Jak se stát instruktorem CMAS
Svaz potápěčů, který je jednou z federací CMASu (www.cmas.org), věnuje přípravě,
výuce, praxi a přezkoušení kandidátů na instruktora potápění velkou pozornost,
protože jde o základ potápěčské činnosti, o úroveň výcviku a hlavně bezpečnost.
Zájemce musí mít třetí potápěčský kvalifikační stupeň, tedy kvalifikaci Potápěč
CMAS P*** nebo ekvivalent, dále mít uhrazeny členské příspěvky a platnou
lékařskou prohlídku.
Zkouškám na instruktora před komisí předchází příprava v rámci akcí Výcvikové
komise i individuální příprava ve spolupráci s některým instruktorem. Pravidelnou a
povinnou součástí přípravy je účast na školení z metodiky vedení potápěčského
výcviku, kdy se zájemci dozví podrobnosti o teoretické i praktické výuce v kurzech
CMAS, součástí je předvádění potápěčského výcviku v bazénu.
Pravidelnou a nepovinnou součástí přípravy, nicméně velice důležitou, je účast na
workshopu, kde si zájemci vyzkouší podle předem zadaných zkušebních témat
přednášet teorii, nejčastěji s pomocí prezentace a také praktickou výuku v bazénu.
Jedná se tedy o zkoušku nanečisto, spojenou s neformálním hodnocením od členů
budoucí zkušební komise. Současně s touto přípravou je velice vhodné kontaktovat
nějakého aktivního instruktora, účastnit se jeho lekcí jak teoretických, tak praktických
a pomáhat mu jako jistící potápěč nebo demonstrátor. S jeho pomocí je možné být
nejen pasivním účastníkem náslechů teorie, ale i po domluvě, pečlivé přípravě a
kontrole prezentace si zkusit přednášet nějakou část na učebně a být hodnocen.
Vlastní zkouška na kvalifikaci instruktor potápění probíhá během víkendu v několika
oblastech: a) písemný test dle otázek na P3, ale s přísnějším kritériem, b) nalezení
správného dekompresního postupu u 5 příkladů, 80 % musí být správně, c) ústní
zkouška před komisí ze všech témat potápěčské teorie na úrovni P3, d) předvedení
resuscitace, e) předvedení podávání kyslíku, f) přednáška uchazeče na předem
zadané téma z potápěčské teorie za účelem hodnocení nejen vědomostí, ale
především pedagogických schopností, g) předvedení záchrany potápěče s ABC i
s dýchacím přístrojem v otevřené vodě, h) předvedení praktického výcviku na bazénu
z předem zadaného tématu.
Zkušební komise průběžně hodnotí výkony uchazeče, nevyhovující vyřazuje, úspěšní
získají kvalifikaci Instruktor CMAS I2 a ti, kteří musí na sobě ještě zapracovat získají
kvalifikaci Instruktor CMAS I1, něco jako asistent instruktora s dílčími úkoly, který ale
nemůže vést celý potápěčský kurz a vydávat kvalifikační karty.
Pokud jde o administrativní a časové hledisko je třeba sledovat kalendář akcí
Výcvikové komise, chodit na náslechy i sledovat praxi některého instruktora,
pomáhat mu v rámci svých kompetencí potápěče s kvalifikací P3, přihlásit se včas na
povinné školení z metodiky výcviku (platí 2 roky), ve vlastním zájmu se zúčastnit
workshopu a včas se přihlásit na zkoušku, kde se vyžaduje úhrada nákladů, lékařská
prohlídka, předložení úhrady členských příspěvků SPČR, absolvování školení
z metodiky. Po úspěšném zakončení následuje potvrzení do průkazu potápěče,
úhrada členských příspěvků 5 let dopředu, úhrada kvalifikační karty a instruktorského
razítka. Kvalifikaci je nutno dle výcvikových směrnic po 5 letech obnovovat podle
zadaných kritérií: účast na 2 školeních s předváděním resuscitace, podávání kyslíku
a záchrany potápěče z hloubky kolem 20 m a hlavně vycvičit min. 10 potápěčů.
Obecně je získání instruktorského oprávnění v systému CMAS / SPČR relativně
dlouhodobá záležitost vyžadující hodně znalostí a praktických dovedností, ale na

druhé straně je několikanásobně levnější než v jiných výukových systémech, zvláště
s výraznou finanční podporou v rámci projektu na podporu získání nových
instruktorů, kdy lze získat zpět až 80 % nákladů. O možném prodloužení této akce na
další 3 roky se bude jednat na podzim.
Pravidelný kalendář akcí Výcvikové komise, uveřejňovaný na webu Svazu potápěčů,
zahrnuje tyto akce pro získání instruktorské kvalifikace:
polovina března:
konec dubna:
konec května:
začátek září:

Metodika, Barbora nebo Praha, asi 3 000 Kč
Workshop, Barbora nebo Praha, asi 3 000 Kč
Zkoušky na instruktory, Barbora, asi 5 000 Kč
další Zkoušky na instruktory, Brno a Dalešice, asi 5 000 Kč

Cena akcí závisí na počtu účastníků, připravuje ji vedoucí akce, při velmi malém
zájmu může být akce zrušena. Naopak je možné uspořádat akce kdykoli i pro
jednoho zájemce, ale pak jsou náklady pro jednu osobu podstatně vyšší.
Veškeré přihlášky, dotazy a žádosti směřujte na VK nebo sekretariát Svazu
potápěčů, pokud není uvedeno jinak.
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