Zápis ze zasedání VK SPČR 1/2022
Lachtan Brno, 11. a 12. března
Přítomni: J. J. Čermák, M. Haták, J. Hovorka, J. Holopírek, R. Hřib, I. Kratochvíl,
M. Nachtigal, V. Vrbovský
Omluveni: P. Hruška, A. Růžička, L. Šefc, J. Zetek,
Zapsal: V. Vrbovský
1. Výcvik
1.1 Zasedání VK SPČR 2022
■ 11. a 12. březen, Lachtan Brno
■ 10. a 11. červen, Lachtan Brno
■ 23. a 24. září, Lachtan Brno
■ 25. listopad, Říčany u Brna (pokud se podaří uskutečnit Seminář instruktorů SPČR)
1.2 Výcvikové akce SPČR 2022
■ Školení z teorie v rozsahu CMAS P3
Plánováno na 18. – 20. únor, neuskutečněno kvůli nejasné situaci ohledně pandem.
opatření.
■ Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku a workshop k vedení výcviku
Plánováno na 11. – 13. březen, neuskutečněno pro nezájem.
■ Školení instruktorů SPČR pořádané SČP
13. – 15. květen, Barbora; organizátor M. Nachtigal, lektoři J. Hovorka, J. Zetek, P.
Macura, O. Franěk. Tematické okruhy viz bod 1.3 tohoto zápisu.
■ Zkoušky na kvalifikaci CMAS I1 a CMAS I2
20. – 22. květen, Barbora; organizátor M. Nachtigal, zkušební komise bude v případě
konání akce ustavena operativně.
■ Školení instruktorů SPČR pořádané SPMS
7. – 9. říjen; Svobodné Heřmanice, vedoucí V. Vrbovský, lektoři V. Vrbovský, J.
Holopírek, R. Hřib, I. Kratochvíl. Tematické okruhy viz bod 1.3 tohoto zápisu.
■ Seminář instruktorů SPČR 2022
26. a 27. listopad; motel Kobero, Říčany u Brna, vedoucí V. Vrbovský. Zatím
s otazníkem, bude záležet na podzimním vývoji kovidové nákazy.
1.3. Tematické okruhy pro Školení instruktorů SPČR v roce 2022
Pro tato školení VK doporučuje tato témata: dekompresní tabulky, plánování ponorů,
seznámení se specializačními kurzy Operátor kompresoru a Sidemount potápění.
1.4 Prodloužení platnosti uznávání školení z metodiky vedení výcviku
VK rozhodla o prodloužení platnosti uznávání školení z metodiky vedení potápěčského
výcviku absolvovaného v letech 2019 – 2021 do 31. 12. 2024.

1.5 Ekonomická stránka organizace výcvikových akcí SPČR
1.5.1 Přítomní členové VK se znovu vyjádřili k návrhu založit ekonomiku výcvikových akcí
na pevně stanovených parametrech.
1.5.2 Na minulém zasedání VK byl objem této finanční podpory např. pro uskutečnění
zkoušek na instruktory vyčíslen na cca 40 tis. Kč. Z toho náklady na jednoho
examinátora/školitele na cca 11 tis. Kč (odměna 7 tis., cestovné 2 tis., ubytování 1,2 tis.,
stravné 0,5 tis. Kč; jednotlivé částky stanoveny dle spodní hranice obvyklého ocenění
lektorské činnosti), při třech examinátorech/školitelích (= minimální počet dle VS) tedy
cca 33 tis. Kč. K tomu nutno přičíst pronájem bazénu za cca 2,5 tis. Kč a fixní náklady
cca 4 tis. Kč. Tato kalkulace, sestavená v září 2021, však nezahrnuje aktuální inflaci,
která celkovou sumu navyšuje na cca 50 – 55 tis. Kč.
1.5.3 Účastnický poplatek pro zájemce o zkoušky na instruktorskou kvalifikaci VK
navrhuje pevně stanovit ve výši 10 tis. Kč s odkazem na výhody projektu Nový instruktor,
který úspěšnému absolventovi zkoušek zaručuje návratnost podstatné části tohoto
poplatku.
1.5.4 VK pověřuje I. Kratochvíla, aby na základě podkladů, které mu dodá předseda VK,
projednal výše uvedené na zasedání SD SPČR 21. 4. 2022 a ověřil, zda je možné
s takovouto finanční podporou zkoušek ze strany SPČR počítat.
1.6 J. Hovorka školitelem instruktorů specializace Nitrox Blender
S platností od 12. 3. 2022 jmenovala VK SPČR školitelem instruktorů specializačního
kurzu Nitrox Blender (míchač nitroxových směsí) J. Hovorku a rozšířila tak kádr těchto
školitelů na 3 – J. Hovorka, M. Aišman, S. Pěkník.
2. Workshop Egypt 2018
2.1 I. Kratochvíl dle úkolu ze zasedání VK 24. a 25. 9. 2021 projednal na SD SPČR 4. 11.
2021 vysvětlení VK reagující na výhrady prezidia SČP z jednání SD SPČR 30. 6. 2021.
2.2 SD SPČR konané 4. 11. 2021 pověřilo kontrolní komisi (KK) SPČR přezkoumáním
celé záležitosti. Podkladový materiál pro KK připravil předseda VK a předal jej 15. 11.
2021. O výsledku uvedeného přezkumu k VK dosud nedorazily žádné informace, lze tedy
předpokládat, že očekávaná zpráva KK v dané věci bude prezentována na zasedání SD
SPČR 21. 4. 2022.
3. Technické normy pro rekreační potápění
3.1 J. J. Čermák informoval VK o průběhu jednání s Českou agenturou pro standardizaci
(ČAS) a ozřejmil připravovaný překlad uvedených TN pro rekreační potápění po formální,
administrativní i technické stránce včetně způsobu řešení odměny za tuto činnost.
3.2 VK za účelem překladu TN pro rekreační potápění ustavila pracovní skupinu ve
složení J. J. Čermák (vedoucí), M. Nachtigal, L. Šefc, J. Hovorka a R. Hřib.
4. Specializační kurz Operátor kompresoru
VK rozhodla předložit vedení SPČR ke schválení specializační kurz Operátor
kompresoru, který připravil J. Hovorka. Na SD SPČR 21. 4. 2022 projedná I. Kratochvíl.
5. Instruktor specializace Sidemount diving

VK prodiskutovala doplněk VS pro kurz Sidemount potápění, týkající se získávání
instruktorské kvalifikace v rámci této specializace, který všem členům VK rozeslal J.
Zetek. Dospěla přitom k závěru, že instruktorem Sidemount potápění s oprávněním školit,
cvičit a udělovat uvedenou specializaci se může stát držitel kvalifikace minimálně CMAS
I2, který úspěšně absolvuje kurz Sidemount potápění.
6. Standardy CMAS 2018
Je zapotřebí vrátit se k problematice posouzení souladu stávajících výcvikových
standardů SPČR se standardy CMAS verze 2018, příslušný materiál členům VK znovu
rozešle J. Hovorka.

