
Zasedání VK SPČR 4/2018 

 Říčany u Brna, 23. listopadu 

Poslední letošní zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů České republiky (VK) 

se konalo v předvečer semináře instruktorů v Říčanech u Brna a zúčastnilo se jej 

všech 12 členů VK. Podstatnou část jednání zabralo sestavení kalendáře akcí 2019.  

 

   Kalendář zasedání VK 2019 

   Plánováno 5 zasedání – 25. a 26. 1., 5. a 6. 4., 7. a 8. 6., 20. a 21. 9. (vždy Lachtan 
Brno) a 22. 11. (Říčany u Brna).  

   Kalendář výcvikových akcí 2019 

- Školení z potápěčské teorie: 15. – 17. 2., Lachtan Brno, přihlášky V. Vrbovský. 

- Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku: 9. – 10. 3., Barbora (ev. 
alternativa), přihlášky M. Nachtigal.   

- Workshop k vedení potápěčského výcviku: 23. – 24. 3., Barbora (ev. alternativa), 
přihlášky M. Nachtigal. 

- Školení instruktorů SPČR pořádané SČP: 17. – 19. 5., Barbora, přihlášky M. 
Nachtigal. 

- Zkoušky na instruktory CMAS I1 a I2: 24. – 26. 5., Barbora, přihlášky M. Nachtigal. 

- Školení instruktorů SPČR pořádané SPMS: 4. – 6. 10., Svobodné Heřmanice, 
přihlášky V. Vrbovský. 

- Seminář instruktorů SPČR 2019: 23. – 24. 11., Říčany u Brna, členům instruktorského 
sboru SPČR bude rozeslána pozvánka.  

   Vyhodnocení XXI. Semináře instruktorů SPČR (2018) 

   Semináře, který se uskutečnil o víkendu 24. a 25. 11., se zúčastnilo 44 instruktorů 
(přesněji 2 instruktorky a 42 instruktorů) SPČR a 2 zájemci mimo instruktorský sbor. 

   Sobotní program byl věnován prezentacím zaměřeným na činnost VK, technické normy 
ČSN EN pro rekreační přístrojové potápění, resuscitaci za použití defibrilátoru AED, 
historii a současnost CMAS, potápěčské nehody, a dále na výsledky měření radiace nad 
hladinou potápěčských lokalit. Po jeho ukončení se účastníci věnovali tradiční a oblíbené 
neformální výměně názorů a zkušeností. 

   Nedělní prezentace se týkaly hyperbarického centra SPMS v Ostravě, stability plavidel, 
anafylaktické reakce a pohledem lékaře na problematiku technického potápění. 

  Akci lze celkově hodnotit jako úspěšnou, osvědčilo se i místo konání, motel Kobero 
v Říčanech u Brna, kde letos seminář probíhal již třetím rokem. 

   Poděkování 

   Výcviková komise děkuje členům instruktorského sboru SPČR za práci, odvedenou na 
poli potápěčského výcviku v roce 2018, i za náměty pro svou další činnost. 

Vladimír Vrbovský                                                                                                                        
předseda výcvikové komise SPČR 

 


