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Kapitánské kurzy VMP
nejen pro rybáře

 v Praze, Pardubicích a Plzni

 před začátkem rybářské sezóny

 pod vedením kvalitních školitelů

se vším všudy

již za 4.500 CZK



Organizátor: Michal Prokop   *1964
je profesí stavař, soudní znalec a odhadce, ale už od dětství má rád vše kolem vody. Začal s rybařením, 
věnoval se potápění a udělal si kapitánské zkoušky. Poprvé s instruktorem kpt. Pavlem Kocfeldou, násle-
dovaly zkoušky VMP a dnes je kapitánem s oprávněním „B“ u Ministerstva dopravy ČR. Od roku 1998 
se plaví pravidelně jako kapitán na plachetnicích po Chorvatsku, Korsice, Itálii, Řecku a po norských 
fjordech, kde rybaří. 
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Školitel pro Prahu a Pardubice:
Kpt. Pavel Kocfelda   *1947

je absolvent SPŠ v Děčíně se zaměřením na 
provoz a ekonomiku lodní dopravy s praxí 
u ČSPLO, SPS a HZS. Je autorem publikací o 
radarové navigaci, příručky VMP, MPZ atd., 
přispívá do odborných časopisů, od roku 
1990 provozuje firmu REKO, školící středis-
ko pro vedení malých plavidel.

Naše školící středisko vám nabízí kapitánské kurzy pro pří-
pravu uchazečů na kapitánské zkoušky - průkaz kategorie 
VMP, Vůdce malého plavidla. Náplň kapitánských kurzů 
a příprava na kapitánské zkoušky je v souladu se směrnicí 
Státní plavební správy pro vydávání mezinárodních průka-
zů způsobilosti k vedení malého plavidla na vnitrozemských 
vodních cestách a na moři.

Způsobilost k vedení rekreačního plavidla 
obsahuje tyto kategorie:
VMP, držitel této kvalifikace je po absolvování teoretické 
zkoušky na Státní plavební správě (SPS) oprávněn vést 
rekreační plavidlo s výkonem motoru do 100 kW na vnitro-
zemských vodních cestách v ČR a v zahraničí

MPZ, držitel této kvalifikace je po absolvování teoretické 
zkoušky na Státní plavební správě (SPS) oprávněn vést 
rekreační plavidlo s výkonem motoru do 100 kW na moři 
během denní plavby do vzdálenosti nepřevyšující 0,75 
námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů

S 80, držitel této kvalifikace je po absolvování teoretické 
zkoušky na Státní plavební správě (SPS) oprávněn vést 
plachetnici do 80 m² základního oplachtění v oblasti VMP 
a MPZ

Praktická zkouška, držitel této kvalifikace je po jejím absol-
vování na Státní plavební správě (SPS) oprávněn vést malé 
plavidlo o výkonu motoru bez omezení na vnitrozemských 
vodních cestách v ČR i v zahraničí a také na moři během den-
ní plavby do vzdálenosti nepřevyšující 0,75 námořní míle od 
pevniny nebo pobřežních ostrovů

Účastníci kapitánských kurzů jsou vybaveni odbornou litera-
turou, testovými otázkami, cvičnou námořní mapou a spe-
ciálními skripty vydanými firmou REKO. Všechny materiály 
jsou zahrnuty v ceně kapitánského kurzu. Cvičnou plavbu a 
praktickou zkoušku pak absoluvují na novém cvičném člunu 
Skipper Beast pod vedením zkušeného kapitána.

Po skončení kurzu účastníci absolvují teoretickou zkoušku 
(pro vedení malého plavidla s omezením výkonu motoru 
do 100 kW), případně i praktickou zkoušku (pro vedení 
malého plavidla bez omezení výkonu motoru) na Státní 
plavební správě, které zajistí na smluvený termín školitel.

Kapitánský kurz VMP Standard
2denní kurz o víkendu ve školící místnosti školitele  
v Praze, Pardubicích a Plzni
Obsah a ceny kurzu VMP Standard
VMP, 3.000 CZK / účastník
MPZ, 1.000 CZK / účastník
S80, 800 CZK / účastník
2hodinová cvičná plavba, 900 CZK / účastník 
praktická zkouška, 300 CZK / účastník
Termíny kurzů VMP Standard
Praha: 12. 01. - 13. 01. 2013; 11. 05. - 12. 05. 2013
Pardubice: 26. 01. - 27. 01. 2013; 18. 05. - 19. 05. 2013
Plzeň:  19. 01. - 20. 01. 2013; 25.05. - 26.05.2013

Výhodný balíček
VMP, MPZ, S80, cvičná plavba a praktická zkouška

4.500 CZK / účastník

Kapitánské kurzy nejen pro rybáře

Nabízíme vám také kapitánské kurzy VMP Premium, v Holandsku na lodi či pro větší skupinu.

Školitel pro Plzeň: 
David Hrdina   *1969

je původním povoláním profesionální hudeb-
ník. Od roku 1994 pracoval na obou stranách 
mediální barikády (např. ČRo, ČT, MF Dnes a 
Yachting Revue. Láska k lodím propojila s novi-
nářskou profesí. Je držitelem chorvatského  
a českého námořního kapitánského průkazu  
a průkazu VMP pro vnitrozemskou plavbu. 


