Ve dnech 1. a 2. prosince 2012 uspořádala Výcviková komise Svazu potápěčů ČR

XV. SEMINÁŘ INSTRUKTORŮ SPČR,
který se uskutečnil již tradičně v Horním Bradle

Program přednášek a prezentací:
Sobota 1. prosince 2012
- MUDr. Arnošt Růžička – KPCR

- Miloslav Haták – 1. pomoc při potápěčské nehodě
- MUDr. Radek Pudil – Posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů
- Promítnutí DVD - Podvodní pozorovatelna, Lomeček u Domažlic
- MUDr. Arnošt Růžička - sekty z Lechovic – prezentace činnosti klubu ze které bylo
vybráno cca 5 mil. Kč pro „Centrum PARAPLE„
- MUDr. Karel Šustr - Hyperbarická komora v Traumacentru nemocnice České
Budějovice - prezentace
- Případ akutní otravy kyslíkem v komoře ÚLZ
Příspěvek k případu otravy kyslíkem – Miloslav Haták: pracovní potápěč při dýchání
čistého kyslíku ve 40 metrech po dobu 10 minut, celoobličejová maska, několik dní
následky
- Ivan Kratochvíl - Legislativa
správný zápis na ČSÚ dle IČO: Svaz českých potápěčů, klub potápěčů xxx
Dekompresní centrum - barokomora ze Svobodných Heřmanic přesunuta do Ostravy,
Sládkova 27, do budovy svazu, hlavně léčení se zázemím, 5 barů
- Miloslav Haták - Potápěčské nehody – popis a rozbor několika nehod v České
republice

- MUDr. Arnošt Růžička - Potápěčské nehody statistika nehod z USA
- Miloslav Haták - Potápění pod ledem
informace ze zimního potápění – technické vybavení a způsob potápění pod ledem.
- Ivan Kratochvíl - Zamrznutí podchlazené vody v plese - Modré pleso, vzduch kolem
- 17 °C kašovitá konzistence vody
- Všichni přítomní instruktoři obdrželi od SČP CD: „Prezentace Potápěč P** - zásobník
pro instruktory“ k využití ve výcviku.
Neděle 2. prosince 2012
- Oldřich Lukš: Saturační potápění – zajímavá přednáška s prezentací potápěčské
techniky a dýchacích směsí od roku 1897 do současnosti

- Jiří Hovorka: CMAS TC v roce 2012
- Diskuse
nevhodná forma prezentace dat instruktorů na webu SPČR
návrh přihlásit všechny instruktory na konferenci instruktorů SČPR : CMAS –
instruktoři na Pandoře, http://pandora.idnes.cz/conference/cmas/

SPČR hradil prostřednictvím SČP a SPMS účastníkům semináře nocleh a občerstvení

