
 

 Projekt Svazu potápěčů České republiky pro zájemce o získání kvalifikace  

Instruktor potápění – jedna a dvě hvězdy CMAS/SPČR  

Projekt vznikl na základě požadavků klubů SČP v roce 2008 a jeho realizace již započala v roce 
2009 účastí některých zájemců na povinných metodických kurzech, které byly za tím účelem i 
dotovány SČP.  

Od roku 2016 je projekt „Nový instruktor“ pořádán společně Svazem českých potápěčů a Svazem 
potápěčů Moravy a Slezska a je organizačně zastřešený Svazem potápěčů České republiky.  

Cílem projektu je získat další nové instruktory potápění z řad členů klubů SČP a SPMS a 
motivovat i stávající instruktory CMAS I*.  

Projekt se týká získání kvalifikace Instruktor potápění CMAS I* a CMAS I** ve smyslu platných 
Výcvikových směrnic Svazu potápěčů České republiky.  

PROJEKT „A“  

Cílová skupina: Potápěči CMAS P***, kteří se chtějí stát instruktory CMAS a předloží doporučení 
svého klubu registrovaného ve Svazu českých potápěčů nebo Svazu potápěčů Moravy a Slezska. 
Tento klub musí mít splněny své povinnosti vůči svazu (SČP či SPMS), ve kterém je registrován. 

Podpora: Svaz českých potápěčů uhradí novým instruktorům CMAS I*, členům SČP, po úspěšném 
vykonání zkoušky 50% poplatků za absolvované platné Školení z metodiky výcviku a za 
instruktorskou zkoušku. Uchazečům, členům SČP, kteří úspěšně získali přímo kvalifikaci CMAS 
I** bude uhrazeno 80% uvedených poplatků.  

Podpora: Svaz potápěčů Moravy a Slezska uhradí novým instruktorům CMAS I*, členům SPMS, 
po úspěšném vykonání zkoušky 50% poplatků za absolvované platné Školení z metodiky 
výcviku a za instruktorskou zkoušku. Uchazečům, členům SPMS, kteří úspěšně získali přímo 
kvalifikaci CMAS I** bude uhrazeno 80% uvedených poplatků.  

 

PROJEKT „B“  

Cílová skupina: Stávající instruktoři s kvalifikací Instruktor CMAS I*, kteří si chtějí rozšířit 
kvalifikaci na CMAS I** a předloží doporučení svého klubu registrovaného ve Svazu českých 
potápěčů nebo Svazu potápěčů Moravy a Slezska. Tento klub musí mít splněny své povinnosti 
vůči svazu (SČP či SPMS), ve kterém je registrován. 

Podpora: Svaz českých potápěčů uhradí uchazečům, členům SČP, kteří úspěšně vykonali zkoušku 
a získali kvalifikaci CMAS I**, 50% poplatku za instruktorskou zkoušku.  

Podpora: Svaz potápěčů Moravy a Slezska uhradí uchazečům, členům SPMS, kteří úspěšně 
vykonali zkoušku a získali kvalifikaci CMAS I**, 50% poplatku za instruktorskou zkoušku.  
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