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Zavede Francie taxu pro jachty?

Nová letní nabídka Hanse

Ve Francii se chystá zákon zavádějící speciální taxu

Již tradičně v tomto období přichází loděnice HANSE Group s nabídkou

pro návštěvnické jachty. Taxa by se týkala přibližně

nových modelových řad pro rok 2015/2016. Úpravy jednotlivých modelů

čtvrtiny francouzských vod. Rozhodně by šlo o ob-

se týkají jak konstrukce, tak výbavy. To dodává lodím nové modelové

lasti turisticky atraktivní. Šlo by především o národ-

řady lepší plavební vlastnosti a vyšší užitnou hodnotu. Pro ty, kteří

ní parky, oblasti zapsané v Natura 2000 a jinak chrá-

zvažují koupi některé z lodí vyráběných společností HANSE Group, je

něné mořské vody. Daň by měla začít platit v létě

toto období příležitostí, jak ušetřit a navíc mít jistotu, že nová loď bude

příštího roku. Mělo by se jednat o poplatek 20 EUR

včas připravena na následující sezónu. Od 1. 7. 2015 výrobce nabízí slevy

za metr délky lodi na den. Šlo by tedy o velmi vysoké

až 15 % z ceny lodě, které mohou dosáhnout až 70 000 EUR v závislosti

poplatky. Před zavedením poplatku varuje European

na modelu, výbavě a včasném termínu objednání. Nově loděnice přichází

Committee for Professional Yachting (ECPY). Připo-

i se změnami dodacích a platebních podmínek. Možností je také nákup

míná, jak skončily podobné snahy na Sardinii mezi

lodě bez DPH v souladu s daňovými předpisy a možnost výhodného

lety 2006 a 2009. V letech, kdy byla taxa na Sardinii

financování. www.tpscentrum.cz

11

aplikována, poklesl počet lodí, které ostrov navštívily, o 50 %. Celkový efekt zavedené taxy tak byl negativní. Snahy o zabránění vstoupení nové francouzské
daně v platnost jsou ale zatím bezvýsledné.

Elektrický trajekt v Dánsku
V roce 2017 by měl začít sloužit obyvatelům dánského ostrova Ærø trajekt poháněný pouze elektřinou.
Nepůjde tedy o dieselelektrický pohon, jak je běžné,
ale o pohon elektrický, kdy zásoby elektrické energie
budou uloženy v akumulátorech. Půjde o největší
elektrický trajekt na světě. Loď pro přepravu osob
i automobilů se vyrábí v dánské loděnici Søby Shipyard, dodavatelem pohonného systému je finský
specialista na elektrické pohony vlaků Visedo. Nový

Vážné zranění na startu Volva

trajekt bude součástí dánského projektu Natura,

Starty velkých závodů, jako je Volvo Ocean Race, jsou zmatečné, co se

který má garantovat obyvatelům možnosti ekologic-

týče doprovodných lodí. Tentokrát bohužel došlo k vážnému zranění.

kého transportu. Trup nové lodi je unikátní. Použité

V Lorientu se střetl rekordní trimaran Spindrift 2 (40 metrů délka)

materiály zajišťují nižší hmotnost. Vlny za trajektem

s RIB s diváky-fotografy. Člun zachytilo jako břitva ostré kormidlo

budou o 60–70 % menší, než je tomu u srovnatelných

pravého plováku. Žena sedící ve člunu neměla šanci uhnout. Jak moc

lodí dnes. Úspory emisí oxidu uhličitého dosáhnou

kormidlo do těla řízlo, nebylo jasné, ale zranění bylo vážné. Na místě

ročně 2000 tun, emise oxidů dusíku klesnou o 41 500 kg

byli hned záchranáři, za pár minut byla žena přepravena vrtulníkem

ročně. Loď bude využívat k dobíjení akumulátorů pře-

do nemocnice. Množství krve ve vodě ale napovídalo tomu, že šlo velmi

devším energii produkovanou větrnými elektrárnami.

vážné zranění.

www.greenferryvision.dk

Je třeba si uvědomit, že manévrovací schopnosti 40 m dlouhého trimaranu, a obecně velkých lodí, se nemohou srovnávat s menšími
jachtami. Matoucí pak mohou být rychlosti a akcelerace podobných
trimaranů. 20 uzlů je pro ně běžná rychlost. Dostat se do nebezpečné
situace je v takových podmínkách snadné.
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