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Smě rnice pro potápě ní dě tí 
 

Schváleno zemskými prezidii SPČR v r. 2002 
Platnost od 1.1.2003 

 
 
 
1. Ú VOD. 
 
1.1.  Všeobecná ustanovení. 
 
1.1.1 Smě rnice pro potápě ní dě tí platí pro potápě č ský  vý cvik dě tí od 8 do 14 let provádě ný  

ve Svazu potápě č ů  Č eské republiky. 
1.1.2 Provozovatelem vý cviku jsou jednotlivé zemské svazy, kluby registrované tě mito 

zemskými svazy a právnické č i fyzické osoby k vý cviku oprávně né nebo pově řené 
příslušným zemským svazem. 

1.1.3 Zájemci o úč ast ve vý cviku musejí předložit platné lékařské potvrzení své zdravotní 
způ sobilosti k potápě ní. Dítě  ve vý cviku nesmí mít lékařskou prohlídku  starší 12 
mě síců . Dále musí předložit písemný  souhlas rodič ů  nebo zákonný ch zástupců . 

1.1.4 Získané kvalifikač ní stupně  nenahrazují potápě č skou kvalifikaci a umožňují nositeli 
potápě ní pouze za doprovodu instruktora vyškoleného pro potápě ní dě tí nebo potápě č e 
kvalifikovaného pro doprovod dě tí (doprovodného potápě č e) (viz. 1.3.). 

1.1.5 Při vý cviku musejí bý t dodržována všechna ustanovení Bezpeč nostních smě rnic Svazu 
potápě č ů  Č eské republiky. 

 
1.2. Práva a povinnosti zú č astně ných stran. 
 

Při vý cviku jsou platná všechna ustanovení Vý cvikový ch smě rnic SPČR týkající se 
práv a povinností zúč astně ný ch stran. 

 
1.3. Požadavky na instruktora a na doprovodného potápě č e. 
 
1.3.1. Vedením vý cviku potápě ní dě tí musí bý t pově řen instruktor s kvalifikač ním nejméně  

stupně m I*. 
1.3.2. Potápě č  kvalifikovaný  pro doprovod dě tí (doprovodný  potápě č ) musí mít potápě č skou 

kvalifikaci P***.  
1.3.3. Doprovodný  potápě č  je oprávně n potápě t se pod dohledem instruktora pro potápě ní 

dě tí s dě tmi s již získanou kvalifikací dě tského potápě č e.  
1.3.4. Všichni instruktoři i doprovodní potápě č i musí absolvovat speciální školení zamě řené 

na problematiku potápě ní dě tí, pořádané nebo schválené vedením SPČR. 
1.3.5. Instruktor i doprovodný  potápě č  musí mít lékařskou prohlídku ne starší 1 roku. 
1.3.6. Při prvním ponoru musí bý t 1 instruktor na každého cvič ence. V chráně ném vodním 

prostoru mů že dohlížet 1 instruktor (doprovodný  potápě č ) nejvý še na 3 cvič ence. Ve 
volné vodě  musí bý t 1 instruktor (doprovodný  potápě č ) nejvý še na 2 cvič ence. 

 
1.4. Bezpeč nostní pravidla. 
 
1.4.1. Pravidla pro ponory. 
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1.4.1.1. Ponorem se rozumí pobyt pod vodou s dý chacím přístrojem trvající alespoň 10 min. 
Doporuč ená doba ponoru je max. 25 min. 

1.4.1.2. Hloubková hranice pro potápě ní dítě te závisí na jeho vě ku. Maximální hloubky 
v závislosti na vě ku a kvalifikač ním stupni jsou uvedeny v tabulce 1. 

1.4.1.3. Poč et ponorů  je omezen na nejvý še 2 ponory v 1 dni. Interval mezi ponory by nemě l 
bý t kratší než 2 hod. Noč ní potápě ní se nedoporuč uje. 

1.4.1.4. Při teplotách vody pod 12 °C je dě tem potápě ní zakázáno. Vždy se dů razně  
doporuč uje upravit dobu ponoru tak, aby nedošlo k prochlazení dítě te. 

 
 
Tabulka 1. 

VĚK PRVNÍ PONOR BRONZ  STŘ ÍBRO ZLATO 

8-10 let  do 2 m do 5 m   

10-12 let do 3 m do 5 m do 5 m  

12-14 let do 3 m do 5 m do 5 m do 10 m 
 
 
1.4.2. Potápě č ská výstroj dě tí. 
 
1.4.2.1. Vý stroj musí bý t přizpů sobena dě tem a musí bý t v plně  funkč ním stavu. Pro potápě ní 

ve volné vodě  musí bý t cvič enec vybaven izolač ním oblekem, a kompenzátorem 
vztlaku.  

1.4.2.2. Plicní automatika musí mít náustek vhodný  pro dítě . Izolač ní oblek musí bý t dě tské 
velikosti a musí mít v závislosti na teplotě  vody odpovídající izolač ní vlastnosti. 
Zátě ž musí bý t minimální a bez ostrý ch hran. Nosič  lahví musí vyhovovat stavbě  
dě tského tě la. 

 
 
1.4.3. Potápě č ská výstroj instruktora a doprovodného potápě č e. 
 

Instruktor i doprovodný  potápě č  musí bý t vybaven 2 druhými stupni automatiky, z 
nichž jeden je vhodný  pro dítě . 

 
1.4.4. Bezpeč nostní pravidla nad vodou. 
  
1.4.4.1. Dohled před ponorem a po ponoru musí zajišť ovat instruktor s kvalifikací nejméně  I* 

(viz 1.3.).  
1.4.4.2. K povinnostem dohlížejícího instruktora též patří organizace případné první pomoci,  

zapisování všech údajů  týkajících se ponoru ve volné vodě  a všech neobvyklý ch 
příhod, ke kterým případně  došlo. 

1.4.4.3. Souč ástí vybavení by mě la bý t lékárnič ka, vysokoenergetická strava, a při ponorech 
ve volné vodě  mobilní telefon nebo vysílač ka pro přivolání lékařské pomoci. 

 
 
1.4.5. Výbě r místa pro potápě ní. 
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  Lokalita a její přírodní podmínky musí odpovídat potápě č ským zkušenostem dítě te. 
Je třeba, aby místo mě lo vhodný  vstup do vody.  

 
 
2. KVALIFIKAČ NÍ STUPNĚ  PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ 
 
2.1.  Všeobecná ustanovení. 
 
2.1.1. Kvalifikač ních stupňů  mů že bý t dosaženo bě hem pravidelného vý cviku v bazénu, 

případně  po týdenním vý cviku ve volné vodě . Minimálně  musí cvič enci absolvovat 
15 hod. praktického vý cviku.  

2.1.2. Vě domosti a dovednosti uchazeč e o kvalifikač ní stupně  mohou bý t posuzovány buď  
v prů bě hu vý cviku, nebo formou závě reč ný ch zkoušek, avšak zásadně  musejí bý t 
splně ny všechny požadavky na příslušný  kvalifikač ní stupeň (viz ustanovení 2.2. – 
2.6. tě chto smě rnic). Toto posouzení musí provést ten instruktor, který  kvalifikač ní 
stupeň uchazeč i udě lí. 

2.1.3. Chráně ným vodním prostorem se rozumí vodní prostor s malou hloubkou, v ně mž je 
možno neustále dozírat na cvič ence a v případě  nebezpeč í okamžitě  zasáhnout (např. 
bazén). Volnou vodou se rozumí každý  vodní prostor, který  nelze považovat za 
chráně ný . 

 
2.2.  Kvalifikač ní stupeň „Bronzový delfín“. 
 
Charakteristika: 
Dě tský  potápě č  schopný  potápě t se za použití potápě č ské vý zbroje do maximální hloubky 5 m 
za doprovodu oprávně ného instruktora (viz 1.3.). 
 
Vstupní požadavky: 
1. Minimální vě k 8 let. 
2. Uplavat na hladině  libovolným stylem vzdálenost 50 m. 
 
Požadavky na stupeň: 
Vě domosti: Uchazeč  musí mít základní znalosti 

a) o zásadách bezpeč ného potápě ní; 
b) o používání a údržbě  potápě č ské vý stroje; 
c) o bě žný ch druzích vodních živoč ichů  a rostlin. 

Dovednosti: Uchazeč  musí bý t schopen 
a) správně  zkompletovat, obléci a používat potápě č skou vý stroj; 
b)  bezpeč ně  vstoupit do vody; 
c)  vyrovnávat při ponoru tlak v tě lesný ch dutinách; 
d)  udržovat kontakt se svým partnerem; 
e)  umě t řídit svů j vztlak za použití kompenzátoru vztlaku; 
f)  vylít pod vodou vodu z masky; 
g)  předvést vyjmutí náustku a rozdý chání automatiky pod vodou; 
h)  používat základní potápě č ské signály. 

 
Průbě h výcviku: 
Vý cvik probíhá v chráně ném vodním prostoru, a mů že bý t dokonč en ve volné vodě . 
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Hodnocení: 
Udě lení kvalifikač ního stupně  provádí instruktor nejméně  I* (viz 1.3.). 
 
 
2.3. Kvalifikač ní stupeň „Stříbrný delfín“. 
 
Charakteristika: 
Dě tský  potápě č  schopný  potápě t se za použití potápě č ské vý zbroje do maximální hloubky 5 m 
za doprovodu oprávně ného instruktora (viz 1.3.) ve volné vodě . 
 
Vstupní požadavky: 
1. Držitel kvalifikač ního stupně  „Bronzový  delfín“. 
2. Minimální vě k 10 let. 
3. Uplavat na hladině  libovolným stylem vzdálenost 100 m. 
 
Požadavky na stupeň: 
Vě domosti: Uchazeč  musí mít základní znalosti 

a)   o výbě ru vhodného místa k potápě ní;  
b)   o pů sobení tlaku na potápě č e; 
c)   o ochraně  přírody a vodního prostředí. 

Dovednosti: Uchazeč  musí bý t schopen 
a) orientovat se pod vodou z hlediska hloubky a pozice; 
b) sundat si pod vodou masku a dý chat bez masky; 
c) otevřít pod vodou oč i bez masky; 
d) dý chat pod vodou z instruktorovy automatiky a společ ně  se bezpeč ně  vynořit na 

hladinu; 
e) uvě domovat si vzdálenost k hladině , kontrolovat hladinu před vynořením; 
f) vynořit se bez masky; 
g) uplavat na hladině  20 m s vý strojí při dý chání z plicní automatiky a dý chací trubice. 

 
Průbě h výcviku: 
Vý cvik probíhá v chráně ném vodním prostoru, a musí  bý t dokonč en ve volné vodě . 
 
Hodnocení: 
Udě lení kvalifikač ního stupně  provádí instruktor nejméně  I* (viz 1.3.). 
 
 
2.4. Kvalifikač ní stupeň „Zlatý delfín“. 
 
Charakteristika: 
Dě tský  potápě č  schopný  potápě t se za použití potápě č ské vý stroje do maximální hloubky 10 
m za doprovodu oprávně ného instruktora (viz 1.3.) ve volné vodě . 
 
Vstupní požadavky: 
1. Držitel kvalifikač ního stupně  „Stříbrný  delfín“. 
2. Minimální vě k 12 let. 
3. Uplavat na hladině  libovolným stylem vzdálenost 200 m. 
 
Požadavky na stupeň: 
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Vě domosti: Uchazeč  musí mít základní znalosti 
a) o úloze vztlaku při potápě ní; 
b) o anatomii ucha a dý chacího ústrojí; 
c) o předcházení barotraumat středního ucha, plic a oč í; 
d) o vodním prostředí, ve kterém se potápí, o jeho obyvatelích a jejich chování. 

Dovednosti: Uchazeč  musí bý t schopen 
a) ošetřit svou vý stroj po ponoru; 
b) sledovat pod vodou poč ínání partnera, v případě  neobvyklého chování upozornit 

instruktora; 
c) rozpoznat chyby, jichž se partner dopouští, a poradit mu; 
d) poskytnout dopomoc unavenému partnerovi. 

 
Průbě h výcviku: 
Vý cvik probíhá v chráně ném vodním prostoru, a musí  bý t dokonč en ve volné vodě . 
 
Hodnocení: 
Udě lení kvalifikač ního stupně  provádí instruktor nejméně  I* (viz 1.3.). 
 
 
 2.5.  Specializace „Potápě ní ze č lunu“. 
 
Charakteristika: 
Dě tský  potápě č  schopný  potápě t se za použití č lunu. 
 
Vstupní požadavky: 
1. Držitel kvalifikač ního stupně  „Stříbrný  delfín“, nebo probíhající vý cvik na tento stupeň. 
2. Minimální vě k 12 let. 
 
Požadavky na stupeň: 
Vě domosti: Uchazeč  musí mít základní znalosti 

o vlivu proudu, vln a vě tru na vstup do vody i na návrat na č lun. 
 

Dovednosti: Uchazeč  musí bý t schopen 
a) zkontrolovat hladinu a vstoupit do vody pádem nazad; 
b) uvolnit místo dalším potápě č ů m; 
c) udržet se ve skupině  u č lunu; 
d) sestoupit podél kotevního lana hlavou i nohama napřed; 
e) odložit a předat obsluze č lunu zátě žový  opasek i dý chací přístroj; 
f) vylézt na č lun; 
g) uvázat základní uzly. 

 
Průbě h výcviku: 
Vý cvik probíhá  ve volné vodě  za dobrý ch pově trnostních podmínek i viditelnosti. Maximální 
hloubka je 5 m. 
 
Hodnocení: 
Udě lení specializace provádí instruktor nejméně  I* (viz 1.3.). Specializace nemusí bý t 
souč ástí kvalifikace, ale mů že bý t získána souč asně . 
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 2.6.  Specializace „Potápě ní z lodi“. 
 
Charakteristika: 
Dě tský  potápě č  schopný  potápě t se z lodi (potápě č ská nebo rybářská loď , vý sadkové 
plavidlo). 
 
Vstupní požadavky: 
1. Držitel kvalifikač ního stupně  „Stříbrný  delfín“, nebo probíhající vý cvik na tento stupeň. 
2. Minimální vě k 12 let. 
 
Požadavky na stupeň: 
Vě domosti: Uchazeč  musí mít základní znalosti 

a) o vlivu proudu, vln a vě tru na vstup do vody i na návrat na č lun; 
b) o lodi a umístě ní vý zbroje a místa pro vstup do vody; 
c) pojmech příď , záď  a zakotvení. 

Dovednosti: Uchazeč  musí bý t schopen 
a) udržet kázeň a pořádek ve svý ch vě cech; 
b) řídit se pokyny kapitána; 
c) zkontrolovat hladinu a na povel instruktora vstoupit do vody skokem vpřed; 
d) uvolnit místo dalším potápě č ů m; 
e) udržet se ve skupině  u lodi; 
f) sestoupit podél kotevního lana hlavou i nohama napřed; 
g) vystoupit na loď  po schů dcích s plnou vý strojí; 
h) sundat vý stroj a uložit ji; 
i) uvázat základní uzly. 

 
Průbě h výcviku: 
Vý cvik probíhá  ve volné vodě  za dobrý ch pově trnostních podmínek i viditelnosti. Maximální 
hloubka je 5 m. 
 
Hodnocení: 
Udě lení specializace provádí instruktor nejméně  I* (viz 1.3.). Specializace nemusí bý t 
souč ástí kvalifikace, ale mů že bý t získána souč asně . 
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