VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE SPČR
1. Provozovatelem výcviku na určitý stupeň mohou být mimo jiné:
a) instruktoři SPČR, pokud jsou k tomu oprávněni či pověřeni
příslušným zemským svazem
b) instruktoři SPČR
c) právnické či fyzické osoby s vlastním živnostenským listem
d) žádná odpověď není správná

2. Je-li hodnocením znalostí a schopností uchazeče o kvalifikační stupeň
pověřena komise instruktorů, musí být:
a) nejméně tříčlenná
b) nejméně čtyřčlenná
c) nejméně pětičlenná
d) vždy o sudém počtu členů, a to nejméně dvoučlenná

3. Zájemci o účast ve výcviku musí předložit:
a) platné lékařské potvrzení své zdravotní způsobilosti k potápění
(nevztahuje se na Úvod do potápění)
b) vlastní potápěčskou výstroj
c) doklad o dosaženém vzdělání
d) psychologický posudek

4. Při výcviku musí být závazně dodržována:
a) obecná ustanovení Bezpečnostních směrnic SPČR
b) ustanovení a doporučení Bezpečnostních směrnic SPČR týkající se
organizace potápění
c) ta ustanovení Bezpečnostních směrnic SPČR, v nichž se výslovně
hovoří o výcviku
d) všechna ustanovení a doporučení Bezpečnostních směrnic SPČR

5. Provozovatel výcviku má právo kontrolovat:
a) zda během výcviku nedochází či nedošlo k porušování
Výcvikových směrnic SPČR
b) zda během výcviku nedochází či nedošlo k porušování
Bezpečnostních směrnic SPČR
c) zda má výcvik požadovanou úroveň
d) všechny odpovědi jsou správné

6. Provozovatel výcviku má povinnost:
a) vykázat z prostoru určeného pro výcvik osoby, které svým jednáním
narušují průběh výcviku nebo ohrožují účastníky výcviku
b) organizovat sled výuky a praktických lekcí podle vlastního uvážení
c) materiálně, finančně a personálně zajistit požadovanou úroveň
a plynulost výcviku
d) řádně vysvětlit i prakticky předvést každý nově nacvičovaný úkol
a upozornit účastníky výcviku na možná nebezpečí

7. Mezi povinnosti provozovatele výcviku nepatří:
a) materiálně, finančně a personálně zajistit bezpečnost,
požadovanou úroveň a plynulost výcviku
b) při zahájení výcviku seznámit účastníky výcviku (cvičence)
s Bezpečnostními směrnicemi SPČR
c) odvolat z vedení výcviku instruktora, který vědomě porušil
Bezpečnostní směrnice SPČR nebo Výcvikové směrnice SPČR
d) odvolat z vedení výcviku instruktora, který jakýmkoliv způsobem
zneužil svého postavení

8. Odvolat z vedení výcviku instruktora, který vědomě porušil Bezpečnostní
směrnice SPČR nebo Výcvikové směrnice SPČR, jakýmkoliv způsobem
zneužil svého postavení nebo svým jednáním výcvik znevážil:
a) je povinností provozovatele výcviku
b) je právem provozovatele výcviku
c) je povinností příslušného zemského svazu SPČR
d) je právem příslušného zemského svazu SPČR

9. Mezi práva instruktora provádějícího výcvik nepatří:
a) vykázat z prostoru určeného pro výcvik osoby, které svým jednáním
narušují průběh výcviku nebo ohrožují účastníky výcviku
b) kontrolovat, zda má výcvik požadovanou úroveň
c) organizovat sled výuky a praktických lekcí podle vlastního uvážení
s přihlédnutím k daným materiálním a technickým možnostem
d) organizovat sled výuky a praktických lekcí podle vlastního uvážení
s přihlédnutím k fyzickým a psychickým možnostem účastníků výcviku

10. Mezi povinnosti instruktora provádějícího výcvik patří:
a) materiálně, finančně a personálně zajistit požadovanou úroveň
a plynulost výcviku
b) odvolat provozovatele výcviku, který vědomě porušil Bezpečnostní
směrnice SPČR nebo Výcvikové směrnice SPČR
c) při zahájení výcviku seznámit účastníky výcviku (cvičence)
s Bezpečnostními směrnicemi, s právy a povinnostmi instruktora
a s právy a povinnostmi jich samotných
d) všechny odpovědi jsou správné

11. Instruktor provádějící výcvik má povinnost:
a) při zahájení výcviku seznámit účastníky výcviku (cvičence)
s Bezpečnostními směrnicemi, s právy a povinnostmi instruktora
a s právy a povinnostmi jich samotných
b) během výcviku řádně vysvětlit i prakticky předvést každý nově
nacvičovaný úkol a upozornit cvičence na možná nebezpečí
c) přerušit výcvik, zjistí-li, že fyzická zdatnost nebo psychická kondice
cvičence nestačí ke zvládnutí cvičeného úkolu
d) všechny odpovědi jsou správné

12. Mezi povinnosti instruktora provádějícího výcvik nepatří:
a) vyžádat si výměnu výstroje, na které zjistil provozní závady
b) řádně vysvětlit i prakticky předvést každý nově nacvičovaný úkol
a upozornit cvičence na možná nebezpečí
c) nepřipustit k plnění úkolu cvičence, jehož současné vědomosti
či schopnosti ke splnění takového úkolu nestačí
d) odmítnout potvrdit splnění takových úkonů a zkoušek, které cvičenec nezvládl,
nedokončil nebo vůbec nevykonal

13. Instruktor provádějící výcvik má v případě zdravotního postižení
cvičence povinnost:
a) přerušit na nezbytně dlouhou dobu výcvik
b) seznámit účastníky výcviku se způsobem přivolání lékařské pomoci
c) pověřit ostatní účastníky výcviku, aby pečovali o postiženého
podle zásad první pomoci
d) zajistit přivolání lékaře a do jeho příchodu pečovat o postiženého
podle zásad první pomoci.

14. Účastník výcviku (cvičenec) má právo odmítnout:
a) kontrolu výstroje a správnosti jejího ustrojení
b) zopakování zadaného úkolu
c) plnění úkolu, který neodpovídá jeho současným vědomostem
a dovednostem, zdravotnímu stavu nebo fyzické či psychické kondici
d) nové vysvětlení v případě, že neporozuměl výkladu instruktora

15. Mezi práva účastníka výcviku (cvičence) nepatří:
a) vyžádat si nové vysvětlení v případě, že neporozuměl výkladu instruktora
b) vyžádat si výměnu výstroje, na které zjistil funkční závady
c) odmítnout praktické předvedení nově nacvičovaného úkonu instruktorem
d) odmítnout plnění úkolu, který neodpovídá jeho současným vědomostem
a dovednostem, zdravotnímu stavu nebo fyzické či psychické kondici

16. Označte tvrzení, které neodpovídá Výcvikovým směrnicím SPČR. Účastník
výcviku (cvičenec) je povinen:
a) pozorně sledovat výklad instruktora
b) při výcviku provádět vždy jen takové úkony, které sám uzná za vhodné
c) na pokyn instruktora zopakovat zadání úkolu
d) ohlásit ihned instruktorovi jakékoli zdravotní potíže
e)
17. Účastník výcviku (cvičenec) má povinnost:
a) pozorně sledovat výklad instruktora a při výcviku provádět
vždy jen takové úkony, které mu instruktor uloží
b) před vstupem do vody se důkladně přesvědčit, zda jeho potápěčská
výstroj je úplná, vhodná a dostatečně funkční
c) na pokyn instruktora zopakovat zadání úkolu a nechat si zkontrolovat
výstroj i správnost jejího ustrojení
d) všechny odpovědi jsou správné

18. Účastník výcviku (cvičenec) má povinnost:
a) seznámit ostatní cvičence s jejich právy a povinnostmi
b) ohlásit ihned instruktorovi jakékoli zdravotní potíže nebo problémy s fyzickou
či psychickou kondicí
c) zkontrolovat ostatním cvičencům výstroj a k plnění zadaných úkolů nepřipustit
cvičence, jehož výstroj není úplná, vhodná a dostatečně funkční
d) seznámit ostatní cvičence s Bezpečnostními směrnicemi SPČR

19. Označte tvrzení, které neodpovídá Výcvikovým směrnicím SPČR. Účastník
výcviku (cvičenec):
a) má právo organizovat sled výuky a praktických lekcí podle vlastního uvážení
b) má právo vyžádat si výměnu výstroje, na které zjistil funkční závady
c) je povinen pozorně sledovat výklad instruktora
d) je povinen provádět při výcviku jen takové úkony, které mu instruktor uloží

20. Účastník výcviku (cvičenec) je povinen při výcviku provádět vždy
jen takové úkony:
a) které absolvoval již dříve
b) na kterých se dohodne s ostatními cvičenci
c) které mu instruktor uloží
d) které sám uzná za vhodné

21. Vedením Úvodu do potápění (ÚDP) musí být pověřen:
a) instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I
b) zkušený potápěč starší 21 let s kvalifikací nejméně CMAS P
c) instruktor CMAS/SPČR s nejméně tříletou praxí
d) instruktor CMAS/SPČR

22. Praktická část ÚDP musí probíhat:
a) v krytém bazénu
b) ve volné vodě do maximální vzdálenosti 10 m od břehu
c) v chráněném vodním prostoru a/nebo ve volné vodě
d) v chráněném vodním prostoru

23. Prověření plavecké zdatnosti zájemce o ÚDP:
a) Výcvikové směrnice SPČR nevyžadují
b) zahrnuje uplavání 50 m na hladině bez základní potápěčské výstroje nebo jiných
pomůcek a zanoření se zadrženým dechem na 10 sekund
c) zahrnuje uplavání 50 m na hladině bez základní potápěčské výstroje nebo jiných
pomůcek a šlapání vody po dobu 1 minuty
d) zahrnuje uplavání 100 m na hladině bez základní potápěčské výstroje
nebo jiných pomůcek

24. Minimální věk pro přijetí do ÚDP je:
a) 10 let
b) 12 let
c) 14 let
d) 15 let

25. Mezi vstupní požadavky pro přijetí do ÚDP patří podpis prohlášení:
a) že cvičenec si je vědom rizik spojených s potápěním
b) že cvičenec bere na vědomí svou odpovědnost za dodržování pokynů instruktora
c) že cvičenci jeho zdravotní stav nebrání absolvovat ÚDP
d) všechny odpovědi jsou správné

26. Mezi vstupní požadavky pro přijetí ÚDP nepatří:
a) minimální věk 12 let
b) podpis prohlášení, že cvičenec si je vědom rizik spojených s potápěním
c) podpis prohlášení, že cvičenci jeho zdravotní stav nebrání absolvovat ÚDP
d) uplavání 50 m na hladině bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek

27. Instruktor poučí účastníky ÚDP:
a) o jejich právech a povinnostech s důrazem na bezpečnost
b) o významu dodržování nulových časů při potápění
c) o způsobech řešení krizových situací a o způsobech záchrany
d) žádná odpověď není správná

28. Označte tvrzení, které neodpovídá Výcvikovým směrnicím SPČR:
a) Vedením ÚDP musí být pověřen instruktor CMAS/SPČR.
b) Uchazeč o přijetí do ÚDP musí předložit platné lékařské potvrzení své zdravotní
způsobilosti k potápění.
c) Součástí obsahu ÚDP je vysvětlení významu kvalitního potápěčského
výcviku a seznámení s možnostmi, které nabízí výcvikový systém CMAS/SPČR.
d) Absolvováním ÚDP nezíská jeho účastník žádnou potápěčskou kvalifikaci.

29. Při ÚDP se ponor s dýchacím přístrojem v doprovodu instruktora provádí:
a) v chráněném vodním prostoru a/nebo ve volné vodě do hloubky maximálně 5 m
a trvá nejméně 20 minut
b) v chráněném vodním prostoru do hloubky maximálně 5 m a trvá 10 - 15 minut
c) v bazénu do hloubky maximálně 3 m a trvá 5 – 10 minut
d) v libovolném vodním prostředí podle úvahy instruktora do hloubky maximálně
10 m a trvá do 5 minut

30. Při ponoru s dýchacím přístrojem v rámci ÚDP je přípustný počet cvičenců
na jednoho instruktora:
a) nejvýše 3
b) nejvýše 2
c) nejvýše 1
d) ponechán na uvážení provozovatele výcviku

31. Potápěčské kvalifikační stupně Potápěč s doprovodem, Potápěč Junior SPČR
a potápěčské kvalifikační stupně CMAS mohou být uděleny:
a) pouze členu organizace CMAS
b) kterémukoli občanu členské země CMAS
c) pouze osobě starší 15 let
d) pouze osobě starší 18 let

32. Vědomosti a dovednosti uchazeče o potápěčské kvalifikační stupně:
a) se doporučuje posuzovat formou závěrečných zkoušek, avšak zásadně
musí být splněny vstupní požadavky na příslušný kvalifikační stupeň
b) mohou být posuzovány buď v průběhu výcviku, nebo formou závěrečných
zkoušek, avšak zásadně musí být splněny všechny požadavky na příslušný
kvalifikační stupeň
c) musí být posuzovány v průběhu výcviku
d) musí být posuzovány formou závěrečných zkoušek

33. Posouzení vědomostí a dovedností uchazeče o potápěčské kvalifikační
stupně:
a) musí být provedeno do tří týdnů po ukončení výcviku
b) musí být přítomen provozovatel výcviku
c) musí provést instruktor, který kvalifikační stupeň uchazeči udělí
d) všechny odpovědi jsou správné

34. Udělení kvalifikačního stupně sestává:
a) z vystavení příslušné kvalifikační karty na jméno držitele kvalifikace
b) z potvrzení kvalifikačního stupně do potápěčského průkazu s nalepenou fotografií
a řádně vyplněnými osobními údaji držitele kvalifikace
c) z vystavení příslušné kvalifikační karty na jméno držitele kvalifikace a z potvrzení
kvalifikačního stupně do potápěčského průkazu s nalepenou fotografií a řádně
vyplněnými osobními údaji držitele kvalifikace
d) z potvrzení kvalifikačního stupně do potápěčského průkazu s nalepenou fotografií
a řádně vyplněnými osobními údaji držitele kvalifikace; v případě jeho zájmu je
také možné zajistit vystavení příslušné kvalifikační karty

35. Obsah výcviku na jednotlivé kvalifikační stupně je dán:
a) požadavky na tyto kvalifikační stupně uvedenými ve Výcvikových směrnicích
SPČR
b) materiálními, finančními a personálními možnostmi provozovatele výcviku
c) k úvaze instruktora, který jej podřídí věku a fyzickým schopnostem cvičenců
d) klimatickými a vodními podmínkami v místě konání výcviku

36. Zájemce o výcvik, který je mladší 18 let:
a) musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce
b) musí předložit písemný souhlas provozovatele výcviku
c) může požádat o úpravu vstupních požadavků pro přijetí do výcviku
d) může požádat o snížení požadavků na příslušný kvalifikační stupeň

37. Písemný souhlas svého zákonného zástupce potřebují zájemci o účast
ve výcviku, kteří jsou mladší:
a) 14 let
b) 15 let
c) 18 let
d) 21 let

38. Pod pojmy malá, střední a velká hloubka se rozumí ve stejném pořadí:
a) do 10 m, 10 – 18 m, přes 18 m
b) do 10 m, 10 – 30 m, přes 30 m
c) do 15 m, 15 – 35 m, přes 35 m
d) do 18 m, 18 – 40 m, přes 40 m

39. Pod pojmem malá hloubka se rozumí:
a) hloubka do 18 m
b) hloubka do 15 m
c) hloubka do 10 m
d) hloubka do 10 m v chráněném vodním prostoru a do 20 m ve volné vodě

40. Pod pojmem střední hloubka se rozumí:
a) 10 – 15 m
b) 10 – 20 m
c) 15 – 40 m
d) žádná odpověď není správná

41. Chráněným vodním prostorem se rozumí:
a) krytý bazén s vyhřívanou vodou
b) vodní prostor s hloubkou do 5 m
c) vodní prostor s hloubkou do 10 m
d) vodní prostor s malou hloubku, v němž je možno neustále dozírat na cvičence

42. Chráněný vodní prostor:
a) je vodní prostor s malou hloubkou
b) je vodní prostor, v němž je možno neustále dozírat na cvičence
c) je např. bazén nebo mělká zátoka s dobrou viditelností
d) všechny odpovědi jsou správné

43. Volnou vodou se rozumí každý vodní prostor:
a) s výjimkou bazénů
b) s hloubkou přes 5 m
c) s hloubkou přes 10 m
d) který nelze považovat za chráněný

44. Ponorem s dýchacím přístrojem ve volné vodě se rozumí pobyt
pod vodou v trvání:
a) nejméně 20 minut
b) do 20 minut
c) nejméně 15 minut
d) od 10 do 30 minut

45. Použití potápěčské bóje při výcviku, který zahrnuje potápění ve volné vodě:
a) je nutné za všech okolností
b) je možno vypustit za předpokladu dostatečné potápěčské vyspělosti cvičenců
c) je možno vypustit za předpokladu, že instruktor spolehlivě zajistí bezpečnost
cvičenců jiným způsobem
d) je nutno předem nacvičit v chráněném vodním prostoru

46. Držitel kvalifikačního stupně Potápěč s doprovodem je oprávněn:
a) potápět se ve volné vodě v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího
potápěče do hloubky maximálně 12 m
b) potápět se ve volné vodě v doprovodu osoby s minimální kvalifikací
Potápěč CMAS P do hloubky maximálně 10 m
c) potápět se ve volné vodě s držitelem nejméně stejné kvalifikace
(Potápěč s doprovodem) do hloubky maximálně 10 m
d) potápět se pouze v chráněném vodním prostoru

47. Minimální věk pro přijetí do výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč
s doprovodem je:
a) 15 let
b) 14 let
c) 12 let
d) 10 let

48. Uchazeč o přijetí do výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč s doprovodem
musí bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek uplavat
na hladině:
a) 50 m
b) 75 m
c) 100 m
d) 200 m

49. Mezi vstupní požadavky pro přijetí do výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč
s doprovodem nepatří:
a) minimální věk 12 let
b) uplavat na hladině 50 m bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek
c) vydržet nejméně 15 sekund pod vodou se zadrženým dechem
d) udržet se 5 minut na hladině (šlapáním vody a/nebo splýváním)

50. Podmínkou udělení kvalifikace Potápěč s doprovodem je absolvování:
a) nejméně 2 ponorů ve volné vodě do malých hloubek v doprovodu instruktora
nebo nejméně 4 ponorů v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče
b) nejméně 2 ponorů ve volné vodě do malých hloubek v doprovodu instruktora
c) nejméně 4 ponorů ve volné vodě do malých hloubek v doprovodu instruktora
d) nejméně 3 ponorů v chráněném vodním prostoru

51. Držitel kvalifikačního stupně Potápěč Junior SPČR je oprávněn:
a) potápět se ve volné vodě s držiteli kvalifikací Potápěč CMAS P
a Potápěč CMAS P do hloubky maximálně 20 m
b) po absolvování celkem 10 ponorů ve volné vodě a dovršení věku 14 let
se přihlásit k doškolení a přezkoušení na kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P
c) vykonávat funkci jistícího potápěče nebo návodčího
d) účastnit se vybraných specializačních kurzů

52. Minimální věk pro přijetí do výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč
Junior SPČR je:
a) 15 let
b) 14 let
c) 13 let
d) 12 let

53. Uchazeč o přijetí do výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč Junior SPČR
musí bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek uplavat
na hladině:
a) 300 m
b) 200 m
c) 100 m
d) 50 m

54. Podmínkou udělení kvalifikace Potápěč Junior SPČR je absolvování:
a) nejméně 2 ponorů ve volné vodě do malých hloubek v doprovodu instruktora
b) nejméně 3 ponorů ve volné vodě do malých hloubek v doprovodu instruktora
c) nejméně 5 ponorů ve volné vodě do malých hloubek v doprovodu instruktora
d) nejméně 10 ponorů v chráněném vodním prostoru

55. Za jediný den je uchazeči o kvalifikační stupeň Potápěč Junior SPČR
při výcviku s dýchacím přístrojem ve volné vodě možno započítat:
a) nejvýše 3 ponory
b) nejvýše 2 ponory
c) nejvýše 1 ponor
d) neomezený počet ponorů (tzv. no-limit)
56. Držitel kvalifikačního stupně Potápěč CMAS P je oprávněn:
a) jako zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba se potápět ve volné vodě
s držitelem kvalifikace Potápěč Junior SPČR do malých hloubek
b) potápět se ve volné vodě s držiteli kvalifikací Potápěč CMAS P
a/nebo Potápěč CMAS P do hloubky maximálně 20 m
c) vykonávat funkci jistícího potápěče nebo návodčího
d) po dovršení 18 let pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku

57. Vstupní požadavky pro přijetí do výcviku na kvalifikační stupeň
Potápěč CMAS P jsou:
a) minimální věk 14 let
b) uplavat na hladině 200 m bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek
c) udržet se 5 minut na hladině (šlapáním vody a/nebo splýváním)
d) všechny odpovědi jsou správné

58. Minimální věk pro přijetí do výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč
CMAS P je:
a) 14 let
b) 15 let
c) 16 let
d) 18 let
59. Výcvik na kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P vede, hodnocení provádí
a kvalifikační stupeň uděluje:
a) instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I k takovému výcviku oprávněný
nebo pověřený příslušným zemským svazem SPČR
b) instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I pod dohledem instruktora
s kvalifikací nejméně CMAS I
c) instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I
d) instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I
60. Podmínkou udělení kvalifikace Potápěč CMAS P je absolvování:
a) nejméně 5 ponorů ve volné vodě s instruktorem do malých hloubek
b) nejméně 5 ponorů ve volné vodě s instruktorem, z toho první nejméně 3 ponory
do malých hloubek a zbývající nejméně 2 ponory do hloubek 15 – 20 m
c) nejméně 5 ponorů ve volné vodě do malých hloubek, z toho první nejméně
3 ponory s instruktorem; zbývající nejméně dva ponory je možno absolvovat
v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče
d) nejméně 5 ponorů ve volné vodě, z toho první nejméně 3 ponory do malých
hloubek je možno absolvovat v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího
potápěče a zbývající nejméně 2 ponory do hloubek 15 – 20 m je nutno absolvovat
s instruktorem
61. Držitel kvalifikačního stupně Potápěč CMAS P je oprávněn:
a) doprovázet držitele kvalifikace Potápěč s doprovodem při potápění ve volné vodě
do hloubky maximálně 12 m
b) pomáhat s dozorem nad účastníky výcviku
c) potápět se ve volné vodě s držiteli kvalifikace Potápěč CMAS P
do hloubky maximálně 20 m
d) vykonávat funkci vedoucího potápěče

62. Minimální věk pro přijetí do výcviku na kvalifikační stupeň
Potápěč CMAS P je:
a) 18 let
b) 15 let
c) 14 let
d) 12 let

63. Uchazeč o přijetí do výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P musí
být držitelem kvalifikačního stupně:
a) Potápěč s doprovodem
b) Potápěč Junior SPČR
c) CMAS P nebo potápěčské kvalifikace jiného systému určené SPČR
d) Potápěč s doprovodem s praxí 15 ponorů ve volné vodě nebo Potápěč Junior
SPČR s praxí 10 ponorů ve volné vodě
64. Do udělení kvalifikace CMAS P musí uchazeč uskutečnit:
a) nejméně 40 ponorů ve volné vodě za různých podmínek
b) nejméně 20 ponorů ve volné vodě za různých podmínek, z toho nejméně 10
do středních hloubek
c) nejméně 20 ponorů do středních hloubek
d) nejméně 10 ponorů do velkých hloubek
65. Výcvik na kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P vede, hodnocení provádí
a kvalifikační stupeň uděluje:
a) instruktor s kvalifikací CMAS I
b) instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I
c) instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I pod dohledem instruktora
s kvalifikací CMAS I
d) instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I k takovému výcviku oprávněný
nebo pověřený příslušným zemským svazem SPČR
66. Držitel kvalifikačního stupně Potápěč CMAS P je oprávněn:
a) doprovázet držitele kvalifikace Potápěč s doprovodem při potápění
ve volné vodě do hloubek přes 20 m
b) vést Úvod do potápění (ÚDP)
c) pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku
d) všechny odpovědi jsou správné

67. Minimální věk pro přijetí do výcviku na kvalifikační stupeň
Potápěč CMAS P je:
a) 14 let
b) 15 let
c) 18 let
d) 21 let
68. Uchazeč o přijetí do výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P musí:
a) doložit své zkušenosti z potápění v noci, za snížené viditelnosti, do velkých
hloubek a z potápění spojeného s navigací pod vodou
b) být držitelem kvalifikačního stupně minimálně CMAS P nebo kvalifikace jiného
systému určené SPČR
c) být držitelem kvalifikačního stupně minimálně CMAS P , pokud však doloží
svou potápěčskou praxi v rozsahu nejméně 60 ponorů ve volné vodě, postačí
jako vstupní kvalifikace CMAS P
d) být držitelem licence k vedení malého plavidla na moři

69. Do udělení kvalifikace CMAS P musí uchazeč uskutečnit:
a) nejméně 60 ponorů ve volné vodě, z toho nejméně 30 v náročnějších
podmínkách
b) nejméně 50 ponorů ve volné vodě za různých podmínek, z toho nejméně 20
do velkých hloubek
c) nejméně 50 ponorů do středních a nejméně 20 ponorů do velkých hloubek
d) nejméně 50 ponorů do velkých hloubek
70. Z hlediska požadované praxe pro udělení kvalifikace CMAS P se za ponory
v náročnějších podmínkách považují:
a) ponory při viditelnosti menší než 2 m
b) ponory při teplotě vody pod 10 °C
c) ponory do hloubek přes 30 m
d) všechny odpovědi jsou správné

71. Instruktorem potápění se může stát člen zemského svazu SPČR:
a) který je držitelem kvalifikačního stupně CMAS P nebo potápěčské kvalifikace
jiného systému určené SPČR a který má dostatečné znalosti a pedagogické
schopnosti k vykonávání instruktorské činnosti
b) na základě doporučení příslušného potápěčského klubu
c) na základě doporučení příslušného potápěčského svazu
d) žádná odpověď není správná

72. Instruktorem potápění se může stát člen zemského svazu SPČR:
a) který má dostatečné znalosti k vykonávání instruktorské činnosti
b) který má dostatečné pedagogické schopnosti k vykonávání instruktorské činnosti
c) který je držitelem kvalifikačního stupně CMAS P nebo potápěčské kvalifikace
jiného systému určené SPČR
d) všechny odpovědi jsou správné

73. Výcvik na instruktorské kvalifikační stupně CMAS pořádá:
a) SPČR
b) příslušný zemský svaz SPČR
c) potápěčský klub SČP nebo SPMS
d) držitel kvalifikace Instruktor CMAS I

74. Součástí zkoušek na instruktorské kvalifikační stupně je prověření:
a) nejvyššího dosaženého vzdělání uchazeče
b) potápěčských vědomostí a dovedností uchazeče
c) délky členství uchazeče v příslušném zemském svazu SPČR
d) žádná odpověď není správná

75. Platnost instruktorského kvalifikačního stupně je podmíněna plněním:
a) všech povinností vyplývajících z Výcvikových směrnic SPČR
b) všech povinností vyplývajících z Bezpečnostních směrnic SPČR
c) členských povinností vůči příslušnému zemskému svazu SPČR
d) všechny odpovědi jsou správné

76. Doba platnosti instruktorského kvalifikačního stupně je:
a) 1 rok
b) 3 roky
c) 5 let
d) 6 let

77. Oprávnění k prodlužování doby platnosti instruktorských kvalifikačních
stupňů mají:
a) všichni instruktoři CMAS I
b) instruktoři CMAS I pověření k této činnosti VK SPČR a/nebo zkušební komise
při instruktorských zkouškách
c) všichni instruktoři CMAS I, a dále instruktoři CMAS I pověření
k této činnosti VK SPČR
d) prezidia zemských svazů SPČR

78. K podmínkám prodloužení doby platnosti instruktorského kvalifikačního
stupně na dalších 5 let patří vycvičení:
a) nejméně 20 potápěčů (případně jiná činnost pro potřeby SPČR v oblasti
potápěčského výcviku)
b) nejméně 15 potápěčů
c) nejméně 10 potápěčů (případně jiná činnost pro potřeby SPČR v oblasti
potápěčského výcviku)
d) nejméně 5 potápěčů; zároveň se v posuzovaném období nesmí vyskytovat více
než 2 roky bez alespoň jednoho vycvičeného potápěče

79. Pokud uchazeč o prodloužení doby platnosti instruktorského kvalifikačního
stupně nevykonává jinou činnost pro potřeby SPČR v oblasti potápěčského
výcviku, musí za posuzované období vycvičit nejméně:
a) 5 potápěčů
b) 10 potápěčů
c) 15 potápěčů
d) 20 potápěčů

80. Pokud instruktor za posuzované období vycvičil méně než 10 potápěčů
(a nevykonával jinou činnost pro potřeby SPČR v oblasti potápěčského
výcviku):
a) nelze nesplnění této podmínky nijak nahradit, proto následuje ukončení
platnosti jeho instruktorské kvalifikace
b) lze nesplnění této podmínky nahradit absolvováním školení SPČR z metodiky
vedení výcviku
c) lze nesplnění této podmínky nahradit absolvováním více než dvou školení
instruktorů SPČR během posuzovaného období
d) lze nesplnění této podmínky nahradit úspěšným splněním zkušebního testu
SPČR z potápěčské teorie

81. Mezi podmínky prodloužení doby platnosti instruktorského kvalifikačního
stupně na dalších 5 let nepatří:
a) absolvování nejméně 2 školení instruktorů SPČR
b) absolvování praktického zaměstnání z poskytování kyslíku v rámci první pomoci
c) zanoření se základní výstrojí a vynesení značky z hloubky 10 m
d) vynesení partnera z hloubky 20 – 30 m pomocí kompenzátoru vztlaku
a jeho tažení po hladině na vzdálenost 50 m

82. Pokud instruktor podmínkám stanoveným pro prodloužení doby platnosti
instruktorského kvalifikačního stupně nevyhoví:
a) bude platnost jeho oprávnění prodloužena pouze na 1 rok
b) bude pozastavena platnost jeho oprávnění; instruktor zároveň dostane možnost
vyhovět těmto podmínkám v nejbližším termínu
c) bude pozastavena platnost jeho oprávnění do té doby, než obhájí svou
instruktorskou kvalifikaci řádným přezkoušením před zkušební komisí
d) bude platnost jeho instruktorské kvalifikace ukončena

83. Nesplní-li instruktor podmínky stanovené pro prodloužení doby platnosti
instruktorského kvalifikačního stupně ani při druhém pokusu:
a) bude platnost jeho instruktorské kvalifikace ukončena
b) bude jeho instruktorská kvalifikace snížena na nejbližší nižší kvalifikační stupeň,
v případě instruktora CMAS I na kvalifikaci Potápěč CMAS P
c) bude pozastavena platnost jeho oprávnění na dobu 2 let
d) bude pozastavena platnost jeho oprávnění; instruktor zároveň dostane možnost
vyhovět těmto podmínkám v dalším nejbližším termínu

84. Vyskytnou-li se stížnosti na činnost instruktora:
a) VK SPČR ho přizve k jejich projednání a pokud se instruktor dostaví,
poskytne mu prostor pro vysvětlení
b) VK SPČR navrhne pozastavení jeho instruktorské kvalifikace příslušnému
zemskému svazu SPČR
c) VK SPČR navrhne ukončení jeho instruktorské kvalifikace příslušnému
zemskému svazu SPČR
d) žádná odpověď není správná

85. V případě oprávněné stížnosti na činnost instruktora může VK SPČR
s přihlédnutím k její závažnosti:
a) požadovat odstranění zjištěných nedostatků do zadaného termínu
b) pozastavit platnost instruktorské kvalifikace
c) navrhnout příslušnému zemskému svazu SPČR ukončení platnosti instruktorské
kvalifikace
d) všechny odpovědi jsou správné
86. Instruktor CMAS I je oprávněn:
a) vést výcvik na kvalifikační stupeň Potápěč Junior SPČR
b) vyučovat teorii a hodnotit vědomosti cvičenců na kvalifikační stupeň
Potápěč s doprovodem
c) vést vybrané specializační kurzy
d) pomáhat při výcviku na instruktorské kvalifikační stupně

87. Instruktor CMAS I je na základě pověření a pod dohledem instruktora
s kvalifikací nejméně CMAS I oprávněn získávat zkušenosti:
a) při vedení Úvodu do potápění
b) při výuce teorie a hodnocení vědomostí cvičenců na kvalifikační stupně Potápěč
Junior SPČR, Potápěč CMAS P, Potápěč CMAS P a Potápěč CMAS P
c) při výuce teorie a hodnocení vědomosti cvičenců na kvalifikační stupeň
Potápěč s doprovodem
d) při výcviku a hodnocení dovedností cvičenců na kvalifikační stupeň Potápěč
s doprovodem v chráněném vodním prostoru
88. Uchazeč o instruktorský kvalifikační stupeň CMAS I musí:
a) mít minimálně 18 let
b) být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P nebo potápěčské
kvalifikace jiného systému určené SPČR
c) doložit, že v uplynulých 2 letech absolvoval školení SPČR z metodiky
vedení výcviku
d) všechny odpovědi jsou správné
89. Uchazeč o instruktorský kvalifikační stupeň CMAS I musí doložit:
a) že v uplynulých 2 letech absolvoval školení SPČR z metodiky
vedení výcviku
b) že v uplynulých 2 letech absolvoval minimálně 80 ponorů
c) že v uplynulých 5 letech absolvoval nejméně 2 školení instruktorů SPČR
d) že v uplynulých 5 letech předvedl vynesení partnera z hloubky 20 – 30 m
pomocí kompenzátoru vztlaku a jeho tažení po hladině na vzdálenost 50 m
90. Kvalifikační stupeň Instruktor CMAS I uděluje:
a) prezidium příslušného zemského svazu SPČR
b) instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I, pověřený prezidiem příslušného
zemského svazu SPČR
c) zkušební komise složená z instruktorů CMAS I a CMAS I,
jmenovaná VK SPČR
d) zkušební komise složená z instruktorů CMAS I, jmenovaná prezidiem
příslušného zemského svazu SPČR
91. Instruktor CMAS I je oprávněn:
a) vést výcvik na všechny potápěčské kvalifikační stupně CMAS
b) vést výcvik na instruktorské kvalifikační stupně CMAS
c) vést výcvikové středisko
d) všechny odpovědi jsou správné
92. Instruktor CMAS I není oprávněn vést:
a) výcvik na kvalifikační stupně Potápěč s doprovodem a Potápěč Junior SPČR
b) výcvik na všechny potápěčské kvalifikační stupně CMAS
c) výcvik na instruktorské kvalifikační stupně CMAS
d) vybrané specializační kurzy

93. Uchazeč o instruktorský kvalifikační stupeň CMAS I musí:
a) mít minimálně 21 let
b) doložit, že v uplynulých 5 letech absolvoval nejméně 2 školení instruktorů SPČR
c) být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P nebo CMAS I
d) být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P nebo potápěčské
kvalifikace jiného systému určené SPČR
94. Uchazeč o instruktorský kvalifikační stupeň CMAS I musí doložit:
a) že v uplynulých 5 letech absolvoval nejméně 2 školení instruktorů SPČR
b) že v uplynulých 2 letech absolvoval školení SPČR z metodiky
vedení výcviku
c) že od získání instruktorského kvalifikačního stupně CMAS I vycvičil
nejméně 10 potápěčů na kvalifikace Potápěč s doprovodem a/nebo Potápěč
Junior SPČR
d) že od získání instruktorského kvalifikačního stupně CMAS I vycvičil
nejméně 5 potápěčů na kvalifikaci Potápěč CMAS P
95. Kvalifikační stupeň Instruktor CMAS I uděluje:
a) prezidium příslušného zemského svazu SPČR
b) instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I, pověřený prezidiem
příslušného zemského svazu SPČR
c) zkušební komise složená z instruktorů CMAS I a CMAS I,
jmenovaná VK SPČR
d) zkušební komise složená z instruktorů CMAS I, jmenovaná VK SPČR
96. Uchazeči o kvalifikační stupeň Instruktor CMAS I musí být minimálně:
a) 24 let
b) 21 let
c) 19 let
d) 18 let
97. Instruktor CMAS I není oprávněn:
a) vést výcvik na potápěčské kvalifikační stupně CMAS
b) vést výcvik na instruktorské kvalifikační stupně CMAS
c) udělovat instruktorské kvalifikační stupně CMAS
d) vést vybrané specializační kurzy
98. Uchazeč o instruktorský kvalifikační stupeň CMAS I musí:
a) mít minimálně 21 let
b) mít doporučení příslušného zemského svazu SPČR
c) být držitelem instruktorského kvalifikačního stupně CMAS I, CMAS I
nebo instruktorské kvalifikace jiného systému určené SPČR
d) v průběhu své instruktorské činnosti vycvičit nejméně 30 potápěčů včetně
udělení kvalifikace

99. Uchazeč o instruktorský kvalifikační stupeň CMAS I musí:
a) mít minimálně 24 let
b) být držitelem instruktorského kvalifikačního stupně CMAS I
c) odevzdat písemnou (případně jiným způsobem připravenou) práci
na předem zadané téma
d) všechny odpovědi jsou správné
100. Kvalifikační stupeň Instruktor CMAS I uděluje:
a) prezidium příslušného zemského svazu SPČR
b) instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I, pověřený prezidiem
příslušného zemského svazu SPČR
c) zkušební komise složená z instruktorů CMAS I, jmenovaná VK SPČR
d) zkušební komise složená z instruktorů CMAS I a CMAS I,
jmenovaná VK SPČR

