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V tomto čísle najdete ...

„V předvánočním zmatku a shonu je rozumné udělat si chvilku volna, říkal jsem kamarádům v klubu OSAC Plzeň večer na bazénu. 
Bylo to týden před Mistrovstvím České republiky v  podvodním fotografování v  bazénu, které se již tradičně konalo v  nedalekých  
Rokycanech. Nabízel jsem, že je autem svezu, ale neuspěl jsem,“ vzpomíná na prosincovou akci Ing. Jaroslav Hudec, viceprezident 
Svazu českých potápěčů a předseda klubu OSAC Plzeň.
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Co se u nás děje

Vážení sportovní přátelé,

začátek nového roku je pro 
většinu z nás příležitostí 
k poohlédnutí se dozadu za 
starým rokem a předsevze-
tím do nového roku.

Pokud pohlédnu zpět, tak pro 
Svaz českých potápěčů byl 
loňský rok dobrým rokem, 
jak v oblasti spolkové, spor-
tovní i společenské. Vzhle-
dem k závislosti na dotační 
státní politice, známé jejími 
nepředvídatelnými turbulen-
cemi, nakonec i ekonomické.
Do nového roku bych vám 
všem rád popřál hodně  
radosti z našeho krásného 
sportu, hodně pohody pod 
vodou i nad ní a hlavně pevné 
zdraví, bez kterého se vše 
ostatní neobejde.

Protože zdraví a bezpečnost 
potápění spolu úzce souvise-
jí, byl bych velice rád, pokud 
by následující rok byl rokem 
mimo jiné zacíleným na pro-
pagaci a vzdělávání v oblast-
ní bezpečného potápění.

Na setkávání s vámi nejen 
u vody a pod hladinou se těší

MUDr. Pavel Macura,  
prezident Svazu českých potápěčů

foto Milan Solčanský
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Rozptýlená pozornost 
při potápění
O potápěčce

Jedná se o ženu ve věku 48 let, se základním cer-
tifikátem pro potápění na otevřené hladině, který 
získala před dvaceti lety. Od té doby se nepotápěla 
a před nedávnem si stejný kurz zopakovala. Je 
170 cm vysoká, váží 104 kg, její body mass index 
(BMI) činí 36 kg/m2. Před nedávnem zhubla o 20 kg 
a v hubnutí se snaží pokračovat, i když v průběhu 
sedmidenního potápěčského výletu lodí v Austrálii 
žádnou redukční dietu nedržela.

Nehoda

Podle vlastních slov druhý den výletu „při focení pod 
vodou ztratila pojem o čase.“ Přestala
kontrolovat ciferník tlakoměru a v hloubce 30 me-
trů zjistila, že jí zbývá pouze 70 barů dýchací směsi. 
Její potápěčský kolega jí naznačoval, že se má vy-
nořit, takže začala stoupat. Popisuje, že sice dosta-
la strach, ale uvědomovala si, že nesmí k hladině 
vyrazit příliš rychle. Začala tedy stoupat pomalu.
Ve čtrnácti metrech se rozhlédla a zprvu nemohla 
svého kolegu najít. Přitom pozorovala, jak se jí ten-
čí zásoba vzduchu. Nakonec, když vystoupala na 
šest metrů, jí zbývalo jen 20 barů. Rozhodla se pro 
bezpečnostní přestávku a celou dobu soustředěně 
pozorovala ciferník tlakoměru. Hned, jak přestávku 
ukončila, naznačila svému kolegovi, že bude vystu-
povat k místu, kde kotví loď.
Pomalu vystupovala a měla vše pod kontrolou, když 
najednou zjistila, že jí začínají hlavou rychle kroužit 

úzkostné myšlenky. Nakonec si velice oddechla, 
když ručička hloubkoměru spočinula na nule.
Na hladině napustila vzduchem svůj kompenzátor 
vztlaku, a když se podívala na ciferník
manometru, zjistila, že lahev je zcela prázdná.
Vzpomíná: Byl to ponor do třiceti metrů a hrozně 
jsem se za sebe styděla. Kolega to na sobě nedal 
znát, ale jsem si jistá, že jsem ho zklamala. Nikdy 
jsem mu nepřiznala, jak blízko jsem byla úplnému 
vyčerpání vzduchových zásob, ale velice jsem se mu 
omlouvala s tím, že se to nikdy nebude opakovat. 
Když jsem hovořila s dalším potápěčem, který dří-
ve dělal instruktora, a vylíčila mu celou situaci, při-
znal, že kdysi udělal stejnou chybu – nechal se 
unést nějakou činností a zapomněl kontrolovat ci-
ferníky měřících přístrojů. Říkala jsem si: „Tak se 
to může stát i instruktorovi!“ Byla jsem v šoku, jak 
jednoduše
může člověk ztratit pojem o tom, v jaké hloubce se 
nachází. V duchu jsem si slíbila, že vždy při dalších 
ponorech zůstanu se svým kolegou a budu pečlivě 
sledovat měřicí přístroje.

Rozbor situace

Naše potápěčka měla veliké štěstí, že si nevšimla 
nízkého tlaku v potápěčské láhvi později. Kdyby zů-
stala v této hloubce o něco déle, pravděpodobně by 
jí vzduch došel dříve, než by se dokázala vynořit. 
Zprávy o špatných koncích potápěčů, kterým došly 
vzduchové zásoby, zaznamenává DAN každý rok. 
I když se vzduch vyčerpá, nemusí to hned znamenat 

smrt. Fatální konce však nastávají především 
u málo zkušených potápěčů ve spojení s panikou 
a rychlým výstupem.

Australská studie, která sledovala tisíc rekreačních 
potápěčů, popisuje 20krát častější překvapení nad 
skutečným stavem vzduchových zásob u potápěčů, 
kteří se vynořují s malým množstvím vzduchu opro-
ti potápěčům, kteří jsou opatrnější a nechávají si 
vzduchu přebytek.

Jinými slovy, tito potápěči častěji nedbají na cifer-
níky svých měřících přístrojů, podobně jako potá-
pěčka, jejíž příběh jsme popsali výše.

Posledních několik let jsem se sice potápěl často, 
ale bez fotoaparátu. Když jsem se nedávno začal po 
dlouhé době opět věnovat podvodnímu fotografová-
ní, první věcí, kterou jsem si musel znovu uvědomit, 
bylo, jak může fotoaparát naprosto pohltit vaši po-
zornost, pokud chcete zachytit nějaký zajímavý ob-
jekt. Potom je velice jednoduché zapomenout na 
tlakoměr a hloubkoměr, a to je rovněž jeden z dů-
vodů, proč DAN důrazně doporučuje rekreačním 
potápěčům potápět se s kolegou. I v našem případě 
kolega potápěčce naznačil, že je třeba se vynořit, 
než jí dojde vzduch a doprovodil ji na hladinu, takže 
byl připraven poskytnout ji kdykoliv potřebnou po-
moc.

Naše potápěčka unikla o vlásek, odnesla si cenné 
poučení a zachránila si život, aby se mohla potápět 
i nadále. Klíčové pro dobré zvládnutí situace bylo 
především nepanikařit při výstupu, zůstat blízko 

u kolegy a nafouknout kompen-
zátor vztlaku na hladině. Dříve 
bylo fotografování pod vodou vý-
sadou zkušených potápěčů, pro-
tože vodotěsný fotoaparát nebyl 
levnou záležitostí a nevyskytoval 
se tedy na běžném seznamu věcí, 
které si pořizoval potápěčský za-
čátečník. Byly to časy, kdy jeden 
film stačil na pořízení maximálně 
24 nebo 36 snímků. Pro dnešní 
potápěče je však vodotěsný foto-
aparát daleko dostupnější, takže 
si jej s sebou berou i úplní nováč-
ci, kteří ještě nemají zažité pově-
domí o nebezpečí, která přináše-
jí různé situace pod vodou. 
Jednoduchá dostupnost a odpou-
tání pozornosti od techniky pono-
ru, které fotoaparát může způso-
bit, přinášejí jisté nebezpečí. 
Proto doporučujeme novým po-
tápěčům, kteří si s sebou pod 
vodu berou fotoaparát, aby pro-
brali se svými kolegy plán ponoru 
před tím, než se potopí a zvážili 
pečlivě zvýšené riziko rozptýlení 
pozornosti pod vodou.

Text a foto: DAN Europe
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Proskákané vyhlášení 
reprezentace

Na dvě hodiny bylo pronajaté celé centrum, závodníci i trenéři mohli vyzkoušet 
různé druhy trampolín, ale taky skoky do měkké hmoty a souboje tyčí s pří-
padným pádem do molitanových kousků. K dispozici byli také dva profesionál-
ní trenéři, kteří zájemcům radili. Na všech byla vidět dobrá nálada, a že si ne-
tradiční sportovní aktivity užívají.

Ti, kteří nechtěli skákat, si mohli nabídnout z rautu, skokani se k nim poté při-
pojili a v zábavě ještě nějakou chvíli pokračovali.

Jak už se ovšem při vyhlášení pořádaném Svazem českých potápěčů stalo tra-
dicí, kromě drobných dárků čekalo na všechny i sportovní vyžití. Po české muta-
ci Pevnosti Boyard, kterou před čtyřmi lety zažili v TEP Faktoru, a motokárách, 
na kterých se všichni prosvištěli před dvěma lety, se tentokrát akce konala 
v trampolínovém centru na Zličíně.

Někteří se nemohli zúčastnit, ať už z důvodu nemoci či časového křížení s ji-
nou akcí. Účast tedy byla menší než v minulých letech, ale i proto měli všichni 
na trampolínách hodně prostoru.

Na 23. listopadu 2018 byli všichni úspěšní závodníci a jejich trenéři pozváni do Prahy na vyhlášení reprezentace.
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Jak byste zhodnotil tuto sezonu?
Z hlediska reprezentace, kdybych v nadsázce použil příměr „poměr ce-
na-výkon“, hodnotím pozitivně. Jsme malý sport ještě rozdělený na jed-
notlivé disciplíny. Naštěstí dostáváme od státu dotace, a musím za ně 
poděkovat. Co nemáme na podmínkách, dohání nadšení sportovců a taky 
jejich trenérů, bez kterých by to nešlo. Jsem moc rád, že jsem na vyhlá-
šení mohl být, všem osobně poděkovat a popovídat si s nimi. Bylo to pří-
jemné zpestření oproti celoroční kancelářské práci.

Mluvil jste o více sportech pod Svazem, daří se jim všem?
Díky sportovcům a mladým, držíme všechny potápěčské sporty, které 
máme pod svými křídly. V dnešní době je na prvním místě popularity  

APNOE, tedy nádechové potápění. Zdá se, že by 
mohlo být jedním z předváděcích olympijských 
sportů, což je dobře.

Co plánujete do budoucna?
Je potřeba naše sporty zatraktivnit. Musíme hle-
dat nové kanály, jak oslovit mladé a jak dát 
o sobě vědět. Protože pokud o sobě nedáme vě-
dět, budeme pořád taková Popelka. Vizí pro mě 
je, aby lidé věděli, že potápění je také sportem, jak má být - různými 
disciplínami, že se nejedná jen o zájmovou aktivitu pro bohaté na exotic-
ké dovolené. Chci zvýšit prestiž a povědomí o našem sportu. Pro začátek 
v rámci naší republiky a sportovního prostředí.

Rozhovor se statutárním zástupcem 
Svazu potápěčů České republiky 
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Ohlédnutí za Mistrovstvím 
UW foto v bazénu  
v Rokycanech

Nabízel jsem, že je autem svezu, ale neuspěl 
jsem.

V minulých letech tam úspěšně soutěžili i členo-
vé našeho klubu OSAC (Alena Voráčková, Richard 
Bartoš, …), v současnosti sice skoro všichni 
máme na ponory pěkné UW foťáky, ale moc toho 
s nimi neumíme. Nebo ano, ale soutěžit nechce-
me… A přitom v Rokycanech byl v sobotním pro-
gramu i workshop, kterého se mohl zúčastnit 
každý zájemce. A záruka odborné kvality v osobě 
proslulého známého UW fotografa Bohouše 
Kráčmara, který již po dlouhá léta všechna mis-
trovství úspěšně organizuje. Mezinárodní renomé 
Bohouš získal především organizací Mezinárod-

ního festivalu podvodní fotografie, filmu a dět-
ských výtvarných prací PAF Tachov. Letos 1. až 3. 
března 2019 to bude již 41. ročník!

Ale zpět k mistrovství v Rokycanech. Když jsem 
tam v sobotu 15. prosince dopoledne přijel, ba-
zén byl již obsazen prvními třemi soutěžícími po-
tápěči fotografy. Na okraji stál Bohouš, v rukou 
třímající tyč, která vypadala jako žerď praporu do 
průvodu nebo velký rybářský prut, na jejímž kon-
ci byla lampa s bleskem. Asistoval nasvícením 
náročného záběru, při kterém fotograf pod vodou 
hledal vhodný úhel záběru potápějící se modelky. 
Synchronizovat vše byl kumšt. Pozoroval jsem to 

s obdivem k jejich trpělivosti a udělal si pár mo-
mentek pro náš klubový web. Vedle mne se ob-
jevil další Kráčmar. Byl to syn Bohouše Jakub. 
Vím, že Jakub je rovněž výtečný fotograf a spor-
tovec, takže byla i chvilka na zajímavé povídání. 
Bohouš asistování ukončil a věnoval se organi-
zátorským povinnostem.

Podle oficiálních propozic bylo mistrovství vyhlá-
šeno ve třech fotografických tématech: A) foto-
grafie s modelem, B) pohyb a C) volné téma 
a v samostatné kategorii na volné téma pro děti 
do 15 let. V bazénu se průběžně prostřídali všich-
ni soutěžící. Pozorovat je při práci bylo poučné, 
ale i zábavné. Zejména komunikace asistujících 

přátel s fotografem a modelem! Strefit se do 
správného okamžiku s rekvizitou hozenou do 
vody… Nicméně všichni svůj čas pro soutěžní foto 
dokonale využili. Vzhledem k nízkému počtu při-
hlášených účastníků nebylo pro porotu příliš ča-
sově náročné vyhodnotit soutěžní snímky a ve 
shodě s harmonogramem vyhlásit výsledky. Můj 
patriotismus potěšil vítěz z Plzeňska Milan Sol-
čanský, na dalších místech byl 2. Jiří Jarkovský 
a 3. Ivan Vychodil. Gratulace patří všem soutěží-
cím a poděkování především obětavým nadšen-
cům pro potápěčské fotografování ze svazové 
komise, personálu bazénu a představitelům  
města.

Domů jsem z Rokycan odjížděl s předsevzetím, 
že pro zvýšení zájmu o účast na takto dobře při-
pravených závodech musíme propagačně udělat 
mnohem víc. Snad tomu i touto krátkou zprávou 
včetně foto momentek z mistrovství přispěji.
Text: Ing. Jaroslav Hudec, viceprezident Svazu 
českých potápěčů a předseda klubu OSAC Plzeň

Foto: Bohumil Kráčmar, Jaroslav Hudec

V předvánočním zmatku a shonu je rozumné udělat si chvilku volna, říkal jsem 
kamarádům v klubu OSAC Plzeň večer na bazénu. Bylo to týden před Mistrov-
stvím České republiky v podvodním fotografování v bazénu, které se již tradičně 
konalo v nedalekých Rokycanech.
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Jako každý rok, i v roce 2018 podpo-
řil Svaz českých potápěčů pravidel-
nou sportovní činnost potápěčského 
sportu v klubech. Soustavným ak-
tivním jednáním s Ministerstvem 
školství mládeže a tělovýchovy ČR 
se podařilo získat finanční prostřed-
ky z dotačního programu „Organi-
zace sportu“. Ve snaze podpořit 
podvodní sporty bylo klubům evido-

vaným ve Svazu českých potápěčů 
rozděleno téměř 1 500 000 korun, 
jak bylo prezentováno na valné hro-
madě v Benešově.
Podpořili jsme tak pravidelný potá-
pěčský a plavecký výcvik, trénink 
v bazénech a ve vybraných potápěč-
ských lokalitách s obsahovým za-
měřením na výuku a výcvik zásad 
a pravidel bezpečného potápění,  

záchrany tonoucího a ochrany  
zdraví při plavání a potápění dle 
platné metodiky a bezpečnostních 
pravidel.
Většina klubů použila přidělené fi-
nanční prostředky na úhradu nájmů 
bazénů nebo na organizaci sportov-
ních akcí a soutěží.
Naším cílem bylo podpořit podvodní 
sporty!

Tak jako vždy v prosinci, pořádaly 
Potápěčský klub OHŘE, Asociace 
horských vůdců a Agentura OCEA-
NIE výstup na horu Bořeň. Výstup se 
uskutečnil 8. prosince 2018.

Na parkovišti u Chaty Bořeň se se-
šlo před 10. hodinou asi třicet účast-
níků. Cestou k vrcholu děti vyhledá-
va ly  pod le  značek  na  zemi 
a stromech ukrytá pouzdra se zají-
mavými otázkami. Za správné odpo-
vědi byly odměněny malými pozor-
nostmi. „Po výstupu na vrchol se 
počasí umoudřilo a my jsme mohli 
udělat společné vrcholové foto. Ces-
tou zpět jsme opět sesbírali dva vel-
ké igelitové pytle s různým odpa-
dem. Po sestupu na základnu jsme 
předali dětským účastníkům dárko-
vé balíčky a účastnické listy. Potom 
si děti a dospělí opekli buřty, podá-
val se horký čaj a pro dospělé sva-
řené víno,“ přibližuje Bohouš Cink 
z pořádajícího klubu.

Svaz Českých potápěčů vyhlašuje  
41. ročník mezinárodního potápěč-
ského festivalu PAF Tachov. Festival 
je otevřený pro amatéry i profesio-
nály z celého světa. Přihlášky je nut-
né podat do 31. ledna. Ceny jsou 
dotovány částkou 10 000 €. Soutěží 
se v kategoriích film, foto, kreslený 
humor a dětská výtvarná tvorba. 
Všechny podrobnosti jsou na webu 
www.paftachov.cz.

V termínu 4. - 6. prosince 2018 proběhlo v hotelu Sole-
nice u Orlické přehrady instrukčně metodické zaměst-
nání policejních potápěčů České republiky. Tato setká-
ní se organizují každoročně a v letošním ročníku jsme 
mezi přednášejícími z řad hostů mohli uvítat prof. MUDr. 
Františka Novomeského, MUDr. Štěpána Novotného, 
MUDr. Pavla Kopelenta a Miroslava Lukáše. Další pro-
gram byl tvořen přednáškami z vlastních řad. V průbě-
hu setkání proběhlo také na základě předchozí domlu-
vy se Svazem potápěčů ČR školení „Poskytovatel 
kyslíku“, kterého se účastnilo celkem 67 policejních 
potápěčů. Školení bylo rozděleno do dvou bloků, první 
teoretická část proběhla dne 4. 12. a druhá – praktická 
část dne 5. 12. V obou případech bylo školení provede-
no instruktorem CMAS I2 Jiřím Šejbou, který je zároveň 
policejním potápěčem. V rámci školení byly použity vý-
ukové materiály SPČR a v praktické části byly provede-
ny nácviky s přístroji, které vlastní jednotlivé potápěč-

ské skupiny PČR. Nejvíce byly zastoupeny soupravy 
Saturn Oxy, byla zde i souprava DAN či souprava sesta-
vená z tlakové láhve a samostatně dokoupených kom-
ponentů patřící Martinu Aišmanovi. V praktické části 
patří poděkování MUDr. Kopelentovi, Martinu Aišmano-
vi a zdravotnickým záchranářům ZZMV za vydatnou po-
moc při názorných ukázkách a cvičeních poskytování 
kyslíku a resuscitace.

Každoroční výstup  
na Bořeň

PAF Tachov

Školení OXP

Co se u nás děje

Praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace s užitím 
externího defibrilátoru

Dne 3. listopadu 2018 se konal již 17. ročník semináře 
potápěčské medicíny. Místem setkání byly tradičně pro-
story výcvikového střediska královéhradeckého Klubu 
sportovního potápění C 21 v Holetíně. Akce proběhla 
pod záštitou I. interní kardioangiologické kliniky LF UK 
a FN v Hradci Králové, Lékařské komise Svazu potápě-
čů České republiky, Asociace profesních potápěčů, Klub 
sportovního potápění C 21 v Hradci Králové a organiza-
ce DAN Česko.
Na pořadu jednání byla aktuální medicínská problema-
tika spojená s potápěním. MUDr. Miroslav Šercl se ve 
své přednášce věnoval významu cíleného CT vyšetření 
plic pro potápěče, které v indikovaných případech při-
nese jasnou diagnózu a pomůže identifikovat nejasné 
stavy. Problematice potápěčských nehod se věnoval 
MUDr. Pavel Macura, MUDr. Radek Pudil se věnoval 
kardiovaskulární problematice potápění se zaměřením 
na pravou komoru a svoji přednášku doplnil výsledky 
vlastního výzkumu v této oblasti. Zdravotní problema-
tika technického potápění byla náplní první přednášky 
MUDr. Arnošta Růžičky, který své druhé sdělení zamě-
řil na novinky v kardiopulmonální resuscitaci. Tuto dů-
ležitou oblast doplnil praktickým nácvikem kardiopul-
monální resuscitace s využitím automatického 
externího defibrilátoru účastníky semináře (viz obrá-
zek). MUDr. Miloš Sázel se věnoval ve své kazuistice 
neobvyklé příčině bolestí hlavy v souvislosti s potápě-
ním. Nad rámec programu přinesl Miloš Haták infor-
mace o některých potápěčských nehodách, které se 
staly v uplynulém roce.
Akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře a byla pro-

vázena bohatou diskuzí. S potěšením lze konstatovat, 
že se okruh lékařů zajímajících se o potápěčskou pro-
blematiku rozšiřuje, o čemž svědčí stoupající počet 
účastníků. A co potápění? Předchozí večer tak, aby ne-
došlo k narušení přednášek, někteří účastníci sestou-
pili do temných a chladných vod holetínského lomu při 
nočním ponoru, který si užili.

Co lze říci závěrem? Podobné akce jsou potřeba s ohle-
dem na zvyšování bezpečnosti všech potápěčských ak-
tivit a péče o zdraví nezanedbatelné části populace, 
která se věnuje tomuto krásnému sportu. Navíc mají 
tyto akce i nezanedbatelný společenský rozměr.

Text a foto: Dr. Radek Pudil,  
Lékařská komise Svazu potápěčů České republiky

17. ročník semináře potápěčské medicíny

Svaz českých potápěčů opět podpořil finančními prostředky  
sportovní činnost klubů
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Vyřizování členských záležitostí: Úterý a čtvrtek 8–12 a 14–17 (ostatní dny dle předchozí dohody)

Redakce eNemo
Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Benáková ■ Vaše náměty a připomínky posílejte na eNemo@svazpotapecu.cz

Dovolujeme si vás upozornit, že termín na  
zaplacení členských příspěvků na rok 2019 je  
31. 3. 2019. Po vyřízení členských příspěvků vám 
pošleme příslušný počet „členských známek“, 
které mohou členové použít k vylepení na kvalifi-
kační karty či do potápěčských deníků.

Na webových stránkách naleznete formulář na 
evidenci členských příspěvků.

Výše členských svazových příspěvků:

Člen výdělečně činný 250 Kč

Děti do 15 let 100 Kč

Člen nevýdělečně činný 100 Kč  
(studenti denního studia 16 - 26 let,  
osoby na mateřské dovolené, důchodci)

Číslo účtu KB: 49235011/0100  
VS: evidenční č. klubu

Dne 19. října 2018 se konalo ve španělském Alicante 
zasedání Technického výboru (Technical Committee) 
CMAS. Zasedání se zúčastnilo deset členů výboru 
včetně našeho zástupce. Výbor byl informován o tom, 
že CMAS požádá o zařazení freedivingu na program 
olympijských her v roce 2024 v Paříži. Freediving pře-
stane spadat pod Sportovní výbor CMAS a bude zalo-
žen nový nezávislý výbor CMAS odpovědný za tuto dis-
ciplínu. Valné shromáždění CMAS je plánováno na 
duben 2019, tentokrát v Evropě (není dosud určena 
země).
Mezi hlavními projekty TC pro příští období je zpro-
voznění veřejné databáze, která bude sloužit k regis-
traci potápěčských kvalifikací (pro případ zapomenu-
tí kartičky apod.) a také jako komunikační platforma/
sociální síť. Poplatek za přístup bude 15 €/rok. Další 
hlavní úkol na rok 2019 je příprava e-learningové plat-
formy. Dosud jsou zpracovány materiály na P*. Do-
končení projektu má být za dva a půl roku. Další vý-
znamné projekty jsou kontrola kvality a práce 
s potápěči se speciálními potřebami (Special Need 
Divers – SND).
V rebreatherovém potápění CMAS spolupracuje 
s RESA (Rebreather Education & Safety Association). 
RESA připravuje nové standardy (ISO certifikace). Uva-
žuje se o crossover kurzech pro CCR instruktory jiných 
organizací do CMAS rebreather programu. Jedná se 

také o dohodě s výrobcem JJ-SCR (http://jj-ccr.com).
Po skončení zasedání TC se 20. a 21. 10. 2018 konal 
„CMAS Special Need Diving Meeting“. SND zajištuje 
výcvik a potápění všech osob mimo rámec standard-
ních potápěčských CMAS programů. SND zahrnuje 
(ale není omezeno jen na ně) seniory, potápěče v re-
habilitačních programech, potápěče se senzorickým, 
fyzickým nebo mentálním postižením. Tato konferen-
ce má za cíl sdílet zkušenosti a pedagogické přístupy, 
potápěčské standardy, vytvořit mezinárodní platformu 
pro výměnu informací a znalostí, informovat o novin-
kách v oblasti výcviku instruktorů SND připravovaných 
určenou pracovní skupinou CMAS TC, a na závěr sjed-
notit návrhy a závěry vyplývající z diskuze během  
zasedání. Cílem je prezentovat SND jako inkluzivní 
sport, kde se spolu potápějí společně postižení  
i zdraví sportovci.

Text a foto: Luděk Šefc

Historicky první juniorské mistrovství 
světa v podvodním ragby se konalo 
v německém Oberhausenu. Juniorská 
základna České republiky není tak ši-
roká. I přesto byl postaven tým, který 
jel hájit naše barvy a ukázat, že 
i v České republice hrajeme dobré 
podvodní ragby.

„Naším hlavním cílem bylo zprostřed-
kovat našim juniorům možnost být 
u toho, seznámit se s ragby, tak jak se 
hraje ve světě a umožnit jim sesbírat 
velmi cenné zkušenosti,“ konstatuje 
prvotní impuls naší účasti trenér juni-
orů Zdeněk Kamiš.
Juniorské reprezentační týmy z 8 stá-
tů byly složeny z hráčů a hráček naro-
zených v letech 1998 – 2003 (15 let- 
20 let). Věkový průměr českého týmu 
byl na spodní hranici (16 let). České 
barvy hájilo celkem 9 hráčů, z toho 3 
dívky.
„Naši junioři poprvé hráli v hracím 
čase 2x 15 minut čistého času, což ve 
finále je cca 40 minut ve vodě. Dopo-
sud byli zvyklí na svých 2x 10 minut 
hrubého času a ještě nebyli v plné se-
stavě. Myslím, že jim to dalo dost za-
brat,“ usmívá se co-trenérka Nina Mo-
cová.

Největší odměnou pro trenéry byly ve 
finále pozitivní reakce komentátorů, 
zástupců CMAS a ostatních týmů, kte-
ří velmi kvitovali účast českého týmu. 
I přestože umístění nedopadlo, v závě-
rečném ceremoniálu všechny týmy 
českým ragbistům a ragbistkám vyjá-
dřili svůj respekt dlouhým potleskem.
Díky finanční podpoře Svazu potápěčů 
České republiky má nyní sportovní dis-
ciplína podvodního ragby plně vybave-
ný juniorský tým, který sílí a nabírá 
zkušenosti pro reprezentaci na dalších 
mezinárodních soutěžích.

Foto: Archiv UWR juniorské reprezentace

V sobotu 10. listopadu 2018 proběhla v hotelu  
BENICA v Benešově u Prahy Valná hromada  
Svazu českých potápěčů. Na programu byly body:

1.  Zpráva o činnosti Svazu českých potápěčů za 
období 2017 až 2018

2.  Zpráva o hospodaření Svazu českých potápěčů

3.  Zpráva Kontrolní komise Svazu českých potá-
pěčů

4.  Zprávy odborných komisí

5.  Losování o věcnou cenu

Členské příspěvky 2019 50. výročí založení KSP  
v Hradci Králové

Zasedání TC CMAS

Česká republika 
 nesměla chybět!

Valná hromada 2018

19. října 2018 proběhlo 
u příležitosti 50. výročí 
založení KSP J. Y. Cous-
teau v Hradci Králové 
slavnostní zasedání čle-
nů a přátel klubu, na kte-
rém vyzdvihl významný 
přínos klubu pro potápě-
ní prezident SČP MUDr. 
Pavel Macura. Součástí 
setkání byl také křest 
kroniky klubu v knižním 
vydání s názvem Vzhůru 
ke dnu… 50 let s klubem 
potápěčů J. Y. Cousteau. Zároveň předal členu výboru panu 
Pavlu Rozsypalovi jako ocenění jeho dlouhodobé aktivní spol-
kové práce Stříbrný odznak Svazu potápěčů České republiky. 
Blahopřejeme a do dalších let přejeme mnoho elánu a ra-
dosti z potápění.


