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Jacht servis na Slapech nabízí:
- Zimování s kompletním servisem
vytažení, doprava, mytí, uložení,
antifouling, opravy až po nastrojení
- Zakázková výroba lodí
více než 20 let zkušeností
- Teakové paluby
- Prodej příslušenství
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DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU

2

Chorvatsko vstupuje
letos do EU
To samo o sobě není pro nás až
tak moc důležité. Lze sice předpokládat, že nám obecně ještě ubudou starosti s cestováním do této
oblíbené prázdninové destinace,
ale obecně lze konstatovat, že už nyní
žádné zvláštní příkoří nepociťujeme.
Vstup Chorvatska do EU však způsobil závažné starosti majitelům lodí trvale kotvících v chorvatských marínách,
které nemají vyřešené DPH v EU. Nutno poznamenat, že
majitelů, kteří doposud využívali institutu dočasného dovozu lodě jakožto výhodné možnosti nezaplatit na své lodi
DPH je nejen u nás ale i v Evropě celá spousta. Podíváme-li
se tímto pohledem do chorvatských marín, můžeme říct,
že i většina.
Nynějším vstupem Chorvatska do EU (1. 7. 2013) se však
toto radikálně mění. Lodě se vlastně přes noc, aniž by upluly
jedinou míli, ocitnou na území Evropské unie a tím se stane DPH splatné. Obecně platné sazby DPH a cla jsou přitom
v Chorvatsku 25 %(dph) a 8 %(clo). Chorvatský parlament,
vědom si tohoto faktu, připravil překvapivě pro všechny tyto
majitele lodí výhodnou nabídku jak splnit své daňové povinnosti a přitom ještě ušetřit: na začátku prosince loňského roku
schválil mimořádné snížení DPH a cla pro tyto účely v přechodném období od 1.1. 2013 do 31.5.2013. a stanovil přitom obecné podmínky, které budou muset být splněny, tedy
především, loď bude muset být zaregistrována pod chorvatskou vlajkou.
Od začátku bylo jasné, že splnění tohoto požadavku nebude snadnou záležitostí. Rozhodnutí parlamentu je jedna
věc a praktická stránka, věc druhá. Na prováděcí předpisy,
které by stanovily úřední postup – popsaly podrobně jednotlivé nutné úkony a zveřejnily výši poplatků jsme čekali
do konce ledna, přitom od začátku bylo víc než jasné, že
úřady, které už tak fungovaly leckde na hranici svých možností, budou nyní přetížené zcela.
Za této situace se ukázalo, že jednotlivec – cizinec – v podstatě má velmi malou až žádnou naději sám touto procedurou
úspěšně projít. Překážek v cestě stojí totiž celá řada a začíná
tím, že na chorvatských úřadech je pochopitelně úředním jazykem chorvatština, přičemž běžná úroveň znalosti „dovolenkové“ chorvatštiny tady zjevně nestačí.
S řešením pro majitele lodí přišel SeaHelp, provozovatel asistenčních služeb na moři, jehož zájmy na trzích Východní Evropy už několik let zastupujeme. Řešení spočívá
v tom, že prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracovníků znalých místních poměrů a zvyklých jednat s příslušnými úřady za léta úspěšné spolupráce vyřídí všechny
administrativní kroky nutné proto, aby bylo možno využít
této mimořádné nabídky chorvatského státu a ušetřit přitom na poplatcích značnou sumu. Pro ty z Vás, kteří mají
ještě o využití tohoto mimořádného období snížených sazeb DPH a cla zájem, jsou určeny další informace v tomto
speciálním čísle.
Pro všechny ostatní loďaře je tu ale ještě jedna dobrá
zpráva: nejpozději od 1. 7. 2013 budou zrušené neoblíbené
„Prijavy“ a „Crew listy“. Lze však předpokládat, že se přesto nějakým poplatkům zcela nevyhneme.
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Přechodné celní a daňové předpisy
pro lodě v Chorvatsku – otázky a odpovědi
Kterých lodí se toto netýká?
Toto opatření se netýká majitelů, k jejichž lodím je možno předložit
následující dokumenty:
– Faktura s vyjádřeným DPH v účetnictví ﬁrmy
– Doklad o pobytu lodě v EU za posledních 36 měsíců (doklad
z celnice, doklad z maríny v EU, faktura za servis/opravy v EU
– Doklad o délce nepřerušeného pobytu lodě v Chorvatsku po dobu
méně než 18 měsíců (doklad z celnice – orazítkovaný Crew List
chorvatskou celnicí)

Kterých lodí se dodanění týká?
– lodě/jachty, na kterých dosud nebylo v EU zaplaceno DPH
– lodě a jachty, na kterých v EU DPH zaplaceno bylo, které však
za posledních 36 měsíců nebyly na území EU
– lodě/jachty, které nemohou předložit doklad o zaplacení DPH
a doklad o pobytu v EU

Předpoklady pro využití 5% dodanění v Chorvatsku
– loď/jachta musí být umístěna v celním skladu (pověřené maríny
nebo stání)
– zrušená registrace v EU
– Loď/jachta musí být zaregistrována v Chorvatsku

Co je třeba udělat?
–
–
–
–
–
–
–

Zrušit stávající registraci lodě v EU
Získat chorvatské DIČ
Pověřit dovozem spediční splečnost
Všechny dokumenty nechat přeložit do chorvatštiny
Lodě registrovat na kapitanátu, jachty na chorvatském lodním registru
Vybavit lodě/jachty podle chorvatských předpisů
Podat žádost o povolení vysílačky pokud je na palubě

Bude opět platit pravidlo 8 let, tak jako v případě
Slovinska?
Pokud se zeptáme chorvatských daňových expertů, dojdeme k závěru, že toto „osmileté pravidlo“ vůbec nemusí být použito. Jeden
z nich to vysvětluje: „Jestliže už chorvatský stát vyšel zahraničním majitelům lodí tak daleko vstříc, určitě si nenechá ujít ještě další příjmy.
Použití tohoto pravidla by se nakonec týkalo asi 70% majitelů lodí.
SeaHelp nedávno poslal písemný dotaz na chorvatské úřady a zároveň na příslušnou komisi EU, abychom získali jasno. Ti majitelé lodí,
kteří budou chtít využít nabídku SeaHelp budou denně informováni
o vývoji našich informací.

Celní předpisy pro dočasný dovoz
Na základě sdělení rakouské hospodářské komory, která získala vyjádření od hlavního celního úřadu v Záhřebu nebude vůči lodím, které byly
do Chorvatska přivezeny před více než 18, resp. 24 měsíci a měly být proto
mezitím již opět z Chorvatska vyvezeny postupováno „velmi ostře“ a jejich
majitelům bude umožněn deﬁnitivní dovoz lodě do Chorvatska.

Fakta:
– Dovozní DPH v Chorvatsku klesá z 25% na 5%
– Mimořádné opatření je platné v období od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013
– Dovozní clo klesá z 8% na 1,7%.

Stanovení ceny

Jak dále sdělili celníci, časovou cenu lodi může určit sám majitel.
Cena by ale měla odpovídat přibližně ceně podle tabulek EuroTax.
SeaHelp může zjistit reálnou cenu tuto konzultovat s majitelem a následně při jednání s celníky zdůvodnit. Příliš nízká cena nebude celníky
Bude toto akceptováno Evropskou unií?
jistě akceptována. V takovém případě by následoval znalecký posudek
Na písemný dotaz sdělila pověřená Evropská komise v Bruselu ná- chorvatského soudního znalce a to by přineslo další navýšení nákladů.
sledující: „Chorvatsko je povinno dodržovat daňové zákony EU teprve od okamžiku jeho vstupu do Unie“. Toto písemné stanovisko má
Lodě/jachty se dělí na „Broda“ (do 12 m) a „Jahte“ (nad 12 m)
SeaHelp k dispozici.
Registrační poplatky pro Jahte jsou podstatně vyšší. Z tohoto důvodu je důležitá uváděná délka v současném osvědčení. Pokud má
majitel kromě toho certiﬁkát CE, může být délka převzata z něj.
Vzhledem k tomu, že v okamžiku importu ještě nebude členem EU,
Informace o aktuálním stavu a vývoji jsou zasílány všem, kteří se
musí mít lodě/jachty v každém případě chorvatskou registraci a to zasláním svých lodních dokumentů na ofﬁce-ost@sea-help.eu zaredo data vstupu Chorvatska do EU (1. 7. 2013).
gistrovali u SeaHelp.

Lodě/jachty musejí být zaregistrovány v Chorvatsku
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Neříkáme, že jsme nejlepší
evropský trh pro lodě a jachty
online...

Jsme...

• více než 100.000 inzerátů online
• ve 40 státech
• přes 1000 registrovaných
brokerů online
• 15 jazykových mutací
• brzy také česky
Tel.: +420 602 325 965
e-mail: petr.zajicek@boatshop24.com
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Sea Ray 290/325DA SUNDANCER – rok výroby 2006 poprvé na vodě 2007. Lod nebyla nikdy havarována a je
ve stavu nové lodi s maximální výbavou. Motory 2x Mercruiser 5,0 MPI Bravo 3 (2x 194 kW) 530 PS najeto 145 MTH.
Výbava: klimatizace, generátor, boční motor, TV+DVD, 2x lednička, mikrovlná trouba, vařič, bimini, persenik atd.
CENA: 85 000 Eur bez DPH

Nabízíme servis lodí a lodních motorů, prodej náhradních dílů na motory: Yamaha, Mercury, Evinrude, Suzuki, Johnson,
Honda, OMC, Mercruiser, Volvo Penta a další. Servis a náhradní díly nabízíme na motory od roku výroby 1970. Dále
nabízíme měření osmozy nedestruktivní metodou, diagnostiku motorů Mercury, Mercruiser, Volvo Penta, Evinrude a další.

Wellcraft 210 Sportsman + JOHNSON 200 HP
– rok výroby 2000 nádherný sportovní i rybářský motorový člun je vhodný ke sportovním i rekreačním
účelům, použitelný i pro záchranáře a potápěče. Velmi stabilní a dobře ovladatelný hodný i do větších vln.
délka 6,63m, šířka 2,51m, kapacita 10 osob, mnoho
úložného prostoru. CENA: 320 000 Kč (včetně dvounápravového přepravníku).

Fjord Weekender 21 + Mercruiser 5.0 233 PS – rok
výroby 1974 lod je velice zachovalá a ideální k delším
výletům s možností přespání. Rozměry: délka 736 cm,
šířka 265 cm. Výbava: Palivová nádrž 160 litrů, nádrž
na pitnou vodu 100 litrů, tlaková voda, 2 plotýnkový
plynový vařič, kompresorová lednice s mrazicim boxem
atd. CENA: 320 000 Kč (včetně 2,5 t přepravníku).

Prodám kajutový motorový člun Aquatron 2000 SC
motor Mercruiser 3.0 LX + dvounápravový přepravník.
Člun je ideální na výlety a k vodním sportům v kajutě
bezproblému přespí 2 dospělí. Délka 6,2 m, šířka 2,4 m,
hmotnost včetně přepravníku 1,75 t. Příslušenství: sprcha, echolot Garmin, GPS Garmin, rádio, chemická toaleta, přídové + zádové schůdky, zánovní bimini, persenik,
zimní persenik nazakrytí celé lodi, hasící přístroj, kotva,
nový antifouling jak na lodi tak na Z-noze atd.
CENA: 265000 Kč (včetně přepravníku)

Prodám krásný velice zachovalý motorový člun
Bayliner s motorem Mercruiser 3.0 TKS 135 HP r.v 2004
+ přepravník r. v. 2008. Celková hmotnost 1300 kg. Délka 5,35 m, šířka 2.13 m. Příslušenství: radio s CD přehrávačem nové reproduktory, pomocný motor, kompletní
oplachtění, fendry, lana, kotva, ﬁshﬁnder Garmin, náhradní propeller, hasící přístroj, motor je zazimován
a po kompletním servisu.
CENA: 330 000 Kč (včetně přepravníku)

Adresa provozovny:
Tomáš Holoubek – Lodní servis, Na Láně (hala naproti č.p 55), Zbýšov u Brna, 66411
GPS: 16.3490778°E, 49.1529636°N, tel.: +420736720979, e-mail: info@lodni-servis.cz

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

Chorvatská ruleta
Kostky jsou vrženy. Spolupracovníku SeaHelp se podařilo vyjasnit s odpovědným pracovníkem ministerstva ﬁnancí některé
rozhodující otázky. Pokud jde o lodě starší 8 let je však výsledek
debaty zcela neuspokojivý a připomíná ponejvíc ruletu.
Fakta, která je podle SeaHelp možno považovat za ověřená: Majitelé,
jejichž lodě kotví v Chorvatsku a k datu vstupu Chorvatska do EU budou
tyto mladší osmi let mají do 31. 5. 2013 možnost využít přihlášení lodě
pod chorvatskou vlajku. Náklady jsou v tomto případě 5% dph a 1,7%
clo vypočítané z časové ceny lodě podle tabulek Eurotax 2013. K tomu
se budou připočítávat tzv. Administrativní náklady jako různé poplatky, platby spedici, odměna za překlady, ověřování, atd, jakož i odměna
za vyřízení společností SeaHelp. Loď bude tímto z daňového hlediska
úředně považována za domácí zboží a bude tímto propuštěna do EU.
Důležité však je, že clo je potřeba vnímat odděleně.
Majitelé lodí, ke dni vstupu do EU starších osmi let, mají možnost
se také vydat touto cestou a loď převést po chorvatskou vlajku. Tím
získají jistotu, protože jejich postavení vůči povinnosti platit clo a dph
doposud není vůbec jasné. Příslušný zákon vyjde totiž teprve po 31.
5. 2013, kdy ovšem dotyčná lhůta pro zvýhodněné proclení/zdanění
již vyprší. Tady může nastat více alternativ: jednak může Chorvatsko
přijmout evropskou směrnici a tyto lodě od daně osvobodit, jednak
může Chorvatsko požadovat zaplacení sazby DPH ve výši 25% a cla
ve výši od 0 po 8%. Zda však toto bude platit i pro chorvatský případ
nebo zda byla v přístupové smlouvě dojednána nějaká výjimka není
možno v této chvíli závazně říci.
SeaHelp chtěl zjistit, jaký nejhorší scénář je reálný pro majitele lodí,
a proto se písemně dotazoval jak chorvatského hlavního celního úřadu, tak i evropské komise. Evropská komise nakonec odpověděla, že

evropská směrnice
sice říká, že majitelé lodí starších osmi
let jsou od daně
osvobozeni pokud
ale se však Chorvatsko tímto nebude
chtít řídit, nemá EU
žádnou moc toto
vymáhat. Podobně
je tomu i u výše cla.
Chorvatský
hlavní celní úřad zatím
vychází z toho, že
starší lodě od DPH
osvobozeny
jsou,
závazně se k tomuto však nemůže z pochopitelných důvodů vyjádřit,
když zatím nebyl parlamentem schválen příslušný zákon. Také rakouská obchodní komora o tom pouze spekuluje.
Pravdou je, že majitelé lodí hrají opravdovou „Chorvatskou ruletu“
pokud hodlají vyčkávat. Neexistují žádná platná pravidla pro to, co
se po 1. 7. 2013 z hlediska cla a DPH pro tyto lodě stane. Fakt je jen
to, že po 31. 5. se clo vrátí na 8% a co se stane 1. 7. je ve hvězdách.
V tomto případě je ponecháno na uvážení majitelů, jakou cestou se
vydají. SeaHelp v tomto ohledu nemůže dávat žádná doporučení.
Dvě věci jsou ale již teď jisté: kdo bude chtít, bude moci svou loď
po 1. 7. opět převést zpět pod původní vlajku. Také konečně skončí
povinnost mít „Vinětu“, jelikož tato právní úprava je v rozporu s evropským právem.
■

Dobré důvody pro Fantom
Rok co rok přijde o svá auta, lodě a další cenné věci kolem
20.000 majitelů. Běžně pěti, nejvíce patnácti procentům z nich
se majetek vrátí. Není to nějak málo při všech těch soﬁstikovaných vyhledávacích zařízeních? Není. Vybaveno jimi je zatím jen
velmi málo aut. Pročpak to? Jsou prý drahé. Nelíbí se nám prý
pocit, že jsme sledováni. Nechceme za ně platit ty roční poplatky. A potom, všechny jsou instalovány stejně.

nenastane, stačí odeslat povel „vyhledávání“ a po jeho doručení Fantom
začne hlásit svou polohu. Kapacita baterií stačí na mnoho dní vyhledávání.
Cena Fantoma zahrnuje provoz obslužného webu a podporu dispečinku po dobu jednoho roku. Další rok či roky si lze připlatit nebo můžete svého Fantoma obsluhovat dle návodu sami z vlastního mobilu.

Vše je připraveno

Svůj nový Fantom dostanete plně funkční. Obsahuje baterie i předplacenou
SIM kartu. Součástí dodávky je samozřejmě i nepovinný internetový
S FANTOMEM je to jiné. Zloději si nic nedělají z běžných zabezpeobslužný
proﬁl s podporou dispečinku pro případ nouze na první rok v ceně.
čovacích zařízení. Jediné, co na ně platí, je chyták, nastražený kutilem.
Nemusí být nákladný! Rozhodující je Váš důvtip při jeho umístění. NáZa kolik?
sledná cena provozu je již zanedbatelná a šance návratu ztraceného
Cena zařízení včetně předplacené SIM, baterií a internetového promajetku absolutně nejvyšší.
ﬁlu na 1 rok je 7500,- Kč vč. DPH. Provozní poplatek na další období
Fantom rozhodně není hračka. Je to mimořádně efektivní nástroj na do- činí 968,- Kč vč. DPH ročně, který však není povinný, rozhodnete-li se
hledání postrádaného majetku. Pokud se Vaše auto, zmizelé během první- zařízení obsluhovat výhradně sami.
ho roku provozu, nenajde, vrátíme Vám peníze za Fantoma zpět.
Kam s ním?
Skryjte jej na vhodné utajené místo Vašeho vozu. A vše ostatní obstará
Moderní GPS přijímače se mnohdy obejdou bez přímého výhledu
Fantom sám. Většinu času spí a šetří energii, ale několikrát denně zapne
na krátko modem, aby zjistil, zda není poptávána jeho poloha nebo poža- na nebe. Váš Fantom bude pracovat zpoza čalounění stropu, zavazadován režim vyhledávání. Jedenkrát týdne Fantom projeví svou životaschop- delníku i dveří. Lze jej umístit do sedadla, do motoru, do nárazníku.
nost odesláním zprávy s polohou, stavem kreditu SIM karty, teplotou a dal- A v létě třeba do skůtru nebo do auta z půjčovny na zahraniční dovo■
šími provozními informacemi. V případě, který obyčejně věříme, že nikdy lené. Vždy je co chránit!
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Potřebné dokumenty
Kroky pro zápis do chorvatského lodního rejstříku:

Náklady na registraci:

1. Doklad o výmazu předchozí registrace

1. DPH ve výši 5% z celní hodnoty lodě

2. OIB – (DIČ) registrace na hlavním chorvatském ﬁnančním úřadu
(OIB může vyřídit jak majitel, tak i zplnomocněná osoba)

2. Clo pro všechny lodě od 1,7% do 2,7% časové ceny (pokud loď
nemá platný formulář EUR1)

3. Shromáždění všech dokumentů ohledně dovozního cla zápisu
lodě.

3. Poplatek za zápis
4. Správní poplatky

4. Prohlášení o právnění určených chorvatských speditérů a/nebo
jiné právnické nebo privátní osoby, že může provést registraci.

5. Platba pověřenému speditérovi, pověřené právnické osobě nebo
privátní osobě se sídlem v Chorvatsku, náklady za zplnomocnění,
náklady za překlady.

5. OIB má být registrováno u přístavního úřadu příslušného podle
kotviště.

Všechny doklady musejí být předloženy v originále nebo v ověřené kopii. Všechny dokumenty, které nejsou v chorvatštině musejí být přeloženy do chorvatštiny soudním znalcem.

6. V případě, že registraci provádí majitel lodě do 12 m, spadá toto
do kompetence přístavního úřadu. U jachet přes 12 m, do kompetence chorvatského lodního rejstříku.

Dokumenty potřebné pro vyřízení zdanění a registrace!
Dokumenty

Dovozní clo

Zápisné

Osoba, která musí dodat
příslušné doklady
do 12 m přes 12 m

Poznámka
OIB je třeba vyřídit
u chorvatského hlavního
finančního úřadu

1. OIB – Osvědčení o získání

+

+

+

Vlastníci
nebo pověřená osoba

2. Kopie cestovního pasu

+

+

+

Vlastníci

–

+

+

Vlastníci

+

+

+

Vlastníci

+

–

–

Vlastníci
nebo pověřená osoba

6. Kopie smlouvy s marínou

+

–

–

Vlastníci
nebo pověřená osoba

Prohlášení o shodě podle směrnice EU
7. (CE-Certifikat) nebo platná Viněta a potvrzení o zaplacení přihlašovacího poplatku

+

+

+

Vlastníci
nebo pověřená osoba

8. Poplatek za zápis

–

+

+

Vlastníci
nebo pověřená osoba

9. Doklad o povinném ručení

–

+

+

Vlastníci

10. Doklad o zaplacení cla a dovozní DPH

–

+

+

Vlastníci
nebo pověřená osoba

11. Doklad o zaplacení poplatku za zápis

–

+

+

Vlastníci
nebo pověřená osoba

12. Žádost o kontrolu lodě (Bootcheck)

–

–

+

Vlastníci
nebo pověřená osoba

Žádat u chorvatského
lodního rejstříku

13. Žádost o zápis lodního jména

–

–

+

Vlastníci
nebo pověřená osoba

14. Žádost o povolení vysílačky

–

+

+

Vlastníci
nebo pověřená osoba

U mimisterstva mořského hospodářství
U ministerstva pošt
a telekomunikací (www.
hakom.hr)

+

+

+

Vlastníci

OIB, dovozní clo

+

+

+

Vlastníci

OIB, dovozní clo, zápis
do lodního rejsříku

3.

Doklad o výmazu z původního lodního
rejstříku

4. Kopie původní registrace
5.

15.

Faktura / Kupní smlouva nebo prohlášení
vlastníka o ceně lodě

Plná moc nebo smlouva s pověřenou
osobou nebo firmou

16. Povolení k zápisu
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Original dokumentu

Převodem na přístavní
úřad
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PLAVEBNÁ ŠKOLA

Individuálne a skupinové školenia
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NE ZÁVISLÁ TOPENÍ | LODĚ

TEPLO V KAJUTĚ VAŠÍ LODI
Firma Eberspächer nabízí systém vytápění nezávislý na motoru. Naše topení
Vám zajistí rychlé vytápění kajuty, předehřev motoru, případně ohřev užitkové
vody. Na celém světě máte k dispozici specialisty pro montáž topení a vyškolené
partnery firmy Eberspächer, kteří zajistí instalaci speciálně přizpůsobenou požadavkům Vaší lodi.
E b ersp äch e r P ra h a s . r. o. | P o d V i š ň ov ko u 29 , 1 4 0 0 0 Praha 4 | Tel.: + 4 2 0 2 3 4 0 3 5 8 0 0 | www.eberspaeche r.cz
A u toriz ova n ý p r o d e j a mo n t á ž n e z á v i s l ých topení Eberspächer pro l odě:
J ach t ser vis , s . r. o. | P o l n í 1 3 0 , 2 5 1 6 4 M n ichovice-Myšlín | Tel.: + 4 2 0 7 7 6 2 1 1 8 9 6 | www.jachtser vis.cz

A W O RL D O F COM F ORT
www.eberspaecher.cz

LODĚ NA VODĚ

&

KARAVANY V PRAZE
17.–21.4. 2013 – Praha
Rašínovo nábřeží, Smíchovská pláž a Hořejší nábřeží

VÝSTAVA LODÍ, LODNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, VODNÍCH SPORTŮ A KARAVANŮ

5. ročník výstavy LODĚ NA VODĚ bude
díky iniciativě pořadatele Asociaci lodního průmyslu a organizátora Promotýmu
Praha mezinárodním svátkem všech milovníků lodí, lodních sportů a nově též
karavanů
OD KÁNOÍ PŘES ZÁVODNÍ KLUZÁKY
AŽ PO LUXUSNÍ JACHTY
Výstava LODĚ NA VODĚ je v České republice
a střední Evropě svým pojetím jedinečná. Výjimečnost projektu spočívá především v možnosti vystavovat lodě jak na výstavní ploše
na nábřeží, tak i na vodní hladině řeky Vltavy
v samém centru Prahy. Mezi Železničním
a Palackého mostem v termínu 17.–21. dubna své exponáty představí vystavovatelé
z České republiky, ale i z Chorvatska, Polska,
Německa, Rakouska, Španělska a Itálie.

Připomeňme, že vzestupná tendence trhu
lodí a stále rostoucí poptávka české veřejnosti o pobyt a sportovní vyžití na vodních
hladinách, ať už na domácích či na moři, přilákaly v roce 2012 na výstavu téměř
15 000 návštěvníků. Zaznamenán byl
i větší zájem vystavovatelů, což přimělo organizátora rozšířit výstavní plochu Rašínova
nábřeží o Smíchovskou pláž. Poptávka vystavovatelů na letošní rok opět přesahuje
možnosti zmiňovaných ploch, a proto se připravuje další navýšení výstavní plochy o Hořejší nábřeží, čímž vznikne výstavní prostor
o velikosti úctyhodných 18 tisíc metrů.
Propojení obou břehů bude stejně jako
v loňském roce zajištěno přívozy, což zajisté
přispěje k atraktivnosti výstavy.
Na nábřeží a vodní hladině řeky Vltavy budou k vidění nejnovější modely lodí, od malých sportovních člunů až po velké námořní
plachetnice a luxusní motorové jachty. Velkým lákadlem pro návštěvníky bude možnost nejen si vystavené exponáty prohlédnout, ale některé dokonce i vyzkoušet.
Nedílnou součástí výstavy je atraktivní doprovodný program, který pomáhá připravit
patron celé akce, jachtař David Křížek.
Program bude probíhat na břehu i na
řece a připraveny jsou odborné přednášky, besedy, závody, exhibice, přehlídky, autogramiády. Každý den budou
probíhat soutěže o atraktivní ceny.
Potěšeni budou nově i příznivci
„Petrova zdaru“, kteří si na výstavě budou moci vyzkoušet a za
přátelské ceny pořídit pruty,
podběráky, saky, navijáky, nástrahy a další a další rybářské
potřeby.
LODĚ A KARAVANY OPĚT SPOLU
Veletrh karavanů nazvaný KARAVANY
v PRAZE byl samostatně připravován již
v roce 2011. Přestože byl v souběhu s výstavou Lodě na vodě, nepodařilo se tyto

výstavy propojit, což bylo na škodu jak pro
návštěvníky, tak i pro vystavovatele.
Dlouholetá zkušenost prokazuje, že lodě
a karavany k sobě patří, napomohla k rozhodnutí organizátora připravit jednu
z hlavních novinek nadcházejícího ročníku,
a to výstavu Karavany v Praze. Ta bude realizována tentokrát v přímém propojení
s výstavou LODĚ NA VODĚ.
Vystavovat zde budou nejen výrobci, dovozci obytných vozů, obytných přívěsů
a mobilních domů, ale budou k vidění
i komponenty, příslušenství a vybavení pro
karavany a kempování. Návštěvníci budou
mít možnost shlédnout a porovnat mnoho
konkurenčních značek.
Výstavu podpoří i pestrý doprovodný program. Besedy zaměřené na bezpečné cestování, pojištění karavanů, asistenční služby, plánování tras apod. Organizátor se netají očekáváním, že se výstava
KARAVANY V PRAZE stane plnohodnotným partnerem výstavy LODĚ NA VODĚ.
KATAMARÁNY, DRAČÍ LODĚ
I SUPERRYCHLÉ KLUZÁKY
Na vodní hladině Vltavy mezi Železničním
a Palackého mostem se opět uskuteční
absolutně největší jachtařská událost
v České republice – závod extrémních
katamaránů třídy Tornádo. Představí se
zde naši nejúspěšnější jachtaři v čele
s nejznámějším Davidem Křížkem. Velmi
atraktivní budou také jízdy dračích lodí,
kterých se budou moci účastnit i vybraní
návštěvníci výstavy. Pro návštěvníky bude
jistě zajímavé sledovat exhibice osmiveslic, rekreačních motorových člunů, vodních
skútrů a vznášedel. Lahůdkou pro milovníky vodních sportů bude připravované premiérové představení takzvaných formulí
na vodě – kluzáků kategorie „0“ s maximální rychlostí blížící se 200 km/hod.
Těšíme se na shledanou u vody!

www.lodenavode.cz

Yach Club Radava

Rezervujte si včas místo v nové moderní
maríně na Orlické přehradě v lokalitě Radava.
Poklidná a krytá zátoka poskytuje bezpečné
kotvení pro plachetnice i motorové čluny se
zázemím Yacht Clubu Radava. Kde je nyní
nově možnost pronájem apartmánů.

KOTVENÍ LODÍ YACHT CLUBU RADAVA
SEZONA 2013
Cena stání od:
I. pásmo
II. pásmo

13.000,- Kč
16.000,- Kč*

Ceny jsou uvedeny bez DPH
V ceně je zahrnuto:
 jal³apnepl³pkijkopk^ohqduikh]+kopn]d]
 l³lkfguahagp³eju]rk`uj]ikha
 ropql`k]nahq(ruqep]pju]ok_ehjdkv]³vaj
 v`]ni]Se)Bel³elkfajgejpanjapq
 o_dkrj]vroj _dikpkn¸
 l]ngkr]_iopklnkfa`jkrkve`hk
*

Loi]fokqnkv`haj]`halkjknqhk`e]lkp³a^j³a
kotvícího místa.

Yacht Club Radava | Chrást 54 | 399 01 Milevsko
tel.: +420 601 207 748 | 731 620 971
e-mail: info@ycr.cz | www.YCR.cz
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Chorvatsko
snižuje poplatky
za registrace lodí

Na tomto opatření profitují rovněž menší lodě. Do sedmi metrů délky stojí zápis do registru 100 Kuna namísto dřívějších 2000
Kuna, od 7 do 12 m délky se poplatky mění na 1000 namísto původních 10000 Kuna a od 12 do 15 m se cena mění z 30000 nově
na 4000 Kuna.
Nové opatření tak všem, kteří se rozhodnou využít přechodné opatření platné do 31. 5. 2013, vychází ještě dále vstříc. SeaHelp nabízí
všem majitelům lodí, kterých se tato věc týká tzv. „All-inclusive Paket“
v rámci nějž SeaHelp vyřídí za majitele všechny administrativní kroky
aniž by tento musel osobně jet do Chorvatska.
Majitelé, kteří se bezplatně a nezávazně zaregistrují zasláním svých
lodních dokladů (platná registrace lodě a pojistka na ofﬁce-ost@sea-help.eu), dostanou v dohledné době od SeaHelp nabídku na vyřízení a dále informace o všech změnách zákonů v souvislosti se vstupem
do EU. Další informace jsou již nyní dostupné na www.sea-help.eu.

Poté, co Chorvatsko ukázalo dobrou vůli a snížilo z 25% na 5%, resp z 8% na 1,7% na přechodnou dobu příslušné sazby DPH a cla všem
lodím, které nemají vyřízené DPH v ramci EU,
prokázalo nyní, překvapivě, znovu svou vstřícnost.
Náklady za zápis do lodního registru jsou od nynějška
Nové platné ceny:
rovněž drasticky sníženy. Lodě o délce přes 15m zaplatí nyní místo
Poplatek za zápis lodí / Jachet (v HRK)
dřívějších 50000 Kuna pouze 4000 Kuna. Poplatek za zápis, který
se doteď pohyboval v rozmezí od 500 do 15000 Kuna, odpadá pak
Lodě
Jachty
úplně. Z dobře informovaných vládních kruhů máme informace, že
l ≤ 7m
l > 7m
12 m < L< 24 m
skutečně nadále odpadá i tolik kritizované opatření ohledně Crew100,00
1.000,00
4.000,00
listu a Permitu a to nejpozději ke dni vstupu do EU.

V ČR loni opět vzrostl
počet nových malých plavidel
Praha, 9. ledna 2013 – Každoročně stoupající oblibu soukromých
lodí a člunů u nás potvrzují čerstvé údaje z evidence plavebního rejstříku. Za loňský rok přibylo 600 registrovaných malých plavidel, což
je o 27 více, než za rok 2011. V tomto ohledu tak kopírujeme trend
západních zemí, kde má vnitrozemská plavba dlouhodobě rostoucí
tendenci.
Rostoucí popularitu rekreační plavby dokládají stoupající čísla
u nás registrovaných tzv. malých plavidel. Jedná se o lodě dlouhé
do 20 metrů pro maximálně 12 osob. „Jsme rádi, že zájem o turistické využití vodních cest u nás neustále stoupá. Potvrzuje se tak
správnost úsilí vynaloženého Ministerstvem dopravy na budování infrastruktury, tedy že nově budovaná kotviště a přístaviště jsou dobrou investicí s významným potenciálem dalšího růstu,“ říká Ing. Jan
Skalický, pověřený řízením ŘVC ČR, a dodává: „Například letos začne na dolním a středním Labi vznikat ucelená síť veřejných kotvišť.
V první fázi jich bude postaveno osmnáct v turisticky zajímavých
lokalitách, například v Litoměřicích nebo v Libochovanech a to je
významný počin nejen pro české lodě a české plavce, ale nová infrastruktura významně láká i zahraniční vodní turisty, kteří tak podpoří
rozvoj regionů okolo řeky.“
Plavba lodí po řekách a městech je především na západ od nás
velmi oblíbený a hojně využívaný druh turistiky. I u nás ale lidé přicházejí na kloub kouzlu říční plavby, kterou spojují s poznáváním
nových míst a sportovním vyžitím. Turisticky zajímavé jsou nejen
prohlídky měst, ochutnávky vína či návštěvy místních památek, ale
i výlety na kole do okolí, in-line bruslení a další. Každý den může loď
kotvit na jiném místě, nebo je možné se na zajímavém místě zdržet
déle. Vše závisí jen na tom, zda má člověk pronajatý hausbót či loď
sám pro sebe, nebo se plaví na organizované výletní lodi.
„Dobrým příkladem u nás již fungující infrastruktury je
Baťův kanál. Za loňský rok na něm evidujeme 60 tisíc návštěvníků, což představuje nárůst o 25 procent oproti předchozímu
roku,“ uvádí Skalický. V Evropě jsou pro plavby využívané jak vodní kanály, jako je u nás zmíněný Baťův, tak velké toky. Mezi nejoblíbenější z velkých řek patří plavba po Dunaji a plavba po Rýnu. Plavba
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po řekách a kanálech je ale samozřejmě populární i na dalších místech, především v Německu, Nizozemí, Francii, Belgii a Švýcarsku.
Z tohoto pohledu má Labe i Vltava obrovský potenciál do budoucna.
Plavba po Labi a Vltavě je ovšem zatím možná právě jen pro
malé lodě. Velké bohužel nemají garanci dostatečné hloubky řeky. Využití labsko-vltavské vodní cesty brání především
chybějící jez v Děčíně, kvůli němuž nemohou z a do republiky
pořádně plout nejen větší osobní výletní lodě, ale ani ty nákladní.
O Ředitelství vodních cest ČR
ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace
dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb
nutných pro provoz na vodních cestách.
Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR
Václav Straka
tiskový mluvčí
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BOAT SHOW
10. VÝSTAVA LODÍ A PRÍSLUŠENSTVA

14. - 17. 3. 2013
INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7 • 851 01 Bratislava
T +421-2-6727 2138 • F +421-2-6727 2201 • E boat@incheba.sk
www.incheba.sk
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nabízí „All inclusive Paket“

P

átého února je den, kdy SeaHelp spustil proces rozesílání nabídek
ohledně přeregistrace lodí s využitím výhodné nabídky chorvatské
vlády na dočasné snížení dovozního cla a dph. Šéf SeaHelp Wolfgang
Dauser k tomu říká: „Na základě doposud získaných informací od chorvatských, rakouských a německých ﬁnančních úřadů, rakouské hospodářské komory a příslušné evropské komise v Bruselu začínáme od teď
rozesílat konkrétní nabídky a začínáme s vlastním procesem. Kdo využije nabídku SeaHelp na kompletní vyřízení záležitosti si může být jist,
že s jeho penězi bude zacházeno bezpečně. Prostředky převáděné majiteli lodí budou ukládány na konto uznávané autority – opatrovníka,
který bude ve spolupráci se SeaHelp tyto uvolňovat přímo na platby
do Chorvatska.“
Wolfgang Dauser dále uvádí: „Vysoký standard běžný pro pojištění
jakýchkoliv plateb zákazníků za individuální turistiku nebo charterové
pobyty vyžadovaný u nás příslušnými zákony bude z naší strany dodržen dobrovolně i v tomto případě. Nakonec vždyť půjde i o pětimístné
sumy.“
Transparentní pro majtele lodí bude rovněž zpracovávání jednotlivých žádostí. Veškeré dokumenty budou nahrány do databanky,
ke které dostane každý majitel svůj přístup pod jménem a heslem.

Poté se začnou jednotlivé případy zpracovávat. Na internetu tak půjde
on-line sledovat vývoj. Po dokončení přeregistrace převede autorizovaný opatrovník případné zbylé prostředky majitelů lodí zpět. Samotné přípravy zabraly teamu SeaHelp minimálně jeden měsíc. Po intenzivních jednáních se všemi zainteresovanými místy jsme si ovšem nyní
jisti, že všechny žádosti budou vyřízeny včas.
Nejasná situace ovšem stále zůstává kolem lodí starších osmi let.
Dnes, tj. 03. 02. 2013 leží připraven návrh zákona podle kterého by
tyto lodě měly být od doplácení DPH zcela osvobozeny. Návrh nebyl
dosud parlamentem schválen a je tudíž pořád ještě nepravomocný.
Pokud tedy budeme předpokládat, že zákon bude v nejbližší době
schválen tak, jak byl navržen, budou pak všechny tyto lodě v Chorvatsku od dph osvobozeny. Otázkou ovšem zůstává, jak se k tomu postaví úřady okolních zemí. Potíže by tak mohly nastat zejména v případě
pozdějšího prodeje lodě, kdy její nový majitel by mohl být povinen
doplatit min. 20% dph z důvodu právně nejasného vypořádání dph.
Na dotaz v tomto smyslu dostal SeaHelp odpověď od ﬁnančního
ředitelství v Německu, že v případě opodstatněného případu, kdy loď
v okamžiku přistoupení a před tímto okamžikem byla v Chorvatsku
jako domácí, mohlo by být od požadavku na doplacení dph upuštěno.
Tato právní konstrukce stojí ovšem na tenkých nohách, jelikož je závislá na výkladu jednotlivých úřadů. Oﬁciálně německý ﬁnanční úřad
doporučuje z důvodu právní jistoty přijmout nabídku chorvatského
státu. To může být ještě důležitější v případě připlutí do některého
z přístavů v okolních zemích ať už to je Slovinsko, Itálie nebo Řecko,
kde může být výklad pochybný.
V tomto případě se však SeaHelp zdržuje jakýchkoliv rad a ponechává tak rozhodnutí na samotných majitelích.
■

Nový showroom lodí
v Českých Budějovicích

Jedná se o ﬁnské propracované
jachty Degerö a motorové čluny
významného ﬁnského výrobce Bella Boats, pod jehož vlajku spadají
luxusní lodě Aquador, sportovně
laděné čluny Flipper či univerzální
čluny Bella. Vedle těchto značek
se zde prezentují i malé motorové
čluny a veslice Suomi.
Na stejném místě si můžete vybrat i příslušenství a náhradní díly
do lodí nebo zajistit autorizovaný servis výše uvedených značek lodí či
motorů Honda a Mercury.
Aby nabídka služeb spojených s loděmi byla kompletní, tak je v nabídce i charter stále se rozšiřující ﬂotily lodí kotvících na chorvatském
ostrově Pag.

Česká společnost KWS – Kuboušek Water Sports otevírá
1. 3. 2013 v Českých Budějovicích v Rožnově showroom spojený s odborným servisním střediskem lodí a lodních motorů.
V nově otevřené prodejně se seznámíte se značkami, které
v ČR KWS distribuuje.
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KWS divize Marine,
KUBOUŠEK s.r.o.,
Lidická 1937/300, České Budějovice – Rožnov
+420 389 041 111, marine@kubousek.eu
www.kubousek.eu
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STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA
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plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbď
provádí zkoušky a vydává plavební doklady osob
schvaluje technickou zpĪsobilost a vydává osvďdĀení plavidel
provádí dozor nad GRGUçRváním pĢedpisĪ v plavebním provozu
šetĢí plavební nehody
povoluje veĢejné akce na sledovaných vodních cestách
vydává souhlasy se zĢizovánním staveb na vodních cestách
vydává souhlasy se zĢizováním a provozováním pĢístavĪ

Kde nás najdete:
Státní plavební správa – Ģeditelství:
Jankovcova 4, 170 04, Praha 7 – Holešovice, tel.: 234 637 111, fax: 283 871 514, e-mail: reditelstvi@spspraha.cz
Státní plavební správa - poboĀka Praha:
Jankovcova 4, 170 04, Praha 7 – Holešovice, tel.: 234 637 111, fax: 266 710 545, e-mail: pobocka@spspraha.cz
Hlášení plavebních nehod: 840 111 254
Státní plavební správa - poboĀka DďĀín :
Husitská 1403/8, 405 02 DďĀín, tel.: 412 557 411, fax: 412 557 410, 412 510 081, e-mail: pobocka@spsdecin.cz
Hlášení plavebních nehod: 840 111 254
Státní plavební správa - poboĀka PĢerov:
Bohuslava Nďmce 640, 750 02 PĢerov, tel.: 581 250 911, fax: 581 250 910, e-mail: pobocka@spsprerov.cz
Hlášení plavebních nehod: 840 111 254

www.spspraha.cz

Fotoinzerce

SOUKROMÁ INZERCE, FORMÁTY A CENY
Takto můžete zadat váš soukromý fotoinzerát
1) e-mailem na lode@lode.cz odešlete text a do přílohy dáte foto ve formatu .tif, .jpg. (velikost min. 1000 x 700 obrazových bodů na 72 dpi)
inzerát nesmí obsahovat žádné logo ani webové stránky.
2) telefonicky na tel.: 724 206 072.

1. Vyberte velikost, typ a počet vydání inzerátu

po

36
uze

0,- 1

1

3

2

5

Velikost max. počet
znaků

4

Textový inzerát

6

Prodám námořní jachtu ACM Heritage 26
(7,99 x 2,60 x 0,75), r. v. 2003, motoro Volvo Penta 150 HP, lůžka 2+2, koupelna, WC,
plyn. Vařič, GPS, topení, atd. velmi dobrý
technický stav. Cena 1,5 mil. Kč bez DPH.

➀ Standardní inzerát
➁ Zvýrazněný rámečkem
➂ Podélný inzerát
➃ Na výšku
➄ Maxi
➅ Mega

180
1/16

150

1/16

150

2/16

220

2/16

150

4/16

220

8/16

350

1x

●
●
●
●
●
●
●

4x

zdarma
360 Kč
420 Kč
600 Kč
600 Kč
1080 Kč
2280 Kč

●
●
●
●
●
●
●

zdarma
600 Kč
720 Kč
840 Kč
840 Kč
1800 Kč
3480 Kč

Ceny včetne DPH 21%

2. Vyplňte text inzerátu

150

180

220

350

V textu inzerátu musí být uveden požadovaný kontaktní údaj pro zveřejnění.

3. Zadejte vaše kontaktní údaje

4. Platba

Jméno: ...........................................................................................................

(platí pouze u placených inzerátů)

Ulice: .............................................................................................................

Převodem na účet č.: 51-1575240237/0100 u KB Praha 4.
Důležité: Jako variabilní symbol platby uveďte číslo vašeho telefonu.

Město: ...........................................................................................................

5. Formulář odešlete na adresu
Telefon: ..........................................................................................................

Lodě, s.r.o. Veleslavínská 150/44, 162 00 Praha 6
Nebo naskenovaný na e-mail: lode@lode.cz

Podpis: ...........................................................................................................

Pozn.: Váš inzerát bude uveřejněn v nejbližším vydání. Poštou zaslané fotograﬁe vrátíme jen
pokud k zásilce přiložíte ofrankovanou obálku. V opačném případě přecházejí fotograﬁe
do majetku vydavatele. Vydavatel neručí za případné poškození či ztrátu fotograﬁí.

(jméno ani adresa nebude zveřejněno)

Seznam rubrik inzerce

tou. Konatkt: Petr Lodl, p.lodl@volny.cz,
602404852

1 Plachetnice
2 Okruhové
plachetnice
3 Motorové lodě
4 Klasické lodě
5 Obytné lodě, hausbóty
6 Nafukovací čluny
7 Vodní skútry
8 Kiting
9 Pomocné člunky
10 Závěsné motory
11 Vestavné motory
12 Elektronika
13 Plachty
14 Oblečení
15 Pojištění
16 Školení, kurzy
17 Charter
18 Údržba a opravy
19 Zimní stání
20 Přístavní místa
21 Kontakty
22 Tažná auta
23 Přívěsy
24 Přeprava
25 Literatura
26 Ostatní
27 Nemovitosti u vody
28 Obytná auta a karavany
29 Vybavení pro potápění
30 Rybářské vybavení

Prodám ploutvokýlovou plachetnici, 7,5
metru délka, 2,5 metru šířka, 6 osob,
2xkostaka, 2x přívěsný motor 6 a 15 koní,
vnitřní+vnější osvětlení, radio, tekoucí
voda dřez+odpad, plynový dvouvařič,
vybavená kuchyně, vnitřek mahagon dřevo, rolfok, jednoduché sklápění stěžně,
v roce 2005 kompletní oprava včetně nových plachet, pravidelná údržba. Kompletně vybavená, připravena k vyplutí. Loď již
k vidění v ČR, Praha-východ !!!!!! Další
foto na http://www.ulozto.cz/10176981/
p1010077-zip Kontakt: Miloslav Urban,
m.urban@extenso.cz, 603154721.

1 PLACHETNICE

Prodám Drago Fiesta 510 koupený nový
2003,motor Mercury dvoutakt 90Hp 2004
model 2005,tlaková voda 30l.benzin 90l,Navman 4200,rádio,dvě baterie 74Ah,přepínač dvojpolohový,držák pomocného
motoru,přepravní plachta,bimini.Přepravní vozík bržděný 1300kg rok 2003 Kontakt: Petr Bašta, p.basta@seznam.cz,
776169443

Prodám kajutovou plachetnici SCHWARZ
Sasanka, 129 000 CZK, 6,7m, laminát,
1993, YAMAHA4,0 kW, stav: vyžaduje
opravu, Kontakt: Renata Skamenová
info@advokatipraha.com 737329533
Catalina 25, diesel Volvo Penta MD2010C
10HP. Více foto a info viz www.kruska.cz/
C25 Cena za komplet 350tis, bez manipulačního přívěsu 330tis Kč Kontakt: Tomáš
Kruška tomas@kruska.cz 731624897
Dehler Optima 92 dovoz ze ŠVÝCARSKA ze sladké vody ! Kormidelní kolo má
autopilota s dálkovým ovládáním, dvouválcový VOLVO PENTA 24 koní - Saildrive, kvalitním rolfok FURLEX s novou
genou NORTH SAILS, hlavní celospírová plachta - orig. Lazy Jack Dehler, ráhno podepírá teleskopický kiking, dva spinakrové pně. Výška v salónu je 190cm,
kabina WC má odvětrání s časovým spínačem a sprchu. V ceně lodě 445.000,je nový podstavec na zimní stání. Bez
podstavce je cena 432 000,-.
Kontakt: persenik@centrum.cz,
723773337
Kajutová plachetnice Carter 30, 450000,CZK, Kröslin, 9m, GRP, 1980, 3300kg,
Volvo Penta 10kW, velmi dobry stav,
WC/sanitarni buňka s manuální toale-

Trvale provozovaná a dobře udržovaná
kajutová plachetnice v nadstandardní výbavě, určená pro dálkové plavby a dlouhodobý pobyt, vč. byboat 2,9 m/3,5 HP,
solárního panelu, rampy, zvětšených
nádrží a mnoho dalšího... model 2000,
do provozu uvedena 2007, na moři
od 2008, první provozovatelé, majitelská
verze 2 kajuty + salon, nyní zazimovaná
v Černé Hoře. Kontakt: bubes@seznam.
cz, 602362525
Mahagonová plachetnice se zajímavou
historií, oldtimer. Vestavěný motor, benzin. Cena - osobní jednání. Kontakt: jnb@
email.cz, 603924943
Kajutová plachetniceShark 24, 120000,CZK, 7,3m, laminát, 1972, 950kg, závěsný motor, chemická toaleta. Kontakt:
Oldřich Frank, jane.kom@seznam.cz,
605138083

3 MOTOROVÉ LODĚ

Regal 1800, 125.000,-CZK, 5,70m,
2003, Mercruiser 3,0l, 98,5 kW. Prodej
1/3 vlastnickeho podílu na lodi. Kontakt:
herm151@seznam.cz, 606626021
Prodám obytnou motorovou lod Monterey
270/290 scr r.v.2006/2007 d-8,6m š-2,59
váha 3360 kg ,cca 300 mth. Spaní pro 4
+ /1 paluba/,provoz 8 osob.Motor Volvo
Penta 5,7 osxi 235,5 kw 320 ps , ,duoprop nerez. Lod je kompletně vybavená:
vak.wc macerátor,kuchyn ,dřez.mikrovlnka,dvd,televize,rádio-repro po celé lodi,klimatizace,topení,2xsprcha/koupelna
+paluba/,elek.vařič,lednice ,anténa tel
+rádio,GPS Nawman ,VHF ,kotva 12 kg
CQR řetaz 8 mm 50 m.odsolovací zařízení motoru,kompletní zastřešení a zimovací plachta,vlek 3500 kg.Pěkná ve výborném stavu.Cena 1250 000 kč. Kontakt
urban-ladislav@seznam.cz, 603810841
Mariah SC25, 880000,-CZK, Poprvé
na vodě v roce 2009, koupena v ČR. Po-

čet osob: 12 Délka s koupacím platem
8,30 m Kombinovaná spotřeba: 20-25 l/
hod., možné jezdit i na ethanol E-85.
Rychlost až 80 km/h (50 MPH). Uvedená cena je včetně vleku 2700 kg. Kontakt:
leso305@gmail.com, 721869669.
Prodám Coverline 640 cabin,3,0 mercruiser,benzín,100kW.r.v
2002,provoz
2003,délka 6,4m(s platem 6,8m),šířka
2,5m,4 lůžka,8 míst,servořízení, dřez,chem.záchod,kompletní plachty včetně
přepravní,koupací plato,el. trim. klapky,el.
kotva,sonar,přívěs celk.hm. 2000kg, váha
lodě 1200kg,za běžným autem dobře přepravovatelná velmi příjemná a úsporná
jachta.cena 469000Kč,dohoda možná tel.
603477190
Bavaria 33 sport, dve spalne, kuchynka,
salonik ,indukčný varič, mikrovlnka, 2x
chladnička ,wc sprcha+ sprcha na plate
el. ojler na teplu vodu s predohrevom,
klíma s kúrením, GPS navy ploter, sonar,
hasiaci systém kupacie plato, elektricka
kotva s meraním,dokormidlovaci motor,
trim klapky, Motor 2 x VOLVO Penta D3
190 DIESEL duo propeler ,nabehané 450
mth TP platna do 16.07.2017 Kontakt:
tomi9@stonline.sk, 00421905615677
Prodám sportovní motorový člun s kajutou Quiksilver 640 r.v2004 délka: 6,40m ,
šířka: 2,40m , počet osob: 6 hmotnost cca
1600kg motor 3.0i mercury Z náhon bravo
výbava: sprcha na zádi, kotevní nerezová
špice, nerezové vzpěry okna, nerezový
koupací žebřík v zadu, uzamykatelné kajutové dveře,12V zásuvka, stolek,rádio +
CD, kožené , laminátová protikluzná podlaha, hloubkoměr s alarmem, gps navigace s návratem, posilovač řízení,sonar.
Kontakt: radek.samson@autosamson.cz,
777883322
Prodám motorový sportovní člun CHAPARRAL SSI 180,r.v.2004,délka 635
cm,šířka 200 cm,váha 975 kg,ponor 40
cm,pro 8 osob,palivová nádrž na 80 l,elektrické drenážní čerpadlo,navigační
světla,houkačka,koupací schůdky,odkládací prostory a schránky,otočné sedadlo
řidiče,rozkládací sedačka spolujezdce
na ležení,schránka na lyže,tahací hák
k
lyžování,rychloměr,otáčkoměr,trimoměr,ukazatel paliva, aj..přístroje.Kovová
konstrukce s plachtovým přístřeškem.
Kontakt: Hanka, gabriela.ma@seznam.
cz, 602430987
Prodám rodinný laminátový sportovní
člun LARSON 185,r.v.2006,délka 582
cm,šířka 212 cm,váha 960 kg,ponor 40
cm,pro 7 osob,palivová nádrž na 80 l,elektrické drenážní čerpadlo,navigační
světla,houkačka,koupací schůdky,odkládací prostory a schránky,otočné sedadlo
řidiče,rozkládací sedačka spolujezdce
na ležení,schránka na lyže,tahací hák
k
lyžování,rychloměr,otáčkoměr,trimoměr,ukazatel paliva, aj..přístroje.Kovová
konstukce s plachtovým přístřeškem.
Kontakt: Miroslav Pokorný, Mirek@tiscali.
cz, 605700333
Predám mot.čln Mirado dl.5,2m š.2,2m

6miestny. Motor Mercury 115 koni, benzín 2takt nádž 60 l.Čln je prisposobený
na vodné lyže,na ťahanie kolesa, banánu
atď.K ćlnu je prepravný trayler na prevoz.
Čln má el.štart,trim.radio pozičné svetlá
aj hladáčik,trúbu,v špici člna odkl.priestor,krýcie plachty,nadstavba na čln proti
dažďu alebo slnku.Čln je na vode veľmi
stabilný. Kontakt: Igor, iliska@stonline.sk
00421905605062
JATA BOATS CALIFORNIA SKIFF JV
1650 Motor je tam SUZUKI Four stroke
25PS. Lod a motor je vyrobene v 2007,
prvý krat dane na vodu 7/2010. Na Slovensku prihlasena 8/2011. K lodi je mnozstvo doplnkov. 12 a 24l externa nadrz,
nahradny propeler, servisny kit / naplne
a filtre / rocna 130Ah zabudovana trakcna bateria BANNER, drziaky udic,pozicne lampy, rozvod 12V, elektricky motor
MOTORGUIDE s noznym ovladanim
a sedackou a vela ineho.... Lod bola
natreta prvy krat antifoulingom. Kontakt:
Ivo Valasek, ivo_valasek@autovkm.sk,
00421903700887
Bayliner 2150 S, lodní motor po kompletní repasi,spodní část až po dělení
skořepiny po novém laku a antifoulu,motorycky najeto 21mh,plně funknční
ale je potřeba dotáhnout detaily k obrazu svému.LOD je posazena na MANIPULAČNÍM VOZÍKU bez tp!Případnou
dopravu mohu zajistit(Odtahovku).Možná výměna za menčí s případným doplatkem!Případné bližší info na telefonu
nebo emailem. Kontakt: ktsrvis@post.cz,
603514073

6 NAFUKOVACÍ ČLUNY
Prodám nafukovací člun Zodiac MK 1
s nafukovacím kýlem. Délka 3,50m šířka
1,59m, tipováno na 5 osob, v dobrém stavu. Motor Yamaha 5HP, najeté 2 motohodiny. Nový, v záruce. Kontakt: kopta94@
gmail.com, 602940701
BRIG Eagle 600, 490.000,-CZK, hypalon,
900kg, motor Honda 150, velmi dobry
stav. Lod je garážovaná a jetá v pouze
v létě.V perfektním stavu.Nutno videt
a je možno vyzkoušet v Praze na Vltavě.
Cena je včetně brzděného vleku. Kontakt: DOMANSKY klecanky@email.cz,
+420777777771
Karviná Prodám nafukovací člun Hi-Fei,
HSM ? 290, dlouhý 2,9m.Člun je zcela
nový nepoužívaný, je 3- komorový s vysokotlakou nafukovací podlahou a nafukovacím kýlem. Maximální počet osob
4 a max.výkon motoru je 10 PS. Barva
šedá. Výbava:přepravní vak,lavička,alu.
pádla,nožní pumpa, lepící sada, vodotěsná kabela na doklady, váha cca 40kg.
Vhodný pro rekreaci a rybaření. Kontakt:
Roman Kocich kocichroman@atlas.cz,
602260594
Lod Zodiac Medline: r.v. 2002 délka
4.8m všechny polštáře, spousta uložného místa,laminátové dvojite dno
do V navigace, radio mp3,nadrž ve-

www.malelode.cz
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Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

stavěná na 110 l paliva, najeto 230
hod .TPdo2015 Motor Yamaha F50AET:50HP, 36.80kw el trim ,el start Přívěs :
r.v. 2011 najeto 2000km TP do 2014 Vše
přihlášeno na CZ dokladech Chorvatská známka do 7.2013 Kontakt: Vilém
Kučera kucerastehovani@seznam.cz,
733205721
BWM DEEP SEA ČLUN S PEVNÝM
KÝLEMNa člunu je nový motor SELVA F150 4-takt 110,3 Kw (zakoupený
a montovaný v autorizovaném servisu v ČR) současný stav cca 36 Mhod.
4takt. S výměnou byla provedena kompletní výměna řízení a řazení včetně
nových přístrojů a startovací baterie. je
vybaven navigací GPS Garmin 3005 C
(barevný displej) k navigaci 2x karta +
orig. Čtečka k PC Sonar PARAMOUNT

3D, 2x nerez vrtule 1x hliníková vrtule.
Další vybavení: kotvy, lana, záchranné vesty atd. Kontakt: Karel Zámečník
info@raydiving.com 603523533
Prodám naf.člun Adventure 400 +motor
Honda20+prepravní vozik r.v.2007 člun je
v pefektním stavu s řízenim,el.startér,alternátor,el.trim,padla,foukani,2x klič,n´nádrž
přídavná s ukazatelem,kotva,přídavné
úložné prostory možnost poskládat do dvou
tašek není potřeba ani přepravovat na vozíku. Kontakt: Interherance@seznam.cz
777883322

10 ZÁVĚSNÉ MOTORY
Prodám čtyřtaktní motor Yamaha 5HP, najeté 2 motohodiny. Nový, v záruce. Kontakt:
kopta94@gmail.com, 602940701

11 VESTAVNÉ MOTORY
Prodám motor Volvo Penta AQ 140.
Měnil jsem za silnější. Motor naprosto vpořádku po výměně oleje stačí dát
do lodě a jezdit... Dvouokruhové chlazení, komprese 11, 11 ,11 , 10,5 Dva
roky zpět dělaná hlava kompletní zabroušení + výměna ventilů. Spousta nového. Motor komplet včetně příruby pro
Z náhon volvo AQ... Kontakt: mr@ok.cz,
732986356

22 TAŽNÁ AUTA
Mercedes sprinter s návěsem nosnost
4600 kg celková hmotnost 11900 kgKontakt: Josef Hlaváček argostolimarina@
gmail.com, 00420602319737

AGAPA SERVIS S.R.O.
Opravy a instalace lodních motorů
a převodovek, příprava lodí na sezonu
a zimování, opravy laků + antifouling,
opravy dřevěné i železné obšívky,
stavba vleků pod loď, montáž doplň.
vybavení, prodej náhradních dílů.
+420 777 289 455
info@agapaservis.cz
www.agapaservis.cz
MARINA FREGATTA MĚCHENICE
Pevné a plovoucí molo, voda, 220V,
WC, sprchy, parking, kamerový systém, apartmány, restaurace, cukrárna.
www.marinamechenice.cz
info@fregatta.cz

Výhradní dovozce grilů Cobb
Grily Cobb jsou stolní varné systémy na dřevěné uhlí. Díky bohatému příslušenství umí grilovat, dusit, smažit i udit. Jsou pohotové, skladné a lze
je snadno přemístit i během vaření. Proto jsou velmi oblíbené jako doplněk na loď i do karavanu. Pro letošní sezónu je připravena novinka Cobb
gril SUPREME. Oválný gril s roštem nabízí plochu na 2 kuřata a pohoštění až pro deset strávníků.
Zcela splňuje tvrzení, že na grilu Cobb můžete vařit kdykoliv a kdekoliv.

PLACHTÁRNA
- zakázková výroba

04017k

www.cobb-grily.cz

Pro vaši spokojenost
vám vyrobíme
nebo opravíme
Prodám nafukovací člun s pevným kýlem BWM 6.5 m. Motor Evinrude DI 150HP,
rychlost 90 km /h. Hydraulické řízení. Tuby hypalon, nádrž zabudovaná nerezová
150l, vlek bržděný RHC 1500. Cena dohodou. tel. 739030498

Prodám ocelovou motorovou loď
s novým motorem o výtlaku 4,5 t,
delka 8,00 m, šířka 2,72 m, ponor
0,70 m, volný bok 0,89 m. V záruce.
Cena 390.000 Kč bez DPH, telefon:
602 714 885

Další
aktuální
nabídku lodí
na prodej
najdete
na
www.lode.cz

l přístřešky
ke karavanům
l plachty na čluny,
na přívěsné vozíky,
na bazény
l stěny a střechy
k pergolám
l nové potahy slunečníků
l opravy stanů
Kontakt:
Čs. armády 16 (areál PREX),
253 01 Hostivice, okr. Praha-západ
Tel./fax: (+420) 220 981 066
E-mail :plachtarnahostivice@atlas.cz
www.plachtarna.cz
Kontaktní osoba: pí Kolářová, Pasáková
Provozní doba: Po - Pá 7.00 - 15.00 hod.
St - 7.00 - 17.00 hod.

NOVĚ OTEVŘENO!
PRODEJNA PRÁDLA, SLEZSKÁ 2, 120 00 PRAHA, www.lamido.cz, prodejnapraha@lamido.cz, tel.: 461 745 264
22
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ROMANTICKÝ ZÁŽITEK
ŽITEK
V CENTRU PRAHY
Y NA

„Projížď ka či malá oslava se
může stát opravdu hlubokým
a nezapomenutelným zážitkem.“

KON TA K T

HOTEL
U ŠEMÍKA

Vratislavova 36, 128 00 Praha 2 / Tel.: +420 221 965 610 / Mob.: +420
0 602 364 286 / Fax:
F
+420 221 965 628 / e-mail: usemika@usemika.cz / www.usemika.cz

Knihy o lodích z nakladatelství

,

Majak pro vsechny,
,
kdo chteji plout...
v

v

BEL, spol. s r. o.
Beranových 65 (areál LETOV)
199 02 Praha 9 – Letňany
Česká republika

www.bel.cz
tel.: 274776702, 274773493
fax: 274812023
e-mail: perkins@bel.cz

Distributor firem:
PERKINS
Solé Diesel

karavanový kemp

BUKOVANSKÁ ZÁTOKA

funkèní jachtaøské obleèení

– britské lodní motory s výkonem 92 – 300 HP
pro rekreační i komerční využití.
– španělské lodní motory s výkonem 16 – 83 HP.

Zajišťujeme dodávky motorů, servis, dodávky náhradních dílů.
Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na výše uvedené adrese. Informace naleznete
také na stránkách zastupovaných firem PERKINS http://www.perkins-sabre.com nebo
Solé Diesel http://www.solediesel.com/english/

terasová stání pro karavany
výhled na vodu
celosezónní pronájem

www.kempbukovanska.cz
tel.: 774 554 044
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Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

24
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Dovoz, prodej, servis a charter plachetnic,
motorových člunů i rybářských veslic
včetně příslušenství.

Flipper 630 OC
Ideální loď na krátké výlety
s přáteli. Nabízí plně průchozí
kabinu a velké pohodlné sezení
v zadní části.

Suomi 520 L

délka: 6,33 m; šířka: 2,4 m
hmotnost: 910 kg bez motoru
max. zatížení: 7 osob
motor: 75–150 hp
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Suomi 470 RDL

www.kubousek.eu
KWS divize Marine, KUBOUŠEK s.r.o., Lidická 1937, České Budějovice, marine@kubousek.eu, +420 389 041 111

Obchodní místa
Jadran

Balt

Staňte se členem! Členství od 50 € platba v ČR v Kč. Volejte +420 602 325 965, pište office-ost@sea-help.eu

Sicílie

Baleárské ostrovy

Základny SeaHelp v Evropě:

