
VÝCVIKOVÁ KOMISE SPČR 2021 – I. pololetí 2022 

   V důsledku všeobecných turbulencí spojených od roku 2020 s pandemií kovidu 

nemohla VK ukončit svůj mandát na léta 2016-2020 obvyklým způsobem, ale musela 

pokračovat v mimořádném režimu, aby nedošlo k úbytku stávajících instruktorů, kterým 

by jinak skončila platnost jejich licencí. 

Složení VK SPČR na období 2021-2025 

   Během v úvodu zmíněné doby opustili řady VK dva aktivní a odborně vysoce fundovaní 

členové, a sice Honza Jahns, který v červenci 2021 zemřel, a Arnošt Růžička v důsledku 

dlouhodobé závažné zdravotní indispozice. 

   Kádr VK pro funkční období 2021-2025, schválený Shromážděním delegátů SPČR, je 

v současné době stabilizován v následujícím složení: za SČP Jiří J. Čermák, Miloslav 

Haták, Jiří Hovorka, Petr Hruška, Milan Nachtigal, Luděk Šefc (zároveň člen TC CMAS), 

Jaroslav Zetek; za SPMS Jindřich Holopírek, Roman Hřib, Ivan Kratochvíl, Vladimír 

Vrbovský (zároveň předseda VK). 

Plošné prodloužení instruktorských kvalifikací 

   V důsledku pandemických restrikcí bylo v letech 2020 a 2021 nutno přistoupit 

k mimořádnému prodloužení aktuálně expirujících instruktorských kvalifikačních stupňů. 

Jednalo se o nezbytný, avšak zároveň nesystémový zásah do oblasti školení instruktorů 

a prodlužování platnosti jejich kvalifikací. Výcviková komise SPČR proto v zájmu návratu 

k zavedenému režimu těchto školení a prolongací rozhodla o plošném prodloužení 

kvalifikačních stupňů všem instruktorům SPČR o dva roky.  

   S účinností od 1. 1. 2022 byla tedy platnost instruktorských kvalifikací prodloužena 

následovně (expirace – prodloužení): 2022 – do 31. 12. 2024; 2023 – do 31. 12. 2025; 

2024 – do 31. 12. 2026.  Podmínkou platnosti takto prodloužených kvalifikací je úhrada 

členských příspěvků SČP nebo SPMS na příslušné období. O vystavení instruktorských 

kvalifikačních karet s letopočtem expirace 2024, resp. 2025, resp. 2026 mohou instruktoři 

zažádat na základě vlastního uvážení. 

Výcvikové akce Svazu potápěčů ČR 

   V roce 2020 neumožnila pandemická opatření konání žádné z obvyklých celostátních 

výcvikových akcí. Následující rok a část letošního již přinesly postupné zlepšení situace. 

   2021 – uskutečněno:  

- Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku, 10.-12. 9.; 5 účastníků. 



- Workshop k vedení potápěčského výcviku, 17.-19. 9.; 4 účastníci. 

   2022 – uskutečněno: 

- Zkoušky na instruktory, 20.-22. 5; ze 4 zúčastněných uspěli 2 získáním CMAS I2. 

- Školení instruktorů SPČR pořádané SČP, 28. 5.; účast 16. 

   2022 – plánováno: 

- Školení instruktorů SPČR pořádané SPMS, 7.-9. 10., Svobodné Heřmanice. 

- Seminář instruktorů SPČR, 26.-27. 11., hotel Kobero, Říčany u Brna. Zatím není jisté, 

zda po dvouleté přestávce způsobené proticovidovými restrikcemi umožní finanční 

situace SPČR uspořádání XXIII. ročníku oblíbeného semináře; každopádně neztrácejme 

naději... 

Vybrané výstupy z jednání VK 

Přerušení činnosti instruktora SPČR: VK s účinností od 1. 7. 2021 stanovila obecně 

platný postup pro přerušení činnosti instruktora SPČR: O přerušení činnosti požádá 

instruktor VK, žádost není třeba zdůvodňovat. Na dobu jednoho roku je této žádosti 

vyhověno automaticky, VK dá pokyn sekretariátům svazu nevystavovat kvalifikační karty 

pro žadatele. V případě přerušení na dobu delší než jeden rok, ale kratší než 3 roky, 

musí žadatel před reaktivací absolvovat povinné školení instruktorů a splnit všechny 

požadované praktické disciplíny. O reaktivaci instruktor požádá VK, ta jeho žádosti 

vyhoví za předpokladu splnění uvedených podmínek, doplacení členských příspěvků a 

informuje sekretariáty svazů o možnosti vystavovat kvalifikační karty pro tohoto 

instruktora. 

Prodloužení platnosti metodiky: Na zasedání v březnu 2022 VK rozhodla o 

prodloužení platnosti uznávání školení z metodiky vedení potápěčského výcviku 

absolvovaného v letech 2019-2021 do 31. 12. 2024. 

Ekonomika výcvikových akcí: VK dospěla k závěru, že akce zaměřené na přípravu a 

zkoušky zájemců o instruktorskou kvalifikaci, je nadále neúnosné organizovat na bázi tzv. 

ekonomické samonosnosti, tedy bez potřeby finančního přispění ze strany členských 

svazů SPČR.  To však zároveň znamenalo účastnický poplatek zcela závislý na počtu 

účastníků. Z dlouhodobých zkušeností vyplynulo, že možnost stanovení konkrétní částky 

teprve těsně před akcí má demotivační efekt. Pravidelně totiž dochází k tomu, že původní 

počet zájemců o zkoušky, který slouží jako podklad pro předběžnou kalkulaci 

účastnického poplatku, se krátce před konáním akce sníží i na méně než polovinu, což 



se vzápětí projeví výrazně vyšším poplatkem, než s jakým zbylí zájemci původně počítali. 

Typickým příkladem z nedávné doby jsou zrušené zkoušky na instruktory v říjnu 2021, 

kdy z původních 6 zájemců zůstali 3, ale závazně svůj zájem potvrdil pouze jediný z nich. 

Ze dvou zbývajících měl jeden zásadní problém s cenou, druhý nereagoval vůbec. 

   S ohledem na výše uvedené VK vypracovala návrh ekonomiky výcvikových akcí 

založené na pevně stanovených parametrech, který následně postoupila k projednání 

Shromáždění delegátů SPČR. To v dubnu 2022 schválilo pokrytí nákladů na personální a 

technické zajištění akce; účastnický poplatek byl pevně stanoven ve výši 10 tis. Kč  

s odkazem na možností zažádat v případně úspěšného zvládnutí zkoušek o refundaci 

části vynaložených prostředků v rámci projektu Nový instruktor. 

TN pro rekreační potápění: Členové VK M. Haták a J. J. Čermák absolvovali úspěšné 

jednání s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) a zajistili tak možnost překladu 

aktuální verze technických norem pro rekreační potápění. Za tímto účelem VK ustavila 

pracovní skupinu ve složení J. J. Čermák (vedoucí), M. Nachtigal, L. Šefc, J. Hovorka a 

R. Hřib. 

Výcvikové standardy CMAS/SPČR: Posouzením souladu výcvikových standardů SPČR 

s aktuální verzí standardů CMAS se zabývají členové VK R. Hřib a J. Hovorka. 

Nový školitel instruktorů specializace Nitrox Blender: S platností od 12. 3. 2022 

jmenovala VK SPČR J. Hovorku školitelem instruktorů specializačního kurzu Nitrox 

Blender (míchač nitroxových směsí) a rozšířila tak kádr těchto školitelů v rámci SPČR na 

tři (J. Hovorka, M. Aišman, S. Pěkník). 

Instruktor specializace Sidemount Diving: Instruktorem specializačního kurzu 

Sidemount potápění s oprávněním školit, cvičit a udělovat uvedenou specializaci se může 

stát držitel kvalifikace minimálně CMAS I2, který úspěšně absolvuje kurz Sidemount 

potápění. 

Nový specializační kurz Operátor kompresoru: Byly schváleny náplň a výcvikové 

směrnice specializačního kurzu Operátor kompresoru (CMAS Compressor Operator) 

vypracované J. Hovorkou. Zájemci se v něm mohou v obecné rovině zevrubně obeznámit 

s technickými, a zejména bezpečnostními aspekty používání vysokotlakého kompresoru 

při plnění tlakových lahví potápěčských přístrojů. 

Příjemnou letní sezónu 2022 za VK přeje                                                                     

Vladimír Vrbovský 


