
 

ZÁVAZNÉ POKYNY VÝCVIKOVÉ KOMISE SVAZU POTÁPĚČŮ ČR 
 
 

   Vážení kolegové instruktoři,       

   v době od 1. 1. 2006, kdy nabyly účinnost Výcvikové směrnice SPČR 2006, vydala 
výcviková komise SPČR řadu závazných pokynů, některé z nich s časově omezenou 
platností. Závazné pokyny VK SPČR, které jsou aktuální i nadále, uvádíme v tomto 
dokumentu.  

                                                                                                               Vladimír Vrbovský 
předseda VK SPČR  

 
 

 
ZMĚNY VS SPČR 2006 (POTÁPĚČ CMAS P2 A INSTRUKTOR CMAS I2) 

   Pro zavedení doporučeného postupu řešení krizové situace Potápěč bez vzduchu 
(OOA) do potápěčského výcviku bylo nezbytné provést dílčí změny v některých formu-
lacích Výcvikových směrnic SPČR 2006, a sice: 

● V ustanovení 3.5 (Potápěč CMAS P2), části Povinné úkony/Uchazeč musí správně 
provést, se 5. bod mění na Po výdechu a signálu o nedostatku vzduchu ve střední 
hloubce uplavat 2 – 5 m k partnerovi, zahájit společné dýchání z jednoho přístroje 
a předvést řízený výstup. 

● V ustanovení 4.2 (Instruktor CMAS I1), části Povinné úkony/Uchazeč musí správně 
provést, se 2. bod mění na Po výdechu a signálu o nedostatku vzduchu v hloubce 
20 m uplavat 2 – 5 m k partnerovi, zahájit společné dýchání z jednoho přístroje a 
předvést řízený výstup. 

 

POSTUP ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE INSTRUKTOR CMAS I3 

   Výcviková komise SPČR od roku 2008 nevyhlašuje zvláštní termíny pro zkoušky na 
kvalifikační stupeň Instruktor CMAS I3, ale provádí tato přezkoušení v rámci svých 
prodloužených zasedání. Oproti dřívější praxi tak zájemci získávají výhodu výběru z 
několika termínů do roka, další výhodou je koncentrace dostatečného počtu držitelů 
kvalifikace Instruktor CMAS I3 pro jmenování zkušební komise.  

● Zájemci o zvýšení kvalifikace na stupeň Instruktor CMAS I3 musejí rozeslat či jinak 
doručit výcvikové komisi SPČR kandidátskou práci na zadané téma, a to v předstihu 
nejméně 6 týdnů před příslušným termínem obhajoby a přezkoušení.  

● Členové výcvikové komise SPČR k této kandidátské práci vznesou písemně připo-
mínky a zašlou je kandidátovi tak, aby je měl k dispozici nejpozději 3 týdny před pří-
slušným termínem obhajoby a přezkoušení a mohl se připravit na ně reagovat v rámci 
obhajoby.  

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ INSTRUKTORSKÝCH ZKOUŠEK 

   Výcviková komise SPČR dospěla k závěru, že v zájmu zpřístupnění výcvikového 
systému CMAS/SPČR pro potenciální zájemce o instruktorskou činnost z řad držitelů 
kvalifikace vedoucího potápěče či jejího ekvivalentu (Divemaster, Master  Diver) z vy-
braných výcvikových systémů je vhodné připustit, aby se tito zájemci za předpokladu 



 

splnění ostatních požadavků dle VS SPČR 2006 mohli přihlásit na instruktorské zkouš-
ky ve CMAS/SPČR. 

   Pro zájemce, kteří již získali značné zkušenosti a také vysokou kvalifikaci v jiném vý-
cvikovém systému, je demotivující, mají-li znovu procházet potápěčským výcvikem. Ne-
ní proč se z jejich strany obávat negativního ovlivnění úrovně výcviku, poněvadž pro při-
puštění ke zkouškám na CMAS I musejí absolvovat školení z metodiky vedení výcviku 
v SPČR, a při vlastních zkouškách musejí prokázat požadovanou teoretickou a praktic-
kou potápěčskou erudici jakož i své instruktorské schopnosti. 

   Výcviková komise SPČR považuje za způsobilé pro přijetí ke zkouškám na kvali-
fikační stupně Instruktor CMAS I1 a Instruktor CMAS I2 držitele kvalifikace vedou-
cího potápěče z  výcvikových systémů IANTD, PADI, SSI, ITD, NAUI, SDI/TDI a 
ZPS, a to za předpokladu splnění ostatních vstupních požadavků dle VS SPČR 
2006. 

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO VÝCVIKU POTÁPĚNÍ S TRIMIXEM 

   Pro oblast výcviku potápění s trimixem se výcviková komise SPČR rozhodla akcepto-
vat skutečnost, že vstupní kvalifikace většiny výcvikových systémů pro tuto specialitu 
odpovídá úrovni CMAS P2.  Z toho vyplývá následující: 

● Přihlásit se do výcviku potápění s trimixem je možno od kvalifikace CMAS P2 (potaž-
mo Advanced Nitrox, viz dále). 

● Pro úroveň Basic Nitrox jsou vstupní podmínky kvalifikace min. CMAS P1 plus praxe 
v rozsahu 20 ponorů ve volné vodě. 

● Pro úroveň Advanced Nitrox jsou vstupní podmínky kvalifikace min. CMAS P2 plus 
Basic Nitrox. 

 

DOBA PLATNOSTI KVALIFIKACE INSTRUKTORŮ SPECIALIZACÍ 

   Pokud není ve standardech pro instruktorskou činnost v rámci příslušné specializace 
stanoveno jinak (jako je tomu např. u CDI), nemá instruktor povinnost prodlužovat dobu 
platnosti instruktorské specializace. Musí však být splněna podmínka, že takový instruk-
tor je držitelem platné instruktorské kvalifikace dle VS SPČR 2006, oddíl 4 – Instruktor-
ské kvalifikační stupně. 
 

 


