
UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodický materiál pro potápěčskou přípravku dětí 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

      Vedoucí diplomové práce:           Vypracovala:  

       Mgr. David Vondrášek               Dominika Dufková 

 

Praha, květen 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou (bakalářskou/diplomovou) práci zpracoval/a samostatně 

a že jsem uvedl/a všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její 

podstatná část nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, dne               Dominika Dufková  

……………………………                                                        ………………………………. 

  



Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Mé poděkování patří Mgr. Davidu Vondráškovi za odborné vedení práce a cenné rady, 

které pomohly tuto práci zkompletovat. Dále děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na 

vzniku této práce. 



Abstrakt 

Název: Metodický materiál pro potápěčskou přípravku dětí 

Zpracovala: Dominika Dufková 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. David Vondrášek 

 

Cíle:  Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření didaktického materiálu pro 

potápěčskou přípravku, který je přizpůsoben dětem mladšího školního věku a 

požadavkům v navazujícím potápěčském kurzu pro děti. Součástí práce je 

výběr stěžejních potápěčských dovedností a jejich metodika a základní 

potápěčská teorie. 

 

Metody:  Bakalářská práce byla vypracována pomocí komparace dvou výcvikových 

programů nabízených v České republice. A to od CMAS, jelikož autorka 

práce je součástí tohoto systému. A od SSI, kde autorka této práce jistou dobu 

působila na praxích. V práci byl použita metoda analýzy odborných materiálů 

zabývajících se problematikou potápěčského výcviku dětí. Byla využita i 

autorčina zkušenost z praxe v potápěčském klubu. 

      

Výsledky: Výsledkem práce jsou informace o potápěčském výcviku dětí ve věku od osmi 

do čtrnácti let. Teoretická práce se věnuje komparaci dvou nabízených 

výcvikových programů navržených pro děti. Dále je zde zahrnuta ukázka, jaká 

je možnost pokračování v navazujícím potápěčském výcviku pro děti. Tyto 

teoretické informace jsou následně aplikovány ve výsledcích v podobě 

konkrétní struktury a obsahu jednotlivých lekcí potápěčské přípravky. 

Načasování jednotlivých částí lekcí, jejich cíle a příklady jednotlivých cvičení 

modifikovaných pro výcvik dětí. Dále je u jednotlivých lekcí uveden příklad 

vhodné teoretické části, kde by měla být probírána teorie vhodná pro obsah 

zvolené lekce a plynulou návaznost na další. 

Klíčová slova: Potápění pro děti, výcvik potápění pro děti, lekce pro potápěčskou 

přípravku 



Abstract 

 

Title: Methodical material for diving children prep school 

 

Objectives: The aim of this bachelor's thesis is to create didactic materiál for diving 

children prep school, which is modified to children of younger school age 

and the requirements in the follow-up diving courses for children. Part of 

the work is a selection of key diving skills and their methodology and basic 

diving theory. 

 

Methods:  The bachelor's thesis was prepared by comparing two programs offered in 

the Czech Republic. One is from CMAS, as the author of this work is part 

of this system. And the other one from SSI, where the author of this work 

workes in practice for a while. The method of analysis of professional 

meterials dealing with the issue of diving training for children. The autrhor's 

expirience from practice in a diving club was also used. 

 

Results: The results of the work are pieces of information about diving training for 

children of age eight to fourteen. The theoretical part deals with the 

comparison of two offered training programs designed for children. It also 

includes a demonstration of the posibility of continuing in the follow-up 

diving training for children. This theoretical pieces of information are then 

applied in the results in the form of a specific structure and content of 

indivual lessons for diving children prep school. Timing of individual parts 

od lessons, their goals and exemples of indiviual exercises modifies for 

children's training. Furthermore, an example of suitable theoretical part is 

given for individual lessons, where the theory is suitable for the content of 

the chosen lesson and a smooth connection to the next one should be 

discussed. 

Keywords: diving for children, diving training for children, lessons for diving children 

prep school 
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Seznam použitých zkratek 

CMAS - Conféderation Mondiale des Activités Subaquatiques – Světová potápěčská 

federace 

SPČR – Svaz potápěčů České republiky 

CMAS P* - Potápěč s jednou hvězdou způsobilý bezpečně a správně používat veškerou 

potápěčskou výstroj sportovního potápěče se vzduchovým dýchacím přístrojem a 

vycvičený k samostatnému potápění ve volné vodě do 20 m bez dekompresních zastávek, 

v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče a instruktora hlouběji. 

CMAS I* - Instruktor s jednou hvězdou způsobilí k vedení programu potápění dětí a 

k pomáhání při výcvicích ostatních.  

CMAS I** - Instruktor s dvěma hvězdami způsobilí k vedení výcviku všech 

kvalifikačních stupňů CMAS, vykonávat dohled nad CMAS I*, vést vybrané 

specializační kurzy. Dokonale ovládá metodiku výcviku. 

SSI - Scuba School International 

OWD – Open Water Diver, potápěč způsobilý ponorů do 18 metrů maximální hloubky. 

ABC – základní potápěčská výstroj skládající se z ploutvý, masky a dýchací trubice 

Kn – kraulové nohy 

L - levá 

P - pravá  



10 

 

1 ÚVOD 

Každý z nás někdy zatoužil objevovat taje podmořského světa. A jak nejlépe si 

toto úchvatné, a ještě ne zcela probádané prostředí vychutnat než s potápěčskou výstrojí 

a možností zůstat v tomto tajůplném světe co nejdéle. Jako dospělí se na dovolené vrhnete 

do prvního kurzu potápění, na který po cestě narazíte a bez váhání se pustíte do 

základního potápěčské výcviku, který vám objevování pomořského světa umožní. Tak 

proč tuto možnost nedopřát i dětem? 

Je to nádherná představa, kdy vyrazíte na dovolenou k moři a se svými ratolestmi 

zmizíte na čas v jiném, pro vás neprobádaném světě. Je to opravdu tak jednoduché? 

Mohou děti podstoupit stejný výcvik jako dospělí? 

Se zmíněnou myšlenkou vznikala tato práce. Jak nejlépe a co nejbezpečněji 

umožnit dětem objevování tajů podmořského světa. 

Jelikož zmíněné kurzy existují pro děti ve věku od osmi let, i přesto chceme 

dosáhnout té nejbezpečnější varianty. Z toho důvodu přicházíme s myšlenkou potápěčské 

přípravky, která předchází samotnému výcviku s potápěčskou výstrojí pro děti a 

připravuje tak na veškerá úskalí, snaží se eliminovat nežádoucí reakce stresu, který je pod 

vodní hladinou nebezpečný a připravit dítě tak, že se naučí základní potápěčské 

dovednosti bez dýchacího přístroje. Tím bude pro něj následný potápěčský výcvik 

hračkou. 

Další motivací k sestavní lekcí jsou osobní zkušenosti práce s dětmi v roli trenéra 

plavání, ploutvového plavání a základů potápění pro děti. Práce by měla sloužit 

k jednodušší orientaci v potápěčské problematice pro výcvik dětí a poskytnout tak 

inspiraci, jak je možné připravit děti na potápěčský výcvik a jak vést jednotlivé hodiny. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Charakteristika potápění a děti 

 Potápění dětí jako takové je charakteristické pro děti mladší patnácti let. 

U potápění pro děti je zapotřebí, aby bylo ujasněno, jaký je minimální věk dětí, pro účast 

v potápěčském výcviku. Zejména se jedná o bezpečnostní stránku věci.  

V případě bezpečnosti je zapotřebí si uvědomit, že děti nejsou malí dospělí. 

Nejedná se pouze o fyziologické faktory. Zásadní změny ovlivňující jakýkoliv dětský 

trénink jsou intenzivní růst, vývoj a dozrávání různých orgánů těla, psychický vývoj, 

sociální vývoj a pohybový rozvoj. Všechny tyto aspekty je zapotřebí brát v úvahu (Perič, 

2008). 

 Potápění pro děti se vyznačuje především velkou obezřetností v oblasti 

bezpečnosti. Výukové programy jsou navrhovány, aby nenarušovaly přirozený vývoj 

dítěte. Jsou sice použita cvičení, která jsou viděna i v klasickém potápěčském výcviku 

pro dospělé, avšak jsou speciálně modifikována pro potápěčský výcvik dětí tak, aby byla 

v souladu s fyzickým, psychickým i sociálním vývojem, a přesto splňovala požadovaný 

účel. Dokonce se dá říct, že ve většině případů jsou tak dokonalá, že při přechodu 

z výcvikových programů určených pro děti do výcvikových programů pro dospělé 

dochází pouze k přezkoušení naučených dovedností. Doplnění se objevuje spíše 

v teoretické části, kdy dítě dospěje do věku, kdy je zapotřebí obohatit jeho získané 

vědomosti z předchozího výcviku. 

 Výcvik je více striktně organizovaný, co se týče počtu žáku na instruktora. Např. 

u programu SSI jsou na instruktora maximálně dvě děti, pokud se do programu přihlásí 

až čtyři děti má instruktor automaticky po ruce asistenta. U CMAS je to více 

specifikované, zde musí být při prvním ponoru jeden instruktor na jednoho cvičence. Co 

se týče dalších ponorů hraje roli, zdali jsou v chráněném vodním prostředí nebo ve volné 

vodě. Pokud jde o chráněné vodní prostředí mohou být nejvýše tři cvičenci na jednoho 

instruktora, zatímco u ponorů ve volné vodě mohou být nanejvýš dva cvičenci na jednoho 

instruktora (Směrnice pro výcvik dětí, 2003, Scuba Rangers English Metric Instructor 

Manual, 2018 – přeložila autorka práce). 
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2.2 CMAS 

 Jedná se o Světovou potápěčskou federaci. CMAS neboli Conféderation Mondiale 

des Activités Subaquatiques také známá jako World Diving Federation byla založena 

v roce 1959 v Monaku. Sídlem CMAS se stala Paříž a jako první prezident byl zvolen 

světoznámí vynálezce aqualungu, potápěč a oceánograf Jacgues Yves Cousteau. CMAS 

svou působní zastřešuje tři hlavní odvětví. Jedná se sportovní výbor, technický výbor a 

vědecký výbor. V České republice je potápění zastřešeno Svazem potápěčů České 

republiky (Lukš, 2015). 

 Potápění dětem umožňuje již od osmi let věku v programech Bronzový, Stříbrný 

a Zlatý delfín. Od dvanácti let jsou zde pokročilejší stupně Potápěč s doprovodem a 

Potápěč Junior SPČR. Po úspěšném absolvování kurzu Potápěč Junior SPČR se držitel 

této certifikace může přihlásit k doškolení a přezkoušení na kvalifikaci CMAS P*. Musí 

však splnit podmínku minimálního věku čtrnácti let a úspěšné absolvování deseti ponorů 

ve volné vodě (Směrnice pro výcvik dětí, 2003, Výcvikové směrnice, 2016). 

2.2.1 Směrnice pro potápění dětí 

 Směrnice pro potápění dětí uvádí, že se smí potápět děti již od osmi let věku. Jsou 

nastavena bezpečností pravidla pro jednotlivé ponory, omezené jsou především možnou 

maximální hloubkou ponoru. Potápěčská výstroj musí být přizpůsobena přímo dětem. 

Speciálně je dohlíženo na výběr lokality pro ponor, ne každá je pro děti zpočátku vhodná.  

 Zmíněné směrnice tedy platí pro potápěčský výcvik dětí od osmi do čtrnácti let. 

Zájemci o účast v potápěčském výcviku musí předložit platné lékařské potvrzení o 

zdravotní způsobilosti k potápění. U dětí participujících ve výcviku nesmí být lékařské 

potvrzení starší dvanácti měsíců. Další důležitý dokument, bez kterého by to nešlo je 

písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. 

 Získané kvalifikační stupně v potápěčském výcviku dětí nenahrazují potápěčskou 

kvalifikaci. Nositeli kvalifikačního stupně z dětského výcviku je umožněno potápění 

pouze za doprovodu instruktora vyškoleného pro potápění dětí nebo potápěče 

kvalifikovaného pro doprovod dětí (Směrnice pro výcvik dětí, 2003, Children´s diving 

standards, 2003 – přeložila autorka práce). 
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2.2.2 Pravidla pro ponory 

 Ponorem se rozumí alespoň deset minut strávených pod vodou s dýchacím 

přístrojem. Přitom doporučená dobá ponoru se pohybuje maximálně do dvaceti pěti 

minut. Hloubková hranice se pohybuje v závislosti na věku dítěte. Například děti ve 

věkovém rozmezí mohou na první ponor do maximální hloubky dvou metrů a po 

zvládnutí bronzového kvalifikačního stupně mohou do maximální hloubky pěti metrů. 

Zatímco děti spadající do věkového rozmezí dvanáct až čtrnáct let mohou na první ponor 

do maximální hloubky tří metrů a pokud dosáhnou zlatého kvalifikačního stupně jedná 

se již o maximální hloubku deseti metrů. 

 Počet ponorů, které smí dítě absolvovat v jednom dni je omezen pouze na dva 

ponory. Minimální interval mezi jednotlivými ponory jsou dvě hodiny, rozhodně by 

neměl být kratší. Co se týče nočního potápění tak není striktně zakázáno, spíše se 

nedoporučuje. Při teplotách vody nižší dvanácti stupňů celsia je ponor zakázán. Je 

důležité dbát, aby u dětí nedošlo k podchlazení, z tohoto důvodu nejsou doporučeny ani 

ponory v pozdějších hodinách (Směrnice pro výcvik dětí, 2003, Children´s diving 

standards, 2003 – přeložila autorka práce). 

Tab. 2.2.2. Tabulka maximální povolené hloubky ponorů pro jednotlivé kvalifikační 

stupně. (Směrnice pro potápění dětí, 2003) 

VĚK PRVNÍ PONOR BRONZ STŘÍBRO ZLATO 

8 – 10 let do 2 m do 5 m   

10 – 12 let do 3 m do 5 m do 5 m  

12 – 14 let do 3 m do 5 m do 5 m do 10m 

 

2.2.3 Potápěčská výstroj dětí 

 Výstroj musí být v plně funkčním stavu a speciálně uzpůsobena pro použití dětmi. 

Podmínkou pro potápění ve volné vodě je vybavenost cvičence izolačním oblekem a 

kompenzátorem vztlaku. Veškerá potápěčská výstroj musí odpovídat požadavkům tak, 
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aby se co nejlépe uzpůsobila stavbě dětského těla. Plicní automatika musí být opatřena 

speciálním náustkem vhodným pro děti. Stejně tak izolační oblek musí být uzpůsoben 

dětské velikosti a v závislosti na teplotě musí mít odpovídající izolační vlastnosti. Pokud 

je zapotřebí zátěž tak pouze minimální a je vybírána bez ostrých hran. Nosič lahví musí 

být konstruován tak, aby odpovídal stavbě dětského těla. 

 Instruktor i doprovodný potápěč je navíc vybaven dvěma druhými stupni z nichž 

jeden je vhodný pro požití dítětem (Směrnice pro výcvik dětí, 2003, Children´s diving 

standards, 2003 – přeložila autorka práce). 

2.2.4 Všeobecná ustanovení 

 Kvalifikačních stupňů může být dosaženo buď během pravidelného výcviku 

v bazénu nebo po týdenním výcviku ve volné vodě.  Výcvik kvalifikačního stupně je 

dotován patnácti hodinami praktické výuky.  

 Vědomosti a dovednosti uchazečů o kvalifikační stupeň jsou posuzovány během 

výcviku nebo až na konci formou závěrečné zkoušky. V zásadě je povinností splnit 

všechny požadavky pro daný kvalifikační stupeň. Zdali jsou byly požadavky splněny 

posoudí instruktor, který následně kvalifikační stupeň uchazeči udělí (Směrnice pro 

výcvik dětí, 2003). 

2.2.5 Kvalifikační stupeň “Bronzový delfín“ 

 Tento kvalifikační stupeň je charakteristický tím, že dětský potápěč se bude 

schopen potápět do maximální hloubky pěti metrů za doprovodu oprávněného 

instruktora.  

 Pro účast v tomto kvalifikačním stupni musí dítě splňovat následující vstupní 

požadavky. Dosáhlo minimálního věku osmi let a je schopno uplavat vzdálenost padesáti 

metrů libovolným stylem na hladině. 

 Požadavky pro daný kvalifikační stupeň jsou rozděleny na vědomosti, které musí 

uchazeč po skončení výcviku mít a na dovednosti, které musí být uchazeč schopen 

demonstrovat a plně ovládat. 

Vědomosti, které bude uchazeč mít: 

o Základní znalosti o zásadách bezpečného potápění, 
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o Základní znalosti o používání a údržbě potápěčské výstroje, 

o Základní znalosti o běžných druzích vodních živočichů a rostlin. 

 Dovednosti, které bude uchazeč schopen plně ovládat jsou tyto: 

o Správně zkompletovat, obléct a používat potápěčskou výstroj, 

o Bezpečně vstoupit do vody, 

o Vyrovnávat při ponoru tlak v tělesných dutinách, 

o Udržovat kontakt se svým partnerem, 

o Umět řídit svůj vztlak za použití kompenzátoru vztlaku, 

o Vylít pod vodou vodu z masky, 

o Předvést vyjmutí náustku a rozdýchání automatiky pod vodou, 

o Používat potápěčské signály. 

 Výcvik zpočátku probíhá v chráněném vodním prostoru jako je např. bazén, kde 

při jakémkoliv problému bude možné bez problémů dosáhnout dna. A dokončen může 

být ve volné vodě. 

 Kvalifikační stupeň je uchazeči udělen po úspěšném absolvování výcviku 

instruktorem, který má kvalifikaci minimálně CMAS I* (Směrnice pro výcvik dětí, 2003, 

Children´s diving standards, 2003 – přeložila autorka práce). 

2.2.6 Kvalifikační stupeň “Stříbrný delfín“ 

 Charakteristický pro tento stupeň je dětský potápěč, který je za použití potápěčské 

výstroje schopen se potápět do maximální hloubky pěti metrů za doprovodu oprávněného 

instruktora ve volné vodě. 

 Jedním ze vstupních požadavků je kvalifikační stupeň “Bronzový delfín“. 

Minimální věk uchazeče je deset let. A musí být schopen uplavat na hladině libovolným 

stylem vzdálenost sto metrů. 

  Požadavky pro tento stupeň jsou stejně jako předchozí rozděleny na vědomosti, 

které musí uchazeč po skončení výcviku mít a na dovednosti, které musí být uchazeč 

schopen demonstrovat a plně ovládat. 

 Vědomosti, které bude uchazeč mít: 
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o Základní znalosti o výběru vhodného místa k potápění, 

o Základní znalosti o působení tlaku na potápěče, 

o Základní znalosti o ochraně přírody a vodního prostředí. 

 Dovednosti, které bude uchazeč schopen plně ovládat jsou tyto: 

o Orientace pod vodou z hlediska hloubky a pozice, 

o Sundání masky pod vodou a dýchání bez masky, 

o Otevření očí pod vodou bez masky, 

o Dýchání pod vodou z instruktorovy automatiky a společně se bezpečně vynořit 

na hladinu, 

o Uvědomování si vzdálenosti k hladině, kontrolu hladiny před vynořením, 

o Vynoření se bez masky, 

o Uplavání na hladině dvacet metrů s výstrojí při dýchání z plicní automatiky a 

dýchací trubice. 

 Výcvik probíhá v chráněném vodním prostoru jako je např. bazén a dokončen 

musí být ve volné vodě. 

 Kvalifikační stupeň je uchazeči udělen po úspěšném absolvování výcviku 

instruktorem, který má kvalifikaci minimálně I* (Směrnice pro výcvik dětí, 2003, 

Children´s diving standards, 2003 – přeložila autorka práce). 

2.2.7 Kvalifikační stupeň “Zlatý delfín“ 

 Tento kvalifikační stupeň je charakteristický dětským potápěčem, který je 

schopen se potápět za použití potápěčské výstroje do maximální hloubky deseti metrů za 

doprovodu oprávněného instruktora ve volné vodě. 

 Jedním ze vstupních požadavků je kvalifikační stupeň “Stříbrný delfín“. Dalším 

požadavkem je minimální věk dvanácti let. A uchazeč je schopen uplavat na hladině 

libovolným stylem vzdálenost dvě stě metů. 

Požadavky pro tento stupeň jsou stejně jako u předchozího kvalifikačního stupně 

rozděleny na vědomosti, které musí uchazeč po skončení výcviku mít a na dovednosti, 

které musí být uchazeč schopen demonstrovat a plně ovládat. 

Vědomosti - Uchazeč musí mít základní znalosti o: 
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o Úloze vztlaku při potápění, 

o Anatomii ucha a dýchacího ústrojí, 

o Předcházení barotraumat středního ucha, plic a očí, 

o Vodním prostředí, ve kterém se potápí, o jeho obyvatelích a jejich chování. 

Dovednosti - Uchazeč musí být schopen: 

o Ošetřit svou výstroj po ponoru, 

o Sledovat pod vodou počínání partnera, v případě neobvyklého chování upozornit 

instruktora, 

o Rozpoznat chyby, jichž se partner dopouští, a poradit mu, 

o Poskytnout dopomoc unavenému partnerovi. 

Výcvik probíhá zpočátku v chráněném vodním prostředí jako je např. bazén a 

následně musí být dokončen ve volné vodě. 

 Kvalifikační stupeň je uchazeči udělen po úspěšném absolvování výcviku 

instruktorem, který má kvalifikaci minimálně CMAS I* (Směrnice pro výcvik dětí, 2003, 

Children´s diving standards, 2003 – přeložila autorka práce). 

2.2.8 Specializace 

 Specializací rozumíme nástavbu základního potápěčského výcviku. Při splnění 

podmínek pro danou specializaci, týká se to především toho, aby byl uchazeč držitelem 

určeného kvalifikačního stupně, může absolvovat následný výcvik a obohatit si tak své 

potápěčské dovednosti. 

 Dětský potápěč má tedy možnost rozšířit si své kvalifikační stupně o následující 

specializace. Jedná se o specializaci “Potápění ze člunu“ a “Potápění z lodi“. 

Specializace “Potápění ze člunu“ 

 Charakteristické pro tuto specializaci je to, že dětský potápěč bude schopen se 

potápět za použití člunu. 

 Hlavním vstupním požadavkem je kvalifikační stupeň “Stříbrný delfín“, nebo 

alespoň probíhající výcvik na tento stupeň. Dalším požadavkem je minimální věk 

dvanácti let. 
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 Požadavky na specializaci jsou stejně jako u kvalifikačních stupňů rozděleny na 

vědomosti a dovednosti. 

 Vědomosti – uchazeč musí mít základní znalosti o vlivu proudu, vln a větru na 

vstup do vody i na návrat na člun. 

 Dovednosti – uchazeč musí být schopen: 

o Zkontrolovat hladinu a vstoupit do vody pádem nazad, 

o Uvolnit místo dalším potápěčům, 

o Udržet se ve skupině u člunu, 

o Sestoupit podél kotevního lana hlavou i nohama napřed, 

o Odložit a předat obsluze člunu zátěžový opasek i dýchací přistroj, 

o Uvázat základní uzly. 

 Průběh výcviku je situován ve volné vodě za dobrých povětrnostních podmínek i 

viditelnosti. Maximální hloubka ponoru je možná do pěti metrů. 

 Po absolvování výcviku uděluje specializaci instruktor nejméně I*. Specializaci 

není nutné získat k tomu, aby bylo dosaženo kvalifikačního stupně, ale může být získána 

současně s ním. 

Specializace “Potápění z lodi“ 

 Charakteristické pro tuto specializaci je to, že dětský potápěč bude schopen se 

potápět z lodi (potápěčská nebo rybářská loď, výsadkové plavidlo). 

  Hlavním vstupním požadavkem je kvalifikační stupeň “Stříbrný delfín“, nebo 

alespoň probíhající výcvik na tento stupeň. Dalším požadavkem je minimální věk 

dvanácti let. Jedná se o stejné vstupní požadavky jako u specializace “Potápění ze člunu“. 

Požadavky na specializaci jsou stejně jako u kvalifikačních stupňů rozděleny na 

vědomosti a dovednosti. 

Vědomosti – uchazeč musí mít základní znalosti o: 

o O vlivu proudu, vln a větru na stup do vody i na návrat na člun, 

o O lodi a umístění výstroje a místa pro vstup do vody, 

o O pojmech příď, záď a zakotvení. 
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Dovednosti – uchazeč musí být schopen: 

o Udržet kázeň a pořádek ve svých věcech, 

o Řídit se pokyny kapitána, 

o Zkontrolovat hladinu a na povel instruktora vstoupit do vody skokem vpřed, 

o Uvolnit místo dalším potápěčům, 

o Udržet se ve skupině u lodi, 

o Sestoupit podél kotevního lana hlavou i nohama napřed, 

o Vystoupit na loď po schůdcích s plnou výstrojí, 

o Sundat výstroj a uložit ji, 

o Uvázat základní uzly. 

 Průběh výcviku je situován ve volné vodě za dobrých povětrnostních podmínek i 

viditelnosti. Maximální hloubka ponoru je možná do pěti metrů. 

 Po absolvování výcviku uděluje specializaci instruktor nejméně I*. Specializaci 

není nutné získat k tomu, aby bylo dosaženo kvalifikačního stupně, ale může být získána 

současně s ním (Směrnice pro výcvik dětí, 2003, Children´s diving standards, 2003 – 

přeložila autorka práce). 

2.2.9 Výcvikové směrnice 

 Účast zájemce mladšího osmnácti let je podmíněna písemných souhlasem 

zákonného zástupce. Vědomosti uchazečů mohou být posuzovány buď v průběhu 

výcviku nebo až na konci formou závěrečné zkoušky. V zásadě však musí být splněny 

všechny požadavky na příslušný kvalifikační stupeň. Posouzení a udělení kvalifikačního 

stupně provádí instruktor. Po úspěšném absolvování celého kurzu uchazeč získává 

příslušnou kvalifikační kartu se svým jménem a potvrzení do potápěčského průkazu 

(Výcvikové směrnice, 2016). 

2.2.10 Potápěč s doprovodem 

 Charakteristické pro potápěče s doprovodem je, že bude způsobilý bezpečně a 

správně používat kompletní potápěčskou výstroj. A bude plně vycvičen k potápění ve 

volné vodě v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče. Maximální hloubka 

ponorů je do dvanácti metrů. Možnost skupinového potápění, pokud je přítomen potápěč 

s kvalifikací Potápěč s doprovodem a pouze za předpokladu, že tento potápěč je schopen 

udržovat fyzický kontakt se všemi členy skupiny. V tomto případě můžou být ve skupině 
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až čtyři potápěči s kvalifikací Potápěč s doprovodem. Uskutečněny mohou být pouze 

ponory, které nevyžadují dekompresní zastávky. Za předpokladu, že jsou dobré přírodní 

podmínky a na povrchu je odpovídající zajištění. 

 Minimální věk pro absolvování tohoto kurzu je dvanáct let. Uchazeč je schopen 

uplavat na hladině padesát metrů bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek 

a udržet se na hladině po dobu pěti minut pomocí šlapání vody a/nebo splývání. 

 Požadavky, které musí uchazeč splnit pro udělení kvalifikačního stupně jsou 

rozděleny na vědomosti, dovednosti a povinné úkony. 

 Vědomosti: Uchazeč musí mít základní vědomosti 

o O vzájemném vztahu objemu a tlaku a jeho účinku na organismus a výstroj, 

o O anatomii a fyziologii člověka a o jejich ovlivnění pobytem pod vodou, 

o O účelu, funkci a vlastnostech potápěčské výstroje a o jejím správném používání, 

o O pravidlech bezpečného potápění 

o O způsobech řešení krizových situací a o způsobech záchrany. 

 Dovednosti: Uchazeč musí být schopen 

o Zkompletovat, používat a ošetřovat potápěčskou výstroj, 

o Řídit svůj vztlak a svou polohu ve vodě, 

o Vyrovnávat během ponoru tlak v dutinách, 

o Bezpečně vstoupit do vody i vystoupit z vody, bezpečně se pohybovat pod vodou 

i na hladině, 

o Zúčastnit se ponoru jako ukázněný člen potápěčské skupiny. 

 Povinné úkony: Uchazeč musí správně provést 

1. Přípravu, kompletaci a ustrojení potápěčské výstroje. 

2. Partnerskou kontrolu před vstupem do vody (buddy check). 

3. Používání signálů pod vodou i na hladině. 

4. Vyvážení na hladině i pod vodou pomocí kompenzátoru vztlaku. 

5. Vylití masky pod vodou. 

6. Vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky pod vodou. 

7. Uchopení ztracené plicní automatiky pod vodou. 
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8. Po simulaci nedostatku vzduchu dýchat z partnerova alternativního zdroje 

vzduchu. 

9. Odložení zátěže na hladině. 

10. Ošetření výstroje po ponoru. 

Výcvik je veden, hodnocen a kvalifikační stupeň Potápěč s doprovodem je udělován 

instruktorem s kvalifikací nejméně CMAS I**.  

Podmínkou pro udělení tohoto kvalifikačního stupně je uskutečnění minimálně dvou 

ponorů s instruktorem ve volné vodě do malých hloubek (Výcvikové směrnice, 2016). 

2.2.11 Potápěč Junior SPČR 

 Charakteristické pro potápěče s kvalifikačním stupněm Potápěč Junior SPČR je, 

že bude způsobilý bezpečně a správně používat kompletní potápěčskou výstroj. A bude 

plně vycvičen k potápění ve volné vodě v doprovodu zákonného zástupce nebo jím 

pověřené osoby. Jedná se pouze o ponory do malých hloubek tzn. do deseti metrů a 

zákonný zástupce musí mít kvalifikaci nejméně CMAS P** nebo jím pověřená osoba. 

Pokud bude splněna podmínka absolvování deseti ponorů ve volné vodě a dovršení věku 

čtrnácti let, je zde možnost přihlášení se k doškolení a přezkoušení na kvalifikační stupeň 

Potápěč CMAS P*. 

 Vstupním požadavkem je minimální věk dvanácti let. Uchazeč je schopen uplavat 

dvě stě metrů na hladině bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek a udržet 

se na hladině po dobu pěti minut pomocí šlapání vody a/nebo splývání. 

 Požadavky, které musí uchazeč splnit pro udělení kvalifikačního stupně jsou 

rozděleny na vědomosti, dovednosti a povinné úkony. 

 Vědomosti: Uchazeč musí mít základní vědomosti 

o O vzájemném vztahu objemu a tlaku a jeho účinku na organismus a výstroj, 

o O anatomii a fyziologii člověka a o jejich ovlivnění pobytem pod vodou, 

o O účelu, funkci a vlastnostech potápěčské výstroje a o jejím správném používání, 

o O pravidlech bezpečného potápění 

o O způsobech řešení krizových situací a o způsobech záchrany, 

o O zásadách resuscitace. 
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 Dovednosti: Uchazeč musí být schopen 

o Zkompletovat, používat a ošetřovat potápěčskou výstroj, 

o Řídit svůj vztlak a svou polohu ve vodě, 

o Vyrovnávat během ponoru tlak v dutinách, 

o Bezpečně vstoupit do vody i vystoupit z vody, bezpečně se pohybovat pod vodou 

i na hladině, 

o Zúčastnit se ponoru jako ukázněný člen potápěčské skupiny. 

 Povinné úkony: Uchazeč musí správně provést 

1. Přípravu, kompletaci a ustrojení potápěčské výstroje. 

2. Partnerskou kontrolu před vstupem do vody (buddy check). 

3. Používání signálů pod vodou i na hladině. 

4. Vstup do vody skokem nebo pádem, uplavání nejméně sto metů na hladině za 

použití základní výstroje. Zanoření se základní výstrojí a vylovení lehkého 

předmětu z hloubky tří až pěti metrů spojené s uplaváním celkové vzdálenosti 

deseti až patnácti metrů pod vodou. 

5. Vyvážení na hladině i pod vodou pomocí kompenzátoru. 

6. Vylití masky pod vodou. 

7. Vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky pod vodou. 

8. Uchopení ztracené plicní automatiky pod vodou. 

9. Po simulaci nedostatku vzduchu zahájit s partnerem společně dýchání z jednoho 

přístroje a při této činnosti se vynořit. 

10. Uplavání nejméně sto metrů na hladině v kompletní výstroji při dýchání pomocí 

dýchací trubice. 

11. Odložení zátěže a dýchacího přístroje na hladině. 

12. Ošetření výstroje po ponoru. 

Výcvik je veden, hodnocen a kvalifikační stupeň Potápěč Junior SPČR je udělován 

instruktorem s kvalifikací nejméně CMAS I**.  

Podmínkou pro udělení tohoto kvalifikačního stupně je uskutečnění minimálně pěti 

ponorů s instruktorem ve volné vodě do malých hloubek. Držitelům kvalifikací Zlatý 

delfín a Stříbrný delfín lze započítat maximálně tři ponory ve volné vodě do předepsaného 
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počtu ponorů, které byly absolvovány v rámci potápěčského výcviku dětí (Výcvikové 

směrnice, 2016). 

2.3 SSI 

 SSI neboli Scuba School International byla založena za účelem umožnění výuky 

přístrojového potápění všem několika nadšenými potápěči. Založena byla v roce 1970. 

Vyznává se především svými nekompromisními standardy a propracovanou metodikou 

výcviku. Filozofie celého výcviku SSI stojí na tzn. SSI potápěčském diamantu. Ten 

zahrnuje znalosti, dovednosti, vybavení a zkušenosti. (divessi.com - přeložila autorka 

práce, nemodiving.cz) 

Základní potápěčský výcvik dětem umožňuje již od osmi let, kdy se jedná o 

program Scuba Rangers. Maximální hloubka ponorů je omezena do pěti metrů. Po 

úspěšném absolvování tohoto programu je možnost navázat na Open Water Diver 

program již v deseti letech. Bez cerfikace Scuba Rangers je věková hranice pro možnost 

participování v programu OWD posunuta na dvanáct let (diventures.com - přeložila 

autorka práce, in2diving.co.uk – přeložila autorka práce). 

2.3.1 Směrnice pro Scuba Rangers 

 Dětský program Scuba Rangers je určený dětem od osmi do dvanácti let. Cílem 

tohoto programu je děti naučit základy přístrojového potápění. Díky Scuba Rangers se 

seznámí s přístrojovým potápěním dříve, něž jim věk dovolí získaní plnohodnotné 

potápěčské certifikace OWD. Jedná se svým způsobem o tzv. potápěčskou přípravku, 

díky které se jim otevírá potápěčský svět. Mohou zde získat nové dovednosti a znalosti o 

potápění. Veškerá cvičení jsou přizpůsobena dětem a vedená hravou formou (divers-

direct.cz). 

 V programu Scuba Rangers se děti naučí stejným dovednostem jako v kurzu Open 

Water Diver, který je převážně určený pro dospělé studenty. Veškeré informace a 

jednotlivé cviky jsou uzpůsobeny pro děti mladšího školního věku tak, aby pro ně byly 

zvládnutelné, snadno pochopitelné a zároveň zábavné. Během výcviku se využívá velké 

množství pomůcek a názorných cvičení. Program Scuba Rangers je rozložen do více lekcí 

a jednotlivých úrovní, aby měly děti dost času pro osvojení nových dovedností.  
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 Každá lekce je rozdělena na suchou přípravu a cvičení ve vodě. Součástí suché 

přípravy je organizace a převážně teorie důležitá pro zvládnutí celé lekce. Dochází zde 

k seznámení s jednotlivou výstrojí, která bude během praktické části lekce využívána. 

Dále základy fyziky pro potápěče, která je nezbytná. Jak vodní prostředí ovlivňuje lidský 

organismu a spousta dalších témat. Všechna témata jsou zjednodušena tak, aby byla 

snadno pochopena dětmi v mladších školním věku. A doplňována o názorné ukázky, 

různé demonstrace, pokud to dané téma umožňuje. Následuje praktická část cvičení ve 

vodě. Zde se děti učí již konkrétním potápěčským dovednostem. Jedná se o zábavnou 

formu a veškerá cvičení jsou uzpůsobena pro děti mladšího školního věku (Scuba Rangers 

English Metric Instructor Manual, 2018 – přeložila autorka práce). 

 Celý program Scuba Rangers je rozdělen do pěti jednotlivých programů. Prvním 

programem je Red Ranger jedná se o úroveň zaměřenou na seznámení s vodním 

prostředím a základní potápěčskou výstrojí v teorii i praxi. Druhým programem je White 

Ranger, který je zaměřený na seznámení dětí s potápěčskou výstrojí nad vodou i 

pod vodou. Třetím programem je Blue Ranger, kde je hlavním cílem pokračovat 

v získávání nových znalostí a dovedností z přístrojového potápění. Čtvrtým programem 

je Silver Ranger, kde se děti naučí pokročilé potápěčské dovednosti a zakončí tím první 

fázi potápěčského vzdělání. Posledním pátým programem je Demo Ranger, kdy se jedná 

o závěrečnou ukázkovou hodinu pro rodiče a děti. Na konci tohoto programu je slavnostní 

ceremoniál předávání získaných certifikací za úspěšně absolvovaný kurz (Scuba Rangers 

English Metric Instructor Manual, 2018 – přeložila autorka práce). 

2.3.2 Red Ranger 

 Cílem programu Red Ranger je v první řadě představení celého programu Scuba 

Rangers Dále seznámit děti se základní potápěčskou výstrojí ABC. Posoudit jejich úroveň 

plavecké dovednosti. Představit základní záchranářské dovednosti. A v neposlední řadě 

naučit děti, jak správně používat základní potápěčskou výstroj ABC.  

 Suchá příprava před hodinou: 

 V první řadě je nejdůležitější stanovení jasných pravidel a hranic. Důležité je 

představení instruktora a poznání dětí. Využíváno je jednoduchých otázek např. Kdo rád 

plave, Proč je důležité vědět, jak správně plavat a další.  
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 Následuje představení potápěčské výstroje a celého programu Scuba Ranger. Kdy, 

jaká výstroj bude využita. 

 Představení fungování aplikace a práce v ní. Po každé lekci bude v lekci připraven 

jednoduchý domácí úkol, který je zapotřebí splnit před následující lekcí. 

 Poslední součástí je vysvětlení buddy týmu, jeho fungování a důležitosti, kterou 

pro potápěče má. Jelikož studenti budou rozděleni do následujících buddy týmů a setrvají 

v nich po celou dobu trvání výcviku. 

 Rozdělení a kontrola základní potápěčské výstroje ABC je nedílnou součásti této 

lekce. 

Cvičení ve vodě: 

o Základní záchranářské dovednosti – práce s házecími pomůckami, dopomoc 

unavenému plavci a další, 

o Správná kompletace základní potápěčské výstroje ABC – připojení dýchací 

trubice k masce, 

o Ploutve – plavání s ploutvemi, kraulový kop s ploutvemi na hladině/pod vodou, 

o Maska – vylití masky, 

o Dýchací trubice – vyfouknutí šnorchlu na hladině/pod vodou, dýchání přes 

šnorchl bez masky, 

o Plavání s ABC, 

o Splývání, 

o Tažení v buddy týmech, 

o Kachní zanoření, 

o Vynořování, 

o Chůze v ploutvích. 

Na závěr naučení, jak se správně starat o potápěčskou výstroj např. pokud je 

využívána ve slané vodě, je zapotřebí ji vždy důkladně omýt ve sladké vodě (Scuba 

Rangers English Metric Instructor Manual, 2018 – přeložila autorka práce). 
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2.3.3 White Ranger 

 Cílem programu White Ranger je představení potápěčské výstroje. Vysvětlení, jak 

potápěčská výstroj funguje a proč ji potřebují. Převážně pak správné a pohodlné 

používání potápěčské přístroje v bazénu. 

Suchá příprava před hodinou: 

 Jednou z nejdůležitější součásti výcviku dětí je vysvětlení proč se daná činnost 

provádí, k čemu jim to bude dobré. Od toho se odvíjí veškerá práce s dětmi. 

 Během této suché přípravy se probere především téma potápěčské výstroje, co se 

týče ABC, ale i další pokročilejší, kterou budou v této lekci využívat v bazénu. A proč je 

tato výstroj nezbytná pro jejich pokračující výcvik. 

Cvičení ve vodě: 

o Představení možných dalších instruktorů, kteří se budou účastnit lekce, 

o Správné nastrojení láhve, 

o Oblečení potápěčské výstroje ve vodě, 

o Dýchání z plicní automatiky zprvu na hladině a poté pod vodou, 

o Čištění plicní automatiky – během nepoužívání se do ní dostane ve většině případů 

voda, 

o Hledání automatiky, 

o Výstup z vody, 

o Odstrojení láhve. 

Na závěr naučení, jak se správně starat o potápěčskou výstroj např. pokud je 

využívána ve slané vodě, je zapotřebí ji vždy důkladně omýt ve sladké vodě (Scuba 

Rangers English Metric Instructor Manual, 2018 – přeložila autorka práce). 

2.3.4 Blue Ranger 

 Součástí programu Blue Ranger je v první řadě zopakování naučených dovedností 

z druhého programu White Ranger. Naučení se řádných vyvažovacích dovedností pomocí 

kompenzátoru vztlaku. Trénování záchrany v buddy týmech. V neposlední řadě je 

možností i podvodní fotografování. 
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Suchá příprava před hodinou: 

 Teoretické vysvětlení základních fyzikálních vlastností vody a vzduchu 

důležitých po potápění s přístrojem i na nádech. Jedná se o “váhu“ a stlačitelnost vody a 

vzduchu. Vliv tlaku na lidský organismu a jak správně vyrovnávat tlak. V neposlední řadě 

vliv klesajícího tlaku na lidský organismus a jak se během tohoto jevu chová vzduch 

v různých prostorech (př. v plicích, v masce, v uších a dalších). 

Cvičení ve vodě: 

o Správné nastrojení láhve, 

o Zopakování naučených dovedností – dýchání z plicní automatiky, čištění plicní 

automatiky, hledání plicní automatiky, vylití masky, 

o Správné vyvažování – práce s kompenzátorem vztlaku, 

o Sdílení vzduchu – nacvičení krizové situace, když dojde vzduch, jak si správně 

pomoci v buddy týmu, 

o Následuje herní činnost 

o Bobbing 

o Opakování práce se základní potápěčskou výstrojí ABC z Red Rangera v mělké 

vodě a poté v hluboké, 

o Vystupování z vody. 

Na závěr naučení, jak se správně starat o potápěčskou výstroj např. pokud je 

využívána ve slané vodě, je zapotřebí ji vždy důkladně omýt ve sladké vodě (Scuba 

Rangers English Metric Instructor Manual, 2018 – přeložila autorka práce). 

2.3.5 Silver Ranger 

 Ve čtvrtém programu dochází k zopakování doposavad naučených dovedností. A 

trénink krizové situace, kdy si musí pomoci sami. Součástí je i nácvik pro závěrečnou 

ukázkovou hodinu. 

Suchá příprava před hodinou: 

 Součástí teoretické části je nauka o přírodním prostředí především oceánu, o 

živočiších žijících v mořském prostředí, o potencionálně nebezpečných živočiších, na 

které je potřeba si dávat pozor a o korálových reefech. 
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Cvičení ve vodě: 

o Nastrojení láhve, 

o Opakování záchrany z programu Red Renger, 

o Opakování dovedností se základní potápěčskou výstrojí ABC, 

o Opakování dovedností s potápěčskou výstrojí – kontrolovaný vstup do vody, 

kontrolovaný výstup z vody, zanoření, čištění plicní automatiky, hledání plicní 

automatiky, vylití masky, sdílení vzduchu v buddy týmu, ovládání vztlaku, 

kontrolovaný výstup, bobbing. 

o Herní činnost 

o Sundání kompenzátoru vztlaku a opětovné oblečení na hladině poté pod vodou, 

o Simulace krizové situace – zanoření, sdílení vzduchu pod vodou v buddy týmu, 

společné vynoření, 

o Výstup z vody. 

Na závěr naučení, jak se správně starat o potápěčskou výstroj např. pokud je 

využívána ve slané vodě, je zapotřebí ji vždy důkladně omýt ve sladké vodě (Scuba 

Rangers English Metric Instructor Manual, 2018 – přeložila autorka práce). 

2.3.6 Demo Ranger 

 Demo Ranger je poslední pátou součástí celkového výcviku Scuba Rangers. Jedná 

se o ukázkovou hodinu, kdy děti demonstrují naučené dovednosti svým rodičům či 

zákonným zástupcům.  

Demonstrace naučených dovedností: 

o Záchranné dovednosti, 

o Odmlžení masky pře ponorem, 

o Nastrojení láhve a kontrola tlaku, 

o Vstup do vody s ABC potápěčským krokem – dovednosti se základní potápěčskou 

výstrojí ABC, 

o Předvedení dovedností s potápěčskou výstrojí – správný vstup do vody krokem 

nebo ze sedu, předvedení naučených dovedností na hladině poté pod vodou 

v kleče, a nakonec v hluboké vodě (v hluboké vodě možnost výběru 

demonstrované dovednosti), 

o Výstup z vody 
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o Odstrojení láhve 

 Děti by mely již automaticky důkladně omývat použitou potápěčskou výstroj. 

 Celý potápěčský program pro děti Scuba Ranger je zakončen slavnostním 

ceremoniálem, během kterého dojde k předání získané certifikace za úspěšně 

absolvovaný kurz (Scuba Rangers English Metric Instructor Manual, 2018 – přeložila 

autorka práce). 

2.3.7 Scuba Rangers specializace 

 Pokud děti úspěšně zvládnou celý program Scuba Rangers, nic pro ně nekončí. 

Další možností rozšiřování potápěčský dovedností a znalostí jsou Scuba Rangers 

specializace. Tato část dětského potápěčské výcviku je velmi variabilní. Každý instruktor 

zde má možnost navrhnout si svou vlastní specializaci vzhledem k prostředí, ve kterém 

je možnost se potápět a jaké dovednosti a znalosti jsou zapotřebí ovládat pro bezpečné 

potápění v tomto prostředí. 

 Druhy specializací Scuba Rangers: 

o Buddy Ranger – prohlubování dovedností v buddy týmu, 

o Civics Ranger – účast na akcích potápěčské komunity, 

o Computer Ranger – potápění s počítačem, 

o Deep Ranger – potápění do větší hloubky, 

o Equipment Ranger – specializace zaměřená na výstroj, 

o Marine-life Ranger – nauka o zvířatech žijících v prostředí ve kterém se potápí, 

o Maze Ranger – malá olympiáda potápění, 

o Mile Ranger – plavání s výstrojí i bez ní, 

o Navigation Ranger – podvodní navigace, 

o Night Ranger – noční potápění v bazénu, 

o Rescue Ranger – záchranářské dovednosti, 

o Search Ranger – hledání konkrétních objektů pod vodou (Scuba Rangers English 

Metric Instructor Manual, 2018 – přeložila autorka práce). 

2.4 Porovnání programů CMAS a SSI 

 CMAS i SSI začínají s potápěním dětí ve věku osmi let. Kvalifikační stupně 

potápění pro děti od CMAS se pohybují ve věkovém rozmezí od osmi až do čtrnácti let. 
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Zatímco od SSI je program pro děti ve věkovém rozmezí od osmi až do dvanácti let. 

S maximální hloubkou ponorů je to taktéž podobné. Oba systémy začínají na hranici do 

pěti metrů. Děti v programu od SSI ve dvanácti letech zůstávají na hranici pěti metrů 

maximální hloubku, zatím co děti v programu od CMAS mohou pokračovat dále a skončí 

na hranici deseti metrů maximální hloubky.  

 Tímto však potápěčské kurzy navržené pro děti nekončí. CMAS přichází 

s variantou Potápěč s doprovodem a Potápěč Junior SPČR, kdy oba kurzy jsou omezeny 

minimálním věkem dvanácti let a tím plynule navazuje na předchozí programy potápění 

pro děti. Maximální hloubka je zde omezena u Potápěče s doprovodem na dvanáct metrů 

a u Potápěče Junior SPČR na deset metrů. Avšak pokud bude uchazeč o následující 

potápěčský výcvik mít certifikaci Potápěč Junior SPČR může již ve čtrnácti letech 

absolvovat kurz CMAS P*, kde je maximální hloubka omezena na dvacet metrů. 

 SSI naopak navazuje rovnou na kurz OWD, který je za klasických podmínek 

možný plnit od dvanácti let věku a omezen je maximální hloubkou osmnáct metrů. Pokud 

však uchazeč o zmíněný kurz bude vlastnit certifikaci Scuba Rangers, může se kurzu na 

OWD účastnit již v deseti letech (Směrnice pro výcvik dětí, 2003, Výcvikové směrnice, 

2016, Scuba Rangers English Metric Instructor Manual, 2018 – přeložila autorka práce). 

  



31 

 

Tab. 2.4. Tabulka porovnání programů od CMAS a od SSI. (Směrnice pro výcvik dětí, 

2003, Výcvikové směrnice, 2016, Scuba Rangers English Metric Instructor Manual, 

2018) 

CMAS SSI 

Program Věk 

(roky) 

Hloubka 

(metry) 

Program Věk 

(roky) 

Hloubka 

(metry) 

Bronzový delfín 8 – 10 5 Scuba Rangers 8 - 12 5 

Stříbrný delfín 10 – 12 5 OWD 10 18 

Zlatý delfín 12 - 14 10 OWD 12 18 

Potápěč s 

doprovodem 

12 12    

Potápěč Junior 

SPČR 

12 10    

CMAS P* 14 20    
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 V praktické částí této bakalářské práce bude využito předchozích výcvikových 

potápěčských programů pro děti pro následnou tvorbu konkrétních lekcí s modifikací 

jednotlivých cvičení za účelem efektivního základního potápěčského výcviku pro děti. 

 Lekce budou pomocí rešerše odborné literatury doplněny o stěžejní témata 

z potápěčského prostředí důležitá pro celkový potápěčský výcvik dětí i jeho navazující 

varianty.  

 Cílem celého navrženého výcviku potápěčské přípravky je naučení základních 

potápěčských dovedností potřebných převážně pro navazující potápěčský výcvik dětí. 

Ale i možnost jeho využití jako samostatného výcvikového programu za účelem 

seznámení dětí s vodním prostředím zábavnou formou. 
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3.1 CÍLE A ÚKOLY 

3.1.1 Cíl práce 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření didaktického materiálu pro 

potápěčskou přípravku, který je přizpůsoben dětem mladšího školního věku a 

požadavkům v navazujícím potápěčském kurzu pro děti. Součástí práce je výběr 

stěžejních potápěčských dovedností a jejich metodika a základní potápěčská teorie. 

3.1.2 Úkoly 

1) Obecně charakterizovat potápění pro děti 

2) Podrobně popsat potápěčský výcvik pro děti od CMAS 

3) Podrobně popsat potápěčský výcvik pro děti od SSI 

4) Provést sestavení modelových lekcí určených pro potápěčský výcvik dětí 
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3.2 METODIKA PRÁCE 

 Tato bakalářská práce je založena na komparaci dvou výcvikových programů 

nabízených od CMAS a od SSI. Na základě prostudování standardů a dalších 

metodických materiálu od CMAS a od SSI určených pro potápěčský výcvik dětí byl 

vytvořen teoretický podklad se specifikami jednotlivých cvičení využívaných 

v programech zaměřených na rozvoj základních potápěčských dovedností dětí. Zahrnuta 

byla i stěžejní témata z potápěčské teorie a základní plavecké dovednosti, které předchází 

veškerému pokročilejšímu výcviku ve vodním prostředí. 

 Programy od CMAS byly vybrány z důvodu autorčiny dlouhodobé participace 

v tomto programu. Jako protipól byly vybrány programy od SSI taktéž z důvodu 

autorčiny zkušenosti s tímto systémem. 

 V praktické části byla vybrána vhodná cvičení vzhledem ke kritériím 

potápěčského výcviku dětí mladšího školního věku. Obohacena o teoretickou část 

nacházející se vždy na začátku lekce, se kterou je dobré se seznámit převážně z důvodu 

bezpečnosti, dále ke zlepšení průběhu lekce z důvodu časové náročnosti. Na závěr lekcí 

byla vybrána herní cvičení z plaveckého prostředí a potápěčského prostředí. 

Selekce jednotlivých cvičení byla provedena na základě těchto kritérií: 

o Výběr cvičení zaměřených na rozvoj základních plaveckých dovedností  

o Výběr cvičení rozvíjejících základní potápěčský dovednosti 

o Prostředí: bazénu, potápěčské jámy 

o Počet dětí na lekci: 6-10 

o Počet instruktorů na lekci: 2 

o Časová náročnost jednotlivých cvičení 

1) Postup zpracování (modifikace) jednotlivých cvičení 

a. Selekce a výběr jednotlivých cvičení dle zvolených kritérií 

b. Stanovení si primární rozvíjené dovednosti 

c. Přepracování a modifikace jednotlivých cvičení tak, aby splňovala 

stanovené cíle 

2) Rozdělení cvičení dle dovednosti, kterou rozvíjí 

3) Zapracování jednotlivých cvičení do ucelených lekcí obohacených o potápěčskou 

teorii 
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4 POTÁPĚČSKÁ PŘÍPRAVKA 

 Potápěčskou přípravku v této práci je možno charakterizovat jako potápěčský 

program pro děti mladšího školního věku. Jelikož se základním výcvikem potápění 

s přístrojem jako takovým mohou začínat děti od dvanácti let u CMAS nebo taktéž od 

dvanácti let u SSI. Vytvořením potápěčské přípravky je za cíl dosažení požadovaného 

efektu přípravy dětí na následující potápěčský kurz. 

4.1 Program a organizace potápěčské přípravky 

 Celý program potápěčské přípravky bude rozvržen do sedmi lekcí, které budou 

probíhat jednou za čtrnáct dní. 

 Každá lekce bude zahájena zapsáním docházky dětí a kontroly základní 

potápěčské výstroje. Následovat bude stručný výklad teorie potřebné pro danou lekci či 

obohacení znalostí o potápění s časovou dotací 15 minut. Zařazeny budou témata, bez 

kterých není možné absolvovat bezpečné potápění a díky tomu je možné předcházet 

možnosti vzniku jistých komplikací. Jedná se o témata jako je seznámení se základní 

potápěčskou výstrojí ABC, vlivu vodního prostředí na náš organismus a jak se tím 

vyrovnat, hyperventilace, seznámení s pokročilejší potápěčskou výstrojí a další. Poté 

bude navazovat praktická část, která se bude z většiny odehrávat ve vodním prostředí 

s časovou dotací 45 minut. Maximální doba strávená ve vodě je 45 minut podle 

psychomotorického připravenosti dítěte a teploty vody (Řezáčová, 2011). Využito bude 

25 metrů dlouhého plaveckého bazénu či potápěčské jámy hluboké 8 metrů s plošinou 

v 1,5 metru a ve 4 metrech. V praktické části dojde k osvojování dovedností od 

základních plaveckých dovedností až po specializovaná potápěčská cvičení. Celá lekce 

tak bude dlouhá 1 hodinu. 

 Děti budou odměňovány do divelogu, který dostanou na první lekci. Do něj si také 

budou moct zapisovat průběh lekce, co nového se naučili a další. Za úspěšné plnění 

zadaných cvičení jak v teoretické části, tak v praktické části budou sbírat razítka. Jedno 

vždy dostane každé dítě, které úspěšně zdolá úskalí celé hodiny (tzv. za účast). Děti 

chválené za snahu a povzbuzované, aby ve svém úsilí pokračovaly bez ohledu na 

následky, si nepřipouští žádný strach ani selhání (Jelínek, 2017; Mueller a Dwerk, 1998). 

Během poslední lekce dojde k vyhodnocení nejlepších potápek a rozdání hmotných 



36 

 

odměn. Možností bude na konci sedmé lekce zapsání se do následného kurzu potápění 

pro děti. 

 U každé lekce je doporučený vhodný vyučovací postup a vyučovací metoda. Co 

se týče didaktických stylů, není možné jeho jednoznačné určení. Záleží na úrovni 

cvičenců, ale i na instruktorovi, který bude danou lekci vyučovat. To stejné se 

samozřejmě týká i vyučovacích postupů a metod. Dle Vilímové (2009) jsou doporučené 

didaktické styly pro tento druh výcviku styl příkazový, styl praktický, styl reciproční, styl 

se sebehodnocením a styl s nabídkou. Co se týče forem nejčastěji bude využita hromadná 

neboli frontální výuka, může se objevit i skupinová neboli kooperativní výuka, opět záleží 

na úrovni cvičenců a zkušenostech instruktora. 

 U každé lekce jsou přiloženy obrázky pro zlepšení názornosti určitých cvičení. 

4.2 Konkrétní návrh lekcí 

4.2.1 Vylévání masky (1. lekce) 

 První lekce slouží převážně k seznámení se s plaveckou úrovní dětí. Součástí 

lekce bude teoretická část zaměřená na poznání základní potápěčské výstroje ABC 

(potápěčská maska, ploutve, šnorchl). Následovat bude praktická část probíhající 

především ve vodním prostředí plaveckého bazénu. Zaměřena bude na základní plavecké 

dovednosti, seznámení se s potápěčskou maskou a na manipulaci s potápěčskou maskou 

ve vodním prostředí. 

 Na konci této lekce budou děti schopny demonstrovat správné provedení 

plaveckého dýchání, vydržet splývat na hladině minimálně po dobu dvou minut a budou 

ovládat vylití celé zatopené masky. 

 Vyučovací postupy: V průpravné část bude využito převážně komplexního 

postupu, který dovolují jednoduchá cvičení. Analyticko-syntetický postup je možno 

použít u cvičení s plaveckým dýcháním (nejprve pouze ústy, poté pouze nosem a nakonec 

dohromady). V hlavní části bude již zapotřebí využití analyticko-syntetického postupu 

z důvodu náročnosti cvičení. 

 Vyučovací metody: V této lekci by měla převažovat metoda motivace. Není od 

věci taktéž využití diagnostické metody. 
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 Organizační část: docházka dětí a kontrola potápěčské výstroje ABC, možné 

vypůjčení chybějící výstroje, seznámení se s dětmi, seznámení dětí s prostorem a 

organizací lekcí. 

 Téma teoretické části: seznámení se základní potápěčskou výstrojí ABC 

Tab. 4.2.1. Tabulka praktické části první lekce 

Hlavní cíl hodiny: Cílem hodiny je naučit cvičence správně provádět plaveckého dýchání 

za pohybu, předvést jednoduché ukázky splývání na hladině po dobu 

min. 2 minut a vylít celou zatopenou masku. 

 Délka lekce: 45 min 

Doba trvání, počet 

opakování 

Popis obsahu, cvičení, činnosti Organizace, dopomoc, 

pomůcky, zásady bezpečnosti 

Úvodní část Cíl: rozcvičení na suchu, dechová cvičení, rozplavání, příprava 

organismu 

5 min 

 

 

 

 

 

2x25m 

Mobilizace ramenního, kyčelního, 

kolenního a hlezenního kloubu 

Výpon – vzpažit (splývavá poloha) 

“Skákací panák“ 

Základní dechové cvičení 

 

Rozplavba 50 m libovolným způsobem 

 

Průpravná část Cíl: základní plavecké dovednosti 

10 min Plavecké dýchání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. uchopit okraj bazénu, 

nádech - ponořit obličejovou 

část do vody – výdech do 

vody ústy (bubliny) 

2. výdech do vody nosem 

3. výdech do vody nosem i 

ústy 

4. bez úchopu okraje bazénu – 

ve volném prostoru 

nádech - zanořit se celý pod 

vodní hladinu – výdech 

nosem i ústy 
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Splývání 1. uchopit okraj bazénu – 

ponořit obličej do vody – 

zaujmout splývavou polohu 

2. hvězdice na zádech 

3. hvězdice na břiše 

4. raketa na zádech 

5. raketa na břiše 

6. hříbeček 

Hlavní část Cíl: Seznámení se s potápěčskou maskou ve vodě 

25 min - uchopení potápěčské masky 

 

- nasazení potápěčské masky na suchu 

 

- manipulace s potápěčskou maskou ve 

vodním prostředí 

 

 

 

 

 

1. zanoření obličeje 

s nasazenou potápěčskou 

maskou – kontrola dobrého 

těsnění 

2. nácvik vylévání potápěčské 

masky na suchu 

3. vylití částečně zaplavené 

potápěčské masky pod vodou 

4. vylití potápěčské masky 

(zaplavena celá)  

Závěrečná část Cíl: závěrečná hra 

5 min - honička ve vymezeném prostoru - úkol předat babu dotykem 

- koníčková honička (hráči 

sedí na destičkách) 
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Obrazové doplnění 1. lekce 

Obrázek č. 1: Vertikální poloha při nácviku plaveckého dýchání (totalniplavani.cz) 

 

Obrázek č. 2: Provedení plaveckého dýchání nosem (totalniplavani.cz) 

 

Obrázek č. 3: Hvězdice v poloze na zádech (Čechovská, 2008) 

 

Obrázek č. 4: Hvězdice v poloze na prsou (Čechovská, 2008) 
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Obrázek č. 5: Raketa na břiše – plavecká hydrodynamická poloha (Čechovská, 2003) 

 

Obrázek č. 6: Hříbeček (Čechovská, 2008) 

 

Obrázek č. 7: Vylití částečně zaplavené potápěčské masky pod vodou (Miler, 2016) 
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4.2.2 Ploutvové plavání (2. lekce) 

 Ve druhé lekci se zaměříme na další rozvoj základních plaveckých dovedností. 

Hlavním cílem bude seznámení se ploutvovým plaváním a osvojení si základního 

plaveckého kopu s ploutvemi. Využívat budeme vodního prostředí plaveckého bazénu. 

Obsah předcházející teoretické části bude vliv vodního prostředí na náš organismus. 

 Na konci této lekce budou děti schopny provést správný kraulový kop s ploutvemi 

na vzdálenost minimálně dvaceti pěti metrů na hladině. 

 Vyučovací postupy: V průpravné i v hlavní části bude využito komplexního 

postupu. Cvičení jsou upravena tak, aby nebylo zapotřebí dalšího rozkládání na části. 

 Vyučovací metody: Motivační metoda by neměla být opomíjena. Efektivnější 

k naučení dovedností by bylo zvolení expoziční metody s přímým přenosem.  

 Organizační část: docházka dětí a kontrola potápěčské výstroje ABC, možné 

vypůjčení chybějící výstroje 

 Téma teoretické části: vliv vodního prostředí na náš organismus 

Tab. 4.2.2. Tabulka praktické části druhé lekce 

Hlavní cíl hodiny: Cílem hodiny je cvičence naučit plavat s ploutvemi neboli správné 

provedení kraulového kopu min. na vzdálenost 25 metrů. 

  Délka lekce: 45 min 

Doba trvání, počet 

opakování 

Popis obsahu, cvičení, činnosti Organizace, dopomoc, 

pomůcky, zásady 

bezpečnosti 

Úvodní část Cíl: rozcvičení na suchu, dechová cvičení, rozplavání, příprava 

organismu 

5 min 

 

 

 

 

 

Mobilizace ramenního, kyčelního, 

kolenního a hlezenního kloubu 

Výpon – vzpažit (splývavá poloha) 

– poskoky 

Přípravná dechová cvičení 

Dřepy s výskokem 
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2x25m 

 

 

rozplavba 50m libovolným 

způsobem 

 

 

- výstroj: potápěčská 

maska 

Průpravná část Cíl: základní plavecké dovednosti 

10 min Záběrové dovednosti a rozvoj pocitu 

vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientace pod vodou 

1. sed na okraj bazénu – 

nohy natažené na hladině – 

provedení kraulového kopu 

2. uchopení okraje bazénu 

– splývavá poloha - 

kraulový kop (obličej nad 

vodou) 

3. uchopení okraje bazénu 

– splývavá poloha - 

kraulový kop – výdech do 

vody 

4. uchopení okraje bazénu 

– splývavá poloha - 

kraulový kop – změna 

tempa rychlosti kopání 

 

1. kotoul vpřed 

2. kotoul vzad 

3. soutěž, kdo udělá nejvíce 

kotoulů vzad na jeden 

nádech 

4. stoj na rukou 

Hlavní část Cíl: ploutvové plavání 

25 min 

 

25m 

 

 

 

- kraulové nohy s deskou ve 

vzpažení 

 

 

- pomůcka: nadlehčovací 

deska 
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4x25m 

 

 

 

 

 

 

 

 

25m 

 

 

2x25m 

 

 

 

25m 

 

25m 

- kraulové nohy na boku s deskou ve 

vzpažení/v připažení 

 

 

 

 

 

 

 

- kraulové nohy – poloha na břiše, 

ruce ve vzpažení 

 

- kraulové nohy – na boku, jedna 

ruka ve vzpažení a druhá 

v připažení, výdechy do vody 

 

- Kn – ruce podél těla ½, ruce spojit 

za zády 

- Kn – ruce ve vzpažení ½, ruce ve 

vzpažení, hlava z vody ½   

1. na pravém boku – deska 

ve vzpažení 

2. na levém boku – deska 

ve vzpažení 

3. P – bok, deska 

v připažení 

4. L – bok, deska v 

připažení 

 

 

 

 

-výstroj: ploutve 

1. na levém boku 

2. na pravém boku 

 

 

 

- změny polohy rukou a 

dopad 

na hydrodynamickou 

polohu 

Závěrečná část Cíl: závěrečná hra 

5 min - tažení ve dvojicích 

 

 

 

 

 

- jezdecký souboj na deskách 

- jeden se nechá táhnout – 

nesmí se hýbat ani pomáhat 

- druhý se ho snaží 

jakýmkoliv způsobem 

dopravit na druhou stranu 

 

- plavecké desky ve 

vertikální poloze mezi 

stehny 
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- ve dvojicích – snaží se 

toho druhého převrhnout 

 

Obrazové doplnění 2. lekce 

Obrázek č. 8: Kraulové nohy s deskou ve vzpažení (totalniplavani.cz) 

 

Obrázek č. 9: Kraulové nohy (Balíková, 2014) 

 

Obrázek č. 10: Možnost tažení ve dvojici (Miler, 2016) 
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Obrázek č. 11: Možnost tažení ve trojici (Miler, 2016) 

 

4.2.3 Vyfukování dýchací trubice (3. lekce) 

 Ve třetí lekci přidáme základní práci s dýchací trubicí. Dojde tak ke kompletnímu 

propojení celého systému ABC. Teoretická část bude obsahovat vyrovnávání tlaku a 

riziko hyperventilace. Využívat budeme vodní prostředí plaveckého bazénu. 

 Na konci této lekce budou děti schopny provést vyfouknutí zaplavené dýchací 

trubice po delfíním zanoření.  

 Vyučovací postupy: V průpravné části bude využito komplexního postupu, 

jelikož cvičení jsou již skladbou naučených jednotlivých dovedností z předchozích lekcí. 

V hlavní části bude zapotřebí, aby bylo využito analyticko-syntetického postupu alespoň 

u nácviku delfíního zanoření. U cvičení s manipulací se šnorchlem byla již cvičení 

modifikována, aby bylo možno při jejich nácviku využití komplexního postupu. 

 Vyučovací metody: V této lekci již není od věci, aby bylo využito expoziční 

metody se zprostředkovaným přenosem. Ale i přímý přenos by měl být stále dostačující. 

 Organizační část: docházka dětí a kontrola potápěčské výstroje ABC, možné 

vypůjčení chybějící výstroje 

 Téma teoretické části: Vyrovnávání tlaku a hyperventilace 

Tab. 4.2.3. Tabulka praktické části třetí lekce 

Hlavní cíl hodiny: Cílem hodiny je naučit cvičence vyfouknut dýchací trubice po 

delfíním zanoření. 

  Délka lekce: 45 min 
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Doba trvání, počet 

opakování 

Popis obsahu, cvičení, činnosti Organizace, dopomoc, 

pomůcky, zásady 

bezpečnosti 

Úvodní část Cíl: rozcvičení na suchu, dechová cvičení, rozplavání, příprava 

organismu 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

2x25m 

“Skákací panák“ 

Mobilizace ramenního, kyčelního, 

kolenního a hlezenního kloubu 

Výpon – vzpažit (splývavá poloha) 

- poskoky 

Základní dechové cvičení 

 

 

rozplavba 50m 

 

 

 

 

 

 

 

 

- výstroj: potápěčská 

maska, ploutve 

Průpravná část Cíl: základní plavecké dovednosti 

10 min Splývání a orientace pod vodou  1. z polohy hvězdičky na 

zádech – do polohy raketa 

na zádech – otočit na břicho 

do polohy rakety – přechod 

do polohy hvězdičky na 

břiše 

2. odraz od stěny do 

splývavé polohy (na břiše) 

na hladině 

3. odraz od stěny do 

splývavé polohy (na 

zádech) na hladině 

4. zanořit - odraz od stěny 

do splývavé polohy (na 

břiše) 
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5. zanořit - odraz od stěny 

do splývavé polohy (na 

zádech) 

6. zanořit – odraz od stěny 

do splývavé polohy na 

břiše – přetočit se do 

polohy na zádech 

 

Hlavní část Cíl: manipulace s dýchací trubicí, celé ABC, delfíní zanoření, 

vyrovnání tlaku 

25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x25m 

 

 

2x25m 

 

 

 

 

 

- uchycení šnorchlu k potápěčské 

masce 

 

- ponoření obličeje do vody – 

dýchaní přes šnorchl 

 

- zanořit se celý pod vodní hladinu 

(i šnorchl celý zanořený) – vynoření 

a výdech celého šnorchlu 

 

 

 

 

 

- plavání s dýcháním přes šnorchl 

 

 

- delfíní zanoření bez šnorchlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. vynořit celý obličej do 

kolmé polohy s hladinou 

2. po vynoření obličej stále 

pod vodou – vodorovná 

poloha s hladinou 

 

 

 

- nevynořovat obličej z 

vody 

 

- šnorchl stále upevněný 

k masce, ale ne v ústech 

- delfíní zanoření provést 

min. 2x za celou délku 

bazénu (25m) 
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4x25m - delfíní zanoření s vyfouknutím 

šnorchlu 

- šnorchl již v ústech 

- delfíní zanoření provést 

min. 2x za celou délku 

bazénu (25m) 

Závěrečná část Cíl: závěrečná hra 

5 min - hra v družstvech - dvě družstva seřazena do 

zástupu 

- všichni stoj rozkročný 

- první předává závaží (až 

k poslednímu v zástupu) 

- poslední proplouvá se 

závažím až na první místo 

v zástupu 

- následuje opětovné 

předávání 

- které družstvo se takto 

dostane nejrychleji na 

druhý konec bazénu 

 

Obrazové doplnění 3. lekce 

Obrázek č. 12: Možnost změny polohy ve splývání (Čechovská, 2008) 
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Obrázek č. 13: Vylití dýchací trubice (Vrbovský, 1997) 

 

Obrázek č. 14: Plavání s ABC na hladině (Vrbovský, 1997) 

 

Obrázek č. 15: Delfíní zanoření (Miler, 2016) 
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4.2.4 Způsoby zanořování a vyrovnávání tlaku ve středoušním prostoru (4. 

lekce) 

 Hlavním cílem čtvrté lekce je nacvičení vyrovnávání tlaku. Následovat bude 

zaměření na zanoření po nohou s kombinací vyrovnávání tlaku a na kachní zanoření 

s kombinací vyrovnání tlaku. V teoretické části dojde k vysvětlení důležitosti buddy 

systému a základních potápěčských signálů. Z počátku bude využito plaveckého bazénu 

a poté přesun do potápěčské jámy. 

 Na konci této lekce budou děti schopny demonstrovat alespoň jeden ze způsobů 

zanoření se správným vyrovnáním tlaku ve středoušním prostoru. Zanoření na nádech do 

hloubky min. tří metrů. 

 Vyučovací metody: V průpravné části i v hlavní části bude využito především 

komplexního postupu, jinak by navržená cvičení ztratila svůj účel. V krajním případě pro 

potřeby zopakování jednotlivých dovedností je možno využít analyticko-syntetického 

postupu, kdy jednotlivá cvičení budou rozložena na dílčí dovednosti. V závěrečné části 

bude využito komplexního postupu. 

 Vyučovací metody: V této lekci je již zapotřebí, aby byla využita expoziční 

metody se zprostředkovaným přenosem. 

 Organizační část: docházka dětí a kontrola potápěčské výstroje ABC, možné 

vypůjčení chybějící výstroje 

 Téma teoretické část: buddy systém a základní potápěčské signály 

Tab. 4.2.4. Tabulka praktické části čtvrté lekce 

Hlavní cíl hodiny: Cílem hodiny je naučit cvičence se bezpečně zanořit do hloubky 

min. 3 metrů a vyrovnat tlak ve středoušním prostoru. 

  Délka lekce: 45 min 

Doba trvání, počet 

opakování 

Popis obsahu, cvičení, činnosti Organizace, dopomoc, 

pomůcky, zásady 

bezpečnosti 

Úvodní část Cíl: rozcvičení na suchu, dechová cvičení, rozplavání, příprava 

organismu 
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5 min 

 

 

 

 

 

 

2x25m 

“Skákací panák“ 

Mobilizace ramenního, kyčelního, 

kolenního a hlezenního kloubu 

Úklony trupu 

Lehké klusání 

Základní dechové cvičení 

 

rozplavba 50m 

 

 

 

 

 

 

 

- výstroj: ABC 

Průpravná část Cíl: zopakování delfíního zanoření s úspěšným vyfouknutí 

šnorchlu 

10 min 

2x25m 

 

 

2x25m 

 

 

 

 

 

4x25m 

 

- plavání s dýcháním přes šnorchl 

 

 

- delfíní zanoření bez šnorchlu 

 

 

 

 

 

- delfíní zanoření s vyfouknutím 

šnorchlu 

 

- nevynořovat obličej z 

vody 

 

- šnorchl stále upevněný 

k masce, ale ne v ústech 

- delfíní zanoření provést 

min. 2x za celou délku 

bazénu (25m) 

 

- šnorchl již v ústech 

- delfíní zanoření provést 

min. 2x za celou délku 

bazénu (25m) 

Hlavní část Cíl: vyrovnání tlaku, zanoření po nohou, kachní zanoření 

25 min 

Potápěčská jáma 

 

 

 

 

- vyrovnání tlaku 

 

 

 

 

 

 

 

- výstroj: potápěčská 

maska 

- vyrovnání tlaku v kleče 

v hloubce 1,5m 
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- zanoření po nohou 

 

 

 

 

 

 

 

- kachní zanoření 

1. zanoření po nohách na 

mělčině 

2. zanoření po nohách 

v hloubce 

3. zanoření po v hloubce 

s následným vyrovnáním 

tlaku 

 

1. kachní zanoření 

v hloubce 

2. kachní zanoření 

s následným vyrovnání 

tlaku 

Závěrečná část Cíl: základní plavecké dovednosti 

5 min Skoky a pády do vody - využití potápěčských 

signálů 

1. potápěčský krok 

2. pád napřed s přetočením 

3. vzad v klubíčku 

4. pád na zad schylmo 

 

Obrazové doplnění 4. lekce 

Obrázek č. 16: Valsalvův manévr – vyrovnání tlaku ve středouší (Oyhenart, 2004) 
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Obrázek č. 17: Zanoření po nohou (Piškula, 1985) 

 

Obrázek č. 18: Kachní zanoření (Sportovní potápění, 1972) 

 

 

 

Obrázek č. 19: Potápěčský krok (Piškula, 1985) 
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Obrázek č. 20: Pád napřed s přetočením (Čechovská, 2008) 

 

Obrázek č. 21: Pád nazad schylmo (Miler, 2016) 

 

Obrázek č. 22: Ukázka potápěčských signálů (Sportovní potápění, 1972) 
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4.2.5 Vynořování (5. lekce) 

 Hlavním cílem páté lekce seznámení se s bezpečným plaváním pod vodou, 

důležitost bezpečného vynořování a jeho nácvik. Tématem teoretické části bude ukázání 

si a pojmenování další potápěčské výstroje a bezpečné vynořování. Využito bude vodního 

prostředí plaveckého bazénu a následně potápěčské jámy. 

 Na konci této lekce budou děti schopny demonstrovat správné vynořování 

z minimální hloubky tří metrů. 

 Vyučovací postupy: V průpravné i v hlavní části by již mělo být bez problému 

využito komplexního postupu. Jednotlivá cvičení se skládají z již naučených dovedností. 

 Vyučovací metody: V této lekci by měla již převládat fixační metoda. 

Organizační část: docházka dětí a kontrola potápěčské výstroje ABC, možné 

vypůjčení chybějící výstroje 

Téma teoretické části: Pojmenování potápěčské výstroje a bezpečné vynořování 

Tab. 4.2.5. Tabulka praktické části páté lekce 

Hlavní cíl hodiny: Cílem hodiny je naučit cvičence se bezpečně vynořovat 

z minimální hloubky 3 metrů. 

  Délka lekce: 45 min 

Doba trvání, počet 

opakování 

Popis obsahu, cvičení, činnosti Organizace, dopomoc, 

pomůcky, zásady 

bezpečnosti 

Úvodní část Cíl: rozcvičení na suchu, dechová cvičení, rozplavání, příprava 

organismu 

5 min 

 

 

 

 

 

2x25m 

“Skákací panák“ 

Mobilizace ramenního, kyčelního, 

kolenního a hlezenního kloubu 

Kliky 

Základní dechové cvičení 

 

rozplavba 50m 

 

 

 

 

 

 

- výstroj: ABC 
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Průpravná část Cíl: kachní zanoření, plavání pod vodou 

10 min 

2x25m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x25m 

 

 

- kachní zanoření s vylovením 

předmětu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- plavání pod vodou 

 

- pomůcky: kolíčky 

- výstroj ABC 

1. kachní zanoření a 

vylovení jednoho kolíčku 

s následným vynořením a 

vyfouknutím šnorchlu 

2. kachní zanoření a 

vylovení co nejvíce kolíčků 

na jeden nádech – vynoření 

a vyfouknutí šnorchlu 

 

1. uplavat ½ bazénu 

pod vodou 

2. uplavat ½ bazénu pod 

vodou – vynoření a 

vyfouknutí šnorchlu 

3. uplavat 25m pod vodou 

bez vyfouknutí šnorchlu 

4. uplavat co nejdelší 

vzdálenost bez vyfouknutí 

šnorchlu 

Hlavní část Cíl: zaměření se na bezpečné vynořování 

25 min 

Potápěčská jáma 

 

- zanoření po nohou – následné 

vynoření 

 

 

 

 

 

 

 

- výstroj: potápěčská 

maska 

1. mělké zanoření – 

vynoření s rukou nad 

hlavou 

2. hlubší zanoření – 

vynoření s rukou nad 

hlavou – sledovat hladinu 
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- kachní zanoření – vyrovnání tlaku 

- vynoření 

3. hluboké zanoření – 

vyrovnání tlaku – vynoření 

s rukou nad hlavou, oči 

sledují hladinu – postupné 

vydechování zadrženého 

vzduchu 

 

- výstroj: potápěčská 

maska, ploutve 

1. kachní zanoření – 

vyrovnání tlaku – následné 

vynořování s rukou nad 

hlavou – očima sleduji 

pomalu vydechovaný 

vzduch (bublinky) 

2. kachní zanoření – 

vyrovnání tlaku – vylovení 

potopeného předmětu – 

následné vynořování 

s rukou nad hlavou – očima 

sleduji pomalu 

vydechovaný vzduch 

(bublinky) 

Závěrečná část Cíl: závěrečná hra 

5 min - přehazování míčků - potápěčská jáma 

rozdělena na dvě poloviny 

- jedno družstvo na jedné 

polovině – druhé družstvo 

na druhé 

- každý hráč má jeden 

míček 

- na povel přehazují míčky 

na soupeřovu polovinu 
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- stanovený čas 

- které družstvo má 

nejméně míčků na své 

polovině 

 

Obrazové doplnění 5. lekce 

Obrázek č. 23: Plavání pod vodou s ABC (Vrbovský, 1997) 

 

 

4.2.6 Dýchání z potápěčské automatiky (6. lekce) 

 Šestá lekce buse sloužit v teoretické části k bližšímu seznámení se s potápěčskou 

výstrojí. Vyzkoušení si základní práce v buddy týmech. A hlavně práce a využití 

potápěčské automatiky.  

 Na konci této lekce budou děti schopny provádět plynulé dýchání z potápěčské 

automatiky. Děti budou dále ovládat správnou manipulaci s potápěčskou automatikou ve 

vodním prostředí. 

 Vyučovací postupy: V přípravné části může být využito synteticko-analytického 

postupu. Jedná se o herní činnost, kdy při zjištění nedostatků v určitých dovednostech je 

možno celek rozdělit opět na jeho dílčí části. V hlavní části bude využito komplexního 

přístupu, jelikož cvičení jsou na to již uzpůsobena. 

 Vyučovací metody: V této lekci by mělo dojít ke kombinaci expoziční metody 

s přímým a zprostředkovaným přenosem. Motivační metoda by neměla být opomenuta 

minimálně v přípravné části. 

Organizační část: docházka dětí a kontrola potápěčské výstroje ABC, možné 

vypůjčení chybějící výstroje 
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Téma teoretické části: Bližší seznámení s potápěčskou výstrojí 

Tab. 4.2.6. Tabulka praktické části šesté lekce 

Hlavní cíl hodiny: Cílem hodiny je naučit cvičence plynulé dýchat z potápěčské 

automatiky v malé hloubce. 

  Délka lekce: 45 min 

Doba trvání, počet 

opakování 

Popis obsahu, cvičení, činnosti Organizace, dopomoc, 

pomůcky, zásady 

bezpečnosti 

Úvodní část Cíl: rozcvičení na suchu, dechová cvičení, rozplavání, příprava 

organismu 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

3xobvod 

potápěčské jámy 

“Skákací panák“ 

Mobilizace ramenního, kyčelního, 

kolenního a hlezenního kloubu 

Výpon – vzpažit (splývavá poloha) - 

poskoky 

Základní dechové cvičení 

 

 

rozplavba 

 

 

 

 

 

 

 

 

- výstroj: ABC 

Průpravná část Cíl: práce v buddy týmech, využití doposavad naučených 

dovedností 

10 min Lovení potápěčské výstroje - pomůcky: nakreslený 

potápěč s přiřazováním 

názvů potápěčské výstroje 

- výstroj: ABC 

- rozdělení do dvojic 

(buddy tým) 

- cílem je jako první vylovit 

všechny názvy potápěčské 

výstroje z jáma a následné 

správné přiřazení 
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- lovit smí vždy jen jeden 

z týmu (střídají se) 

Hlavní část Cíl: dýchání a práce s potápěčskou automatikou 

25 min  

- dýchání s potápěčskou 

automatikou 

 

1. dýchání z potápěčské 

automatiky s ponořeným 

obličejem 

2. dýchání z potápěčské 

automatiky v kleče – 

zanořený pod vodou 

3. předávání potápěčské 

automatiky v buddy týmu 

4. předávání potápěčské 

automatiky v kroužku (2 

nádechy – předám 

druhému) – postupně 

zvyšovat počet dětí 

v kroužku 

5. předávání potápěčské 

automatiky v kroužku (2 

nádechy – předám 

druhému) – všechny děti 

v kroužku – kdo vydří 

nejdéle 

Závěrečná část Cíl: závěrečná hra 

5 min - proplouvání obručí - proplouvání obručí 

vertikálně ponořených pod 

vodní hladinou 

- slalomová dráha 

- uprostřed s možným 

nádechem z potápěčské 

automatiky 
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Obrazové doplnění 6. lekce 

Obrázek č. 24: Hra lovení potápěčské výstroje (zdroj: vlastní) 

 

 

4.2.7 Potápění s přístrojem (7.lekce) 

 Sedmá a zároveň poslední lekce potápěčské přípravky bude ve většině věnována 

samotnému potápění s přístrojem pod vedením certifikovaného instruktora. Obohacena 

bude o instruktáž k potápění s přístrojem. A závěrem si vyhodnotíme celý kurz, dojde 

k vyhlášení nejlepších potápek a k předání hmotných cen. Bude zde i možnost zápisu 

k následnému potápěčskému kurzu pro děti. 

 Vyučovací postupy: V této lekci by mělo být převážně využito analyticko-

syntetického postupu, vhledem k vysoké míře podobnosti doposavad naučených 

dovedností potřebných pro potápění s přístrojem. 

 Vyučovací metody: V této lekci by měla být převážně využita metoda expoziční 

se zprostředkovaným přenosem. 

Organizační část: docházka dětí a kontrola potápěčské výstroje ABC, možné 

vypůjčení chybějící výstroje 

Téma teoretické části: Instruktáž k potápění s přístrojem 
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Tab. 4.2.7. Tabulka praktické části sedmé lekce 

Hlavní cíl hodiny: Cílem hodiny je, aby si každý cvičenec vyzkoušel potápění 

s přístrojem pod vedením instruktora. A byl tak schopen 

demonstrovat alespoň jednu potápěčskou dovednost s pokročilejší 

výstrojí. 

  Délka lekce: 45 min 

Doba trvání, počet 

opakování 

Popis obsahu, cvičení, činnosti Organizace, dopomoc, 

pomůcky, zásady 

bezpečnosti 

Úvodní část Cíl: rozcvičení na suchu, dechová cvičení, rozplavání, příprava 

organismu 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

3xobvod 

potápěčské jámy 

“Skákací panák“ 

Mobilizace ramenního, kyčelního, 

kolenního a hlezenního kloubu 

Výpon – vzpažit (splývavá poloha) 

– poskoky 

“Skákací panák“ 

Základní dechové cvičení 

 

 

- rozplavba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- výstroj: ABC 

Hlavní část Cíl: potápění s přístrojem s kvalifikovaným instruktorem 

35 min 

Potápěčská jáma 

 

- potápění s přístrojem 

 

Závěrečná část Cíl: závěrečná hra 

5 min - v kolektivu - malé vodní pólo 
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Obrazové doplnění 7. lekce 

Obrázek č. 25: Potápění s přístrojem (kurzy.divers.cz) 
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5 ZÁVĚR 

 Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření didaktického materiálu pro 

potápěčskou přípravku, který byl přizpůsoben dětem mladšího školního věku a 

požadavkům v navazujícím potápěčském kurzu pro děti. Dílčími úkoly bylo seznámit 

s průběhem již vytvořených výcvikových programů pro děti od CMAS a od SSI viz. 

kapitola 2.2 a 2.3. A jednotlivé programy porovnat dále v kapitole 2.4. Obecně 

charakterizovat potápění pro děti a co si pod tím představit bylo obsahem kapitoly 2.1.  

 Metodický materiál jednotlivých lekcí byl tvořen spojením již známých 

výcvikových programů a upravován na základě jednotlivých kritérií i za pomoci 

autorčiny praxe. Cílem bylo vytvořit ucelený metodický materiál, který by měl být 

přínosem pro všechny potápěčské kluby zabývající se výukou potápění pro děti. Měl by 

být základním kamenem a pomocnou rukou pro začínající potápěčský výcvik pro děti. 

Ale i přiblížit potápěčský výcvik dětí širší veřejnosti s potencionálním zájmem o něj. Tyto 

cíle byly na základě studia již vytvořených programů s doplněním o autorčiny zkušenosti 

naplněny. 

 Výsledky bakalářské práce by byly do budoucna využity nejen jako součást 

tréninků pro výcvik potápění pro děti, ale zejména jako podnět pro pokračování ve 

vytvořené práci a ověřit tak účinnost tohoto metodického materiálu na kontrolním vzorku 

cvičenců na záměrně vytvořeném testování. 

 Závěrem je zapotřebí být více obezřetný nejen z důvodu, že se jedná o potápěčský 

výcvik, ale protože se jedná o potápěčský výcvik dětí. 
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