
 

Ze zasedání VK SPČR 5/2013 
 
 
Poslední zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů České republiky v letošním 
roce proběhlo 29. a 30. listopadu na Horním Bradle, v předvečer Semináře instru-
ktorů SPČR a po skončení jeho sobotního programu. Zasedání se kromě členů 
VK J. J. Čermáka, M. Hatáka, J. Hovorky, P. Hrušky, L. Šefce, J. Holopírka, F. Pet-
ra, J. Jahnse, I. Kratochvíla a V. Vrbovského dále zúčastnili viceprezident SČP J. 
Hudec, S. Pěkník a J. Dvořáček. Na tomto zasedání se VK zabývala především 
problematikou specializačních kurzů. 
 
 
���� Specializační kurzy 
 

● Specializační kurz Vrakové potápění (Wreck Diving; WD): VK podrobně projedna-
la výcvikové směrnice pro vrakové potápění, předložené J. J. Čermákem. Vyslovila sou-
hlas s uspořádáním kurzu vedeného S. Pěkníkem (případně jiným instruktorem WD 
s kvalifikací Instructor Trainer výcvikového systému uznávaného SPČR). V závěru toho-
to kurzu se uskuteční certifikace jeho absolventů na instruktory vrakového potápění II. 
(vyšší) kvalifikační úrovně (WDI2); zájemci o účast nemusejí mít nutně splněny vstupní 
požadavky (konkrétně pro II. kvalifikační úroveň vrakového potápěče – WD2) pod pod-
mínkou, že v rámci kurzu získají veškeré vědomosti a dovednosti předepsané pro cílo-
vou kvalifikaci (WDI2). 
 

● Specializační kurz Sidemount potápění (Sidemount Diving; SMD): Jednání pro-
běhlo za účasti autora projektu J. Zetka, který předtím danou problematiku představil 
účastníkům Semináře instruktorů SPČR 2013. Po zapracování připomínek členů VK 
do výcvikových směrnic a osnovy této specializace pověřila VK J. Zetka vedením úvod-
ního kurzu na SMD.  
 

● Specializační kurz Vysokohorské potápění (Altitude Diving): Podklady pro zave-
dení tohoto specializačního kurzu představil J. Hovorka v rámci programu Semináře in-
struktorů SPČR 2013. 
 

   Kompletní materiály k výše uvedeným specializačním kurzům byly již ve finální podo-
bě předloženy prezidiím Svazu českých potápěčů a Svazu potápěčů Moravy a Slezska 
k projednání a schválení. 
 

● Specializační kurz Potápění se skútry (Scooter Diving): Jednání ke směrnicím na 
skútrové specializace (RSD – rekreační, TSD – technická, OSD – pro potápění bez vol-
né hladiny) proběhlo za účasti autora projektu J. Piva. Předložené materiály časem pro-
šly řadou úprav a vyžadují zpracování do finální verze k projednání v prezidích zem-
ských svazů SPČR.  
 
���� Doporučené postupy VK č. 1/2014: Po vyhodnocení výsledků diskuzí s instruktor-
ským sborem na školeních instruktorů SPČR v letech 2012 – 2013 rozhodla VK vydat 
doporučené postupy pro uspořádání plicních automatik a pro řešení základních krizo-
vých situací. Tyto doporučené postupy předložila k projednání prezidiím zemských sva-
zů SPČR. 
 
���� Školení instruktorů SPČR 2014 – 2015: Obsah školení instruktorů dle ustanovení 
4.1.6 VS SPČR nadále platí beze změny. Jako nadstavbová témata stanovila VK Plicní 
automatiky (základní principy konstrukce a fungování PA; středotlak, nevyvážené a vy-



 

vážené první stupně, kdy je nutné zařazení pojistného ventilu) a Plánování ponorů 
v komplexním pojetí (bezpečnost, gas management, dekompresní režim, orientace). 
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