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Ze zasedání VK SPČR 2/2012 
 
   Druhého pracovního zasedání výcvikové komise SPČR v tomto roce se 13. a 14. 
dubna na základně Lachtanu Brno zúčastnili její členové J. Hovorka, P. Hruška, 
M. Nachtigal, J. Holopírek, J. Jahns, F. Petr, V. Vrbovský. Na dubnové zasedání 
VK SPČR byli dále přizváni J. J. Čermák a S. Pěkník.  
   K výstupům z jednání mimo jiné patří: 
 
<Nový cvičitel instruktorů. V rámci zasedání výcvikové komise proběhlo přezkoušení 
držitele kvalifikačního stupně CMAS I2 J. J. Čermáka na kvalifikaci CMAS I3. Zkušební 
komise ve složení M. Nachtigal (předseda), J. Jahns a J. Hovorka konstatovala,  
že kandidát splnil všechny požadavky výcvikového standardu CMAS/SPČR pro přijetí 
ke zkouškám. Jeho kandidátskou prací byly „Výcvikové směrnice SPČR pro jeskynní 
potápění“, které s účinností od 11. 11. 2011 zaujaly místo mezi oficiálními výcvikovými 
dokumenty, a podle kterých již probíhají kurzy. Na základě vědomostí, prokázaných  
při přezkoušení, rozhodla zkušební komise o udělení kvalifikačního stupně CMAS I3. 
 
<Osnovy výcviku na kvalifikační stupeň CMAS P3. Výcviková komise se podrobně  
zabývala Osnovami výcviku pro kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P3 a shodla se  
na finální podobě jejich obsahu. Dokument již prošel redakční úpravou a doplnil tak 
kolekci osnov výcviku pro jednotlivé potápěčské kvalifikační stupně našeho výcvikového 
systému.  
 
<Vrakové potápění jako specializační kurz. Výcviková komise se rozhodla obnovit 
iniciativu, týkající se zavedení vrakového potápění jako specializačního kurzu 
výcvikového systému CMAS/SPČR. Výhodou je angažmá S. Pěkníka, který pro danou 
aktivitu nabídl své bohaté zkušenosti vrakového potápěče a instruktora. Na základě 
výše uvedeného vznikla pracovní skupina k problematice zařazení vrakového potápění 
do specializací CMAS/SPČR ve složení S. Pěkník, M. Aišman a J. Hovorka. 
 
<Varování z vedení CMAS. Jedním ze závěrů únorového jednání vedení CMAS  
je důrazné upozornění na nutnost dodržování výcvikových standardů pro všechny 
potápěčské a instruktorské kvalifikační stupně, adresované národním federacím a CDC. 
Sankcí za nedodržování těchto standardů může být až vyloučení ze CMAS. 
 
<Prodlužování instruktorských kvalifikací.  
    (pro aktuálnost ponecháno z minulé zprávy)  
    Prodloužení doby platnosti instruktorského kvalifikačního stupně je možné i mimo 
Školení instruktorů SPČR za předpokladu, že instruktor má již doložitelně splněny 
všechny podmínky, definované pro toto prodloužení ve VS SPČR 2006 (bezúhonnost 
v rámci svého zemského svazu, předepsaný počet vycvičených potápěčů, dvě 
absolvovaná Školení instruktorů SPČR včetně předepsaných zaměstnání). Takový 
instruktor může požádat o prolongaci své licence některého z dále uvedených držitelů 
kvalifikace CMAS I3:  
   instruktoři-členové SČP M. Nachtigala, J. Hovorku a L. Šefce;  
   instruktoři-členové SPMS J. Jahnse, I. Kratochvíla, A. Růžičku a V. Vrbovského. 
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