
Yachtcharter Marten s.r.o. 
Maxe Maleho 168/34, 

Placky Hradec Kralove 
503 01 Czech republic, Europe

Vážení přátelé a jachtaři,

Naše společnost navázala významné partnerství s námořní akademií v Chorvatsku.Dostali jsme smluvní a výhradní 
zastoupení pro ČR a SR a tímto můžeme nabídnout následující kurzy a školení, konající se  v CHORVATSKU. Absolutní 
novinkou je, že naši instruktoři složili chorvatskou státní zkoušku a tímto bude na půdě akademie v Chorvatsku 
probíhat výuka v českém jazyce a naši instruktoři budou sami pro české a slovenské studenty přednášet. Školení se 
bude konat v Zadaru, nebo v Šibeniku.

Název školy Adresa:  Pomorsko uciliste Adria Libar d.o.o. Draga 2, Sibenik 
    Obala kneza Trpimira bb, Zadar 

Kontaktní osoba a zástupce: Martin Jurečka, 
    marten@yachtmarten.com 
    + 420 608 400 254

YACHT TRAINING – školení kandidátů pro ovládání lodí a jachet kategorie C a A

PROGRAM PODMÍNKY DOBA, HODIN CENA / OSOBA ŠKOLA

VODITELJ BRODICE 
KATEGORIJE C 
(DO 30 BT)

• Kopie pasu, nebo občanského průkazu 

• 2 fotografie (velikosti 3 × 3 cm)

• Lékařská prohlídka – Lékařskou radou 
v Chorvatsku

4 dny
31 hodin 750 EUR Sibenik Zadar

ZAPOVJEDNIK JAHTE 
KATEGORIJE A 
(DO 100 BT)

8 dní
75 hodin 1.400 EUR Sibenik Zadar

Kurzy jsou schváleny Ministerstvem moře, dopravy a infrastruktury Republike Hrvatske.

Minimální počet/skupina: 7  kandidatů v uzavřené česko-slovenské skupině

Zahrnuto v ceně: výuka, zkouška (Kapitanát Chorvatsko), praktické cvičení na lodi. Lékařská prohlídka (Lékařská 
rada HR), organizace výuky našimi instruktory v českém jazyce. Učební skripta a materiály. Možnost výuky v jiném 
jazyce za 10EUR/hodina, poděleno počtem kandidátů. (Chorvatsky, Anglicky).

Není v ceně: ubytování v Chorvatsku po dobu výuky, doprava na místo a strava. Ubytování můžeme přes naše 
partnery v místě výuky zajistit. Menu a polopenzi za příjemnou cenu zajistíme na požádání také.

ADRIA LIBAR Pomorsko uciliste Maritime Training Center CROATIA 
Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku: 

Yachtcharter Marten s.r.o., Maxe Malého plácky 168/34, Hradec Králové 503 01, Česká republika. 
Mobil : +420 608 400 254, e-mail: marten@yachtmarten.com, web: www.yachtmarten.com, skype: yachtchartermarten



Velitel jachty kategorie A do 100 BT

Označení YMAS A

Schválení Kurz je schválen Ministerstvem moře cestovního ruchu, dopravy a rozvoje republiky 
chorvatské, bude se konat v souladu s vyhláškou o lodích a jachtách 
(OG 27/05, OG 18/09, 3/08, OG OG 80/07, OG 57/06

Popis Kandidát, který úspěšně dokončí program školení a složí zkoušku na chorvatském 
kapitanátu je oprávněn provozovat všechny druhy lodí a jachet až 100 BT, bez ohledu na 
oblast plavby a omezení teritoria a státu.

Obsah • Námořní navigace (navigace)

• Plavební nauka, technika motorů, námořní právo

• meteorologie, oceánografie,

• manévrování, vyhýbání se kolizím, Colreg

• Námořní radiotelefonní služba, GMDSS

• Bezpečnost na moři a záchranné operace

• Anglický jazyk

Podmínky • 18 let

• Občanský průkaz, nebo pas

• 2 fotografie velikosti 3×3,5 cm

• Zdravotní prohlídka a potvrzení od chorvatské lékařské rady.

Délka kurzu 75 h (8 dní) v Chorvatsku

Platnost 5 let

Poznámka: 
Po úspěšném absolvování kurzu a zkoušky na chorvatském kapitanátu, obdrží absolvent licenci od Ministerstva 
dopravy a infrastruktury chorvatské republiky a bude mu vydáno osvědčení o způsobilosti  kapitána pro kategorii A, 
volné moře bez omezení, pro všechny lodě a jachty do 100 BT.

Kurzy jsou schváleny Ministerstvem moře, dopravy a infrastruktury Republike Hrvatske.

Minimální počet/skupina: 7  kandidatů v uzavřené česko-slovenské skupině

Zahrnuto v ceně: výuka, zkouška (Kapitanát Chorvatsko), praktické cvičení na lodi. Lékařská prohlídka (Lékařská 
rada HR), organizace výuky našimi instruktory v českém jazyce. Učební skripta a materiály. Možnost výuky v jiném 
jazyce za 10EUR/hodina, poděleno počtem kandidátů. (Chorvatsky, Anglicky).

Není v ceně: ubytování v Chorvatsku po dobu výuky, doprava na místo a strava. Ubytování můžeme přes naše 
partnery v místě výuky zajistit. Menu a polopenzi za příjemnou cenu zajistíme na požádání také.

ADRIA LIBAR Pomorsko uciliste Maritime Training Center CROATIA 
Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku: 

Yachtcharter Marten s.r.o., Maxe Malého plácky 168/34, Hradec Králové 503 01, Česká republika. 
Mobil : +420 608 400 254, e-mail: marten@yachtmarten.com, web: www.yachtmarten.com, skype: yachtchartermarten



Velitel jachty kategorie C do 30 BT

Označení VBKC

Schválení Kurz je schválen ministerstvem dopravy a infrastruktury chorvatské republiky a koná se 
v rámci nařízení o lodích, jachtách a namořních plavidlech.

Popis Kandidát, který úspěšně dokončí program školení a složí zkoušku na chorvatském 
kapitanátu je oprávněn provozovat všechny druhy lodí a jachet až 30 BT, bez ohledu na 
oblast plavby a omezení teritoria a státu.

Obsah • Námořní navigace (navigace)

• Plavební nauka, technika motorů, námořní právo

• meteorologie, oceánografie,

• manévrování, vyhýbání se kolizím, Colreg

• Námořní radiotelefonní služba, GMDSS

• Bezpečnost na moři a záchranné operace

• Anglický jazyk

Podmínky • 18 let

• Občanský průkaz, nebo pas

• 2 fotografie velikosti 3×3,5 cm

• Zdravotní prohlídka a potvrzení od chorvatské lékařské rady.

Délka kurzu 31 h (4 dny) v Chorvatsku

Platnost 5 let

Poznámka: 
Po úspěšném absolvování kurzu a zkoušky na chorvatském kapitanátu, obdrží absolvent licenci od Ministerstva 
dopravy a infrastruktury chorvatské republiky a bude mu vydáno osvědčení o způsobilosti  kapitána pro kategorii C, 
volné moře bez omezení, pro všechny lodě a jachty do 30BT.

Kurzy jsou schváleny Ministerstvem moře, dopravy a infrastruktury Republike Hrvatske.

Minimální počet/skupina: 7  kandidatů v uzavřené česko-slovenské skupině

Zahrnuto v ceně: výuka, zkouška (Kapitanát Chorvatsko), praktické cvičení na lodi. Lékařská prohlídka (Lékařská 
rada HR), organizace výuky našimi instruktory v českém jazyce. Učební skripta a materiály. Možnost výuky v jiném 
jazyce za 10EUR/hodina, poděleno počtem kandidátů. (Chorvatsky, Anglicky).

Není v ceně: ubytování v Chorvatsku po dobu výuky, doprava na místo a strava. Ubytování můžeme přes naše 
partnery v místě výuky zajistit. Menu a polopenzi za příjemnou cenu zajistíme na požádání také.

ADRIA LIBAR Pomorsko uciliste Maritime Training Center CROATIA 
Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku: 

Yachtcharter Marten s.r.o., Maxe Malého plácky 168/34, Hradec Králové 503 01, Česká republika. 
Mobil : +420 608 400 254, e-mail: marten@yachtmarten.com, web: www.yachtmarten.com, skype: yachtchartermarten


