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1. Charakteristika kurzu
Specializační kurz „Příprava k získání oprávnění vůdce malého plavidla“ je určen pro
příslušníky HZS ČR, zaměstnance HZS podniků a členy jednotek sborů dobrovolných
hasičů, kteří jsou při výkonu služby určení k vedení a obsluze malých plavidel. Kurz je
organizován výhradně prezenční formou.

2. Cíle vzdělávání
Cílem kurzu „Příprava k získání oprávnění vůdce malého plavidla“ je připravit účastníky
teoreticky i prakticky v takovém rozsahu, aby byli schopni bezpečně ovládat malé plavidlo
bez omezeného výkonu motoru a znali pravidla plavebního provozu pro vnitrostátní
mezinárodní plavbu.

3. Rozsah znalostí absolventa
Ve specializačním kurzu „Příprava k získání oprávnění vůdce malého plavidla“ získává
účastník tyto znalosti a dovednosti:


zná legislativní předpisy:
o

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

o

Vyhlášku Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu

o

Vyhlášku Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na
vnitrozemních vodních cestách

o

Vyhlášku Ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a
obsluze plavidel

o

Vyhlášku Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním
provozu v přístavech a dopravě nebezpečných věcí



má technické znalosti o stavbě plavidel, kormidelním zařízení a pohonném ústrojí plavidel



má praktickou dovednost s ovládáním a vedením malého plavidla (plavidlo do 20 m délky
trupu a určené k přepravě do 12 osob):
o

plavba a manévrování s malým plavidlem na stojaté i tekoucí vodě

o

zvládá mimořádné situace (záchrana osob, záchrana plavidla, nehoda v plavebním
provozu, činnost při nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků, poskytnutí
první pomoci atd.)

o

zná a umí použít povely a pokyny (ovládá zvukovou signalizaci, optickou signalizaci
a plavební značení plavebního provozu)
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ovládá činnost při připlutí ke břehu, vyvázání a zakotvení plavidla, proplutí vodními
stavbami (plavební komory)

4. Časová dotace
Předmět

Zahájení kurzu, poučení BOZP
Teoretická příprava vůdce malého plavidla
Praktický výcvik vedení plavidla na stojaté vodě
Praktický výcvik vedení plavidla na tekoucí vodě
Závěrečná zkouška pro ověření praktických dovedností
Závěrečná zkouška z teoretických znalostí
CELKEM

Počet hodin

1
12
7
7
4
1
32 hodin (4 dny)

V pravomoci ředitele vzdělávacího zařízení je možnost úpravy obsahu učiva do 10 % rozsahu.
Pozn.: 1 hodina = 1 vyučovací hodina v rozsahu 45 minut

5. Podmínky pro zařazení
Podmínkou pro zařazení příslušníků HZS ČR do kurzu Příprava k získání oprávnění vůdce
malého plavidla je fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost. Úspěšné absolvování
nástupního odborného výcviku příslušníků HZS ČR nebo zaměstnanců HZS podniků nebo
úspěšné absolvování základní odborné přípravy člena jednotky SDH. Podmínky pro
uchazeče ke zkoušce způsobilosti vůdce malého plavidla (dále jen „VMP“) jsou v souladu
se zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a vyhlášky Ministerstva dopravy
č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. Odeslání vyplněné
„Žádosti o vydání průkazu vůdce malého plavidla“, která je přílohou „Povolání do kurzu“
na příslušnou pobočku Státní plavební správy.

6. Materiální zajištění účastníků
Účastník kurzu u sebe musí mít doklady a vybavení pro účely výuky a pobytu ve
vzdělávacím zařízení a musí být vybaven/-a naturálními náležitostmi stanovenými
v povolání do kurzu.

6.1 Doklady:
− osobní doklady
− služební průkaz
− průkaz pojištěnce
− potvrzení o splnění podmínek pro zařazení do kurzu
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6.2 Vybavení pro účely výuky:
− sešity
− psací a kreslicí potřeby

6.3 Naturální náležitosti:
− pracovní stejnokroj II, zásahový oděv a obuv
Vzdělávací zařízení může vyžadovat popřípadě i další náležitosti, které budou uvedeny
v „Povolání do kurzu“.

7. Ukončení kurzu
Kurz je zakončen praktickou a teoretickou zkouškou. Praktickou zkoušku provádí osoba
pověřená Státní plavební správou, touto zkouškou se ověřují praktické dovednosti uchazeče
při vedení malého plavidla a při kladném výsledku se vystavuje „Osvědčení o výsledku
ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla“.
Teoretická zkouška je formou počítačového testu před komisí Státní plavební správy.

7.1 Doklad o ukončení kurzu
Dokladem o ukončení kurzu je „Potvrzení o absolvování kurzu“ a průkaz Vůdce malého
plavidla, který vydává Státní plavební správa ČR. Průkaz VMP má neomezenou platnost a
nepodléhá prolongaci.

8. Učební osnovy
Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem schválení a k témuž dni se zrušují učební
osnovy kurzu Vůdce malého plavidla (VMP), vydané pod č.j. PO-525/II-98
Vysvětlivky:
U = učebna
T = teorie
P = praxe
VP = venkovní prostory
Učební osnovy kurzu: Příprava k získání oprávnění vůdce malého plavidla Počet hodin:
Předmět: Zahájení kurzu, poučení BOZP

Počet hodin:
5
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Téma
číslo

Počet
hodin

1

Místo
Výuky

U

Způsob
výuky

T

MV-GŘ HZS ČR
Téma výuky

Poznámky

Zahájení kurzu, poučení BOZP
- organizace kurzu
- rozvrh hodin
- denní řád

Učební osnovy kurzu: Příprava k získání oprávnění vůdce malého plavidla Počet hodin:
Předmět: Teoretická příprava vůdce malého plavidla
Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
Výuky

1

1

U

Způso
b
výuky

T

Počet hodin:

12

Téma výuky

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
- vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o
vodních cestách, plavebním provozu v přístavech a
dopravě nebezpečných věcí
- základní pojmy, názvosloví, vodní stavby
- plavební provoz
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1

U

T

Způsobilost osob pro vedení plavidel
- vyhláška Ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb., o
způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
- podmínky způsobilosti k vedení plavidla a obsluze
plavidla

3

8

U

T

Pravidla plavebního provozu
- vyhláška Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb.,
o pravidlech plavebního provozu
− základní pojmy, obecná ustanovení a užití vodní
cesty
− poznávací znaky, ponorové stupnice a nákladové
značky plavidel
− optické signály na plavidlech
− noční a denní signalizace
− doplňková a zvláštní signalizace
− zvukové signály
− plavební značení
− způsob a postupy zajištění bezpečnosti při plavbě
− křížení směrů, potkávání a předjíždění v plavbě
− pravidla pro plavbu, proplouvání pod mosty a
plavebními komorami
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− plavba za snížené viditelnosti
− zásady a pravidla zastavení a stání v plavební dráze
− signální znaky pro plavební značení
(plovoucí/pobřežní)
− mimořádné situace při plavbě (plavební nehody,
potopení plavidla, kolize plavidel, nasednutí
plavidla)

Učební osnovy kurzu. Příprava k získání oprávnění vůdce malého plavidla Počet hodin:
Předmět: Teoretická příprava vůdce malého plavidla

Počet hodin:

12

Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
Výuky

Způsob
výuky

T

Technické základy
- vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o
způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemních
vodních cestách
- vybavení a vystrojení plavidel (povinná výbava
plavidel, záchranné prostředky, vystrojení osob na
plavidle)
− základní pojmy v konstrukci plavidel
− kormidelní zařízení
− konstrukce a bezpečné použití strojního pohonného
zařízení, opravy a údržba
− propulsní zařízení (lodní šroub, tryska)

5

1

U

T

Základy zdravotní přípravy
- základní pojmy
- použití záchranných prostředků
- zásady záchrany osob z vodní hladiny a ledu
- první pomoc
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1

U

Téma výuky

Poznámky

Učební osnovy kurzu: Příprava k získání oprávnění vůdce malého plavidla Počet hodin:
Předmět: Praktický výcvik vedení plavidla na stojaté vodě
Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
Výuky

Způsob
výuky

2

6

VP

P

1

1

VP

Počet hodin:

32

7

Téma výuky

T/P Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem
zajišťujícím její bezpečnost
- kontrola pohonných a kormidelních zařízení, listiny k
plavbě
- spouštění plavidla na stojatou vodu
- postup činností před vyplutím / při ukončení plavby
- start pohonného zařízení
Manévrování s plavidlem
- odvázání plavidla a odplutí od břehu
- vedení plavidla s ohledem na vítr a hloubku vody pod
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kýlem
- plutí vpřed a vzad
- obraty při plavbě
- připlutí k přírodnímu břehu, připlutí k plavidlu
- nácvik připlutí k tonoucímu, použití záchranných
prostředků
- potkávání, předjíždění a míjení plavidel
- vydávání pokynů a povelů
- nouzový odtah poškozeného plavidla ke břehu
Učební osnovy kurzu: Příprava k získání oprávnění vůdce malého plavidla Počet hodin: 32
Předmět: Praktický výcvik vedení plavidla na tekoucí vodě
Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
Výuky

Způsob
výuky

2

6

VP

P

1

1

VP

Počet hodin:

Téma výuky

Manévrování s plavidlem v proudící / tekoucí vodě
- odvázání plavidla a odplutí od břehu
- vedení plavidla s ohledem proudění vody
- plutí vpřed a vzad
- obraty po proudu a proti proudu
- připlutí k molu v protiproudu a vyvázání plavidla
k pevným vyvazovacím prvkům, použití
vyvazovacích lan
- potkávání, předjíždění a míjení plavidel v tekoucí
vodě
- proplutí plavební komorou, zásady při proplouvání
plavebními komorami
- zakotvení plavidla v proudící / tekoucí vodě

Předmět: Závěrečná zkouška pro ověření praktických dovedností
Počet
hodin

Místo
Výuky

Poznámky

T/P Příprava na plavbu a ukončení plavby
- spouštění plavidla na vodu s přihlédnutím k vlivu
proudění vody
- start pohonného zařízení
- nácvik připlutí plavidla na přepravní vozík
s přihlédnutím k proudění vody

Učební osnovy kurzu: Příprava k získání oprávnění vůdce malého plavidla

Téma
číslo

7

Způsob
výuky

Téma výuky

8

Počet hodin: 32
Počet hodin:

4
Poznámky
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1

4

VP

P
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Ověření praktických dovedností při vedení malého
plavidla
- praktické přezkoušení osobou, která má pověření
Státní plavební správy k ověřování praktických
dovedností při vedení malého plavidla
- přezkoušení dovedností získaných praktickým
výcvikem ve vedení malého plavidla
- vystavení „Osvědčení o výsledku ověření praktických
dovedností při vedení malého plavidla“

Učební osnovy kurzu: Příprava k získání oprávnění vůdce malého plavidla
Předmět: Závěrečná zkouška z teoretických znalostí
Téma
číslo

1

Počet
hodin

1

Místo
Výuky

U

Způsob
výuky

T

Počet hodin: 32
Počet hodin:

Téma výuky

1
Poznámky

Závěrečná zkouška před komisí Státní plavební
správy
- závěrečná zkouška z teoretických znalostí formou
testu
- předání „Potvrzení o absolvování specializačního
kurzu“
- předání průkazu Vůdce malého plavidla
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