
VÝCVIKOVÁ KOMISE SPČR V ROCE 2016 

 

Výcviková komise SPČR (VK) letos absolvovala pět zasedání. Čtyři z nich se 
uskutečnila na potápěčské základně Lachtanu v Brně v termínech 29. - 30. ledna., 
8. - 9. dubna, 10. - 11. června a 30. září - 1. října. Poslední letošní zasedání VK se 
konalo 25. listopadu v Říčanech u Brna v předvečer Semináře instruktorů SPČR 
2016. Ve své činnosti věnovala VK pozornost zejména následujícím tématům: 

VÝCVIKOVÉ STANDARDY. K 1. lednu 2016 nabyly účinnosti nové základní standardy 
pro potápění a výcvik, a sice bezpečnostní a výcvikové směrnice. Kromě umístění na 
webu byly péčí SPMS vydány rovněž tiskem v tradičním formátu a designu. V průběhu 
roku byly vypracovány další standardy týkající se specializačních kurzů - směrnice pro 
potápění s trimixem a směrnice pro potápění hendikepovaných. 

VÝCVIKOVÉ MATERIÁLY. VK pracuje na sloučení všech platných výcvikových materiálů 
(směrnic, osnov výcviku apod.) do jednoho souboru, aby tak instruktorům usnadnila 
orientaci a vyhledávání. 

PRODLUŽOVÁNÍ LICENCÍ. K prodlužování doby platnosti instruktorských kvalifikačních 
stupňů byli VK dle Výcvikových směrnic SPČR 2016, čl. 5.1.8, pověřeni J. J. Čermák, M. 
Haták, J. Hovorka, L. Šefc, J. Jahns, I. Kratochvíl, A. Růžička a V. Vrbovský. 

ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ. Kromě povinné náplně dle Výcvikových směrnic SPČR 2016 
stanovila VK pro školení instruktorů v období 2016 - 2017 témata: Nové základní 
standardy, barotrauma plic, údržba potápěčské výstroje (případně další doplňková 
témata dle možností lektorů a zájmu účastníků). 

ZKUŠEBNÍ TESTY. VK dospěla ke shodě v otázce celkové inovace sborníku zkušebních 
testů z potápěčské teorie. Tato činnost bude probíhat v roce 2017, během kterého 
zůstává v platnosti stávající sborník s výjimkou témat BS a VS (k dispozici na webu), 
jejichž neodkladné přepracování si vyžádala účinnost nových základních standardů. 

OSNOVY VÝCVIKU. VK projednala potřebu změn v osnovách výcviku na jednotlivé 
potápěčské kvalifikační stupně. Tato aktivita je motivována snahou reagovat na aktuální 
změny ve standardech CMAS a zároveň v maximální míře přiblížit osnovy současné praxi 
uplatňované v rekreačním potápění a výcviku. 

DEFIBRILÁTORY. Byl prezentován a přijat návrh rozšířit výuku postupů při poskytování 
první pomoci o používání defibrilátorů, tedy přičlenit tuto problematiku k resuscitaci a k 
podávání kyslíku. V tomto smyslu bude také rozšířen stávající manuál ke kurzu 
poskytování kyslíku. 

DEKOMPRESNÍ TABULKY. VK pracuje na zavedení dekompresních tabulek, které 
oproti stávajícím přinesou jednodušší a přehlednější způsob vyhledávání dekompresních 
postupů a přispějí tak ke zjednodušení výuky této disciplíny jak pro cvičence, tak pro 
instruktory. 

Vladimír Vrbovský, předseda VK SPČR  

 


