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Vážení členové Svazu 
českých potápěčů, vá-
žení sportovní přá- 
telé, dostává se vám  
do rukou eNemo, první 
číslo elektronického 
časopisu Svazu českých potápěčů.
Život ve společnosti je založen na ko-
munikaci a vzájemné výměně, předá-
vání a zpracování informací. Totéž,  
jak víme ze zkušeností, platí také  
pro nás potápěče  nad i pod hladinou.
Naším záměrem je vydávat čtvrtletník, 
který bude otevřen všem zájemcům  
o potápění. Pro životaschopnost časo-
pisu je důležitý zájem čtenářů, jejich 
odezva na publikovaná témata a ocho-
ta sdílet své názory a zkušenosti  
formou příspěvků. Jde o zájmový  
zpravodaj potápěčů, proto věříme,  
že se budete chtít dělit o své zkuše-
nosti, zážitky i problémy s kolegy  
potápěči.
Pevně věříme, že se nám bude dařit  
si vzájemně předávat informace  
ze všech odvětví potápění od šnor- 
chlování přes freediving až k tomu 
technickému, včetně nejrůznějších 
potápěčských specializací. Důraz 
spatřujeme ve zpravodajství a repor-
tážích o klubových, výcvikových,  
sportovních a bezpečnostních aktivi-
tách. Zajímat se budeme i o aktuální 
otázky ze života klubů a členů Svazu 
českých potápěčů. V časopise chceme 
představit práci našich instruktorů, 
trenérů, sportovců, sekretariátu,  
odborných komisí a vedení SČP. Ne-
zapomeneme ani na domácí a zahra-
niční partnerské organizace.
Ve spolupráci s partnery bude pozor-
nost věnována i vzdělávacím aktivitám, 
zaměřeným na zvyšování bezpečnosti 
potápění.
Závěrem mi dovolte popřát časopisu 
eNemo – stejně jako vám, všem  
potápěčům - správný start do začína-
jící nové potápěčské sezony. A nám 
všem čistou vodu a pěkné potápěčské 
zážitky.

MUDr. Pavel Macura, 
prezident Svazu českých potápěčů

1/2014 ≠ Vydává Svaz českých potápěčů ≠ www.svazpotapecu.cz ≠ Svaz českých potápěčů je členem mezinárodní federace podvodních sportů CMAS 
≠ www.cmas.org

V tomto čísle najdete ...

Poslední březnový víkend 28. - 30. března 2014 proběhl PAF Tachov, již 36. ročník mezinárodního festivalu potápěčské  
fotografie, filmu a dětské výtvarné tvorby. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 100 autorů. 

Pokračování na straně 2.
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Jak to celé začalo?
PAF se koná od roku 1979. Začal 
pozvolně, jako soutěž mezi kluby  
s devatenácti 8 mm a 16 mm filmy. 
K filmům se přidaly fotografie.  
Od roku 1983 nesoutěží mezi sebou 
kluby, ale jednotliví autoři.

Pokrok člověk nezastaví, v roce 
1990  se  mimo soutěž  pro- 
mítaly diapozitivy a diapásma, rok  
na to už se soutěžilo i v této katego-
rii. V průběhu času se ale začaly 
vytrácet 16 mm, následně i ty 8 mm 
– postupně byly nahrazeny vel-

koplošnými videoprojekcemi. Fes-
tival také od roku 1991 rozšířil své 
působení o prodejní výstavu potá-
pěčských firem. Do roku 1994 byli 
jedinými hodnotiteli diváci, v dnešní 
době hodnotí i dvě odborné poroty.
Zájem o PAF rostl takřka geomet-
rickou řadou - v roce 1979 se pro-
mítalo 19 filmů, v roce 1985 jich bylo 

již 25. V roce 1984 obeslalo soutěž 
18 fotografů, v roce 1987 se již  
61 soutěžících autorů pochlubilo 
216 obrázky. Soutěž však rostla  
nejen počtem účastníků, ale i po-
čtem států, které do soutěže vysla-
ly své zástupce. Na výsledkových 
listinách za ta léta najdeme nejrůz-
nější státy. Jakožto mezinárodní 
akce se tato soutěž již pořádá  
pod záštitou Světové potápěčské 
federace CMAS.
Těžko říci, co je příčinou toho,  
že se do Tachova všichni tak rádi  
a často vrací. Možná na tom má  

zásluhu patronka  Čochtanka, jejíž 
zajímavé a ženské proporce zdobí 
jak logo, tak i cenu v soutěži. Nebo 
to také může být díky neformální  
a srdečné atmosféře, která je syno-
nymem akce už od jejího počátku. 
PAF se může zúčastnit každý tvůr-
ce, kolektiv či klub, jejichž dílo po-
jednává jakoukoli formou o spor- 

tovním potápění, fauně a flóře  
pod vodou a o ochraně vodního pro-
středí. Cílem je dát možnost pre-
zentovat výsledky práce potápěčů 
různou formou, především umělec-
kou. Toto už bylo definováno v prv-
ních propozicích v roce 1979 a platí 
to dodnes.

Ročník 2014
Letošní ročník začal již v pátek  
28. března, kdy umělecky zachycené 
krásy podmořského světa hodnotilo 
pět tisíc dětí. Hlavní program festi-
valu byl zahájen v pátek odpoledne 
v tachovském muzeu vernisáží  
autorských fotografií Milana Bence.   

Večer byly promítány letošní sou-
těžní filmy, v čemž se pokračovalo 
v sobotu ráno. Souběžně probíhal  
i další program, například řada 
přednášek s podmořskou témati-
kou. Přednášení se ujaly takové 
osobnosti, jakými jsou Ing. Oldřich 
Lukš, PhDr. Tereza Petrusková  
a Miloš Chlápek.
Vyhlašování vítězů v první kategorii 
proběhlo už v sobotu odpoledne. 
Konkrétně šlo o autory dětské  
výtvarné tvorby – malí výherci si od-

nesli diplom a trofej v podobě skle-
něného Klauna očkatého či jiných 
ryb. V této kategorii  soutěžil  
na letošním ročníku rekordní počet 
580 účastníků z 35 škol.

Vítězové všech ostatních kategorií 
byli slavnostně vyhlášeni v sobotu 
večer. Oceňování vítězných fotogra-
fií a filmů provázela i barmanská 
show a taneční vystoupení.
Jak už bylo výše napsáno, kategorií 
dospělých se zúčastnilo více  
než 100 autorů z celého světa.  
Každý účastník obdržel placku  
s  l o g e m  f e s t i v a l u ,  k t e r ý m  
je “Tachovská Čochtanka“. Výherci 
jednotlivých kategorií se mohli  
radovat z velké škály cen - od tro-
fejí skleněného modelu Tachovské 
Čochtanky až po několik hrazených 
potápěčských zájezdů. 

36. ročník mezinárodního festivalu 
potápěčské fotografie, filmu a dětské 
výtvarné tvorby – PAF Tachov 2014
36. ročníku PAF Tachov, který proběhl od 28. do 30. března ve společenském areálu kina 
Mže, se zúčastnilo více než 100 autorů. Festival je otevřený pro amatéry i profesionály.  
Má ale jasné pravidlo: do soutěže ve všech kategoriích mohou být zaslány pouze snímky  
a práce, které ještě na festivalu PAF Tachov nesoutěžily.

Výsledky PAF Tachov 2014
GRAND PRIX Slow e-motion  
- Leonardo Sergiani IT
TOP Photographer Uwe Schmolke  DEU
TOP PHOTO Petra Áčová  SKA 

PAF Tachov – protocol of the jury photo

2a) Black and white pfoto
1. Nicholas Samaras ITA

2c) Color sea water
1. David Salvatori ITA

2e) Beginning author
1. Michael Weberberger AUT

Championship of Czech Republic
1. Richard Jaroněk CZE

Color fresh water
1. Alessio Viora ITA

2d) Pool photo + Creative photo
1. Lucie Drlíková CZE

3) Portfolio of the author
1. TOP Photographer Uwe Schmolke DEU

Price of child audience
Enrico Pati (akt v bazénu) 49 ITA

PAF Tachov – protocol of the jury film

GRAND PRIX Slow e-motion  
- Leonardo Sergiani IT

1a) Amateur diving film
1. Camouflage - Johan De Smedt FR

1b) Professional diving film
1. Tajemství jarních tůní  
- Hugo Habrman CZ

1c) Amateur film - film about water
1. not awarded 

1d) professional film - film about water
1. The beauty and the shark  
- Florian Guthknecht DE

Audiovisual programs
1. Maskovat se a chovat se  
- Milan Czapay DE

www.paftachov.cz



Jak se vyhnout zdravotním  
problémům při potápění
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Mezinárodní potápěčská federace (CMAS) sestavila standardy, které tvoří základ systému 
Mezinárodních potápěčských certifikátů pro potápění bez dýchacího přístroje. Tyto certifi-
káty jsou uznávány všemi národními federacemi a ostatními orgány, které jsou členy  
Technické komise CMAS.
Systém se skládá ze tří úrovní potápěčské kvalifikace. Vyšší kvalifikace a zkušenost  
se ve třech případech označují zvyšujícím se počtem hvězd v popisu a znaku kvalifikace.

 Potápěč se šnorchlem s jednou hvězdou
Potápěč, který je schopen bezpečně a správně používat příslušné potápěčské vybavení, používané v bazénu. Potápěč je obeznámen  
s příslušným potápěčským vybavením a jeho použitím v kryté výcvikové vodní ploše. Potápěč je připraven absolvovat další výcvik  
pro potápění na otevřeném moři v doprovodu zkušeného potápěče.

 Potápěč se šnorchlem se dvěma hvězdami
Potápěč, který získal nějaké zkušenosti pro potápění na otevřeném moři. Potápěč je připraven účastnit se ponorů s ostatními  
potápěči, a to pod odhledem instruktora. Potápěč s dvouhvězdičkovou kvalifikací CMAS se považuje za vyškoleného.

 Potápěč se šnorchlem se třemi hvězdami
Plně vyškolený potápěč, který získal značné zkušenosti pro potápění na otevřeném moři při různých podmínkách. Tento potápěč  
se považuje za schopného vykonávat roli „záložního potápěče“ (standby diver) a asistovat instruktorovi při ponorech na otevřeném 
moři. 

CMAS Snorkel Diver

Začátek potápěčské sezony bývá pro mnohé 
potápěče i návratem k oblíbenému sportu.

Přestávka, během které se věnujeme jiným sportům, při-
náší po opětovném návratu k potápění potenciální riziko 
mimořádné příhody nebo zdravotních problémů. Předchá-
zení problémům je nejlepší způsob, jak se vyhnout možné-
mu ohrožení zdraví. Pokud se nepotápíme po celý rok  
či neabsolvujeme průběžné potápěčské tréninky v bazénu, 
je v každém případě vhodné si s kolegy nebo pod dohledem 
instruktora znovu zopakovat a procvičit základní potápěč-
ské dovednosti v bazénu i na volné vodě. Zodpovědný  
potápěč absolvuje pravidelné lékařské prohlídky u svého 
registrujícího lékaře - v ideálním případě u lékaře znalého 
zdravotní problematiky potápění, který sám je nebo byl  
aktivním potápěčem. V případě pochybností, chronického 
onemocnění, soustavného užívání léků, po závažnější  
nemoci, úraze nebo mimořádné příhodě při potápění je vždy 
nutné konzultovat svůj zdravotní stav se specialistou  
potápěčské medicíny.
Čím důkladnější a preciznější je lékařské vyšetření (vstup-
ní před zahájením potápěčského kurzu, periodické, mimo-
řádné po delší nemoci či potápěčské nehodě), tím je větší 
pravděpodobnost eliminace zdravotní příčiny potápěčské 
nehody. U potápěčů nad 40-45 let je velmi vhodné alespoň 
jednou za dva roky, nejlépe však každoročně, podstoupit  
i ergometrické (zátěžové) vyšetření. Toto vyšetření se pro-
vádí zpravidla na bicyklovém ergometru a umožní posoudit 
váš zdravotní stav při fyzické zátěži (důležité např. při po-
tápění v mořských proudech, na větší vzdálenost na hladi-
ně ve vlnách). Standardy vyšetřování rekreačních potápěčů 
jsou k dispozici každému lékaři na webu Odborné společ-
nosti hyperbarické a letecké medicíny - www.cshlm.cz.  
Před zahájením potápěčské sezóny věnujte pozornost  
zopakování nácviku poskytování první pomoci s přihlédnu-
tím k potápění (použití kyslíkového setu, případně automa-
tického zevního defibrilátoru, zopakovat si dovednosti  
orientačního neurologického vyšetření potápěče, první  
pomoc při poranění mořskými živočichy a další důležité 
znalosti). Těm, kteří se chtějí začít věnovat přístrojovému 
potápění, doporučujeme absolvovat nácvik se zkušenými 
instruktory dostatečně dlouho.

Co dělat a nedělat
Vyvarujte se „víkendových kurzů“ a ověřte si pověst  
potápěčské školy, pohovořte o kurzu s několika jejími  
absolventy. 
Vždy je nutné zkontrolovat dobrý stav a funkčnost všech 

součástí potápěčské techniky, nejen své, ale i spolupotá-
pěčů. Prohlídka výzbroje v autorizovaném servisu před za-
hájením potápěčské sezony se jeví zpravidla jako nejlepší 
volba. Také se ujistěte, že potápěčská technika odpovídá 
podmínkám ponorů (tropy nebo naopak chladnější severní 
moře, proudy, potápění z lodi, mořské vlny a řada dalších 
aspektů). I když používáte počítač, mějte s sebou vždy  
potápěčské hodinky, hloubkoměr i dekompresní tabulky 
(zopakuje si jejich užívání). 
Potápějte se pouze za příznivých povětrnostních podmínek 
a s příslušnou podporou na hladině, užívejte signální bóji 
a jiné. Sestupujte/vystupujte rychlostí kolem 10 metrů  
za minutu, používejte konzervativnější dekompresní režim. 
Potápějte se do hloubek, ke kterým máte příslušnou potá-
pěčskou kvalifikaci, vyhýbejte se jo-jo ponorům a zadržení 
dechu při potápění. Zkrátka dodržujte všechna pravidla 
bezpečného potápění. Udržujte se v režimu správného  
zavodnění pravidelným pitím vody, popř. také iontových  
nápojů (dehydratace hrozí především v tropech,  
při zvracení provázeném mořskou nemocí či jiné kinetose, 
při nadměrném pití nápojů s diuretickým močopudným  
účinkem, jako je káva, čaj, energetické nápoje, ale i pivo). 
Před a bezprostředně po potápění se vyhněte pití alkoholu.

Když jsou zdravotní potíže
V případě podezření na dekompresní chorobu podejte  
100 % kyslík vhodným regulačním ventilem pomocí kyslí-
kového setu. Kyslík podávejte dostatečně dlouho a v nej-
vyšší koncentraci. V případě potíží se nepokoušejte o něja-
ké dekompresní procedury pod vodou, ale zavolejte ihned 
lékaře znalého problematiky nebo zkušeného instruktora 
potápění. V zahraničí doporučujeme zavolat mezinárodní 
pohotovostní linku DAN Europe (+39 06 4211 8685),  
kde je zpravidla i možnost konzultace s česky mluvícím lé-
kařem -  specialistou potápěčské a hyperbarické medicíny.
Při výjezdu do neznámé potápěčské destinace si o ní zjis-
těte co nejvíce informací, včetně vhodnosti specifického 

očkování - počítejte s tím,  
že obranyschopnost nezís-
káte ihned po aplikaci injek-
ce či tablet (např. antimala-
rik). Nepodceňte vybavení 
technikou a prostředky prv-
ní pomoci a dostatečně  
se informujte o dostupnosti 
specializované lékařské 
péče, včetně možnosti léčby 
v barokomoře. 

Pojištění je vždy základ
Z e j m é n a  p ř i  v ý j e z d u  
do zahraničí je vysoce důle-
žité být kvalitně pojištěn  
i pro specifické případy rizik 
spojených s potápěním 
(včetně záchranných a pát-
racích akcí, leteckého tran- 
sportu, repatriace a řady 
dalších), proto si určitě  
vedle cestovního pojištění 
sjednejte i speciální poji- 
štění potápěčské.
Respektuje doporučení  
lékařů a specialistů DAN: 
letadlem necestujte ales-
poň 12 hodin po jediném po-
noru a minimálně 24 hodin 
po opakovaných ponorech 
nebo dekompresním potá-
pění.
Doporučujeme se zúčastnit 
dne DAN Europe, zv. Safety 
Stops, pořádaného dne  
23. 8. 2014 ve výcvikovém 
středisku SČP Barbora.  
Od specialistů DAN z italské 
centrály se dozvíte mnoho 
u ž i t e č n ý c h  i n f o r m a c í  
-  v  b l o k u  p ř e d n á š e k  
i při praktickém nácviku  
na volné vodě.
Soustavné vzdělávání a se-
znamování se s novými  
poznatky je nezbytností  
při prevenci nehod a zdra-
votních potíží spojených  
s potápěním. Vždy vám 
ochotně poradí a pomohou 
instruktoři potápění, členo-
vé lékařské či výcvikové  
komise SPČR, popř. pracov-
nice sekretariátu Svazu 
českých potápěčů.
Výčet zde uvedených mož-
ností, jak zvýšit bezpečnost 
potápění a jak se vyhnout 
zdravotním problémům, 
není jistě úplný - každá  
v článku uvedená proble-
matika by vydala na celé  
samostatné sdělení.
Na prvním místě stále měj-
te na paměti svoji a buddyho 
bezpečnost.

MUDr. Pavel Macura
Ambulance potápěčské medicíny
Akreditované pracoviště MZd

Myslete na pojištění
Pojištění pro potápěče s DAN Europe 

www.daneurope.org
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Výcvikové středisko 
Barbora – ráj pro  
všechny typy potápěčů
Výcvikové středisko Svazu českých potápěčů Barbora  
se nachází v katastru obce Oldřichov u Teplic a jeho název 
je odvozen od přilehlého zatopeného povrchového lomu.  
Poloha a celkové vybavení areálu umožňují zde prožít  
krásnou dovolenou spojenou s potápěním, ale středisko  
je také možné si zarezervovat pro pořádání školení a kurzů.

Foto: Archiv SČP

Při pobytu ve výcvikovém středisku 
Barbora si každý přijde na své,  
každý může zde strávený čas prožít 
podle svých zájmů a představ  
- ať už se potápěčskému sportu  
věnujete profesionálně nebo pouze 
rekreačně. Potápěčské oddíly  
využívají výcvikové středisko k tré-
ninkovým pobytům, nebo zde může-
te prožít příjemné dny i se svou  
rodinou, jejíž členové s vámi třeba 
potápěčskou zálibu nesdílí, přesto 
se zde nudit nebudou.
Tato základna Svazu českých potá-
pěčů (SČP), která se nachází v loka-
litě známého zatopeného povrcho-
vého dolu Barbora, je mezi všemi 
potápěči velice oblíbená a často vy-
hledávaná. Těžiště jejího využití tvo-
ří možnost vysoce kvalitního výcviku 
pro potápěče všech výkonnostních 
kategorií, kterým středisko posky-
tuje perfektní zázemí a servis. 

Pár kroků od základny je potápě-
čům přístup do vody zajištěn z pon-
tonu a od něj systém vodicích lan 
mezi jednotlivými podvodními ob-
jekty vytváří velký potápěčský 
aquadrom.  Pro začátečníky je urči-
tě výhodou pozvolně klesající dno  
až do hloubky přibližně deseti met-
rů. V tomto prostoru aquadromu  
je plošina v pěti metrech a za ní  

v devíti metrech keson. K nim  
a k dalším objektům se lze také za-
nořit rovnou z hladiny od bójek.  
Ti nejzkušenější s nejvyšší kvalifi-
kací mají možnost hloubkových po-
norů většinou zahájených ve třia-
dvaceti metrech z plošiny s hrazdou. 
Maximální hloubka lomu je udávána 
pětašedesát metrů, někteří byli  
i hlouběji…
Nicméně potápěčský zážitek přiná-
ší i jiný typ ponorů. Pozorování pod-
vodní fauny, na kterou je lom boha-
tý v mělčích hloubkách, zejména  
v místě zvaném malý lesík za „nu-
dapláží“. Zde v hloubce kolem pěti 
metrů můžeme pozorovat kapry, 
štiky, okouny, úhoře či raky.  O po-
tápěčské univerzálnosti lokality 
svědčí i v poslední době časté vyu-
žívání střediska pro výcviky a tré-
ninky freediverů. Tradiční azyl po-
skytuje středisko SČP Barbora  
pro přípravu a následné potápěčské 
zkoušky instruktorům a jejich kur-
zistům. Využít se dá i pro tréninko-
vé pobyty potápěčské mládeže.
Základna a pěkná příroda v okolí 
poskytují dobré podmínky pro zába-
vu a relaxaci i pro případný nepotá-
pěčský doprovod. Svaz českých po-

tápěčů preferuje aktivní využívání 
střediska potápěči organizovanými 
v SČP, nicméně nabízí služby stře-
diska i všem dalším potápěčům. Ak-
tuální údaje o obsazenosti střediska 
najdete na webu www.svazpotape-
cu.cz/vycvikove_stredisko_barbora.

6 čtyřlůžkových pokojů (palandy)

Možnost pronájmu celého objektu

Kuchyňka

Společenská místnost – jídelna

Klubovna s TV

Použití pozemku na sportování

Parkování v areálu střediska

WiFi připojení

�Půjčování potápěčské výstroje (10 lt. 
lahve na 200 bar, závaží, opasky, dýchací 
automatiky Apeks, žakety, náramkový 
počítač Suunto Gekko)

�Plněný tlakových lahví na VZDUCH  
a NITROX

Možnost použití vlastního kompresoru

Možnost využití podvodního Aquadromu

�Možnost použití podvodních 
potápěčských plošin v hloubkách 5, 12 
a 22 metrů

Potápěčský keson v hloubce 9 metrů

Potápěčské výcvikové středisko BARBORA

Adresa: Oldřichov u Teplic č. p. 184, 417 24

Telefon: 602 481 648

E-mail: barbora.diver@seznam.cz

Aktuální informace o cenách a službách  
na www.svazpotapecu.cz/vycvikove_
stredisko_barbora.  
Rezervace pobytů je možná na uvedených 
telefonech a mailu střediska.

�Lom Barbora byl původně určen pro hlubinnou těžbu uhlí, cca do hloubky 200 metrů.  
Po druhé světové válce sloužil pouze k povrchové těžbě. Těžení uhlí bylo ukončeno v roce 
1974 a od té doby byl postupně zaplavován spodními vodami a také svedením toku blízkého 
potoka právě do lomu.

�Díky minulosti lomu je možno pod vodou najít boudy, panely, trafostanice, cesty, potrubí, 
zbytky lan, skruže a stromy, které zůstaly na dně a pomalu zapadávají do bahna.

�Uvolnění poddolované půdy v průběhu devadesátých let zapříčinilo potopení části lesa.  
Další důvod, proč se do Barbory potopit.

�Rozloha lomu je cca 80 ha s maximální hloubkou 65 metrů

�Středisko je vhodné pro pořádání kurzů, školení, soustředění a výcviku

�Okolí je vhodné pro pěší a lyžařskou turistiku, surfing a plavání

�Ve vzdálenosti cca 300 metrů jsou pláže na břehu jezera

�Přímo v Barboře je možnost stravování - polévky, hotová jídla, menu. Velké porce za příznivé 
ceny - výběr z více než 40 druhů jídel.

Poskytované služby

Faktické údaje

Víte, že…



Nový občanský zákoník:  
STRUČNĚ – JEDNODUŠE – PŘEHLEDNĚ
Přinášíme závěry prezidia Svazu k Novému občanskému zákoníku (NOZ). Jak se může dotknout potápěčských klubů?
Vážení kolegové potápěči, členové klubů sdružených ve Svazu českých potápěčů. V SČP je ve 159 klubech celkem 6517 
členů, z toho 1116 dětí a mládeže. Prezidium SČP s plnou odpovědností spolupracuje se státními orgány a orgány veřejné 
správy a dalšími institucemi na bezproblémové změně vyplývající z nového občanského zákoníku pro naši svazovou  
a klubovou činnost. S tím souvisí i potřeba základních informací o změnách – tyto informace vám postupně poskytneme:

jiná výdělečná činnost nemůže být 
hlavní činností spolku, ale vedlejší 
činností spolku může být podnikání, 
avšak pouze za podmínky, že úče-
lem je podpora hlavní činnosti spol-
ku, tj. např. našich sportovních po-
tápěčských aktivit. 
4. Povinnými orgány spolku jsou 
statutární orgán (např. předseda 
nebo výbor) a nejvyšší orgán (např. 
členská schůze). Fakultativní (tj. ne-
povinná = dle vůle klubu) může být 
kontrolní komise. 
5. Pobočný spolek (dříve tzv. orga-
nizační jednotka) není právní osob-
nost (dříve právní subjektivita),  
ale může mít práva a povinnosti  
v rozsahu dle stanov hlavního spol-
ku (tj. SČP). V případě našeho Svazu 
českých potápěčů budou mít naše 
potápěčské kluby (nyní pobočné 
spolky) plná práva a povinnosti jako 
doposud s tím, že připravovaná 
úprava stanov SČP umožní, aby klu-
by byly samostatné tak, jako dříve. 
Pochopitelně však SČP vyloučí svou 
odpovědnost za případně vzniklé 
hospodářské závazky klubů. 
6. Stanovy mohou upravit, že členo-
vé spolku jsou povinni platit členský 
příspěvek. Stanovy mohou určit, 
který orgán spolku (např. výbor 
nebo členská schůze) stanoví výši  
a splatnost členského příspěvku  
a jakým způsobem. Vzhledem  
k tomu, že spolek v praxi potřebuje 
prokazovat počty svých aktivních 
členů (např. při žádostech o dotace 
apod.), je zřejmé, že to placení člen-
ských příspěvků dokládá. 
7. V současné době již existuje ně-
kolik verzí tzv. vzorových stanov 
spolků. Nicméně není třeba spěchat 
s úpravou a změnami dosavadních 
stanov našeho SČP a jednotlivých 
klubů. Je to jednoznačné: Pouze 
ustanovení dosavadních stanov 
spolku (např. klubu), která jsou  
v rozporu s NOZ, automaticky po-
zbývají platnosti. Ale ostatní usta-
novení stanov a ustanovení, která 
jsou v NOZ jako dispozitivní a v do-
savadních stanovách jsou uvedena, 
jsou i nadále platná. Konkrétně pro-
to musíme v SČP a v jednotlivých 
klubech beze spěchu článek  
po článku stanov ověřit a posoudit 
potřebu případné změny. Upozor-
ňujeme, že každá změna stanov  

je při podání na rejstříkový soud 
zpoplatněna 1000,- Kč. 
8. Je třeba ještě upozornit na sku-
tečnost, že při naší loňské kontrole 
evidence v seznamu na Ministerstvu 
vnitra ČR bylo zjištěno několik po-
tápěčských klubů, které nebyly or-
ganizační jednotkou SČP, ale SPČR, 
případně byly vedeny zcela samo-
statně. Vedení SČP proto požádalo 
MV ČR a následně letos i příslušný 
rejstříkový soud o „přesun“ těchto 
klubů do sdružení našeho svazu, tj. 
SČP. Ve spolupráci s těmito několi-
ka kluby uvedenou změnu na rejst-
říkovém soudě zrealizujeme (ani  
v tomto případě není rozumné spě-
chat, protože ani soudy s tím ještě 
nemají praktickou zkušenost). 
9. Veřejná prospěšnost je upravena 
v § 146 a n. NOZ. Právnická osoba 
je veřejně prospěšnou, pokud  
je jejím posláním přispívaní k dosa-
hování obecného blaha, atd. (což 
určitě pro naše potápěčské kluby  
a SČP platí). Status veřejné pro-
spěšnosti (a při žádostech o dotace 
apod. to může mít velký význam)  
je možné zapsat do veřejného rejs-
tříku, ale podmínky ohledně veřejné 
prospěšnosti měly být upraveny 
zvláštním zákonem, jenž však  
do dnešního dne nebyl přijat a ne-
zbývá než na jeho přijetí čekat.
Další naše informace k NOZ budou 
následovat. Vše najdete i na webu 
SČP www.svazpotapecu.cz/aktuali-
ty_akce/1148/.
Statutární zástupci Svazu českých 
potápěčů: MUDr. Pavel Macura, 
prezident SČP  a Ing. Jaroslav  
Hudec, viceprezident SČP. 

1. NOZ ruší zákon č. 83/1990 Sb.,  
o sdružování občanů a zcela jej na-
hrazuje. Od 1. 1. 2014 se tak z ob-
čanských sdružení staly spolky (tj. 
Svaz českých potápěčů) a z jeho or-
ganizačních jednotek (tj. potápěč-
ských klubů) pobočné spolky.  
Ale změna z občanských sdružení 
na spolky a pobočné spolky proběh-
la automaticky, k tomu nebylo třeba 
žádné naší aktivity! Musíme si však 
- tj. SČP i kluby -  dle NOZ přizpů-
sobit některé organizační záležitos-
ti, zejména stanovy, případně další 
interní předpisy a zásady činnosti.  
K tomu máme tříletou zákonnou 
lhůtu.
2. Evidence občanských sdružení, tj. 
nyní spolků a pobočných spolků, 
přešla automaticky z Ministerstva 
vnitra ČR na spolkový rejstřík vede-
ný rejstříkovými soudy. Viz https://
or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma. 
3. Právní úprava spolků má ustano-
vení dispozitivní (tj. lze si určit vlast-
ní pravidla např. ve stanovách o or-
ganizaci spolku) a ustanovení 
kogentní (tj. „povinná“ např. usta-
vení a vznik spolku, ochrana členů 
spolku, apod.). Podle NOZ zakláda-
jí spolek tři osoby, název spolku 
musí obsahovat slova „spolek“, „za-
psaný spolek“ nebo zkratku „z. s.“, 
ale je výjimka v přechodném usta-
novení § 3042 NOZ. Hlavní činností 
spolku může být pouze uspokojová-
ní a ochrana zájmů, k jejichž napl-
ňování je spolek založen, tj. např. 
podpora výkonu sportovní činnosti, 
konkrétně potápění, jeho organiza-
ce, výcvik, řízení, propagace a pří-
prava reprezentace. Podnikání nebo 
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25.–27. dubna, Světový pohár 
v ploutvovém plavání – 5. kolo, 
bazén Šutka – Praha 8

16.–18. května, Blatenský pohár – 1. závod 
mistrovství ČR 2014 v lovu ryb pod vodou  
na nádech, zatopený lom Trhová Kamenice

Svaz českých potápěčů 
www.svazpotapecu.cz ≠ adresa: Na Strži 9, Praha 4, 140 00 ≠ kontaktní osoby: Ing. Mgr. Iva Kalbáčová, Marie Lehovcová ≠ telefon: 603 419 283 ≠ e-mail: diver@svazpotapecu.cz 

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

nátů. Oficiální zdůvodnění tohoto kroku znělo, že je to kvů-
li problematickému leteckému převozu tlakových lahví.  
Trať je však oblíbená a pro orientační potápěče slouží i jako 
typická tréninková distance. Proto bylo rozhodnuto o jejím 
zařazení, a to pod názvem Zlatá ploutev Prahy, který nava-
zuje na více než třicetiletou tradici stejnojmenného závodu, 
kterou chtějí pořadatelé oprášit.
Slavnostní zahájení proběhne v sobotu v 15 hodin. Budete 
všichni vítáni, přijďte se na závody podívat a zafandit spor-
tovcům, vstup je zdarma. Pokud se nebudete moci zúčast-
nit, ale přesto by vás zajímalo, jak probíhá zápolení v tom-
to moderním a dynamickém sportu, můžete přenosy 
sledovat v televizi Sport 5. Podrobnosti najdete v propozi-
cích na odkaze www.svazpotapecu.cz/aktuality_akce/1135.

Poprvé se závod světového poháru uskuteční v Česku. O mimořádnosti této akce svědčí  
i to, že po mistrovství světa a Evropy se jedná o třetí nejdůležitější závod, který Meziná-
rodní potápěčská federace (CMAS) pořádá. A v jistém slova smyslu je možná i mnohem 
více vypovídající. Na rozdíl od MS a ME, které jsou jednorázovými závody a kde každou 
zemi mohou v jednotlivých disciplínách reprezentovat pouze dva zástupci, Světový pohár 
je soutěží klubovou. Počet přihlášených klubů není omezen a zároveň klání probíhá  
v několika kolech a následném finále. Množstvím soupeřících účastníků tedy oba zmíně-
né šampionáty převyšuje. 
Přidělení pořadatelství jednoho z kol SP Praze bylo podmíněno výstavbou nového  
a moderního padesátimetrového bazénu s mezinárodními parametry, což se povedlo  
- bazén v Praze na Šutce všechny tyto podmínky splňuje. Ale nejenom to.  CMAS svým 
rozhodnutím dala zároveň najevo, že si váží výsledků, kterých čeští sportovní potápěči 
pravidelně dosahují.  Jakub Jarolím získal loni historicky první titul mistra světa  
v bazénových disciplínách, juniorská reprezentantka Klára Křepelková přidala zase  
ke třem medailím z juniorských šampionátů i vítězství celého světového poháru ve své 
kategorii. V samotném finále SP obsadil klub Laguna Nový Jičín druhé místo.
Samotný závod proběhne podle pravidel CMAS, nicméně i čeští pořadatelé se rozhodli vy-
užít možnosti, která je jim dána: nad rámec předepsaných disciplín zařadit i disciplínu 
další -  vlastní, netypickou či oblíbenou. Na Šutce se tedy bude bojovat také ve dvojboji  
– 400 m a 800 m pod vodou s přístrojem, pod názvem Zlatá ploutev Prahy. Právě disciplí-
na 800 m s přístrojem byla od letošní sezony vyřazena z programu vrcholových šampio-

Spearfishing, neboli lov ryb 
harpunou na nádech, není 
sice v našich zeměpisných 
šířkách tak typickou disci-
plínou, jako je tomu v pří-
mořských oblastech, ale 
svou tradici už určitě má. 

Letos se Mistrovství repub-
liky uskuteční opět ve dvou 
kolech. První kolo proběhne 
pod názvem Blatenský po-
hár 16. – 18. května, druhé 
pak 26. - 28. září – oba  
ve výcvikovém středisku po-
tápěčů Pardubice v lomu  
na Trhové Kamenici. 
Co to vlastně spearfishing 
je? Je to sport, který nedo-

káže provozovat každý, pro-
tože předpokládá trénova-
nost a umění lovit ryby  
v jejich přirozeném prostře-
dí, a to vše na nádech. Nemá 
nic společného s harpunáři 
s přístrojem na zádech,  
kde ryby vlastně nemají 
šanci na přežití - po celém 
světě je tento způsob lovu 
zakázán, ale přesto se na-
jdou někteří jedinci, kteří 
takto nesportovně loví.  
Spearfishing je starý jako 
potápění samo. Je to potá-
pěčská disciplína, která  
se vyvinula z dávného a při-
rozeného způsobu lovu ryb 
č lověkem pro  obž i vu .   
Za stovky let prošla různými 
změnami až k dnešní podo-
bě spearfishingu .  
Pravidla, která musí mít sa-
mozřejmě každý sport, 
vznikla už v roce 1950 spo-
lečně s Mezinárodní asoci-
ací podvodního spearfishin-
gu. Cílem této asociace  

je podporovat etické, bez-
pečné a férové chování po-
tápěčů, povzbuzovat a pod-
porovat pocit zodpovědnosti 
za životní prostředí a stano-
vit jednotná pravidla pro zá-
vody na celém světě. Jako 
první bylo stanoveno pravi-

dlo, že potápěč smí lovit 
ryby jen bez dýchacího pří-
stroje. Dalším pravidlem je, 
že zbraň musí být nabíjena 
pouze vlastní silou potápěče 
a zároveň jsou přesně urče-
ny druhy ryb, které se smí 

lovit, mají předepsanou 
váhu a počet z určeného 
druhu. Chráněné nebo 
ohrožené druhy se nesmí 
lovit v žádném případě.
Lov ryb na nádech se v čes-
kých zemích provozuje pou-
ze při závodech a pouze  

v zatopených lomech. Loví 
se jen nasazené ryby, který-
mi jsou kapři zakoupení  
za peníze vybrané na star-
tovném. Jednotlivé závody  
a mistrovství České repub-
liky se konají pravidelně 

dvakrát do roka, na jaře  
a na podzim. Každý závod  
se skládá ze tří kol a doba 
pobytu ve vodě je 40 minut. 
V případě, že se ryby nevy-
střílí, zůstávají v lomu. Ryby, 
které jsou střeleny, zváženy 
a zapsány, se večer upraví 
ke konzumaci.
Velký důraz kladou pořada-
telé také na bezpečnost zá-
vodníků. Závodník smí vy-
střelit pouze tehdy, pokud  
si je jistý, že nemůže zasáh-
nout jiného účastníka – pro-
to se střílí proti skále nebo 
dnu. Zároveň musí závodník 
nabíjet pouze pod vodou  
a nevylézat s nabitou harpu-
nou z vody.
V moři probíhají závody sa-
mozřejmě jinak, než u nás. 
Většinou trvají dva dny a ka-
ždé kolo trvá 5 hodin.  Vše 
důležité o tomto sportu,  
ale také podrobnosti o závo-
dech, najdete na webu www.
mujweb.cz/spearfishing.

Foto: Archiv SČP

Foto: Karel Říha
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