SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY
DIVERS ASSOCIATION OF CZECH REPUBLIC

VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE
SVAZU POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY

PRO VYSOKOHORSKÉ POTÁPĚNÍ
Schváleno zemskými prezidii SPČR
s účinností od 01.01.2014

Svaz potápěčů České republiky je členem
světové potápěčské federace CMAS

24.1.14 JH
směrnice

-1-

soubor: Vysokohorské potápění - výcvikové

VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE SPČR PRO POTÁPĚNÍ VE VYŠŠÍCH
NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH (VYSOKOHORSKÉ POTÁPĚNÍ)
Všeobecná ustanovení:
Potápěním ve vyšších nadmořských výškách (stručně: vysokohorské potápění) se
rozumí potápění na lokalitách, kde je nadmořská výška vyšší, než udávaný limit
použitých dekompresních tabulek (např. 700 m n. m. v Bühlmannových tabulkách, 300
m n. m. v NOAA a NAUI tabulkách a 91 m n. m., resp. 310 m pro ponory mělčí 47 m
v tabulkách US Navy).
Dokladem o získané kvalifikaci je záznam do průkazu potápěče a případně plastová
karta CMAS Altitude Diver (ALD – Vysokohorský potápěč)..
Charakteristika:
Potápěč schopný bezpečného potápění ve větších nadmořských výškách než
dovoluje rozsah používaných dekompresních tabulek.
Oprávnění:
Potápět se ve větších nadmořských výškách do hloubky odpovídající potápěčské
kvalifikaci za dodržení následujících podmínek:
1. Potápění probíhá za denního světla.
2. Potápění probíhá ve volné vodě (ne pod ledem, ve vracích, v jeskyních, apod.).
3. Ponory jsou plánovány jako bezdekompresní, tj. pouze s bezpečnostní zastávkou.
4. Použitým dýchaným médiem je vzduch.
5. Potápěč má zajištěnu potřebnou hladinovou podporu.
6. Přírodní podmínky jsou stejné nebo lepší než během výcviku.
V případě potápění s instruktorem je možno tato omezení upravit za účelem získání
dalších dovedností.
Vstupní požadavky:
1. Uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P* nebo potápěčské
kvalifikace jiného systému určené SPČR.
2. Uchazeč absolvoval minimálně 5 ponorů.
Požadavky k získání kvalifikačního stupně:
Vědomosti: Uchazeč musí mít vědomosti v plném rozsahu stupně CMAS P*,
doplněné o hlubší znalosti o
• atmosférickém a hydrostatickém tlaku,
• fyziologických aspektech dekompresního procesu,
• přírodních podmínkách vysokohorského potápění,
• hloubkoměrech a dekompresních počítačích při vysokohorském potápění,
• plánování vysokohorského ponoru včetně specifických dekompresních postupů,
• přípravě materiálu a jeho transportu ve vysokohorských podmínkách,
• zásadách řešení krizových situací se zaměřením na vysokohorské potápění.
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Dovednosti: Kromě dovedností vyžadovaných pro kvalifikační stupeň CMAS P* musí
být uchazeč schopen
• správně připravovat, transportovat a ošetřovat potřebnou výstroj,
• správně naplánovat sestup dvojice včetně dekompresního procesu a havarijního
plánu (brífink),
• připravit administrativně i technicky transport a místo k potápění,
• uskutečnit ponor ve ztížených vysokohorských podmínkách,
• vyřešit vzniklou krizovou situaci a zachránit sebe i partnera.
Povinné úkony: Uchazeč musí správně provést při vysokohorském potápění
následující úkony:
1. Volbu a přípravu místa k potápění včetně transportu.
2. Uskutečnění 2 bezdekompresních denních ponorů v délce trvání nejméně 20
minut do hloubky odpovídající jeho potápěčské kvalifikaci, ale maximálně do 30 m.
3. Vyhodnocení akce (debrífink)
Kvalifikace Vysokohorský potápěč (ALD) je potvrzena v Průkazu potápěče a případně
volitelně přidělením příslušné plastové karty CMAS.
Povinné úkony pod vodou musí uchazeč absolvovat v doprovodu instruktora CMAS
s kvalifikací Poskytovatel kyslíku, obeznámeného s problematikou vysokohorského
potápění jak z hlediska teoretického, tak praktického.
Podmínkou udělení kvalifikace Vysokohorský potápěč (ALD) je absolvování nejméně
2 vysokohorských ponorů s instruktorem do hloubek odpovídajících kvalifikaci
uchazeče. Přípustný počet cvičenců při těchto ponorech je nejvýše čtyři na jednoho
instruktora. Při ponorech musí být zajištěna lékárnička, zařízení pro podávání kyslíku
a zařízení pro přivolání první pomoci.
Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách
písemně nebo ústně. Výcvik vede, hodnocení provádí a kvalifikační stupeň
Vysokohorský potápěč (ALD) uděluje instruktor CMAS.
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