
 

Ze zasedání VK SPČR 2/2015 
 
Druhé zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů České republiky v roce 2015 
proběhlo 10. a 11. dubna na základně Lachtanu Brno. V nepřítomnosti předsedy 
VK řídil jednání J. Hovorka, dále se zúčastnili J. J. Čermák, M. Haták, P. Hruška, L. 
Šefc, D. Vondrášek, J. Holopírek, J. Jahns, I. Kratochvíl a A. Růžička. Na letošním 
dubnovém zasedání se komise věnovala především následujícím tématům: 

���� Příprava nových výcvikových směrnic. Výcviková komise pokračovala v práci na 
přípravě nového základního výcvikového standardu CMAS/SPČR, jehož účinnost se 
předpokládá od 1. 1. 2016. Výchozí předloha tohoto dokumentu upravená s ohledem na 
aktuální legislativu pro oblast rekreačního potápění prošla ještě před zasedáním komise 
dvěma koly připomínek, nyní zbývá doladit nové VS po formulační stránce.  

���� Příprava nových bezpečnostních směrnic. Druhý základní standard, u kterého se 
předpokládá účinnost od 1. 1. 2016, představují bezpečnostní směrnice. K jejich 
přípravě bylo nutno přistoupit jednak kvůli nezbytné provázanosti s výcvikovými 
směrnicemi, jednak proto, aby odpovídaly současným postupům v rekreačním potápění. 
Byla vypracována základní předloha, která nyní prochází připomínkovým řízením 
v rámci VK. 

� Výcvikový web na doméně cmas.cz. Projekt sleduje vytvoření podmínek pro snazší 
získávání informací o potápěčském výcviku v systému CMAS/SPČR. Web má v tomto 
ohledu být zaměřen nejen na potápěčské instruktory, ale také na širší potápěčskou 
veřejnost i na nové zájemce o potápění. Důležitým prvkem je vzájemný prolink s webem 
SPČR. Strukturu stránek vypracuje P. Hruška.  

���� Potápěčské průkazy a deníky CMAS/SPČR. Zásoby průkazů a deníků jsou již 
prakticky rozebrány. V průběhu posledních let se objevilo několik návrhů změn jejich 
obsahu i formátu; výchozí verzi pro projednání na červnovém zasedání VK připraví D. 
Vondrášek. 

���� Implementace výcviku s CCR Liberty. Prezidia členských svazů SPČR schválila 
implementaci výcviku s uvedeným přístrojem do portfolia systému CMAS/SPČR. 
Pověření členové VK budou pokračovat v konzultacích s T. Sládkem a A. Procháskou. 
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