 Kapitánské průkazy VMP všech kategorií
 Motorové lodě, jachty, plachetnice, vodní skútry
 Řidičák na loď  Platné i v Chorvatsku, Itálii a dalších zemích
Snadná a zábavná cesta k získání kapitánské licence platné nejenom v České republice, ale i v zahraničí včetně příbřežní plavby po Jadranu či Středozemním moři. Průkazy Vůdce malého plavidla
jsou platné pro motorové lodě a jachty do 20 metrů délky, bez omezení výkonu motoru, plachetnice i vodní skútry.

Využi tí:

rekreační plavba - kajutové motorové lodě, hausbóty,
jachty, rychlé čluny, vodní lyžování, rybářské lodě...
profesionální plavba - záchranářské lodě, malé lodě pro
přepravu osob i nákladů, inspekční plavidla, lodě složek
IZS (hasičské, policejní)...
Láká vás kormidelní kolo, příď lodě nořící se do vln, uvažujete o koupi vlastní lodě nebo toužíte po adrenalinovém
dobrodružství na silném motorovém člunu svištícím ve
skluzu s větrem o závod? Jsme tu, abychom vás provedli
všemi úskalími, které na budoucí kapitány čekají. Naučíte
se řídit loď, proniknete do tajů lodních a námořních předpisů, vydáte se na školní plavbu a na úplný závěr složíte
kapitánské zkoušky a stanete se tak vlastníky průkazu
Vůdce malého plavidla.

www.lodniskola.cz

Kapitánské kurzy lodní školy jsou buď víkendové dvoudenní nebo večerní třídenní. Kurzy probíhají v Praze nebo
Nymburce. V případě hromadných objednávek jsme
schopni zorganizovat školení i kdekoliv jinde. Kurz je
složen z teoretické i praktické části. Výuka probíhá na
školních plavidlech s délkou 9 – 15 m a ve školících prostorách Lodní školy v přístavu Praha Holešovice. Závěrečné zkoušky probíhají po záštitou Státní plavební správy,
vydané průkazy jsou státem garantovanou kapitánskou
licencí pro plavbu po vnitrozemských vodních cestách
v ČR i zahraničí a pro příbřežní plavbu do 1 námořní
míle od břehu.
Pro mimopražské účastníky kapitánských kurzů
možnost zajištění noclehu v komfortních dvoulůžkových kajutách školních lodí za velmi výhodných podmínek.

lodniskola@sppraha.cz

Kapitánské kurzy probíhají po celý rok – informace o volných termínech na www.lodniskola.cz
Výtah z ceníku:
Komplexní školení pro teoretickou zkoušku na motorová plavidla:
Výcvik na lodích pro praktickou zkoušku na motorová plavidla:
Složení praktické + teoretické zkoušky:
Komplexní školení a zkouška pro příbřežní plavbu do 1 NM od břehu:
Nocleh na lodi ve dvoulůžkové kajutě

3 000,- Kč
2 500,- Kč
1 900 + 500,- Kč
900,- Kč
700,- Kč

Podrobné informace o jednotlivých kategoriích průkazů, termínech a cenách na www.lodniskola.cz

Náš tip:
Častý dotaz: Chci řidičák na motorovou loď s pořádným motorem a abych mohl v létě s rodinou blbnout
na motorovém gumáku v Chorvatsku.
Jednoduché řešení: Průkaz VMP kategorie M + oblast plavby C, kompletní cena včetně všech zkoušek, skript,
školních plaveb a včetně DPH: 8 300,- Kč. Víkendový kurz + 2 dopoledne na zkoušky a do měsíce držíte průkaz
v ruce.
Lodní škola je školící středisko společnosti SP Praha, které se zabývá výcvikem vůdců malých plavidel. Za poslední léta prošla Lodní škola dynamickým vývojem, během
kterého zavedla do praxe zcela unikátní systém zážitkové
výuky přímo na plavidlech. Postavit se za kormidlo čtrnáctimetrové lodě, proplout zdymadlem, proplétat se lodním
provozem v historickém centru Prahy, přistávat, odplouvat, nacvičovat záchranu tonoucího, to vše je samozřejmou součástí výukových osnov. O vaši spokojenost bě-

hem kurzu se stará tým 8 lidí, na plavbu se vydává trojice
nebo i čtveřice školních lodí. Doplňková školení probíhají
ve vlastních prostorách. Šest dní v týdnu je pro vás navíc
otevřena hlavní kancelář - běžný kamenný obchod, kde
můžete vyřídit veškerou administrativu. V řadách lektorů
a instruktorů naleznete špičkové profesionály z oblasti
lodní dopravy a integrovaných záchranných systémů. Navštivte www.lodniskola.cz a podívejte se, jak naše kurzy
probíhají.

Kontakty:
SP Praha s.r.o., centrální kancelář
Veškeré rezervace, objednávky, administrativa, výdejní místo e-shopu
Komunardů 43, 170 00 Praha 7, tel.: 281 932 666, 281 930 708,
mobil: 777 697 043, fax: 281 932 666, e-mail: lodniskola@sppraha.cz,
web: www.lodniskola.cz | www.vltavaslodi.cz
Přístavní a školící kancelář:
SP Praha s.r.o., recepce přístavu, školící prostory Lodní školy
Sídlo techniků, výcvikové středisko Lodní školy,
Jankovcova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 776 259 460, e-mail: sppraha@sppraha.cz,
web: www.vltavaslodi.cz | www.lodniskola.cz
Otevírací doba - dle rozvrhu školení
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