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Vážení sportovní přátelé,
období začátku nového roku je pro 
nás potápěče obdobím relativního 
klidu, potápění ve volné vodě se 
v našich zeměpisných šířkách 
v zimě soustavně věnuje jen málo-
kdo. Potápěčskou výstroj máme za-
zimovánu, většinou trénujeme v ba-
zénu a připravujeme si plány pro 
novou sezonu, která za pár měsíců 
nastane. I toto období inspirace má 
však své kouzlo. Úvahy, za jakými 
dobrodružstvími se brzy vydáme, 
případně jak si rozšíříme kvalifikaci, 
jaký bude nový rok v potápěčském 
klubu, mají v mysli většiny z nás 
v období zimy svoje pevné místo.
Rád bych vám, našim členům, po-
přál, aby se co nejvíce vašich zámě-
rů a plánů ve zdraví a pohodě usku-
tečnilo a to nejen ve sportovním, ale 
i v osobním životě.
Celou řadů krásných zážitků pod vo-
dou a dlouhou řadu spokojených vy-
noření přeje

MUDr. Pavel Macura, 
prezident SČP
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V tomto čísle najdete ...

Společnost pro  historii potápění ČR dělá různé zajímavé akce. Mezi ně patří i Retro Diving, kdy se nadšenci potápí v dobovém 
vybavení. V roce 2017 proběhne už třetí ročník této akce nesoucí zároveň i název Memoriál Jiřího Trpíka.
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Kardiovaskulární  
zdatnost
Máte odvahu, tedy srdce? Máme-li na mysli potápění, určitě ano, konec konců je to i jeden z důvodů, proč se potápíme. 
Obrazně řečeno je naše srdce (odvaha) součástí potápění, které tak milujeme. Ale srdce zde hraje velkou roli i doslova. 
Kardiovaskulární zdravotní stav je totiž pro bezpečné potápění mimořádně důležitý.

Když procházeli odborníci DAN databázi zazna-
menaných zranění a úmrtí souvisejících s potá-
pěním, získali informace nejrůznější povahy. 
Podle statistických údajů za posledních 15 let 
však nade vší pochybnost patří k nejdůležitějším 
zjištěním skutečnost, že vysoký tlak a různá sr-
deční onemocnění jsou nejčastěji vedenými  
chronickými zdravotními problémy, které přispě-
ly k úmrtím souvisejícím s potápěním.

Podle posledních výročních zpráv DAN o dekom-
presních onemocněních, smrtelných nehodách 
při potápění a výzkumných potápěčských projek-
tech souviselo více než 14 procent úmrtí s chro-
nickým vysokým krevním tlakem a/nebo s něja-
kým jiným srdečním onemocněním. Dalším 
faktorem uváděným ve statistice jako průvodní 
jev je dokonce u 55 procent úmrtí obezita (často 
spojená se srdečním onemocněním a vysokým 
krevním tlakem), která významně zhoršuje cel-
kový zdravotní stav a snižuje hranici snášení fy-
zických cvičení. V kombinaci s dalšími faktory 
může špatný kardiovaskulární zdravotní stav zvy-
šovat riziko vážné nebo smrtelné nehody.

Jak takové riziko snížit?

Váš kardiovaskulární zdravotní stav mohou zhor-
šovat následující faktory: vysoký krevní tlak, ko-
ronární srdeční onemocnění, vrozená srdeční 
vada, kouření a rodinná anamnéza nějakého sr-
dečního onemocnění.

Jak tedy lze kardiovaskulární zdravotní stav 
zlepšit?

Nekuřte. Kouření cigaret má velmi negativní do-
pad na funkci srdce i plic a nikotin zužuje krevní 
cesty, což má za následek hypertenzi.

Pravidelně cvičte. I mírná tělesná aktivita zvyšu-
je fyzickou zdatnost a odolnost na fyzické zatíže-
ní. To samozřejně zvyšuje energii a vytrvalost 
potřebnou při potápění.

Jezte rozumně. Strava s nízkým obsahem nasy-
cených tuků a cholesterolu snižuje riziko obezity 
a srdečního onemocnění. I když rodinnou anam-
nézu změnit nemůžete, promyšlená skladba stra-
vy a větší dávky fyzického zatížení mohou vý-
znamně snížit riziko nehod a zranění souvisejících 
s kardiovaskulárními problémy.

Berete nějaké léky?

K nejčastějším důvodům, proč lidé kontaktují 

zdravotnickou poradenskou linku DAN, patří 
otázky na bezpečnost při potápění v případě, že 
někdo užívá nějaké léky. Přinášíme některé pří-
klady:

Beta-blokátory
Beta-blokátory, které se běžně používají pro léč-
bu vysokého krevního tlaku, mají jednu velkou 
nevýhodu: mohou snižovat srdeční kapacitu pro 
fyzické zatížení a proto nepříznivě ovlivňují sná-
šenlivost tělesné námahy. Navíc, jestliže tyto léky 
omezují srdeční funkci během fyzické zátěže, 
existuje zde zvýšené nebezpečí ztráty vědomí, což 
může mít pod vodou fatální následky.

Kvůli tomuto nepříjemnému dopadu doporučují 
lékaři potápěčům tzv. zátěžový test. Podle dok-
tora Alfreda Bové (Bové a Davis: Potápěčská me-
dicína, 4. vydání) může být potápění povoleno těm 
jedincům, kteří sice beta-blokátory používají, ale 
zátěžový test snesou bez velké únavy. Bové také 
tvrdí, že i když potápění zpravidla srdce nezatíží 
úplně na maximum, přesto by se měli uživatelé 
beta-blokátorů vyhýbat extrémní fyzické námaze, 
protože je jejich tělesná zdatnost snížena.

Inhibitory typu ACE
Inhibitory ACE (angiotenzin konvertujícího enzy-
mu) ovlivňují fyzickou zátěž méně než beta-blo-
kátory, proto je lékaři předepisují lidem, kteří se 
tělesně namáhají častěji. I když však inhibitory 
ACE mohou mít na potápěče zdánlivě méně ne-
příznivý dopad, mohou způsobovat kašel a/nebo 
zapřičinit otok dýchacích cest. Obě tyto možnos-
ti pak mohou způsobit velké problémy pod vodou. 
Většina lidí snáší lehký kašel v normálním pro-
středí dobře, ale jestliže kašel kvůli tomuto léku 
přetrvává, mnoho lékařů raději léky změní. A in-
hibitory ACE by se neměly užívat v případě něja-
kého ledvinového onemocnění.
 
Blokátory kalciových kanálů
Blokátory kalciových kanálů zpravidla potápěčům 
problémy nečiní: uvolňují stěny krevních cest, 
snižují odpor toku krve a tím snižují krevní tlak. 
V některých případech, zvláště při mírných dáv-
kách, může rychlá změna polohy (zleže nebo 
sedě do stoje) zapřičinit příliš nízký tlak krve 
a následnou krátkodobou závrať. Tyto poklesy 
tlaku při náhlé změně polohy těla mohou sice 
u některých potápěčů budit určité obavy, ale jinak 
se nezdá, že by vápníkové blokátory měly na po-
tápěče nějak významně nepříznivý dopad.

Diuretika
Diuretika snižují množství vody a soli v těle, čímž 
se snižuje krevní tlak. Potápěči nemívají s diure-
tiky zpravidla žádné problémy, i když ve velmi 
teplém prostředí mohou způsobovat nadměrnou 

ztrátu vody a tudíž dehydrataci. Protože dehyd-
ratace zvyšuje nebezpečí možné nemoci z de-
komprese, doporučuje se potápěčům užívajícím 
diuretika, aby si snížili své denní dávky ve dnech, 
kdy se budou potápět. Než si však denní dávko-
vání sníží, měli by se poradit s lékařem.

Antiarytmika
Antiarytmika mají za úkol pomáhat udržovat stá-
lý a rovnoměrný srdeční rytmus. Dr. Bové upo-
zorňuje, že některá antiarytmika v kombinaci se 
zátěží a ztrátou draslíku by mohla zvyšovat ne-
bezpečí poškození srdce. I když tyto léky zpravi-
dla potápění nebrání, důvody, proč se užívají, tedy 
arytmie, neboli abnormální srdeční rytmus, mo-
hou být pro potápění přímou kontraindikací.  
Každý jedinec, který trpí abnormálním srdečním 
rytmem a potřebuje proto brát léky, by se měl 
poradit s kardiologem a lékařem odborníkem na 
potápěčskou medicinu.

Antikoagulanty
Každý potápěč užívající nějaký antikoagulant, 
např. Coumadin® nebo Warfarin®, by měl být 
upozorněn na potenciální nebezpečí krvácení: 
silné krvácení může nastat i při zdánlivě banál-
ním ušním nebo nosním barotraumatu. Navíc zde 
existuje potenciální nebezpečí, že kdyby došlo 
k nemoci z dekomprese, mohl by tento stav způ-
sobit nebezpečné krvácení do mozku nebo do 
míchy.

Je dobré vědět, že

kardiovaskulární onemocnění může přispět ke 
zranění při potápění a dokonce i k úmrtí, obojímu 
se však dá zabránit. Jen potápěči dostatečně po-
učení o kardiovaskulárním zdravotním stavu se 
mohou rozhodnout správně a tak zvýšit pravdě-
podobnost, že každý jejich ponor proběhne bez 
nehody a bez zranění.

O svých lécích si přečtěte co možná nejvíce in-
formací, poraďte se se svým lékařem a když bu-
dete mít nějaké dotazy ohledně potápění a léků, 
které berete, zavolejte do DAN.

Text: Laurie Gowen, 
vytvořeno ve spolupráci s DAN
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Ohlédnutí za valnou 
hromadou SČP 2016

I tentokrát jsme debatovali na spo-
lečná témata. O trenérech, potápěč-
ských akcích a závodech, o repre-
zentaci,… A silná témata byla: 
peníze na činnost, dotace, předpisy, 
licence. Kriticky a konkrétně jsme 
také diskutovali o státně administ-
rativní byrokracii a dalších aktuál-
ních problémech potápěčů. Společ-

né závěry rokování byly shrnuty 
v Usnesení a Zápise z valné  
hromady (jsou na našem webu  
www.svazpotapecu.cz).

Zpestřením celodenního jednání 
v Benešově bylo losování o zapůjče-
ní vysokotlakého kompresoru do 
klubu, které vyhrál Jarda Kříž pro 

svůj klub Neptun z Českých Budě-
jovic. Jeho šťastné číslo z osudí vy-
lovila Gabka Grézlová, světová re-
kordmanka apnoe – free diving. 
A pověstnou třešničkou na dortu byl 
dárek SČP všem delegátům – potá-
pěčský kalendář 2017 UW fotografií 
z Filipín, jehož jedním z autorů je 
Bohouš Kráčmar, člen prezidia 
a hlavně vynikající fotograf a orga-
nizátor největšího festivalu podvod-
ních fotografií a filmů PAF Tachov.
Zasloužené poděkování patří všem, 
kteří účast na valné hromadě poja-
li aktivně a svými názory inspirova-
li ostatní kluby a zejména funkcio-
náře prezidia a odborných komisí 
svazu. Dovolte proto, abych na zá-
věr tohoto krátkého vzpomenutí na 
Benešovské setkání poděkoval 
všem těmto dobrovolným funkcio-
nářům svazu a jednotlivých klubů 
za jejich celoroční poctivou práci. 
O její smysluplnosti a přínosu nás 
přesvědčují kladné ohlasy a kon-
krétní výsledky všech forem našeho 
potápěčského sportu.

Text: Ing. Jaroslav Hudec, viceprezident SČP 
a předseda klubu OSAC Plzeň

Foto: Bohumír Kráčmar

Nicméně trvale společným kontakt-
ním bodem je pro všechny potápěče 
pražský sekretariát SČP. Obě jeho 
pracovnice jsou neocenitelnými po-
mocnicemi při vyřizování všech or-
ganizačních a administrativních, 
provozně technických a dalších 
členských a klubových starostí. Iva 
Kalbáčová a Marie Lehovcová – jmé-
na, která vícekrát pochvalně zazně-
la na valné hromadě v Benešově při 
vystoupení delegátů v diskusi. Sly-
šeli jsme poděkování například za 
pomoc při kompletním zařizování 
výjezdů potápěčské reprezentace, 
za distribuci motivačních balíčků 
pro mládež, pochvalu za rychlé vy-
řizování a zasílání kvalifikačních ka-
ret, za náročnou administraci a ko-
munikaci klubů se spolkovým 
rejstříkem, za zasílání potápěčských 
newsletterů a direct emailů atd. Ur-
čitě by si obě kolegyně také zaslou-
žily ocenění podobné čestným od-
znakům, které jsme na valné 
hromadě předali Lubomíru Silné-
mu, Josefu Dvořáčkovi a in me-
moriam Tomáši Sládkovi.

Klíčovými body programu každé vý-
roční hromady jsou zpráva prezi-
denta a zpráva o hospodaření  
přinášející podněty pro diskusi. 

Od listopadového setkání zástupců všech českých potápěčských klubů v Benešově již uplynulyo několik týdnů. Poskytlo 
příležitost k bilancování, výměně informací, názorů a zkušeností delegátů a zejména k vzájemnému osobnímu kontaktu. 
My, členové potápěčské komunity organizované ve Svazu českých potápěčů, se totiž v průběhu roku osobně potkáváme 
(většinou náhodně) pouze při ponorech na našich oblíbených lokalitách. (Výjimkou jsou závodníci PP, OP a dalších disciplín 
startující na soutěžích a závodech).
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torickou potápěčskou techniku. V té době nás postihla smutná událost, kdy 
náš první předseda HDS CZ Jirka Trpík odešel na cestu bez návratu a tak 
jsme si řekli, že ono setkání potápěčů („Retro diving“) na zatopeném lomu 
bude současně pořádáno jako Memoriál Jiřího Trpíka. Místem pořádání 
této akce se nakonec stal zatopený lom Bořená hora u Sedlčan, jehož ma-
jitel nám vyšel maximálně vstříc. Informaci jsme rozeslali všem známým, 
vyvěsili ji s pozváním i programem na našich webových stránkách, ty jsme 
několikrát doplňovali a upřesňovali, no a pak jen čekali, kdo přijede a jak 
se to celé „vyvrbí“. Akci jsme vyhradili celý víkend, tj. od pátku do neděle, 
a tak jsme byli potěšeni, jak se již první den sjížděli první zájemci. Během 
těch tří dnů se tam vystřídalo necelých 150 lidí, z nichž většina se zúčast-
nila hlavního programu v sobotu. V sobotu jsme začali výstavkou historic-
ké techniky a pak aranžovali první ponory s historickou technikou. Bylo zde 
klasické potápění s přilbovým skafandrem Jardy Knotka, potápění s pří-
stroji a automatikami Rekord, PL 40, Medi 713 a Dräger PA 61/II, různými 
vestami a dalšími doplňky. Z Polska přijel náš dlouholetý přítel a president 
HDS Poland Wieslaw Wachowski se svou dcerou a dalšími polskými ka-
marády a skvěle přispěli do programu ponorů. Přivezli totiž otevřené přil-
by z 30. let 20. století používané v Polsku a několik automatik Mistral a s tím 
vším jsme se tam potápěli. Po počáteční nedůvěře se po prvním úspěšném 

ponoru rázem objevili další zájemci a tak se den netrhnul s tímto potápě-
ním. Večer pak proběhlo několik přednášek a prezentací z historie potá-
pění, podvodní fotografie a přilbových skafandrů. Nechybělo ani posezení 
s klábosením u sklenic kvalitního žlutohnědého a napěněného moku. Ne-
děli dopoledne využilo čas k ponorům s touto technikou několik dalších 
zájemců a pak se všichni rozjeli s přáním, aby příští rok se toto setkání 
opakovalo. Toto přání jsme respektovali a letos proběhl již druhý ročník 
Retro diving a Memoriálu JT. Díky minulému úspěšnému ročníku přijelo 
tentokrát daleko víc zájemců a účastníků, z Polska Wiešek se svým týmem, 
ze Švýcarska Pavel Gross s Líbou a z Německa Lothar Seveke se svým ko-
legou, kdy Lothar předvedl svou úžasnou kolekcí specifických úprav a klo-
nů klasických automatik. Podstatně byla rozšířena kolekce vystavovaných 
historických předmětů výstroje a výzbroje a skafandrů, byla zde i minibur-
za potápěčské techniky a literatury. Po zkušenostech z minulého ročníku 
se našla kupa pomocníků, kteří přispěli k tomu, že potápěčské přilbové 
soupravy byly připraveny co nejdříve, a pak již stáli „frontu“ na potápění 
hlavně s přilbami. Večer byla zase řada dalších nových přednášek a pre-
zentací. V neděli zůstalo daleko více účastníků, kteří si v podstatně klid-
nější atmosféře vyzkoušeli potápění se skafandrem, s otevřenými přilbami 
a historickými automatikami. Pro nás, pořadatele z HDS CZ, to vše zna-
menalo, abychom sepsali všechna pro a proti z letošního ročníku Retro 
diving a dle toho začali s prvními kroky na přípravu této akce v roce 2017. 
Budeme se těšit, že i vy se přijedete podívat.

Text: Ing. Oldřich Lukš
Foto: Archiv HDS CZ

Takové kroky jsme uskutečnili již krátce po vzniku naší Společnosti, přičemž 
tím prvním byla účast na výstavě HLUBINA 2009 v Aquaparku v Praze-Čest-
licích. Tam jsme prezentovali naši Společnost coby nováčka v potápěčském 
světě a s plány do budoucna. Ve stánku jsme představili několik exponátů 
vodotěsných pouzder pro kamery a fotoaparáty pod vodu, první „civilní“ 
čs. aqualung Rekord AV-1 a krátkou prezentaci na videu, kde byly zachyce-
ny ukázky z historie potápění v Československu. Jelikož jsme se setkali 
s velkým zájmem o naši práci, pokračovali jsme v účasti i další rok. I tehdy 
jsme byli neméně úspěšní a ukázky starých plicních automatik a kovová 
potápěčská přilba se staly přímo magnety pro návštěvníky. Tento veletrh 
postupně cestoval po dalších pražských výstavištích a měnil i své jméno. Po 
Hlubině to bylo Boat & Diving Expo a nakonec Boat expo Praha. Při prezen-
tacích na těchto dalších veletrzích jsme měli společný stánek se Svazem 
českých potápěčů, což se ukázalo velmi úspěšným krokem. Jednak to byly 
výhody ekonomické, ale zejména ty odborné; kdy návštěvník si mohl projít 
celé spektrum potápěčských aktivit, od historie potápění (HDS CZ) až po 
současný rozvoj dětského, rekreačního, specializovaného a výkonnostního 
potápění (SČP) a též technického a pracovního potápění (APP ČR). Pak se 
již každý zájemce případně mohl u zástupců SČP přihlásit do kurzů, jež Svaz 
českých potápěčů pořádá. Bohužel však tyto výstavy a veletrhy trpěly z eko-
nomického hlediska ztrátovými výdělky a tak i přes velké množství návštěv-
níků na našich stáncích HDS CZ/SČP byly ukončeny.
Již tradičně několik let máme malý stánek na mezinárodním potápěčském 
festivalu PAF Tachov, kde každý rok přicházíme vždy s novou kolekcí uká-
zek sbírkových předmětů potápěčské techniky a také zde již máme trvalý 
okruh návštěvníků, kteří pečlivě sledují, jaké „novinky“ jsme pro ně a dal-
ší návštěvníky připravili. Začali jsme kolekcí UW-pouzder pro fotoaparáty, 
kde unikátem bylo plechové pouzdro pro Flexaret s ovládáním pomocí gu-
mové rukavice, další rok byla předvedena kolekce UW-pouzder pro kame-
ry, kde největší pozornost vzbudila kompletní souprava pro kameru Paillard 
Bolex; pokračovali jsme expozicí zajímavých potápěčských přístrojů, kde 
největší pozornost vzbuzoval přístroj určený pro záchranu posádek pono-
rek, též zde byla kolekce různých typů potápěčských přileb, kde nejvíce 
byly nadšené děti, když si mohly přilbu za naší pomoci nasadit na hlavu. 
Naposledy jsme předvedli panel s fotografiemi a vyprávěním k jubileu vzni-
ku aqualungu J.Y.Cousteaua, které byly doplněny exponáty jeho různých 
typů plicních automatik a korunou všeho zde byla první sériově vyráběná 
Cousteauova automatika CG 45.
Přes úspěchy těchto aktivit jsme ve Společnosti nebyli dostatečně spoko-
jeni s prezentací našich aktivit a jedním z nových impulzů se stalo potápě-
ní s historickými aqualungy, které jsme připravili pro naše členy v olomouc-
kém bazénu. My totiž pořádáme dvakrát ročně Valnou hromadu HDS CZ, 
která je vždy spojena s nějakou zajímavou potápěčskou atrakcí, jež je sou-
částí druhé poloviny těchto našich největších setkání našich členů. A tak 
jsme se v Olomouci potápěli s přístroji Rekord AV 1 a AV 2, PL 40, Medi 713, 
Ukrajina, Saturn a Medi Hydromat. Toto nezvyklé „rojení“ vskutku exotické 
potápěčské techniky vzbudilo velkou pozornost a zájem dalších návštěv-
níků bazénu a tak jsme brzy byli zavaleni dotazy, co je to za techniku a zda 
by si to mohli zkusit taky. Nemohli, zněla naše odpověď, to byste museli 
být našimi členy, mít speciální pojištění a také zaškolení s užitím takových 
přístrojů. Odcházeli zklamaní, ale taky se zasetým zrnkem zájmu o tako-
vou aktivitu a pro nás poučením, že to je ta správná cesta pro prezentaci 
veřejnosti; nejen odborné, ale i občanské. Dalším inspirujícím momentem 
byla námi každoročně navštěvovaná mezinárodní setkání potápěčů a zá-
jemců o historii potápění v německém Neustadtu.
Zde jsme viděli zajímavé prezentace z historie potápění a potápěčské tech-
niky, zažili tam úžasnou burzu historické potápěčské techniky a souvise-
jících artefaktů a také jsme tam zažili potápění v historické potápěčské 
technice, včetně potápění v přilbovém skafandru. Takže jsme viděli „jak se 
to dělá a na co to je“ a rozhodli se, že takové setkání v české verzi zkusíme 
u nás uspořádat také. Předběžně jsme navštívili několik zatopených lomů, 
a hodnotili je, jak by vyhovovaly našim představám o setkání zájemců o his-

Mezi nejzajímavější akce pořádané Společností pro historii potápění ČR (dále jen Společnost nebo HDS CZ) patří prezenta-
ce historické potápěčské techniky a reálné potápění s takovou technikou.
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mista a věřit, že to jako předchozí roky nějak 
finančně zvládneme. Sice svítá naděje, že budou 
příspěvky od ministerstva školství lépe saturo-
vané, nic však zatím není jisté, uvidíme. Ale zá-
roveň si myslím, že je to věc nás, funkcionářů, 
protože to, co ti sportovci udělají, je pro mě od-
měna a zároveň výzva a motivace jestli pokračo-
vat a jak pokračovat. Že to mělo smysl,“ hodnotil 
svůj pohled na věc Pavel Macura.

Ve vyhlídkách na rok 2017 nemohl peníze vyne-
chat ani Josef Nekl. „Jako sportovní komise 
máme před sebou mnoho práce, ale zajímavé. 
Každý rok se to mění z hlediska finančních pří-
spěvků, které jsou jednoznačně důležité. Uvidí-
me, jak to bude v roce 2017, svazové peníze jsou 
nám přidělovány, svaz na nás myslí. Ale jsou 
i programy na MŠMT, kde doufáme, že budou 
prostředky stejné, jako bývají. Všechny zajímá, 
jak dopadne program 8. Paní ministryně pocho-
pila, že peníze je potřeba dát za zcela jasných 
kritérií přímo na kluby a ne aby se ztratily někde 
v sítu. Pokud budeme mít zabezpečení sportov-
ců, tak můžeme postupovat dál. U našeho spor-
tu bývá hlavní část přípravy v první polovině roku, 
ale schválení peněz často proběhlo až v druhé 
polovině roku. Do takové nejistoty se nikomu ne-
chce jít. Doufáme tedy, že zmiňovaný program 8 
bude schválen už v první části roku,“ dodává Nekl 
s tím, že jenom při adekvátní finanční podpoře 
sportovců mohou být i nadále konkurenceschop-
ní a úspěšní, jako se jim to v posledních letech 
daří.
Oficiální část nebyla příliš dlouhá, nakonec - jak 
se přítomní shodovali - důležité není řečnění, ale 
práce a následné výsledky. Po večeři následova-
la část, na kterou se zřejmě při každoročním vy-
hlašování každý nejvíc těší – volná zábava. Právě 
proto se udílení uskutečnilo v Praga Areně, aby 
si zájemci mohli zajezdit na motokárách. Což byla 
pro všechny vítaná sportovní změna a velká zá-
bava.

Text: Iveta Benáková
Foto: SČP

Úvodní slovo si vzal Pavel Macura – prezident 
SČP, Ivan Kratochvíl – prezident SPMS a Josef 
Nekl – předseda Sportovní komise SPČR. Poté 
už si jednotliví úspěšní potápěči chodili pro svou 
odměnu v podobě sporttesteru.
Jak Pavel Macura a Josef Nekl hodnotí ze svých 
pozic rok 2016?
„Z pohledu nás všech z vedení svazu si myslím, 
že byl vzhledem k možnostem úspěšný. Dokonce 
možná úspěšnější, než možnosti dávaly předpo-
vědět. Hlavně díky sportovcům, kteří jsou do toho 
zapálení,“ shrnoval na dotaz eNema uplynulý rok 
prezident SČP Macura.
Pozitivně rok hodnotil i Josef Nekl, připomněl 
ale drobné překvapení. „Byl úspěšný v jiných dis-
ciplínách, než jsme zvyklí. Dařilo se třeba zástu-
pům apnoe. Mám-li to vzít popořadě, orientace 
byla úspěšná jako vždycky, je jednoznačně na 
úrovni evropské a světové špičky. Ploutvaři se 
drželi, dostali se do finále, a dokonce mají me-
daili ze štafet, ale tento rok byl z hlediska dospě-
lých slabší. Měli jsme dobré juniory či mladé 
dívky z Mostu, které se dostaly do horních pozic. 
Jsme ale rádi, že výsledky přišly právě i v jiných 
disciplínách,“ uzavírá předseda Sportovní komi-
se.
Oba se také shodli na tom, co je neustálým pro-
blémem pro jednotlivé sportovní odvětví obecně: 
peníze.
„Já už jsem si za ty roky zvykl, že žijeme v totál-
ní nejistotě. Když přijde někdo nový, tak si mys-
lí, že je to nepořádek, ale člověk musí být opti-

Je to už tradiční každoroční setkání zástupců SČP i SPMS a úspěšných sportovců ze všech sportů, které se souhrnně 
sdružují pod SPČR. 
Letos se vyhlášení nejúspěšnějších reprezentantů za rok 2016 přesunulo zpět do prosincového termínu. A tak se v pá-
tek 16. prosince sportovci sešli v Praga Areně v pražských Horních Počernicích. Z pozvaných sportovců nemohli z růz-
ných důvodů dorazit všichni, ale i tak jejich jména nebyla opomenuta.
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Jak jsme již v listopadu informovali na našem 
webu www.svazpotapecu.cz: Účelem zákona je 
u poplatníků daně z příjmů podrobit elektronické 
evidenci jejich tržby/příjmy (za zboží a služby) 
v hotovosti.

Zjednodušeně platí, že všechny příjmy za služby 
a zboží nepodléhají EET, pokud jsou hrazeny  
bezhotovostně např. úhrada faktury bankovním 
příkazem.

Otazníkem je platba v hotovosti například za za-
půjčení potápěčské výstroje nebo za nafoukání 
tlakové lahve. Příkladů může být mnoho dalších. 
Výklad zákona uvádí, že … evidovanou tržbou ne-
jsou také tržby z „drobné“ vedlejší podnikatelské 
činnosti veřejně prospěšných poplatníků tj. spol-
ků… A co znamená slovo „drobná“ vysvětluje po-
kyn Generálního finančního ředitelství, které uvá-
dí, že příjem z drobné vedlejší činnosti je příjem/
výnos nižší než 175 000 Kč nebo tyto příjmy jsou 
méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů. Rozu-
mí se za rok.

Potápěčský klub může vedle hlavní spolkové 
sportovní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodář-
skou činnost, je-li její účel v podpoře hlavní čin-
nosti a zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro 
spolkovou činnost.

Takže pokud potápěčský klub doplňkově provo-
zuje k podpoře svého hlavního poslání tj. spor-
tovní činnosti například ubytovací a stravovací 
služby a/nebo maloobchodní prodej (potápěčské 
literatury, sportovního oblečení, triček, čepic, 
plavek, ručníků, nebo potápěčské a jiné sportov-
ní výstroje, propagačních předmětů, atd.) A po-

skytuje služby, jako jsou již zmíněné plnění po-
tápěčských lahví vzduchem a případně jinými 
plyny, zapůjčení a opravy výstroje atd. – potom 
příjem z této činnosti, která není předmětem 
daně z příjmu, nepodléhá povinnosti EET (§ 6).
V konkrétní praxi našeho potápěčského svazu 
jsme po právní a daňové analýze vyřešili uplat-
nění zákona EET v podmínkách SČP vydáním in-
terních pracovních pokynů pro služby Výcvikové-
ho střediska SČP Barbora a Sekretariátu SČP 
v Praze.

Pokyny mimo jiné uvádí, co musí v případě plat-
by v hotovosti za zboží příjmový doklad obsaho-
vat: Předmět prodeje +Jméno nakupujícího člena 
SČP +Název PK SČP +Cena + Datum. Na příjmo-
vém dokladu musí být uveden text: Předmět pro-
deje je v rámci sportovní činnosti PK SČP. Není 
to nic složitého a pro případnou kontrolu to po-
stačí. Obdobně se to týká služeb např. ubytování 
nebo foukání lahví apod.: Předmět služby +Jmé-
no nakupujícího člena SČP +Název PK SČP +Cena 
+ Datum. A text: Služba je v rámci sportovní čin-
nosti PK SČP.

S uvedenými doklady se potápěči setkají při ho-
tovostní platbě za služby na Výcvikovém středis-
ku SČP Barbora nebo v Sekretariátu v Praze při 
nákupu za hotové třeba dekompresních tabulek.
Nezodpovězenou zůstává varianta, když nakupu-
jící není člen potápěčského klubu SČP a chce 
platit v hotovosti. Potom buď zaplatí bankovním 
převodem vystavenou fakturu (což je v případě 
několikakorunové položky dost smutně úsměvná 
byrokracie) nebo, hypoteticky, mu to také může 
koupit kamarád člen PK SČP, ale to pochopitelně 
nikomu nemůžeme radit.

Přátelé potápěči, souhrnnou svazovou informaci 
k EET najdete na http://www.svazpotapecu.cz/
soubor-eet-kluby-200-.pdf a v případě jakýchko-
liv problémů či dotazů nás kontaktujte.

Text: Ing. Jaroslav Hudec, 
viceprezident SČP

Od 1. prosince 2016 je účinný zákon o elektronické evidenci tržeb (č.112/2016 Sb. tzv. EET). Téma zavedení EET se sta-
lo vánočním hitem. V novinových komentářích, v televizních diskusích, ale hlavně v hospodách personál i hosté - všich-
ni „řešili“ elektronické kasy a účtenky. A od 1. března 2017 to bude podobně v malých obchodech. A co potápěčský svaz 
a kluby? Týká se nás EET? Určitě, ano.
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Co se u nás děje

Svaz českých potápěčů podpořil 
v roce 2016 pravidelnou spor-
tovní činnost potápěčského 
sportu. Soustavným aktivním 
jednáním s Ministerstvem škol-
ství mládeže a tělovýchovy ČR 
se podařilo získat finanční pro-
středky z dotačního programu 
„Organizace sportu“. Ve snaze 
podpořit podvodní sporty byl 
klubům evidovaným ve Svazu 
českých potápěčů rozdělen té-
měř jeden milión korun, jak bylo 
prezentováno na valné hromadě 
v Benešově. Prezidium na svém 
listopadovém zasedání schváli-
lo rozdělení těchto finančních 
prostředků. Podpořili jsme tak 

pravidelný potápěčský a plavec-
ký výcvik, trénink v bazénech 
a ve vybraných potápěčských lo-
kalitách s obsahovým zaměře-
ním na výuku a výcvik zásad 
a pravidel bezpečného potápění, 
záchrany tonoucího a ochrany 
zdraví při plavání a potápění dle 
platné metodiky a bezpečnost-
ních pravidel.

Většina klubů použila přidělené 
finanční prostředky na úhradu 
nájmů bazénů nebo na organi-
zaci sportovních akcí a soutěží.
Naším cílem bylo podpořit pod-
vodní sporty, což se nám snad 
podařilo.

Svaz českých potápěčů podpořil 
finančními prostředky sportovní činnost 
klubů, které splnily svou členskou 
povinnost v roce 2016

Členské příspěvky 2017

Dovolujeme si vás upozornit, že termín na zaplacení členských 
příspěvků na rok 2017 je 31. března 2017.

Po vyřízení členských příspěvků Vám pošleme příslušný počet 
„členských známek“, které mohou členové použít k vylepení na 
kvalifikační karty či do potápěčských deníků.

Na webových stránkách naleznete formulář na evidenci členských 
příspěvků:

www.svazpotapecu.cz/clanek-clenske-prispevky-2017-scp-35-140

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 d., důchodci)

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

PAF Tachov 2017
I v letošním roce mohou fanoušci různých umění spojených s vodou vidět zajímavá díla. Od 24. do 25. března proběhne už tradičně PAF 
Tachov – Mezinárodní potápěčský festival. Podrobnosti budou postupně přibývat na jeho webu www.paftachov.cz

Festival zaznamenal v loňském 
roce další úspěch. Vítězná díla 
byla od 1. do 15. listopadu vysta-
vena v Senátu na chodbě místo-
předsedů, kde se jimi mohli ko-
chat všichni zaměstnanci horní 
komory Parlamentu. Slavnostní 
vernisáž výstavy s názvem Svět 
pod vodou aneb Festival, ze kte-
rého budete PAF (Tachov) dopro-
vodili hudbou studenti ZUŠ Ta-
chov a první návštěvníci si mohli 
prohlédnout fotky a kresby 
úspěšných autorů z ročníku 2016.

„Jsme velmi rádi, že jsme se 
s touto výstavou mohli dostat až 
do těchto prostor. Je to zásluha 
pana senátora Miroslava Nenu-
tila, který to vše domluvil. Bez 
něj by to nebylo, protože o tyto 
prostory je samozřejmě velký zá-
jem,“ řekl Bohumír Kráčmar, 
prezident festivalu. Zároveň do-
dal, že jako pořadatelé jsou ote-
vřeni zapůjčit výstavu i do dalších 
prostor.



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

Čertovský Bořeň 2016
Na konci loňského roku uspořádal 
Potápěčský klub OHŘE tradiční Čer-
tovský výstup na horu Bořeň. A jak 
to celé vypadalo z pohledu Bohouše 
Cinka z tohoto klubu: „Sešli jsme se 
3. prosince u chaty Bořeň. Po orga-
nizačních pokynech a upozornění na 
bezpečnost při výstupu se celá sku-
pina vydala na náročnou cestu za 
čerty a Mikulášem. Během cesty 
jsme rozmístili igelitové pytle, do 
kterých byl cestou zpět sbírán plas-
tový odpad. Počasí nám opět přálo 
a na vyhlídkách byl krásný pohled do 
okolní krajiny. Cestou děti odpovída-
ly na zvídavé otázky Mikuláše a čer-
tů. Za správné odpovědi byly odmě-
něny sladkostmi a menšími dárky. 
Na vrcholu byl opět krásný pohled 
na krajinu pod námi. Po menším od-
počinku bylo společné foto a násle-
doval sestup. Po příchodu všech 
účastníků k chatě Bořeň byly dětem 

rozdány dárkové balíčky a účastnic-
ké listy. Následovalo opékání buřtů, 
popíjení horkého čaje, ohřátí se 
u ohýnku a zhodnocení celé akce. 
Náročného výstupu se zúčastnilo ko-
lem 30 osob a z toho bylo 15 dětí. 
Nejmladšímu účastníkovi byly 
4 roky.“

Text a foto: Bohouš Cink  
Potápěčský klub OHŘE

Triton Beroun
Hned několik zajímavých zmínek 
o svých akcích poslal do redakce 
eNema klub Triton Beroun. Prvním 
byl příspěvek o Krajských závodech 
dětí a mládeže. „ V sobotu 5. listopa-
du proběhlo v Hořovicích podzimní 
kolo krajských závodů mládeže do 
18 let v ploutvovém plavání a rych-
lostním potápění. Soutěžilo se ve 
všech věkových kategoriích a v disci-
plínách 15, 25 a 50 metrů pod vodou a 25, 50 a 100 metrů na hladině. Na závěr zá-
vodů byly zařazeny smíšené štafety. Berounský klub reprezentovalo 19 závodníků. 
Triton Beroun obhájil 1. místo celkového bodování závodu a odvezl si zpět domů pu-
tovní pohár Středočeského kraje!“ přiblížila Monika Holubová. Úspěšní byli ale i míst-
ní ragbisté. „V sobotu 12. listopadu se konalo čtvrté, závěrečné kolo mezinárodní ligy 
podvodního ragby, které rozhodlo o absolutním vítězi této sezóny. Výborné výkony 
hráčů v průběhu celé ligy přinesly zasloužené vítězství pro borce UWR z Tritonu Be-
roun,“ jásali místní na webových stránkách.
V posledním měsíci v roce se členové klubu pobavili. Napřed na Mikulášské plout-
vičce děti soutěžily v netradičních disciplínách, aby jim nakonec trenér Tomáš pře-
vlečený za Mikuláše rozdal odměny, pak o pár dní později na Lomu Amerika. Na kla-
sické akci byl k vidění nejen ozdobený vánoční stromeček pod vodou, ale hlavně 
dobrá zábava po potápěče i nepotápěče.

Foto: Tomáš Kurfiřt

Mladý sportovec
Svaz českých potápěčů (SČP) je členem Sdružení sportov-
ních svazů ČR, které loni vyhlásilo projekt MLADÝ SPOR-
TOVEC, sportem ke zvládání krizových situací a k bezpeč-
nému přežití. Projekt je zaměřen na rozvoj sportovně 
technických a branných schopností a dovedností dětí 
a mládeže do 18 let. Potápění patří mezi tyto branné spor-
ty. Celkem bylo z 232 žádostí vybráno 74 sportovních klu-
bů, mezi které byly rozděleny 3 miliony korun.
Tohoto projektu si všimla i média. V rámci pořadu Sport 
v regionech se štáby přijely podívat jak do Klubu potápěčů 
Chomutov, tak do Potápěčského klubu Kraken Litoměři-
ce. Reportáže přiblížily, že napřed bylo důležité malé po-
tápěče seznámit s teorií na suchu: ta obsahovala jak  

základní seznámení 
s technikou, tak s cho-
váním ve vodě i kolem 
ní. Až poté si mohli 
praktické dovednosti 
zkoušet přímo v bazénu. 
Podle ohlasů od dětí je 
tato sportovní aktivita 
velmi bavila.

Foto: PK OSAC Plzeň

Napsali o nás 
– MČR ve spearfishingu
Českobudějovický spearfisher Pavel Flosman 
vyhrál poslední závod o mistra republiky v lovu 
ryb na nádech, který se konal v zatopeném ka-
menolomu v Trhové Kamenici. Úspěchu místní-
ho závodníka v lovu ryb na nádech si všimli i Čes-
kobudějovické listy, které o výsledcích psaly. Ani 
tento úspěch mu však v dlouhodobém seriálu 
MČR k vítězství nestačil. Šampionát mezi 34 
účastníky opanoval Michal Stružka z týmu Blat-
ná 1. Flosman se spolu s Pazderníkem a Pražá-
kem radoval ze třetího místa v kategorii družstev, 
tu ovládli taktéž členové klubu Blatná 1 – Říha 
st., Říha ml. a Stružka.
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