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Preambule
Vědecký výbor CMAS organizuje pro potápěče specializační kurzy, které se týkají
specifického prostředí pod hladinou ve dvou základních směrech. Jedním je
dlouhodobá příprava profesionálních vědeckých pracovníků ve spolupráci
s organizací UNESCO, druhým směrem je zaškolení amatérů v zájmových
oblastech, které jim umožní lépe poznat problematiku a případně pomáhat
profesionálům při jejich akcích. Potápěči, bezprostřední návštěvníci světa pod
hladinou, se tak v kurzech seznamují s podmořskou i sladkovodní biologií,
s podmořskou geologií a s podvodní archeologií. Tyto informace jim slouží k lepšímu
poznání tohoto specifického prostředí a z toho logicky vyplývající pozitivní vztah k
ochraně podvodního života i kulturního dědictví lidstva ukrytého pod hladinou.
K těmto kurzům patří i základní kurz podvodní archeologie (Underwater Archaeology
Course – UAC) a pokročilý kurz podvodní archeologie (Advanced Underwater
Archaeology Course – AUAC).

Připravil: David Vondrášek
Lektorovali: Jiří Hovorka, Barbora Machová
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Kurz podvodní archeologie
Doba trvání: minimálně 2 dny
Počet teoretických výukových lekcí: 6
Počet praktických výukových lekcí: 6
Počet ponorů: 2-4
1.1.

Cíl kurzu
- představit potápěčům podvodní archeologii,
- zvýšit povědomí o podvodním kulturním dědictví a jeho ochraně,
- podpořit myšlenku trvale udržitelného potápění,
- rozšířit tyto myšlenky a představit důležité bezkontaktní dokumentační techniky podvodní
archeologie,
- rozšířit osobní zkušenost potápěčů s podvodním kulturním dědictvím na základě lepších
znalostí.

1.2.

Cíle studentských schopností
Na konci kurzu by měl potápěč:
- být seznámen se základními archeologickými metodami,
- znát význačné archeologické objekty a být schopen je rozpoznat,
- potápět se ohleduplně nejen z hlediska ochrany přírody, ale i archeologických památek díky
svým vědomostem,
- znát právní a etické postupy podvodní archeologie v celoevropském kontextu.

1.3.

Předpoklady účastníků (minimální požadavky):
- minimální věk 14 let,
- uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně Potápěč CMAS P* nebo potápěčské
kvalifikace jiného systému určené SPČR.

1.4.

Poměr počtu instruktor / studenti ve volné vodě:
- závisí na viditelnosti a na schopnostech potápěčů.

1.5.

Kvalifikace instruktora (viz CMAS Standard for Scientific Diver):
- kvalifikace Potápěč CMAS P** a 100 ponorů,
- vzdělání v oboru podvodní archeologie nebo
- několik let odborné praxe v podvodní archeologii,
- pedagogické schopnosti,
- pochopení pro ekologicky šetrné potápění.

1.6.

Speciální požadavky na kurz:
- vhodné místo pro přednášky,
- vhodná lokalita pro potápění,
- prezentace na téma podvodní archeologie,
- skripta nebo učebnice podvodní archeologie.

1.7.

Teoretické lekce:
- obecné informace o archeologických lokalitách,
- potřebné technika pro bezkontaktní dokumentaci,
- specifická technika používaná v podvodní archeologii,
- informace o historickém období nebo kulturách, které mohou být objeveny během průzkumů
v dané oblasti nebo lokalitě,
- způsoby, jak vyrozumět odpovědné orgány o případných objevech,
- právní aspekty podvodní archeologie základní pravidla dokumentace,
- exkavace a konzervace archeologických nálezů.

1.8.

Praktické lekce:
- použití specifické techniky potřebné pro bezkontaktní podvodní archeologickou dokumentaci
včetně zajištění bezpečnosti.

1.9.

Certifikace:
- hodnocení schopností studenta instruktorem,
- potápěčům, kteří úspěšně splnili všechny požadavky kurzu, bude vydána specializační
kvalifikační karta CMAS Archaeology Diver, která je bez časového omezení.
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