
 
Přehled oprávnění 

 
Jana Balcarová 



Přehledně vás seznámí s kurzy, které pořádám. Vysvětlí vám kategorie a okruhy 
plavby, které můžete získat po úspěšném složení zkoušek. 

 
Mám mnohaleté zkušenosti  s plavbami na řekách ČR. Sama jsem majitelkou 

motorového člunu. Aktivně se podílím na rekreační plavbě. Voda a život na lodi 
jsou mou vášní. 

 
Bude mi ctí, budu-li mít možnost vás připravit ke složení zkoušek 

na  Státní plavební správě. 
 

Můj přístup je individuální. Jsem vám k dispozici jak na telefonu, tak emailu. 
Nebráním se ani osobním schůzkám. Vše vám ráda vysvětlím. 

 
Kurz je koncipován tak, abyste probírané látce porozuměli. Je připraven pro 

naprosté laiky. Velký důraz je kladen na případné dotazy během kurzu. Každý 
dostane prostor na konzultaci. 
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Dobrý den, vážené dámy a pánové, budoucí kapitánky a kapitáni, 
pokud uvažujete o kurzu vůdce malého plavidla a řešíte, v jakém rozsahu bude pro vás kurz nejvhodnější, 
připravili jsme vám tento podrobný přehled. 
 

Na vás je nyní rozhodnutí, zda si řeknete:                 Přehled kategorií: 
 
 
 Stačí mi průkaz na malou loď                             
  
 Chci jezdit na větší motorové lodi 

 
 Na motorové lodi se vypravím i na moře 

 
 Zajímají mě plachetnice, zatím ty malé 

 
 Chci si užít na pořádné plachetnici 

 
 Chystám se na plachetnici na moře 

 
 
 

 
 

M 20 

M 

M C 

M 20 S 20 
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Kategorie Obecně Definice Podmínky 

M 20 Motory do 
20kW 

Průkaz 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. 

 věk nejméně 16 let 
 písemná žádost s1 fotografií pasového 
formátu 3,5×4,5 cm ne starší než 1 rok 
 správní poplatek 500 Kč 
 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 
 úspěšné absolvování teoretické zkoušky 
 

M Motory 
neomezeně 

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

 věk nejméně 16 let 
 písemná žádost s1 fotografií pasového 
formátu 3,5×4,5 cm ne starší než 1 rok 
 správní poplatek 500 Kč 
 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 
 úspěšné absolvování ověření praktických 
dovedností při vedení malého plavidla u 
pověřené osoby pro kategorii M 
 úspěšné absolvování teoretické zkoušky 
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Kategorie Obecně Definice Podmínky 

S 20 Plachty do 
20 m² 

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

 věk nejméně 16 let 
 písemná žádost s1 fotografií pasového 
formátu 3,5×4,5 cm ne starší než 1 rok 
 správní poplatek 500 Kč 
 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 
 úspěšné absolvování teoretické zkoušky 

S Plachty 
neomezeně 

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

 věk nejméně 16 let 
 písemná žádost s1 fotografií pasového 
formátu 3,5×4,5 cm ne starší než 1 rok 
 správní poplatek 500 Kč 
 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 
 úspěšné absolvování ověření praktických 
dovedností při vedení malého plavidla u 
pověřené osoby pro kategorii S 
 úspěšné absolvování teoretické zkoušky 
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Oblast Obecně Definice Podmínky 

I Vnitrozemí 

Průkaz opravňuje k vedení malého 
plavidla na zahraničních 
vnitrozemských vodních cestách, na 
kterých je oprávnění uznáváno, pokud 
žadatel splní podmínky pro získání 
oprávnění vůdce malého plavidla 
nejméně pro kategorii M 20, M. 

 věk nejméně 16 let 
 písemná žádost s1 fotografií pasového 
formátu 3,5×4,5 cm ne starší než 1 rok 
 správní poplatek 500 Kč 
 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 
 úspěšné absolvování ověření praktických 
dovedností u kategorie M při vedení 
malého plavidla u pověřené osoby 
 úspěšné absolvování teoretické zkoušky 

C Pobřeží 

Průkaz opravňuje k vedení malého 
plavidla v pobřežních mořských 
vodách, na kterých je oprávnění 
uznáváno, do 1námořní míle od 
pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 
4° Beaufortovy stupnice pokud žadatel 
splní podmínky pro získání oprávnění 
vůdce malého plavidla nejméně pro 
kategorii M20, M. a navíc vykoná 
zkoušku z teorie plavby na moři. 

  věk nejméně 16 let 
 písemná žádost s1 fotografií pasového 
formátu 3,5×4,5 cm ne starší než 1 rok 
 správní poplatek 500 Kč 
 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 
 úspěšné absolvování ověření praktických 
dovedností u kategorie M při vedení 
malého plavidla u pověřené osoby 
 úspěšné absolvování teoretické zkoušky a 
následné absolvování zkoušky z teorie 
plavby na moři 
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Teoretická zkouška Praktická zkouška Průkaz* 

 
Písemný test 

Ověření praktických 
dovedností při vedení 

malého plavidla u pověřené 
osoby 

Ověření praktických 
dovedností při vedení 

malého plavidla u pověřené 
osoby (kategorie M a S) 

úspěšné absolvování 
písemného testu/ů 

 na Státní plavební správě 
 

 vykonává se na Státní plavební 
správě 
 základní test pro kategorie M a M 20 
 doplňkový test pro kategorie 
S a S 20, který lze skládat po 
úspěšném absolvování základního 
testu 
 doplňkový test pro oblast plavby C, 
který lze skládat po úspěšném 
absolvování základního testu 
 

 vykonává se před pověřenou 
osobou 
 předchází teoretické zkoušce 
 žadatel obdrží Osvědčení o ověření 
praktických dovedností při vedení 
malého plavidla 
 povinné pro kategorie M a S 

 obdrží žadatel v den úspěšného 
složení zkoušky 
 platnost průkazu je neomezená 
 
 

*Průkazy nejsou třeba: 
 pro plavidla s motorem do 
výkonu 5 kW 
 pro plavidla s plochou plachet 
do 12 m² 
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Přejeme vám příjemné zážitky 
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