
Ve dnech 23. a 24. listopadu 2019 uspořádala Výcviková komise Svazu  
potápěčů ČR 

 

XXII. SEMINÁŘ INSTRUKTORŮ SPČR 

který se uskutečnil v motelu Kobero v Říčanech u Brna 
 

Program přednášek a prezentací: 
 

Sobota 23. listopadu 2019        
                
- Vladimír Vrbovský – zahájení semináře, práce ve VK, informace o připravovaných 

akcích připravovaných výcvikovou komisí SPČR na rok 2020 
- Petr Hruška – doplnění instruktorských kvalifikací a vyhodnocení neúspěšnějších 

instruktorů SČP – Martin Aišman, Jiří Hovorka  a David Vondrášek 
- Jiří Čermák – informace projektu optimalizace výcviku. Představena metodika pro výcvik 

na potápěče P1 a promítnuty doplňující videa k jednotlivým cvikům. 
 

     
   
 
- Jan Pokorný (Krnov) - historie a současnost dolu Hraničná (důlní dílo mezi Žulovou a 

Javorníkem) přístupné pro potápěče od roku 2019. Možnost provádět 
výcvik jeskynního potápění. 

- Daniela Koteková – „Žraločí žena“  - neuvěřitelný svět mnohdy obávaných a obrovských 
žraloků účastníkům semináře osobně přiblížila na pohled křehká 
dáma, jež se mezi ně potápí a říká, že se stali její celoživotní láskou a 
vášní.  

   



  
- Oldřich Lukš (HDS) – záchranné potápěčské přístroje pro posádky tanků ČSLA, malé  
    dýchací přístroje, IP-46, LPP-10, ZP-10, IP-5  
- Miloslav Haták – Používání celoobličejových masek pro rekreační potápění (omezení  
    ztrát tepla hlavou, sucho, možnost komunikace) 
    Servis automatik – omezená životnost „O“ kroužků, vápnité  
    usazeniny, upozornění na údržbu a servis ventilů na kompenzátorech  
    vztlaku. 
    Nehody – rozbor několika potápěčských nehod s uvedením průběhu  
    zjišťování důvodů vzniku nehod.   
- David Vondrášek – „Jak se bydlí pod hladinou“ - týden pod vodou (164 hodin) v lomu  
    Slověnice u Lišova. Historie saturačních ponorů ve světě i u nás –  
    Conself, Sealab, Hydrolab, Tektite, La Chalupa, Aquaris, podvodní  
    stan Xenie, Atlantic, Hydronaut 03 – nedokončené uloženo na lomu  
    Jesenný). Problémy s pobytem pod vodou – transport materiálu  
    z hladiny a na hladinu, potápěčské počítače, vlhkost,…. 
    Definice aquanauta – člověk, který zůstane pod hladinou alespoň  
    24 hodin bez vynoření. 
 

   
 
- Jindřich Holopírek – jednotná evidence sportovců a objednávání karet instruktory   
 
 

Neděle 24. listopadu 2019 
 
- David Vondrášek – Didaktika prezentací a zkoušení, tvorba testů. Testy -  nedělat více  
    variant, 10 otázek je málo, 50-100 je ideál, pozor na zápory otázkách, 
    pozor na řetěz závislých otázek, protože chybná odpověď na první  
    otázku znamená chybné odpovědi v navazujících otázkách, nastavení  
    testu tak, aby 80 % studentů ho udělalo, elektronický test dle šablony 
    v Googlu. Další dokonalejší typy elektronických testů. 
 
 
- Oldřich Lukš (HDS)  - Neznámý československý dýchací přístroj Prometheus Š36 – 
    dýchací přístroj - 2 láhve, 175 bar, Al, 4 l, KYSLÍK, vrapová hadice, 
    český manometr v atmosférách, kovový kryt, celoobličejová maska 
    od firmy Ing. Šámal a spol. z Michle, připomínal francouzský přístroj  
    Commeinhes před JYC. DP se neosvědčil – obtížné plnění. 
 
 
 



 
 
 

     
 
 
- MUDr. Arnošt Růžička  - Poskytování první pomoci pro oživení vědomostí přítomných  
    instruktorů 
      
 

   
 
   
- Vladimír Vrbovský – závěr a rozloučení se s účastníky semináře  
 

 
SPČR hradil účastníkům semináře náklady na stravu a ubytování. 
 
 
 
autor: Petr Hruška 


