
Ředitel YachtNetu, který od roku 2000 pro-
najímá plachetnice a lodě na moři. Je spe-
cialistou na mořskou i vnitrozemskou plav-
bu, jachetním instruktorem, zkušebním 
komisařem MDČR, organizátorem a garan- 
tem mořské části projektu Skipperská škola. 

Martin Voženílek  *1969

Čechoholanďan, ředitel Dutch Masters, 
který od roku 1997 pronajímá lodě  
v Holandsku a od roku 2004 pořádá cvičné 
plavby. Je specialistou na vnitrozemskou 
plavbu, organizátorem a garantem vnitro-
zemské části projektu Skipperská škola. 

Daniël Hagen   *1970

Ředitel Skippers Clubu, který vlastní 
cvičnou loď Explorer a cvičný člun Beast.  
Na lodích pluje od roku 1998. Je specia-
listou na mořskou i vnitrozemskou plav-
bu, především pak na rybaření a je spolu- 
organizátorem projektu Skipperská škola. 

Michal Prokop   *1964

Stará se o bezchybný provoz firmy, 
domlouvá a zajišťuje objednávky  
klientů, vyřizuje veškerou korespon-
denci a také komunikaci. Pokud se 
budete zajímat o některý z produktů 
nejspíš budete mluvit právě s ní.

Martina Zíková  *1978

Plavbou se profesně zabývá od roku 
1968. Je nejzkušenějším českým školite-
lem kapitánských kurzů VMP, specialis-
tou na vnitrozemskou i mořskou plavbu 
a hlavním výcvikářem a garantem kurzů 
VMP projektu Skipperská škola. 

Kpt. Pavel Kocfelda  *1947

Na lodích pluje od roku 1993. Je spe-
cialistou na renovace a rekonstrukce 
lodí (rekonstruoval např. Konskolského 
Niké), vnitrozemskou i mořskou plavbu 
a hlavním výcvikářem a garantem cvič-
ných plaveb projektu Skipperská škola.

Petr Boušek  *1978
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www.skipperskaskola.cz 

Skipperská škola
pro vnitrozemské i mořské plavby

 kapitánské kurzy VMP, MDČR C, B, A a chorvatský Boat Skipper B 

 cvičné a kondiční plavby na člunech, lodích a plachetnicích 

 pod vedením zkušených kapitánů - výcvikářů

Holandsko na lodi
pro rodinu, partu přátel či firmu

www.holandskonalodi.cz

Skipperský rozcestník
rozcestník prověřených firem

www.skipperskyrozcestnik.cz

Česko na lodi
výlety, dovolená i akce na míru

www.ceskonalodi.cz

Loď Explorer
Explorer je vybaven pro potřeby cvičných plaveb. 
Má zabudovaný motor, hydraulické řízení a hyd-
raulické přední i zadní dokormidlovací zařízení. 
Je vhodný pro výcvik úplných začátečníků. Cvičné 
plavby na Exploreru se účastní max. 6 osob. 

Člun Beast

Člun Predator

Parametry lodě: 
počet osob den / noc: 12 + posádka / 8 - 10 osob
délka / šířka / ponor: 13 / 4,2 / 1,1 metru
výkon / max. rychlost: 126 HP / 16 km/hodinu 
rok výroby / rekonstrukce: 2002 / 2013

Beast je přizpůsoben pro potřeby cvičných plaveb. 
Má závěsný motor a je vhodný pro výcvik začáteč-
níků, pro přípravu na praktické zkoušky VMP či před 
koupí člunu se závěsným motorem či Z nohou. Cvič-
né plavby na Beastu se účastní max. 4 osoby.

Parametry lodě: 
počet osob den / noc: 5 - 7 + kapitán / 2 osoby
délka / šířka / ponor: 6,5 / 2,5 / 0,6 metru
výkon / max. rychlost: 60 HP / 16 km/hodinu 
rok výroby: 2012 

Predator je rychlý RIB s řídící konzolí, vhodný pro po-
třeby cvičných plaveb. Má závěsný motor a je ideální 
pro výcvik pokročilých skipperů před plavbou na člu- 
nu se závěsným motorem či Z nohou na moři. Cvič-
né plavby na Predatorovi se účastní max. 4 osoby.

Parametry lodě: 
počet osob den: 6 - 9 + posádka
délka / šířka / ponor: 6 / 2,6 / 0,4 metru
výkon / max. rychlost: 140 HP / 70 km/hodinu 
rok výroby: 2009

Skippers Club 
by Dutch Masters

Dutch Masters s.r.o.
Golčova 1/2, Tvrz Kunratice,
148 00 Praha 4, Česká republika

Otevírací doba kanceláře: 
pondělí a středa 10 až 18 hodin

Poptávky kurzů a plaveb:
gsm: + 420 602 532 734
skype: info@dutchmasters.cz
e-mail: info@dutchmasters.cz

Specifické dotazy:
Daniël Hagen, ředitel
gsm: +420 602 179 664 
e-mail: dhagen@dutchmasters.cz

Kapitánské kurzy a cvičné plavby:
www.skipperskaskola.cz

Plavby na lodi v Česku:  
www.ceskonalodi.cz

Dovolená na lodi v Holandsku:
www.holandskonalodi.cz

Turistické informace o Holandsku:  
www.holandsko.cz

Dovolená na plachetnici:
www.yachtnet.cz

Rozcestník pro skippery:  
www.skipperskyrozcestnik.cz 

Fotografie:
Jakub Zdechovan, Jan Mottl 
a další ... 

Texty:
Lucie Poštolková a další ...

powered by



Kapitánský kurz Vůdce malého plavidla je zaměřen 
především na vnitrozemskou plavbu motorových 
lodí, člunů, ale i plachetnic, nejen v České repub-
lice, ale také v zahraničí. Skládá se z těchto částí:  

VMP - základní část, MPZ - rozšíření pro příbřežní 
plavbu, S80 - rozšíření pro plachetnice, praktický 
výcvik a zkouška - rozšíření pro neomezený výkon 
motoru. Garantem kurzu je kpt. Pavel Kocfelda.

Kapitánský kurz VMP

Kapitánský kurz pro získání průkazu způsobilosti 
vydávaný Ministerstvem dopravy ČR (MDČR) je pro 
začátečníky i pro pokorčilé. Průkaz typu C opravňuje 
vést námořní jachtu do 16 m délky a do vzdálenosti 

20 Nm od pobřežní linie. Vyšší stupně průkazů lze 
získat po naplutí 1000 Nm samostatně a 1500 Nm 
pod dohledem pro B, nebo samostatně 5000 Nm 
pro A. Garantem kurzu je Martin Voženílek.

Kapitánský kurz MDČR C, B, A

Kapitánský kurz Boat Skipper B - Voditelj brodi-
ce kategorija B je zakončen zkouškou na chor-
vatském kapitanátu ze základů navigace, colre-
gu a základů obsluhy radiostanice. Opravňuje  

k příbřežní plavbě na plachetnicích a motorových 
lodích do 30 GT v chorvatských teritoriálních 
vodách. Obdobně může být uznáván i v jiných 
státech. Garantem kurzu je Martin Voženílek.

Kapitánský kurz Boat Skipper B

Kapitánské kurzy 
Kvalitně vás připravíme na kapitánské zkoušky 

Naše kurzy vedou jen velmi zkušení školitelé. 
Naším cílem je, aby od nás lidé odcházeli perfektně 
teoreticky připraveni. Nechceme, aby skipppeři jen 
získali „papíry“, ale chceme vás připravit na běžné  

i málo časté situace, do kterých se můžete dostat. 
Klademe také důraz na získání praktických zkuše-
ností. Před výběrem kurzu si však sami musíte ujas-
nit, jaká jsou vlastně vaše očekávání…

Explorer je typickým zástupcem moderních obyt-
ných motorových lodí se zabudovaným motorem. 
Je ideální cvičnou lodí pro vnitrozemskou plavbu. 
Pokud se chystáte na dovolenou na lodi, třeba  

v Holandsku či ve Francii, nebo si loď chcete 
koupit, můžeme vás na to předem připravit. Na 
Exploreru standardně nabízíme 2, 4 a 8hodinové 
cvičné plavby a také kondiční plavby.

Cvičné plavby na lodi Explorer

Beast je laminátový člun s přívěsným motorem  
a uzavíratelnou kormidelnou, vhodný přede-
vším pro výcvik začátečníků před praktickou 
zkouškou VMP pro neomezený výkon motoru, 

nebo před nákupem obdobného člunu s přívěs-
ným motorem či Z nohou. Na Beastu standardně 
nabízíme 2hodinové cvičné plavby, je však mož-
né domluvit si i delší kondiční plavby.

Cvičné plavby na člunu Beast

Predator je rychlý RIB se silným přívěsným 
motorem, ideální pro výcvik plavby ve skluzu 
pro absolventy základního výcviku na Beastu. 
Plavby na něm probíhají méně často než na 

ostatních dvou lodích a jen za vhodného počasí. 
Na Predatoru standardně nabízíme 2hodinové 
cvičné plavby, je však možné domluvit si i delší 
kondiční plavby.

Cvičné plavby na člunu Predator

Cvičné plavby v ČR
Naučíme vás řídit loď nebo člun na Vltavě

Plánujete dovolenou na lodi, anebo si loď chce-
te koupit? Můžete se předem připravit na Vltavě  
v širším centru Prahy. Praktické kurzy probíhají 
na kvalitních plavidlech, plně vybavených pro  

potřeby cvičných plaveb. Vedou je ověření kapi-
táni - výcvikáři, kteří přistupují k tréninku zodpo-
vědně. Typ plavby vybírejte podle vašich očeká-
vání a s ohledem na vaše sny a plány. 

Cvičné plavby na míru

Začátečníci si na našich jarních Zkušebních 
plavbách Standard na jednodušších a Premium 
na luxusních lodích vyzkouší, co obnáší řízení 
lodě ve vnitrozemí a z akce odjedou domů maxi-

málně připravení. Pokročilejší skippeři si osvěží 
svůj um na kondičních plavbách jak na jaře, tak 
i na podzim v rámci akce Odemykání, respektive 
Zamykání kanálů.

Zkušební plavby na lodi v NL

Na týdenním kurzu v Chorvatsku se naučíte 
perfektně ovládat plachetnici. Výuka může být 
zakončena i zkouškou na chorvatském kapitaná-
tu, kde vám vystaví průkaz Boat Skipper B, oprav-

ňující k vedení lodi, anebo praktickou zkouškou 
před jachetním instruktorem a následně v ČR 
teoretickou zkouškou pro získání průkazu vydá-
vaného MDČR, případně obojím. 

Cvičné plavby na plachetnici v HR

Pravidelně pořádáme akce pro získání plavební 
praxe na moři, většinou mimo sezonu, kdy panu-
je drsnější počasí, a učíme terestrickou navigaci 
bez použití GPS. Mořského vlka z vás udělá plav-

ba Do pekla zimního Mediteránu. Příbřežní plav-
bu zdokonalíte o 1500 Nm při Plavbě na Maltu. 
Na Plavbě ze St. Malo k Normanským ostrovům 
pak získáte praxi v přílivových vodách. 

Zdokonalovací plavby na plachetnici ve světě

Cvičné plavby v zahraničí
Uděláme z vás ostřílené skippery

Naučte se řídit loď přímo na plavbách na kaná-
lech v Holandsku, nebo na plachetnici na moři. 
Na palubě budou vždy naši zkušení kapitáni  
- výcvikáři. Výhodou plavby ve vaší cílové desti-

naci je to, že si na vlastní kůži vyzkoušíte i situace, 
které vás v ČR naučit nemůžeme, ať už průjezdy 
úzkými kanály v Holandsku, nebo třeba manév-
rování ve vlnách a větru v Chorvatsku. 

Na pronajaté lodi v Holandsku, ale i kdekoliv 
jinde v Evropě, můžete s naším kapitánem  
- výcvikářem strávit prodloužený víkend, anebo 
i týden. Náš kapitán s vámi naplánuje pla-

vební trasu a při samotné plavbě vás v klidu  
a pohodě připraví nejen na vaše další plavby, 
ale třeba i na kapitánské zkoušky Vůdce malé-
ho plavidla. 

Cvičné plavby na lodi ve vnitrozemí 

Podobně probíhají cvičné plavby na lodi 
na moři pod vedením zkušeného kapitána 
- výcvikáře. Vyberete si typ motorové lodě, 
kterou se budete chtít naučit ovládat a zvolí-

te místo a délku plavby. Naplánujeme s vámi 
podrobně trasu a pokud budete chtít, připra-
víme vás i na kapitánské zkoušky MDČR či Boat  
Skipper B.

Cvičné plavby na lodi na moři

Cvičné plavby na plachetnici probíhají na  
Slapech či na Orlíku pod vedením zkušených  
a prověřených jachtařů. Zvolíte si termín kurzu, 
společně stanovíme jeho délku a můžete vyra-

zit. Organizaci výcviku v České republice však 
ovlivňuje relativní nedostatek větru, a s tímto 
musíte počítat. Proto také snadno může dojít  
k přesunu výcviku na jiný domluvený termín.

Cvičné plavby na plachetnici v ČR

Zajistíme vám výcvik dle vašeho přání

Pokud jste si z naší standardní nabídky nevy-
brali, můžeme vám nabídnout také cvičné 
plavby připravené na míru přímo pro vás. 
Ne všechny plavby je totiž možné z hledis-

ka poptávky a počasí vypisovat. Stačí si však 
vybrat loď a místo, ostatní pak můžete v klidu 
nechat na nás a našich zkušených kapitánech 
- výcvikářích.


