Potáp?ní pod vlivem
Dr. Marshall se zabývá p?íznaky a následky, jaké má na potáp?ní konzumace alkoholu a užívání
drog t?ídy A a B.
Rekrea?ní p?ístrojové potáp?ní se provádí hlavn? pro zábavu a tak je to také správné. Mezi
hédonismem a vyhledáváním zábavy za každou cenu bez základního smyslu pro odpov?dnost a
bez uv?domování si možných nebezpe?í však existuje hranice, i když možná ne vždy jasn?
patrná. Potáp?ní je typickým sportem, který m?že snadno sklouznout do kultury pouhého
pohodlného užívání si jen p?íjemných zážitk?.
Potáp?ní, stejn? jako ?ízení motorového vozidla, vyžaduje jasnou mysl a ur?ité technické
dovednosti, a to po celou dobu provád?ní takové ?innosti. Proto je potáp?ní pod vlivem alkoholu
nebo jiných omamných látek naprostou hloupostí a znamená nebezpe?í jak pro potáp??e
samotného, tak i pro jeho potáp??ské kolegy. V následujícím textu se pokusíme shrnout
posezónní zkušenosti s používáním ploutví po vychutnávání si výsledk? kvasného procesu nebo
po nástupu ú?ink? jiných omamných látek.

ALKOHOL
Všeobecn? se ví, že alkohol snižuje schopnost plnit r?zné duševní úkoly. Reak?ní doba, vid?ní,
koncentrace, sou?asné provád?ní n?kolika ?inností, schopnost správného úsudku i
psychomotorika – to vše se zhoršuje následkem konzumace alkoholu.
Sice se nedá p?edpokládat, že by se šel n?jaký zkušený potáp?? potáp?t ve stavu opilosti, ale
potáp?ní ráno po konzumaci alkoholu p?edchozího ve?era m?že znamenat, že takový potáp??
má v krvi stále ješt? nezanedbatelnou koncentraci alkoholu (BAC). Játra mají pouze omezenou (a
u r?zných lidí r?znou) kapacitu odbourávání alkoholu. Jinými slovy: I když se potáp?? m?že
domnívat, že již není „pod vlivem“, skute?nost m?že být jiná.
Výzkumem mezi rekrea?ními potáp??i provád?jícími ponory v m?lkých vodách se zjistilo, že jejich
výkonnost se výrazn? zhoršovala již po p?ekro?ení hranice 0,04% BAC [1]. Tato snížená
výkonnost byla zaznamenána videop?ístrojem a potvrzena porovnáním s výsledky test?
provedených v st?ízlivém stavu. Není to nic p?ekvapujícího, když se vezme v úvahu, že sníženou
poznávací schopnost, v?etn? s ní související zhoršenou pozornost a koncentraci, lze spolehliv?
zjistit již od hranice 0,02% BAC a výše [2]. Ješt? více znepokující m?že být skute?nost, že
potáp??i zahrnuti do tohoto výzkumu si v?bec sv?j stav neuv?domovali a tudíž si nebyli v?domi
nebezpe?í možného zran?ní p?i potáp?ní pod vlivem alkoholu.
Porovnáním výsledk? více než 150 výzkum? p?sobení alkoholu na poznávací schopnosti se
získaly poznatky, které se p?ímo vztahují na potáp??e b?hem p?ístrojového potáp?ní [3].
Pat?í k nim:
Konzumace i malého množství alkoholu snižuje výkonnost – ú?inky jsou patrné již po požití
jednoho alkoholického nápoje.

Odbourávání alkoholu p?edpokladatelnou rychlostí asi 0,015% za hodinu nemusí nutn?
znamenat, že se stejnou rychlostí vrací (zlepšuje) poznávací schopnost.
Prodloužená doba reakce a zhoršená koordinace probíhají úm?rn? s dávkou požitého
alkoholu. Znamená to, že ?ím více alkoholu se zkonzumuje, tím výrazn?ji se prodlouží doba
reakce a zhorší koordinace.
Osoby, které pijí alkohol pravideln?, podce?ují jeho negativní dopady na svou výkonnost.
Alkohol ovliv?uje výrazn?ji ?innosti vyžadující pln?ní n?kolika úkol? sou?asn? (což je p?ípad
p?ístrojového potáp?ní), než ?innosti, p?i kterých je pot?eba soust?edit se pouze na jediný
úkol.
Navíc ke zhoršené neurokognitivní funkci má p?emíra alkoholu za následek i ?adu fyziologických
zm?n, které mohou potáp??e rovn?ž ohrozit. Akutní intoxikace alkoholem m?že zp?sobit poruchy
srde?ního rytmu a snížit ?erpací kapacitu srdce. V obojím p?ípad? se jedná o závažné poruchy, i
kdyby k nim nedošlo v pon?kud náro?n?jším prost?edí pod vodou. Také je t?eba jasn?
konstatovat, že alkohol zvyšuje nebezpe?í potáp??ských nehod. Dehydratace, b?žný d?sledek
p?emíry požitého alkoholu, je dob?e známým rizikovým faktorem dekompresního onemocn?ní
(DCS). Alkohol také zvyšuje ztrátu tepla (roztažením cév a žil), což m?že u potáp??e vést k
podchlazení.
Potáp??i trpící následky nadm?rného požití alkoholu mívají také v?tší sklon k nucení na zvracení
nebo p?ímo ke zvracení b?hem ponoru; takový stav ponor nejen znehodnotí, ale m?že zap?i?init
dehydrataci, sníženou koncentraci a zvýšené nebezpe?í rychlého a nekontrolovaného výstupu,
což jsou všechno známé faktory zp?sobující potáp??ské nehody.
Navíc je t?eba poznamenat, že alkohol ve spojitosti s níže uvedenými drogami, m?že velmi ztížit
diagnózu zdravotních problém? p?i potáp?ní. Pod vodou se mohou zam?nit uspávací ú?inky
akutní intoxikace alkoholem za p?íznaky dusíkové narkózy. Po vystoupení k hladin? pak b?žné
p?íznaky alkoholové intoxikace, v?etn? špatné koordinace pohyb?, ospalosti, nucení na zvracení
a bolestí hlavy mohou nazna?ovat nebo maskovat p?íznaky DSC a tudíž oddálit správnou
diagnózu a nasazení p?íslušné lé?by, nebo mohou takové p?íznaky naopak vyvolat zbyte?né
zdravotní zásahy.

DROGY T?ÍDY A a B
Podle pr?zkumu provedeného Výzkumným st?ediskem nemocí souvisejících s potáp?ním (Diving
Diseases Research Centre, známým také pod jménem DDRC Healthcare) p?ipustilo 22%
potáp??? užívání jedné nebo více zakázaných drog od doby, kdy se nau?ili potáp?t a 21% t?chto
potáp??? p?iznalo použití drogy t?ídy A, nap?. kokainu nebo drogy t?ídy B, nap?. mariuhany, p?t
minut až šest hodin p?ed ponorem [4].
Kokain je stimulátor s ú?inky patrnými b?hem p?ti minut po použití a trvajícími jednu až dv?
hodiny, i když slabší ú?inky mohou p?etrvávat i n?kolik dn? od „výletu“ [4]. Jednoduše ?e?eno,
akutní ú?inky kokainu mohou být pro potáp??e škodlivé dv?ma zp?soby. Za prvé, k následk?m
ú?ink? kokainu na úst?ední nervovou soustavu pat?í výrazn? zlepšená nálada, horší schopnost
správného úsudku a v?tší ochota riskovat. Všechny tyto ú?inky jsou neslu?itelné s bezpe?ným
potáp?ním.
Za druhé, stimulace kardiovaskulární soustavy zvyšuje tepovou frekvenci, krevní tlak a nebezpe?í
výskytu srde?ní arytmie. P?i v?tším fyzickém zatížení tyto ú?inky znamenají rizikové faktory pro
náhlou srde?ní zástavu.

Nej?ast?ji používanou drogou mezi potáp??i je marihuana [4]. Psychologické a fyziologické ú?inky
marihuany se dostavují b?hem 10 minut po použití a – což je pro potáp??e zásadn? d?ležité –
trvají t?i až p?t hodin [4]. Tyto ú?inky mohou výrazn? zvýšit nebezpe?í potáp??ských nehod.
Podobn? jako alkohol, i marihuana zp?sobuje zm?nu vnímání, oslabuje zábrany, zhoršuje
schopnost správného úsudku a m?ní náladu, p?i?emž to vše lze považovat i za ú?inky dusíkové
narkózy. Marihuana také zap?i?i?uje rozší?ení cév, zvyšuje nebezpe?í podchlazení a zhoršuje
motorickou koordinaci, což negativn? ovliv?uje schopnost provád?t technické úkony. Kou?ení
marihuany nebo tabáku zvyšuje hladinu kysli?níku uhelnatého vázaného na hemoglobin v krvi až
o 10% [5]. To m?že snížit fyzickou výkonnost potáp??e a tudíž zhoršit jeho schopnost adekvátn?
reagovat v nouzové situaci.
Navíc se ke shora zmín?ným akutním ú?ink?m p?idávají i další problémy, jestliže scuba potáp??
užívá marihuanu dlouhodob?. Podobn? jako kou?ení cigaret, i pravidelné užívání marihuany m?že
zp?sobovat dýchací problémy, nap?. chronickou bronchitidu a opakované zán?ty dutin, což
zvyšuje nebezpe?í barotraumatu i s možnými fatálními následky.
Za zmínku stojí i skute?nost, že vlastnictví nebo užívání drog t?ídy A a B je nezákonné. Krom?
samoz?ejmé hrozby trestního stíhání musí potáp?? zvážit, jak takové drogy ovlivní jeho zdravotní
stav a zdali mohou sehrát n?jakou roli p?i možné potáp??ské nehod?. Také m?že nastat situace,
kdy bude odmítnuta úhrada náklad? na hospitalizaci nebo rekompresní terapii.
I když se následující rada m?že jevit jako p?íliš konzervativní až prudérní a v rozporu se
„zábavnou“ povahou potáp?ní, potáp??i by se m?li trvale vyhýbat užívání drog a b?hem výprav za
potáp?ním minimalizovat p?íjem alkoholu. Jinak vystavují sebe i své potáp??ské kolegy
zna?nému riziku.
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