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AOWD Advanced 
EANx Diver 

OWD

samostatný potápěč 
bezdekompresní  potápění do 

18 m se  vzduchem  
10/15/18 let / pro10 - 11 let, 
je maximální hloubka 12 m

EANx Diver

Advanced 
Recreational 

Trimix Diver /
ArecTMx Plus 
potápění do 45 m /  51 m 

(plus) s jednou směsí TMx 
na dno s 21 % O2  a Hélia s 
END 30 m a max PO2 1,5 

bar, nutnost použití 
dekompresní lahve (stage) 

se směsí mezi 50 - 100 % O2, 
s akcelerovanou dekompresí 
bez omezení  s max PO2 1,5 
bar, podle dekompresního 

počítače, tabulek nebo deko 
SW 

15/18 let

potápění do 51 m se 
vzduchem max PO2 na dně 

1,4 bar a max. dvěmi 
dekompresními lahvemi 

(stages) s 50 a 100% O2 s 
max PO2 1,6 bar podle 

dekompresního počítače, 
tabulek nebo deko SW 

18 let

potápění do 60 m 
s normoxickým trimixem min. 
FO2 19% a max PO2 na dně 
1,4 bar a noTMx plus do 70 
m s normoxickým trimixem 
min FO2 18% a max PO2 

1,44 bar s  
END 39 m se dvěmi 

dekompresními lahvemi 
(stages) s 50 a 100% O2  s 

max PO2 1,6 bar podle 
dekompresního počítače, 

tabulek nebo deko SW 
18 let 

potápění s jednou směsí, 
s nitroxem do 40 % O2, 
bezdeko ponory podle 

tabulek nebo potápěčského 
počítače, hodně teorie 

s přesahem tématu 
12/15/18 let

potápění do 40 m s jednou 
směsí nitroxu na dno do 40 % 

O2 , nutnost použití 
dekompresní lahve (stage) 

se směsí mezi 50 - 100 % O2, 
s akcelerovanou dekompresí 
bez omezení a max PO2 1,5 

bar, podle dekompresního 
počítače, tabulek nebo deko 

SW  
a i s dekompresním SW 

15/18 let

Technical 
Diver

základy technického potápění 
do 40 m, bezdeko ponory 

podle tabulek nebo 
potápěčského počítače, 

hodně praxe 
15/18 let

Normoxic Trimix 
a Normoxic 
Trimix Diver 

plus

Recreational 
Trimix Diver 

bezdekompresní potápění do 
40 m se směsí TMx na dno v 

rozmezí  28 - 40 % O2  a 
Hélia s END 30 m bez stage 

podle dekompresního 
počítače, tabulek nebo deko 

SW 
15/18 let

Trimix Diver

potápění do 100 m 
s hypoxickým trimixem s 

max PO2 1,4 bar s  
END 39 m a min. dvěmi a 

více dekompresními lahvemi 
(stages) s 50 a 100% O2  s 

max PO2 1,6 bar podle 
dekompresního počítače, 

tabulek nebo deko SW 
18 let

Expedition 
Trimix Diver

potápění do 120 m 
s hypoxickým trimixem s  

max PO2 1,4 bar s  
END 39 m a min. třemi a více 

dekompresními lahvemi 
(stages) s 50 a 100% O2  s 

max PO2 1,6 bar podle 
dekompresního počítače, 

tabulek nebo deko SW 
21 let

Rescue 
Diver

záchranné techniky pro DM a 
některé specializace 

15/18 let

plně vycvičený potápěč 
bezdekompresní   
potápění do 30 m 

se  vzduchem 
10/15/18 let / pro 10 - 11 
let je max. hloubka 21 m

Deep Diver




