
 

 
Základní informace pro kurzy  

Vůdce malého plavidla (VMP) pro rok 2023 
 
 

 Zkouška se koná v budově kapitanátu sportovního přístavu Hluboká nad 
Vltavou případně v sídle Státní plavební správy, Jankovcova 4, Praha 7 - 
Holešovice 

 Termíny teoretických zkoušek byly pro Hlubokou stanoveny Státní plavební 
správou na 23. a 24. 5. 2023. 

 Konkrétní den stanový Státní plavební správa až na základě podání kompletní 
žádosti uchazeče. 

 Pořádaným kurzem Vás provedou kvalifikovaní profesionálové s kvalifikacemi 
vyššími než oprávnění k vedení malého plavidla. 

 
 
Základní informace: 
 

Rozsah kurzu / místo konání 
Obsažené kategorie 
a oblasti* 

Cena 
vč. DPH 

1. Kurz základní – České Budějovice M20, S20, I, C 3 600,- 

2. Praktický výcvik a zkouška na neomezený výkon 
motoru k základnímu kurzu – Hluboká nad Vltavou M 3 600,- 

3. Praktická zkouška na neomezené plachetnice 
k základnímu kurzu – Třeboň (rybník Svět) 

S 2 500,- 

 
*popis jednotlivých kategorií a oblastí viz. str 2 
 
 
1. Základní kurz obsahuje: 
 

 Výklad teoretické části zkušeným lektorem kpt. Milanem Maříkem v rozsahu 4 
přednášek, vždy o víkendu od 10:00 do 15:00 v Českých Budějovicích (konkrétní 
termíny a místo přednášek budou upřesněny do konce února).  

 Z toho 2 přednášky zaměřeny na vnitrozemskou plavbu, jedna na moře a 
plachetnice, jedna opakovací před teoretickou zkouškou. 

 Studijní materiály uznané Státní plavební správou + doplňkové studijní materiály 
 V ceně kurzu je zahrnuto podání přihlášky, studijní materiály a veškeré náklady 

spojené s výukou.    
 
 
2. Rozšíření o kategorii M (neomezený výkon motoru): 
 

 Lekce praktického výcviku pro kategorii M dle dohody.  
 V ceně jsou zahrnuty 2–3 výcvikové lekce dle schopností uchazeče, v případě 

zájmu poskytujeme individuální lekce nad rámec kurzu, cena 1.000, -/hod. 
 Praktická zkouška pro kategorii M (bez omezení výkonu motoru) dle domluvy. 
 Výcvik i zkouška probíhá v přístavu Hluboká nad Vltavou a jeho okolí. 
 Výcvik je veden zkušenými instruktory (kapitány plavidel osobní lodní dopravy) 

Jihočeské plavební společnosti s.r.o. 



 

3. Rozšíření o kategorii S (neomezené plachetnice): 
 
 Praktická zkouška na plachetnice bez omezení celkové plochy plachet  
 Zkouška se koná na základě individuální dohody v Třeboni 
 Výcvik je veden zkušenými instruktory (kapitány plavidel osobní lodní dopravy) 

Jihočeské plavební společnosti s.r.o. 
 
 
Co musí uchazeč splnit? 
           

 Podání přihlášky do kurzu co nejdříve (možnost i emailem). 
 Dodání originálu vyplněné žádosti o vydání plavebního dokladu, tiskopis v 

příloze (společné vyplnění žádosti můžeme provést při předání). 
 Originál potvrzení od lékaře ne starší než 3 měsíce na předepsaném 

formuláři, rovněž v příloze   
 Kolková známka v hodnotě 500,-  
 Uhrazení ceny kurzu a dodání všech náležitostí  

 
 
Pro oprávnění vůdce malého a rekreačního plavidla jsou stanoveny následující 
kategorie: 

 M – opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla 
s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – pro držitele oprávnění, který 
vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při 
vedení malého plavidla u pověřené osoby. 

 M20 – opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a 
plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, 
pokud vykonal teoretickou zkoušku. 

 M24 – tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního 
plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze 
v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního 
provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým. 

 S – opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a 
plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – pro držitele oprávnění, který 
vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při 
vedení malého plavidla u pověřené osoby. 

 S20 – opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu 
a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pokud vykonal 
teoretickou zkoušku. 

 
Vůdce malého a rekreačního plavidla: 
Způsobilost k vedení různých kategorií plavidel stanovuje vyhláška o způsobilosti osob k 
vedení a obsluze plavidel. 
Ve smyslu § 13 vyhlášky o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel je vůdce malého 
plavidla oprávněn vést na všech vodních cestách České republiky malá plavidla. 
Pro plavbu výhradně v České republice je určen průkaz vůdce malého plavidla. 
Vůdce malého plavidla je oprávněn vést v zahraničí rekreační plavidlo, (malé plavidlo, 
kterým není provozována koncesovaná vodní doprava): 

 v oblasti I – na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je 
oprávnění uznáváno, (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého 
plavidla dle níže uvedených kategorií) 

 v oblasti C – v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, 
do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy 
stupnice (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle 
níže uvedených kategorií a vykoná navíc teoretickou zkoušku z teorie plavby na 
moři). 

Pro plavbu v České republice a v zahraničí je určen průkaz vůdce rekreačního plavidla a 
průkaz vůdce malého plavidla: 



 

Podmínky, které musí žadatel splnit 
 
Kategorie M20, M, S20, S: 

 věk nejméně 16 let, 
 úspěšné absolvování teoretické zkoušky alespoň pro kategorii M nebo M20, 

volitelně pak pro kategorii S nebo S20, 
 úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u 

pověřené osoby pro kategorii M a S. 
 
Kategorie M24: 

 věk nejméně 20 let, 
 vlastnictví průkazu vůdce malého plavidla kategorie M nebo M a S alespoň 4 roky, 
 úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u 

pověřené osoby pro kategorii M24. 
 
 
Písemný test 
 
Základní část určená pro kategorie M a M20 obsahuje celkem 35 otázek. Otázky jsou 
vybrány z otázek z předmětů plavební provoz, základy techniky a základy první pomoci. 
Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za 
každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 30 
bodů. 
 
Doplňková kategorie: 
 S a S20 obsahuje celkem 14 otázek. Otázky jsou vybrány ze souboru otázek ze základů 
konstrukce plachetnic, teorie plavby plachetnic a techniky plachtění. Doba na zpracování 
testu je maximálně 10 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou 
odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 11 bodů. 
 
Zkouška pro oblast plavby: 
 C – příbřežní plavba na moři: je určena pro držitele kategorie M případně M20.  
Test obsahuje celkem 28 otázek z předmětů mezinárodní námořní právo a předpisy 
(vybrané paragrafy zákona č. 61/2000 Sb., vybraná pravidla Úmluvy o mezinárodních 
pravidlech pro zabránění srážkám na moři – COLREG 1972), základy navigace a značení 
mořských vodních cest – systém IALA, základy meteorologie, základy bezpečnosti a 
záchrany života na moři. Doba na zpracování testu je maximálně 25 minut. Test je 
hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč 
„vyhověl“, dosáhl-li nejméně 24 bodů. 
 
Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Test se provádí 
pomocí počítače. 
 

 
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme. 

 
 
Kontakt: 
 
Teoretická část a administrativa – Ing. Hana Machartová, +420 776 702 448, 
hanka.machartova@gmail.com  

 
Školící přednášející – kpt. Milan Mařík 
 
Praktický výcvik - kpt. David Machart, +420 777 834 716, david.machart@email.cz 

- kpt. Pavel Novotný 


