hledisko potápěče samotného. 

 

5.2. Základ – zádová deska (backplate), křídlo, vyvážení. 

Zádová deska, na kterou je možno uchytit láhve dýchacího přístroje, kompenzátor 

vztlaku i potřebnou zátěž, je prvkem, tvořícím základ konfigurace. Vývoj kompenzátoru vztlaku 

pro (technické) potápění prošel více stádií – od vesty typu „chomout“, odvozené od vesty 

záchranné, přes několik tvarů mezi vestou a žaketem až ke křídlu – nejprve s „měkkou“ 

zádovou deskou jako pevnou součástí kompenzátoru až po křídlo, které je možno přišroubovat 

k tuhé zádové desce s postrojem.   

Zádová deska bývá vyrobena z tuhého materiálu: tuhého plastu, duralu, ale nejčastěji 

z nerezové oceli o různých tloušťkách. Hmotnost desky nahrazuje část potřebné zátěže. Ve 

středu profilované desky (obr. 17) jsou vyvrtány alespoň 2 otvory o průměru minimálně 10 mm a 

o vzájemné rozteči 28 cm (11“). Tutéž rozteč mají otvory v křídle (obr. 18), které je pak vloženo 

mezi láhve a desku tak, že prodloužené úseky šroubů, jimiž jsou k sobě uchyceny zdvojené 

láhve, procházejí otvory v křídle i v desce a matkami jsou k sobě pevně uchyceny. Po obvodu 

desky bývají otvory k uchycení dalších součástí výstroje. Je na ni možno uchytit například i 

láhev s argonem. Na zádovou desku lze obvykle upevnit i zátěž potřebnou k vyvážení, a to 

nejčastěji vytvarovanou do profilu „V“ a vsunutou mezi láhve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 17. Zádové desky 
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Na zádové desce jsou uchyceny popruhy, sloužící k nasazení přístroje na záda uživatele. 

Dle filozofie DIR by měly ramenní popruhy spolu s opaskem tvořit jeden celek – měly by být 

vyrobeny z jednoho kusu. Samotný materiál popruhu by měl být syntetický a dostatečně tuhý –

tak, aby se jen nesnadno dal zkroutit. Odmítá se dělení popruhů s možností jejich dotahování a 

uvolňování (obr. 17 a), ale doporučuje se přitažení ramenních popruhů tak, aby pod nimi bylo 

možno prostrčit ruku. Popruhy by měly dovolit posuv přístroje takový, že lze ovládat všechny 

ventily. Volně visící konce dotahovacích popruhů by se mohly zachytit o okolní překážky a 

pohyb potápěče brzdí. 

Počet D-kroužků na popruzích by měl být omezen – po jednom na prsních popruzích a 

maximálně po jednom na každé části opasku (dle DIR jen na levé půlce). Slouží k zavěšení 

lahví dekompresních přístrojů (stage bottles) a manometru. Na mezinožním popruhu má přední 

sloužit k závěsu na skútr a zadní k upnutí některých dalších součástí výstroje (nejčastěji menší 

cívky). Prsní D-kroužky by měly být vyhnuty ke snadnému uchycení karabin závěsu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18.   Kompenzátor vztlaku –křídlo. 

 Kompenzátor vztlaku (obr. 18) má tvar křídla obepínajícího zásobníky směsi (láhve). 

Jeho maximální objem se pohybuje mezi 15 a 35 litry. Křídlo obsahuje vnitřní plastovou duši, 

vnější otěruvzdorný obal  (např. z Cordury) a nafukovací a vypouštěcí mechanismus – tzv. 

inflátor (obr.18) na vrapové hadici a  napojený na středotlaký vývod z redukčního ventilu na láhvi 

přístroje. Vrapová hadice by neměla být zbytečně dlouhá, ale měla by umožňovat doplnění 

kompenzátoru ústy v případě selhání nafukování. Na vstupu vrapové hadice do těla 
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kompenzátoru by se dle DIR neměl nacházet žádný výpustný ventil, který značně zvyšuje 

možnost zachycení a navíc jeho obvyklý způsob ovládání – potažení za hadici – může vést 

k vytržení plastové matice ventilu a tím k vyřazení celého kompenzátoru. Vypouštění vzduchu 

z kompenzátoru by se mělo dít převážně ovládáním vypouštěcího mechanizmu inflátoru. 

Přetlakový ventil by měl být na křídle jeden, umístěný na spodní části křídla a umožňující jeho 

ovládání zatažením za lanko nezakončené ničím, co by se mohlo zachytit o překážku. Některá 

křídla v sobě skrývají i duši záložní s dalším inflátorem. To ovšem může přinést problémy při 

jejich ovládání. Některá zase bývají stahována vnější gumovými omoty. Pak ovšem tvar 

kompenzátoru příliš neprospívá hladkému proudění vody kolem vnějšku křídla a naopak přispívá 

k rychlému úniku vzduchu v případě i malého proděravění duše. Navíc nouzové naplnění křídla 

výdechem z úst může být problematické. 

 Kromě křídla zajišťuje regulaci vztlaku i suchý oblek. Aby byl systém plnění obou těchto 

zařízení bezpečný, jsou hadice k nim přiváděny z oddělených zdrojů (k inflátoru křídla z hlavní 

automatiky, k obleku buďto z láhve s argonem nebo ze záložní automatiky).  

 Mimo to bývá někdy využíváno dodatečné jednoduché vztlakové zařízení, jako např. 

zvedací vak, který bývá složen a uchycen příčně na spodní okraj zádové desky. Na otevřeném 

moři zajišťuje určitý vztlak i dekompresní bójka, i když k tomuto účelu není primárně určena. 

 

 5.3. Dýchací přístroje. 

 Láhve s cílovou směsí (bottom mix) bývají obvykle dvě a jsou nejčastěji uchyceny šrouby 

k zádové desce. Mohou (dle DIR musí) být navzájem propojeny. Taková konfigurace umožňuje 

odběr směsi z obou lahví současně.  Většinou bývají propojeny tak, aby bylo možno oddělit 

přístroj, na kterém došlo k poruše (netěsnosti) od přístroje fungujícího. Obvykle se to děje 

uzavíracím ventilem (izolátorem, někdy též nesprávně zvaný manifold) uprostřed propojky (obr. 

19 b,c). Tento ventil musí být za normálních okolností vždy otevřen. Někteří potápěči si však 

před ponorem otevírají izolátor jen částečně, aby splňoval potřebný průtok  k vyrovnání tlaků 

v obou lahvích v průběhu dýchání, avšak aby šel rychle uzavřít v případě potřeby. Další možnost 

izolace dávají výpustné ventily takové (obr. 20 a, b), že je možné přívod do jedné z automatik 

uzavřít při současně otevřeném vývodu do propojky a naopak: uzavřít vývod do propojky při 

otevřeném vývodu do PA (každý z ventilů má 2 oddělené uzávěry – jeden do propojky a jeden 

do vývodu k PA). Propojka samotná by měla být dostatečně robustní, aby se zabránilo 

uskřípnutí některého z těsnicích kroužků v ní. Pokud láhve nejsou propojeny (obr.19 a), je nutno 

střídavě dýchat z obou automatik na nich napojených. Pak je ovšem zapotřebí i kontrolovat tlak 

směsi v každé z nich. Zcela minimální objem lahví by měl být 2 x 10 litrů (spíše 2 x 12, ale 
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používají se i 2 x 15, 2 x 18 až 2 x 20 litrů).  Pro kratší nitroxové ponory se někdy používá jedné 

láhve – její minimální objem by měl být 15 litrů a ventil by měl mít dva vývody pro dvě oddělené 

automatiky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 a, b, c. Zásobníky s cílovou směsí.      

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 20 a, b. Vývody umožňující oddělení lahví bez izolátoru.    

Vývody výpustných ventilů jsou u technického potápění výlučně závitové se vzduchovým 

závitem G 5/8 “, tedy DIN, nikoliv se třmenem (INT).  Kolečka ventilů by hlavně při potápění 

v uzavřených prostorách neměla být vyrobena z křehkého plastu, náraz (i při pádu přístroje) je 

může rozlomit a znemožnit manipulaci s ventilem. Výhodnější jsou kolečka pryžová a existuji 

rovněž kolečka o takovém tvaru, který zabrání samovolnému uzavření ventilu levé láhve 

vícenásobným otřením o strop. Systém DIR navíc odmítá používání patek na lahvích, jelikož i ty 
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mohou vést k zachycení (o lanko, silon…). (Konkávní dno láhve (obr.19 c) je přípustné, avšak 

jsou lidé, kteří obecně odmítají vertikální polohu přístroje bez jeho upevnění např. k brlení lodě a 

je pravdou, že samotná možnost postavení přístroje k tomu svádí).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       Obr.  21.  Kompletní přístroj s cílovou směsí. 

 

Plicní automatiky (PA) pro dýchání v hloubce musejí být kvalitní, tzn. s malou dechovou 

prací (nízké dechové odpory a dostatečné průtoky), spolehlivé a vykazující sníženou náchylnost 

k zamrzání. Nejvhodnější budou pravděpodobně PA s vyváženým membránovým 1. stupněm 

s ochranou proti zamrzání v pružinové komoře. Druhý stupeň by mohl být otevíraný po proudu a 

případně s regulací nádechového odporu v průběhu ponoru. Stupeň se servořízením je 

použitelný, avšak jeho průtoky jsou v otevřené poloze přepínače průtoku značně vysoké a 

v případě nevhodné manipulace (neopatrné stlačení sprchy při prolézání zúženým profilem 
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apod.) hrozí rychlý únik značné části směsi.  Navíc tyto 2. stupně jsou obvykle spouštěny 

ventilem otevíraným proti proudu a vyžadují tudíž přítomnost pojistného ventilu ve středotlakém 

prostoru. Redukční ventil PA (1. stupeň) by měl být na ventilech namontován tak, aby 

umožňoval manipulaci s ventily a současně aby byl chráněn před náhodným nárazem na strop. 

Především musejí být chráněny vývody hadic, které by tudíž měly směřovat dolů. 

 Doporučuje se, aby jedna z PA (obvykle na pravé láhvi) byla opatřena asi 1,5 metru až 2 

metry dlouhou středotlakou hadicí vedoucí ke 2. stupni a aby tato PA současně sloužila jako 

hlavní. Druhý stupeň je pak možno v případě nutnosti snadno podat partnerovi, který má 

problémy, přičemž je jisté, že podávaná PA je plně funkční. Na použití dlouhé hadice se shodují 

všechny autority v technickém potápění. Odlišnosti jsou spíše v tom, jak dlouhou hadici 

„skladovat“.  

Nejvhodnější způsob vedení této hadice (tzv. hogarthiánský, obr. 21) je z 1. stupně 

přímo dolů k pravému boku, tam volnější uchycení (např. pod kanistr svítilny), pak vedení napříč 

přes prsa k levé straně krku a obtočením zadem kolem krku přivést 2. stupeň zprava k ústům 

(tak to rovněž předepisuje systém DIR). Předání 2. stupně partnerovi je pak velice jednoduché: 

hadici uchopíme asi na šířku dlaně od vstupu do 2. stupně, přehodíme ji přes hlavu a podáme 

partnerovi. Pak ji uvolníme z bočního úchytu. Hadice o délce 1,5 m bývá vedena pouze 

pod pravým podpažím. Dlouhá hadice umožňuje i plavání za sebou v užších prostorách.  

Další možností vedení hadice je její uchycení gumičkami v otvorech na okraji zádové 

desky nebo její vsunutí pod gumy obepínající pravou zadní láhev. Poslední možnost - umístění 

ve smyčkách za hlavou - poněkud znesnadňuje manipulaci s ventily. Na hlavní automatiku bývá 

připojena i středotlaká hadice inflátoru křídla. Při dýchání z dekompresních přístrojů (stages) se 

hlavní 2. stupeň může zavěsit na pravý D-kroužek karabinkou na hadici u vstupu do 2. stupně. 

 Druhá, záložní PA, odebírající směs z levé láhve, má již hadici běžné délky (cca 80 cm) 

a její 2. stupeň je zavěšen na pružném úvazku na krku. V případě předání hlavní PA partnerovi 

stačí jednoduchým pohybem vsunout její náustek do úst. Je dobrým zvykem po zanoření 

odzkoušet její funkčnost. Pokud není k dofouknutí obleku používána zvláštní láhev s argonem, 

např. při potápění s nitroxem, bývá oblek plněn vývodem z jejího 1. stupně.  Kromě toho je 

z jejího vysokotlakého vývodu vyvedena hadice kontrolního manometru. U manometru je na tuto 

hadici upevněna karabinka, kterou se manometr upevní do D-kroužku – dle DIR do kroužku na 

levé části opasku – aby se volně nepohyboval. Konzoly bývají obvykle zamítány (DIR striktně), i 

když někteří menších konzol využívají. Bývají pak uchyceny k D-kroužku na prsním popruhu.  

 Kombinace plnění křídla z hlavní automatiky a suchého obleku ze záložní zajišťuje, že 

v případě vyřazení jednoho 1. stupně je možno ovládat vztlak pomocí druhého.  
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 Při potápění s trimixem je nutno obvykle používat více směsí. Ty bývají v lahvích, které 

jsou neseny na boku (bocích) potápěče (obr. 21), a to buďto zavěšené na prsním D-kroužku a 

na kroužku opaskovém nebo uchycené skutečně u boku potápěče a na D-kroužku na dolní 

objímce základních lahví. V každém případě je vhodné, aby byly ve vodě co nejvyváženější – 

z duralové směsi. Objem lahví závisí od typu akce – od cca 5 litrů do maxima asi 12 litrů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 22.    Boční přístroj (stage). 

 

 Láhve se obvykle připínají k D-kroužkům pomocí větších „psích“ karabin, aby je bylo 

možno uchytit i uvolnit jednou rukou. Umístění karabin na láhvi je důležité pro trim potápěče: 

bude-li láhev (obzvlášť ocelová) příliš vystrčena dopředu, vede k tomu, že potápěč padá hlavou 

dolů. Vzdálenost mezi karabinami závisí na vzdálenosti mezi D-kroužky, ale obvykle bývá okolo 

40 centimetrů. Přitom karabinka u ventilu je uchycena přibližně na přechodu vrchlíku láhve do 

válce a těsně u povrchu láhve, kdežto dolní je uchycena pod pevnou objímkou, ale je na 

volnějším úvazku. Uchycení karabiny k láhvi musí být provedeno tak, že v případě jejího 

zaseknutí je možné ji uvolnit například odřezáním. Kromě označení druhu směsi by láhve měly 

 Tyto přístroje mohou sloužit více účelům: jako 

postupové a dekompresní (stage), kdy se na 

určitých místech (v jeskyních…) odkládají pro 

pozdější použití, jako „cestovní“ (travel mix) 

v případě použití hypoxické směsi pro dýchání od 

hladiny a při návratu k ní a rovněž jako čistě 

dekompresní ve vodě s volnou hladinou – tehdy 

se neodkládají. Nejčastěji bývají nošeny tak, že 

jsou upnuty po levé straně potápěče, avšak někdy 

po obou stranách. Pokud jsou nošeny po obou 

stranách, pak bývá na pravé straně nejčastěji 

kyslíkem nejbohatší směs (např. 100 % O2 ) a po 

levé chudší (např. EAN 50).  Jsou-li obě na levé 

straně, pak sice žádné psané pravidlo není, ale 

pro mnemotechniku je možné si pamatovat, že 

dále od těla je směs, která bude dýchána jako 

poslední (a která by se musela v případě 

odkládání lahví např. v jeskyni odložit jako první). 

Umístění lahví na levé straně ponechává pravé 

ruce víc volnosti pro provádění úkonů.  
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nést i označení maximální hloubky použití (MOD). Láhve musí být zcela jednoznačně 

identifikovatelné nejen označením,  nýbrž nejlépe i po hmatu (velikost láhve, tvar ventilu…).  

 Toto pravidlo platí i pro plicní automatiky na bočních lahvích – i ty musí být jednoznačně 

rozlišitelné, hlavně jejich 2. stupně  – nejlépe typem, ale i jiným markantem (barvou opletu 

hadice, tuhostí a velikostí kousku opletu atd.).  Doporučuje se, aby kyslíková automatika měla 

náústek opatřen ucpávkou nebo krytkou. Hadice těchto automatik by měly mít poněkud větší 

délku než běžnou (> 80 cm), přinejmenším ty PA, jejichž 2. stupně nelze vložit do úst z levé 

strany. Hadice bývají vloženy pod gumové popruhy obepínající láhev a 2. stupeň je zavěšen 

buďto u popruhu nebo u ventilu. U ventilu je uchycen rovněž manometr na krátké (cca 20 cm) 

hadici. Momentálně nepoužívaný přístroj je uzavřen a otevírá se těsně před přibytím na 

zastávku, od níž bude použit. Je dobrým zvykem při přepínání směsi partnerovi předvést, kterou 

PA právě vkládáte do úst – v případě omylu vás může vzápětí na chybu upozornit. Po přepnutí 

na další směs se ventil původně použité PA uzavře a hadice se vsunou znovu pod popruhy – 

v případě velmi těsných popruhů a obzvláště v neoprénových rukavicích je nesnadné popruhy 

od láhve odtáhnout a je vhodné využít úvazku mezi karabinkami protaženého pod popruhy, 

případně malého úvazku na popruzích.       

  

 5.4. Světla, řezací nářadí, cívky, dekompresní bóje. 

 Světla jsou další podstatnou částí výstroje. Hlavní světlo (obr. 23) by mělo mít oddělený 

bateriový kanistr a reflektor spojené ohebným vodičem. Svítivý zdroj by měl mít dostatečný 

výkon a poměrně úzký paprsek. Úzký paprsek je vhodný pro signalizaci, ke které světlo rovněž  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 23.  Hlavní světla. 
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slouží. Dostatečným výkonem se rozumí minimálně 25 W při použití halogenové žárovky a asi 

10 W při výbojce HID. V posledních letech se stále více prosazují svítilny se svítivými 

diodami LED.  

 Zdrojem bývají nabíjecí akumulátorové baterie různých typů a kapacity, která by však 

měla stačit minimálně na plánovanou dobu ponoru. Kanistr s nimi se obvykle zavěšuje doprava 

na pásový popruh co nejdále k zádové desce (příp. k pravému  D-kroužku) a pojišťuje se proti 

posuvu zarážkou (např. další přezkou) nasunutou na opasek. Vzhledem ke své hmotnosti slouží 

i jako vyvažovací prvek. DIR doporučuje nasazovat reflektor na levou ruku pomocí Goodmanova 

úchytu (viz obrázek), který nechává dlaň volnou pro jinou činnost. Volba ruky je závislá na 

potápěčově úvaze. Pokud není světlo používáno, bývá zavěšeno na pravém prsním D-kroužku. 

Je výhodné, dá-li se svítivost reflektoru v průběhu ponoru dle potřeby měnit. Například při 

odečtu údajů na bílé plastové tabulce (obvykle run-time) může příliš intenzivní světlo oslňovat. 

Navíc při ztlumení světla se prodlužuje možná doba svícení. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Obr. 24 a. Záložní světlo.   Obr. 24 b. Záložní světlo s LED. 

Záložní světla (obr. 24) jsou poměrně malá rozměrem i výkonem, avšak musí být 

spolehlivá, a proto se doporučuje používat jako jejich zdroje obyčejné (nikoliv nabíjecí) baterie. 

Nabíjecí baterie při vybití rychle ztrácejí výkon. Je ovšem zapotřebí dbát na včasnou výměnu 

baterií ať už po delším svícení nebo po uplynutí určité lhůty – uvádí se 6 měsíců. Žárovka 

záložní svítilny by neměla být k dosažení větší svítivosti v žádném případě přežhavena. Záložní 

svítilny se doporučují dvě a umísťují se na každý z prsních D-kroužků zavěšením karabinkou a 

uchycením hlavice gumovým kroužkem k popruhu tak, aby nevisely směrem dolů. K uvolnění od 

popruhu pak stačí svítilnu potáhnout za hlavici směrem nahoru a pak ji odepnout. Rozsvícení by 

mělo být jednoduché (např. otočením hlavice reflektoru) tak, aby v případě nutnosti jejího použití 

bylo možno nejprve svítilnu rozsvítit a teprve pak sundat (upuštěná se lépe hledá rozsvícená). 
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Někdy se místo popsaných záložních světel používají světla s několika svítivými diodami 

(LED), jejichž spotřeba elektrické energie je velmi nízká. Je možné je rovněž uchytit na prsní D-

kroužky, ale vzhledem k jejich menším rozměrům také na přilbu nebo přímo na popruh masky.  

 

 

             

 Obr. 25.  Nůž. 

 Nůž (obr. 25) slouží k odřezání lana, sítě, silonového vlákna apod. Není bezpodmínečně 

nutné, aby byl velký – stačí malý a dostatečně ostrý, ale musí být snadno dosažitelný a 

použitelný. Nejčastěji bývá umístěn v pouzdře na opasku, avšak je možné menší nůž umístit na 

mezinožní popruh, k náramkové tabulce, k manometru apod. Je dobré, je – li jeho rukojeť 

opatřena smyčkou (např. gumovou) k navléknutí na zápěstí a tím nůž pojištěn proti ztrátě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 26 a, b, c.  Řezací nástroje. 

Takové pojištění je vhodné pro každé používané nářadí. K odřezání je někdy výhodné 

používat zahnutý vyprošťovací nožík, který zajišťuje i zachycení odřezávaného lana, a to 

případně i za hlavou (obr. 26 a). K prořezání pevnějšího lanka – i kovového – slouží spíše nůžky 

(obr. 26 b,c). Výhodné jsou nůžky typu zahradnických, avšak z jejich výběru jsou vhodnější 

nůžky, fungující spíše jako klíšťky (tzv. „s kovadlinkou“), jejichž břit nože je nastaven vůči ploše 

s vybráním a kde lanko tudíž nemůže vklouznout mezi břity. V každém případě je zapotřebí, aby 

měl potápěč v záloze další řezací nástroj pro případ ztráty jednoho. 

 Cívky s lanem se používají k více účelům. Lanka samotná by měla být syntetická a o 

průměru 1,5 až 2,5 mm. Kostra cívky bývá nerezová, duralová nebo plastová a některé jsou 

opatřeny brzdou či možností zafixování bubnu cívky (obr. 27). Nejjednodušší cívky jsou plastové 

s perforací po obvodu (obr. 27 b).  
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Obr. 27a, b. Cívky. 

  V případě penetrace do uzavřených prostor slouží cívka jako Ariadnina nit umožňující 

návrat zpět i v zakaleném prostředí. Pro tyto činnosti slouží cívka s lankem o délce více desítek 

metrů – dle předpokládané délky průniku. Při jejím používání je třeba v rozumných odstupech 

lanko fixovat a zabránit tomu, aby se dostalo do nepřístupného prostoru (štěrbiny…), kde je 

nedosažitelné. Totéž platí pro každý prozkoumávaný objekt (např. větší vrak), kdy se chceme 

vrátit zpět – obvykle k sestupovému lanu.  

Rozvinuté lano v uzavřených prostorách někdy zůstává na místě jako fixní (vodicí) lano 

pro použití dalších osob nebo pro příští ponor. Pak na vodicí lana bývají umisťovány šipky 

ukazující směr k východu, které lze nahmatat v nulové viditelnosti. 

V uzavřených prostorách se většinou nosí dvě cívky o různých délkách lana, které je 

v případě potřeby možno i spojit. Cívka s kratším lankem (bezpečnostní, obr.  ) je malá a slouží 

při průnicích ke znovunalezení vodicího lana, případně k přemostění mezi dvěma vodicími lany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  28. Cívka s výstupovou (dekompresní) bójkou.  Obr. 29. Dekompresní bójka. 

Při ponorech ve vodě bez fyzického stropu se používá cívka s lanem o délce rovné či 

větší než hloubka, do níž se ponor koná. Použije se k vypuštění výstupové bóje. Výstupová bóje 
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se však častokrát vypouští až na první dekompresní zastávce a cívka pro ni obsahuje kratší 

lanko.  

CMAS předepisuje 2 cívky s lanky o délce 100 m a rovněž 2 bóje. Červená bóje slouží 

jako výstupová (dekompresní) a současně označující místo, kde se potápěč nachází (v 

komfortu), kdežto žlutá je havarijní - upozorňuje povrchovou obsluhu na potřebu pomoci (pak by 

měl dolů sestoupit jisticí potápěč) (obr. 28, 29).  

Nejčastěji se cívky umísťují pomocí karabinek („psích“) na zadní D-kroužek mezinožního 

popruhu, na otvory v zádové desce, někdy k D-kroužkům na spodní objímce základních lahví a 

malá cívka i do kapsy. V kapse může být uskladněno i lanko s karabinkou sloužící k připnutí 

k sestupovému lanu v proudu (tzv. Jon line). 

Výstupová (dekompresní) bójka je vyrobena z neprodyšného materiálu, je výrazně 

zbarvena a má válcovitý tvar a délku 1,5 – 2 metry. Její objem se pohybuje mezi 20 a 30 litry a 

při správném naplnění ční z hladiny i ve vlnách a označuje místo, kde se potápěč nachází, 

jelikož je s ním spojena lankem na cívce. Při výstupu potápěč svinuje cívku, řídí rychlost svého 

výstupu (je lepší, když jeden z partnerů se věnuje svinování a druhý kontroluje hloubku a čas, 

které porovnává s výstupovou (run-time) tabulkou) a zůstává na předepsaných zastávkách. 

Plovoucí bóje pohybující se s hladinou zajišťuje, že potápěč se nachází ve stálé hloubce.   

Většina těchto bójek se po jejím rozvinutí a po upevnění na lanko cívky plní do spodního 

otvoru sprchou plicní automatiky hloubkovou směsí (někdy pomocí speciální inflátorové hadice 

s ventilkem s vyvracecí kuželkou – hlavně tehdy, používá-li se rovněž zvedací vak). Takové 

bójky nemají přetlakový ventil – přebytečný plyn v ní unikne spodem. Některé bójky se plní 

buďto pomocí plnicí hadice inflátoru (přívod do bójky má shodné připojení) nebo přímo speciální 

lahví se vzduchem. V takovém případě je do bójky zabudován přetlakový ventil (rozpínající se 

plyn by jinak bójku mohl roztrhnout) a taková bójka má další funkci: po výstupu na hladinu může 

sloužit jako plovák k nadnášení potápěče.   

Bójka se díky svému tvaru dá snadno stočit do ruličky o malých rozměrech a bývá 

nošena ve speciální brašně na opasku, v kapse obleku, uchycena pod spodním okrajem zádové 

desky nebo uchycena přímo k cívce. 

  

 5.5. Měřicí přístroje, tabulky, wetnotesy. 

 Kromě manometrů, o nichž již byla řeč, je třeba sledovat údaje hloubkoměru, časomíry 

(hodinek) a kompasu. Je možné použít odděleně mechanický hloubkoměr a vodotěsné hodinky. 

DIR doporučuje nosit hloubkoměr na pravém a hodinky na levém zápěstí v takové poloze, aby 
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jejich odečet byl snadný a rychlý. Kompas by se měl rovněž nacházet nad zápěstím, a sice na 

levé ruce.  

V dnešní době je možné použít elektronických měřidel hloubky i času. Při použití 

elektronických měřidel se důrazně doporučuje jejich zdvojení (viz obr. 30). Pokud se používá 

počítač, pak by měl mít možnost přepnout do tzv. gauge modu – do režimu, kdy ukazuje 

hloubku a čas, avšak nestanovuje dekompresní režim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.30. Zdvojené měření hloubky a času.                    Obr. 31.Tabulky k zápisu run-time.   

Dekompresní postup se totiž stanoví předem buďto použitím dekompresních tabulek 

nebo některým dekompresním programem a napíše se na tabulku, kterou sebou potápěč bere 

pod vodu – obvykle ve formě tzv. run – time (obr. 31). Tam je celý výstup popsán po 

jednotlivých zastávkách a časech. Nejvhodnější je za každou hloubku (obvykle v násobcích 3 

metrů) napsat čas, ve kterém má být hloubka opuštěna (konec zastávky). Kromě toho se na 

tabulku mohou – a to se velice doporučuje – dopsat postupy při ztrátě některého 

z dekompresních plynů stejně jako postupy při dosažení nebližší vyšší hloubky než byla hloubka 

plánovaná a také postup při (neúmyslném) prodloužení času na dně. I tyto tabulky by měly být 

zálohovány pro případ ztráty. Jedno z možných řešení je mít sebou vodě odolné kompletní 

dekompresní tabulky. 

Kromě záznamové tabulky se zápisem dekomprese, nosívané povětšinou nad některým 

ze zápěstí, se používá i tzv. wetnotes. Jde vlastně o sešit s listy z plastiku, na který se mohou 

pod vodou zaznamenávat různá měření, pozoruhodnosti, sdělení partnerovi, avšak předem i 

dekompresní režim. 
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 5.6. ABC – maska, šnorchl (dýchací trubice), ploutve. 

 Maska je zcela nepostradatelný prvek výstroje. Musí být pohodlná i při dlouhodobém 

nasazení, musí dobře těsnit a musí umožnit dobrý výhled – mít velké zorné pole. Kromě toho by 

maska měla mít co nejmenší objem, což usnadňuje její vylití a obvykle i zvětšuje její zorné pole. 

Maska s malým objemem má rovněž malé rozměry a je snáze skladovatelná. To je důležité pro 

umístění záložní masky, která by měla být součástí výstroje. Konstrukce masky by měla být 

taková (tuhá), aby skla nemohla snadno vypadnout. Záložní maska je obvykle nošena v kapse 

obleku, případně v brašně na opasku. 

 Dýchací trubice se používá při plavání na hladině a to je při technickém potápění případ 

spíše výjimečný. Má-li však již být použita, pak by měla být co nejjednodušší, hladká - bez 

zbytečností jako jsou výdechové ventily nebo krytky apod. Při použití by měla být jednoduše 

vstrčena pod popruh masky.   

 Ploutve by měly být spíše tužší, nikoliv příliš ohebné. Záleží ovšem na potápěči a síle 

jeho nohou. Oblíbené jsou v poslední době gumové ploutve typu „Jetfin“. DIR doporučuje 

vyměnit úchytné pásky se speciálními přeskami, které se mohou uvolnit, prasknout, zachytit, za 

pevný úchyt s pružinami místo pásků. 

  

 5.7. Ochrana proti chladu. 

        Ochranu proti chladu zajišťuje izolační oblek. I na tuto součást výstroje se vztahuje 

pravidlo o účelnosti jejího použití. Samozřejmě je možno v teplých vodách použít mokrý 

neoprénový oblek, avšak připravujeme se o výhodu dalšího vyvažovacího prvku, jímž je změna 

objemu (a tudíž i potápěčova vztlaku) plněním suchého obleku. Při trimixovém potápění se 

navíc obvykle potápíme do větších hloubek a pod termoklinou nevýhody mokrého či 

polosuchého obleku oproti suchému (značně menší izolační schopnost, avšak i částečná ztráta 

vztlaku jeho stlačením) převažují. Hovoříme – li o pasivní ochraně (bez přívodu tepla), nelze 

téměř nikdy (pokud nejde o potápění v termálním zřídle apod.) v mokrém ani polosuchém 

obleku dosáhnout stavu, kdy produkce tepla organizmem vyváží tepelné ztráty a po určité době 

dochází k podchlazení. Naopak v suchém obleku se k tomuto stavu lze dobře přiblížit. 

Suchý oblek (obr. 32) může být neoprénový nebo membránový (předem stlačený 

neoprén – crush neopren - je řazen k  membránovým). Izolační schopnost neoprénového 

suchého obleku je při použití stejného podvlékacího prádla samozřejmě větší, avšak zmenšuje 

se stlačováním neoprénu s rostoucí hloubkou. Současně se však snižuje i potápěčův vztlak a 

tuto změnu je nutno vykompenzovat větším dofouknutím obleku, případně křídla (při povrchu 

potápěče cca 1,8 m2 a stlačení obleku o 3 mm to činí asi 5 litrů, což v hloubce 70 metrů 
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znamená objem 40 hladinových litrů). Z hlediska stálosti vztlaku je tudíž výhodnější oblek 

membránový – avšak pro tepelný komfort vyžaduje více spodního prádla. Výběr tudíž závisí na 

potápěči. 

 

      

 

 

 

 

 

      Obr.33.  Rukavice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr.32.  Suchý oblek. 

Neoprénové rukavice, obzvláště nasazené na membránovém obleku, by měly mít 

dostatečně dlouhý vstup (manžetu), aby tepelně dobře chránily i oblast za zápěstím.  

Na obleku by měla být alespoň jedna kapsa k uložení např. záložní masky.   

 Podvlékací prádlo je výhodné rozdělit do více vrstev. Nejprve tenčí tričko a spodky, 

případně overal z bavlny nebo pot odpuzujícího materiálu. Teprve potom z materiálu jako je 

thinsulate, který byť mokrý udržuje si stále cca 80 % své izolační schopnosti. Samozřejmě lze 

pro tvrdší podmínky vložit i mezivrstvu vlhkost odpuzujícího materiálu. 

 Odvod tepla v suchém obleku je závislý i na vodivosti plynu, zaplňujícího oblek. 

Porovnáme-li vodivosti vzduchu a argonu, vidíme, že vodivost vzduchu je přibližně 1,5krát větší 

než vodivost argonu a odvod tepla argonem se tudíž děje o třetinu pomaleji. Naopak hélium 

odvádí teplo asi 6krát rychleji než vzduch. Při ponorech se vzduchem nebo s nitroxem 

v menších hloubkách je možno doplňovat oblek z pravé PA napojené na cílovou směs. 

Vzhledem k vysoké tepelné kapacitě hélia, ale také vzhledem k nebepečí důsledků izobarické 

Na volbě potápěče závisí i výběr rukavic. 

Obvykle jde o záležitost zvyku. Suché rukavice, 

tj. membránové rukavice s těsnicími kroužky 

s podvlečenými rukavicemi s dobrou tepelnou 

izolací (např. fleecové) mají výhodu lepšího 

hmatového vnímání oproti neoprénovým. Jsou 

ovšem náchylnější k protržení, kdy se jejich 

izolační vlastnost rázem sníží k minimu, což 

neplatí o rukavicích neoprénových.  
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kontradifuze, by to určitě nebylo vhodné pro větší hloubky s trimixem. Proto bývá za těchto 

okolností oblek doplňován buďto vzduchem nebo argonem ze zvláštní láhve nebo někdy i 

nitroxem z dekompresní láhve – toto řešení bývá spíše náhradní při vyprázdnění argonové 

láhve.  

Alternativou k argonu je i oxid uhličitý, jehož tepelná vodivost je ještě menší a je levnější 

a bývá občas používán. Bohužel se za běžných teplot nedá příliš stlačit, jelikož již při tlacích 

přes 5 MPa (50 barů) přechází do kapalného stavu a pak by odpařováním na těle mohl způsobit 

omrzliny. Další překážkou je skutečnost, že se snadno váže s vodou (potem…) na slabou 

kyselinu uhličitou a ta pak pokožku citlivějších osob dráždí.   

 Při delších pobytech pod vodou je nutno nejen doplňovat v organizmu tekutiny, nýbrž se 

jich i zbavit – močit. Pro tento případ existují dvě základní řešení: buďto pomocí speciálního 

vývodu vypudit moč do okolí nebo použít velké nasákavé pleny pro dospělé. První řešení asi 

není zcela případné pro dámy, které si však při řešení druhém mohou vypomoci i prostředky 

jinými.  

 Další možností, jak si udržet tepelný komfort, je vytápění. Dnešní akumulátorové zdroje 

stačí k zahřátí odporových destiček vhodně umístěných na potápěčově těle. Rozšiřuje se tudíž 

používání speciálních vytápěných podvlékacích vest.  

     

 5.8. Analyzátory složení směsi.  

 Na rozdíl od nitroxu, kdy stačilo provést analýzu na koncentraci kyslíku, je nutno 

v trimixu zjistit i koncentraci hélia.  

Stanovení koncentrace kyslíku se obvykle provádí pomocí kyslíkového čidla, vloženého 

do pomalého proudu směsi. Čidlo je vlastně galvanický článek, pokrytý membránou 

propouštějící molekuly kyslíku a vyvolávající elektrické napětí mezi póly. Jeho velikost je tak 

závislá na parciálním tlaku kyslíku a kalibrovaným milivoltmetrem je pak možno stanovit 

koncentraci kyslíku.  

Koncentrace hélia se obvykle měří pomocí sondy, která měří tepelnou vodivost směsi. 

Vzhledem k vysoké tepelné vodivosti hélia v porovnání s ostatními složkami trimixu je možno 

stanovit koncentraci He poměrně přesně (obr. 34). 

Podobně se v porovnání s dusíkem a kyslíkem v héliu podstatně rychleji (asi třikrát) šíří 

zvuk. Toho bývá v některých analyzátorech  koncentrace hélia rovněž využito.  

Vzhledem k náročnosti obou metod měření koncentrace hélia a menšímu trhu jsou ceny 

těchto analyzátorů v porovnání s analyzátory kyslíku až pětinásobné.  
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     Obr. 34.  Různé analyzátory hélia. 
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6. Dodatek 1.:  Dekomprese. 

2.2.13.1. Dekompresní modely – saturace a desaturace. 

V kapitole 2. 2.13. jsme se detailněji věnovali rozpouštění plynů v kapalinách s ohledem 

na rozpouštění dýchaného inertního plynu v organizmu potápěče. V dalším budeme pro 

jednoduchost předpokládat, že jde o ponor se vzduchem pokud nebude řečeno jinak. 

Při výpočtech pro účely dekomprese je nutno k získání parciálního tlaku inertních plynů v 

alveolách nejprve hodnotu celkového tlaku snížit o napětí (parciální tlak) nasycených vodních 

par v plicních sklípcích při teplotě 37 °C, které činí asi 6,3 kPa, a teprve pak ji vynásobit 

objemovým podílem plynů ve vzduchu. Při dýchání vzduchu na hladině (pro normální 

atmosférický tlak použijeme přesnější hodnotu pa0 = 101,3 kPa) je tedy  

p0 = (pa0 - 6,3) · 0,79 = (101,3 - 6,3) · 0,79 = 75 kPa. 

Při sestupu do hloubky 30 metrů by se tento tlak zvýšil na  

pA = (p30m - 6,3)  0,79 = (400 - 6,3)  0,79 = 311 kPa.    

 Přestup plynů, a to všech, nejen dusíku, se děje v důsledku tlakového spádu (gradientu 

tlaku), tedy po spádu parciálního tlaku. Plyn přestupuje z míst o vyšším parciálním tlaku (a tudíž 

i o vyšší koncentraci) do míst o jeho nižším parciálním tlaku. Takto se rovněž děje výměna 

dýchacích plynů, a to jak v alveolách, tak v buňkách. Kyslík je ke tkáním přenášen z větší části 

jako chemicky vázaný, avšak zčásti i fyzikálně rozpuštěný. V buňkách tkání je však v procesu 

metabolizmu spotřebováván. 

Při potápění se ovšem do krve navíc dostává i již zmíněný dusík a krev ho nyní roznáší 

do dalších tkání - v některých tkáních se rozpouští rychle (krev samotná, CNS..., v prokrvených 

tkáních už v důsledku zvětšení plochy přestupu), v některých pomaleji (tuky) a v některých 

obzvláště pomalu (chrupavky). Jelikož je dusík roznášen krví, záleží jeho rozpouštění i na stupni 

prokrvení, jak bylo naznačeno. Tkáně se dusíkem sytí (saturují) až na konečnou hodnotu, která  

je např. v hloubce 20 m rovna 0,79 ·(300 kPa - 6,3 kPa) = 232 kPa (2,32 barů). Aby se na tuto 

hodnotu nasytily i velmi pomalé tkáně (s poločasem sycení asi 600 minut), museli bychom 

v hloubce pobýt až tři dny. Při naší omezené době pobytu pod hladinou se rychlé tkáně (např. s 

t1/2 = 5 minut) skutečně na maximální možnou hodnotu nasytí, pomalejší a pomalé však jen na 

její určitý díl (obr. 35).  

 My v dalším využijeme členění dle prof. Bühlmanna, jehož modely ZHL-12 a hlavně ZHL-

16B  jsou nejpoužívanější pro tzv. haldaneovské dekompresní výpočty, které předpokládají 

vysycování bez existence bublin. Zde je tento model prezentován pro jeho jednoduchost.     
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Obr.35. 

 

 
         
Komp.č. 

t1/2  pro N2 (min) t1/2  pro He 
(min) 

Přiřazená tkáň 

         1 5,0 1,88 krev 

         2 8,0 3,02 mozek 

         3 12,5 4,72 mícha 

         4 18,5 6,99  

         5 27,0 10,21  

         6 38,3 14,48 pokožka 

         7 54,3 20,53 svalstvo 

         8 77,0 28,11  

         9 109,0 41,20  

        10 146,0 55,19 vnitřní ucho 

        11 187,0 70,69  

        12 239,0 90,34  

        13 305,0 115,29 klouby 

        14 390,0 147,42 kosti 

        15 498,0 188,24 chrupavky 

        16 635,0 240,03  

            Tab.10. Poločasy sycení pro jednotlivé kompartmenty, model ZHL-16B 

Vzájemný poměr poločasů pro hélium a pro dusík vychází z poměru jejich rychlostí 

difuze, který je úměrný druhé odmocnině z poměru jejich molárních hmotností .. Z toho plyne: 

t1/2
N2 / t1/2

He = N2 /He =  28,013 / 4,0026 =2,6455. 

Procentuální podíl nasycení  

pro různé poločasy sycení (v minutách)
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K výpočtu sycení dusíkem, obsaženým ve vzduchu - například pomocí kalkulačky - tedy 

můžeme pro každou tkáň postupovat následovně: 

        a) z hloubky a z počátečního tlaku p0  ve tkáni stanovíme tlakový rozdíl (pA - p0 ). 

        Příklad: po rychlém sestupu do hloubky 20 m by byl  pA = (300 kPa - 6,3 kPa)  0,79 = 

232,0 kPa a tlakový rozdíl (pA - p0 ) = (232 -75) = 157 kPa. 

        b) z času v uvedené hloubce stanovíme podíl i =t / t i1/2 (pro danou tkáň). 

        Příklad: pro čas 25 minut bychom pro tkáň č.1 obdrželi 1  = 25 / 5 = 5,00, tj. 5 poločasů, 

kdežto pro tkáň č.7 dostáváme hodnotu 7  = 25 / 54,3 = 0,460  0,5 poločasu. 

 d) konečný parciální tlak dusíku v jednotlivých tkáních stanovíme přičtením těchto 

přírůstků k původnímu tlaku p0  ve tkáních. 

        Příklad: v našem případě by ve tkáni č.1. činil parciální tlak dusíku p1 = 75,0 + 152,13 = 

227,13 kPa a ve tkáni č.7 p7 = 121,0 kPa. 

 

2.2.14. Desaturace inertních plynů. 

Při výstupu se pak dusík v důsledku jeho sníženého parciálního tlaku v alveolách i v krvi 

z tkání uvolňuje, je krví přenášen do plic a vydýcháván. Tak je tomu při pomalém výstupu a 

mělo by být naší snahou takový mechanismus vysycování dusíku z těla podpořit. Takové 

vysycování (desaturace) plynu z kapaliny má sice obrácený průběh, avšak i ten je popisován 

stejnými vztahy jako jeho rozpouštění.  

K poklesu PA  může dojít více způsoby - například při přechodu na jinou dýchací směs s 

malou koncentrací dusíku. Toho bývá při směsovém potápění využíváno nejčastěji. Pro 

jednoduchý výpočet dekomprese nás však nyní zajímá ten nejpodstatnější - snižování okolního 

tlaku a tím i parciálního tlaku inertního plynu v alveolách. 

        Zahájení výstupu nemusí obvykle znamenat i zahájení desaturace všech tkání. Některé 

z tkání jsou nasyceny jen na malý zlomek konečného možného parciálního tlaku a ještě v 

průběhu výstupu může dojít k jejich dalšímu sycení. Známe-li parciální tlak pi  v dané tkáni, pak 

můžeme snadno stanovit okolní tlak, při němž by došlo v průběhu výstupu k zahájení 

desaturace. K rovnosti pA  a pi  by totiž došlo v hloubce h, ve které pro tlak ph  platí vztah 

                pA = ( ph  - 6,3)  0,79 = pi 

Pak 

                ph = pi / 0,79 + 6,3 (kPa) 

        Příklad: dosazením předchozích dat za pi  (227,13 a 121,0 kPa) zjistíme, že pokud 

bychom vystupovali rychle (bez další saturace), došlo by k zahájení desaturace tkáně č.1 již při 
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okolním tlaku 293,8 kPa, tj. v 19,4 metrech, kdežto tkáň č.7 by se začala vysycovat až v 

přibližně 6 metrech (vypočtený tlak 159,6 kPa). Jelikož do hloubky 6 metrů by však výstup z 20 

metrů předepsanou rychlostí 10 m za minutu trval 1,4 minuty, v průběhu výstupu by se tkáň č.7 

ještě sytila dusíkem a k zahájení desaturace by tedy došlo v poněkud větší hloubce. 

 

2. 3. 0.Modelování dekomprese. 

2.3.1. Úvod. 

Dekompresí se obecně rozumí snížení tlaku. Při potápění se dekomprese koná při 

každém výstupu, avšak samotný pojem je poněkud širší - naznačuje řízení procesu výstupu tak, 

aby nedocházelo k takové desaturaci inertních plynů rozpuštěných ve tkáních, která by 

zapříčinila tvorbu bublin způsobujících klinické potíže.    

 

2.3.2. Přípustné přesycení. 

        Pokud by lidské tělo nesneslo žádný stupeň přesycení, museli bychom z hloubky 

vystupovat velmi pomalu na pokraji rovnováhy mezi tlakem v tkáních a tlakem okolí. Tak to 

původně předpokládal ve 2. polovině 19. století i Paul Bert. Naštěstí dr. Haldane svými pokusy z 

let 1905 -1907 dokázal, že nejen kozí, nýbrž i lidský organismus určitý stupeň přesycení snese 

bez klinických potíží. Po dlouhodobém pobytu v hloubce 10 m bylo možno vynořit se přímo na 

hladinu, aniž by se vyskytly problémy. Z větších hloubek již to nešlo, a tak spatřil světlo světa 

první faktor přípustného přesycení  (v některých modelech též ”M" - faktor): maximální přípustný 

poměr parciálního tlaku dusíku ve tkáních (1,56 baru v hloubce 10 m) k okolnímu tlaku, do 

něhož je možno vystoupit (1 bar na hladině), který byl tedy roven 1,56. Později však bylo 

zjištěno, že jedna hodnota uvedeného faktoru nestačí. Tzv. rychlé tkáně totiž snesou větší 

stupeň přesycení než tkáně pomalé. Modely, zakládající se na maximálním přípustném 

přesycení jako omezujícím kritériu pro výstup se nazývají haldaneovské, případně 

neohaldaneovské. Některé jiné modely (např. VPM) pro toto kritérium používají například 

kritický objem bublin v organizmu.  

Také v teorii dekomprese vypracované profesorem Bühlmannem se objevuje přípustný 

stupeň přesycení. Ke stanovení zmíněného faktoru je oproti Haldaneově v jeho teorii zapotřebí 

dvou konstant. Mezi parciálním tlakem dusíku ve tkáních p
iN2 a tlakem okolí, který daná tkáň 

ještě „toleruje" p
itol je předpokládán vztah 

                                pitol = (piN2 - ai) bi  , 

 ve kterém ai a bi  jsou výpočetní koeficienty pro tkáň s indexem i (pro i-tou tkáň). 
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 Hodnota prvního z nich je závislá na zvolených jednotkách tlaku. Koeficienty jsou uvedeny v 

tabulce Tab.11, koeficient a v barech. K výpočtům přípustného přesycení pro jednotlivé tkáně je 

použito 16 dvojic koeficientů a a b.  

  Příklad: Pro tkáně č.1 a č.7 z předchozích příkladů by před zahájením výstupu byly 

tolerovány poklesy okolního tlaku na hodnoty 

                 p1tol = (227,1 -116,7)  0,5577 = 61,6 kPa (< 100 kPa) 

   p7tol = (121,0 - 50,0)  0,869 = 61,7 kPa (< 100 kPa) 

a byl by tedy možný přímý výstup na hladinu (100 kPa). 

 

   N2     He 

Komp. t1/2 (min) a (bar) b t1/2 (min) a (bar) b 

         1 5,0 1,1672 0,5577 1,88 1,6236 0,4770 

         2 8,0 1,0048 0,6514 3,02 1,38 0,5747 

         3 12,5 0,8653 0,7222 4,72 1,1879 0,6527 

         4 18,5 0,7562 0,7825 6,99 1,046 0,7225 

         5 27,0 0,6694 0,8126 10,21 0,9211 0,7582 

         6 38,3 0,5643 0,8434 14,48 0,8232 0,7957 

         7 54,3 0,4996 0,8693 20,53 0,7321 0,8279 

         8 77,0 0,4477 0,8910 29,11 0,6508 0,8553 

         9 109,0 0,4201 0,9092 41,2 0,5981 0,8757 

        10 146,0 0,3756 0,9222 55,19 0,5568 0,8903 

        11 187,0 0,3469 0,9319 70,69 0,5285 0,8997 

        12 239,0 0,3265 0,9403 90,34 0,5178 0,9073 

        13 305,0 0,2848 0,9477 115,29 0,5137 0,9122 

        14 390,0 0,2722 0,9544 147,42 0,5196 0,9171 

        15 498,0 0,2486 0,9602 188,24 0,515 0,9217 

        16 635,0 0,2341 0,9653 240,03 0,5109 0,9267 

Tab.11. Koeficienty přípustného přesycení a hodnot maximálního přípustného přesycení 

tkání na dekompresních zastávkách. K přepočtu na kPa je třeba hodnoty a vynásobit 100 ! 

 

  Příklad : Tkáň č. 5 (t
1/2 = 27,0 min) byla v hloubce nasycena dusíkem na parciální tlak 332 kPa. 

Do jaké hloubky by směl potápěč s ohledem na tuto tkáň bez obav vystoupit ? 

        Řešení : p5tol  = (332 - 66,9)  0,813 = 215,5 kPa, což odpovídá hloubce 11,6 ≈ 12 metrů! 
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2.3.3. Dekompresní zastávky a řídící tkáň. 

V předchozím příkladě by bylo možno s ohledem na parciální tlak dusíku ve tkáni č. 5 

vystoupit do hloubky 12 metrů a nikoliv do  menší. V této hloubce by bylo nutno setrvat po 

určitou dobu, po níž by tkáň dusík desaturovala a umožnila výstup do menší hloubky. Z 

tradičních důvodů se za hloubky zastávek, určených k další desaturaci tkání, berou hloubky v 

násobcích 3 metrů (původně násobky 10 stop). To znamená hloubky 3 m, 6 m, 9 m, 12 m atd. 

        Při výpočtu způsobu výstupu se tedy může postupovat tak, že v průběhu simulovaného 

výstupu předepsanou rychlostí se pro každou hloubku, v níž se potápěč nachází, a pro každou 

tkáň zjišťuje, zda je možno vystoupit výše. Tkáň, která výstup zastaví (maximálním přípustným 

přesycením) se nazývá řídicí tkáň. V průběhu zdržení na zastávce klesá hodnota parciálního 

tlaku dusíku v ní i v ostatních tkáních. Zdržení musí svojí délkou zajistit, že parciální tlak dusíku 

ve všech tkáních poklesne na hodnotu, umožňující výstup na další dekompresní zastávku. V 

průběhu desaturace na zastávce se často stává řídící tkání jiná, vždy pomalejší tkáň. 

Pro jednotlivé hloubky dekompresních zastávek je však možný  i opačný postup: předem 

stanovit, jaké jsou maximální přípustné parciální tlaky dusíku pro výstup do dané hloubky, tzn. 

dosazením hodnot tlaků dýchaného vzduchu p
hz na zastávce za p

itol vypočíst hodnoty parciálních 

tlaků dusíku v  jednotlivých tkáních piN2, které ještě umožňují do hloubky zastávky vystoupit 

      p iN2= phz / bi + ai . 

                      

N2 hladina 3 m 6 m 9 m 

Komp. 100 kPa 130 kPa 160 kPa 190 kPa 

1 296,03 349,82 403,61 457,40 

2 254,00 300,05 346,10 392,16 

3 225,00 266,54 308,08 349,62 

4 203,00 241,33 279,67 318,01 

5 190,00 226,92 263,84 300,76 

6 175,00 210,57 246,14 281,71 

7 165,00 199,51 234,02 268,53 

8 157,00 190,67 224,34 258,01 

9 152,00 184,99 217,99 250,98 

10 146,00 178,53 211,06 243,59 

11 142,00 174,19 206,38 238,57 

12 139,00 170,90 202,81 234,71 

13 134,00 165,65 197,31 228,97 

14 132,00 163,43 194,86 226,30 

15 129,00 160,25 191,49 222,74 

16 127,00 158,08 189,16 220,24 

 

Tab.12. Parciální tlaky N2 ve tkáních (v kPa), umožňující výstup na hloubku zastávky. 
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 Jejich znalost je příčinou toho, že dekompresní počítač „ví" už v hloubce zda a jakou 

dekompresní zastávku bude nutno vykonat (viz tabulka 12). 

Ty časy pobytu v hloubce, při nichž není v žádné tkáni dosaženo parciálních tlaků dusíku 

odpovídajících tlaku na hladině (tj. phz = pa0 = 100 kPa), jsou tzv. nulové časy, které vyžadují 

pouze bezpečnostní zastávku. V základních Bühlmannových dekompresních tabulkách jsou 

uvedeny pro příslušnou hloubku v prvním řádku, pokud jsou ovšem reálně využitelné. 

 

        Příklad: pro tkáň č.7 a hloubku zastávky 6 metrů (phz =160 kPa) obdržíme p7N2 = 160 / 

0,869 + 49,96 = 234,0 kPa. Pro zastávku v 9 metrech je p7N2 = 190 / 0,869 + 49,96 = 268,5 kPa. 

Je-li tedy dílčí tlak dusíku ve tkáni č.7 větší než 234,0 kPa, avšak menší než 268,5 kPa, je nutno 

se zdržet v hloubce 9 metrů a vyčkat na jeho pokles na tuto hodnotu (tedy na 234,1 kPa). 

Potom je nutno zůstat na zastávce v hloubce 6 metrů po dobu, než tlak v této nebo v pomalejší 

tkáni nedosáhne předepsaných hodnot pro výstup do 3 metrů (pro tkáň č.7 199,5 kPa, pro tkáň 

č.8 190,7 kPa a pro tkáň č.9 184,0 kPa...). 

 

 Dobu, po kterou je nutno zůstat na zastávce z hlediska desaturace uvažované tkáně, je 

možno stanovit pomocí vztahu pro relativní podíl. Připomeňme si znovu vztah pro sycení a 

desaturaci: 

(p – p0) = (pA – p0) ·(1 – e -Ln(2) ∙ t /t1/2) = (pA – p0) ·(1 – 2 - t /t1/2) = (pA – p0) ·(1 – 2 -). 

Známe počáteční tlak p
0 = p

i6m  a známe i hodnotu p
i3m

, na kterou musí tlak klesnout, abychom 

mohli vystoupit výše a víme rovněž, jaký je alveolární parciální tlak dusíku p
A 

v hloubce 

zastávky, na které se nacházíme. Pak známe i hodnotu relativního podílu (p
i3m 

- p
i6m 

) / (p
A 

- p
i6m

) 

desaturace, který se opět rovná hodnotě  = (1 – 2 -), a tu lze odečíst v Tab. 9, nyní ovšem 

obráceným postupem. Přiřadíme jí zobecněný čas   a odtud pomocí vztahu ti =   t
i1/2 

nalezneme hledanou dobu t
i
. 

        Parciální tlaky dusíku v alveolárním vzduchu na jednotlivých dekompresních zastávkách 

v hloubce h nyní stanovíme pomocí vztahu 

                         p
A 

[kPa] = (h  10 + p
at 

- 6,3) / 0,79, 

ve kterém p
at  

je atmosférický tlak v kPa. Budeme předpokládat, že je to normální tlak u hladiny 

moře, tedy p
at 

= 101,3 kPa. Pak pro hloubky jednotlivých zastávek obdržíme 

           h [m] 0 3 6 9 12 

    p
A 

[kPa] 75,0 98,8 122,5 146,2 169,8 
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2.3.4. Doby zdržení na zastávkách. 

Pomocí výše uvedeného návodu si v dalším předvedeme výpočet zdržení na jednotlivých 

dekompresních zastávkách. Zopakovat uvedené výpočty je možné pomocí kalkulačky a pokud 

kalkulačka samotná neumožňuje výpočet zobecněného času   přímo, lze použít tabulky pro 

podíly . Úmyslně zde není uveden celý ponor, avšak výpočty by se blížily dekompresi po 

ponoru na 30 minut do 45 metrů. 

        Příklad: 

        Ve 3. řádku následující tabulky jsou uvedeny skutečné parciální tlaky p
iN2 

ve tkáních č. 1 

až 8 po předchozím ponoru, výstupu, dekompresi a po opuštění zastávky ve 12 m : 

Komp. 1 2 3 4 5 6 7 8 

ti1/2 
(min) 5,0 8,0 12,5 18,5 27,0 38,3 54,5 77,0 

p
iN2 

(kPa 333,2 357,3 340,0 305,7 264,3 225,8 191,2 162,4 

 9 metrů, podle tabulky 4 musí k výstupu do 6 m tlaky poklesnout na 

    p
i6m (kPa) 403,6 346,1 308,1 279,7 263,8 246,1 234,0 224,3 

 čas ti (min) 0 1 4 5 1    

  

 Výpočty času na zastávce v 9 metrech: 

        Už na začátku parciální tlak ve tkáni č.1 umožňuje přímý výstup až do 3 metrů (hodnota 

332,1 kPa je menší než 349,8 kPa pro 3 metry z Tab.12). Pro tkáň č.2 platí, že do 6 metrů 

smíme vystoupit, klesne -li parciální tlak dusíku v ní na 346,1 kPa. Avšak v této tkáni je zmíněný 

tlak roven 357,3 kPa. Proto nejprve stanovíme podíl , (ve kterém p
A9m =146,2 kPa) jako   

=(346,1 - 357,3) / (146,2 - 357,3) = -11,2 / -211,2 = 0,053  a v tabulce hodnot   provedeme 

interpolaci mezi hodnotami 0,000 ( = 0) a 0,067 ( = 0,1), (tedy  = (0,1-0,0)  (0,053-0,0) / 

(0,067 - 0,0) + 0,0 = 0,079), která dá pro   hodnotu  = 0,079. Pak čas k desaturaci t
2  

obdržíme vynásobením poločasu t
21/2  

= 8 minut tímto číslem a máme t
2 = 8 · 0,079 = 0,632 

minut, a jelikož  zaokrouhlujeme na celé minuty výše, obdržíme údaj 1 minuta.  

Stejnou metodou stanovíme nejprve   pro tkáň č.3:  = (308,1 - 340,0) / (146,2 - 340,0) 

= 0,165. Potom  = (0,3 - 0,2)  (0,165 - 0,129) / (0,188 - 0,129) + 0,2 = 0,261, t3 =  t31/2  = 3,26 

minut. Potřebný čas na zastávce po zaokrouhlení dá 4 minuty.   

Dosazením údajů pro tkáň č. 4 dostáváme  = 0,163. Odtud interpolací získáme  = 

0,258 a pak t4 =  t41/2  = 4,77 minut, tedy po zaokrouhlení obdržíme pro tkáň č. 4 čas 5 minut. 

Výpočet provedený pro tkáň číslo 5 dává   =0,0039,  = 0,0058 a čas t5 =  t51/2  = 0,157 minut, 
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tj. po zaokrouhlení čas 1 minutu. Pro další tkáně již není nutno výpočet provádět. Řídící pro 

dekompresní zastávku v 9 metrech je tkáň č. 4 s nejdelší potřebnou desaturací 5 minut. 

Po výdrži 5 minut na zastávce v 9 metrech poklesnou hodnoty parciálních tlaků dle 

rovnice p = (pA – p0) ·(1 – 2 -) +p0, ve které p0 je nyní původní tlak po přibytí na zastávku a  

 = t /t1/2. Pak pro tkáň č. 1. je  = t /t1/2 = 5/5 = 1 a máme  p1 = (146,2 -333,2) ·(1 – 2 -1) 

+333,2 = 239,7 kPa. Podobně pro tkáň č. 2 obdržíme p2 = (146,2 -357,3) ·(1 – 2 -5/8) +357,3 =  

= (146,2 -357,3) ·(1 – 0,648) +357,3 = -211,1 ·0,352 +357,3 = 283,0 kPa atd. Tedy tlaky v 

jednotlivých tkáních by poklesly na následující hodnoty: 

Komp. 1 2 3 4 5 6 7 8 

ti1/2 
(min) 5,0 8,0 12,5 18,5 27,0 38,3 54,5 77,0 

  p
iN2

(kPa) 239,7 283,0 293,1 278,4 250,1 218,9 188,4 161,7 

a bylo by možno vystoupit do 6 metrů. 

V 6 metrech bychom postupovali stejně jako v 9 metrech, až na to, že nyní pA6m = 122,5 

kPa a ke stanovení výdrže na zastávce bychom museli použít přípustných parciálních tlaků pro 

hloubku 3 metry.  Přitom za p0 bychom dosadili hodnoty z předchozí tabulky. 

Jak vidno, výpočet pomocí kalkulačky je možný, avšak únavný a protože postupy se 

stále opakují, je vhodné k nim použít některý z tabulkových procesorů. 

6 metrů, podle tabulky 3 musí k výstupu do 3 m tlaky poklesnout na 

p
i3m  

(kPa) 349,8 300,0 266,5 241,3 226,9 210,6 199,5 190,7 

čas t(min) - - 3 7 8 5   

 6 metrů/ 8 minut, tlaky ve tkáních poklesly na hodnoty 

 piN2 (kPa) 161,3 202,8 232,0 238,0 226,4 205,9 182,0 159,0 

  výstup do 3 metrů, podle tabulky 3 musí k výstupu na hladinu tlaky poklesnout na 

 p
i0m 

(kPa) 296,0 254,0 225,0 203,0 190,0 175,0 165,0 157,0 

čas t
i 
(min) - - 1 8 18 19 18 8 

        3 metry/ 19 minut, tlaky poklesly na hodnoty 

 p
iN2

(kPa) 103,3 118,8 145,2 167,1 177,1 174,7 164,1 149,5 

         

a je možný výstup na hladinu. 
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Tolerovaná hloubka a skutečnost

45m/30 min,korekce [1,03h+1,700 mn.m.]
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Obr.36.Tolerované hloubky pro vybrané tkáně, obálka a skutečný profil. 

Poznámky: 

1. V průběhu výstupu se postupně střídají řídicí tkáně pro stanovení času na 

zastávkách (v 9 m tkáň č. 4, v 6 m tkáň č. 5 a ve 3 m tkáň č. 6). Výpočty se provádějí 

pro všechny tkáně a dekompresní postup je určen „obálkou" všech tkání.  

2. Po výstupu tkáně obsahují stále ještě určité množství dusíku a pro opakované 

ponory nebo pro odlet je s ním třeba počítat (jako při výpočtu dob na zastávce). 

3. Větší nadmořská výška znamená nižší atmosférický tlak na hladině a rovněž nižší 

přípustné parciální tlaky dusíku ve tkáních, tudíž i delší dekompresi. 

4. Použije-li se na zastávkách místo vzduchu bohatšího nitroxu nebo čistého kyslíku, 

sníží se alveolární parciální tlak dusíku pA  a desaturace je podstatně kratší. 

      To je v souladu s doporučením používat kyslík při dekompresi, je-li k dispozici. 

 Výpočty pro body 2 až 4 se provádějí pomocí algoritmu totožného s demonstrovaným. 

  

2.3.5. Závěrečné poznámky k Bühlmannově základnímu modelu. 

        Při skutečném vypracovávání Bühlmannových tabulek byly do výpočtu zahrnuty dva 

bezpečnostní faktory. První z nich je fakt, že výpočetní hloubka je rovna skutečné (uvedené 

např. v tabulkách), avšak zvětšené o její 3 % a 1 metr. Tak např. údaje v řádku 33 m v 

tabulkách jsou ve skutečnosti údaje, získané výpočtem pro (1,03  33 +1) = 35 metrů. 
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        Bühlmannovy vzduchové tabulky současně platí až do nadmořské výšky 700 m, v níž je 

tlak menší, než u hladiny moře. Aby však platily v tak širokém rozmezí, musel být brán v úvahu 

tlak u hladiny moře (101,3 kPa) k výpočtům alveolárního tlaku p
A  pro saturaci (ponor) a výstup, 

avšak v přípustném tlaku okolí p
itol  

je nutno brát v úvahu to, že tlak u hladiny odpovídá 

nadmořské výšce 700 m, t.j. 93  4 kPa. Dle literatury byl za základ vzat tlak 0,95 baru, tj.       

95 kPa. Pak tlak v hloubce dekompresních zastávek musí být příslušně modifikován a například 

v 6 m je roven nikoliv 160 kPa (případně 161) nýbrž jen 155,0 kPa. Podobně je nutno 

modifikovat přípustné tlaky v hloubkách zastávek (do vztahu pro jejich výpočet dosadit namísto 

1 baru 0,95 baru) a například pro tkáň č. 4 místo původních hodnot musíme pro hladinu počítat 

s přípustným tlakem 197,0 kPa (původně 203,0), pro 3 m s 235,4 kPa (původně 241,33) atd. 

Tím se pochopitelně prodlouží i doba výdrží na dekompresních zastávkách. 

 K dekompresním postupům patří i upozornění na vhodnost využívání nulových časů 

obzvláště při opakovaných ponorech a rovněž na to, aby se potápěči vyvarovali častého střídání 

hloubek ve smyslu yo-yo diving. Aniž bychom zabíhali do detailů, které znají lépe specialisté, je 

vhodné na tomto místě upozornit na to, že tiché bubliny, na kterých se mohou uchycovat jemné 

krevní sraženiny, se při dalším ponoru nemusejí zcela eliminovat. Naopak, stávají se vhodným 

místem pro tvorbu a růst dalších bublin při opětovném výstupu. Některé modely tento faktor 

zohledňují. Jiné modely zase používají pro desaturaci stejné tkáně prodloužený poločas 

desaturace oproti původnímu poločasu sycení, z čehož pak rovněž vycházejí delší dekompresní 

časy. 

        Modelů simulujících procesy sycení a desaturace lidského organismu je celá řada. 

Využívají jich konstruktéři jednotlivých dekompresních tabulek i dekompresních počítačů, avšak 

základní otázkou vždy je 

        - za jakých podmínek mají sloužit, tj. například komu, v jakém rozmezí hloubek a časů 

atd. 

        - nakolik jsou podloženy empirií (simulovanými nebo skutečnými ponory). 

 Žádné tabulky nemohou zaručit zcela stoprocentní úspěšnost, tj. absolutní jistotu, že 

jejich dodržení nebude mít za následek dekompresní problémy. Procesy probíhající v tak 

složitém systému,  jakým je lidské tělo, a to obzvláště ty, které probíhají po vzniku, případně 

růstu bublinky, nelze beze zbytku jednoduchými modely postihnout. Některé faktory, např. cévní 

zkraty v plicích či průchozí foramen ovale, vyskytující se údajně až u třetiny lidské populace a 

umožňující prostup bublin z žilní krve do tepenné, jsou tabulkami zcela nepostižitelné a lze je 

zohlednit jen doporučeními, jak se na konci ponoru nebo po ponoru chovat. Avšak skutečnost, 
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že tabulky vyvedou bezpečně na hladinu každodenně tisíce potápějících se jedinců, nás 

opravňuje k opatrnému optimismu. 

        Každý model má však rovněž své hranice, na nichž se pravděpodobnost výskytu 

problémů blíží k jistotě. Proto je vhodné držet se od těchto mezí co nejdále. 

 

 2.3.6. Rozšíření Bühlmannova modelu na směsi plynů. 

 Pokud jde o směs více plynů, pak se jednotlivé inertní plyny v ní chovají podle Daltonova 

zákona a jejich celkový tlak v ní se počítá ze součtu jejich parciálních tlaků: 

=
j

j
ii )t(p)t(p , 

v němž index i označuje tkáň a index j počet plynů. V případě trimixu tedy platí vztah: 

     )t(p)t(p)t(p
He
i

2N
ii += . 

Pro tolerovaný přetlak inertních plynů ve tkáni platí rovněž vztah  

pitol = (pi (t) - ai) bi, 

kde ovšem koeficienty ai a bi  je nutno stanovit, což se děje obvykle pomocí vztahů: 

j
j

j
i

i a
p

p
a =    j

j

j
i

i b
p

p
b =  ,  

ve kterých p je součet parciálních tlaků všech fyziologicky inertních plynů ve tkáni. Zde pi 
j jsou 

aktuální parciální tlaky jednotlivých plynů ve tkáni -mění se tudíž s časem, jak je ostatně 

naznačeno výše. (Vztah někdy bývá používán tak, že pi 
j, tedy spíše p 

j, jsou parciální tlaky plynů ve 

vdechované směsi a p jejich součet. Pak jsou ve stálém poměru a vztah lze přepsat  do tvaru, ve kterém 

tlaky plynů nahradíme jejich stálými podíly fj ve směsi). 

 

 Při použití směsi se 2 inertními plyny jako trimix (pak j = 2 a přejdeme k označení indexy 
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 Pro směs TMX 18/45 je fHe = 0,45 a fN2 = (1 -0,18 -0,45) = 0,37. Předpokládejme rychlý 

sestup do 70 metrů. Dojde k sycení tkání každým z plynů dle rovnice 

pi 
j = (pA – p0) · (1 – 2 - t /ti1/2) + p0 . 

Pro dusík je lze v 70 metrech stanovit pA = (8 -0,063) · 0,37 = 2,937 barů a p0 = 0,75 barů a pro 

hélium: pA = (8 -0,063) · 0,45 = 3,572 barů a p0 = 0. Pro tkáň č. 5 je poločas sycení dusíku 

t51/2
N2 = 27 minut a pro hélium t51/2

He =10,21 minut. Parciální tlak dusíku v této tkáni po 20 

minutách by byl 1,6283 barů a hélia 2,5351 barů. Jejich celkový tlak by tedy byl součtem obou, 

tedy 4,1634 barů. Dále pro tkáň č. 5 máme a5
N2 = 0,6694, b5

N2 = 0,8126, a5
He = 0,9211 a b5

N2 = 

0,7582. Dle předchozího vztahu tedy dostáváme a5 = (1,6283 · 0,6694 + 2,5351 · 0,9211) / 

4,1634 = 0,82266 bar a  b5 = (1,6283 · 0,8126 + 2,5351 · 0,7582) / 4,1634 = 0,7795.) 

 (Pokud  bychom se přiklonili k použití objemových podílů fj ,obdržíme pro trimix  

He
i

HeN

HeN
i

HeN

N
i a

ff

f
a

ff

f
a 

+
+

+
=

2

2

2

2
,   

He
i

HeN

HeN
i

HeN

N
i b

ff

f
b

ff

f
b 

+
+

+
=

2

2

2

2
                           

a po úpravě přehledněji 

He2N

He
iHe

2N
i2N

i
ff

afaf
a

+

+
=  , 

He2N

He
iHe

2N
i2N

i
ff

bfbf
b

+

+
=  . 

 

 Potom pro směs TMX 18/45 je fHe = 0,45 a fN2 = (1 -0,18 -0,45) = 0,37 a součet fHe + f N2 dává 

0,82. Pro tkáň č. 5 máme a5
N2 = 0,6694, b5

N2 = 0,8126, a5
He = 0,9211 a b5

N2 = 0,7582 a dosazením do 

předchozích vztahů dostáváme: a5 = (0,37 · 0,6694 + 0,45 · 0,9211) / 0,82 = 0,8075 bar a pro b5 = (0,37 · 

0,8126 + 0,45 · 0,7582) / 0,82 = 0,7827. Vidíme, že výsledky se v tomto případě liší jen velmi málo.) 

 

 2.3.7. Další rozšíření modelu - hloubkové zastávky a gradientní faktory.  

 Při výstupech z větších hloubek za použití hélia bylo zjištěno, že slabší symptomy 

dekompresního syndromu se mohou vytratit, pokud se potápěč zastaví na nějakou dobu ve 

větší hloubce. Klasický případ a jeho řešení bylo prezentováno R. Pylem, který tento postup 

dodržoval původně kvůli nutnosti propíchnout vzduchový měchýř ryb, vynášených z velkých 

hloubek na hladinu.    

Z hlediska haldaneovského (tedy i Bühlmannova) modelu to však zní protismyslně, 

jelikož každé zdržení v hloubce jen zvětší saturaci tkání. Z tohoto důvodu tento model preferuje 

poměrně rychlý výstup do nejmenší přípustné hloubky a tím i žádoucí zvětšení gradientu (rozdílu 

tlaku inertních plynů ve tkáních a v alveolách) pro desaturaci.  
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 Přitom procedury se zdržením v hloubce a zkrácenou dekompresí u hladiny byly 

dokonce v důsledku způsobů činností pod vodou a dlouholetých zkušeností intuitivně vyvinuty 

na více místech zeměkoule, v Tichomoří i ve Středomoří.   

Pravděpodobné vysvětlení příznivého vlivu hloubkových zastávek je v tom, že zárodky 

mikrobublinek, ať už vznikající nebo předem existující a po zahájení výstupu rostoucí hlavně v 

rychlých tkáních (v krvi) - a nezapomeňme, že hélium navíc difunduje 2,6krát rychleji - tedy tyto 

zárodky mají na hloubkových zastávkách možnost znovu se rozpustit. Takovou eventualitu 

připouštějí některé modely, pracující s kritickým objemem bublin.  

Bühlmannův model, pracující s kritickým přesycením (tj. s inertními plyny v rozpuštěném 

stavu, nikoliv v plynném), však rovněž určitou možnost nabízí (i když to nebyl samotný pan 

Bühlmann, kdo toho využil, nýbrž Eric C. Baker). Ve stavu značného přesycení se po zahájení 

výstupu nacházejí rychlé tkáně. Proto je vhodné využít po zahájení výstupu jen určitou část 

tlakového rozdílu, který nám model pro desaturaci nabízí.         

 Příklad: Mějme znovu směs TMX 18/45, kdy fHe = 0,45 a fN2 = (1 - 0,18 - 0,45) = 0,37 a 

součet fHe + fN2 dává 0,82. Po ponoru do 70 metrů (8 barů) na 20 minut budou ve tkáni č.1 

(poločasy 5 a 1,88 minut) parciální tlaky inertních plynů pN2 =2,87 baru a pHe = 3,57 baru. Jejich 

součet dává celkový parciální tlak 6,44 baru. Výpočet koeficientů a1 a b1 pak dává a1 = 1,420 

baru a b1 = 0,513. Pak tolerovaný okolní tlak pro tuto tkáň by byl 2,57 barů a směli bychom tudíž 

vystoupit do 16 metrů. Řídicí tkání je však tkáň č. 2, v níž je celkový parciální tlak 6,10 baru, a ta 

v tomto okamžiku toleruje okolní tlak 2,96 bar, tudíž hloubku 20 metrů. Pokud však využijeme 

pouze 30 % gradientu (rozdílu mezi tlakem inertních složek ve tkáni a okolním tolerovaným  

tlakem), uvedená tkáň by nás zastavila již v hloubce o tlaku 2,96 + (6,10 - 2,96) · (1 - 0,3) = 5,16 

baru, tj. ve 42 metrech. Nicméně v průběhu výstupu rychlé tkáně současně rychle desaturují a 

detailnější výpočet by vedl k hloubkové zastávce v asi 36 metrech. Při postupném výstupu, kdy 

se řídicími tkáněmi stávají tkáně s většími poločasy sycení, je možno postupně uvedené 

gradientní faktory zvyšovat - obvykle až k 80 %. Hloubkové zastávky jsou tedy generovány 

výpočty pro rychlé tkáně zcela přirozeným způsobem.  

 „Hloubkové" zastávky a vliv rychlosti výstupu na výskyt mikrobublin měřených dopplerovskou 

sonografií po ponorech se vzduchem do 25 metrů byly tématy práce (Maronni a spol.: Undersea Hyperb. 

Medic. 2004,31(2),pp.23-243), jíž se účastnilo 22 potápěčů na 181 ponorech. Byly prováděny 2 ponory, a 

sice na 25 minut a 20 minut s povrchovým intervalem 3,5 hodiny s rychlostmi výstupu 3, 10 a 18 m/min 

zkombinovanými s výstupy a) bez zastávek, b) s „mělkou" zastávkou v 6 metrech a c) s „hloubkovou" 

zastávkou v 15 metrech na 5 minut. Výsledky ukázaly, že nejvíce bublin bylo zaregistrováno po 

nejpomalejší rychlosti výstupu 3 m/min. Naopak nejméně bublin se naměřilo při rychlosti výstupu 10 m/min 
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a dodržení „hloubkové" zastávky v 15 metrech a „mělké" v 6 metrech, a sice vždy na dobu 5 minut. Tyto 

výsledky také ukázaly na značně odlišné dekompresní zatížení rychlých tkání (s poločasy 5 a 10 minut), 

přiřazovaných míše. Využití uvedených výsledků, tedy použití nejpříznivější kombinace při výstupu, by 

tudíž mohlo značně snížit počet výskytu nervové formy dekompresní nemoci.  

  

 2.3.8. Dvoufázové modely VPM a RGBM - principy. 

 Dvoufázové modely berou v úvahu skutečnost, že ve tkáních organizmu se nenachází 

inertní plyn pouze v rozpuštěné formě, nýbrž i v plynném stavu jako již zmíněné plynové zárodky 

a mikrobublinky, které jsou malé, avšak natolik stabilní, že se ve tkáních nerozpustí. Je 

zapotřebí zabránit jejich růstu, aby vzniklo co nejméně skutečných bublin, které by vyvolaly 

problémy manifestující se dekompresním syndromem.  

    

 2.3.8.1.Model VPM. 

 Model VPM (Varying Permeability Model - model proměnné prostupnosti) byl vyvinut 

Yountem a Hoffmanem a bere v úvahu rozpuštěný plyn a mechanismus jeho prostupu do 

bubliny a z ní. Mechanismus rozpouštění plynů ve tkáních je v principu shodný s 

haldaneovským: je paralelní (dusík je roznášen krví do všech tkání - kompartmentů současně) a 

kompartmenty se liší svými poločasy sycení ve stejném rozmezí jako Bühlmannovy. Model však 

předpokládá existenci mikrobublin, jejichž růstu (velikosti i počtu) přes určitou mez má být při 

výstupu zabráněno. Pak je kritériem pro zadržení výstupu kritický objem plynné fáze, který 

organizmus může tolerovat a vyloučit dýcháním. (Není zde tedy snaha vystoupit do nejmenší 

přípustné tolerované hloubky a desaturovat rozpuštěný plyn). Překročí-li objem bublin určitý 

kritický objem Vcrit , dochází k nebezpečí vyvolání dekompresního syndromu.   

Na obrázku 37 je znázorněno schématicky jaké tlaky na mikrobublinu vyvolává působení 

tlakových sil zvenčí. Je to tlak okolí s tlakem vyvolaným povrchovým napětím a odporem tkáně 

proti růstu bubliny. Jejich součet je pak vyrovnán součtem parciálních tlaků jednotlivých plynů. 

Za menších tlaků je povrch bubliny prostupný pro všechny plyny v obou směrech. Při 

velkých tlacích (cca 800 kPa - 8 barů) však přestává být prostupný (proto VPM). Poloměry 

mikrobublin jsou řádově 1μm a menší a experimentálně bylo zjištěno, že s rostoucím 

poloměrem jejich četnost exponenciálně klesá. Růst a rozpouštění bublin bylo sledováno rovněž 

experimentálně v gelech pomocí zvyšování a snižování okolního tlaku.  

 V modelu se předpokládá, že existuje minimální kritický poloměr r0
min, který určuje, zda 

mikrobublina poroste nebo se rozpustí. Všechny existující mikrobubliny o větším poloměru pak 

porostou a vytvoří makrobubliny. Navíc existuje přímá úměra mezi poloměrem r0
min a počtem  
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   Obr. 37.  Tlak v mikrobublině schematicky. 

 

bublin bez ohledu na tlakové změny (při daném r0
min existuje vždy stejný počet N bublin). Dále, 

čím je hlubší ponor, tím menší bubliny jsou vyprovokovány k růstu. 

 Model kontroluje výstup prostřednictvím 5 parametrů stanovených experimentálně a 

prostřednictvím kritického gradientu - rozdílu tlaků, který souvisí s rychlostí růstu bubliny přes 

difuzní konstantu. 

 Velkou nevýhodou modelu je skutečnost, že výpočet probíhá iterativně a při každém 

průběhu je stanovován nový dekompresní profil. Na jeho základě je vždy přehodnocen kritický 

gradient tak, aby mohl být vytvořen nový, kratší profil výstupu. Na konci výpočtů je stanoven 

dekompresní profil, který umožňuje výstup s maximálním přípustným objemem plynné fáze. Tak 

náročný výpočet zatím nelze provést v potápěčském dekompresním počítači. 

 

 

 2.3.8.2. Model RGBM (Reduced Gradient Bubble Model). 

 Model RGBM byl vyvinut B. Wienkem na základě modelu VPM a rozšiřuje koncepci 

kritického objemu na opakované ponory. Předpokládá, že  přítomné mikrobubliny z předchozího 

ponoru se do následujícího zanoření zcela neodbourají a je nutno znovu nepřipustit překročení  
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kritického počtu a velikosti bublin. Předpokládá se přitom snížení (redukce) kritického tlakového 

gradientu v závislosti na  

- vzniku nových zárodků bublin 

- poměru hloubek předchozího a opakovaného ponoru (k redukci nedochází při shodné 

hloubce, nýbrž tehdy, je-li hloubka opakovaného ponoru větší) 

- růst bublin v průběhu opakovaného ponoru. 

Redukce gradientu pak znamená značné prodloužení dekompresní procedury. Model byl 

implementován do  dekompresního programu Abyss (fa Abyssmal) a zjednodušený (spíše 

výsledky jeho výpočtu) rovněž do některých dekomputerů firmy Suunto.   
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Dodatek 2.: Fyziologické účinky kyslíku. 

 3.5.1.  Kyslík a jeho působení. 

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

prostředím a regulačními mechanismy - potřebují ke svému životu jeho jednotlivé buňky. Aby 

však organismus fungoval bezchybně, je především zapotřebí, aby se parciální tlak kyslíku 

nacházel v určitých mezích. 

 

        3.5.2. Minimální přípustný parciální tlak kyslíku. 

        Běžně jsme zvyklí na parciální tlak kyslíku pohybující se kolem 21 kPa. O směsi 

obsahující nejlépe 21 %, avšak minimálně 16 % kyslíku se hovoří jako o normoxické. 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 ve výšce okolo 2000 -

2500 m n. m. 

        3.5.3. 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 organismu, a to především mozkové, 

strádat nedostatkem kyslíku, přestávají fungovat a případně začínají odumírat. 

        Pokles pO2  pod 10 kPa pak 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, nicméně při 

ponorech s trimixem může. Chceme-li se například potápět do hloubky 80 metrů, pak s podílem 

kyslíku 21% jako ve vzduchu bychom překročili přípustné hranice parciálního tlaku kyslíku, 

jelikož bychom obdrželi pO2 =  0,21·900 = 189 kPa (1,89 baru). Správná volba by byla              

fO2 =120 kPa /900 kPa = 0,133 ( kO2 = 13,3%). Tato směs však nemůže být dýchána na hladině, 

nýbrž až od 2 - 3 metrů hloubky, a tak se do hloubek, které to připouštějí, používá tzv. 
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postupová směs (travel mix), například Nitrox 50/50 do 20 metrů. Při výstupu pak tato směs 

slouží k dekompresi.   

Příčinou hypoxie tedy mohou být 

        - omyl při přípravě (míchání) směsi 

        - použití směsi (hypoxické, s podílem kyslíku menším než ve vzduchu) určené k potápění 

do hloubek větších než 60 metrů, v malé hloubce, případně na hladině 

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

(popsán 1 případ) 

        - dýchání v uzavřených prostorách s nízkým obsahem kyslíku. 

        Prevence vůči hypoxii vyplývá přímo z příčin jejího vzniku : 

        - vždy osobně zkontrolovat obsah kyslíku ve směsi 

        - mít k dispozici i směs použitelnou v menších hloubkách 

        - neskladovat dlouhodobě vzduch v zásobnících 

        - nedýchat zásadně vzdušiny v uzavřených prostorách (nevyndávat plicní automatiku). 

 

        3.5.4. 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, může 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 působícím parciálním 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.  

        Z hlediska nebezpečí akutní otravy kyslíkem, které je při potápění s umělými dýchacími 

směsemi naopak aktuální, je obecně za maximální přípustnou hodnotu parciálního tlaku kyslíku 
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při pobytu pod vodou považována  hodnota 160 kPa, a to na dekompresi. 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 personálu. 

        Naopak ve větších hloubkách či při fyzickém nebo chladovém zatížení potápěče i v 

menších hloubkách se udává  pO2
max =140 -150 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, 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. 

                Tedy 

        pO2
max = 160 kPa (1,6 bar) pro dekompresi  

        pO2
max = 150 kPa (1,5 bar) pro maximální operační hloubku (MOD) 

        pO2
max = 140 kPa (1,4 bar) pro maximální plánovanou hloubku (TOD) 

  pO2
max = 120 kPa (1,2 bar) pro hloubky přes 100 metrů, případně při použití  

   rebreatheru. 

             pO2
max = 220 kPa pro ponory v potápěčských zvonech 

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

   pO2 max [kPa]   

nO2 [%] 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 parciální tlaky O2)  
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        3.5.5. 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.  

 

        3.5.5.1. 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 organismus 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. Navíc buněčné membrány (hlavně červených krvinek) tuhnou, ztrácejí 

ohebnost pro pohyb v kapilárách a tedy i schopnost zásobovat organizmus kyslíkem. 

        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 organismus vystaven -z toho 

vyplynula již zmíněná tabulka NOAA (Tab.13), 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 
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(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: 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 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.13 a příslušné výpočty v následujících kapitolách) 
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- rozeznat příznaky akutní otravy kyslíkem a pokud možno přerušit dýchání směsi se 

zvýšeným obsahem kyslíku 

- uvažuje se i o preventivním požívání antioxidantů jako vitaminu E, C, ß -karotenu. 

    

        3.5.5.1.1.Stanovení stupně kyslíkové zátěže CNS organismu. 

        Pro práci v přetlaku kyslíku vypracovala NOAA speciální tabulku (tabulka 13), uvádějící 

do vzájemné souvislosti parciální tlak kyslíku pO2  a maximální přípustnou dobu expozice tO2  

tomuto tlaku z hlediska postižení CNS. Dodržení omezení, vyplývající z této tabulky, je hlavním 

faktorem, omezujícím technické potápění. Toxicita CNS je při směsových ponorech   

        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. 

 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 bar, zaokrouhleno 140 kPa (1,4 bar). 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. 

 

Maximální přípustné doby pobytu v pO2  
 

pO2  pO2 jednotlivě 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.13:  Kyslíková toxicita CNS (dle NOAA). 
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    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.  

        

        Tabulka 13 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 organismu 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 %. 

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

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

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

kyslíkové zátěže se však používá jediná hodnota poločasu, a sice 90 minut. 

       Znamená to, že původní procentuální 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 o 

polovinu, a pak pro zátěž platí 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) zbývá 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 bar) na 25 minut (kyslíková zátěž CNS: Zh = (25min / 180min)  100 % = 13,9 %) a při 
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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 = 5min / 570min 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 10min / 570min100% = 1,8 %, a po vynoření tedy obnášela 24,1 +1,8 

=25,9 %. 

         

3.5.5.1.2.Časové sledování kyslíkové zátěže CNS. 

        Při dosažení přípustné doby M (tedy pro t = M) pro jednorázový ponor je stupeň 

kyslíkové zátěže Z roven 100 % (Z = t / M ·100 % =M / M ·100 % = 100 %). Z předpokladu 

lineárního nárůstu zátěže lze rovněž 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 %. Podobně pro pO2 = 150 kPa (1,5 bar) je M = 120 minut a 

pak minutová zátěž CNS činí 100 /120 = 0,83 % / min. 

        Minutové přírůstky toxicity CNS umožňuje stanovovat tabulka 14. 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 (je 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, vzroste tato zátěž o 30  0,45 = 13,5 

% a celková kyslíková zátěž CNS bude 29,2 +13,5 = 42,7 %. 
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  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  

Tab.14: Minutové přírůstky procentuální kyslíkové toxicity   

    

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

 Pokud je na dekompresi dýchán kyslík pod vysokým parciálním tlakem, je pro prevenci 

jak toxicity CNS, tak pro zlepšení průtoku krve kapilárami (a tím zlepšení odvodu inertních plynů 

ze tkání) doporučeno dodržovat přestávky s dýcháním vzduchu, případně bottom mixu (tzv. air 

breaks).  Vysoký pO2 vyvolává zúžení cév (vazokonstrikci) a jeho snížení pak cévy znovu uvolní. 

Doporučená frekvence je po každých 15 minutách na vysokém pO2 dýchat po dobu 5 minut 

směs s nízkým pO2. Tato přestávka by se neměla započítávat do doby dekomprese !   

 

3.5.6. Problematika postižení plic kyslíkem. 

3.5.6.1. Příčina a projevy pulmonální toxicity kyslíku (Smithův efekt, pomalá otrava 

kyslíkem) 

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

alveolární buňky, způsobí 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. 

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

fyzická zátěž, nedostatečná ventilace a rovněž větší podchlazení. 
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        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 -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 

(Tolerance) 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. 13) 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. 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. 

 

 

 



 145 

   3.5.6.2. Stanovení stupně kyslíkové zátěže plic. 

        V předchozí kapitole bylo řečeno, že existuje metoda ke stanovení stupně kyslíkové 

zátěže plic. Slouží k tomu především údaje v tabulce15. 

 

kp =[(pO2{bar}-0,5)/0,5]^(0,83)  Dp = OTU = t{minuty} · kp 
 

pO2[kPa] pO2[bar] kp pO2[kPa] pO2[bar] kp 

55  0.55  0.15  110  1.10  1.16  

60  0.60  0.26  115  1.15  1.24  

65  0.65  0.37  120  1.20  1.32  

70  0.70  0.47  125  1.25  1.40  

75  0.75  0.56  130  1.30  1.48  

80  0.80  0.65  135  1.35  1.55  

85  0.85  0.74  140  1.40  1.63  

90  0.90  0.83  145  1.45  1.70  

95  0.95  0.92  150  1.50  1.78  

100  1.00  1.00  155  1.55  1.85  

105  1.05  1.08  160  1.60  1.93  

Tab.15 : Faktor kp k výpočtu plicní toxické dávky OTU  

 

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

na parciálním tlaku kyslíku (Tab.15). Výpočet celkové dávky Dp se provádí dle vztahu 

Dp =t ·kp, 

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

tlaku kyslíku pO2. Tuto konstantu je možno rovněž vypočíst pomocí vztahu (pO2 v barech !) : 

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

        Maximální přípustná dávka bývá zatím diskutována. Metoda REPEX, uvedená v tab.16 a 

platná spíše pro extrémní expozice snižuje maximální denní dávku v průběhu jednotlivých dnů 

postupně až na 

Dp
max = 300 OTU. 

     Techničtí potápěči považují právě hodnotu 300 OTU za maximální přípustnou denní 

dávku , která sebou poskytuje i určitou rezervu pro případnou kyslíkovou léčbu v komoře. Toto 

doporučení  přijal i Svaz potápěčů ČR. Z porovnání přípustných denních expozic s ohledem na 

toxicitu CNS s časy pro dosažení 300 OTU  plyne, že dodržením přípustných celodenních 

expozic pro CNS se dodrží i tato podmínka.  
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Pořadový den Přípustná Celková 

potápění Denní dávka kumulativní mez 

1  850  850  

2  700  1400  

3  620  1860  

4  525  2100  

5  460  2300  

6  420  2520  

7  380  2660  

8  350  2800  

9  350  2970  

10  310  3100  

11  300  3300  

12  300  3600  

Tab.16. Tabulka REPEX ke stanovení přípustné dávky OTU 
         

Pokud je na dekompresních zastávkách dýchána stejná směs jako v hloubce, 

zanedbává se i zde (stejně jako u kyslíkového postižení CNS) její příspěvek k plicní toxicitě. 

 

        Příklad: V průběhu ponoru se směsí Nitrox 36 / 67 do hloubky 28 m (pO2 = 380 kPa · 

0,36 =  136,8 kPa ≈140 kPa = 1,4 bar, pak z tabulky 15 nalezneme kp = 1,63) na dobu 45 minut 

byl potápěč zatížen plicní kyslíkovou dávkou Dp = 45 ·1,63 = 73,4 OTU. Provedl-li výstup dle 

procedury platné pro vzduch, pak se pro ponor v běžných nadmořských výškách musel zdržet 

na 9 minut v 6 metrech a na 23 minut ve 3 metrech (v dalším uvidíme, že to nebylo nutné). 

Pokud by pro vlastní bezpečnost navíc na zastávkách dýchal čistý kyslík, zvýšila by se kyslíková 

zátěž plic 

      - v 6 metrech o 9 ·1,93 = 17,4 OTU    (kp pro pO2 = 160 kPa: 1,93) 

      - ve 3 metrech o 23 ·1,48 = 34,0 OTU (kp pro pO2 = 130 kPa: 1,48) 

a po výstupu by tedy byla celkem rovna 124,8 OTU. 

        V předchozím příkladu byla zanedbána dávka, kterou by potápěč získal v průběhu 

výstupu. Ani ta by nijak výrazně nezvýšila vypočtenou dávku, která je vzhledem k maximální 

přípustné velmi nízká. 

       Naopak kyslíková zátěž CNS by byla poměrně vysoká : 

     - v hloubce (pO2 = 138 kPa): 45 min · 0,64% /1min = 28,8 % 

     - v 6 metrech (pO2 = 160 kPa): 9 · 2,22 = 19,98 % 

- ve 3 metrech (pO2 =130 kPa): 23 · 0,56 = 12,88 % 

a tedy celkem 61,7 % ! 
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Dodatek 3. Reference 
Při sepisování těchto stránek bylo použito několika psaných publikací, z nichž si autor 

pamatuje následující: 

-Tom Mount (edt.): Technical Diver Encyclopedia, IANTD 2000, ISBN 0-915539-04-7  

(učebnice IANTD, která kromě článků na jednotlivá témata technického potápění 

obsahuje i dekompresní tabulky pro trimixové potápění a jiné užitečné tabulky, např. pro výpočty 

směsí, plánování ponorů atd.)   

-Albert A. Bühlmann: Dekompression und Dekompressionskrankheit, Berlin: Springer-

Verlag 1983. (základní publikace autora rozšířeného dekompresního modelu. Část poznatků a 

údajů v ní je už překonána a nově jsou šířena v dalších publikacích, týkajících se 

dekompresních teorií). 

-Hubert Peters: (CMAS) Trimix Diver Manual –Ausbildungsmanual V3.2, 2003 (CMAS 

schválený návrh manuálu pro výcvik trimixových potápěčů, který byl pomocníkem při sepisování 

této publikace. Vychází ze zkušeností a praxe švýcarských potápěčů, avšak po diskusích s 

našimi tekkies byly některé zásady změněny). 

-CMAS Trimix Standards and Requirements, Training Program, V.11/2001 (výcvikové 

směrnice a výcvikový program pro výcvik na stupeň CMAS Trimix Diver/Instructor. Ke stažení 

na http://www.cmas.org/send.asp?idDoc=716&lg=UK ). 

-Jarrod Jabloński: Doing It Right: Poradnik lepszego nurkowania, ISBN 83-920563-0-2, 

Gdynia 2004 (polský překlad známé učebnice GUE – přeložil Robert Klein). 

-Bruce R. Wienke: Basic Decompression Theory and Application, 2nd Edition, ISBN 1-

930536-14-3, Best Publishing Co. 2003 (jedna ze známých knih pojednávajících o základech 

modelování dekomprese autora modelu RGBM) 

- a více základních učebnic fyziky a fyziologie a tabulek fyzikálních i dekompresních, 

stejně jako specializovaných časopisů. 

 

Podstatně více poznatků však bylo čerpáno z různých internetových stránek.  Bohužel  

na žádných se nepovedlo nalézt dekompresní tabulky pro trimixové ponory, a to je určitý 

nedostatek této učebnice. Je tedy nutno vystačit s některým dekompresním softwarem nebo s 

metodou okoukanou jinde. Určitou možností je i vypracování softwaru vlastního a výsledky 

porovnat s některým široce používaným. Není to ovšem možnost doporučená, přestože větší 

část níže citovaných položek se právě dekompresními záležitostmi zabývá.  Samozřejmě je 

převážná většina v angličtině. 

http://www.cmas.org/send.asp?idDoc=716&lg=UK
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Tak například základní Bakerovy články (Baker, E.C. 1998. Understanding M-values. 

Immersed. Vol. 3, No. 3, 23-27 a Baker, E.C. 1998. Clearing up the confusion about deep stops. 

Immersed. Vol. 3, No. 4, 23-31) jsou k nalezení např. pod 

ftp://ftp.decompression.org/pub/Baker, ale jsou zde i jiné Bakerovy publikace, týkající se modelu 

VPM. Nicméně pod  ftp://ftp.decompression.org/pub/ naleznete i další zajímavé články, např. o 

kyslíkovém okénku od J.R. Briana Jr. 

Podklady pro model VPM jsou pěkně popsány E. Maikenem na 

http://www.decompression.org/maiken/Bubble_Decompression_Strategies.htm  

O modelu RGBM se například dočtete (i s doprovodem hudby) na stránkách organizace 

NAUI http://technicaldivingops.com/pages/updates.html.  

Popravdě řečeno, přehled a odkazy na články související s dekompresí lze nalézt na 

stránkách mnoha organizací, např. TDI: http://www.dive-tech.co.uk/links.htm a pro změnu v 

němčině na http://www.divetable.de/books/index.htm#Kap%206 . 

Velký přehled o dekompresních problémech, avšak zdaleka nejen o nich, naleznete na 

lékařských FAQ stránkách DANu: 

http://www.diversalertnetwork.org/medical/faq/index.asp 

Na stránkách http://www.oceanwreckdivers.com/technical_references.php naleznete 

řadu odkazů na články i výše uvedené a zajímavý je článek o kombinovaném modelování 

dekomprese autorů Steva C. Burtona a M. Ellyatta s grafickým porovnáním několika modelů s 

jejich modelem CDM a s predikcí případných problémů.  Rovněž doporučuji si přečíst 

vyčerpávající článek o méně známé oční problematice při potápění F. K. Butlera Jr. Model CDM 

je využit k analýze ponoru a je prezentován na stránkách 

http://www.scubaengineer.com/cdm18_trimix_decompression_profile_analyzer.htm.  Na dalších 

stránkách, a sice na http://www.diverssupport.com/Times3.htm lze například nalézt výsledky 

porovnání méně známého programu Departure s VPM a RGBM a po další volbě i s 

dekompresním software Abyss. 

Stručný přehled s charakteristikami většiny známějších dekompresních programů 

připadajících v úvahu pro trimixové potápění vypracoval Jakub Řeháček a je k nalezení na 

stránkách ADM-Online http://www.advanceddivermagazine.com/DecoA.asp.   

Volně je možno stáhnout dekompresní software například na stranách 

http://www.hlplanner.com/ . HLPlanner je zkonstruován na základě modelu VPM-B. 

Informace o GAPu (gas absorption program) a podmínkách jeho použití jsou na stranách 

http://www.gap-software.com/ , o V-planeru (postaveném na VPM –B) na stránkách 

ftp://ftp.decompression.org/pub/Baker
ftp://ftp.decompression.org/pub/Baker
http://www.decompression.org/maiken/Bubble_Decompression_Strategies.htm
http://technicaldivingops.com/pages/updates.html
http://www.dive-tech.co.uk/links.htm
http://www.divetable.de/books/index.htm#Kap%206
http://www.diversalertnetwork.org/medical/faq/index.asp
http://www.oceanwreckdivers.com/technical_references.php
http://www.scubaengineer.com/cdm18_trimix_decompression_profile_analyzer.htm
http://www.diverssupport.com/Times3.htm
http://www.advanceddivermagazine.com/DecoA.asp
http://www.hlplanner.com/
http://www.gap-software.com/
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http://www.hhssoftware.com/v-planner/ , software XS (např. pro Windows) blízký Decoplanneru 

je na http://www.lizardland.co.uk/xs.html .       

Další možnosti jak se dostat k dekompresním programům naleznete například na 

stránkách http://www.cisatlantic.com/trimix/tools.htm, a to včetně již výše uvedených klasiků 

z oblasti dekompresní teorie. Koneckonců jde o trimixové stránky Jima Cobba 

(http://www.cisatlantic.com/trimix/ ), na kterých je rovněž možno získat informace o mnohém, co 

s trimixovým potápěním souvisí (pokud byste se na ně nemohli dostat přímo, zkuste to přes  

zmíněné stránky http://www.ukrecscuba.org.uk/links/links04.html ). 

Pro ty, kterým nevadí němčina a chtějí se podívat do různých dekompresních tabulek, je 

tady http://www.seveke.de/tauchen/download/1tabellen.htm.  Pokud byste si chtěli nakoupit 

některé tabulky od IANTD, pak jsou k dispozici na stránkách této organizace: 

http://www.iantd.com/Tables.html .   

Velmi dobré jsou články, ale i originální názorné ukázky výcviku technického potápění na 

stránkách http://www.divetekadventures.com/links.htm (dekomprese dle G. Irvina a cviky v 

klipech dalších známých autorit). Originální úvahy o dekompresní problematice, avšak i další 

zajímavosti lze nalézt rovněž na stránkách GUE: 

http://www.gue.com/Research/Exercise/index.html. 

Velmi solidní jsou rovněž stránky britských potápěčů, na kterých můžete najít odpovědi 

na všechny možné otázky: http://www.ukrecscuba.org.uk/links/links04.html  

Podíváte-li se na stránky http://www.combro.co.uk/nigelh/diver/index.html (nově rovněž 

na http://www.nigelhewitt.co.uk/ ) Nigela W. Hewitta, najdete stručnou historii i teorii spjatou s 

dr. Haldanem (pod nabídkou Decompression…), avšak rovněž pěkný výklad o plynech a jejich 

rozpouštění a v neposlední řadě i návod, jak sestrojit míchací program pro nitrox a trimix, který 

bere v úvahu van der Waalsovo přiblížení. Odkaz na takový program tam dokonce je a např. 

uživatelé Windows ho naleznou přímo na stránkách 

http://www.nigelhewitt.co.uk/diving/windows.html. Kromě toho i pár užitečných vztahů a rad. 

Podobně jsou pojaty stránky http://www.mindspring.com/~divegeek/mixhistory.htm, na 

kterých Larry "Harris" Taylor probírá stručně historii směsového potápění. Rovněž na 

http://cisatlantic.com/trimix/AQUAcorps/mix/MIX_Diving.htm lze v přehledovém článku nalézt 

množství informací.  

Zájemci by měli nakouknout i do 

http://www.cisatlantic.com/trimix/AQUAcorps/mix/mixcont.htm, kde naleznou kromě několika 

přehledových článků a krátkých tabulek například i pojednání o podceňované roli vzrůstající 

http://www.hhssoftware.com/v-planner/
http://www.lizardland.co.uk/xs.html
http://www.cisatlantic.com/trimix/tools.htm
http://www.cisatlantic.com/trimix/
http://www.ukrecscuba.org.uk/links/links04.html
http://www.seveke.de/tauchen/download/1tabellen.htm
http://www.iantd.com/Tables.html
http://www.divetekadventures.com/links.htm
http://www.gue.com/Research/Exercise/index.html
http://www.ukrecscuba.org.uk/links/links04.html
http://www.combro.co.uk/nigelh/diver/index.html
http://www.nigelhewitt.co.uk/
http://www.nigelhewitt.co.uk/diving/windows.html
http://www.mindspring.com/~divegeek/mixhistory.htm
http://cisatlantic.com/trimix/AQUAcorps/mix/MIX_Diving.htm
http://www.cisatlantic.com/trimix/AQUAcorps/mix/mixcont.htm
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koncentrace CO2  v organizmu při nástupu otravy kyslíkem a hloubkového opojení : 

(http://www.cisatlantic.com/trimix/AQUAcorps/mix/CO2Build-up.htm ). 

O pojetí potápění DIR se můžete kromě ve stejnojmenné publikaci (Doing It Right) 

přečíst i na http://www.divetekadventures.com/Technical_DIRPhilosophy.htm.  

Detailně (i s obrázky) naleznete popsanou konfiguraci výstroje na stránkách 

http://www.gue.com/Equipment/Config/index.html.  

Otázky i odpovědi je možno najít (i klást) na diskusním fóru 

http://www.scubaboard.com/archive/index.php/f-15.html. 

Přehled o knihách o potápění lze nalézt např. na  

http://www.divernet.com/cgi-bin/articles.pl?from=1&id=&section=2275  

nebo odbornější na  http://www.divetable.de/books/index.htm. 

O výhodách a míchání směsi heliair se lze dovědět na 

http://www.deepimage.co.uk/downloads/heliair.pdf.   

Héliové a kyslíkové analyzátory se nacházejí na stránkách http://www.helyzer.de/ , 

http://www.temc.it/deoxsubeng.htm , http://www.divesoft.cz/cs/analyzer_about.php, z nichž 

poslední odkaz je na stránky A. Prochásky, jehož analyzátor využívá netradičního principu: 

měření rychlosti zvuku ve směsi.   

Asi nejnověji (a hlouběji) se dá více dovědět o hloubkovém potápění z příspěvků, 

publikovaných na workshopu o vědeckém potápění Smithsonian Institution, Washington, DC: 

http://www.si.edu/dive/pdfs/proceedings_asdw.pdf . Z hlediska dekomprese rozhodně stojí za to 

přečíst si příspěvek J. P. Imberta (v softwarové podobě se neřiďte obsahem při jeho 

vyhledávání, název „commercial diving: 90 mSW operational aspects“) na téma nutnosti 

vypracování kombinovaných modelů pro dekompresi. Viz rovněž jeho článek v Mountově 

Technical Diver´s Encyclopedia. 

 Porovnání některých vícesměsových potápěčských počítačů z června 2006 naleznete 

na http://www.ndc.noaa.gov/pdfs/Dive_computer_TandE_final_report.pdf . 

 Standardy i výcvikové programy CMAS pro jednotlivé stupně jsou k nalezení na 

stránkách CMAS pod technickou komisí a standardy nebo přímo na 

http://www.cmas.org/document?fileId=2607&language=1. 

Standardy jiných organizací, zabývajících se rovněž technickým potápěním, naleznete na 

jejich stránkách. Například standardy  PADI pro technické potápění naleznete pod 

http://www.patd.de/standards_englisch.htm.  
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