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1. Obecné informace 
Diving Education Society s.r.o. (dále DES) je mezinárodní vzdělávací organizace působící v oblastech 

výuky potápění merdivingu, rekreačního, sportovního a technického potápění. Jedná se o velice 

moderní a efektivní výuku, která je podpořena více jak 20letou praxí a instruktorskou činností. 

Výcvikový systém stojí na pevných základech a opírá se o nejnovější poznatky z vývoje a výzkumu  

v oblasti potápění. Je v plném souznění s potápěčskou filozofií DIR. 

Hlavní myšlenkou potápěčského systému DES je bezpečnost při potápění a aktivní podpora ochrany 

podvodní fauny a flory. Kvalitní a náročný výcvik s vybavením na technické potápění.  

DES podporuje využití široké škály speciálních umělých dýchacích plynů. 

2. Filozofie výcvikového systému 
Mentální a emočně pozitivní přístup studentů, precizní a bez kompromisní postoj instruktora, 

založený na bezpodmínečném dodržování standardů a pravidel potápěčského výcviku, podpořené 

upřímnou kritikou, jsou základním prvkem kvalitního potápěčského vzdělávání.  Komplexní výuka je 

sestavena z pěti do sebe logicky zapadajících celků. 

• Bezpečnost 

• Teoretická část výuky 

• Praktická část výuky 

• Potápěčská výstroj 

• Bohaté zkušenosti 

Na prvním místě u nás je bezpečnost, kde nároky převyšují dosavadní zažité standardy. Klademe 

důraz na preciznost prováděných potápěčských cviků. Hloubky jednotlivých ponorů zvyšujeme 

postupně tak, aby studenti nepracovali pod zbytečným psychickým tlakem.  Být konzervativní je 

rozumnější, než sebe nebo studenty vystavovat riziku potápěčské nehody. 

Teorie je základní stavební kámen pro přípravu studentů na bezpečně prováděné ponory. Díky teorii 

se cítí studenti sebejistěji, protože získané znalosti a informace u nich nahrazují obavy a strach  

z neznámého. V DES dbáme na srozumitelnost a dostatečné množství předaných informací, a to ve 

formě nejlépe zapamatovatelné pro studenty, tedy spojením výkladu a vizualizace. Kdo si je jistý  

v teorii, mnohem snadněji zvládá praktickou část výuky. 

Praktická část výuky navazuje na teoretickou část a obsahuje souhrn metodicky ucelených cviků, 

které student opakuje do té doby, dokud je bezpečně a správně nezvládne. Cílem opakování cviků je 

uložení dané dovednosti do dlouhodobé i motorické paměti. To je zejména důležité u nácviku krizových 

situací, kde následná reakce v reálné situaci musí být provedena automaticky a rychle. Při nácviku tedy 

nerozhoduje čas, cviky provádíme s cílem naučit se je a mít z toho dobrý pocit. Dokonalá znalost všech 

cviků a postupů dává výrazný předpoklad bezpečných ponorů budoucích potápěčů 

Výstroj musí být správně zvolená vzhledem k náročnosti kurzu a daného ponoru. Nicméně musí být 

pohodlná, uživatelsky přívětivá, v odpovídající kvalitě a velikosti. Pokud potápěč cítí pohodlí, může 

provádět veškeré požadované cviky jednoduše a bezpečně. Při výběru potápěčské výstroje jsou nám 

blízké myšlenky založené na filozofii DIR. Precizní a zcela správné rozložení výstroje je tedy další z prvků 

výuky DES. 
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Bohaté zkušenosti, které studenti získali během teoretické a praktické části kurzu jsou nezbytné pro 

bezpečné potápění. Potápěč DES je vždy dobře vycvičen, umí zvládnout i složitější krizové situace nad 

i pod vodní hladinou. Nicméně každý potápěč musí na sobě dál pracovat, cviky neustále opakovat,  

a tedy zdokonalovat své nabyté dovednosti a zkušenosti, jen tak bude potápění bezpečné. Všechny 

naše potápěčské zkušenosti sdílíme po celý život s ostatními potápěči a tím budujeme kvalitní 

potápěčskou komunitu. 

3. Ekologie 
V rámci potápění usilujeme a dbáme o ochranu životního prostředí. Pod vodní hladinou učíme naše 

studenty ohleduplnosti k fauně a flóře. Nikdy nepoškozujeme a nesaháme na křehký podvodní život, 

tomu přizpůsobujeme i pohyb a vztlak potápěče. Nad korály plaveme s dostatečným odstupem tak, 

abychom je špatnými potápěčskými návyky (nezvládnutí vztlaku, nevhodný pohyb atd.) nepoškodili. 

Dle možností a parametrů ponorů sbíráme ze dna odpad, který uneseme, a neovlivní to bezpečnost 

ponoru. Pokud se tím budou řídit všichni potápěči po celém světě, dojde k významnému oživení 

ekosystému. 

4. Struktura organizace 
Nejvyšším orgánem v organizační struktuře výcvikového potápěčského systému Diving Society 

Education s.r.o. je komise pro výcvik. Cílem komise je vytvářet standardy výcvikového systému  

a zapracovávat nové poznatky z potápění do stávajících výukových materiálů. Komise aktivně 

spolupracuje s poradním týmem, který je složen z uznávaných odborníků v oblasti výzkumu a vývoje 

potápěčské medicíny, dále pedagogů a zkušených potápěčů. 

Komise pro výcvik pravidelně, a to minimálně 1x ročně, školí své profesionální členy od Divemastrů, 

instruktorů a instruktorů trenérů, tak, aby byla vždy dosažena co nevyšší kvalita výcviku s ohledem na 

bezpečnost a dodržování ucelených standardů výcvikového systému. 

Komise schvaluje či pozastavuje aktivní status, který je výše uvedeným profesionálním členům 

udělen na jeden kalendářní rok. 

4.1 Komise pro výcvik: 
Jaroslav Kočárek – Founder, Course Director 

Michal Cacara – Founder 

David Dušek – Course Director 

5. Všeobecné standardy 
Je soubor závazných pravidel platných pro všechny prováděné kurzy organizací DES. 

Při výcviku nových potápěčů nebo zvyšování jejich kvalifikace je možné některé kurzy kombinovat, 

tedy provádět současně. Příkladem jsou zejména specializované kurzy, například Dry suit diver, který 

je možno provádět současně s kurzem OWD vzhledem k nízké teplotě vody. Také kurzy Oxygen 

administrátor a First Aid Diver je možné provádět současně s kurzem Rescue Diver. Možnosti 

kombinace kurzů vždy určí instruktor v souladu se stanovenými pravidly organizace DES. 

Pro jednotlivé typy kurzů jsou stanoveny minimální doby teoretických lekcí, jedna lekce trvá 

zpravidla 60 min. 

Všechny cviky nad vodou i pod vodou nejprve precizně předvede instruktor.  



 

 
STANDARDY VÝCVIKOVÉHO SYSTÉMU | Rev. C, 1.10.2022 

3 

Každému ponoru musí předcházet brífink (plán ponoru a záchranný plán), po ponoru debrífink 

(vyhodnocení ponoru). 

"Buddy" je celosvětově užívané pojmenování potápěčského partnera. Při ponoru musí mít potápěč 

neustálý vizuální kontakt s partnerem-buddym a to od zanoření po celou dobu průběhu ponoru až po 

vynoření a výstup z vody. Fyzický kontakt v buddy týmu by měl být vždy na vzdálenost dosahu ruky. 

Bez potápěčského partnera (buddyho) do vody zásadně nechodíme. Existují i typy "vyšších" certifikací 

a pokročilejších kurzů, kde se dá potápět i bez buddy partnera. Jedná se ale o speciální případy. K těmto 

výjimkám vám více řekne instruktor potápění. 

„Buddy systém“ je potápění ve skupině potápěčů, která se skládá z dvojice, maximálně z trojice. 

Buddy systém, tedy potápěči v týmu, by měli být sehraní, vzájemně si důvěřující a podporující se. Mají 

vždy vynikající znalosti o své i partnerově potápěčské výbavě. Z důvodu bezpečnosti se doporučuje mít 

unifikovanou, tedy stejnou potápěčskou výbavu se svým partnerem. Výhodou je znalost každé části 

výstroje. Pokud dojde u partnera k jakémukoliv problému s výstrojí, jeho buddy okamžitě ví, co je 

špatně, dokáže bleskově reagovat na vzniklou situaci a zajistit okamžitou nápravu. V rámci Buddy týmu 

je nesmírně důležitá i komunikace a porozumění mezi potápěči prostřednictvím potápěčských signálů. 

Před zanořením provádíme kontroly S Drill, V Drill a bubble check. Hlasitě vyjmenujeme vždy 

veškeré vybavení včetně vybavení v kapsách u suchého obleku nebo na kompenzátoru vztlaku. 

Zopakujeme a vzájemně odsouhlasíme plán ponoru, provedeme zalití haubny, masky a vyčistíme si 

nosní dutiny (vysmrkáme se). Zkontrolujeme masku (lícnice masky musí po celém obvodu doléhat na 

obličej a nesmí být překroucená), těsně před zanořením provedeme zvlhčení sliznice úst, a to 

propláchnutím vodou. 

„S Drill“ je nácvik situace, kdy potápěč nemá co dýchat, tedy „out of air“. Nácvikem této procedury 

můžeme v případě reálného využití rychle a adekvátně reagovat. Cílem je uložení S Drillu do 

dlouhodobé a motorické paměti potápěče. S Drill se provádí na hladině i pod hladinou. Předem určený 

potápěč začne potápěčským signálem hlásit "nemám vzduch". V ten moment zahajuje činnost jeho 

buddy – zachránce. 

Postupuje se následovně: 

1) Pravou rukou vyndáme z úst primární automatiku a držíme jí náustkem dolů 

2) Levou rukou ověříme funkčnost sekundární automatiky, kterou máme na krku, pomocí tlačítka 

sprchy 

3) Levou rukou vložíme sekundární automatiku do úst a dýcháme 

4) Pravou rukou předáváme svojí primární automatiku buddymu, který si ji dává do úst a dýchá 

5) Signalizujeme OK 

6) Buddy si po celou dobu sdílení drží svou primární automatiku volnou rukou 

7) Buddy pravou rukou ověří funkčnost své primární automatiky pomocí tlačítka sprchy 

8) Buddy levou rukou předává zpět (vrací) primární automatiku 

9) Buddy si pravou rukou dává do úst svou primární automatiku (dýchá) 

10) Od buddyho přebíráme pravou rukou svou primární automatiku a ověříme její funkčnost 

pomocí tlačítka sprchy 

11) Levou rukou vyndáme naší sekundární automatiku, kterou necháme vyset na krku náustkem 

dolů 

12) Pravou rukou do úst vložíme svou primární automatiku a dýcháme 

13) Signalizujeme OK 

„V Drill“ je nácvik otvíraní a zavírání ventilů láhve na zádech nebo na bocích (side mount systém) 

potápěče. V Drill se provádí na hladině nebo pod hladinou v pozici trimu. 
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Pro twin se středovým ventilem (tzv. manifoldem) se postupuje následovně: 

1) Pravou rukou zavřu primární ventil a dodýchám z primární automatiky 

2) Primární automatiku připnu pomocí karabiny na pravý „D“ kroužek 

3) Pravou rukou ověřím funkčnost sekundární automatiky pomocí tlačítka sprchy a dám do úst 

(dýchám) 

4) Pravou rukou otevřu primární ventil a vyzkouším funkčnost primární automatiky pomocí 

tlačítka sprchy 

5) Pravou rukou zavřu a otevřu manifold 

6) Levou rukou zavřu sekundární ventil a dodýchám ze sekundární automatiky 

7) Pravou rukou vyzkouším funkčnost primární automatiky pomocí tlačítka sprchy, uvolním 

automatiku z „D“ kroužku a dám do úst (dýchám) 

8) Levou rukou otevřu sekundární ventil a vyzkouším funkčnost sekundární automatiky pomocí 

tlačítka sprchy 

9) Signalizuji OK 

„Bubble Chek“ je kontrola úniku plynu z tlakové láhve na jednotlivých spojích. Kontrolu provádíme 

na hladině před zanořením a to tak, že kontrolovanou část ponoříme pod hladinu a buddy kontroluje 

únik, který je signalizovaný bublinkami v místě uniku. V případě nepříznivých podmínek na hladině 

(proudy, vlny, atd.) je kontrola prováděna pod hladinou v bezpečné hloubce, tedy do 5m. Postupně 

kontrolujeme všechny spoje, tedy: 

14) Připojení ventilů k tlakové láhvi, případně manifoldu (při využití twinu) a jejich samotné 

ovládání (uzávěr) 

15) Uchycení prvního stupně k ventilu, případně prvních stupňů (při využití twinu) 

16) Tělo prvního stupně/stupňů a místa připojení středotlakých a vysokotlakých hadic do prvního 

stupně/stupňů 

17) Neporušenost kompenzátoru vztlaku (duše) 

18) Místo připojení středotlaké hadice do kompenzátoru vztlaku (inflátor) 

19) Připojení druhého stupně, a to primárního i sekundárního 

20) Unik na manometru 

21) Při použití suchého obleku kontrolujeme místo připojení středotlaké hadice a neporušenost 

samotného suchého obleku 

22) Při použití stage lahví kontrolujeme připojení ventilu na láhvi, prvního stupně k ventilu, 

připojení druhého stupně a manometru 

23) Při použití argonových lahví kontroluje připojení ventilu na láhvi, prvního stupně k ventilu  

a připojení středotlaké hadice (inflátoru) 

Parciální tlak kyslíku (O2) je v rámci rekreačního potápění do hloubky maximálně 40 m stanoven 

následovně: 

- Teplá voda, nenáročné potápění bez psychické a fyzické zátěže 1,6 pO2 

- Studená voda, špatná viditelnost a proudy 1,4 pO2 

Parciální tlak kyslíku (O2) je v rámci technického potápění do větších hloubek, než je 40 m 

stanoven následovně: 

- Pro backgas (plyn v láhvi na zádech) 1,4 pO2 

- Pro decogas (plyn v bočních/dokompresních láhvích, tzn. STAGE) 1,6 pO2 
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Kontroly prováděné před každým ponorem: 

1) Naplnění tlakové láhve (min. 200 Bar) 

2) Kontrola správné směsi v láhvi (vzduch, nitrox, kyslík a héliové směsi) 

3) V případě použití nitroxu, kyslíku, či héliové směsi je povinná analýza 

4) Kontrola potápěčského vybavení 

a. Ploutve (neporušenost pružiny, pásky, přezky, spony) 

b. Funkčnost světel (hlavní a záložní) 

c. Funkčnost potápěčského počítače (zapnutý a rozsvícený) 

d. Nepoškozenost kompasu nebo buzoly 

e. Náhradní maska 

f. Návin cívek (pro bojku, či pro značení cesty) 

g. Řezací nástroj 

h. Další vybavení dle typu kurzu, či dle požadavku daného ponoru 

5) Kontrola sestavení potápěčského přístroje před nasazením (samokontrola a kontrola buddym) 

a. Správnost zapojení 

b. Uchycení tlakové láhve ke kompenzátoru vztlaku (přezky) 

c. Zátěžový systém 

d. Otevřený ventil/ventily na tlakové láhvi/láhvích 

6) Dotažení popruhů (ramenní, mezinožní, bederní) 

7) Kontrola vedení hadic po nasazení přístroje (samokontrola a kontrola buddym) 

8) Kontrola pozitivního vztlaku na hladině 

9) Bubble check 

10) S Drill 

11) V Drill 

12) Kontrola masky (nezatéká) 

13) Opakování plánu ponoru a finální odsouhlasení 

Vybavení: 

Požadavky na potápěčskou výstroj jsou určeny na základě našich dlouholetých zkušeností a řídí se 

bezpečností a podmínkami, při kterých ponor probíhá. 

Účastníci kurzu striktně dodržují pravidlo spotřeby plynu (tzv. gas management), který závisí na 

plánu a náročnosti ponoru. Minimální zůstatek tlaku plynu v láhvi po vynoření nesmí být nižší než  

35 Bar. 

Potápěčský přístroj musí vždy obsahovat alternativní zdroj dýchaného plynu, tedy u rekreačních  

a sportovních kurzů se jedná o záložní neboli sekundární druhý stupeň. U technických kurzů se jedná  

o dva první a dva druhé stupně plicního regulátoru, jež se nazývají primární a sekundární. 

Sestava plicních regulátorů pro sportovní a rekreační potápění se skládá z jednoho prvního stupně 

a dvou druhých stupňů (primární a sekundární). Inflátorová středotlaká hadice pro připojení 

kompenzátoru vztlaku (BCD - Buoyancy Compensator Device), vysokotlaká (HP – High Pressure) hadice 

s manometrem, který může být doplněn alternativní sestavou počítače se sondou připojenou přímo 

do vysokotlakého výstupu prvního stupně a volitelná středotlaká inflátorová hadice pro připojení 

suchého obleku. Další součástí potápěčského přístroje je tlaková láhev s minimálním objem 10 l, 

doporučená je však láhev o objemu 15 l s plnícím tlakem 225 Bar. Kompenzátor vztlaku o minimálním 

objemu 12 l s integrovaným zátěžovým systémem a pevnou zádovou deskou (tzv. Backplate) o síle  

3-5 mm z hliníku nebo nerezu. Součástí kompenzátoru vztlaku je i řezací nástroj na případné odříznutí 

zachyceného vlasce, drátu, lana či rybářské sítě. 
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Sestava plicních regulátorů pro technické potápění (otevřený dýchací okruh) se skládá ze 

dvou prvních stupňů a dvou druhých stupňů (primární a sekundární). Okruhy jsou sestaveny 

následujícím způsobem. Primární první a druhý stupeň plicní automatiky, inflátorová středotlaká 

hadice pro připojení kompenzátoru vztlaku (BCD – Buoyancy Compensator Device). Druhým, 

sekundárním okruhem je sekundární první a druhý stupeň plicní automatiky, vysokotlaká (HP – High 

Pressure) hadice s manometrem a středotlaká inflátorová hadice pro připojení suchého obleku. Další 

součástí potápěčského přístroje jsou tlakové láhve (tzv. Twin) s minimálním objem 2x12 l, 

uzavíratelným manifoldem (ventilem) mezi dvěma lahvemi a plnícím tlakem 225 Bar. Součástí Twinu 

je možný i zátěžový systém. Kompenzátor vztlaku o minimálním objemu 20 l s pevnou zádovou deskou 

(tzv. Backplate) o síle 3-5 mm z hliníku nebo nerezu. Součástí kompenzátoru vztlaku je i řezací nástroj 

na případné odříznutí zachyceného vlasce, drátu, lana či rybářské sítě. Potápěčský přístroj musí být 

kyslíkově kompatibilní, tedy odolný pro použití 100 % kyslíku (O2). Dle náročnosti ponoru mohou být 

u technického potápění využity i dekompresní láhve (tzv. Stage) připevněné pomocí karabin na postroj 

zádové desky. 

Automatika s dekompresní lahví obsahuje jeden otočný první stupeň a jeden druhý stupeň plicní 

automatiky se středotlakou hadicí o délce 100 cm a manometrem připevněným k prvnímu stupni. 

Doporučená a zároveň vyžadována délka středotlakých (LP – low pressure) hadic je v rámci 

rekreačních i technických kurzů 150 až 210 cm (v závislosti na výšce potápěče) pro primární regulátor 

a 50 cm pro sekundární regulátor.  

Modifikovaná výstroj potápěče, regulátor, automatika . Primární (hlavní) druhý stupeň na hadici 

100cm s karabinou na zavěšení na D kroužky. Sekundární (záložní) druhý stupeň 50cm s uchycením na 

gumičku, který má potápěč zavěšený kolem krku. Dále inflátorovou hadici na kompenzátor vztlaku a 

vysokotlaký manometr 

Mezi základní vybavení potápěče patří i potápěčský počítač pro měření aktuální a průměrné 

hloubky, času stráveného pod vodní hladinou a měření mnoho dalšího. 

Pro některé typy kurzů je vyžadováno i další speciální vybavení, jako je například dekompresní bójka 

s cívkou, kompas nebo buzola, signalizační zařízení (píšťalka nebo siréna), svítilny (primární a záložní), 

wetnotes, záložní maska, záložní cívka, buben, šipky (cookies), případně další vybavení, které je 

vyžadováno dokumentací daného kurzu. 

6. Základní typy kurzů 

6.1 Rekreační kurzy 
Jsou určeny pro rekreační a sportovní potápěče, kteří se chtějí bezpečně potápět do maximální 

hloubky 40 metrů s možností využití umělých potápěčských směsí v rozmezí 21-40 % O2 v dýchané 

směsi. Ponory jsou zpravidla bez povinné dekompresní zastávky. 

6.2 Specializované kurzy 
Jsou určeny především pro rekreační a sportovní potápěče, kteří se chtějí potápět například do 

vraků lodí, pod ledem, v kavernách, využívat suché potápěčské obleky, atd. 

6.3 Technické kurzy (otevřený dýchací okruh) 
Jsou určeny pro potápěče, kteří se chtějí potápět do hloubek větších než 40 m za využití trimixových 

směsí v otevřeném dýchacím okruhu, kde vydechovaný vzduch z regulátoru druhého stupně je 

vydechován do okolního prostoru. Potápění většinou probíhá v uzavřených prostorech, jako jsou 
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uměle vytvořené důlní prostory nebo jeskyně. Ponory jsou v převážné většině podmíněné povinnými 

dekompresními zastávkami. 

6.4 Technické kurzy (uzavřený dýchací okruh) 
Jsou určeny pro potápěče, kteří se chtějí potápět do hloubek větších než 40 m při využití trimixových 

směsí (hélium nebo 100%O2) a za pomocí speciálních potápěčských uzavřených okruhů (CCR) kde se 

vydechovaný vzduch vrací zpět do okruhu, kde dojde k pohlcení oxidu uhličitého (CO2) a opětovnému 

využití pro dýchání. Potápění většinou probíhá ve velkých hloubkách nebo v uzavřených prostorech, 

jako jsou uměle vytvořené důlní prostory nebo jeskyně. Ponory jsou v převážné většině podmíněné 

povinnými dekompresními zastávkami. 

6.5 Instruktorské kurzy 
Jsou určeny všem zkušeným potápěčům, či divemastrům, kteří mají zájem o vzdělávání nových 

potápěčů nebo zvyšování jejich dovedností. Výcvikový systém Diving Education Society s.r.o. nabízí 4 

úrovně instruktorských programů. Instruktor je oprávněn k provádění/vyučování pouze těch kurzů, 

které sám u výcvikového systému DES absolvoval a které mu jeho úroveň instruktorského oprávnění 

umožní dle aktuálních požadavků jednotlivých kurzů (bod II. Kvalifikace instruktora u každého z kurzů). 

o Sport Diving Instruktor 

o Advanced Diving Instruktor 

o Technical Diving Instructor 

o Instructor Trainer 

7. Kurzy 

7.1 Try dive 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro všechny zájemce o potápění, kteří si chtějí vyzkoušet potápění s potápěčským 

přístrojem. Kurz je prováděn v souladu s evropskou normou ČSN EN 14153-1 a kvalifikuje potápěče 

k potápění se vzduchem do maximální hloubky 10 m za účasti buddyho s minimální kvalifikací DES 

Divemaster nebo vyšší. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Sport Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu na uzavřené vodě je 6 let (u nezletilých je vyžadován souhlas 

rodiče či zákonného zástupce) bez možnosti certifikace 
- minimální věková hranice kurzu na otevřené vodě je 10 let (u nezletilých je vyžadován souhlas 

rodiče či zákonného zástupce) 
- základní plavecké dovednosti 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty) 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, ve kterých bude výcvik probíhat 

(plavky, neoprenový oblek, haubna/kukla, rukavice) 
- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (I. stupeň a dva II. stupně – primární s délkou hadice 

150 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, 
kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná vzduchem 
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V. Obsah kurzu 
- teorie (výklad instruktora) dle manuálu nebo prezentace 
- ponor na zkoušku v uzavřené nebo otevřené vodě 

VI. Parametry výcviku 
- při lekcích na uzavřené vodě je limit pro jednoho instruktora 2 účastníci kurzu na ponor 
- při lekcích na otevřené vodě je limit pro jednoho instruktora 1 účastník kurzu na ponor 
- všechny absolvované ponory musí být bez-dekompresní s maximální výstupovou rychlostí  

9 m/min 
- je vyžadován management spotřeby plynu, tedy zahájení výstupu na hladinu při poklesu tlaku 

pod 60 Bar 
- maximální hloubka ponoru na uzavřené či otevřené vodě je 10 m 

VII. Teorie a cviky 
- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- formy dorozumívání pod vodou – signály a Wetnotes 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- sestavení -"ustrojení" potápěčského přístroje, následná kontrola správnosti sestavení, 

kompletní sestava na potápění 
- nasazení - "oblečení" potápěčského přístroje potápěčem, metodika, praktická ukázka, 

opakované cvičení 
- kompenzátor vztlaku ("křídlo" nebo "žaket") - základní prvek pro vertikální pohyb potápěče 
- cvičení s inflátorem (regulátor vzduchu v kompenzátoru vztlaku), napouštění vzduchu, 

odpouštění vzduchu. Pozitivní, neutrální a negativní vztlak 
- nácvik dýchání potápěčským přístrojem a automatikou – cvičení na hladině, s hlavou ponořenou 

do vody 
- nácvik zanoření pod hladinu 
- vyrovnání tlaku ve středouší 
- práce s potápěčskou "sprchou" - II. stupeň automatiky na dýchání 
- nácvik vyndání automatiky z úst a vrácení automatiky zpět do úst 
- práce s maskou – zalití masky, vylití masky, volné dýchání 
- trim – vysvětlení pojmu 
- kraulový kop 
- závěrečný debrífink 

7.2 Junior Open Water Diver 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro všechny zájemce o potápění s potápěčským přístrojem a je prováděn v souladu 

s evropskou normou EN 14153-2. Absolvent kurzu je oprávněn k potápění s potápěčským přístrojem 

do maximální hloubky 10 metrů při dodržení buddy systému, tedy potápění minimálně ve dvojici. 

Certifikace je platná pouze pro potápění na otevřené vodě, tedy bez omezeného přímého výstupu na 

hladinu. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Sport Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 10 let (u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného 

zástupce) 
- základní plavecké dovednosti 
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- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty) 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat 

(plavky, neoprenový oblek, haubna/kukla, rukavice) 
- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (I. stupeň a dva II. stupně – primární s délkou hadice 

150 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, 
kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná vzduchem 

- potápěčský počítač, řezací nástroj 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 10 hodin 
- cviky na uzavřené vodě bez potápěčského přístroje o minimálním rozsahu 120 min 
- cviky na uzavřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 120 min 
- cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 4 ponorů, kde každý 

z ponorů musí trvat nejméně 20 minut bottom time 
- závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80% 

VI. Parametry výcviku 
- při lekcích na uzavřené vodě je limit pro jednoho instruktora 6 účastníků kurzu OWD 
- při lekcích na otevřené vodě je limit pro jednoho instruktora 2 účastníci kurzu na ponor 
- v případě asistence divemastra při výcviku lze maximální limity pro počet účastníků kurzu zvýšit 

o 1 
- všechny absolvované ponory musí být bez-dekompresní s maximální výstupovou rychlostí  

9 m/min 
- je vyžadován management spotřeby plynu, tedy zahájení výstupu na hladinu při poklesu tlaku 

pod 60 Bar 
- maximální hloubka prvního ponoru na otevřené vodě je 6 m a žádný z následujících ponorů 

nesmí překročit hloubku 10 metrů 
- v jeden den mohou být provedeny maximálně 3 ponory s minimálním povrchovým intervalem 

2 hodiny 

VII. Teorie a cviky 

Uzavřená voda bez potápěčského přístroje 

- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- strečink ve vodě, práce v Buddy týmu 
- testy základních dovedností – 50 metrů plavání, 5 minut šlapání vody, 30 sekund zadržení dechu 

pod vodou, plavání 10 metrů pod vodou na jeden nádech 
- cvičení na odpočinek a odreagování 
- otevřené oči a ústa pod vodou 
- cvičení na odpočinek a odreagování 
- potápěčská maska – základ potápěčské výstroje – principy nasazení masky 
- potápěčská maska – práce s maskou pod vodou, snímání masky pod vodou, nasazování masky 

pod vodou  
- šnorchl – práce se šnorchlem na hladině a pod vodou 
- plavání pod hladinou – základní styly bez ploutví 
- ploutve – různé typy ploutví dle použití 
- ploutve – plavání pod hladinou s ploutvemi – základní styly (kraulový a žabí kop) 
- cvičení na odpočinek a odreagování 
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- závěrečný debrífink 

Uzavřená voda s potápěčským přístrojem 

- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- formy dorozumívání pod vodou – signály a Wetnotes 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- sestavení -"ustrojení" potápěčského přístroje, následná kontrola správnosti sestavení, 

kompletní sestava na potápění 
- nasazení - "oblečení" potápěčského přístroje potápěčem, metodika, praktická ukázka, 

opakované cvičení 
- kompenzátor vztlaku ("křídlo" nebo "žaket")- základní prvek pro vertikální pohyb potápěče 
- vstup do vody 
- relax na hladině, cvičení pohybu na hladině, práce s pozitivním vztlakem 
- cvičení s inflátorem (regulátor vzduchu v kompenzátoru vztlaku), napouštění vzduchu, 

odpouštění vzduchu. Pozitivní, neutrální a negativní vztlak 
- nácvik dýchání potápěčským přístrojem a automatikou – cvičení na hladině, s hlavou ponořenou 

do vody 
- nácvik zanoření pod hladinu 
- vyrovnání tlaku ve středouší 
- relax a odreagování formou her 
- práce s potápěčskou "sprchou" - II. stupeň automatiky na dýchání 
- nácvik vyndání automatiky z úst a vrácení automatiky zpět do úst 
- nácvik dýchání – střídavě z primárního a sekundárního II. stupně automatiky 
- cvičení na odpočinek a odreagování 
- práce s maskou – zalití masky, vylití masky, volné dýchání 
- práce s kompenzátorem vztlaku – Fin Pivoting – neutrální, negativní a pozitivní vztlak 
- trim – vysvětlení pojmu 
- praktické cvičení trimu, pohybu pod vodou, typů kopů – kraul, frog kop 
- krátká přestávka 
- nácvik situace Out of Air – OOA – potápěč bez vzduchu 
- sdílení automatiky plaváním, s následným vynořením 
- nácvik zanoření a vynoření – mělká část 
- nácvik zanoření a vynoření – hluboká část 
- cvičení na odpočinek a odreagování 
- krizové situace – nácvik odstranění křeče v chodidle  
- krizové situace – nácvik plavání bez potápěčské masky za podpory buddyho 
- krizové situace – nácvik Free Flow – únik vzduchu z primárního II. stupně automatiky 

Otevřená voda s potápěčským přístrojem 

- při každém ponoru na otevřené vodě provádíme základní bezpečnostní kontroly a kontrolu 
funkčnosti vybavení (kontrola úniku bublinek, kontrola uchycení láhve ke kompenzátoru 
vztlaku, kontrola funkčnosti kompenzátoru vztlaku (BCD), nácvik situace Out of Air (OoA) – 
„nemám vzduch“, kontrola zatopení haubny, kontrola masky) 

- při potápění na otevřené vodě provádíme postupně ve čtyřech cvičných ponorech veškeré 
cviky, dříve procvičované na uzavřené vodě (viz. bod uzavřená voda s potápěčským přístrojem) 

- nácvik základních prvků podvodní navigace 
- nácvik bezpečného výstupu z hloubky ke hladině maximální rychlostí 9 m/min 
- nácvik bezpečnostní zastávky v 5 m 
- závěrečný debrífink a zápis ponoru do logbooku 
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7.3 Open Water Diver 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro všechny zájemce o potápění s potápěčským přístrojem a je prováděn v souladu 

s evropskou normou EN 14153-2. Absolvent kurzu je oprávněn k potápění s potápěčským přístrojem 

do maximální hloubky 20 metrů při dodržení buddy systému, tedy potápění minimálně ve dvojici. Při 

asistenci divemastra nebo instruktora se absolvent kurzu může potápět do maximální hloubky až  

30 metrů nebo dle nařízení v dané potápěčské lokalitě. Certifikace je platná pouze pro potápění na 

otevřené vodě, tedy bez omezeného přímého výstupu na hladinu. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Sport Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 15 let (u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného 

zástupce) 
- základní plavecké dovednosti 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty) 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, ve kterých bude výcvik probíhat 

(plavky, neoprenový oblek, haubna/kukla, rukavice) 
- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (I. stupeň a dva II. stupně – primární s délkou hadice 

210 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, 
kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná vzduchem 

- potápěčský počítač, řezací nástroj 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 10 hodin 
- cviky na uzavřené vodě bez potápěčského přístroje o minimálním rozsahu 120 min 
- cviky na uzavřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 120 min 
- cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 4 ponorů, kde každý 

z ponorů musí trvat nejméně 20 minut bottom time 
- v bazénech hlubších více než 6 metrů lze započítat 2 ponory jako by byly provedeny  na 

otevřené vodě. V tomto případě se prodlužuje čas ponoru na dně BT z minimálních 20 minut na 
minimálních 40 minut 

- závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80 % 

VI. Parametry výcviku 
- při lekcích na uzavřené vodě je limit pro jednoho instruktora 6 účastníků kurzu OWD 
- při lekcích na otevřené vodě je limit pro jednoho instruktora 2 účastníci kurzu na ponor 
- v případě asistence divemastra při výcviku lze maximální limity pro počet účastníků kurzu zvýšit 

o 1 
- všechny absolvované ponory musí být bez-dekompresní s maximální výstupovou rychlostí  

9 m/min 
- je vyžadován management spotřeby plynu, tedy zahájení výstupu na hladinu při poklesu tlaku 

pod 60 Bar 
- při ponorech do větších hloubek, než je 10 m, se provádí bezpečnostní zastávka při vynořování 

a to v 5 metrech na 3 minuty 
- maximální hloubka prvního ponoru na otevřené vodě je 6 m a žádný z následujících ponorů 

nesmí překročit hloubku 20 metrů 
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- v jeden den mohou být provedeny maximálně 3 ponory s minimálním povrchovým intervalem 
2 hodiny 

VII. Teorie a cviky 

Uzavřená voda bez potápěčského přístroje 

- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- strečink ve vodě, práce v Buddy týmu 
- testy základních dovedností – 50 metrů plavání, 5 minut šlapání vody, 30 sekund zadržení dechu 

pod vodou, plavání 10 metrů pod vodou na jeden nádech 
- cvičení na odpočinek a odreagování 
- otevřené oči a ústa pod vodou 
- cvičení na odpočinek a odreagování 
- potápěčská maska – základ potápěčské výstroje – principy nasazení masky 
- potápěčská maska – práce s maskou pod vodou, snímání masky pod vodou, nasazování masky 

pod vodou  
- šnorchl – práce se šnorchlem na hladině a pod vodou 
- plavání pod hladinou – základní styly bez ploutví 
- ploutve – různé typy ploutví dle použití 
- ploutve – plavání pod hladinou s ploutvemi – základní styly 
- cvičení na odpočinek a odreagování 
- závěrečný debrífink 

Uzavřená voda s potápěčským přístrojem 

- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- formy dorozumívání pod vodou – signály a Wetnotes 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- sestavení -"ustrojení" potápěčského přístroje, následná kontrola správnosti sestavení, 

kompletní sestava na potápění 
- nasazení - "oblečení" potápěčského přístroje potápěčem, metodika, praktická ukázka, 

opakované cvičení 
- kompenzátor vztlaku ("křídlo" nebo "žaket“) - základní prvek pro vertikální pohyb potápěče 
- vstup do vody 
- relax na hladině, cvičení pohybu na hladině, práce s pozitivním vztlakem 
- cvičení s inflátorem (regulátor vzduchu v kompenzátoru vztlaku), napouštění vzduchu, 

odpouštění vzduchu. Pozitivní, neutrální a negativní vztlak 
- nácvik dýchání potápěčským přístrojem a automatikou – cvičení na hladině, s hlavou ponořenou 

do vody 
- nácvik zanoření pod hladinu 
- vyrovnání tlaku ve středouší 
- relax a odreagování formou her 
- práce s potápěčskou "sprchou" - II. stupeň automatiky na dýchání 
- nácvik vyndání automatiky z úst a vrácení automatiky zpět do úst 
- nácvik dýchání – střídavě z primárního a sekundárního II. stupně automatiky 
- cvičení na odpočinek a odreagování 
- práce s maskou – zalití masky, vylití masky, volné dýchání 
- práce s kompenzátorem vztlaku – Fin Pivoting – neutrální, negativní a pozitivní vztlak 
- trim – vysvětlení pojmu 
- praktické cvičení trimu, pohybu pod vodou, typů kopů – kraul, frog kop 
- krátká přestávka 
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- nácvik situace Out of Air – OOA – potápěč bez vzduchu 
- sdílení automatiky plaváním, s následným vynořením 
- nácvik zanoření a vynoření – mělká část 
- nácvik zanoření a vynoření – hluboká část 
- cvičení na odpočinek a odreagování 
- krizové situace – nácvik odstranění křeče v chodidle  
- krizové situace – nácvik plavání bez potápěčské masky za podpory buddyho 
- krizové situace – nácvik Free Flow – únik vzduchu z primárního II. stupně automatiky 

Otevřená voda s potápěčským přístrojem 

- při každém ponoru na otevřené vodě provádíme základní bezpečnostní kontroly a kontrolu 
funkčnosti vybavení (kontrola úniku bublinek, kontrola uchycení láhve ke kompenzátoru 
vztlaku, kontrola funkčnosti kompenzátoru vztlaku (BCD), nácvik situace Out of Air (OoA) – 
„nemám vzduch“, kontrola zatopení haubny, kontrola masky) 

- při potápění na otevřené vodě provádíme postupně ve čtyřech cvičných ponorech veškeré 
cviky, dříve procvičované na uzavřené vodě (viz. bod uzavřená voda s potápěčským přístrojem) 

- nácvik základních prvků podvodní navigace 
- nácvik bezpečného výstupu z hloubky ke hladině maximální rychlostí 9 m/min 
- nácvik bezpečnostní zastávky v 5 m 
- závěrečný debrífink a zápis ponoru do logbooku 

7.4 Advanced Open Water Diver 

I. Popis kurzu 
Jedná se o navazující kurz ke kurzu OWD a je určen pro všechny potápěče, kteří se chtějí dále 

v potápění zdokonalovat, rozvíjet a hledat nové možnosti potápění. Kurz je prováděn v souladu 

s evropskou normou EN 14153-2. Absolvent kurzu je oprávněn k potápění s potápěčským přístrojem 

do maximální hloubky 30 metrů při dodržení buddy systému, tedy potápění minimálně ve dvojici. Při 

asistenci divemastra nebo instruktora se absolvent kurzu může potápět do maximální hloubky až  

40 metrů nebo dle nařízení v dané potápěčské lokalitě. Certifikace je platná pouze pro potápění na 

otevřené vodě, tedy bez omezeného přímého výstupu na hladinu. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Sport Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 15 let (u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného 

zástupce) 
- minimálně 10 ponorů na otevřené vodě, z toho 5 ponorů v rozmezí 15–20 m 
- vyplněný Logbook 
- certifikace OWD nebo odpovídající ekvivalent 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty) 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat 

(plavky, neoprenový oblek, haubna/kukla, rukavice) 
- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (I. stupeň a dva II. stupně – primární s délkou hadice 

210 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, 
kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná vzduchem nebo 
nitroxem (do 40% obsahu kyslíku) 

- potápěčský počítač, řezací nástroj 
- bójka s cívkou 
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- podvodní buzola nebo kompas 
- potápěčská svítilna 
- wetnotes nebo psací tabulka 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 6 hodin 
- cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 4 ponorů, kde každý 

z ponorů musí trvat nejméně 30 minut bottom time 
- v bazénech hlubších více než 6 metrů lze započítat 2 ponory jako by byly provedeny  na 

otevřené vodě. V tomto případě se prodlužuje čas ponoru na dně BT z minimálních 20 minut na 
minimálních 40 minut 

- závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80 % 

VI. Parametry výcviku 
- při lekcích na otevřené vodě je limit pro jednoho instruktora 4 účastníci kurzu na ponor 
- Při lekcích na otevřené vodě s viditelností vyšší než 5 metrů se zvyšuje počet účastníků ponoru 

na 6 potápěčů 
- v případě asistence divemastra při výcviku lze maximální limity pro počet účastníků kurzu zvýšit 

o 1 
- všechny absolvované ponory musí být bez-dekompresní s maximální výstupovou rychlostí  

9 m/min 
- je vyžadován management spotřeby plynu, tedy zahájení výstupu z hloubky větší než 20 metru 

při poklesu tlaku na polovinu počátečního tlaku v láhvi. Při dosažení hloubky 20 metrů se 
přechází na pravidla OWD, tedy výstup na hladinu při poklesu tlaku pod 60 Bar. 

- při ponorech do větších hloubek, než je 10 m, se provádí bezpečnostní zastávka při vynořování 
a to v 5 metrech na 3 minuty 

- maximální hloubka prvního ponoru na otevřené vodě je 20 m a žádný z následujících ponorů 
nesmí překročit hloubku 30 metrů 

- v jeden den mohou být provedeny maximálně 3 ponory s minimálním povrchovým intervalem 
2 hodiny 

VII. Teorie a cviky 
- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- při každém ponoru na otevřené vodě provádíme základní bezpečnostní kontroly a kontrolu 

funkčnosti vybavení (kontrola úniku bublinek, kontrola uchycení láhve ke kompenzátoru 
vztlaku, kontrola funkčnosti kompenzátoru vztlaku (BCD), kontrola zatopení haubny, kontrola 
masky) 

- opakování dosažených dovedností z kurzu OWD 
- nácvik situace Out of Air (OOA) – „nemám vzduch“ v pokročilém režimu, tedy výstup z 30m 

hloubky s buddym na jeden přístroj včetně bezpečnostní dekompresní zastávky v 6 m na 3 min. 
- zdokonalování pohybu pod vodou, práce s trimem 
- pokročilé plánování ponoru s ohledem na dekompresní problematiku 
- nácvik ponorů do hloubky 30 m s plánovanou bezpečnostní dekompresní zastávkou v 6 m na 3 

min ve volné vodě. 
- nácvik výstupové rychlosti 9 m/min 
- nácvik podvodní navigace pomoci přírodních referencí a kompasu nebo buzoly. 
- nácvik práce v buddy teamu za špatné viditelnosti 
- noční ponor a specifikace podvodní komunikace pomocí svítilny 
- nácvik práce s dekompresní bójkou ve volné vodě 
- nácvik odpojení a zpětné připojení inflátorové hadice u BCD a suchého obleku 
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- nácvik manuálního dofukovaní BCD ústy na hladině i pod hladinou 
- nácvik pomoci unavenému potápěči (tažení na vodní hladině minimálně 50 m) 
- plavání na hladině s plnou výstrojí minimálně 100 m 
- závěrečný debrífink a zápis ponoru do logbooku 

7.5 Deep diver 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro potápěče, kteří mají zájem o bezpečné potápění do větších hloubek při použití 

vzduchu jakožto dýchacího média. Absolvent kurzu je oprávněn k potápění s potápěčským přístrojem 

do maximální hloubky 40 metrů nebo dle nařízení v dané potápěčské lokalitě a při dodržení buddy 

systému, tedy potápění minimálně ve dvojici. Certifikace je platná pouze pro potápění na otevřené 

vodě, tedy bez omezeného přímého výstupu na hladinu. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Sport Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 18 let  
- minimálně 40 ponorů na otevřené vodě, z toho 10 ponorů v rozmezí 25-30 m 
- vyplněný Logbook 
- certifikace AOWD nebo odpovídající ekvivalent 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty) 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat 

(plavky, neoprenový oblek, haubna/kukla, rukavice) 
- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (dva I. stupně a dva II. stupně – primární s délkou 

hadice 210 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, 
kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná vzduchem nebo 
nitroxem (do 40 % obsahu kyslíku) 

- potápěčský počítač, řezací nástroj 
- bójka s cívkou 
- podvodní buzola nebo kompas 
- dvě potápěčské svítilny (hlavní a záložní) 
- wetnotes nebo psací tabulka 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 8 hodin 
- cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 5 ponorů, kde každý 

z ponorů musí trvat nejméně 30 minut bottom time 
- závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80 % 

VI. Parametry výcviku 
- při lekcích na otevřené vodě je limit pro jednoho instruktora 4 účastníci kurzu na ponor 
- v případě asistence divemastra při výcviku lze maximální limity pro počet účastníků kurzu zvýšit 

o 1 
- může se jednat i o dekompresní ponory, kde je povinná jedna dekompresní zastávka  

v 6 metrech na dobu dle plánu ponoru a výpočtu určených podle dekompresní tabulky. 
Maximální výstupová rychlost je 9 m/min. 
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- je vyžadován management spotřeby plynu, který se řídí pravidlem třetin, tedy třetina pro 
sestup, třetina pro výstup a třetina je rezerva. Při dosažení hloubky 20 metrů se přechází na 
pravidla OWD, tedy výstup na hladinu při poklesu tlaku pod 60 Bar. 

- maximální hloubka prvního ponoru na otevřené vodě je 30 m a žádný z následujících ponorů 
nesmí překročit hloubku 40 metrů 

- v jeden den mohou být provedeny maximálně 2 ponory s minimálním povrchovým intervalem 
2 hodiny nebo dle výpočtu pomocí dekompresních tabulek nebo počítačů 

VII. Teorie a cviky 
- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- při každém ponoru na otevřené vodě provádíme základní bezpečnostní kontroly a kontrolu 

funkčnosti vybavení (kontrola úniku bublinek, kontrola uchycení láhve ke kompenzátoru 
vztlaku, kontrola funkčnosti kompenzátoru vztlaku (BCD), kontrola zatopení haubny, kontrola 
masky) 

- opakování dosažených dovedností z kurzu AOWD 
- nácvik situace Out of Air (OOA) – „nemám vzduch“ v pokročilém režimu, tedy výstup z 40m 

hloubky s buddym na jeden přístroj včetně bezpečnostní dekompresní zastávky v 6 m na 6 min. 
- nácvik dekompresních procedur do hloubek 40 m 
- nácvik otevření a zavření ventilu (V dril) pod vodou 
- pomalý výstup z 6m hloubky 3 min na hladinu 
- plavání v plné výstroji bez masky 25 m 
- nácvik potápěč bez vzduchu na vzdálenost 10 m 
- nácvik základu technických kopů (helikoptéra, couvání) 
- nácvik dekompresní zastávky v 6 m na 6 min na místě bez pohybu za pomocí dekompresní bóje 
- závěrečný debrífink a zápis ponoru do logbooku 

7.6 Dry Suit Diver 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro všechny zájemce o potápění, kteří se chtějí potápět v suchém obleku. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Sport Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 10 let (u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného 

zástupce) 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 
- minimální dosažená kvalifikace OWD, ekvivalent jiného výcvikového systému nebo v rámci 

kurzu OWD 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABC (maska, šnorchl, ploutve) 
- suchý oblek 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat 

(haubna/kukla, rukavice, podoblek) 
- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (I. stupeň a dva II. stupně – primární s délkou hadice 

150-210 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, 
kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev nebo nitroxem (do 40 % obsahu 
kyslíku) 
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V. Obsah kurzu 
- teorie (výklad instruktora) dle manuálu nebo prezentace o minimálním rozsahu 2 hodin 
- cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 2 ponorů, kde každý 

z ponorů musí trvat nejméně 20 minut bottom time 
- závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80 % 

VI. Parametry výcviku 
- při lekcích na otevřené vodě je limit pro jednoho instruktora 1 účastník kurzu na ponor 
- v případě asistence divemastra při výcviku lze maximální limity pro počet účastníků kurzu zvýšit 

o 1 
- všechny absolvované ponory musí být bez-dekompresní s maximální výstupovou rychlostí  

9 m/min 
- je vyžadován management spotřeby plynu, tedy zahájení výstupu na hladinu při poklesu tlaku 

pod 60 Bar 
- maximální hloubka dle dosažené certifikace 
- při ponorech do větších hloubek, než je 10 m, se provádí bezpečnostní zastávka při vynořování 

a to v 5 metrech na 3 minuty 
- v jeden den mohou být provedeny maximálně 3 ponory s minimálním povrchovým intervalem 

2 hodiny 

VII. Teorie a cviky 
- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- sestavení -"ustrojení" potápěčského přístroje, následná kontrola správnosti sestavení, 

kompletní sestava na potápění 
- příprava suchého obleku (manžety, zip) 
- ověření funkčnosti napouštěcího a vypouštěcího ventilu 
- nácvik oblékání suchého obleku, metodika, praktická ukázka, nastavení velikosti kšand 
- svlečení suchého obleku, metodika, praktická ukázka 
- práce s napouštěcím a vypouštěcím ventilem suchého obleku 
- předponorová příprava (test vodotěsnosti) 
- nácvik zanoření 
- nácvik krizové situace na reakci vzduch v části nohou a výstup nohami směrem k hladině 
- péče o suchý oblek po potápění a při skladování 
- závěrečný debrífink 

7.7 Full Face Mask Diver (FFM) 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro všechny zájemce o potápění, kteří se chtějí potápět v celoobličejové masce. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Sport Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 15 let (u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného 

zástupce) 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 
- minimální dosažená kvalifikace OWD nebo ekvivalent jiného výcvikového systému 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty) 
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- celoobličejová maska 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat 

(haubna/kukla, rukavice) 
- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (I. stupeň a dva II. stupně – primární, zpravidla 

integrovaný přímo v celoobličejové masce, s délkou hadice 80 cm a sekundární o délce 150-200 
cm, vedený jako primární a přichycený pomocí karabiny na D ringu pravého ramenního 
popruhu), inflátorová hadice, manometr, kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž  
a tlaková láhev naplněná vzduchem nebo nitroxem (do 40 % obsahu kyslíku) 

V. Obsah kurzu 
- teorie (výklad instruktora) dle manuálu nebo prezentace o minimálním rozsahu 2 hodin 
- cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 2 ponorů, kde každý 

z ponorů musí trvat nejméně 20 minut bottom time 
- závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80 % 

VI. Parametry výcviku 
- při lekcích na otevřené vodě je limit pro jednoho instruktora 2 účastníci kurzu na ponor 
- v případě asistence divemastra při výcviku lze maximální limity pro počet účastníků kurzu zvýšit 

o 1 
- všechny absolvované ponory musí být bezdekompresní s maximální výstupovou rychlostí  

9 m/min 
- je vyžadován management spotřeby plynu, tedy zahájení výstupu na hladinu při poklesu tlaku 

pod 60 Bar 
- maximální hloubka dle dosažené certifikace 
- při ponorech do větších hloubek, než je 10 m, se provádí bezpečnostní zastávka při vynořování 

a to v 5 metrech na 3 minuty 
- v jeden den mohou být provedeny maximálně 3 ponory s minimálním povrchovým intervalem 

2 hodiny 

VII. Teorie a cviky 
- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- popis základních prvků celoobličejové masky a seznámení s funkcemi 
- principy nasazení masky a nouzového sundání 
- testování funkcí nad vodní hladinou 
- nácvik vyrovnání tlaku ve středouší pomocí Valsavova manévru (ucpeme nos pomocí nástavce 

v masce a vydechneme do nosu), Frenzelova manévru (přitlačíme jazyk na horní patro a 
polkneme) a dalších 

- uzavření povrchového ventilu (Surface Air Valve) a zanoření s maskou 
- částečné zalití celoobličejové masky 
- práce s celoobličejovou maskou pod vodou, sejmutí a nasazení masky 
- přechod na záložní masku pod vodou a zpět na celoobličejovou 
- péče o celoobličejovou masku po potápění a při skladování 
- jak zvolit správnou haubnu pro použití s celoobličejovou maskou 
- závěrečný debrífink 
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7.8 Diver Propulsion Vehicle (DPV) 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro všechny zájemce o potápění, kteří se chtějí bezpečně potápět s podvodním 

skútrem. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Sport Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 18 let 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 
- minimální dosažená kvalifikace AOWD nebo ekvivalent jiného výcvikového systému 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty) 
- podvodní skútr 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat 

(haubna/kukla, rukavice atd.) 
- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (I. stupeň a dva II. stupně – primární s délkou hadice 

150-210 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, 
kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná vzduchem nebo 
nitroxem (do 40 % obsahu kyslíku) 

V. Obsah kurzu 
- teorie (výklad instruktora) dle manuálu nebo prezentace o minimálním rozsahu 2 hodin 
- cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 2 ponorů, kde každý 

z ponorů musí trvat nejméně 20 minut bottom time 
- závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80 % 

VI. Parametry výcviku 
- při lekcích na otevřené vodě je limit pro jednoho instruktora 1 účastník kurzu na ponor 
- všechny absolvované ponory musí být bez-dekompresní s maximální výstupovou rychlostí  

9 m/min 
- je vyžadován management spotřeby plynu, tedy zahájení výstupu na hladinu při poklesu tlaku 

pod 60 Bar 
- maximální hloubka dle dosažené certifikace 
- při ponorech do větších hloubek, než je 10 m, se provádí bezpečnostní zastávka při vynořování 

a to v 5 metrech na 3 minuty 
- v jeden den mohou být provedeny maximálně 3 ponory s minimálním povrchovým intervalem 

2 hodiny 

VII. Teorie a cviky 
- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- sestavení -"ustrojení" potápěčského přístroje, následná kontrola správnosti sestavení, 

kompletní sestava na potápění 
- příprava podvodního skútru, zapojení baterie 
- ověření funkčnosti regulace otáček 
- plánování postupů a technik potápění s podvodním skútrem 
- předponorová příprava (test vodotěsnosti) 
- nácvik zanoření 
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- nácvik pozitivního, neutrálního a negativního vztlaku v průběhu jízdy na podvodním skútru 
- péče o podvodní skútr po potápění a při skladování 
- závěrečný debrífink 

7.9 Side Mount Diver 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro všechny zájemce o potápění, kteří se chtějí potápět s potápěčským přístrojem 

v boční konfiguraci, tedy tlaková láhev, či láhve jsou připevněny po bocích těla potápěče. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Sport Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 15 let (u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného 

zástupce) 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 
- minimálně 10 ponorů na otevřené vodě, z toho 5 ponorů v rozmezí 15-20 m 
- minimální dosažená kvalifikace OWD, ekvivalent jiného výcvikového systému 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty) 
- kompenzátor vztlaku v konfiguraci side mount 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat 

(haubna/kukla, rukavice atd.) 
- potápěčský přístroj v provedení side mount, tedy plicní automatika (dva I. stupně a dva  

II. stupně – primární s délkou hadice 210 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), 
inflátorová hadice, manometr, integrovaná zátěž a tlaková láhev, či láhve naplněná vzduchem 
nebo nitroxem (do 40 % obsahu kyslíku) 

V. Obsah kurzu 
- teorie (výklad instruktora) dle manuálu nebo prezentace o minimálním rozsahu 2 hodin 
- cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 2 ponorů, kde každý 

z ponorů musí trvat nejméně 20 minut bottom time 
- závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80 % 

VI. Parametry výcviku 
- při lekcích na otevřené vodě je limit pro jednoho instruktora 2 účastníci kurzu na ponor 
- všechny absolvované ponory musí být bez-dekompresní s maximální výstupovou rychlostí  

9 m/min 
- je vyžadován management spotřeby plynu, tedy zahájení výstupu na hladinu při poklesu tlaku 

pod 60 Bar v obou lahvích 
- maximální hloubka dle dosažené certifikace 
- při ponorech do větších hloubek, než je 10 m, se provádí bezpečnostní zastávka při vynořování 

a to v 5 metrech na 3 minuty 
- v jeden den mohou být provedeny maximálně 3 ponory s minimálním povrchovým intervalem 

2 hodiny 

VII. Teorie a cviky 
- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
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- sestavení -"ustrojení" potápěčského přístroje, následná kontrola správnosti sestavení, 
kompletní sestava na potápění 

- nasazení - "oblečení" potápěčského přístroje potápěčem, metodika, praktická ukázka, 
opakované cvičení 

- kompenzátor vztlaku ("křídlo“) - základní prvek pro vertikální pohyb potápěče 
- předponorová příprava a vstup do vody 
- relax na hladině, cvičení pohybu na hladině, práce s pozitivním vztlakem 
- cvičení s inflátorem (regulátor vzduchu v kompenzátoru vztlaku), napouštění vzduchu, 

odpouštění vzduchu. Pozitivní, neutrální a negativní vztlak 
- nácvik zanoření pod hladinu 
- vyrovnání tlaku ve středouší 
- práce s potápěčskou "sprchou" - II. stupeň automatiky na dýchání 
- vyndání automatiky z úst a vrácení automatiky zpět do úst 
- nácvik dýchání – střídavě z jedné a druhé láhve z primárního I. a sekundárního II. stupně 

automatiky 
- praktické cvičení trimu, pohybu pod vodou, typů kopů – kraul, frog kop 
- nácvik situace Out of Air – OOA – potápěč bez vzduchu 
- sdílení automatiky plaváním, s následným vynořením 
- krizové situace – nácvik Free Flow – únik vzduchu z primárního II. stupně automatiky 
- závěrečný debrífink 

7.10 Cavern Diver 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro potápěče, kteří mají zájem o bezpečné potápění v kavernách, tedy v prostředí se 

stropem nad hlavou. Kaverny jsou jednoduché tunely nebo jeskynní prostory, kde je z každého místa 

vidět vstup nebo výstup. Jedná se o vstupní kurz pro potápění v uzavřených prostorech, kde získáte 

veškeré informace o tomto druhu potápění. Naučíte se zde potřebné znalosti a dovednosti pro 

používání a aplikaci vhodného potápěčského vybavení a správné postupy, které Vás naučí bezpečně 

plánovat a provádět ponory v kavernových zónách a vstupních částech jeskynních systémů s denním 

světlem. Absolvent kurzu je oprávněn k potápění s potápěčským přístrojem do maximální hloubky dle 

dosažené certifikace při dodržení buddy systému, tedy potápění minimálně ve dvojici. Certifikace je 

platná pro potápění na částečně uzavřené vodě, tedy s omezeným přímým výstupem na hladinu. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Advanced Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 16 let (u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného 

zástupce) 
- minimálně 50 ponorů na otevřené vodě, z toho 10 ponorů v rozmezí 25-30 m 
- minimálně 10 nočních ponorů 
- vyplněný Logbook 
- certifikace AOWD nebo odpovídající ekvivalent jiného výcvikového systému 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty) 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat 

(suchý membránový nebo neoprenový oblek, haubna/kukla, rukavice) 
- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (dva I. stupně a dva II. stupně – primární s délkou 

hadice 150-210 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, 
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manometr, kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná vzduchem 
nebo nitroxem (do 40 % obsahu kyslíku) 

- potápěčský počítač, řezací nástroj 
- podvodní buzola nebo kompas 
- dvě potápěčské svítilny (hlavní a záložní) 
- hlavní buben (tzv. primary reel) s minimální délkou návinu 100 m 
- záložní cívka (tzv. safety reel) s minimální délkou návinu 30 m 
- šipky pro označení navigace na lince 
- wetnotes nebo psací tabulka 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 6 hodin 
- cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 2 ponory, kde ponor 

musí trvat nejméně 60 minut bottom time 
- cviky na uzavřené vodě (v kaverně) s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 3 ponory, 

kde každý z ponorů musí trvat nejméně 60 minut bottom time 
- závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80 % 

VI. Parametry výcviku 
- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- při lekcích na otevřené je limit pro jednoho instruktora 4 účastníci kurzu na ponor 
- při lekcích na otevřené a uzavřené (v kaverně) vodě je limit pro jednoho instruktora 3 účastníci 

kurzu na ponor 
- všechny absolvované ponory musí být bez-dekompresní s maximální výstupovou rychlostí  

9 m/min 
- je vyžadován management spotřeby plynu, který se řídí pravidlem třetin, tedy třetina pro 

sestup, třetina pro výstup a třetina je rezerva. 
- při ponorech do větších hloubek, než je 10 m, se provádí bezpečnostní zastávka při vynořování 

a to v 5 metrech na 3 minuty 
- maximální hloubka prvního ponoru na otevřené vodě je 18 m a žádný z následujících ponorů 

nesmí překročit hloubku 21 metrů 
- v jeden den mohou být provedeny maximálně 2 ponory s minimálním povrchovým intervalem 

2 hodiny 
- minimální viditelnost 12 metrů při vstupu do kaverny 
- potápění v uzavřených prostorech pouze v dosahu denního světla 

VII. Teorie a cviky 
- při každém ponoru na otevřené i uzavřené vodě provádíme základní bezpečnostní kontroly  

a kontrolu funkčnosti vybavení (kontrola úniku bublinek, kontrola uchycení láhve ke 
kompenzátoru vztlaku, kontrola funkčnosti kompenzátoru vztlaku (BCD), kontrola zatopení 
haubny, kontrola masky) 

- nácvik situace Out of Air (OOA) – „nemám vzduch“ v pokročilém režimu (návrat po fixní šňůře) 
- příprava bubnu a kontrola neporušenosti návinu (po každém použití vždy převinout) 
- manipulace s hlavním bubnem, způsob odvíjení, navazování a navíjení 
- hmatové signály v případě nulové viditelnosti 
- pokročilá světelná signalizace 
- nácvik technik pohybu v uzavřených prostorech 
- modifikovaný frog kop a další pohyby používané v uzavřených prostorech a v kalivém 

prostředí 
- práce buddy teamu v nulové viditelnosti 
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- práce se záložním bubínkem (safety reel) 
- patřičná všímavost o poloze ostatních členů v týmu 
- trim do 30 stupňů mimo horizontální pozici 
- vyvážení do 1.5 metrů mimo cílovou hloubku 
- postupy pro bezpečný sestup a výstup včetně dodržení bezpečnostních zastávek 
- pohodlné plavání bez masky 
- zručnost při výměně automatik a práci s dlouhou hadicí 
- sdílení dýchacího plynu s partnerem včetně plavání po lince a výstupu 
- schopnost dosáhnout si na ventil/ventily 
- dobrá orientace v uzavřených prostorech 
- správné následování linky s partnerem včetně nulové viditelnosti 

Otevřená voda s potápěčským přístrojem 

- kontrolovaný sestup a výstup při každém ponoru 
- vyvážení 
- trim 
- basic 5 
- S-drill včetně výstupu na hladinu 
- modifikovaný V-drill (flow check) 
- pohybové a manévrovací techniky 
- plavání bez masky 
- základy práce s hlavním navijákem 
- základy práce se záložním navijákem 
- plavání po lince s viditelností 
- plavání po lince s nulovou viditelností 
- plavání po lince s nulovou viditelností s partnerem 

Uzavřený prostor s potápěčským přístrojem 

- kontrolovaný sestup a výstup při každém ponoru 
- vyvážení 
- trim 
- pohybové a manévrovací techniky 
- práce s hlavním navijákem a navázání se na hlavní linku 
- plavání po lince s viditelností 
- plavání po lince se sníženou viditelností 
- plavání po lince s nulovou viditelností s partnerem 
- sdílení dýchacího plynu s partnerem 
- práce se záložním navijákem a hledání ztracené linky 

7.11 Wreck Diver 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro potápěče, kteří mají zájem o bezpečné potápění na vracích potopených lodí, tedy 

v prostředí se stropem nad hlavou. Absolvent kurzu je oprávněn k potápění s potápěčským přístrojem 

do maximální hloubky dle dosažené certifikace při dodržení buddy systému, tedy potápění minimálně 

ve dvojici. Certifikace je platná pro potápění na částečně uzavřené vodě, tedy s omezeným přímým 

výstupem na hladinu. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Advanced Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 15 let 
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- minimálně 30 ponorů na otevřené vodě, z toho 5 ponorů v rozmezí 25-30 m 
- vyplněný Logbook 
- certifikace AOWD nebo odpovídající ekvivalent jiného výcvikového systému 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty) 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat 

(suchý membránový nebo neoprenový oblek, haubna/kukla, rukavice) 
- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (I. stupeň a dva II. stupně – primární s délkou hadice 

150-210 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, 
kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná vzduchem nebo 
nitroxem (do 40 % obsahu kyslíku) 

- potápěčský počítač, řezací nástroj 
- podvodní buzola nebo kompas 
- dvě potápěčské svítilny (hlavní a záložní) 
- hlavní buben (tzv. primary reel) s minimální délkou návinu 100 m 
- záložní cívka (tzv. safety reel) s minimální délkou návinu 30 m 
- šipky pro označení navigace na lince 
- wetnotes nebo psací tabulka 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 6 hodin 
- cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 1 ponor, kde ponor 

musí trvat nejméně 60 minut bottom time 
- cviky na uzavřené vodě (ve vraku) s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 3 ponory, 

kde každý z ponorů musí trvat nejméně 40 minut bottom time 
- závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80 % 

VI. Parametry výcviku 
- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- při lekcích na otevřené a uzavřené (v kaverně) vodě je limit pro jednoho instruktora 2 účastníci 

kurzu na ponor 
- všechny absolvované ponory musí být bez-dekompresní s maximální výstupovou rychlostí  

9 m/min 
- je vyžadován management spotřeby plynu, který se řídí pravidlem třetin, tedy třetina pro 

sestup, třetina pro výstup a třetina je rezerva. 
- při ponorech do větších hloubek, než je 10 m, se provádí bezpečnostní zastávka při vynořování 

a to v 5 metrech na 3 minuty 
- maximální hloubka prvního ponoru na otevřené vodě je 20 m a žádný z následujících ponorů 

nesmí překročit hloubku 30 metrů 
- v jeden den mohou být provedeny maximálně 2 ponory s minimálním povrchovým intervalem 

2 hodiny 

VII. Teorie a cviky 
- při každém ponoru na otevřené i uzavřené vodě provádíme základní bezpečnostní kontroly  

a kontrolu funkčnosti vybavení (kontrola úniku bublinek, kontrola uchycení láhve ke 
kompenzátoru vztlaku, kontrola funkčnosti kompenzátoru vztlaku (BCD), kontrola zatopení 
haubny, kontrola masky) 

- nácvik situace Out of Air (OOA) – „nemám vzduch“ v pokročilém režimu (návrat po fixní šňůře) 
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- příprava bubnu/cívky a kontrola neporušenosti návinu (po každém použití vždy převinout) 
- manipulace s hlavním bubnem, způsob odvíjení, navazování a navíjení 
- hmatové signály v případě nulové viditelnosti 
- pokročilá světelná signalizace 
- nácvik technik pohybu v uzavřených prostorech 
- modifikovaný frog kop a další možné pohyby používané v uzavřených prostorech 
- práce buddy teamu v nulové viditelnosti 
- práce se záložním bubínkem (safety reel) 
- cvičení s dekompresní cívkou a bójkou 
- závěrečný debrífink a zápis ponoru do logbooku 

7.12 Nitrox Gas Blender 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro potápěče, kteří mají zájem se naučit problematiku a bezpečnost manipulace 

s kyslíkem, s přípravou nitroxových směsí do 100 % kyslíku. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Technical Diving Instructor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 18 let 
- minimální dosažená kvalifikace Nitrox Diver nebo ekvivalent jiného výcvikového systému 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- kompresor nebo zásobník stlačeného vzduchu 
- zásobník stlačeného plynu (kyslík) 
- kyslíkový analyzátor 
- kalkulátor pro výpočet míchání plynů 
- kyslíkově kompatibilní přepouštěcí hadice s přesným manometrem 
- kyslíkově kompatibilní vazelína 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 3 hodin 
- závěrečná teoretická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80 % 

VI. Parametry výcviku 
- teoretický kurz bez potápění 
- při teoretických lekcích je neomezený limit účastníků na jednoho instruktora 

VII. Teorie a cviky 
- úvodní rozprava, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- manipulace s kyslíkovými tlakovými lahvemi (zásobníky kyslíku) 
- metody míchání nitroxových směsí 
- kyslíková čistota a kyslíkový servis 
- způsob označení tlakové láhve naplněné směsí nitroxu 
- praktická ukázka naplnění tlakové lahve 
- praktická ukázka analýzy naplněné láhve 
- legislativa použití kyslíku 
- závěrečná rozprava 
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7.13 Trimix Gas Blender 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro potápěče, kteří mají zájem se naučit problematiku a bezpečnost manipulace 

s kyslíkem, s přípravou nitroxových (do 100 % kyslíku), trimixových a helioxových směsí. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Technical Diving Instructor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 18 let 
- minimální dosažená kvalifikace Nitrox Gas Blender nebo ekvivalent jiného výcvikového systému 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- kompresor nebo zásobník stlačeného vzduchu 
- zásobník stlačeného plynu (kyslík, hélium) 
- kyslíkovo-heliový analyzátor 
- kalkulátor pro výpočet míchání plynů 
- kyslíkově kompatibilní přepouštěcí hadice s přesným manometrem 
- kyslíkově kompatibilní vazelína 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 3 hodin 
- závěrečná teoretická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80 % 

VI. Parametry výcviku 
- teoretický kurz bez potápění 
- při teoretických lekcích je neomezený limit účastníků na jednoho instruktora 

VII. Teorie a cviky 
- úvodní rozprava, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- manipulace s kyslíkovými a héliovými tlakovými lahvemi (zásobníky kyslíku a hélia) 
- metody míchání trimixových a helioxových směsí 
- kyslíková čistota a kyslíkový servis 
- způsob označení tlakové láhve naplněné směsí trimixu a helioxu 
- praktická ukázka naplnění tlakové lahve 
- praktická ukázka analýzy naplněné láhve 
- legislativa použití kyslíku a hélia 
- závěrečná rozprava 

7.14 Nitrox Diver 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro potápěče, kteří mají zájem o bezpečné potápění při použití vzduchu obohaceného 

o kyslík jakožto dýchacího média. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Sport Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 10 let (u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného 

zástupce) 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 
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- minimální dosažená kvalifikace OWD, ekvivalent jiného výcvikového systému nebo v rámci 
kurzu OWD 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- analyzátor O2 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 4 hodin 
- závěrečná teoretická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80 % 

VI. Parametry výcviku 
- teoretický kurz bez potápění 
- při teoretických lekcích je neomezený limit účastníků na jednoho instruktora 

VII. Teorie a cviky 
- úvodní rozprava, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- vysvětlení základní teorie pojmů, Daltonův zákon 
- výpočet maximální operační hloubky (MOD) 
- výpočet nejlepší směsi (the best mix) 
- výpočet parciálního tlaku kyslíku (pO2) 
- výpočet zatížení centrálního nervového systému (CNS%) 
- práce s analyzátorem O2 
- nastavení jednotlivých parametrů (EANx% a pO2) v potápěčském počítači 
- závěrečná rozprava 

7.15 Oxygen Administrator 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro potápěče záchranáře, kteří mají zájem se naučit obsluhovat kyslíkový záchranný 

přístroj dle doporučení světové potápěčské záchranné sítě DAN. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Sport Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 15 let (u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného 

zástupce) 
- minimální dosažená kvalifikace OWD nebo ekvivalent jiného výcvikového systému 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- záchranný kyslíkový přístroj 
- osobní ochranné pomůcky (rukavice, dezinfekce atd.) 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 3 hodin 
- závěrečná teoretická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80 % 

VI. Parametry výcviku 
- teoretický kurz bez potápění 
- při teoretických lekcích je neomezený limit účastníků na jednoho instruktora 
- platnost kurzu je omezena na 2 roky poté následuje přeškolení 
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VII. Teorie a cviky 
- úvodní rozprava, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- manipulace s kyslíkovým záchranným přístrojem 
- specifikace léčby potápěče 
- legislativa použití kyslíku k záchraně lidských životů 
- závěrečná rozprava 

7.16 First Aid Diver 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro potápěče záchranáře, kteří mají zájem diagnostikovat potápěčské nehody  

a poskytnout následnou kvalifikovanou první pomoc. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Sport Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 15 let (u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného 

zástupce) 
- minimální dosažená kvalifikace OWD nebo ekvivalent jiného výcvikového systému 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- resuscitační figurína 
- AED defibrilátor 
- osobní ochranné pomůcky (rukavice, dezinfekce atd.) 
- ambuvak 
- zdravotnický batoh 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 4 hodin 
- podkladem pro teorii je i doporučení Evropské rady pro resuscitaci ECR (European 

Resuscitation Council Guidelines 2015) 
- závěrečná teoretická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80 % 

VI. Parametry výcviku 
- teoretický kurz bez potápění 
- při teoretických lekcích je neomezený limit účastníků na jednoho instruktora 
- platnost kurzu je omezena na 2 roky poté následuje přeškolení 

VII. Teorie a cviky 
- úvodní rozprava, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- legislativa poskytnutí první pomoci 
- diagnostikování potápěčské nehody s následným vyhodnocením a zahájením poskytnutí první 

pomoci dle doporučení DAN 
- základy rychlého neurologického testu 
- předvedení a nácvik KPR na figuríně 
- práce s AED 
- seznam hyperbarických dekompresních komor pro léčbu potápěčských nehod 
- závěrečná rozprava 
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7.17 Rescue Diver 

I. Popis kurzu 
Jedná se o navazující kurz ke kurzům Oxygen Administrator a First Aid Diver. Je určen pro všechny 

potápěče záchranáře, kteří se chtějí podílet na záchraně potápěče jak pod vodní hladinou, tak na 

hladině. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Sport Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 18 let 
- minimálně 50 ponorů na otevřené vodě, z toho 10 ponorů v rozmezí 25-30 m 
- vyplněný Logbook 
- certifikace AOWD nebo odpovídající ekvivalent 
- platná certifikace Oxygen Administrator a Fistr Aid Diver 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty) 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, ve kterých bude výcvik probíhat 

(plavky, neoprenový oblek, haubna/kukla, rukavice) 
- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (I. stupeň a dva II. stupně – primární s délkou hadice 

210 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, 
kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná vzduchem nebo 
nitroxem (do 40 % obsahu kyslíku) 

- potápěčský počítač, řezací nástroj 
- podvodní buzola nebo kompas 
- potápěčská svítilna 
- dekompresní bójka s cívkou 
- resuscitační figurína 
- AED defibrilátor 
- záchranný kyslíkový přístroj 
- osobní ochranné pomůcky (rukavice, dezinfekce atd.) 
- ambuvak 
- zdravotnický batoh 
- wetnotes nebo psací tabulka 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 6 hodin 
- cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 5 ponorů, kde každý 

z ponorů musí trvat nejméně 30 minut bottom time 
- závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80 % 

VI. Parametry výcviku 
- při lekcích na otevřené vodě je limit pro jednoho instruktora 4 účastníci kurzu na ponor 
- všechny absolvované ponory musí být bez-dekompresní s maximální výstupovou rychlostí  

9 m/min 
- je vyžadován management spotřeby plynu, tedy zahájení výstupu z hloubky větší než 20 metru 

při poklesu tlaku na polovinu počátečního tlaku v láhvi. Při dosažení hloubky 20 metrů se 
přechází na pravidla OWD, tedy výstup na hladinu při poklesu tlaku pod 60 Bar. 

- při ponorech do větších hloubek, než je 10 m, se provádí bezpečnostní zastávka při vynořování 
a to v 5 metrech na 3 minuty 
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- maximální hloubka prvního ponoru na otevřené vodě je 20 m a žádný z následujících ponorů 
nesmí překročit hloubku 30 metrů 

- v jeden den mohou být provedeny maximálně 3 ponory s minimálním povrchovým intervalem 
2 hodiny 

VII. Teorie a cviky 
- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- při každém ponoru na otevřené vodě provádíme základní bezpečnostní kontroly a kontrolu 

funkčnosti vybavení (kontrola úniku bublinek, kontrola uchycení láhve ke kompenzátoru 
vztlaku, kontrola funkčnosti kompenzátoru vztlaku (BCD), kontrola zatopení haubny, kontrola 
masky) 

- opakování dosažených dovedností z kurzů Oxygen Administrator a Fistr Aid Diver 
- zajištění pozitivního vztlaku na hladině 
- nácvik vyhledávání utonulého potápěče 
- nácvik pomoci dezorientovanému potápěči 
- pomoc unavenému potápěči pod vodou a nad vodou 
- obrana a odražení útoku potápěče v panice pod vodou a nad vodou 
- kontrolovaný výstup s nereagujícím potápěčem v bezvědomí na hladinu za dodržení všech 

bezpečnostních parametrů ponoru (výstupová rychlost 9 m/min) 
- použití dekompresní bójky jako záchrana na hladině 
- řešení situace Out of Air (OOA) – „nemám vzduch“ v pokročilém režimu s výstupem na hladinu 
- postup odstrojování vybavení ze zachraňovaného potápěče a transport z vody 
- simulace záchranné akce od nalezení bezvládného potápěče, vytažení na hladinu, z vody na 

břeh, diagnostikování problému, první pomoc za využití KPR, AED, kyslíkový přístroj a následné 
kontaktování záchranných složek 

- Závěrečný debrífink a zápis ponoru do logbooku 

7.18 Intro Cave Diver 

I. Popis kurzu 
Druhý základní potápěčský kurz v uzavřených prostorech. Zde získáte další nové poznatky a 

zkušenosti o správném používání a aplikaci vhodného potápěčského vybavení a správné postupy, které 

Vás naučí bezpečně plánovat, organizovat a uskutečňovat ponory v jeskynním prostředí společně s 

dalšími certifikovanými jeskynními potápěči na stejné nebo vyšší úrovni. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Advanced Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 18 let (u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného 

zástupce) 
- certifikace AOWD a Cavern Diver nebo odpovídající ekvivalenty jiného výcvikového systému 
- minimálně 75 ponorů na otevřené vodě, z toho 15 ponorů v rozmezí 25-30m 
- minimálně 10 nočních ponorů 
- minimálně 20 ponorů s twinem (dvojčetem) 
- 4 kavernové ponory nejméně ve dvou různých kavernách, po ukončení kurzu Cavern Diver 
- vyplněný Logbook 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty) 
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- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat 
(suchý membránový nebo neoprenový oblek, haubna/kukla, rukavice) 

- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (dva I. stupně a dva II. stupně – primární s délkou 
hadice 210cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, 
kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná vzduchem nebo 
nitroxem (do 40% obsahu kyslíku)  

- potápěčský počítač, řezací nástroj 
- podvodní buzola nebo kompas 
- dvě potápěčské svítilny (hlavní a záložní) 
- hlavní buben (tzvn. primary reel) s minimální délkou návinu 120m 
- záložní cívka (tzvn. safety reel) s minimální délkou návinu 45m 
- minimálně 6 značek na linku, z toho 3 směrové (šipky) a 3 nesměrové (cookies) 
- wetnotes nebo psací tabulka 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 6 hodin 
- cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 2 ponorů, kde každý 

z ponorů musí trvat nejméně 30 minut bottom time 
- cviky na uzavřené vodě (v jeskyni) s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 4 ponorů, 

kde každý z ponorů musí trvat nejméně 30 minut bottom time 
- závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80% 

VI. Parametry výcviku 
- úvodní brífing, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- při lekcích na otevřené je limit pro jednoho instruktora 4 účastníci kurzu na ponor 
- při lekcích na uzavřené vodě (v jeskyni a kaverně) je limit pro jednoho instruktora 3 účastníci 

kurzu na ponor 
- všechny absolvované ponory musí být bez-dekompresní s maximální výstupovou rychlostí 

9m/min 
- je vyžadován management spotřeby plynu, který se řídí pravidlem třetin, tedy třetina pro 

sestup, třetina pro výstup a třetina je rezerva. 
- při ponorech do větších hloubek, než je 10m, se provádí bezpečnostní zastávka při vynořování 

a to v 5 metrech na 3 minuty 
- maximální hloubka prvního ponoru na otevřené vodě je 18m a žádný z následujících ponorů 

nesmí překročit hloubku 30 metrů 
- v jeden den mohou být provedeny maximálně 2 ponory s minimálním povrchovým intervalem 

2 hodiny 
- minimální viditelnost 9 metrů při vstupu do jeskyně 
- přemostění linky pouze v otevřené vodě, je povolena jedna intersekce (T) při ponoru v jeskyni 

VII. Teorie a cviky 
- při každém ponoru na otevřené i uzavřené vodě provádíme základní bezpečnostní kontroly  

a kontrolu funkčnosti vybavení (kontrola úniku bublinek, kontrola uchycení láhve ke 
kompenzátoru vztlaku, kontrola funkčnosti kompenzátoru vztlaku (BCD), kontrola zatopení 
haubny, kontrola masky) 

- nácvik situace Out of Air (OOA) – „nemám vzduch“ v pokročilém režimu (návrat po fixní šňůře) 
- příprava bubnu a kontrola neporušenosti návinu (po každém použití vždy převinout) 
- manipulace s hlavním bubnem, způsob odvíjení, navazování a navíjení 
- hmatové signály v případě nulové viditelnosti 
- pokročilá světelná signalizace 
- nácvik technik pohybu v uzavřených prostorech 
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- modifikovaný frog kop a další pohyby používané v uzavřených prostorech a v kalivém 
prostředí 

- práce buddy teamu v nulové viditelnosti 
- práce se záložním bubínkem (safety reel) 
- patřičná všímavost o poloze ostatních členů v týmu 
- trim do 20 stupňů mimo horizontální pozici 
- vyvážení do 1 metrů mimo cílovou hloubku 
- ovládání všech pohybových technik pro kalivé prostředí 
- postupy pro bezpečný sestup a výstup včetně dodržení bezpečnostních zastávek 
- pohodlné plavání bez masky 
- znalost podvodní komunikace včetně světelných a hmatových signálů 
- zručnost při výměně automatik a práci s dlouhou hadicí 
- sdílení dýchacího plynu s partnerem včetně plavání po lince a výstupu 
- schopnost provést kompletní V-drill 
- dobrá orientace v uzavřených prostorech 
- správné následování linky s partnerem včetně nulové viditelnosti 

Otevřená voda s potápěčským přístrojem 

- kontrolovaný sestup a výstup při každém ponoru 
- vyvážení 
- trim 
- basic 5 
- S-drill včetně výstupu na hladinu 
- V-drill 
- pohybové a manévrovací techniky 
- plavání bez masky 
- práce s hlavním navijákem 
- práce se záložním navijákem 
- plavání po lince s viditelností 
- plavání po lince s nulovou viditelností 
- plavání po lince s nulovou viditelností s partnerem 

Uzavřený prostor s potápěčským přístrojem 

- kontrolovaný sestup a výstup při každém ponoru 
- vyvážení 
- trim 
- pohybové a manévrovací techniky 
- práce s hlavním navijákem a navázání se na hlavní linku 
- navigace v jeskyni po hlavní lince 
- plavání po lince s viditelností 
- plavání po lince se sníženou viditelností 
- plavání po lince s nulovou viditelností s partnerem 
- řešení problémů s ventily 
- sdílení dýchacího plynu s partnerem 
- práce se záložním navijákem a hledání ztraceného partnera 
- práce se záložním navijákem a hledání ztracené linky včetně nulové viditelnosti 
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7.19 Ice Diver 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro potápěče, kteří mají zájem o bezpečné potápění pod ledem. Absolvent kurzu je 

oprávněn k potápění s potápěčským přístrojem do maximální hloubky dle dosažené certifikace při 

dodržení buddy systému, tedy potápění minimálně ve dvojici. Certifikace je platná pro potápění na 

uzavřené vodě, tedy s omezeným přímým výstupem na hladinu. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Advanced Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 18 let 
- minimálně 50 ponorů na otevřené vodě, z toho 10 ponorů v rozmezí 25-30 m 
- vyplněný Logbook 
- certifikace AOWD nebo odpovídající ekvivalent 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty) 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat 

(suchý membránový nebo neoprenový oblek, haubna/kukla, rukavice) 
- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (dva I. stupně a dva II. stupně – primární s délkou 

hadice 210 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, 
kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná vzduchem nebo 
nitroxem (do 40 % obsahu kyslíku)  

- potápěčský počítač, řezací nástroj 
- podvodní buzola nebo kompas 
- dvě potápěčské svítilny (hlavní a záložní) 
- hlavní buben (tzv. primary reel) s minimální délkou návinu 100 m 
- záložní cívka (tzv. safety reel) s minimální délkou návinu 30 m 
- šipky pro označení navigace na lince 
- šroub do ledu 
- wetnotes nebo psací tabulka 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 6 hodin 
- cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 2 ponorů, kde každý 

z ponorů musí trvat nejméně 30 minut bottom time 
- cviky na uzavřené vodě (pod ledem) s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu  

2 ponorů, kde každý z ponorů musí trvat nejméně 30 minut bottom time 
- závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80 % 

VI. Parametry výcviku 
- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- při lekcích na otevřené a uzavřené (pod ledem) vodě je limit pro jednoho instruktora 2 účastníci 

kurzu na ponor 
- všechny absolvované ponory musí být bez-dekompresní s maximální výstupovou rychlostí  

9 m/min 
- je vyžadován management spotřeby plynu, který se řídí pravidlem třetin, tedy třetina pro 

sestup, třetina pro výstup a třetina je rezerva. 
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- při ponorech do větších hloubek, než je 10 m, se provádí bezpečnostní zastávka při vynořování 
a to v 5 metrech na 3 minuty 

- maximální hloubka prvního ponoru na otevřené vodě je 20 m a žádný z následujících ponorů 
nesmí překročit hloubku 30 metrů 

- v jeden den mohou být provedeny maximálně 2 ponory s minimálním povrchovým intervalem 
2 hodiny 

VII. Teorie a cviky 
- při každém ponoru na otevřené i uzavřené vodě provádíme základní bezpečnostní kontroly  

a kontrolu funkčnosti vybavení (kontrola úniku bublinek, kontrola uchycení láhve ke 
kompenzátoru vztlaku, kontrola funkčnosti kompenzátoru vztlaku (BCD), kontrola zatopení 
haubny, kontrola masky) 

- nácvik situace Out of Air (OoA) – „nemám vzduch“ v pokročilém režimu (návrat po vodící šňůře) 
- příprava bubnu a kontrola neporušenosti návinu (po každém použití vždy převinout) 
- způsob upevnění šroubu do ledu a první navázání bubnu 
- manipulace s hlavním bubnem, způsob odvíjení, navazování a navíjení 
- hmatové signály v případě nulové viditelnosti 
- pokročilá světelná signalizace 
- nácvik technik pohybu v uzavřených prostorech 
- modifikovaný frog kop 
- pokročilý nácvik podvodní navigace pomoci přírodních referencí a kompasu nebo buzoly na 

předem stanovené azimuty 
- práce buddy teamu v nulové viditelnosti 
- práce se záložním bubínkem (safety reel) 
- závěrečný debrífink a zápis ponoru do logbooku 

7.20 Advanced Nitrox Diver 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro potápěče, kteří mají zájem o bezpečné potápění do větších hloubek při použití 

vzduchu obohaceného o kyslík jakožto dýchacího média. Jedná se o dekompresní ponory s více 

stupňovitou dekompresní zastávkou za podpory dekompresního plynu EAN50 ve stage. Absolvent 

kurzu je oprávněn k potápění s potápěčským přístrojem do maximální hloubky 40 metrů nebo dle 

nařízení v dané potápěčské lokalitě a při dodržení buddy systému, tedy potápění minimálně ve dvojici. 

Certifikace je platná pouze pro potápění na otevřené vodě, tedy bez omezeného přímého výstupu na 

hladinu. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Advanced Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 18 let  
- minimálně 80 ponorů na otevřené vodě, z toho 15 ponorů v rozmezí 30-40 m 
- vyplněný Logbook 
- certifikace Deep diver a Nitrox Diver nebo odpovídající ekvivalenty 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty) 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat 

(plavky, neoprenový oblek, haubna/kukla, rukavice) 
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- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (dva I. stupně a dva II. stupně – primární s délkou 
hadice 210 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, 
kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná Nitroxem (EAN32) 

- tlaková láhev twin (2x 12 l) 
- Dekompresní láhev s postrojem (S080) 11,2 l včetně automatiky 
- analyzátor směsi Nitrox 
- přenosný manometr 
- potápěčský počítač, řezací nástroj 
- bójka s cívkou 
- podvodní buzola nebo kompas 
- dvě potápěčské svítilny (hlavní a záložní) 
- wetnotes nebo psací tabulka 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 8 hodin 
- cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 8 ponorů, kde každý 

z ponorů musí trvat nejméně 30 minut bottom time 
- závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80% 

VI. Parametry výcviku 
- při lekcích na otevřené vodě je limit pro jednoho instruktora 4 účastníci kurzu na ponor 
- v případě asistence divemastra při výcviku lze maximální limity pro počet účastníků kurzu zvýšit 

o 1 
- může se jednat i o dekompresní ponory, kde je povinné i více dekompresních zastávek od 21m 

hloubky za podpory dýchaní Nitroxové směsi EAN50 dle plánu ponoru a výpočtu určených podle 
dekompresní tabulky. Maximální výstupová rychlost je 9 m/min. 

- je vyžadován management spotřeby plynu, který se řídí pravidlem třetin, tedy třetina pro 
sestup, třetina pro výstup a třetina je rezerva. 

- maximální hloubka prvního ponoru na otevřené vodě je 30 m a žádný z následujících ponorů 
nesmí překročit hloubku 40 metrů 

- v jeden den mohou být provedeny maximálně 2 ponory s minimálním povrchovým intervalem 
2 hodiny nebo dle výpočtu pomocí dekompresních tabulek nebo počítačů 

VII. Teorie a cviky 
- při každém ponoru na otevřené vodě provádíme základní bezpečnostní kontroly a kontrolu 

funkčnosti vybavení (kontrola úniku bublinek, kontrola uchycení láhve ke kompenzátoru 
vztlaku, kontrola funkčnosti kompenzátoru vztlaku (BCD), kontrola zatopení haubny, kontrola 
masky) 

- opakování dosažených dovedností z kurzu Deep Diver a Nitrox Diver 
- nácvik situace Out of Air (OOA) – „nemám vzduch“ v pokročilém režimu, tedy výstup z 40m 

hloubky s buddym na jeden přístroj včetně dekompresních zastávek 
- nácvik dekompresních procedur do hloubek 40 m 
- nácvik práce se stage 
- nácvik otevření a zavření ventilu (V dril) pod vodou 
- pomalý výstup z 21m hloubky dle výpočtu dekompresních tabulek a počítačů 
- plavání v plné výstroji bez masky 30 m 
- nácvik potápěč bez vzduchu na vzdálenost 15 m 
- zdokonalení základu technických kopů (helikoptéra, couvání) 
- předvedení orientačních a navigačních schopností 
- příprava záložního plánu ponoru (Bail out plan) 
- výpočet kyslíkového zatížení potápěče CNS a plicní zatížení UPTD 
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7.21 Cave Diver 

I. Popis kurzu 
Poslední základní potápěčský kurz v uzavřených prostorech s kompletní navigací. Zde získáte další 

nové poznatky a zkušenosti o správném používání a aplikaci vhodného potápěčského vybavení a 

správné postupy, které Vás naučí bezpečně plánovat, organizovat a uskutečňovat ponory v jeskynním 

prostředí společně s dalšími certifikovanými jeskynními potápěči na stejné  úrovni. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Technical Diving Instructor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 18 let (u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného 

zástupce) 
- certifikace Rescue Diver a Intro Cave Diver nebo odpovídající ekvivalenty jiného výcvikového 

systému 
- minimálně 100 ponorů na otevřené vodě, z toho 30 ponorů v rozmezí 25-30m 
- minimálně 10 nočních ponorů 
- minimálně 50 ponorů s twinem (dvojčetem) 
- 8 jeskynních ponorů nejméně ve čtyřech různých jeskyních, po ukončení kurzu Intro Cave Diver 
- vyplněný Logbook 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty) 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat 

(suchý membránový nebo neoprenový oblek, haubna/kukla, rukavice) 
- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (dva I. stupně a dva II. stupně – primární s délkou 

hadice 210cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, 
kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná vzduchem nebo 
nitroxem (do 40% obsahu kyslíku)  

- potápěčský počítač, řezací nástroj 
- podvodní buzola nebo kompas 
- dvě potápěčské svítilny (hlavní a záložní) 
- hlavní buben (tzvn. primary reel) s minimální délkou návinu 120m 
- záložní cívka (tzvn. safety reel) s minimální délkou návinu 45m 
- dvě cívky každá s minimální délkou návinu 30m 
- minimálně 10 značek na linku, z toho 5 směrových (šipky) a 5 nesměrových (cookies) 
- wetnotes nebo psací tabulka 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 6 hodin 
- cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 2 ponorů, kde každý 

z ponorů musí trvat nejméně 30 minut bottom time 
- cviky na uzavřené vodě (v jeskyni) s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 2 ponorů, 

kde každý z ponorů musí trvat nejméně 30 minut bottom time 
- závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 80% 

VI. Parametry výcviku 
- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- při lekcích na otevřené je limit pro jednoho instruktora 4 účastníci kurzu na ponor 
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- při lekcích na uzavřené vodě (v jeskyni a kaverně) je limit pro jednoho instruktora 3 účastníci 
kurzu na ponor 

- může se jednat i o dekompresní ponory, kde je povinné i více dekompresních zastávek od 21 
metrové hloubky za podpory dýchaní Nitroxové směsi EAN50 dle plánu ponoru a výpočtu 
určených podle dekompresní tabulky. Maximální výstupová rychlost je 9m/min. 

- je vyžadován management spotřeby plynu, který se řídí pravidlem třetin, tedy třetina pro 
sestup, třetina pro výstup a třetina je rezerva. 

- maximální hloubka prvního ponoru na otevřené vodě je 18m a žádný z následujících ponorů 
nesmí překročit hloubku 30 metrů 

- v jeden den mohou být provedeny maximálně 2 ponory s minimálním povrchovým intervalem 
2 hodiny 

- minimální viditelnost 6 metrů při vstupu do jeskyně 
- přemostění linky pouze v otevřené vodě, je povolena jedna intersekce (T) při ponoru v jeskyni 

VII. Teorie a cviky 
- při každém ponoru na otevřené i uzavřené vodě provádíme základní bezpečnostní kontroly  

a kontrolu funkčnosti vybavení (kontrola úniku bublinek, kontrola uchycení láhve ke 
kompenzátoru vztlaku, kontrola funkčnosti kompenzátoru vztlaku (BCD), kontrola zatopení 
haubny, kontrola masky) 

- nácvik situace Out of Air (OOA) – „nemám vzduch“ v pokročilém režimu (návrat po fixní šňůře) 
- příprava bubnu a kontrola neporušenosti návinu (po každém použití vždy převinout) 
- manipulace s hlavním bubnem, způsob odvíjení, navazování a navíjení 
- hmatové signály v případě nulové viditelnosti 
- pokročilá světelná signalizace 
- nácvik technik pohybu v uzavřených prostorech 
- modifikovaný frog kop a další pohyby používané v uzavřených prostorech a v kalivém prostředí 
- práce buddy teamu v nulové viditelnosti 
- práce se záložním bubínkem (safety reel) 
- patřičná všímavost o poloze ostatních členů v týmu 
- trim do 20 stupňů mimo horizontální pozici 
- vyvážení do 1 metrů mimo cílovou hloubku 
- ovládání všech pohybových technik pro kalivé prostředí 
- postupy pro bezpečný sestup a výstup včetně dodržení bezpečnostních zastávek 
- pohodlné plavání bez masky 
- znalost podvodní komunikace včetně světelných a hmatových signálů 
- zručnost při výměně automatik a práci s dlouhou hadicí 
- sdílení dýchacího plynu s partnerem včetně plavání po lince a výstupu 
- schopnost provést kompletní V-drill 
- dobrá orientace v uzavřených prostorech včetně komplexní navigace 
- správné následování linky s partnerem včetně nulové viditelnosti a komplexní navigace 

Otevřená voda s potápěčským přístrojem 

- kontrolovaný sestup a výstup při každém ponoru 
- vyvážení 
- trim 
- basic 5 
- S-drill včetně výstupu na hladinu 
- V-drill 
- pohybové a manévrovací techniky 
- plavání bez masky 
- práce s hlavním navijákem 
- práce se záložním navijákem 



 

 
STANDARDY VÝCVIKOVÉHO SYSTÉMU | Rev. C, 1.10.2022 

38 

- plavání po lince s viditelností 
- plavání po lince s nulovou viditelností 
- plavání po lince s nulovou viditelností s partnerem 

Uzavřený prostor s potápěčským přístrojem 

- kontrolovaný sestup a výstup při každém ponoru 
- vyvážení 
- trim 
- pohybové a manévrovací techniky 
- práce s hlavním navijákem a navázání se na hlavní linku 
- komplexní navigace v jeskyni (gapy, jumpy, traverzy, okruhy) 
- restrikce 
- plavání po lince s viditelností 
- plavání po lince se sníženou viditelností 
- plavání po lince s nulovou viditelností s partnerem 
- plavání po lince s nulovou viditelností včetně komplexní navigace a restrikcí 
- řešení problémů s ventily 
- sdílení dýchacího plynu s partnerem včetně restrikcí 
- práce se záložním navijákem a hledání ztraceného partnera 
- práce se záložním navijákem a hledání ztracené linky včetně nulové viditelnosti 

7.22 Divemaster 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří se chtějí stát profesionálními členy potápěčské rodiny DES 

a je prováděn v souladu s evropskou normou EN 14153-3. Absolvent kurzu je oprávněn k potápění 

s potápěčským přístrojem do maximální hloubky 40 metrů při dodržení buddy systému, tedy potápění 

minimálně ve dvojici. Může asistovat instruktorům při kurzech potápění. Dále může pracovat jako 

potápěčský průvodce na světových lokalitách. Certifikace je platná pouze pro potápění na otevřené 

vodě, tedy bez omezeného přímého výstupu na hladinu. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Advanced Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu je 18 let  
- minimálně 100 ponorů na otevřené vodě, z toho 20 ponorů v rozmezí 35-40 m 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 
- DAN potápěčské pojištění na úrovni profesionál basic 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, ploutve, neoprenové boty) 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat 

(plavky, neoprenový mokrý oblek, suchý olek, haubna/kukla, rukavice) 
- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (dva I. stupně a dva II. stupně – primární s délkou 

hadice 210 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, 
kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná vzduchem nebo 
nitroxem (do 40 % obsahu kyslíku) 

- tlaková láhev twin (2x 12 l) 
- potápěčský počítač, řezací nástroj 
- bójka s cívkou 
- podvodní buzola nebo kompas 
- potápěčská svítilna 
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- wetnotes nebo psací tabulka 

V. Obsah kurzu 
- teoretické lekce dle dokumentace (manuál nebo prezentace) o minimálním rozsahu 20 hodin 
- účast na teoretické i praktické části kurzu OWD, AOWD, DEEP DIVER nebo EANx DIVER, kde 

aktivně pracuje se skupinou potápěčů na základě dohody s instruktorem 
- cviky na otevřené vodě s potápěčským přístrojem o minimálním rozsahu 10 ponorů, kde každý 

z ponorů musí trvat nejméně 20 minut bottom time 
- jeden z ponorů musí být naplánován a proveden jako dekompresní ponor s vícestupňovými 

dekompresními zastávkami 
- závěrečná teoretická a praktická zkouška s minimálním požadavkem na správnost 90 % 

VI. Parametry výcviku 
- při lekcích na otevřené vodě je limit pro jednoho instruktora 2 účastníci kurzu na ponor 
- v případě asistence divemastra při výcviku lze maximální limity pro počet účastníků kurzu 

zvýšit o 1 
- může se jednat i o dekompresní ponory, kde je povinná jedna dekompresní zastávka v  

6 metrech na dobu dle plánu ponoru a výpočtu určených podle dekompresní tabulky. 
Maximální výstupová rychlost je 9 m/min. 

- je vyžadován management spotřeby plynu v závislosti na typu ponorů, tedy OWD, AOWD 
nebo DEEP DIVER, který se řídí pravidlem třetin, tedy třetina pro sestup, třetina pro výstup a 
třetina je rezerva. Při dosažení hloubky 20 metrů se přechází na pravidla OWD, tedy výstup na 
hladinu při poklesu tlaku pod 60 Bar. 

- maximální hloubka prvního ponoru na otevřené vodě je 30 m a žádný z následujících ponorů 
nesmí překročit hloubku 40 metrů 

- v jeden den mohou být provedeny maximálně 3 ponory s minimálním povrchovým intervalem 
2 hodiny nebo dle výpočtu pomocí dekompresních tabulek nebo počítačů 

VII. Teorie a cviky 
- při každém ponoru na otevřené vodě provádíme základní bezpečnostní kontroly a kontrolu 

funkčnosti vybavení (kontrola úniku bublinek, kontrola uchycení láhve ke kompenzátoru 
vztlaku, kontrola funkčnosti kompenzátoru vztlaku (BCD), kontrola zatopení haubny, kontrola 
masky) 

- opakování dosažených dovedností z kurzu Advanced Nitrox Diver, First Aid Diver, Oxygen 
Administrator a Rescue Diver 

- nácvik situace Out of Air (OOA) – „nemám vzduch“ v pokročilém režimu, tedy výstup z 40m 
hloubky s buddym na jeden přístroj včetně dekompresních zastávek 

- opakování dekompresních procedur do hloubek 40 m 
- opakování práce se stage 
- opakování otevření a zavření ventilu (V drill) pod vodou 
- pomalý výstup z 21m hloubky dle výpočtu dekompresních tabulek a počítačů 
- plavání v plné výstroji bez masky 30 m 
- opakování potápěč bez vzduchu na vzdálenost 15 m 
- opakování technických kopů (helikoptéra, couvání) 
- předvedení orientačních a navigačních schopností 
- příprava záložního plánu ponoru (Bailout plan) 
- asistence při kurzech OWD, AOWD, Nitrox Diver, Deep Diver a Advanced Nitrox Diver 
- vedení brífinku před ponorem a debrífinku po ponoru 
- vyhodnocování míry stresu u potápěčů v průběhu přípravy na ponor a při samotném ponoru 
- vysvětlení sestavení potápěčského přístroje 
- při vytváření plánu ponoru zohlednit specifika dané lokace (nebezpečí pod hladinou, 

viditelnost ve vodě, proudy atd.) a schopnosti, či dovednosti potápěčů ve skupině 
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7.23 Instruktor 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro všechny zájemce o potápění s potápěčským přístrojem a je prováděn v souladu 

s evropskou normou EN 14153-1, EN 14153-2, EN 14153-3. 

7.24 Mermaiding 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro všechny zájemce o plavání a potápění s monoploutví a lycrovým oblečením. 

Kurzem se kvalifikujete k potápění do maximální hloubky 10 m na nádech za účasti buddyho. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Sport Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu na uzavřené vodě je 6 let (u nezletilých je vyžadován souhlas 

rodiče či zákonného zástupce) 
- základní plavecké dovednosti 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 

IV. Povinné potápěčské vybavení 
- maska nebo plavecké brýle 
- monoploutev 
- mermaidingové oblečení a plavky 

V. Obsah kurzu 
- teorie (výklad instruktora) dle manuálu nebo prezentace 
- plavání a ponory v uzavřené 

VI. Parametry výcviku 
- při lekcích na uzavřené vodě je limit pro jednoho instruktora 8 účastníků kurzu 
- maximální hloubka ponoru na uzavřené je 10 m 

VII. Teorie a cviky 
- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- formy dorozumívání pod vodou – signály 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- sestavení -"ustrojení" výbavy mermaidingu 
- nasazení - "oblečení" mermaidingu, metodika, praktická ukázka, opakované cvičení 
- příprava masky proti mlžení a způsob připevnění k temenu hlavy 
- nácvik zanoření pod hladinu 
- vyrovnání tlaku ve středouší 
- práce s monoploutví 
- výuka delfíního kopu 
- pohyb pod vodou 
- práce s maskou – zalití masky, vylití masky, volné dýchání 

7.25 Mermaiding Advanced 

I. Popis kurzu 
Kurz je určen pro všechny zájemce o plavání a potápění s monoploutví a lycrovým nebo 

neoprenovým oblečením s možností potápění na otevřené vodě nebo s využitím dýchacího přístroje. 
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Kurzem se kvalifikujete k potápění se vzduchem do maximální hloubky 10 m za účasti buddyho 

s minimální kvalifikací DES Divemaster nebo vyšší. 

II. Kvalifikace instruktora 
Kurz může vést instruktor s licencí DES Sport Diving Instruktor nebo vyšší. 

III. Minimální požadavky na uchazeče 
- minimální věková hranice kurzu na uzavřené a otevřené vodě je 6 let (u nezletilých je vyžadován 

souhlas rodiče či zákonného zástupce) 
- minimální věková hranice pro využití potápěčského přístroje je 10 let (u nezletilých je 

vyžadován souhlas rodiče či zákonného zástupce) 
- základní plavecké dovednosti 
- odpovídající zdravotní stav (vyplněný zdravotní dotazník před započetím kurzu) 

IV. Povinné potápěčské vybavení pro kurz bez přístroje 
- maska 
- monoploutev 
- mermaidingové oblečení nebo neoprenové vybavení (oblek, ponožky, rukavice, haubna) 
- zátěžový opasek se zátěží 

V. Povinné potápěčské vybavení pro kurz s přístrojem 
- potápěčské ABCD (maska, šnorchl, monoploutev, ponožky) 
- potápěčské vybavení odpovídající podmínkám, v kterých bude výcvik probíhat 

(plavky, neoprenový oblek, haubna/kukla, rukavice) 
- potápěčský přístroj, tedy plicní automatika (I. stupeň a dva II. stupně – primární s délkou hadice 

150 cm a sekundární zavěšenou na gumě pod bradou), inflátorová hadice, manometr, 
kompenzátor vztlaku (BCD), integrovaná zátěž a tlaková láhev naplněná vzduchem 

VI. Obsah kurzu 
- teorie (výklad instruktora) dle manuálu nebo prezentace 
- plavání a ponory v uzavřené nebo otevřené vodě 

VII. Parametry výcviku 
- při lekcích na uzavřené vodě bez přístroje je limit pro jednoho instruktora 8 účastníků kurzu 
- maximální hloubka ponoru na uzavřené či otevřené vodě je 10 m 
- při lekcích na uzavřené vodě s přístrojem je limit pro jednoho instruktora 2 účastníci kurzu na 

ponor 
- při lekcích na otevřené vodě s přístrojem je limit pro jednoho instruktora 1 účastník kurzu na 

ponor 
- všechny absolvované ponory s přístrojem musí být bez-dekompresní s maximální výstupovou 

rychlostí 9 m/min 
- je vyžadován management spotřeby plynu, tedy zahájení výstupu na hladinu při poklesu tlaku 

pod 60 Bar 

VIII. Teorie a cviky pro kurz bez přístroje 
- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- formy dorozumívání pod vodou – signály 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- sestavení -"ustrojení" výbavy mermaidingu 
- nasazení - "oblečení" mermaidingu, metodika, praktická ukázka, opakované cvičení 
- nácvik výpočtu zátěže při různých podmínkách (sladká/slaná voda nebo silný/slabý neoprén) 
- příprava masky proti mlžení a způsob připevnění k temenu hlavy 
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- nácvik zanoření pod hladinu 
- vyrovnání tlaku ve středouší 
- práce s monoploutví 
- zdokonalení delfíního kopu 
- pohyb pod vodou 
- práce s maskou – zalití masky, vylití masky, volné dýchání 
- závěrečný debrífink 

IX. Teorie a cviky pro kurz s přístrojem 
- úvodní brífink, pozitivní motivace, energetizace organizmu 
- seznámení se základními body a limity lekce a kurzu 
- formy dorozumívání pod vodou – signály a Wetnotes 
- pozitivní odreagování, příprava na praktická cvičení 
- sestavení -"ustrojení" potápěčského přístroje, následná kontrola správnosti sestavení, 

kompletní sestava na potápění 
- nasazení - "oblečení" potápěčského přístroje potápěčem, metodika, praktická ukázka, 

opakované cvičení 
- nácvik výpočtu zátěže při různých podmínkách (sladká/slaná voda nebo silný/slabý neoprén) 
- příprava masky proti mlžení a způsob připevnění k temenu hlavy 
- kompenzátor vztlaku ("křídlo" nebo "žaket“) - základní prvek pro vertikální pohyb potápěče 
- cvičení s inflátorem (regulátor vzduchu v kompenzátoru vztlaku), napouštění vzduchu, 

odpouštění vzduchu. Pozitivní, neutrální a negativní vztlak 
- nácvik dýchání potápěčským přístrojem a automatikou – cvičení na hladině, s hlavou ponořenou 

do vody 
- nácvik zanoření pod hladinu 
- vyrovnání tlaku ve středouší 
- práce s potápěčskou "sprchou" - II. stupeň automatiky na dýchání 
- nácvik vyndání automatiky z úst a vrácení automatiky zpět do úst 
- práce s monoploutví 
- zdokonalené delfíního kopu a pohybu pod vodou 
- práce s maskou – zalití masky, vylití masky, volné dýchání 
- trim – vysvětlení pojmu 
- závěrečný debrífink a zápis ponoru do logbooku 


