
 

Jedinečný učební obor v 

České republice  
• 23-65-H/02 LODNÍK 

Stručný popis oboru  

• jedinečný učební obor v ČR • uplatnění v 
zahraničí i v ČR • možnost nástavbového studia 
• možnost internátního ubytování   

popis oboru  

Obor je zaměřen na získání dovedností a návyků v rozsahu klasického 
lodnického výcviku v režimu týden  teorie – týden odborný výcvik. V prvním a 
druhém ročníku pracují žáci na palubě školní lodi pod dohledem  učitelů OV, ve 
třetím ročníku vykonávají souvislou odbornou praxi v rozsahu jednoho pololetí 
na plavidlech  českých rejdařů po celé Evropě pod vedením kapitánů plavidel. 
Po úspěšném složení závěrečných zkoušek  získává absolvent plaveckou 
knížku s hodností Matrose (lodník I. třídy), která jej opravňuje k výkonu 
této  funkce na všech evropských vnitrozemských vodních cestách včetně 
Rýna.  

Profil absolventa  

Po ukončení přípravy v tomto oboru vzdělání s výučním listem, vykonání 
příslušné praxe a po úspěšném  složení závěrečné zkoušky je absolvent 
schopen pod vedením kapitána samostatně obsluhovat plavidlo  a vykonávat za 
provozu jeho drobné opravy a údržbu. Naučí se samostatně zabezpečovat 
technický provoz  strojů a zařízení a dodržovat plavební předpisy s ohledem na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci.   

Uplatnění absolventa  

Absolvent nalezne uplatnění v lodní dopravě při výkonu povolání lodník. 
Získané znalosti mu umožní  uplatnění při obsluze lodních strojů a 
mechanizmů, při ovládání plavidel a manipulaci s nimi a při bezpečné  přepravě 
nákladů a osob po vnitrozemských vodních cestách.  



Ke studiu je potřeba mít potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti  

v souladu s § 18 a 19 vyhlášky č. 42/2015 Sb.  

Možnost dalšího vzdělávání absolventů  

Absolventi mohou pokračovat na naší škole ve dvouletém nástavbovém studiu 
zakončeném maturitní  zkouškou.  

Den otevřených dveří  

Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří 
každý pracovní den od 8.00 do  15.00 hodin. (po předchozí telefonické domluvě 
na sekretariátu školy)  

i  

Obor je vhodný pro chlapce i dívky  

Obor je určen uchazečům, kteří mají kladný vztah k vodě a jsou plavci v ČR • 

uplatnění v zahraničí i v ČR • možnost    
Jedná se o tříletý učební obor s výučním listem, kdy absolvent navíc automaticky získá ve státech EU  

platnou plavební knížku se zapsanou pětiměsíční souvislou praxí na plavidle (kluci jezdí jedno  pololetí 

3. ročníku doma i v zahraničí) a hodnost lodníka 1. třídy (v rámci EU – „Matrose“). Obor  lodní 

doprava existuje sice také jako čtyřletý maturitní obor, ale to není to samé. Tady absolventi  

nezískávají hodnost, ani praxi, ani pro státy EU platnou plavební knížku. Spíše mají možnost  

pokračovat ve studiu na zahraničních námořních VŠ v Polsku nebo Německu. V rámci kurzů při  

plavebních správách jednotlivých států pak mohou naši chlapci po absolvování určité praxe získat  

patenty pro jednotlivé úseky evropských řek a následně i hodnost kapitána plavidla. Prostě 

pokračovat  podle zájmu a schopností ve svém kariérovém růstu. Podmínkou přijetí do oboru je ale 

potvrzení  lékaře o zdravotní způsobilosti v souladu s § 18 a 19 vyhlášky č. 42/2015 Sb. Je však 

potřeba  upozornit lékaře, aby si tuto vyhlášku v právních předpisech o plavbě skutečně našel, 

protože třeba  už jen 3 dioptrie žadatele z možnosti studia vylučují.   

Odborný výcvik tohoto oboru probíhá na velké školní dílenské školní lodi DL2, která kotví v zimním  

přístavu Rozbělesy a letos prošla rozsáhlou celkovou rekonstrukcí v hodnotě 35 000 000,- Kč. Máme  

také vlastní „rodinný“ domov mládeže (kapacita pouze 30 ubytovaných) ve vzdálenosti 1 km od školy.  

í škola lodní dopravy a technických řemesel Děčín VI, p. o. příspěvková 

organizace, Dělnická 825/15, 405 02 Děčín VI-Letná 

vy 3 roky, denní studium Způsob ukončení závěrečná zkouška, v-H/02  
 

lodní dopravy a technických řemesel Děčín VI, p. o.  
příspěvková organizace, Dělnická 825/15, 405 02 Děčín VI-Letná  

 

Hlavní budova školy Dělnická 825/15  


