
 

V programu Scuba Rangers můžou děti začít s přístrojovým potápěním dřív, než jim věk 
dovolí získat plnohodnotnou potápěčskou z certifikaci OWD. Jde svým způsobem 
o přípravku pro děti od 8 do 12 let, díky které mohou vstoupit do potápěčského světa 
a  začít získávat nové dovednosti a znalosti o potápění, a to všechno hravou formou 
přizpůsobenou dětem. 

  
Program Scuba Rangers naučí děti stejným dovednostem jako se učí dospělí studenti 
v kurzu Open Water Diver. Informace a cviky jsou ale uzpůsobeny tak, aby byly pro děti 
zvládnutelné, snadno pochopitelné a zároveň zábavné. Využívá se velké množství 
pomůcek a názorných cvičení. Program je rozložený do více lekcí a úrovní, aby měly děti 
dost času si nové dovednosti osvojit.




Struktura programu Scuba Rangers:  

Program je rozložený do čtyř úrovní, ve kterých se děti postupně učí nové dovednosti 
a procvičují je, aby získaly potřebnou jistotu pod vodou a potápění pro ně bylo zábavné 
i  bezpečné zároveň. Za každou splněnou úroveň získají razítko do svého prvního 
logbooku a elektronickou kartičku do SSI aplikace. 


Jednotlivé úrovně na sebe navazují, proto je potřeba, aby děti prošli všemi postupně. 


Veškeré vybavení potřebné k absolvování programu můžeme dětem půjčit, vlastní 
vybavení pouze doporučujeme pro větší komfort dětí v kurzu. Mimo jiné učíme děti se 
o  vybavení správně starat a s vlastní výstrojí pro ně bude program také jednodušší 
zvládnout.


RED RANGER 
 

Úroveň zaměřená na seznámení s vodním prostředím a základní výstrojí v teorii i praxi. 


Náplň úrovně: 
- maska - upevnění, čištění, péče, využití masky při šnorchlování

- ploutve - rozdíly, techniky plavání

- šnorchl - upevnění, používání na hladině a při potápění

- správné techniky zanoření, vyrovnávání tlaku při potápění atd.


Doporučené vybavení: maska a šnorchl, ploutve

Rozsah: 4 lekce, každá cca 1,5 hodiny - 2 hodiny


WHITE RANGER


Na druhé úrovni se děti seznámí s potápěčskou výstrojí nad vodou i pod ní. 


Náplň úrovně: 

- sestrojení potápěčské výstroje, buddy check

- seznámení se s jednotlivými částmi výstroje („suchá” lekce v Divers v Dejvicích) 

- dýchání na hladině a pod vodou, hledání automatiky

- teorie: bezpečnost při potápění


Doporučené vybavení: neopren-short

Rozsah: 4 lekce (z toho jedna suchá), každá cca 1,5 - 2 hodiny




BLUE RANGER  

Ve třetí fázi děti pokračují v získávání nových znalostí a dovedností z přístrojového 
potápění. 


Náplň úrovně:  
- práce s BCD - vyvažování, sestupy a výstupy, neutrální vyvážení

- maska pod vodou - čištění pod vodou, plavání bez masky

- sdílení vzduchu

- teorie: lidské tělo a vodní prostředí


Doporučené vybavení: žaket/křídlo

Rozsah: 4 lekce, každá cca 1,5 - 2 hodiny 

SILVER RANGER 

Ve čtvrté úrovni se děti naučí pokročilé potápěčské dovednosti a zakončí tím první fázi 
svého potápěčského vzdělání. 


Náplň úrovně:  
- záchranářské dovednosti na hladině

- práce s výstrojí - odstrojení pod vodou 

- bobbing, orální vyvažování

- teorie: podvodní prostředí


Doporučené vybavení: dle uvážení

Rozsah: 4 lekce, každá cca 1,5 - 2 hodiny

 

DEMO RANGER 

Závěrečná ukázková hodina pro rodiče a děti a certifikační rituál. 


Rozsah: 1 lekce na cca 2 - 2,5 hodiny




Organizace a podrobnosti:  

Počet dětí v kurzu:  

Kurz otevíráme minimálně pro 2 děti, maximálně pro 4 dětí*

*pro více než dvě děti bude mít instruktor asistenta


Cena: 

Program je možné koupit jako výhodný balíček, nebo postupně po jednotlivých úrovních.


• Celý balíček: 14 399 Kč (vč. Demo Ranger)


• Každá úroveň zvlášť: 3 799 Kč/dítě 

• Demo Ranger: 299 Kč/dítě + rodiče zdarma


Cena zahrnuje: 


- vstupné do potápěčské jámy

- pomůcky k výuce a drobné dárky, odměny apod.

- služby instruktora, individuální přístup

- program kurzu

- vystavení kartičky s mezinárodní platností

- zapůjčení potřebné výstroje


Časový plán:  

- lekce se konají ve všední dny odpoledne nebo večer podle domluvy s instruktorem - 
kurzy i termíny se vypisují individuálně






Navazující programy:  

Potápěčské vzdělávání je nikdy nekončící proces. Po úspěšném absolvování všech 
úvodních úrovní programu Scuba Rangers se budou moct děti přihlašovat do 
nepravidelně vypisovaných specializačních kurzů pro děti. 


Přehled některých specializačních kurzů:  
- Civic Ranger - účast na akcích potápěčské komunity

- Computer Ranger - potápění s počítačem

- Deep Ranger - větší hloubky

- Equipment Ranger - zaměřený na výstroj

- Marine-Life Ranger - podvodní prostředí

- Maze Ranger - malá olympiáda potápění

- Mile Ranger - plavání s výstrojí i bez ní

- Navigation Ranger - podvodní navigace

- Night Ranger - noční potápění v bazénu

- Rescue Ranger - záchranářské dovednosti

- Search Ranger - hledání pod vodou

a další… 


Kromě specializačních kurzů se budou konat nejrůznější akce pro malé Scuba Rangery, 
za které budou děti sbírat další důležité body. 


Za splnění určitého počtu specializačních programů děti získávají oficiální ocenění 
do logbooku i MySSI aplikace. 

- Intermediate Scuba Ranger - alespoň 5 specializací + 1 událost

- Advanced Scuba Ranger - alespoň 10 specializací + 3 události

- Master Ranger - alespoň 15 specializací + 3 události


Rozšíření na certifikaci OWD:  

Děti, které úspěšně splní všechny základní úrovně Scuba Ranger programu se můžou 
přihlásit do kurzu Open Water Diver už od 10 let (běžně učíme děti od 12 let). 


Pokud neuplyne od dokončení programu Scuba Ranger víc než 6 měsíců, je možné kurz 
Open Water Diver přímo navázat a k jeho absolvování stačí 2 bazénové lekce a 4 ponory v 
otevřené vodě. Cena kurzu je v takovém případě 5 990 Kč včetně všech poplatků 
(podrobnosti zde.)


https://kurzy.divers.cz/index.php/product/zakladni-kurz-open-water-diver/

