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Doplněk výcvikových směrnic SPČR 2006 pro specializační kurz SPČR Potápění pod ledem 
Schváleno VK dne 10. 6. 2006, platnost od 1. 7. 2006. 

 
1. POTÁPĚČ POD LEDEM 
 
Charakteristika: 
 
Potápěč schopný bezpečného potápění pod ledem 
 

Oprávnění:  
 
1. Potápět se samostatně pod ledem s držiteli stejné kvalifikace (Potápěč pod ledem). 
2. Potápět se pod ledem s účastníky výcviku specializačního kurzu Potápěč pod ledem pod dohledem 

Instruktora potápění pod ledem 
 
Vstupní požadavky: 
 
1. Uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P** nebo odpovídající potápěčské kvalifikace 

jiného systému. 
 

Požadavky k získání kvalifikačního stupně: 
 
Vědomosti: Uchazeč musí mít vědomosti na úrovni kvalifikačního stupně CMAS P** doplněné o další 
znalosti 
● fyziky chladného vodního prostředí, 
● psychických zvláštností potápění pod ledem, 
● fyziologických specifik potápění pod ledem, 
● speciální výstroje pro potápění pod ledem, 
● technických zvláštností potápění pod ledem, 
● správného plánování ponorů včetně volby místa, plánu spotřeby vzduchu, plánu dekompresního 

postupu a řešení případné krizové situace, 
● o zásadách průběhu potápěčské akce pod ledem, 
● příčinách, projevech a následcích nemocí a úrazů spojených s potápěním pod ledem a jejich prevenci. 
 
Dovednosti: Kromě dovedností na úrovni kvalifikačního stupně CMAS P** musí být uchazeč schopen 
● správně používat speciální potápěčskou výstroj pro potápění pod ledem, 
● správně používat vodící lano dodávané shora, 
● správně používat vodící šňůru odvíjenou z navijáku, 
● vyřešit vzniklou krizovou situaci a zachránit sebe i partnera. 
 
Povinné úkony. Uchazeč musí správně provést: 

1. Kompletní naplánování ponoru pod ledem včetně spotřeby vzduchu, dekompresních zastávek a 
plánu řešení krizové situace. 

2. Absolvovat 2 cvičné ponory v otevřené vodě s veškerou výstrojí pro potápění pod ledem. 
3. Vybrat místa pro vstup pod led a podílet se na vytvoření otvoru. 
4. Absolvovat 2 ponory pod ledem s bezpečným nácvikem řešení ztráty masky a vzduchu. 

  
Povinné úkony pod vodou musí uchazeč absolvovat v doprovodu instruktora s kvalifikací Instruktor 

potápění pod ledem. 
 
Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách písemně nebo 

ústně. Výcvik vede, hodnocení provádí a kvalifikaci Potápěč pod ledem uděluje instruktor s kvalifikací 
Instruktor potápění pod ledem. 
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Tato kvalifikace, získaná specializačním kurzem Potápění pod ledem, je národní kvalifikací a její udělení 
se sestává 
● z vystavení příslušné kvalifikační karty na jméno držitele kvalifikace, 
● z potvrzení o udělení kvalifikace Potápěč pod ledem do potápěčského průkazu. 
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2. INSTRUKTOR POTÁPĚNÍ POD LEDEM 
 
Charakteristika: 
 
Instruktor potápění pod ledem. 
 

Oprávnění:  
 
Vést specializační kurz SPČR Potápění pod ledem. 
 
Vstupní požadavky: 
 
Uchazeč musí být držitelem nejméně instruktorského kvalifikačního stupně CMAS I**. 
 
Získání kvalifikačního stupně Instruktor potápění pod ledem je možné dvěma způsoby:  
 
● Absolvovat školení o potápění pod ledem organizovaný Výcvikovou komisí. 
● Absolvovat kurz potápění pod ledem organizovaný Instruktorem potápění pod ledem. 

 
Výcvik nebo školení vede, hodnocení provádí a kvalifikaci Instruktor potápění pod ledem uděluje 

instruktor s kvalifikací Instruktor potápění nebo Výcviková komise SPČR. 
 

Tato kvalifikace Instruktor potápění pod ledem je národní kvalifikací a její udělení se sestává 
● z vystavení příslušné kvalifikační karty na jméno držitele kvalifikace, 
● z potvrzení o udělení instruktorské specializace do potápěčského průkazu. 
 
 
 
 
 
 


