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VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE SPČR PRO POTÁPĚNÍ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 
 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 
 
Výcvik tělesně postižených, tzn. osob se sníženou schopností pohybu, vyžaduje od 
instruktorů vysoký stupeň zaujetí, výjimečný přístup a kontrolované nadšení. Postupy a 
techniky aplikované při činnostech ve vodě musejí odpovídat možnostem a potřebám 
uchazečů. 
 
Účelem jednotlivých kvalifikačních úrovní v programu CMAS „Potápění s postižením“ je 
poskytnout všem zájemcům příležitost potápět se v rámci jejich konkrétních schopností. 
Instruktoři hodnotí jednotlivé účastníky výcviku (cvičence) v rámci společného systému tak, 
aby to bylo k maximálnímu prospěchu těchto cvičenců při současném dodržení 
nízkorizikového přístupu. 
 
Stupeň certifikace udělené potápěči (úrovně I, II a III) vyjadřuje schopnost absolventa 
výcviku zajistit svou vlastní bezpečnost a bezpečnost svého partnera v definovaných 
podmínkách. 
 

1.1 Minimální věk pro přijetí do výcviku Disabled Diver (dále DD) je 14 let. Účast zájemce 
mladšího 18 let ve výcviku je možná pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce 
tohoto zájemce. 
 

1.2 Zájemce o výcvik DD musí předložit potvrzení, kterým jeho ošetřující lékař vyjadřuje 
souhlas s účastí ve výcviku a definuje omezení z hlediska potápění. Toto lékařské potvrzení 
nesmí být starší jednoho roku. 
 

1.3 Výcvik v kurzu DD po stránce vědomostí i dovedností se musí dokončit do dvanácti 
měsíců od data zahájení.  
 
1.4 Výstrojí pro výcvik v kurzu DD se kromě standardních požadavků rozumí vybavení 
funkčně odpovídající danému postižení se zvláštním zřetelem na zachování bezpečnosti.  
 
1.5 Uchazeč o kvalifikaci DD musí mít vědomosti v plném rozsahu kvalifikačního stupně 
Potápěč CMAS P*. 
 
1.6 Uchazeč o kvalifikaci DD musí podle uvážení instruktora zvládnout odpovídající část 
dovedností vyžadovaných pro kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P*. 
 
1.7 Výstupem kvalifikace získané v kurzu DD je plastová kvalifikační karta a potvrzení 
v potápěčském průkazu. 
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2. POTÁPĚČSKÉ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ: 
 

 

2.1 Disabled Diver I (DD1) 
 
Charakteristika: 
Držitel kvalifikace DD1 je způsobilý k potápění ve volné vodě, avšak bez pomoci jiných osob 
není schopen zajistit vlastní bezpečnost ani poskytnout pomoc svému partnerovi. 
 
Oprávnění:  
Potápět se pouze se dvěma kvalifikovanými potápěči bez tělesného postižení, z nichž 
nejméně jeden musí být držitelem kvalifikace Instructor of Disabled Divers (IDD) nebo 
kvalifikace Disabled Diver Assistant (DDA). 
 

Povinné úkony. Uchazeč musí podle uvážení instruktora správně předvést úkony 
vyžadované pro získání kvalifikačního stupně Potápěč CMAS P*, nejméně však: 
1. Vylití masky (případně s dopomocí). 
2. Rozdýchání zaplavené plicní automatiky (případně s dopomocí). 
 
 
Povinné úkony pod vodou musí uchazeč absolvovat v doprovodu instruktora 
s kvalifikací nejméně IDD. 
 
Při ponorech potřebných ke zvládnutí povinných úkonů v chráněném vodním 
prostoru i ve volné vodě je nutno dodržovat poměr dva doprovázející na jednoho 
cvičence; nejméně jeden z těchto doprovázejících musí být držitelem kvalifikace IDD, 
druhý může být držitelem kvalifikace DDA.  
 
Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách 
písemně nebo ústně. 
 
Výcvik vede, hodnocení s přihlédnutím k přístupu uchazeče provádí a kvalifikační 
stupeň DD1 uděluje instruktor s kvalifikací nejméně IDD.   
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2.2 Disabled Diver II (DD2) 
 

Charakteristika: 
Držitel kvalifikace DD2 je způsobilý k potápění ve volné vodě, avšak v krizové situaci není 
schopen poskytnout pomoc svému partnerovi.  
 
Oprávnění:  
Potápět se pouze s držiteli kvalifikací IDD nebo ADD. 

 
Povinné úkony. Uchazeč musí podle uvážení instruktora správně předvést úkony 
vyžadované pro získání kvalifikačního stupně Potápěč CMAS P*, nejméně však: 
1. Vylití masky. 
2. Rozdýchání zaplavené plicní automatiky. 
3. Řízení vlastního vztlaku na hladině i pod vodou. 
4. Nalezení a rozdýchání ztracené plicní automatiky.  
5. Předvedení řízeného výstupu na hladinu s využitím partnerova zdroje dýchacího média 
(řešení krizové situace „Potápěč bez vzduchu“). 

 
 
Povinné úkony pod vodou musí uchazeč absolvovat v doprovodu instruktora 
s kvalifikací nejméně IDD. 
 
Při ponorech potřebných ke zvládnutí povinných úkonů v chráněném vodním 
prostoru i ve volné vodě je nutno dodržovat poměr jeden instruktor na jednoho 
cvičence. 
 
Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách 
písemně nebo ústně. 
 
Výcvik vede, hodnocení s příhlédnutím k přístupu uchazeče provádí a kvalifikační 
stupeň DD2 uděluje instruktor s kvalifikací nejméně IDD.   
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2.3 Disabled Diver III (DD3) 
 
Charakteristika:  
Držitel kvalifikace DD3 je způsobilý k potápění ve volné vodě a v krizové situaci je schopen 
poskytnout pomoc svému partnerovi.  
 
Oprávnění: 
Potápět se v rozsahu oprávnění držitele kvalifikačního stupně Potápěč CMAS P*. 
Držitel kvalifikace DD3 mladší 18 let se smí potápět pouze společně se svým zákonným 
zástupcem a/nebo držiteli kvalifikací IDD a ADD. 
 

Povinné úkony. Uchazeč musí správně předvést:  
1. Veškeré úkony vyžadované pro získání kvalifikace Potápěč CMAS P* s výjimkou 
vstupu/výstupu do/z vody; uplatnění této výjimky je ponecháno na uvážení instruktora. 
2. Výběr bezpečného místa pro vstup/výstup do/z vody při reálném vyhodnocení konkrétních 
podmínek a vlastních schopností; při vstupu/výstupu do/z vody lze cvičenci poskytnout 
dopomoc. 
 
Povinné úkony pod vodou musí uchazeč absolvovat v doprovodu instruktora 
s kvalifikací nejméně IDD. 
 

Při ponorech potřebných ke zvládnutí povinných úkonů v chráněném vodním prostoru 
i ve volné vodě je nutno dodržovat poměr jeden instruktor na jednoho cvičence. 
 

Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách 
písemně nebo ústně. 
 

Výcvik vede, hodnocení s přihlédnutím k přístupu uchazeče provádí a kvalifikační 
stupeň DD3 uděluje instruktor s kvalifikací nejméně IDD.   
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3. INSTRUKTORSKÉ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ: 
 

3.1 Disabled Divers Assistant (DDA) 
 
Charakteristika:  
Držitel kvalifikace DDA je způsobilý k potápění s držiteli kvalifikací DD. Rozumí omezením 
vyplývajícím z tělesných postižení a způsobům jejich adaptace.  
 
Oprávnění: 
Držitel kvalifikace DDA je oprávněn k doprovodu držitelů kvalifikací DD. 
 
Organizace a délka kurzu na kvalifikaci DDA:  
Všechny teoretické i praktické lekce musí být zvládnuty do 12 měsíců od zahájení kurzu. 
 
Vstupní požadavky: 
1. Minimální věk 18 let. 
2. Uchazeč musí být buď držitelem kvalifikace Potápěč CMAS P***, popřípadě držitelem 
kvalifikace vedoucího potápěče ve výcvikových systémech IANTD, PADI, SSI, ITD, NAUI a 
SDI/TDI či držitelem potápěčské kvalifikace jiného výcvikového systému určené SPČR, 
nebo držitelem kvalifikace Potápěč CMAS P** s praxí doloženou 100 zapsanými ponory. 

 
Vědomosti. Uchazeč musí: 
1. Mít znalosti problematiky různých typů postižení a tyto znalosti uplatňovat při praktické 
činnosti. 
2. Ovládat přípravu ponorů tak, aby zohledňovala postižení a potřeby držitelů kvalifikací DD. 
3. Rozumět omezením vyplývajícím z typu postižení a způsobům adaptace pro každého 
držitele kvalifikace DD. 
 
Dovednosti. Uchazeč v průběhu kurzu musí získat:   
Dovednosti v rozsahu požadovaném vedoucím kurzu. 
 
Povinné úkony. Uchazeč v průběhu kurzu musí předvést: 
Úkony v rozsahu požadovaném vedoucím kurzu. 
 
Povinné úkony pod vodou musí uchazeč absolvovat v doprovodu instruktora 
s kvalifikací nejméně IDD. 
 
Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách 
písemně nebo ústně.  
 
Výcvik vede, hodnocení provádí a kvalifikační stupeň DDA uděluje instruktor s 
kvalifikací nejméně IDD. 
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3.2 Instructor of Disabled Divers (IDD) 
 
 
Charakteristika: 
Držitel kvalifikace IDD je v rámci svého oprávnění způsobilý k organizaci, řízení a výkonu 
aktivit v programu CMAS „Potápění s postižením“. 
 
Oprávnění: 
Držitel kvalifikace IDD je oprávněn organizovat, řídit a vykonávat 
- programy potápěčských aktivit pro držitele kvalifikací DD, 
- kurzy a zkoušky na kvalifikace DD včetně udělování těchto kvalifikací, 
- kurzy a zkoušky na kvalifikaci DDA včetně udělování této kvalifikace. 
 
Organizace kurzu na kvalifikaci IDD: 
Výuka je kompletně řízena pověřeným držitelem kvalifikace Instructor Trainer of Disabled 
Divers (ITDD). 
 
 
 
Vstupní požadavky. Uchazeč o kvalifikaci IDD musí: 
1. Být držitelem instruktorské kvalifikace výcvikového systému CMAS. 
2. Mít aktuální zkušenosti s výukou a vedením DD včetně prokazatelné historie vedení a 
instruktáže DD v době dvou let bezprostředně předcházejících tomuto kurzu. Uchazeč bez 
aktuální praxe je povinen absolvovat intenzivní kurz. 
 

 
Vědomosti. Uchazeč o kvalifikaci IDD musí: 
1. Být schopen pracovat s cvičenci s různými typy postižení a mít hluboké znalosti problémů 
vyplývajících z těchto různých typů postižení. 
2. Dobře rozumět omezením vyplývajícím z jednotlivých postižení a způsobům adaptace pro 
každého cvičence před zahájením kurzu či instruktáže. 
3. Mít velmi dobré vědomosti o obsahu výcviku na kvalifikační stupně DD1, DD2, DD3 a 
DDA včetně znalosti směrnic, metodik a postupů. 
 
Požadavky k získání instruktorské kvalifikace: 
Uchazeč musí splnit požadavky stanovené pověřeným ITDD. 
 
Povinné úkony: 
Uchazeč musí předvést úkony stanovené pověřeným ITDD. 
 
Výcvik vede, hodnocení provádí a kvalifikační stupeň IDD uděluje držitel kvalifikace 
ITDD pověřený výcvikovou komisí SPČR. 
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3.3 Instructor Trainer of Disabled Divers (ITDD) 
 
Charakteristika:  
Instruktor, který má značné zkušenosti ve výuce DD, a který je schopen vést veškeré kurzy 
na kvalifikace DD, DDA a IDD. 
 
Oprávnění: 
Držitel kvalifikace ITDD je oprávněn organizovat, řídit a vykonávat 
- programy potápěčských aktivit pro držitele kvalifikací DD, 
- kurzy a zkoušky na kvalifikace DD včetně udělování těchto kvalifikací, 
- kurzy a zkoušky na kvalifikaci DDA včetně udělování této kvalifikace, 
- výcvik a přípravu na kvalifikaci IDD včetně udělování této kvalifikace. 
 
Vstupní požadavky: 

1. Uchazeč musí být držitelem kvalifikace IDD. 
2. Uchazeč musí mít zkušenosti s výukou a výcvikem instruktorů v programu CMAS 

„Potápění s postižením“. 
 

Kvalifikační stupeň ITDD uděluje výcviková komise SPČR.  
 


