Střední škola automobilní
Ústí nad Orlicí, Dukelská 313

Nabídka kurzu k získání mezinárodního oprávnění
Vůdce rekreačního plavidla
Název kurzu: Vůdce rekreačního plavidla
Označení kurzu: VRP
Cíl kurzu: připravit zájemce o oprávnění Vůdce rekreačního plavidla ke zkouškám
Termín kurzu: dle domluvy

Informace ke kurzu:
Kategorie plavidel:
M / plavidla s vlastním pohonem
M20 pro věkovou kategorii 16-18 let
M100 výkon motoru do 100 kW
M neomezený výkon motoru

S / plachetnice
S20 pro věkovou kategorii 16-18 let
S80 plocha plachet do 80 m2
S neomezená plocha plachet

Oprávnění je vždy vztaženo ke konkrétní oblasti plavby:
Oblast „I“ - vnitrozemské vodní cesty ČR a zahraničí
- vztahuje se na ČR a země, které přistoupily k rezoluci č. 40 EHK/OSN
Oblast „C“ - pobřežní mořské vody
- denní plavba do 0.75 Nm od břehu, jestliže výška vlny nepřekročí 1.2 m a síla větru
nepřekročí 4° Beaufortovy stupnice
Začátek a délka kurzu:
Kurz se dělá formou víkendového kurzu:
pátek začátek 16:00 hod - Základy jachtingu (pouze pro jachtaře)
sobota začátek 8:00 hod - Řád plavební bezpečnosti, technika, zdravotnické minimum
(společně pro jachtaře i motoráře)
ukončení v 18:00 hod
Kurz C neděle začátek 8:00 hod - Navigace, meteorologie, předpis COLREG,
záchranářství (společně pro jachtaře i motoráře)
ukončení v 16:00 hodin
Informace ke zkouškám:
Průkaz pro oblast „I“ může získat zdravotně způsobilá osoba starší 16 let, pro oblast „C“ pak
osoba starší 18 let. Podmínkou pro vystavení průkazu, který má časově neomezenou
platnost, je úspěšné složení předepsané zkoušky. Zkouška se provádí formou testů před
komisí místně příslušné pobočky Státní plavební správy (Praha, Děčín, Přerov). Veřejné
termíny vypisuje formou Sdělení přímo SPS, pro absolventy našich kurzů termíny vypisuje
školicí středisko.
Teoretická zkouška je doplněna zkouškou praktickou, která se ale týká pouze těch, kteří
požadují u lodí s vlastním pohonem oprávnění M (výkon motoru přes 100 kW), u plachetnic
oprávnění S (základní oplachtění přes 80 m2).

Požadované náležitosti ke zkoušce:
žádost o zkoušku
výpis z trestního rejstříku (ke dni podání žádosti ne starší, než 3 měsíce)
lékařský posudek (ke dni podání žádosti ne starší, než 3 měsíce formulář)
pasové foto / 2ks
správní poplatek (kolkovné)
Kolkovné:
350 Kč - oblast plavby I
450 Kč - oblast plavby I+C
Průkazy vydává Státní plavební správa ve lhůtě do 30 dnů ode dne úspěšného vykonání
zkoušky. Možno se přitom rozhodnout, zda si průkaz vyzvednete osobně, či zda ho chcete
zaslat poštou.
Právní předpis: Vyhláška č.333/2008 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel ve
znění pozdějších předpisů. Více na www.spspraha.cz

Bližší informace a vaše případné dotazy na tel. 468 002 516
nebo 733 557 098 - Pavel Jantač

Další pokyny:
Závazná přihláška: Vyplněnou a podepsanou přihlášku pošlete na adresu:
SŠ automobilní
Dukelská 313
562 01 Ústí nad Orlicí
k rukám Pavla Jantače
Způsob platby: záloha 50% před zahájením kurzu, zbylých 50% hotově na místě před
zahájením školení.
Zodpovědná osoba za školení:
Pavel Jantač
Školicí středisko
SŠ automobilní
Dukelská 313
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel: 468 002 516
Mob: 733 557 098
E-mail: jantac@skola-auto.cz
www.skola-auto.cz
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