
 

Ze zasedání VK SPČR 3/2015 
 
Třetí zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů České republiky v roce 2015 
proběhlo 2. a 3. října na základně Lachtanu Brno za účasti členů J. J. Čermáka, M. 
Hatáka, J. Hovorky, P. Hrušky, L. Šefce, J. Holopírka, J. Jahnse, I. Kratochvíla, A. 
Růžičky a V. Vrbovského. Na tomto zasedání, předposledním jak v tomto roce, tak 
v celém funkčním období 2012 – 2015, se VK zabývala následujícími záležitostmi: 

���� Nové základní standardy CMAS/SPČR. Výcviková komise dokončila přípravu 
nových základních standardů – bezpečnostních a výcvikových směrnic. Připomínky 
členů komise k oběma předloženým výchozím návrhům byly vypořádány v průběhu 
února až října prostřednictvím elektronické korespondence. Oba dokumenty, jejichž 
účinnost se předpokládá od 1. 1. 2016, byly postoupeny prezidiím členských svazů 
SPČR ke schválení.  

���� Profesní kvalifikace Instruktor potápění. Na základě splnění všech požadavků 
stanovených zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání udělilo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy členu výcvikové komise M. Hatákovi autorizaci pro 
profesní kvalifikaci Instruktor potápění. Splněním podmínek odborné způsobilosti byl 
proces autorizace úspěšně završen. Získání této odborné způsobilosti je nyní možné 
prostřednictvím autorizované osoby po splnění řady formálních náležitostí; podrobnému 
vysvětlení postupu bude věnována prezentace na letošním Semináři instruktorů SPČR. 

� Výcvikový web na doméně cmas.cz. Výcviková komise vyjádřila podporu pracovní 
skupině ve složení P. Hruška, J. Hovorka, J. J. Čermák a T. Sládek v tom smyslu, aby 
skupina prostřednictvím P. Hrušky mohla v záležitosti webu vést potřebná jednání bez 
dalších prostředníků. 

���� Seminář instruktorů SPČR 2015. Akce se uskuteční v tradičních a osvědčených 
prostorách zařízení Vršovská Brána (ŠARZ) Horní Bradlo v sobotu 28. a v neděli 29. 
listopadu. Výcviková komise se podrobně zabývala sestavením rámcového programu a 
ekonomickým i organizačním zajištěním semináře. 

���� Projekt na podporu nových instruktorů CMAS/SPČR. Výcviková komise po 
vyhodnocení zkušeností z minulých let konstatovala, že projekt zaměřený na podporu 
nových instruktorů našeho výcvikového systému se osvědčil a doporučila prezidiím 
SČP a SPMS v něm pokračovat i v dalším období. 

���� Prodej svazových materiálů. V zájmu zvýšení prodejnosti svazových materiálů 
určených pro výcvik VK doporučila členským prezidiím SPČR racionální přecenění 
publikace využívané jako učebnice pro kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P1 (Potápění 
s přístrojem), brožovaných dekompresních postupů a tabulek (Bühlmann/SUSV 1986), 
a rovněž dekompresních tabulek Bühlmann v plastové verzi. 
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