Zápis ze zasedání VK SPČR 1/2020
Lachtan Brno, 17. a 18. ledna
Přítomni: J. Hovorka, M. Nachtigal, J. Holopírek, R. Hřib, I. Kratochvíl,
L. Šefc, V. Vrbovský
Omluveni: J. J. Čermák, M. Haták, P. Hruška, J. Jahns, A. Růžička
Zapsal: V. Vrbovský
1. Kalendář VK SPČR 2020
1.1 Zasedání VK SPČR 2020
■ 17. a 18. leden; Lachtan Brno
■ 3. a 4. duben; Lachtan Brno
■ 5. a 6. červen; Lachtan Brno
■ 18. a 19. září; Lachtan Brno
■ 27. listopad; motel Kobero, Říčany u Brna
1.2 Výcvikové akce SPČR 2020
■ Školení z teorie v rozsahu CMAS P3
21. – 23. únor; Lachtan Brno, vedoucí V. Vrbovský; lektoři J. Holopírek, A. Růžička, R.
Hřib, V. Vrbovský. Rozeslání a zveřejnění pozvánky zajistí vedoucí akce, organizaci
přípravy (příjem přihlášek, komunikaci se zájemci a základnou na Lachtanu atd.) zajistí J.
Holopírek.
■ Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku
6. – 8. březen; Barbora a Litvínov, vedoucí M. Nachtigal; lektoři V. Vrbovský a M.
Nachtigal. V době tohoto zasedání VK zatím bez přihlášek, přípravu včetně alternativy
ohledně místa konání zajistí vedoucí akce operativně podle reálného zájmu.
■ Workshop k vedení potápěčského výcviku
21. – 22. březen; Barbora, vedoucí M. Nachtigal. Příprava akce stejně jako u školení
z metodiky.
■ Školení instruktorů SPČR pořádané SČP
15. – 17. květen; Barbora, přihlášky: M. Nachtigal.
Jako nadstavbová témata Školení instruktorů SPČR v letech 2020 a 2021 byla
stanovena: 1) Plicní automatiky (základní principy konstrukce a fungování PA); 2) Krevní
oběh a dýchaní (anatomie a fyziologie).
■ Zkoušky na kvalifikaci CMAS I1 a CMAS I2
29. – 31. květen; Barbora, přihlášky: M. Nachtigal.
■ Školení instruktorů SPČR pořádané SPMS
2. – 4. říjen; Svobodné Heřmanice, vedoucí V. Vrbovský.

■ Seminář instruktorů SPČR 2020
28. a 29. listopad; motel Kobero, Říčany u Brna, vedoucí V. Vrbovský.
2. Prodlužování platnosti instruktorských kvalifikací
2.1. V rámci SČP pověřuje VK prodlužováním platnosti instruktorských oprávnění v roce
2020 J. J. Čermáka, M. Hatáka, J. Hovorku a L Šefce.
2.2 V rámci SPMS pověřuje VK prodlužováním platnosti instruktorských oprávnění v roce
2020 I. Kratochvíla, A. Růžičku a V. Vrbovského.
2.3 Při objednávání kvalifikačních karet pro instruktory, kterým je prodlužována platnost
jejich kvalifikace, je nutné dodržování postupu vyžadovaného sekretariátem.
3. Akreditace MŠMT 2020
Pro realizaci zadání, rozeslaného ze sekretariátu e-mailem 9. 9. t. r., ustavila VK
pracovní skupinu (PS) ve složení M. Haták (vedoucí PS), A. Růžička, J. J. Čermák, L.
Šefc, J. Holopírek.
Na základě informací vedoucího PS, poskytnutých v rámci telefonické konzultace
s předsedou VK, lze předpokládat splnění úkolu ve stanoveném termínu.
4. Projekt optimalizace výcviku
Úkol trvá (po rezignaci původního zpracovatele videodokumentace se zpracování
příslušné části projektu ujal P. Hruška; část pořízeného materiálu je již sestříhána, na
dalším se pracuje).
5. Problematika ČSN EN
5.1 Při hledání možnosti, jak zpřístupnit požadavky technických norem v oblasti
poskytování služeb v rekreačním přístrojovém potápění instruktorskému sboru SPČR,
dospěla VK k závěru, že bude vhodné připravit materiál pro instruktory takovým
způsobem, aby při jeho tvorbě nebylo zapotřebí kopírovat normy nebo jejich části.
5.2 V první fázi je zapotřebí pořídit překlad anglického originálu příslušných TN. Překlad
přislíbil J. J. Čermák, pomoc s překladem nabídl M. Nachtigal.
6. Projekt komplexní přípravy uchazečů o instruktorskou kvalifikaci
6.1 Detailní informace pro získání zpětné vazby, kterou připravili M. Nachtigal a V.
Vrbovský, byla rozeslána na kluby, umístěna na weby cmas.cz, SČP a SPMS, a byla
rovněž prezentována na Semináři instruktorů SPČR 2019 a na Shromáždění delegátů
SPMS.
6.2 Monitorováním zpětné vazby včetně koordinace zájmu o komplexní přípravu
s kalendářem přípravy a zkoušek kandidátů instruktorské kvalifikace v roce 2020 byl
pověřen M. Nachtigal.
6.3 Monitoring k datu tohoto zasedání VK: Nabídka zatím bez odezvy.

7. Potřeba rozšíření kádru školitelů instruktorů
Všem členům VK se ukládá působit při každé příležitosti na potenciální kandidáty z řad
CMAS I2, aby se přihlásili ke zvýšení kvalifikace na CMAS I3.
8. Různé
8.1 Žádost J. Mikuleckého ve věci prodloužení platnosti instruktorské kvalifikace.
Jmenovaný stačil v uplynulých 5 letech absolvovat pouze jedno školení instruktorů
z důvodu zaneprázdnění přípravou na lékařskou atestaci a následnou účastí na
zahraniční vojenské operaci. Nyní se obrací na VK s žádostí o stanovení podmínek pro
zachování a prodloužení platnosti instruktorské kvalifikace.
Po projednání žádosti souhlasí VK s tím, aby po absolvování jarního termínu školení
instruktorů v roce 2020 (15. – 17. 5., Barbora) a za předpokladu splnění ostatních
podmínek dle článku 5.1.6 platných VS byla J. Mikuleckému prodloužena platnost jeho
instruktorské kvalifikace na období let 2020–2024. S výsledkem projednání žádosti
seznámí jmenovaného předseda VK.
8.2 Dotaz držitele kvalifikace NAUI Divemaster. Zájem o instruktorskou činnost ve
CMAS projevil P. Žůček, držitel kvalifikace vedoucího potápěče ve výcvikovém systému
NAUI. S podmínkami získání instruktorské kvalifikace CMAS v rámci SPČR seznámí
jmenovaného předseda VK.
8.3 Zájem držitele PADI OWSI o činnost ve CMAS. O informace ohledně možnosti
získání instruktorské kvalifikace CMAS v rámci SPČR požádal prostřednictvím webového
formuláře D. Horský, držitel instruktorské licence v systému PADI. Vzhledem k tomu, že
se jedná o instruktora, dospěla VK ke shodě, že u tohoto zájemce není nutno trvat na
absolvování školení z metodiky vedení výcviku; ostatní podmínky dle platných VS.
S uvedeným seznámí jmenovaného předseda VK.
8.5 Připomínka k vydávání kvalifikačních karet. VK upozorňuje, že při vydávání
kvalifikačních karet novým instruktorům je z hlediska započítávání doby platnosti
zapotřebí postupovat stejně jako při prodlužování doby platnosti kvalifikace stávajících
instruktorů, a sice tuto dobu počítat od 1. 1. roku, který bezprostředně následuje po roce,
v němž byla získána (resp. prodloužena) instruktorská kvalifikace.
8.6 K nehodě z roku 2017. L. Šefc připomněl tragickou nehodu z července 2017, ke
které došlo na Trhové Kamenici při výcviku s tím, že je namístě, aby se k ní z hlediska
případných pochybení při dodržování výcvikových a bezpečnostních směrnic vyjádřila
rovněž VK.
8.7 Informace:
- L. Šefc informoval o připravovaném zasedání TC CMAS v Marrákeši, kde hodlá využít
osobního jednání se šéfem TC Rezikem „Zizou“ Abdelazizem k seznámení se záměry
v přípravě metodiky i v dalších oblastech řízení výcviku ve CMAS.
- M. Nachtigal informoval o tom, že na stávající úspěšnou výstavu z historie potápění
v TM Brno naváže příprava další expozice na podstatně větší ploše a vyzval členy VK,
aby podle svých možností na tomto projektu spolupracovali.
- L. Šefc informoval o výpravě Po stopách Korálu, organizované 1. LF a FVTS UK.
Organizátoři akce se oficiálně obrátí na SPČR a HDS s výzvou o zapojení.

