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Vážení přátelé potápěči,
Katalog, jenž právě držíte v rukou, přináší ucelený
přehled rekreačních kurzů, které nabízí výcvikový
program IANTD (International Association of Nitrox
and Technical Divers). Hlavním účelem tohoto katalogu je základní orientace v teoretické a praktické
části jednotlivých kurzů.
Úvodem do přístrojového (scuba) potápění je obvykle kurz Open Water Diver (OWD). Poskytuje základní
znalosti a dovednosti nezbytné pro získávání prvních
zkušeností v podvodním světě. Lze využít možnosti
zvýhodněné kombinace kurzu OWD a EANx. Dalším
kurzem je Advanced Open Water Diver (AOWD). Je
sestaven tak, aby potápěčům umožnil dále prohloubit jejich znalosti a dovednosti v takových oblastech
jako jsou podvodní navigace, potápění do větších
hloubek, noční ponory, potápění z lodi, potápění ve
vlnách a v proudech, potápění v suchém obleku atp.
Kurz Deep Diver je pokročilým kurzem hloubkového
potápění. Kurz EANx diver (nitrox diver) je úvodem
do rekreačního potápění se vzduchem obohaceným
kyslíkem – nitroxem. Kurz Advanced EANx Diver
(AEANx) je pokročilým kurzem hloubkového směsového potápění. Tato kvalifikace opravňuje potápěče
k provádění dekompresních ponorů. Tento kurz je
možné vyučovat spolu s kurzem IANTD Advanced
Recreational Trimix Diver (Adv.Rec.TMX Diver), který
je úvodem do potápění s trimixem. Kurz Rescue
Diver prohlubuje teoretické znalosti a praktické
dovednosti potápěčů v oblasti předcházení a řešení
krizových situací při potápění. V rámci tohoto kurzu
je doporučeno absolvovat také kurz Oxygen Provider, jenž prohlubuje teoretické znalosti a praktické
dovednosti v oblasti podávání kyslíku při řešení
krizových situací. Kurz Divemaster je určen potápěčům, kteří se chtějí stát kvalifikovanými asistenty při

výcviku SCUBA potápěčů nebo kvalifikovanými potápěčskými průvodci.
Výcvikový systém IANTD se může pochlubit více než
30letou tradicí a zkušeností při výcviku rekreačních
a technických potápěčů. Do dnešní doby vycvičil
desetitisíce zkušených potápěčů a stovky kvalitních
potápěčských instruktorů a divemasterů. Tyto zkušenosti a znalosti vedly k vytvoření precizních standardů a postupů jak vést kvalitní potápěčský výcvik.
Jejich obsah je ve zjednodušené a přehledné formě
představen v tomto katalogu kurzů, který účastníkům umožňuje seznámit se s obsahem a průběhem
výcviku ještě před zahájením kurzu.
Nyní se před vámi tyto informace otevírají a budou
vám nedocenitelným společníkem při hledání nových
dobrodružství v podvodním světě.
„Kurz je zaplacený,
ale certifikace musí být zasloužená“

Alexandr Mikula
[ president IANTD Central Europe
Katalog kurzů IANTD CE
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STRUKTURA
KATALOGU KURZŮ

pouze v rámci organizační struktury IANTD a na žádost poskytovatelů těchto údajů a v rozsahu
stanoveném smlouvou se subjektem údajů. Osobní údaje jiných osob nejsou předávány jiným
subjektům s výjimkou případného předání dle bodu 1.3.

neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně
zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je
protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) instruktor/my již
Osobní údaje nepotřebuje/me pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka
proti zpracování dle čl. 1..6. Instruktor/my může/me mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je
podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby
právních nároků.
PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste
poskytl se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby tyto údaje byly předány jinému
správci.
PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u instruktora/nás či DPO
podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Osobní
údaje dále nebudou zpracovávány, pokud se neprokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování, které
převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
1.6.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u instruktora/nás buďto písemnou
formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu či elektronickou formou na e-mailové adrese:
…………………..

1.7.

Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na
adrese: www.uoou.cz.

1.8.

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy,
případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy
nebo nemožnost poskytnutí plnění ze strany instruktora/nás.

1.9.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani
k profilování.

3.2.

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let
nezpracováváme, s výjimkou osobních údajů členů IANTD, které nám byly poskytnuty v analogové
podobě, přičemž členství je podmíněno souhlasem zákonného zástupce. Tyto naše členy mladší 16 let
zásadně nekontaktujeme ve věci zasílání jakýchkoli obchodních nabídek.

3.3.

Pro případ, že nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni
o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Toto je rozsah zpracovávaných údajů, kterými
mohou být zejména: vaše jméno a příjmení, obchodní firma, adresa nebo sídlo společnosti, identifikační
číslo a daňové identifikační číslo, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

3.4.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní
údaje, které nám výslovně sdělíte.

3.5.

Údaje, které nám poskytujete prostřednictvím webových stránek, používáme k tomu, abychom
Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich
povinností vyplývajících z našich smluvních vztahů s Vámi.

3.6.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám
s Vaším souhlasem či na Vaši žádost zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech,
publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.
Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na
Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich
neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené
dotazy. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete
kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s
příslušnou žádostí na ……………………nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

1.10. Člen IANTD má možnost přístupu k osobním údajům, které v rámci organizační struktury IANTD jsou
předmětem zpracovávání a uchovávání, má možnost jejich on-line kontroly a aktualizace prostřednictvím
webových stránek IANTD za použití hesla. Heslo je automaticky generováno při 1. přihlášení se člena do
systému s tím, že člen má možnost kdykoli přihlašovací heslo změnit.

2.

2.1.

Náplň kurzu

DALŠÍ ZÁSADY OCHRANY PRO UŽIVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK

Jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek ……….. informujeme o níže
popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. V případě, že budete
potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních
údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese ………………Veškeré osobní údaje jsou
zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a
nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování

regionallní l držitelitel licence pro ulžitemí l Crepubeskel republiky, Slovenska, Polska,
Maďarska a Irska:
IANTD Central Europe s. r. o., ICrepub: 45791597, DICrepub: CZ45791597,
Za potokem 46/4, PSCrepub 10600, Praha 10–  Zalbeelhlice, Crepubeskal republika
www.iantd.cžit, email: iantd@iantd.cžit
PODMÍNKY ÚČASTI V KURZU A ČLENSTVÍ
PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA KURZU A ČLENA IANTD
Já,_______________________________________nar.______________________,
bytem_____________________________________________________ jakožto účastník kurzu …………………………./
spolu s nezletilým účastníkem též současně níže podepsaný rodič/ zákonný zástupce nezl. účastníka, prohlašuji, že jsem se
seznámil s níže uvedenými podmínkami členství, které akceptuji a současně:
-

PŘIJATÁ OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Byla přijata technická opatření k ochraně analogových i elektronických dokumentů,
Směrnice o ochraně osobních údajů a Bezpečnostní směrnice a vede záznamy o zpracování
údajů v souladu s podmínkami GDPR. Osobní údaje členů IANTD jsou předávány do třetích zemí

tímto potvrzuji, že jsem byl varován před nebezpečím vyplývajícím z účasti na kurzu a byl /–a jsem upozorněn/–a
a podrobně seznámen/a s možnými riziky spojenými s technickým a sportovním SCUBA potápěním. Dále
prohlašuji, že si zejména uvědomuji, že potápění se stlačeným vzduchem, kyslíkem obohaceným vzduchem
(Nitrox), kyslíkem a/nebo heliem (Trimix a/nebo Heliox) a/nebo neonem s sebou nese určitá rizika, která zahrnují,
ale neomezují se na dekompresní nemoc, embolii, otravu kyslíkem, narkózu netečnými plyny, zranění v souvislosti
s podvodní faunou a flórou nebo jiná barotraumatická nebo hyperbarická zranění, vyžadující léčbu v přetlakové
komoře. Uvědomuji si také, že potápěčské výlety, které jsou nezbytné pro výcvik a získání kvalifikace, se mohou
konat v místě časově a/nebo místně vzdáleném od takové přetlakové komory. Přesto chci pokračovat v takových
instruktážních potápěčských SCUBA kurzech i při možné nedostupnosti přetlakové komory na místech ponoru.
Souhlasím s tím, že ani můj instruktor/–ři/polečnosti, u níž/něhož výcvik absolvuji, ani IANTD, Inc. ani žádný z jejich
zaměstnanců, úředníků, agentů nebo jiných pověřených či zmocněných osob (nadále „zproštěná strana“) nemohou
být žádným způsobem voláni k zodpovědnosti za jakékoli zranění nebo smrt nebo jiné škody, vzniklé mně nebo mé
rodině, dědicům nebo jiným zmocněným osobám, jako důsledek mé účasti v tomto kurzu nebo jako důsledek ať
aktivní či pasivní nedbalosti kterékoli osoby včetně „zproštěné strany“. Výslovně tedy zprošťuji tyto osoby
odpovědnosti a souhlasím s tím, že se vylučuje povinnost v tomto odstavci zmíněných osob a subjektů k úhradě
újmy, kterou mohu utrpět v průběhu či důsledku účasti v kurzu. Na své účasti trvám a beru na vědomí, že mé
vztahy k a nároky vůči IANTD se řídí právem státu Florida. Vzhledem k tomu, že jsem se mohl zapsat do tohoto
kurzu, na sebe v souvislosti s tímto kurzem přebírám veškerá rizika za jakékoli škody nebo zranění, ke kterým
mohu během kurzu přijít, včetně rizik předvídatelných i nepředvídatelných,

V této části je obecně definován obsah a účel jednotlivých potápěčských kurzů.

4. Uši: trvalé otvory v ušním bubínku, protržení ušního bubínku, trvalé trubičky v ušním bubínku, poškození nebo ztráta sluchu
v obou nebo jednom uchu, větší operace uší.
5. Ušní a vedlejší dutiny: polypy, nádory nebo cysty v dutinách nebo nosních cestách, větší operace vedlejších dutin nosních,
trvalá (chronická) infekce dutin.
6. Astma: astma nebo astmatické záchvaty, jakékoli sípání, způsobené námahou, obavami, prochladnutím, vyčerpáním apod.
Jiná potíž vyžadující užívání léků a/nebo používání inhalátoru pro potlačení sípání.
7. Diabetes mellitus: zvláště typ I (závislý na inzulínu) a typ II, které vyžadují inzulín nebo jiné léky (ústní podávání). Dále
jakákoli jiná forma diabetes, která je nestabilní nebo vyžadující zvláštní léčení nebo dřívější hypoglykemie, hyperglykemie
nebo související onemocnění ledvin, očí, srdce nebo cév. Dále dřívější zvýšená hladina cukru nebo zvýšená hladina cukru v
těhotenství.
8. Těhotenství

O kurzu

Účastník kurzu:……………………………………………. datum: …………………podpis: ……………………………

Stanovují minimální věkovou hranici pro absolvování
kurzu. Dále definují požadavky na předchozí dosažené certifikace. Uvádí informace o možnosti absolvovat kurz v rámci jiných kurzů.
Před zahájením každého kurzu musí účastník vyplnit
a podepsat formulář o vzdání se práva na úhradu
újmy a lékařský dotazník a další dokumenty.
ADMINISTRATIVNÍ PŘÍRUČKA PRO POTÁPĚČE

ZÁZNAM O STUDENTOVI
( Ve r z e 1 6 . 11 . 3 )

Facility:

www…………………

o

Přihláška do kurzu
 Před podpisem přihlášky je potřeba seznámit se s Informací o opatřeních na ochranu OU.

o

Prohlášení účastníka, odpovědnost, zdraví
 Tento formulář Vám pomůže porozumět rizikům spojeným s činnostmi, kterých se během kurzu
zúčastníte. Jeho součástí je Seznam obtíží rizikových pro potápění.

Přihláška do kurzu a přihláška k členství

Hodnocení studenta ve vodě - PRVNÍ ČÁST:
 V tomto formuláři Váš instruktor ohodnotí každý Váš ponor spolu s různými schopnostmi, které
budete během výuky potápění provádět. Instruktor Vám vysvětlí stupeň hodnocení, který jste
získal/-a, a poskytne Vám informace o možnostech zlepšení Vašich dovedností v průběhu dalšího
ponoru.
 Stupnice hodnocení se pohybuje od 0 do 100 a toto hodnocení Vám pomůže činit pokrok při
ponorech v bazénu i v otevřených vodách nebo uzavřeném prostředí.
 Jaký je standard, který Váš instruktor použije pro hodnocení Vašeho výkonu?
 Vodácký formulář bude hodnocen dle stupnice 0 % až 100 %, a to následovně:
o 00 % až 49 % - před postupem do další etapy kurzu je vyžadována doplňková
výuka ponoru v bazénu.
o 50 % až 69 % - je nutné další zlepšení. Průměrné vodácké hodnocení je třeba
zlepšit.
o 70 % až 79 % - je nutné mírné zlepšení, teprve poté bude obdrženo osvědčení.
o 80 % až 89 % - dobré vodácké schopnosti, plynulé a ucelené.
o 90 % až 99 % - výjimečné vodácké schopnosti
o Upozornění! Pro způsobilost získat jakoukoliv kvalifikaci z výuky ve společnosti
IANTD musí být průměrné hodnocení vodáckých schopností 80 % ze 100 %.
Jsou-li absolvovány doplňkové ponory, student může kurz úspěšně zakončit,
získal-li hodnocení alespoň 80 % z posledních dvou po sobě jdoucích ponorech.
Tato skutečnost může vyžadovat absolvování několika doplňkových ponorů v
rámci kurzu.

Po ukončení kurzu:
Hodnocení studenta ve vodě - DRUHÁ ČÁST:
 Vyplněním druhé části Vodáckého hodnocení Váš instruktor potvrzuje, že jste držitelem
certifikátu, nebo určí, jaké další požadavky pro získání certifikátu je třeba splnit.

Veškeré výše uvedené formuláře jsou Vám k dispozici ve Vaší digitální výbavě společnosti IANTD. Jestliže jste
formulář neobdržel/-a, můžete si jej vyžádat prostřednictvím tohoto emailu: certifikace@iantd.cz. Doufáme, že
Vám kurz společnosti IANTD poskytne příjemný a úžasný prožitek.
Se srdečným pozdravem
Tým centrály společnosti IANTD
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1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Město: ________________ _____________________ PSČ: __________________ Stát:
Telefon: _____________ Typ: ____ Telefon: _____________ Typ: ____ Telefon: _____________ Typ:
Email:

Jméno: ______________________________________Datum narození: _______________

1.1.

Zpracováváme Vaše osobní údaje nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

Adresa: ___________________________________________________________

1.2.

Vaše Osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních
základů:

PSČ: __________________ Stát: ________________________

Jméno partnera/partnerky: ______________________________________ Povolání:

Email: ______________________________ telefon: _____________
KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO PŘÍPAD NOUZE:
____________________________________

ADMINISTRATIVNÍ FORMY:
Přihláška do kurzu
Datum : ___________________

Prohlášení účastníka,
odpovědnost, zdraví
Datum : ___________________

Lekce ponoru v bazénu

Hodnocení studenta ve vodě
Datum : ___________________

Lekce ponoru v otevřených
vodách / v uzavřeném prostředí

Počet lekcí: ___________

Počet lekcí: ___________

Datum ukončení: _____________

Datum ukončení: _____________

Datum ukončení: _____________
Počet ponorů: ______________
Celkový čas pod vodou:
______________

OVĚŘENÍ AKADEMICKÝCH ZNALOSTÍ:
Pracovní sešit (byl-li používán)
Datum ukončení: __________________________

Zkouška
Datum ukončení: __________________________

Hodnocení:

Hodnocení:

_______________________________________
CERTIFIKACE:
Vyžádaná
Datum : ___________________

pro plnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavření smlouvy na žádost subjektu
údajů,
pro splnění právních povinností,

_______________________________________

Jsem srozuměn s tím, že aktivace mého členství v IANTD i aktivace platnosti mé kvalifikace je podmíněna
úspěšným absolvováním kurzu a přijetím smluvních podmínek členství v IANTD, které mne opravňuje
k prokazování mnou dosažené potápěčské IANTD kvalifikace vůči třetím osobám. Dále beru na vědomí, že
platný průkaz člena IANTD stvrzující moji kvalifikaci mi bude vystaven po absolvování kurzu a po úhradě
příslušného poplatku prostřednictvím IANTD Central Europe s.r.o.,
Podpisem této přihlášky zároveň stvrzuji přijetí závazků vyplývajících z mnou současně podepisovaných
Podmínek členství. Svým podpisem této přihlášky výslovně potvrzuji, že:
- výše uvedené údaje jsou dle mého vědomí správné a úplné,
- podmínky účasti v kurzu a členství v IANTD jsem si přečetl/-a jejich obsah plně akceptuji a souhlasím
s ním,
- splňuji podmínky pro účast v kurzu,
- výslovně žádám, aby mé jméno, příjmení, datum narození, jakožto člena IANTD byly prostřednictvím
instruktora a IANTD Central Europe s.r.o. předány IANTD/IAND Inc. a uvedeny na seznamu členů na
webových stránkách IANTD, které obsahují seznam členů IANTD s vyznačením příslušné dosažené
kvalifikace a č. IANTD,
- v rámci kurzu se zavazuji respektovat pokyny instruktora,
- Potvrzuji, že jsem se před podpisem této listiny seznámil s Informací o opatřeních na ochranu osobních
údajů instruktora / facility na jeho/ jejích www. stránkách a na stránkách IANTD Central Europe s.r.o.
www iantd.cz
Datum:

Získaná
Datum : ___________________

Obdržená
Datum : __________________

Podpis a moje IANTD č. (bylo mi již přiděleno): ________________

________

Za nezletilého účastníka též zákonný zástupce:
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-

Já níže podepsaný, se přihlašuji do označeného kurzu potápění vedeného instruktorem – členem IANTD a
k členství v IANTD.
Prohlašuji, že již jsem kvalifikovaný potápěč a že jsem svoji kvalifikaci ……………. získal/a u následující
organizace: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , což dokládám.
Jsem již členem IANTD
ano / ne (nehodící se škrtněte)

ZÁZNAM O VÝUCE VE SPOLEČNOSTI IANTD:OVEŇ KURZU:
_________________________________________________________________________

LEKCE:
Teoretická výuka

-

POŽADOVANÝ KURZ/kvalifikace ___________________

Příjmení: ________________________________ Křestní jméno:
Vztah: _______________________________ Telefon: ________________ Telefon:

Během ponoru v bazénu a v otevřených vodách:

o

IČ

Informace o opatřeních na ochranu osobních údajů a zásady ochrany pro uživatele
našich webových stránek

INFORMACE O STUDENTOVI
Příjmení: ________________________________ Křestní jméno:
Datum narození: _________________________ Adresa: _________________________________________

Váš instruktor IANTD od Vás bude potřebovat vyplnění několika formulářů v různých etapách Vašeho výukového kurzu.
Formuláře jsou ve dvou verzích – pro instruktory s vlastním webem (název začíná „W“) a bez něj.
 Počáteční etapa (před začátkem jakékoliv činnosti):
o Záznam o studentovi
 Tento formulář obsahuje Vaše osobní kontaktní údaje a rovněž údaje týkající se registrace na
základě ukončení kurzu společnosti IANTD.



instruktor/ firma/facility

Instruktor:…………………………………………………………………..www:…………………

( Ve r z e 1 6 . 11 . 3 )

Vážený potápěči společnosti IANTD,
Děkujeme Vám za to, že jste si zvolil/-a společnost IANTD jako zprostředkovatele
Vaší certifikace. Abyste byl/-a lépe připraven/-a na celý administrativní proces Vašeho kurzu potápění a
plně jste mu porozuměl/-a, připravili jsme speciálně pro Vás tuto příručku.
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___________________________________________
jméno, příjmení, datum narození, vztah k nezletilému

________________
podpis

1.3.

z důvodu nezbytných pro účely ochrany oprávněných zájmů,
Vašeho souhlasu.
Osobní údaje budou Instruktorem/námi poskytnuty těmto třetím osobám:

-

externí účetní;
externí advokátní kanceláři pouze v případě řešení konkrétních případů;
osobám poskytujícím instruktorovi serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
osobám určeným na základě Vaší žádosti.

1.4.

Osobní údaje členů IANTD budou zpracovávány po dobu trvání členství v IANTD nebo po dobu nezbytnou
k plnění archivačních povinností instruktora podle platných právních předpisů nejdéle po dobu 5 let od
ukončení členství (nestanovují-li právní předpisy, např. daňové, dobu delší). Osobní údaje ostatních osob,
budou instruktorem/námi zpracovávány po dobu trvání Smluvního vztahu s těmito případnými osobami
nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti podle platných právních předpisů
nejdéle po dobu 3 let (nestanovují-li právní předpisy, např. daňové, dobu delší, či nevyplývá –li potřeba
delšího zpracování z důvodu běhu reklamačních lhůt – max. 10 let).

1.5.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u instruktora/nás, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat
o potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými
účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu,
výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány a zda dochází na základě
zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování včetně případného profilování. Také máte právo získat
kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může být požadována
přiměřená úhrada administrativních nákladů.
PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat o opravu či doplnění Osobních údajů,
pokud by byly nepřesné či neúplné.
PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že instruktor/my musí/me vymazat Vaše Osobní údaje pokud
(i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a

6

7

8

9

10

či úmrtí případně způsobené následkem účasti této nezletilé osoby při potápění. Rodič nebo opatrovník se
tímto zavazuje k plné odpovědnosti za škodu, úraz či úmrtí vůči uvedeným stranám, a to včetně veškerého odškodného za
činnost způsobenou nezletilou osobou.

___________________________
Podpis rodiče či opatrovníka

_______________________________
Datum

UPOZORNĚNÍ: Instruktor je povinen uchovat tento formulář ve složce studenta nejméně po dobu pěti (5) let. Na žádost za
účelem zajištění kvality nebo ze zákonných důvodů poskytne instruktor kopii tohoto dokumentu pro daného studenta
centrále IANTD nebo místnímu uživateli licence společnosti IANTD.

_____ Schopnost bezpečného ponoru nebo bezpečného použití tohoto typu vybavení

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

e. _____ Ponor s touto osobou může být pro partnera příjemný a bezpečný
f.

_____ Kondice pro tento druh potápění (dle minimálních požadavků na kondici musí být student
prokazatelně schopen plavat 20 minut s plnou potápěčskou výzbrojí, a to průměrným tempem 50 stop (15
metrů) za minutu)

g. _____ Psychická kondice a celkové porozumění řízení rizik a porozumění vybavení a schopnostem
nezbytným pro tento druh potápění
h. _____ Uspokojivé provedení nácviku veškerých schopností a zvládání stresu dle Norem
2. Dle svého hodnocení daného studenta shledávám jeho schopnosti, uvolněnost, fyzickou zdatnost, psychickou

Ponor č.

zdatnost a znalost vybavení _________________________ pro kvalifikaci na této úrovni výuky.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bezproblémové použití a složení vybavení
Znalost lokality a provoz všeho podpůrného vybavení
Schopnost účinně přepnout plyn dle potřeby a kontrola PO 2 v uzavřeném
rebreatheru
Schopnost ovládat vybavení pod vodou
Průměrné hodnocení

Ponor č.

3. A proto já, ______________________________, instruktor(instruktoři) doporučuji (doporučujeme) následující:
a. _____ Potápěčskou kvalifikaci pro příslušnou úroveň lze vydat
b. _____ Potápěčskou kvalifikaci lze vydat po splnění následující podmínek ze strany studenta. (viz
podmínky specifikované instruktorem/instruktory na druhé straně tohoto formuláře).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Povědomí o přítomnosti buddyho nebo instruktora
Monitoring měřítek nebo potápěčských přístrojů a PO 2 na uzavřeném
rebreatheru
Vědomí o fyzické přítomnosti (orientace při ponoru)
Reakce na signály
Schopnost sebezáchrany (včetně provedení nouzových odpovědí)
Schopnost záchrany partnera (včetně dosažitelnosti partnera)
Vědomí a reakce na změny ve stavu vybavení během nácviku
Schopnost soustředit se na cíle ponoru
Celková ostražitost

Upozornění! Pro způsobilost získat jakoukoliv kvalifikaci z výuky ve společnosti IANTD musí být průměrné hodnocení
vodáckých schopností
80 % ze100 %. Jsou-li absolvovány doplňkové ponory, student může kurz úspěšně zakončit, získal-li hodnocení
alespoň 80 % z posledních dvou po sobě jdoucích ponorů. Tato skutečnost může vyžadovat absolvování několika
doplňkových ponorů v rámci kurzu.
Komentáře:

___________________________ _____________
Podpis instruktora
Datum:
Datum

_________________________ ____________
Podpis studenta

V případě studenta mladšího 18ti let je pro tento dokument vyžadován podpis rodiče či opatrovníka, který souhlasí s právní
závazností tohoto dokumentu a je dále právně odpovědný za nezletilého účastníka, a to včetně odpovědnosti za škodu, úraz

Strana 2 ze 2

Strana 1 ze 2

Vstupní předpoklady

o
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Obecný popis náplně kurzu. Informace o základních
limitech kurzu. Stanovuje minimální kvalifikaci instruktora, který smí kurz vyučovat.
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d. _____ Schopnost bezpečného ponoru bez doprovodu

1

Průměrné hodnocení

3. Seznámení se s vybavením

4

b. _____ Bezpečnost a ostražitost
c.

V hloubce
Během výstupu
Při bezpečnostních nebo nutných dekompresních přestávkách
Průměrné hodnocení

Ponor č.

3

Níže uvedené položky 1-3 vyplní instruktor a spolu se studentem je po posledním ponoru v daném kurzu přezkoumá.
1. Celkové hodnocení:
a. _____ Soběstačnost

Upozornění! Pro způsobilost získat jakoukoliv kvalifikaci z výuky ve společnosti IANTD musí být průměrné hodnocení
vodáckých schopností
80 % ze100 %. Jsou-li absolvovány doplňkové ponory, student může kurz úspěšně zakončit, získal-li hodnocení alespoň
80 % z posledních dvou po sobě jdoucích ponorů. Tato skutečnost může vyžadovat absolvování několika doplňkových
ponorů v rámci kurzu.

Ponor č.

2

Po ukončení kurzu vyplňte následující:

Datum začátku: ___________ Datum ukončení: ____________ Jméno instruktora:

4. Obecný přehled

zákonný zástupce nezl. účastníka:………………………………………….…datum: …………………podpis: ……………….

( Ve r z e 1 6 . 11 . 3 )

1

Datum ponoru
Čas ponoru
Iniciály potápěče
Iniciály instruktora

____________________________

2. Propulzní síla

Potvrzuji, že jsem se před podpisem této listiny seznámil s Informací o opatřeních na ochranu osobních údajů a zásadami
ochrany pro uživatele webových stránek IANTD Central Europe s.r.o., které jsou uveřejněny na stránkách www: iantd.cz.

HODNOCENÍ STUDENTA VE VODĚ
FORMULÁŘ PRO HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PONORŮ

Průměrné hodnocení

V případě použití rebreatheru uveďte název přístroje použitého při lekci:

1. Řízení vztlaku

Současně žádám, aby na průkazu o mé certifikaci byla uvedena moje fotografie, kterou předám./Současně žádám, aby na
průkazu o mé certifikaci nebyla uvedena moje fotografie. (nehodící se škrněte)

( Ve r z e 1 6 . 11 . 3 )

________
_____________________________________________

Pozice těla vzhledem k odporu vody
Technika tahání potápěče tam, kde ji lze uplatnit

IANTD/IAND Inc./její regionální zástupce/facility IANTD/instruktor je oprávněn mnou poskytnuté osobní údaje
shromažďovat, zpracovávat a uchovávat pouze pro shora stanovené účely po dobu nezbytně nutnou. Výslovně žádám, aby
tyto mé údaje byly v rámci organizační struktury předány společností IANTD Central Europe s.r.o. společnosti IANTD/IAND
Inc., jež rozhoduje o aktivaci mého členství a platnosti kvalifikace.

zákonný zástupce nezl. účastníka:………………………………………….…datum: …………………podpis: ……………….

Název kurzu: _____________________________________________________ Požadavky splněny?

Celková technika plavání s ploutvemi

V souladu s podmínkami účasti v kurzu a členství poskytuji současně své shora uvedené osobní údaje instruktorovi/
společnosti, u něhož/u níž výcvik absolvuji, a jeho prostřednictvím též facility IANTD, IANTD Central Europe s.r.o, IANTD/
IAND Inc. a za účelem jejich shromažďování a zpracování pro potřeby vedení členské agendy IANTD, zveřejnění na www
stránkách IANTD, vzájemného plnění závazků vyplývajících z členství, a rovněž za účelem ochrany oprávněných zájmů
účastníků smluvního vztahu vyplývajícího z členství. Výslovně pak žádám, aby tyto údaje uchovávali, shromažďovali a
zpracovávali za účelem vydání a evidence příslušné certifikace o mé kvalifikaci v rámci IANTD a za účelem možnosti
ověření pravosti mé certifikace a kvalifikace třetími osobami. Těm budou pro tento účel poskytnuty k nahlédnutí
prostřednictvím www stránek IANTD tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, č. certifikace, kvalifikace včetně data
jejího udělení, údaj o instruktorovi/facility.

Účastník kurzu:……………………………………………. datum: …………………podpis: ……………………………

5. Uznání výsledků & Záznam o ponoru

____________________________________

10. Užívání léků: jakékoli pravidelné užívání léků bez předpisu i na předpis.
11. Obecné zdravotní potíže: jakékoli fyzické nebo psychické potíže, které nejsou uvedeny výše, které by mohly mít vliv na
Vaši bezpečnost pod vodou nebo by mohly ovlivnit Vaše rozhodovací schopnosti ve stresových situacích.

Podmínkou účasti v kurzu je řádné vyplnění a podání přihlášky, akceptace těchto Podmínek, osobní účast na praktickém
i teoretickém výcviku vedeném instruktorem, respektování pokynů instruktora, úhrada kurzovného. Podmínkou členství
IANTD je řádné absolvování kurzu a úhrada poplatku souvisejícího s vydáním průkazu kvalifikace dle pokynů instruktora.
Instruktor odpovídá účastníku za průběh kurzu, jeho kvalitu a řádné předání podkladů IANTD za účelem vystavení
příslušného průkazu o kvalifikaci úspěšného účastníka kurzu. Instruktor je oprávněn ze závažných důvodů účastníka
z kurzu vyloučit. Posouzení splnění podmínek výcviku v rámci kurzu a rozhodnutí o úspěšnosti jeho absolvování je věcí
instruktora.

uvědomuji si také, že technické a sportovní SCUBA potápění je fyzicky náročné, že se během tohoto SCUBA kurzu
budu fyzicky těžce namáhat, že pokud utrpím zranění nebo smrt jako důsledek srdečního infarktu/–tů, mrtvic/e,
paniky, hyperventilace, otravy kyslíkem, narkózou netečnými plyny, utopením, DCS nebo jakéhokoli jiného rizika

HODNOCENÍ STUDENTA VE VODĚ
FORMULÁŘ PRO HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PONORŮ

Příjmení: ________________________________ Křestní jméno:

9. SCUBA potápění: dřívější nehody při potápění, dekompresní nemoc, dekomprese vnitřního ucha nebo embolie.

v případě existence zdravotních obtíží uvedených v přiloženém Seznamu obtíží jsem byl upozorněn na potřebu
kontaktovat ošetřujícího lékaře před zahájením kurzu s žádostí o posouzení, zda jsem schopen účasti na kurzu,
současně jsem byl upozorněn, že pokud mi lékař účast nedoporučí před zahájením či kdykoli v průběhu konání
kurzu, jsem povinen od své účasti na kurzu odstoupit.

prohlašuji, že vůči kurzu i „zproštěné straně“ se nebudu ani já, ani moje rodina, ani mí dědicové nebo zmocněné
osoby domáhat žádných nároků ani proti ní nepovedu soudní spor v souvislosti s mojí účastí v tomto kurzu. Toto
platí i pro dobu po získání certifikace,

( Ve r z e 1 6 . 11 . 3 )

3. Plíce: zvláště spontánní selhání plic, selhání plic vlivem zranění, cysty nebo vzduchové kapsy v plicích, vážné poškození
plicní tkáně, emfyzéma nebo cokoli, co ovlivňuje dýchací schopnosti.

uvědomuji si, že pojmy zde užívané jsou smluvní povahy a jsem si vědom z toho vyplývající právní závaznosti a
toho, že mé vztahy k IANTD a závazky vyplývající z tohoto prohlášení se řídí právem USA. Můj podpis tohoto
dokumentu je výrazem mé vlastní a svobodné vůle.

-

-

HODNOCENÍ STUDENTA VE VODĚ
FORMULÁŘ PRO HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PONORŮ
1. Neurologický stav: zvláště záchvaty, mrtvice, operace mozku, přechodné ztráty vědomí, těžká migréna, aneurisma (výduť) v
mozkových cévách.

-

-

Seznam obtíží:

2. Kardiovaskulární stav: zvláště srdeční mrtvice, operace srdce, srdeční arytmie, vysoký krevní tlak (hypertenze).

spojeného s potápěním, jsem si takových rizik vědom/a a nebudu za ně výše zmíněné zproštěnou stranu
společnosti volat k odpovědnosti. Prohlašuji, že jsem zdravotně způsobilý k účasti na kurzu, do nějž jsem se
přihlásil, a že v tomto směru nejsem nijak omezen,

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF NITROX AND TECHNICAL DIVERS, INC.
IANTD World HQ, 119 NW EThan Place - Suite 101, Lake City, FL USA, Phone:
386-438-8312 Fax: 509-355-1297
(dalle jen IANTD nebo IANTD, Inc.)
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Výukové materiály
V této části jsou uvedeny všechny dostupné výukové materiály pro daný kurz. Výukový manuál je v
kurzech IANTD povinný.

Manuály IANTD CE pro rekreační kurzy.

Obsah kurzu
Popisuje strukturu kurzu. Definuje rozsah teoretické
a praktické části. Je zde uveden přehled jednotlivých
cvičení a nácviků, jejichž zvládnutí je podmínkou pro
absolvování kurzu.

Katalog kurzů IANTD CE

5

Úvod

Závěrečný test
Dle standard IANTD musí být kurz ukončen do 6–ti
měsíců. Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky s minimální úspěšností 80 %.

Ukázka diplomu
Diplom formátu A4.

Vystavení mezinárodně platné
potápěčské certifikace
Certifikaci odpovídající dané úrovni výcviku uděluje
centrála IANTD se sídlem v USA. Její fyzické vydání
zajišťuje IANTD CE na pokyn instruktora (zadáním
informace o ukončení kurzu v elektronickém systému IANTD CE). IANTD vydává dvě potvrzení o ukončení kurzu – certifikační kartu a diplom. K fyzickému
odesílání certifikační karty a diplomu k jejímu držiteli
nebo instruktorovi dochází během 1 – 3 dnů.

[ IANTD HQ
119 NW Ethan Place – Suite 10
Lake City – FL 32055
United States
[ IANTD Central Europe s. r. o.
Záběhlický zámek, Za potokem 46 / 4
106 00 Praha 10 – Záběhlice)
Česká republika
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Ukázka certifikační kartičky

Úvod

IANTD CE
LICENCE
IANTD

systém licencí sportovního a technického potápění

SYSTÉM LICENCÍ IANTD
HLOUBKOVÉ OMEZENÍ LICENCÍ IANTD
Open Water Diver

EANx Diver

Rescue Diver
+ AEANx Diver

Speciality Diver
Dry Suit
Ice
DPV
Sidemount

Diver
Diver
Diver
Diver
... etc.

Advanced
Open Water Diver
+ Deep Diver

Instructor

Deep Diver
+ EANx Diver

Cavern
or Wreck Diver

Divemaster

Recreational
Trimix Diver

Advanced
EANx Diver
SCR Diver

Advanced Recreational
Trimix Diver

CCR Diver

Intro Cave Diver

Expedition
Trimix Diver

Normoxic
Trimix Diver

Technical Diver

Trimix Diver

Technical
Wreck Diver

Cave Diver

+ CCR Diver

CCR Expedition
Trimix Diver

Technical Cave Diver

CCR Trimix Diver

© IANTD Central Europe | International Association of Nitrox and Technical Divers
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Hloubkové omezení 2020

PŘIŘAZENÍ MANUÁLŮ KE KURZŮM

IANTD CE

hloubkové (délkové) omezení licencí potápění

18m

Open Water Diver (12m – Junior OWD)

30m

Advanced Open Water Diver (21m – Junior OWD) / SCR/CCR Rec. Diver

40m

Deep Diver / Advanced EANx Diver / Recreational Trimix Diver / SCR/CCR AEANx Diver

45m

Advanced Rec. Trimix Diver / SCR/CCR Adv. Rec. TMx Diver

51m

Adv. Rec. Trimix Plus Diver / Technical Diver / SCR/CCR Adv. Rec. TMx Plus Diver

60m

Normoxic Trimix Diver / SCR/CCR Normoxic Trimix Diver

70m

Normoxic Trimix Plus Diver / SCR/CCR Normoxic Trimix Plus Diver

100m

Trimix Diver / SCR/CCR Trimix Diver

120m

Expedition Trimix Diver / SCR/CCR Expedition Trimix Diver

10–30m (dosah denního světla)

40m

Limited Mine Diver
Cavern (Wreck) Diver

Ice Diver

m – podle posouzení instruktora

m – podle standardů IANTD

Intro Cave (Mine) Diver
Advanced Wreck Diver

Cave (Mine) Diver
Technical Cave (Wreck, Mine) Diver

© IANTD Central Europe | International Association of Nitrox and Technical Divers
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IANTD CE

přiřazení manuálů ke kurzům
Open Water Diver

Open Water Diver (manuál IANTD CE) / Roman Virt, David Skoumal (2009)

Advanced Open Water Diver

Advanced Open Water Diver (manuál IANTD CE) / Josef Lukeš, David Skoumal (2008)

EANx Diver

Nitrox Diver (manuál IANTD CE) / Roman Virt (2011)

Deep Diver

Deep Diver, Technical Diver (manuál IANTD CE) / Roman Virt (2014)

Advanced EANx Diver

Advanced Nitrox (manuál IANTD CE) / Roman Virt (2013)

Recreational Trimix Diver

Trimix (manuál IANTD CE) / Roman Virt (2013)

Advanced Recreational TMx Diver

Trimix (manuál IANTD CE) / Roman Virt (2013)

Technical Diver

Deep Diver, Technical Diver (manuál IANTD CE) / Roman Virt (2014)

Normoxic Trimix Diver

Trimix (manuál IANTD CE) / Roman Virt (2013)

Trimix Diver

Trimix (manuál IANTD CE) / Roman Virt (2013)

Cavern Diver

Cave (manuál IANTD CE) / Daniel Hutňan, Miroslav Jakoubek (2017)

Intro Cave Diver

Cave (manuál IANTD CE) / Daniel Hutňan, Miroslav Jakoubek (2017)

Cave Diver

Cave (manuál IANTD CE) / Daniel Hutňan, Miroslav Jakoubek (2017)

Technical Cave Diver

Cave (manuál IANTD CE) / Daniel Hutňan, Miroslav Jakoubek (2017)

Wreck Diver

Wreck Diver, Technical Wreck Diver (manuál IANTD CE) / Miroslav Jakoubek (2013)

Technical Wreck Diver

Wreck Diver, Technical Wreck Diver (manuál IANTD CE) / Miroslav Jakoubek (2013)

SCR Diver

SCR Diver (manual IANTD)

CCR Diver

CCR (manuál IANTD CE) / Miroslav Jakoubek (2015)

CCR Normoxic Trimix Diver

CCR (manuál IANTD CE) / Miroslav Jakoubek (2015)

CCR Trimix Diver

CCR (manuál IANTD CE) / Miroslav Jakoubek (2015)
CCR LDSC manual / Miroslav Jakoubek (2015), CCR Rebreather Liberty / Aleš Procházka (2015), X–CCR / Břetislav Vaisar (2015)

Expedition Trimix Diver

Expedition Trimix Diver (manual IANTD)

CCR Expedition Trimix Diver

CCR Expedition Trimix Diver (manual IANTD)

Rescue Diver

Rescue Diver (manuál IANTD CE) / Roman Virt (2010)

Divemaster

Divemaster (manuál IANTD CE) / Jacek Lubowiecki (2015)

Instructor

Instructor (manual IANTD)

Katalog kurzů IANTD CE
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foto: Arkadiusz Labudda / grafika: Studio Mija & LD’sC, www.lostdivers.cz

leader in diving education

IANTD CE
„tam kde ostatní končí,
my začínáme“

www.iantd.cz
Kurzy potápění (od rekreačních až po technické) – facility IANTD Central Europe v celé ČR.

10

* ALVIN Ostrava / kurzy trimixové, jeskynní, vrakové, blenderské (nitrox i trimix), kurzy na rebreather CCR Hammerhead, kurzy CCR Trimix / Třebovická 131, Ostrava /
tel.: 603 268 392, alvin@alvin.cz / * DEEP „N“ DOWN / IANTD Technical Training Facility, prodej, servis a půjčovna vybavení, zastoupení firem Oceanic, Hollis, Submerge,
Otter, Amphibico / Blahníkova 5, Praha 3 / shop@deepndown.cz, www.deepndown.cz / * iQsub / Diving Technics a Diving shop, kurzy, výroba Video Housing a LCD monitors,
CCR components
/ Poděbradova 37, Ostrava / tel.: 602 480 808, iqsub@vaco.cz, www.iqsub.cz / * LDśC / Lost Diver’s Club / sportovní a technické kurzy až po Trimix, CCR
Katalog kurzů IANTD
CE
kurzy na rebreathery (OUROBOROS, MEGALODON, HAMMERHEAD) včetně Trimix CCR, konzultace, návrh, výroba komponentů CCR, / Lounských 10, Praha 4 / tel.: 777 841 260,
mira@lostdivers.cz, www.lostdivers.cz / * ES Trans, s. r. o. / cestovní agentura, zastoupení firem OMS, XS Scuba, Aquata, Dive system, San-O-Sub / Jungmanova 23,
Žďár nad Sázavou / tel.: 566 651 811, diving@estrans.cz, www.estrans.cz / NICOM – Dream Dive / Smetanova 3, Brno / tel: 602 744 724, email: potapeni@nicom.cz,

KATALOG REKREAČNÍCH KURZŮ
OWD – Open Water Diver
STRUKTURA KURZU IANTD

OWD

OPEN WATER DIVER

Katalog kurzů IANTD CE
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Struktura kurzu IANTD OWD Open Water Diver

O KURZU
Kurz IANTD Open Water Diver (OWD) je úvodem
do rekreačního potápění s dýchacím přístrojem
(Self–Contained Underwater Breathing Apparatus
– SCUBA). Poskytuje základní znalosti a dovednosti
nezbytné pro získávání prvních zkušeností v podvodním světě.
Tento kurz kvalifikuje potápěče k potápění do maximální hloubky 18 metrů (ve věku 10–11 let je maximální hloubka 12 metrů). Tato kvalifikace opravňuje potápěče k provádění pouze bezdekompresních
ponorů a k provádění ponorů v obdobném prostředí,
ve kterém proběhly výcvikové ponory.
Tento kurz smí vyučovat pouze IANTD instruktor
s minimální kvalifikací IANTD OWD instruktor v aktivním statusu.
[ Aktivní status instruktora je možné ověřit
na www.iantd.cz

Manuál ke kurzům potápění IANTD CE
Open Water Diver (OWD)

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
Minimální věková hranice pro absolvování OWD kurzu je 10 let. V tomto případě je udělena certifikace
Junior OWD. Junior OWD se smí potápět pouze v doprovodu dospělé osoby.
Standardní věková hranice pro kurz OWD je 15 let
se souhlasem opatrovníka nebo 18 let bez souhlasu
opatrovníka.

12
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Struktura kurzu IANTD OWD Open Water Diver

V rámci kurzu OWD je možno absolvovat kurz EANx
a získat zvýhodněnou certifikaci IANTD Open Water
Nitrox Diver (EANx OWD)

pohybu pod vodou a učí se řešit možné krizové situace, které se mohou při potápění objevit.

Před zahájením kurzu musí účastník OWD kurzu vyplnit a podepsat lékařský dotazník, dotazník o vzdání
se práva na úhradu újmy a další dokumenty.

Tuto část výcviku je doporučeno provádět v bazénu
s maximální hloubkou 1,6 m tak, aby byla plně zajištěna bezpečnost výcviku. Žáci by pod dohledem
instruktora měli uspokojivě zvládnout následující
dovednosti:

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

› předvést dostatečné plavecké schopnosti

Výukovým materiálem pro kurz OWD je IANTD OWD
manuál. Pomocnými materiály jsou OWD prezentace
a deník ponorů.

› ovládnutí základní potápěčské výstroje ABC

OBSAH KURZU

› provedení partnerské kontroly (buddy check)

Kurz IANTD OWD se skládá ze třech částí – 1. teoretické části, 2. výcviku v uzavřené vodě a 3. výcviku
ve volné vodě.

› předvést správné sestavení potápěčské výstroje

› uložení a ošetření výstroje po ponoru
› manifestovat zodpovědný přístup k potápění
› bezproblémové dýchání z automatiky

TEORETICKÁ ČÁST KURZU
Cílem této části kurzu je předat žákům teoretické
znalosti, které by měl mít každý samostatný a zodpovědný potápěč. Teoretická část kurzu musí zahrnovat všechna témata obsažená v IANTD OWD manuálu, tzn. potápěčská výstroj, fyziologie, plánování
ponorů, řešení krizových situací.

› ovládání inflátoru a kontrola vztlaku
› vyndání a opětovné vložení automatiky do úst
› nalezení ztracené automatiky
› výměna hlavní automatiky za záložní
› částečné a úplné zaplavení a následné vylití masky

VÝCVIK V UZAVŘENÉ VODĚ
V této části kurzu se žáci poprvé v praxi seznamují
s potápěčskou technikou. Získávají základní potápěčské návyky, procvičují základní dovednosti a techniky

› odložení a opětovné nasazení masky pod vodou
› dýchání pod vodou bez masky po dobu 1min
› kontrola vztlaku a trimu
Katalog kurzů IANTD CE
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Struktura kurzu IANTD OWD Open Water Diver

› správná technika zanoření a vynoření
› plavání v buddy teamu
› vstup do vody a nasazení výstroje v mělké vodě
› vstup do vody krokem do hluboké vody

Při výcviku v uzavřené vodě a v otevřené vodě
na jednoho instruktora nesmí být více než 8 žáků.
Tento poměr může být překročen o 2 studenty
na každého asistujícího IANTD divemastera nebo
asistenta instruktora až do maximálního počtu 12
žáků. Počet žáků musí být snížen v případě, že instruktor nedokáže zajistit odpovídající úroveň nebo
bezpečnost výcviku.

› vstup do vody kotoulem vzad
› řešení situace ztráty ploutve

Před vstupem do volné vody musí žák manifestovat
dostatečné zvládnutí všech základních potápěčských
dovedností v uzavřené vodě.

› řešení situace ztráty masky
› odložení a opětovné upevnění zátěžového opasku
› opětovné upevnění uvolněné láhve
› řešení poruchy inflátoru
› nácvik sdílení vzduchu
› nouzový výstup vyplaváním
› dýchání z automatiky svolným průtokem plynu
(free – flow)
› tažení unaveného potápěče za ventil
› uvolnění svalu v křeči
› sundání a opětovné nandání výstroje pod vodou
(žaket/křídlo)
Výcvik musí být praktikován tak dlouho, dokud kurzista nebude dokonale ovládat každou dovednost
(doporučuje se minimálně 240 minut času na dně).
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VÝCVIK V OTEVŘENÉ VODĚ
V této části kurzu žáci absolvují své první ponory
ve volné vodě a získávají první podvodní zkušenosti
ve skutečném podvodním světě. Žáci by ve volné
vodě měli manifestovat všechny dovednosti ovládnuté v uzavřené vodě.
Výcvik v otevřené vodě musí obsahovat minimálně
80 – 120 minut času na dně absolvovaných v průběhu 4 – 6 ponorů. Při prvním a druhém ponoru
ve volné vodě nesmí být překročena hloubka 9 metrů. Alespoň jeden z výcvikových ponorů musí být
proveden do hloubky 9 – 18 metrů. Žádný z ponorů
nesmí překročit hloubku 18 metrů (ve věku 10–11
let 12 metrů). Při ponorech do hloubky větší než
10 m musí být prováděny přiměřené bezpečnostní
zastávky. V jeden den mohou být provedeny maximálně 3 výcvikové ponory. Všechny ponory musí být
bezdekompresní a provedeny dle IANTD dekompresních tabulek.
Všechny ponory musí být provedeny v prostředí
s možností okamžitého bezpečného výstupu na hla-

Struktura kurzu IANTD OWD Open Water Diver

dinu. Všichni potápěči musí být pod přímým dohledem instruktora. Při všech ponorech musí být výstup
prováděn maximální rychlostí 9 metrů za minutu
nebo pomaleji.

ZÁVĚREČNÝ TEST
Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky s minimální úspěšností 80 %.

Katalog kurzů IANTD CE

15

Struktura kurzu IANTD OWD Open Water Diver

poznámky
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AOWD – Advanced Open Water Diver
STRUKTURA KURZU IANTD

AOWD

ADVANCED OPEN WATER
DIVER
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Struktura kurzu IANTD AOWD Advanced Open Water Diver

O KURZU IANTD
Kurz IANTD Advanced Open Water Diver (AOWD) je
sestaven tak, aby certifikovaným OWD potápěčům
umožnil dále prohloubit jejich znalosti a dovednosti
při potápění se SCUBA přístrojem a to především
v takových oblastech jako jsou podvodní navigace,
potápění do větších hloubek, noční ponory, potápění
z lodi, potápění ve vlnách a v proudech, potápění
v suchém obleku atp.
Tento kurz kvalifikuje potápěče k potápění do maximální hloubky 30 metrů (ve věku 10–11 let je
maximální hloubka 21 metrů)..
Tento kurz smí vyučovat pouze IANTD instruktor
s minimální kvalifikací IANTD OWD instruktor v aktivním statusu.
[ Aktivní status instruktora je možné ověřit
na www.iantd.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
Manuál ke kurzům potápění IANTD CE
Advanced Open Water Diver (AOWD)

› Vstupním předpokladem pro absolvování IANTD
AOWD kurzu je certifikace OWD nebo její ekvivalent.
› Minimální věková hranice pro absolvování AOWD
kurzu je 10 let. V tomto případě je udělena certifikace Junior AOWD. Junior AOWD se smí potápět
pouze v doprovodu dospělé osoby.
› Standardní věková hranice pro kurz AOWD je 15 let
se souhlasem opatrovníka nebo 18 let bez souhlasu opatrovníka.
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Struktura kurzu IANTD AOWD Advanced Open Water Diver

› Před zahájením kurzu musí účastník AOWD kurzu
vyplnit a podepsat lékařský dotazník, dotazník
o vzdání se práva na úhradu újmy a další dokumenty.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Výukovým materiálem pro kurz AOWD je IANTD
AOWD manuál. Pomocnými materiály jsou AOWD prezentace a deník ponorů.

OBSAH KURZU
Kurz IANTD AOWD se skládá ze dvou částí:
› teoretické části
› výcviku ve volné vodě

TEORETICKÁ ČÁST KURZU
Cílem této části kurzu je předat žákům teoretické
znalosti, které by měl mít každý samostatný a zodpovědný AOWD potápěč. Teoretická část kurzu musí
zahrnovat všechna témata obsažená v IANTD AOWD
manuálu, tzn. podvodní navigace, noční potápění,
hloubkové potápění, potápění z lodi, potápění ve vlnách a proudech, potápění v suchém obleku, potápění v omezené viditelnosti.

ve vlnách a v proudech, potápění v suchém obleku,
potápění v omezené viditelnosti.
IANTD AOWD kurz musí obsahovat minimálně 4 ponory (pokud je součástí kurzu více specializací tak
může být počet ponorů až 7).
Musí obsahovat tyto tři specializace – navigační
ponor, noční ponor a hloubkový ponor. Další dvě
specializace mohou být vybrány dle zájmu uchazeče
z následujícího seznamu – potápění z lodi, potápění
ve vlnách a v proudech, potápění v suchém obleku,
potápění v omezené viditelnosti, řešení krizových
situací.
V případě požadavku vystavení samostatné
licence na určitou specializaci v rámci kurzu
AOWD rozšíří instruktor tento kurz o požadavky této specializace podle standardů (teoretickou i praktickou část).
V kurzu AOWD musí být zvládnuty tyto základní dovednosti:
› V–drill (Valve–drill) – přesný postup ovládání ventilů
včetně zkoušek bezpečnosti
› S–drill (Safety–drill) – přesný postup ovládání automatik a hadic při předání buddymu v nouzi včetně
zkoušek bezpečnosti a modifikovaného V–drillu
› SMB / bóje – typy, ovládání a vypuštění

VÝCVIK V OTEVŘENÉ VODĚ
V této části kurzu se žáci poprvé v praxi seznamují
s problematikou podvodní navigace, nočního potápění, hloubkového potápění, potápění z lodi, potápění
Katalog kurzů IANTD CE
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NAVIGAČNÍ PONOR

HLOUBKOVÝ PONOR

Při tomto ponoru musí žák pod dohledem instruktora uspokojivě předvést následující dovednosti:

Při tomto ponoru musí žák pod dohledem instruktora uspokojivě předvést následující dovednosti:

› Zvládnutí práce s potápěčským kompasem

› Plánování ponorů do hloubek 21, resp. 24 – 30 m

› Udržování kompasového kursu při plavání pod vodou

› Zvládnutí rizik a postupů spojených s potápěním
do hloubek 21, resp. 24 – 30 m

› Odhad uplavané vzdálenosti dle času plavání

› Výběr a konfigurace výstroje vhodné pro hlubší
ponory

› Zvládnutí základních navigačních obrazců
› Provedení bezpečnostní / dekompresní zastávky
› Využití měření spotřeby plynu pro provádění navigace
› Využití tvaru a morfologie podvodního prostředí pro
orientaci pod vodou

NOČNÍ PONOR
Při tomto ponoru musí žák pod dohledem instruktora uspokojivě předvést následující dovednosti:

› Použití dekompresní bóje

PONOR VE VLNÁCH
A V PROUDECH
Při tomto ponoru musí žák pod dohledem instruktora uspokojivě předvést následující dovednosti:
› Plánování ponorů ve vlnách a v proudech

› Plánování nočních ponorů
› Zvládnutí rizik a postupů spojených s nočním potápěním

› Zvládnutí rizik a postupů spojených s potápěním
ve vlnách a proudech
› Efektivní pohyb ve vlnách a proudech

› Použití hlavního, záložního, navigačního a pomocného světla
› Orientace při nočním ponoru
› Zvládnutí světelných signálů a komunikace
20
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› Použití dekompresní bóje pro označení polohy potápěče na hladině

Struktura kurzu IANTD AOWD Advanced Open Water Diver

PONOR Z LODI

snížen v případě, že instruktor nedokáže zajistit odpovídající úroveň nebo bezpečnost výcviku.

Při tomto ponoru musí žák pod dohledem instruktora uspokojivě předvést následující dovednosti:

ZÁVĚREČNÝ TEST

› Plánování ponoru z lodi

Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky s minimální úspěšností 80 %.

› Zvládnutí rizik a postupů spojených s potápěním
z lodi
› Použití dekompresní bóje pro označení polohy potápěče na hladině

POTÁPĚNÍ V SUCHÉM OBLEKU
Při tomto ponoru musí žák pod dohledem instruktora v hloubce maximálně 6 m uspokojivě předvést
následující dovednosti:
› Zvládnutí funkce ventilů suchého obleku
› Kontrola vztlaku, trimu a základních technik pohybu
pod vodou při potápění v suchém obleku
Minimální celkový čas strávený na dně je v kurzu IANTD AOWD 120 minut. Alespoň jeden ponor
musí být proveden do hloubky 24 – 30 m (ve věku
10–11 let 12 metrů). Při alespoň jednom ponoru
musí žák předvést vypuštění a správné použití dekompresní bóje.
Při výcviku v otevřené vodě na jednoho instruktora
nesmí být více než 4 žáci. Tento poměr může být
překročen o 2 studenty na každého asistujícího
IANTD divemastera nebo asistenta instruktora až
do maximálního počtu 8 žáků. Počet žáků musí být
Katalog kurzů IANTD CE
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poznámky
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EANx Diver

STRUKTURA KURZU IANTD

EANX DIVER
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Struktura kurzu IANTD EANx Diver

O KURZU
Kurz IANTD EANx diver (nitrox diver) je úvodem
do rekreačního potápění se vzduchem obohaceným
kyslíkem – nitroxem. Poskytuje základní znalosti a dovednosti nezbytné pro používání nitroxu
s obsahem kyslíku 21 – 40 % jako směsi pro dno
do hloubek, pro které je potápěč certifikován. Tato
kvalifikace potápěče opravňuje k provádění pouze
bezdekompresních ponorů. Tento kurz smí vyučovat
pouze IANTD instruktor s minimální kvalifikací IANTD
EANx instruktor v aktivním statusu.

IANTD Central Europe

nitrox manual

Roman Virt

[ Aktivní status instruktora je možné ověřit
na www.iantd.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
› Vstupním předpokladem pro absolvování kurzu
EANx diver je certifikace OWD diver nebo její ekvivalent. Tento kurz je také možné absolvovat také
spolu s OWD diver kurzem.

Manuál ke kurzům potápění IANTD CE
EANx Diver

10.10.2011 14:57:02

› Minimální věková hranice pro absolvování EANx kurzu je 12 let. V tomto případě je udělena certifikace
Junior EANx diver. Junior EANx diver se smí potápět pouze v doprovodu dospělé osoby.
› Standardní věková hranice pro kurz EANx je 15 let
se souhlasem opatrovníka nebo 18 let bez souhlasu opatrovníka.
› Před zahájením kurzu musí účastník EANx kurzu
vyplnit a podepsat lékařský dotazník, dotazník
o vzdání se práva na úhradu újmy a další dokumenty.
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Struktura kurzu IANTD EANx Diver

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

› Plánování ponorů s nitroxem (určení aktuální pO2,
MOD, Best Mix a NDL)

Výukovým materiálem pro kurz EANx diver je IANTD
EANx manuál. Pomocnými materiály jsou EANx prezentace a deník ponorů.

› Použití správně označených lahví pro potápění s nitroxem
› Analýza směsi před ponorem

OBSAH KURZU
Kurz IANTD OWD se skládá ze dvou částí:
› teoretické části
› výcviku v otevřené vodě

TEORETICKÁ ČÁST KURZU
Cílem této části kurzu je předat žákům teoretické
znalosti, které by měl mít každý samostatný a zodpovědný potápěč s nitroxem. Teoretická část kurzu
musí zahrnovat všechna témata obsažená v IANTD
EANx manuálu, tzn. fyziologie potápění s nitroxem,
příprava nitroxových směsí, příprava výstroje pro
potápění s nitroxem, plánování ponorů s nitroxem

Při výcviku v otevřené vodě na jednoho instruktora
nesmí být více než 8 žáků. Tento poměr může být
překročen o 2 studenty na každého asistujícího
IANTD divemastera nebo asistenta instruktora až
do maximálního počtu 12 žáků. Počet žáků musí
být snížen v případě, že instruktor nedokáže zajistit
odpovídající úroveň nebo bezpečnost výcviku. Před
vstupem do volné vody musí žák manifestovat dostatečné zvládnutí všech základních potápěčských
dovedností.

ZÁVĚREČNÝ TEST
Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky s minimální úspěšností 80 %.

VÝCVIK V OTEVŘENÉ VODĚ
V této části kurzu se žáci poprvé v praxi seznamují s použitím nitroxu jako dýchací směsi. Výcvik
v otevřené vodě by měl obsahovat minimálně jeden
ponor s použitím nitroxu do maximální hloubky
40 metrů.
Žáci by pod dohledem instruktora měli uspokojivě
zvládnout následující dovednosti:

Katalog kurzů IANTD CE
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poznámky
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Deep Diver

STRUKTURA KURZU IANTD

DEEP DIVER
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Struktura kurzu IANTD Deep Diver

O KURZU
Kurz IANTD Deep Diver je pokročilým kurzem hloubkového potápění. Tento kurz kvalifikuje potápěče
k potápění se vzduchem jako dýchacím médiem
do maximální hloubky 40 metrů. V případě, že je
potápěč certifikovaný EANx diver, může být pro ponory použit nitrox s obsahem 21 – 40 % kyslíku. Tato
kvalifikace opravňuje potápěče k provádění bezdekompresních ponorů.
Tento kurz smí vyučovat pouze IANTD instruktor
s minimální kvalifikací IANTD AEANx instruktor v aktivním statusu.
[ Aktivní status instruktora je možné ověřit
na www.iantd.cz.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
› Vstupním předpokladem pro absolvování kurzu
IANTD Deep Diver je certifikace AOWD nebo její
ekvivalent a minimálně 10 zalogovaných ponorů.
Manuál ke kurzům potápění IANTD CE
Deep Diver a Technical Diver

› Standardní věková hranice pro kurz Dep Diver je
15 let se souhlasem opatrovníka nebo 18 let bez
souhlasu opatrovníka.
› Před zahájením kurzu musí účastník Deep Diver
kurzu vyplnit a podepsat lékařský dotazník, dotazník o vzdání se práva na úhradu újmy a další
dokumenty.
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Struktura kurzu IANTD Deep Diver

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

instruktora měli uspokojivě zvládnout následující
dovednosti:

Výukovým materiálem pro kurz Deep Diver je IANTD
Deep Diver manuál. Pomocnými materiály jsou prezentace Deep Diver a deník ponorů.

ZÁKLADNÍ TECHNIKY POHYBU
POD VODOU

OBSAH KURZU

› odpovídající kontrola vztlaku

Kurz IANTD Deep Diver se skládá ze dvou částí:

› efektivní poloha potápěče pod vodou – trim

› teoretické části
› výcviku ve volné vodě

› žabí kop a jeho modifikované verze
› otočka na místě (helicopter turn)

TEORETICKÁ ČÁST KURZU
Cílem této části kurzu je seznámit žáky se všemi
aspekty hloubkového potápění a předat jim teoretické znalosti, které by měl mít každý samostatný
a zodpovědný hloubkový potápěč. Teoretická část
kurzu musí zahrnovat všechna témata obsažená
v IANTD Deep Diver manuálu, tzn. potápěčská výstroj
pro hlubší ponory, fyziologie hloubkových ponorů,
plánování ponorů, základní dovednosti hloubkového
potápěče, příčiny vzniku krizových situací.

› efektivní pohyb pod vodou

POSTUPY POTŘEBNÉ
K PROVÁDĚNÍ HLOUBKOVÝCH
PONORŮ
› předponorová partnerská kontrola (buddy check)
› zanoření a vynoření v týmu čelem k sobě

VÝCVIK V OTEVŘENÉ VODĚ
V této části kurzu žáci v praxi procvičují všechny dovednosti potřebné k bezpečnému potápění do hloubek 40 m. Seznamují se s potápěčskou technikou,
technikami pohybu pod vodou a postupy potřebnými
k provádění hloubkových ponorů a řešení krizových
situací při těchto ponorech. Žáci by pod dohledem

› zanoření a sestup v týmu podél sestupového lana
› plavání, spolupráce a komunikace v týmu
› nácvik vynoření v týmu volnou vodou při udržování
výstupové rychlosti 3 m/min
› vypuštění deco bóje v týmu ve volné vodě v limitu
2 min bez ztráty vztlaku (max. +− 0,5 m)
Katalog kurzů IANTD CE
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› provedení dekompresní zastávky bez ztráty vztlaku
(max. +– 0,5 m)
› předvedení výpočtu osobní spotřeby dýchacího plynu při ponoru
› zvládnutí manipulace s ventily

NÁCVIK ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH
SITUACÍ
› plavání bez ploutve po dobu 1 min
› plavání bez masky po dobu 1 min, po té použití
záložní masky
› nácvik nouzového vynoření s použitím záložního
zdroje vztlaku (suchý oblek)
› sdílení plynu v situaci potápěč bez dýchacího plynu
› plaváni 15m při zadrženém dechu podél šňůry
v konstantní hloubce a poté zahájení v týmu procedury sdílení plynu
› uzavření primární automatiky a přechod na záložní
při volném úniku plynu z primární automatiky
› uvolnění potápěče v případě uvíznutí ve vlascích
nebo sítích
› vytvoření náhradního výstupového lana pomocí
dekompresní bóje
› odstrojení potápěče na hladině a použití výstroje
jako plováku
30
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› použití dekompresní bóje jako plováku na hladině
Výcvik v otevřené vodě musí obsahovat minimálně
4 ponory s celkovým časem na dně 100 minut. Při
alespoň dvou ponorech musí být dosaženo hloubky
27 – 40 m. Při každém ponoru musí žáci předvést
vypuštění dekompresní bóje. Při alespoň dvou ponorech musí žáci předvést sdílení dýchacího plynu a nácvik provedení bezpečnostní / dekompresní zastávky.
Při výcviku v otevřené vodě na jednoho instruktora
nesmí být více než 4 žáci. Tento poměr může být
překročen o 2 studenty na každého asistujícího
IANTD divemastera nebo asistenta instruktora až
do maximálního počtu 6 žáků. Počet žáků musí být
snížen v případě, že instruktor nedokáže zajistit odpovídající úroveň nebo bezpečnost výcviku.

ZÁVĚREČNÝ TEST
Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky s minimální úspěšností 80 %.

AEANx Diver – Advanced EANx Diver

STRUKTURA KURZU IANTD

AEANX DIVER

ADVANCED EANX DIVER
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Struktura kurzu IANTD AEANx Diver

O KURZU
Kurz IANTD Advanced EANx Diver (AEANx) je pokročilým kurzem hloubkového potápění. Tento kurz
kvalifikuje potápěče k používání nitroxu s obsahem
kyslíku 21 – 40 % jako směsi pro dno a nitroxu s obsahem 50 – 100 % kyslíku k provádění akcelerované
dekomprese. Maximální parciální tlak kyslíku v dýchacích směsích při tomto kurzu nesmí přesáhnout hodnotu pO2 = 1,5 baru. Tato kvalifikace opravňuje potápěče k provádění dekompresních ponorů do hloubky
až 40 m (bez časového omezení dekomprese).
Tento kurz smí vyučovat pouze IANTD instruktor
s minimální kvalifikací IANTD AEANx instruktor v aktivním statusu.
Manuál ke kurzům potápění IANTD CE
Advanced EANx Diver

[ Aktivní status instruktora je možné ověřit
na www.iantd.cz.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
› Vstupním předpokladem pro absolvování kurzu
IANTD AEANx Diver je certifikace IANTD Deep Diver
a certifikace IANTD EANx Diver nebo jejich ekvivalent a minimálně 30 zalogovaných ponorů.
› Tento kurz je možné absolvovat spolu s kurzem
IANTD Deep Diver.
› V případě prokázání odpovídajících zkušeností s ponory v rozmezí hloubek 30 – 40 m není certifikace
Deep Diver vyžadována.
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› Minimální věková hranice pro absolvování kurzu
AEANx Diver je 15 let se souhlasem opatrovníka
nebo 18 let bez souhlasu opatrovníka.
› Před zahájením kurzu musí účastník AEANx Diver
kurzu vyplnit a podepsat lékařský dotazník, dotazník o vzdání se práva na úhradu újmy a další
dokumenty.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Výukovými materiály pro kurz AEANx Diver je IANTD
AEANx Diver manuál. Pomocnými materiály jsou prezentace AEANx Diver a deník ponorů.

OBSAH KURZU
Kurz IANTD AEANx Diver se skládá ze dvou částí:
› teoretické části
› výcviku ve volné vodě

TEORETICKÁ ČÁST KURZU
Cílem této části kurzu je seznámit žáky se všemi
aspekty hloubkového potápění s použitím nitroxu
s obsahem 21 – 40 % kyslíku jako směsi pro dno
a nitroxu s obsahem 50 – 100 % kyslíku jako dekompresní směsi. Teoretická část kurzu musí zahrnovat
všechna témata obsažená v IANTD AEANx Diver
manuálu, tzn. vlastnosti kyslíku, dusíku a nitroxu,
příprava nitroxových směsí, příprava výstroje pro potápění s nitroxem, analýza směsí a označení tlakových láhví s nitroxem, plánování ponorů s nitroxem,

řešení krizových situací při potápění s nitroxem, konfigurace výstroje při potápění s nitroxem.

VÝCVIK V OTEVŘENÉ VODĚ
V této části kurzu žáci v praxi procvičují všechny
dovednosti potřebné k bezpečnému potápění a provádění dekomprese s nitroxem. Seznamují se s potápěčskou technikou, technikami pohybu pod vodou,
prací s dekompresní láhví a postupy potřebnými
k provádění hloubkových ponorů s nitroxem a řešení
krizových situací při těchto ponorech. Žáci by pod
dohledem instruktora měli uspokojivě zvládnout následující dovednosti:

ZÁKLADNÍ TECHNIKY POHYBU
POD VODOU
› odpovídající kontrola vztlaku
› udržování správné polohy potápěče při ponoru –
trim
› žabí kop a jeho modifikované verze
› otočka na místě (helicopter turn)
› efektivní pohyb pod vodou

PRÁCE S LAHVÍ
S DEKOMPRESNÍM PLYNEM
› připnutí a odepnutí lahve s dekompresním plynem
Katalog kurzů IANTD CE
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› odložení a opětovné připnutí dekompresní lahve
bez ztráty vztlaku
› předávání lahví s dekompresním plynem v týmu

NÁCVIK ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH
SITUACÍ

› kontrola obsahu lahve před použitím (stage drill)

› plavání bez ploutve po dobu 1 min

POSTUPY POTŘEBNÉ
K PROVÁDĚNÍ HLOUBKOVÝCH
PONORŮ

› plavání bez masky po dobu 1 min, poté použití záložní masky
› nácvik nouzového vynoření s použitím záložního
zdroje vztlaku (suchý oblek)
› sdílení plynu v situaci potápěč bez dýchacího plynu

› předponorová partnerská kontrola (buddy check)
› analýza dýchacích plynů před ponorem
› zanoření a vynoření v týmu čelem k sobě

› sdílení dekompresního plynu v situaci potápěč bez
dýchacího plynu
› provedení náhradní dekomprese při ztrátě dýchacího plynu

› zanoření a sestup v týmu podél sestupového lana
› plavání, spolupráce a komunikace v týmu
› nácvik vynoření v týmu volnou vodou při udržování
výstupové rychlosti 3 m/min
› vypuštění deco bóje v týmu ve volné vodě v limitu
2 min bez ztráty vztlaku (max. +– 0,5 m)
› provedení dekompresní zastávky bez ztráty vztlaku
(max. +– 0,5m)
› předvedení výpočtu osobní spotřeby dýchacího plynu při ponoru

› plavání 15 m při zadrženém dechu podél šňůry
v konstantní hloubce a poté zahájení procedury
sdílení plynu
› uzavření primární automatiky a přechod na záložní
při volném úniku plynu z primární automatiky
› uvolnění potápěče v případě uvíznutí ve vlascích
nebo sítích
› vytvoření náhradního výstupového lana pomocí
dekompresní bóje
› odstrojení potápěče na hladině a použití výstroje
jako plováku

› zvládnutí manipulace s ventily / V–drill
› použití dekompresní bóje jako plováku na hladině
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Výcvik v otevřené vodě musí obsahovat minimálně
4 ponory s celkovým časem na dně 120 minut. Při
alespoň dvou ponorech musí být dosaženo hloubky 30 – 40 m. V případě, že je kurz AEANx Diver
vyučován v kombinaci s kurzem Deep Diver, je minimálním požadavkem 6 ponorů a celkový čas na dně
minimálně 160 min, alespoň u třech ponorů musí
být dosaženo hloubky 30 – 40 m. Při alespoň třech
ponorech musí žáci předvést provedení stupňovité
akcelerované dekomprese s použitím láhve s dekompresním plynem. Při alespoň jednom ponoru musí
žáci předvést sdílení plynu pro dno a dekompresního
plynu. Při alespoň dvou ponorech musí žáci předvést
vypuštění dekompresní bóje.
Při výcviku v otevřené vodě na jednoho instruktora
nesmí být více než 4 žáci. Tento poměr může být
překročen o 2 studenty na každého asistujícího
IANTD divemastera nebo asistenta instruktora až
do maximálního počtu 8 žáků. Počet žáků musí být
snížen v případě, že instruktor nedokáže zajistit odpovídající úroveň nebo bezpečnost výcviku.

ZÁVĚREČNÝ TEST
Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky s minimální úspěšností 80 %.
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poznámky
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Adv. Rec. TMX Diver – Advanced Recreational Trimix Diver
STRUKTURA KURZU IANTD

ADV. REC. TMX DIVER

ADVANCED RECREATIONAL
TRIMIX DIVER

ADV. REC.
TMX PLUS DIVER

ADVANCED RECREATIONAL
TRIMIX PLUS DIVER

Katalog kurzů IANTD CE

37

Struktura kurzu IANTD Adv. Rec. TMX Diver

O KURZU
Kurz IANTD Advanced Recreational Trimix (resp. Plus)
Diver (Adv. Rec. TMX Diver) je pokročilým kurzem
hloubkového potápění. Tento kurz kvalifikuje potápěče k používání dýchacích směsí s minimálním obsahem kyslíku 21 % a příměsí hélia pro dno a dýchacích
směsí s obsahem kyslíku 50 – 100 % k provádění
akcelerované dekomprese. Maximální parciální tlak
kyslíku v dýchacích směsích při tomto kurzu nesmí
přesáhnout hodnotu pO2 = 1,5 baru. END dýchacích
směsí v tomto kurzu nesmí přesáhnout hodnotu
30 m. Tato kvalifikace opravňuje potápěče k provádění dekompresních ponorů do hloubky maximálně
45 m (resp. 51 m), bez časového omezení dekomprese).
Manuál ke kurzům potápění IANTD CE
Advanced EANx Diver

Tento kurz smí vyučovat pouze IANTD instruktor
s minimální kvalifikací IANTD Adv. Rec. TMX (resp.
Plus) instruktor v aktivním statusu.
[ Aktivní status instruktora je možné ověřit
na www.iantd.cz.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
› Vstupním předpokladem pro absolvování kurzu
IANTD Adv.Rec.TMX Diver je certifikace IANTD AEANx Diver nebo její ekvivalent a minimálně 30 zalogovaných ponorů.
› Tento kurz je možné absolvovat spolu s kurzem
IANTD AEANx Diver.
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› Minimální věková hranice pro absolvování kurzu
Adv. Rec. TMX Diver Diver je 15 let se souhlasem
opatrovníka nebo 18 let bez souhlasu opatrovníka.
› Před zahájením kurzu musí účastník Adv. Rec. TMX
Diver kurzu vyplnit a podepsat lékařský dotazník,
dotazník o vzdání se práva na úhradu újmy a další
dokumenty.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Výukovými materiály pro kurz Adv. Rec. TMX Diver je
IANTD Adv. Rec. TMX manuál. V případě, že je vyučován spolu s kurzem IANTD AEANx Diver, také IANTD
AEANx manuál. Pomocnými materiály jsou prezentace AEANx Diver a IANTD Adv.Rec.TMX a deník ponorů.

OBSAH KURZU
Kurz IANTD Adv. Rec. TMX Diver se skládá ze dvou
částí:

směsí, analýza směsí a označení tlakových lahví
s nitroxem a trimixem, plánování ponorů s nitroxem
a trimixem, řešení krizových situací, příprava a konfigurace výstroje pro potápění s nitroxem a trimixem.

VÝCVIK V OTEVŘENÉ VODĚ
V této části kurzu žáci v praxi procvičují všechny
dovednosti potřebné k bezpečnému potápění a provádění stupňovité dekomprese. Seznamují se s potápěčskou technikou, technikami pohybu pod vodou,
prací s dekompresní lahví, postupy potřebnými
k provádění hloubkových ponorů s trimixem a řešením krizových situací při těchto ponorech. Žáci by
pod dohledem instruktora měli uspokojivě zvládnout
následující dovednosti:

ZÁKLADNÍ TECHNIKY POHYBU
POD VODOU
› odpovídající kontrola vztlaku

› teoretické části
› výcviku ve volné vodě

TEORETICKÁ ČÁST KURZU
Cílem této části kurzu je seznámit žáky se všemi
aspekty hloubkového potápění s použitím dýchacích
směsí s minimálním obsahem kyslíku 21 % a příměsí
hélia pro dno a dýchacích směsí s obsahem kyslíku
50 – 100 % pro dekompresni. Teoretická část kurzu
musí zahrnovat všechna témata obsažená v IANTD
AEANx Diver manuálu a Adv. Rec. TMX manuálu tzn.
vlastnosti kyslíku, dusíku a hélia, příprava dýchacích

› udržování správné polohy potápěče při ponoru –
trim
› žabí kop a jeho modifikované verze
› otočka na místě (helicopter turn)
› efektivní pohyb pod vodou
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PRÁCE S LAHVÍ
S DEKOMPRESNÍM PLYNEM

› provedení dekompresní zastávky bez ztráty vztlaku
(max. +– 0,5 m)
› předvedení výpočtu osobní spotřeby dýchacího plynu při ponoru

› připnutí a odepnutí lahve s dekompresním plynem
› zvládnutí manipulace s ventily / V–dril
› odložení a opětovné připnutí dekompresní lahve
bez ztráty vztlaku
› předávání lahví s dekompresním plynem v týmu
› kontrola obsahu lahve před použitím (stage drill)

NÁCVIK ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH
SITUACÍ
› plavání bez ploutve po dobu 1 min

POSTUPY POTŘEBNÉ
K PROVÁDĚNÍ HLOUBKOVÝCH
PONORŮ

› plavání bez masky po dobu 1 min, poté použití záložní masky
› nácvik nouzového vynoření s použitím záložního
zdroje vztlaku (suchý oblek)

› předponorová partnerská kontrola (buddy check)

› sdílení plynu v situaci potápěč bez dýchacího plynu

› analýza dýchacích plynů před ponorem

› sdílení dekompresního plynu v situaci potápěč bez
dýchacího plynu

› zanoření a vynoření v týmu čelem k sobě
› zanoření a sestup v týmu podél sestupového lana
› plavání, spolupráce a komunikace v týmu
› nácvik vynoření v týmu volnou vodou při udržování
výstupové rychlosti 3 m/min
› vypuštění deco bóje v týmu ve volné vodě v limitu
2 min bez ztráty vztlaku (max. +– 0,5 m)

› provedení náhradní dekomprese při ztrátě dýchacího plynu
› plavání 15 m při zadrženém dechu podél šňůry
v konstantní hloubce a poté zahájení procedury
sdílení plynu
› uzavření primární automatiky a přechod na záložní
při volném úniku plynu z primární automatiky
› uvolnění potápěče v případě uvíznutí ve vlascích
nebo sítích
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› vytvoření náhradního výstupového lana pomocí
dekompresní bóje
› odstrojení potápěče na hladině a použití výstroje
jako plováku
› použití dekompresní bóje jako plováku na hladině
Výcvik v otevřené vodě musí obsahovat minimálně
4 ponory s celkovým časem na dně 120 minut. Při
alespoň dvou ponorech musí být dosaženo hloubky
40 – 45 m (resp. 40 – 51 m pro „Plus“). V případě, že
je kurz Adv. Rec. TMX Diver vyučován v kombinaci
s kurzem AEANx Diver, je minimálním požadavkem 6
ponorů a celkový čas na dně minimálně 160 min. Při
alespoň třech ponorech musí žáci předvést provedení stupňovité akcelerované dekomprese s použitím
lahve s dekompresním plynem. Při alespoň jednom
ponoru musí žáci předvést sdílení plynu pro dno
a dekompresního plynu. Při alespoň dvou ponorech
musí žáci předvést vypuštění dekompresní bóje.
Při výcviku v otevřené vodě na jednoho instruktora
nesmí být více než 4 žáci. Tento poměr může být
překročen o 2 studenty na každého asistujícího
IANTD divemastera nebo asistenta instruktora až
do maximálního počtu 8 žáků. Počet žáků musí být
snížen v případě, že instruktor nedokáže zajistit odpovídající úroveň nebo bezpečnost výcviku.

ZÁVĚREČNÝ TEST
Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky s minimální úspěšností 80 %.
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poznámky
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O KURZU
Kurz IANTD Rescue Diver prohlubuje teoretické znalosti a praktické dovednosti potápěčů v oblasti předcházení a řešení krizových situací při potápění.
Tento kurz smí vyučovat pouze IANTD instruktor
s minimální kvalifikací IANTD OWD instruktor v aktivním statusu.
[ Aktivní status instruktora je možné ověřit
na www.iantd.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
› Vstupním předpokladem pro absolvování kurzu
IANTD Rescue Diver je certifikace AOWD diver, Diving First Aid, Oxygen Administrator a CPR nebo
jejch ekvivalent.
› Minimálně 10 zalogovaných ponorů.
› Minimální věková hranice pro absolvování IANTD
Rescue kurzu je 18 (15) let.
Manuál ke kurzům potápění IANTD CE
Rescue Diver

› Před zahájením kurzu musí účastník Rescue kurzu
vyplnit a podepsat lékařský dotazník, dotazník
o vzdání se práva na úhradu újmy a další dokumenty.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Výukovým materiálem pro kurz Rescue Diver je
IANTD Rescue Diver manuál. Pomocnými materiály
jsou IANTD Rescue Diver prezentace a deník ponorů.
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OBSAH KURZU
Kurz IANTD Rescue Diver se skládá ze dvou částí:
› teoretické části
› výcviku v uzavřené / otevřené vodě

› identifikace rizika spojeného se záchrannou akcí
› plánování záchranných akcí a sestavení záchranného týmu
› využití záchranných prostředků
› sestavení záchranného plánu

TEORETICKÁ ČÁST KURZU
Cílem této části kurzu je předat žákům teoretické
znalosti a praktické dovednosti, které by měl mít
každý samostatný a zodpovědný potápěč záchranář. Teoretická část kurzu musí zahrnovat všechna
témata obsažená v IANTD Rescue manuálu, tzn.
příčiny vzniku krizových situací v potápění, základní
záchranné scénáře, záchrana tonoucího, kardiopulmonální resuscitace, první pomoc s podáním kyslíku,
nejčastější potápěčské nehody a zranění

ZÁKLADNÍ ZÁCHRANNÉ
SCÉNÁŘE
› potápěč v nesnázích na hladině
› potápěč v panice na hladině
› tažení unaveného potápěče
› záchrana potápěče ze člunu nebo ze břehu

VÝCVIK
V UZAVŘENÉ / OTEVŘENÉ
VODĚ

› potápěč v nesnázích pod vodou
› potápěč v panice pod vodou
› vytažení potápěče v bezvědomí na hladinu

Tuto část kurzu je možné provádět v uzavřené
i v otevřené vodě. V této části kurzu by žáci pod
dohledem instruktora měli uspokojivě zvládnout následující dovednosti:

› vytažení potápěče z vody na břeh nebo do člunu

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI

› záchrana tonoucího bez využití záchranných prostředků

› rozpoznání a zvládnutí stresu při potápění

› použití dekompresní bóje jako záchranného prostředku na hladině

› záchrana tonoucího s využitím záchranných prostředků
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO
POTÁPĚČE
(tyto dovednosti je možné cvičit pouze ve volné
vodě)
› hledání ztraceného potápěče pomocí metody soustředných kružnic
› hledání ztraceného potápěče pomocí metody prohledávání rovnoběžných pásů
› hledání ztraceného potápěče pomocí metod pomocí
vrstevnic

KARDIOPULMONÁRNÍ
RESUSCITACE

› znalost soupravy pro poskytování první pomoci
s podáním kyslíku
› použití soupravy pro poskytování první pomoci
s podáním kyslíku
Výcvik v otevřené vodě musí obsahovat minimálně
4 ponory s celkovým časem na dně 120 minut. Při
žádném ponoru nesmí být překročena hloubka 18 m.
Nesmí být prováděny žádné nouzové výstupy vyplaváním – ESA z hloubky větší než 9 m.
Při výcviku v otevřené vodě na jednoho instruktora
nesmí být více než 4 žáci. Tento poměr může být
překročen o 2 studenty na každého asistujícího
IANTD divemastera nebo asistenta instruktora až
do maximálního počtu 8 žáků. Počet žáků musí být
snížen v případě, že instruktor nedokáže zajistit
odpovídající úroveň nebo bezpečnost výcviku. Před
vstupem do volné vody musí žák manifestovat dostatečné zvládnutí všech základních potápěčských
dovedností.

› uložení postiženého
› zjištění základních životních funkcí
› odstranění vody z dýchacích cest
› provedení kardiopulmonální resuscitace

PRVNÍ POMOC S PODÁNÍM
KYSLÍKU
› identifikace zranění, při kterých podáváme kyslík
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ZÁVĚREČNÝ TEST
Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky s minimální úspěšností 80 %.

Oxygen Provider
STRUKTURA KURZU IANTD

SPECIALIZACE
RESCUE KURZU
DIVING FIRST AID
OXYGEN ADMINISTRATOR
CPR – CARDIO PULMONARY RESUSCITATION
AED – AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR
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IANTD DIVER
FIRST AID
O KURZU
Kurz IANTD Diver First Aid prohlubuje teo¬retické
znalosti a praktické dovednosti nezbytné k poskytování první pomoci. V rámci kurzu se seznámíte s potápěčskými nehodami a závažnými stavy, ke kterým
může dojít v souvislosti s potápěním ale i v běžném
životě. Tento kurz je doporučeno provádět v rámci
kurzu Rescue Diver. Tento kurz smí vyučovat pouze
IANTD instruktor s minimální kvalifikací IANTD Diver
First Aid in¬struktor v aktivním statusu.
[ Aktivní status instruktora je možné ověřit na
www.iantd.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
Prezentace ke kurzům potápění IANTD CE

› Minimální věková hranice pro absolvování kurzu
IANTD Diver First Aid je 15 let se souhlasem opatrovníka nebo 18 let bez souhlasu opatrovníka.
› Žádné další vstupní předpoklady nejsou vyžadovány.
› Před zahájením Rescue kurzu musí účastník vyplnit
a podepsat lékařský dotazník, dotazník o vzdání se
práva na úhradu újmy a další dokumenty.
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VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Výukovým materiálem pro kurz Diver First Aid je
IANTD Rescue Diver manuál – části z Kapitol I. - VI. postupy první pomoci.
Pomocným materiálem je Rescue prezentace.

OBSAH KURZU
Kurz IANTD Diver First Aid se skládá ze dvou částí
(teoretické a praktické části).

TEORETICKÁ ČÁST KURZU
Cílem této části kurzu je předat žákům teoretické
znalosti nezbytné k poskytování první pomoci. Rozpoznání závažnosti stavů vyžadujících první pomoc.
Vyhodnocení priorit, potřeb ale i rizik spojených
s poskytnutím první pomoci. Řešení potápěčských
nehod ale i postupů při zranění, ke kterým může dojít při potápění i v běžném životě. Budete seznámení
s minimálním a doporučeným obsahem lékárničky.

PRAKTICKÁ ČÁST KURZU
V této části kurzu by žáci pod dohledem instruktora
měli uspokojivě zvládnout a předvést následující dovednosti:

› nácvik obvazových technik
› nácvik polohování a transportu
› poskytování první pomoci při potápěčských nehodách
V rámci Diver First Aid kurzu nejsou vyžadovány
žádné ponory. Není omezen ani počet účastníků kurzu.

ZÁVĚREČNÝ TEST
Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečné pí¬semné zkoušky s minimální úspěšností 80 %.

IANTD OXYGEN
ADMIN.
O KURZU
Kurz IANTD Oxygen Administrator poukazuje na problematiku použití kyslíku při potápěčských nehodách
a stavech kdy je toto podání opodstatněné. Tento
kurz je doporučeno provádět v rámci kurzu Rescue
Diver. Tento kurz smí vyučovat pouze IANTD instruktor s minimální kvalifikací IANTD Oxygen Administrator in¬struktor v aktivním statusu.

› vyhodnocení situace vyžadující PP a volání ZS
› lékárnička a její obsah

[ Aktivní status instruktora je možné ověřit na www.
iantd.cz.
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VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY

PRAKTICKÁ ČÁST KURZU

Minimální věková hranice pro absolvování kurzu
IANTD Oxygen Administrator je 18 let.

V této části kurzu by žáci pod dohledem instruktora
měli uspokojivě zvládnout a předvést následující dovednosti:

Žádné další vstupní předpoklady nejsou vyžadovány.
Před zahájením Rescue kurzu musí účastník vyplnit
a podepsat lékařský dotazník, dotazník o vzdání se
práva na úhradu újmy a další dokumenty.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Výukovým materiálem pro kurz Oxygen Administrator je IANTD Rescue Diver manuál – část poskytování prv¬ní pomoci kyslíkem. Pomocným materiálem je
Rescue prezentace.

OBSAH KURZU
Kurz IANTD Oxygen Administrator se skládá ze dvou
částí (teoretické a praktické části).

TEORETICKÁ ČÁST KURZU
Cílem této části kurzu je předat žákům teoretické
znalosti, nezbytné k poskytování první pomoci kyslí¬kem. Seznámení s nejčastějšími příčinami zranění,
která vyžadují první pomoc s podáním kyslíku. Legislativně právní aspekty podání kyslíku.
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› identifikace situace vyžadující PP s podáním kyslíku
a volání ZS
› znalost soupravy pro poskytnutí PP kyslíkem, sestavení a správné nastavení dávkování
› nácvik použití různých druhů aplikačních masek
V rámci Oxygen Administrator kurzu nejsou vyžadovány žádné ponory. Není omezen ani počet účastníků kur¬zu. Na tuto část kurzu je nutné vybavení
„Souprava pro poskytování PP kyslíkem“ přinesená
Instruktorem.(možno jinak formulovat)

ZÁVĚREČNÝ TEST
Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečné pí¬semné zkoušky s minimální úspěšností 80 %.

Struktura kurzu IANTD Oxygen Provider

IANTD CPR
– CARDIO
PULMONARY
RESUSCITATION

Před zahájením Rescue kurzu musí účastník vyplnit
a podepsat lékařský dotazník, dotazník o vzdání se
práva na úhradu újmy a další dokumenty.

O KURZU

OBSAH KURZU

Kurz IANTD Cardio Pulmonary Resuscitation připravuje žáky pro teo¬retické a praktické zvládnutí Kardio
Pulmonární Resuscitace. Tento kurz je doporučeno
provádět v rámci kurzu Rescue Diver. Tento kurz smí
vyučovat pouze IANTD instruktor s minimální kvalifikací IANTD Cardio Pulmonary Resuscitation in¬struktor v aktivním statusu.

Kurz IANTD Cardio Pulmonary Resuscitation se skládá ze dvou částí (teoretické a praktické části).

[ Aktivní status instruktora je možné ověřit na www.
iantd.cz.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
Minimální věková hranice pro absolvování kurzu
IANTD CPR - Cardio Pulmonary Resuscitation je 15 let
se souhlasem opatrovníka nebo 18 let bez souhlasu
opatrovníka.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Výukovým materiálem pro kurz Cardio Pulmonary
Resuscitation je IANTD Rescue Diver manuál – kapitola V. část CPR.
Pomocným materiálem je Rescue prezentace.

TEORETICKÁ ČÁST KURZU
Cílem této části kurzu je předat žákům teoretické
znalosti „Základní neodkladné resuscitace“ dle standardů Evropské (české) resuscitační rady. Správné
a včasné rozpoznání poruchy životních funkcí. Znalosti správné techniky poskytnutí PP a provádění
kardio pulmonální resuscitace.

PRAKTICKÁ ČÁST KURZU
V této části kurzu by žáci pod dohledem instruktora
měli uspokojivě zvládnout a předvést následující dovednosti:

Žádné další vstupní předpoklady nejsou vyžadovány.
› identifikace situace vyžadující neodkladnou resuscitaci
Katalog kurzů IANTD CE
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› správné zahájení a provádění CPR
› správné použití pomůcek určených k podpoře životních funkcí
V rámci Cardio Pulmonary Resuscitation kurzu nejsou vyžadovány žádné ponory. Není omezen ani
počet účastníků kur¬zu. Na tuto část kurzu je nutné
vybavení figurína nebo simulátor určený pro nácvik
neodkladné resuscitace přinesená instruktorem.
(možno jinak formulovat)

ZÁVĚREČNÝ TEST
Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečné pí¬semné zkoušky s minimální úspěšností 80 %.

IANTD AED –
AUTOMATIC
EXTERNAL
DEFIBRILLATOR
O KURZU
Kurz IANTD Automatic External Defibrillator prohlubuje teo¬retické znalosti a praktické dovednosti
účastníků v použití Automatizovaného Externího
Defibrilátoru - AED. Tento kurz je doporučeno prová52
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dět v rámci kurzu Rescue Diver a vždy jako pokračovací kurz po Kurzu - IANTD CPR - Cardio Pulmonary
Resuscitation. Tento kurz smí vyučovat pouze IANTD
instruktor s minimální kvalifikací IANTD Automatic
External Defibrillator in¬struktor v aktivním statusu.
[ Aktivní status instruktora je možné ověřit na
www.iantd.cz.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
Minimální věková hranice pro absolvování kurzu
IANTD AED - Automatic External Defibrillator je
15 let se souhlasem opatrovníka nebo 18 let bez
souhlasu opatrovníka.
Žádné další vstupní předpoklady nejsou vyžadovány.
Před zahájením Rescue kurzu musí účastník vyplnit
a podepsat lékařský dotazník, dotazník o vzdání se
práva na úhradu újmy a další dokumenty.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Výukovým materiálem pro kurz Automatic External
Defibrillator je IANTD Rescue Diver manuál – kapitola
V. část AED.
Pomocným materiálem je Rescue prezentace.

OBSAH KURZU
Kurz IANTD Automatic External Defibrillator se skládá ze dvou částí (teoretické a praktické části).

Struktura kurzu IANTD Oxygen Provider

TEORETICKÁ ČÁST KURZU
Cílem této části kurzu je předat žákům teoretické
znalosti nezbytné k poskytování první pomoci s AED.
Seznámení s druhy AED. Přípravu zařízení, principy
aplikace gelových elektrod, správné použití v rámci
CPR. Bezpečnost při práci s AED zejména při podání
výboje.

PRAKTICKÁ ČÁST KURZU
V této části kurzu by žáci pod dohledem instruktora
měli uspokojivě zvládnout a předvést následující dovednosti:
› znalost soupravy AED
› správné použití AED v rámci CPR
› ukázat znalost bezpečnostní problematiky
V rámci Automatic External Defibrillator kurzu nejsou vyžadovány žádné ponory. Není omezen ani
počet účastníků kur¬zu. Na tuto část kurzu je nutné
vybavení figurína nebo simulátor určený pro nácvik
neodkladné resuscitace a AED přinesená instruktorem. (možno jinak formulovat)

ZÁVĚREČNÝ TEST
Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky s minimální úspěšností 80 %.

Katalog kurzů IANTD CE
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poznámky
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Divemaster

STRUKTURA KURZU IANTD

DIVEMASTER
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O KURZU
Kurz IANTD Divemaster je určen potápěčům, kteří
se chtějí stát kvalifikovanými asistenty při výcviku
SCUBA potápěčů nebo kvalifikovanými potápěčskými
průvodci. Stupeň IANTD divemaster je první profesionální potápěčskou úrovní a opravňuje držitele
k asistenci při všech rekreačních IANTD kurzech pod
přímým dohledem IANTD instruktora a k provádění
průvodcovské činnosti na potápěčských základnách.
Tento kurz smí vyučovat pouze IANTD instruktor
s minimální kvalifikací IANTD OWD instruktor v aktivním statusu.
[ Aktivní status instruktora je možné ověřit
na www.iantd.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
› Minimální věková hranice pro absolvování kurzu
IANTD Divemaster je 18 let.

Manuál ke kurzům potápění IANTD CE
Divemaster

› Vstupním předpokladem pro absolvování kurzu
IANTD Divemaster je certifikace EANx Diver nebo
její ekvivalent, certifikace Rescue diver a minimálně
60 zalogovaných ponorů.
› Před zahájením kurzu musí účastník kurzu Divemaster vyplnit a podepsat lékařský dotazník, dotazník
o vzdání se práva na úhradu újmy a další dokumenty.
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VÝUKOVÉ MATERIÁLY

VÝCVIK V UZAVŘENÉ VODĚ

Výukovým materiálem pro kurz Divemaster je IANTD
Divemaster manuál. Pomocnými materiály jsou manuály pro kurzy IANTD OWD, AOWD, EANx, Rescue
Diver, příslušné prezentace k těmto kurzům a deník
ponorů.

V této části by účastníci kurzu Divemaster měli
prokázat nezbytné znalosti a dovednosti potřebné
k asistování při IANTD rekreačních kurzech, především pak při kurzech OWD.

OBSAH KURZU
Kurz IANTD OWD se skládá ze třech částí:
› teoretické části
› výcviku v uzavřené vodě
› výcviku ve volné vodě

TEORETICKÁ ČÁST KURZU
Cílem této části kurzu je předat účastníkům teoretické znalosti, které by měl mít každý IANTD Divemaster. Teoretická část kurzu musí zahrnovat všechna
témata obsažená v IANTD Divemaster manuálu, tzn.
portfolio a struktura základních IANTD kurzů, seznámení s IANTD výcvikovými standardy a procedurami,
pedagogické minimum Divemastera, práce se skupinou potápěčů, potápěčská výstroj.
Divemaster by měl zároveň prokázat dostatečnou
znalost všech témat obsažených v IANTD manuálech
pro kurzy OWD, AOWD, Rescue Diver.

Žáci by pod dohledem instruktora měli uspokojivě
zvládnout následující dovednosti:
› Předvedení všech cviků a postupů obsažených
ve výcvikových procedurách pro kurz OWD a asistence při jejich výuce.
› Předvedení všech cviků a postupů obsažených
ve výcvikových procedurách pro kurz Rescue Diver
a asistence při jejich výuce. Tyto postupy je možné
předvést i při výcviku ve volné vodě.

VÝCVIK V OTEVŘENÉ VODĚ
V této části by účastníci kurzu Divemaster měli
prokázat nezbytné znalosti a dovednosti potřebné
k asistování při IANTD rekreačních kurzech a při provádění průvodcovské činnosti.
Žáci by pod dohledem instruktora měli uspokojivě
zvládnout následující dovednosti:
› Předvedení všech cviků a postupů obsažených
ve výcvikových procedurách pro kurzy OWD, AOWD,
Rescue Diver, EANx diver.
› Asistence při kurzech OWD, AOWD, Rescue Diver,
EANx diver.

Katalog kurzů IANTD CE
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› Předvedení schopnosti plánovat ponory tak, aby
byla zajištěna maximální bezpečnost při těchto ponorech.
Výcvik musí být praktikován tak dlouho, dokud kurzista nebude dokonale ovládat každou dovednost
(doporučuje se minimálně 175 minut času na dně
strávených asistováním při každém z následujících
IANTD kurzů – OWD, AOWD, Rescue Diver). Žáci musí
předvést dostatečné zvládnutí všech postupů řešení
krizových situací a záchranářských dovedností. Výcvik v otevřené vodě musí obsahovat minimálně dva
ponory do hloubky 30 – 40 m. Při všech ponorech
musí kandidáti na Divemastera manifestovat bezpečný přístup k potápění a manifestovat schopnost
plánovat ponory tak, aby byla zajištěna maximální
bezpečnost výcviku.

ZÁVĚREČNÝ TEST
Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky s minimální úspěšností 80 %.
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Závěr

HISTORIE IANTD
(International Association of Nitrox and Technical
Divers).
[ Postupy potápění s nitroxem jsou dostupné jen
pracovním a vojenským potápěčům. Přitom by tyto
technologie mohli s úspěchem využívat i rekreační
potápěči...
Tak asi přemýšlel Dick Rutkovski – ředitel potápěčského programu americké NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administration), když v roce 1985
pracoval na prvních výcvikových postupech pro rekreační potápění s nitroxem.

Po odchodu z NOAA Dick Rutkovski založil první
potápěčskou výcvikovou organizaci, která začala
vyučovat potápění s nitroxem s obsahem kyslíku
32% a 36%. V roce 1991 Tom Mount s pomocí Dicka Rutkovského vypracoval také první standardy
umožňující rekreačním potápěčům používat na kyslík
bohaté nitroxové dekompresní směsia také trimix
– směs kyslíku, dusíku a hélia. Díky tomu se před
rekreačními potápěči otevřel dosud neznámý svět
technického potápění. V roce 1992 tato organizace
začala používat název IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers).
V dalších letech se potápění s nitroxem velmi rozšířilo. Čím dál tím více potápěčských asociací si začalo
uvědomovat přínos nitroxu pro rekreační potápěče.
V současné době již vyučují potápění s nitroxem
téměř všechny potápěčské asociace.
Katalog kurzů IANTD CE
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foto: Arkadiusz Labudda / grafika: Studio Mija & LD’sC, www.lostdivers.cz

leader in diving education

IANTD CE
„tam kde ostatní končí,
my začínáme“

www.iantd.cz
Kurzy potápění (od rekreačních až po technické) – facility IANTD Central Europe v celé ČR.
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* ALVIN Ostrava / kurzy trimixové, jeskynní, vrakové, blenderské (nitrox i trimix), kurzy na rebreather CCR Hammerhead, kurzy CCR Trimix / Třebovická 131, Ostrava /
tel.: 603 268 392, alvin@alvin.cz / * DEEP „N“ DOWN / IANTD Technical Training Facility, prodej, servis a půjčovna vybavení, zastoupení firem Oceanic, Hollis, Submerge,
Otter, Amphibico / Blahníkova 5, Praha 3 / shop@deepndown.cz, www.deepndown.cz / * iQsub / Diving Technics a Diving shop, kurzy, výroba Video Housing a LCD monitors,
CCR components
/ Poděbradova 37, Ostrava / tel.: 602 480 808, iqsub@vaco.cz, www.iqsub.cz / * LDśC / Lost Diver’s Club / sportovní a technické kurzy až po Trimix, CCR
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kurzy na rebreathery (OUROBOROS, MEGALODON, HAMMERHEAD) včetně Trimix CCR, konzultace, návrh, výroba komponentů CCR, / Lounských 10, Praha 4 / tel.: 777 841 260,
mira@lostdivers.cz, www.lostdivers.cz / * ES Trans, s. r. o. / cestovní agentura, zastoupení firem OMS, XS Scuba, Aquata, Dive system, San-O-Sub / Jungmanova 23,
Žďár nad Sázavou / tel.: 566 651 811, diving@estrans.cz, www.estrans.cz / NICOM – Dream Dive / Smetanova 3, Brno / tel: 602 744 724, email: potapeni@nicom.cz,

leader in diving education

„tam, kde ostatní končí, my začínáme“

http://www.iantd.cz/
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