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Tříkajutová loď Jeanneau
Sun Rise 35 z r.v. 1988. Loď
byla používána v charteru,
poté odkoupena a provozo-
vána jedním majitelem. Sou-
časný technický stav je dob-

rý. Loď je plně plavby schopná. Vybavení: sanitární buňka se sprchou,
WC s fekální nadrží, vařič, mapový stůl, GPS mapový plotter, tridata, VHF
2x.Plachty-hlavní klasická, přední rolovací, zachovalé. DPH vyřešena, re-
gistrace pod slovenskou vlajkou,  kotviště Chorvatsko-Dalmácie. K prodeji
ihned. Cena 790.000,- Kč. Kontakt: Petr Zajíček tel.: 602 325 965

• Materiál – ocel
• Délka – 11,80 m
• Šířka – 4 m
• Ponor – 1,15 m
• Výtlak 12 t
• CE kategorie – B
• Rok výroby 2009 – 

termín dokončení 4/2009
(možno provést úpravy)

• Motor – VW Marine 120 HP
• Diesel – 800 l
• Voda – 600 l
• Odpadní voda – 150 l
• 2 kajuty , Kuchyň, Jídelní kout, Salon, WC, Sprcha
• Lůžka 4 + 3
• Interier – Americká třešeň (top kvalita)
• 2 kormidelny
Topení – Webasto

Kontakt: Petr Zajíček tel.: 602 325 965 CENA 295.000 EUR

VRIPACK KOTTER 1150 AK

SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ

Jeanneau 
Sun Rise 35

Zimování lodí v kryté hale
KontaktFirma Jacht servis, s.r.o. nabízí

zazimování lodí v kryté hale.

Dále nabízíme: 

•	 zajištění	dopravy	lodí	do	haly

•	 složení	jeřábem

•	 zapůjčení	nářadí	

•	 zapůjčení	stojanů

•	 kompletní	servis	od	převzetí	lodě
	 v	maríně	až	po	její	opětovné	přistavení 
	 na	začátku	sezony

•	 servisní	práce	všeho	druhu	na	klíč	

•	 možnost	provádění	oprav	svépomoci

•	 technická	podpora

Daniel Jelínek

GSM +420 776 211 896

jelinek@jachtservis.cz

info@jachtservis.cz

Boris Dacko

GSM +420 737 633 346

dacko@jachtservis.cz

info@jachtservis.cz

www.jachtservis.cz

Jeanneau Sun RiSe 35, kajutová plachetnice pro mořskou 
plavbu. r.v. 1988, d 10,73m, š 3,49m, motor Yanmar 22kW. Loď 
je v dobrém stavu, současný majitel provedl mnoho nákladných 

oprav – GO motoru, výměna kompletního WC, výměna vařiče, nové čalounění matrací, 
nová lednice, pumpy, atd. Na lodi je navigační velký plotr GPS, zánovní nafukovací člun, 
tři nerezové nádrže na vodu (celkem 450l) a fekální nádrž.,  Levné kotviště k dispozici 
– Kukljica u Zadaru. Platná technická kontrola, registrace pod slovenskou vlajkou. 
Další info na vyžádání.  Cena 790.000,-Kč Kontakt: Petr Zajíček, tel.: 602 325 965

BaylineR 265SB r.v. 07 s Mercruiser 5,0MPI a Bravo 3 duopropelerem, najeto cca 50 mh. 
Loď je ve velmi pěkném stavu, s kompletním zastřešením a přepravní plachtou, opatřená 
protinárůstovým nátěrem,  ihned možno plout. Interier jako nový – perfektní stav, 2+2 lůž-
ka v kajutě na zádi a salonu, vybavená kuchyňka - el vařič a MW trouba, Oddělená sanitár-
ní buňka s elektrickým WC a teplou sprchou /i v kokpitu/, vyjímečný stav, cena 49.000,-€, 
možno i s novým vlekem za 5.500,-€ Kontakt: Petr Zajíček, tel.: 602 325 965
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WEBASTO 
nezávislá topení a klimatizace pro lodě

Webasto Product Czech Republic, s.r.o. 
Na Strži 35/1373, 140 00 Praha 4 
tel.: 241 045 450-7

www.webasto.cz

TPS centrum, Tůmova 17, Brno 616 00, tel.: 543236513
www.tpscentrum.cz, email: info@tpscentrum.cz

Další nabídky na www.tpscentrum.cz

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA lodě vykoupené
protihodnotou

ELAN IMPRESSION 434
Rok výroby 2008

Velmi kvalitně vybavená plachetnice, majitelská verze, ce-
lospirová hlavní plachta, minimálně jetá, nádrže 800 / 270 l, 
topení WEBASTO,  exklusivní stav, připravena na sezónu, 
převoditelná záruka. Cena pořizovací: 228.000,- EUR 
Možnost zajištění financování
a chartermanagementu viz.
www.exclusive-charter.com 

ELAN IMPRESSION 384
Rok výroby 2006

Velmi kvalitně vybavená plachetnice, rolovací hlavní plach-
ta a kosatka, nádrže 520 / 165 l, topení WEBASTO, velmi 
dobrý stav.
Možnost pokračovat
v chartermanagementu: 
80.000 EUR + 20 leas. splátek viz.
www.exclusive-charter.com 

Cena:
179.000,- EUR 
(bez DPH)

Cena:
105.000,- EUR 
(bez DPH)
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SERVIS LODÍ
SCHÖN – BOOT S.R.O.
PRODEJ A SERVIS LODÍ
A MOTORŮ ZNAČEK:
QUICKSILVER, ARVOR,
GUERNSEY, MERCURY, 
HONDA-MARINE A DALŠÍCH

WWW.SCHON-BOOT.CZ

E-MAIL: SCHON_BOOT@EMAIL.CZ

TEL: 736 533 209

SERVIS LODÍ
LODĚ – MUSIL
SERVIS MOTOROVÝCH LODÍ,
GEN. OPRAVY MOTORŮ
MERCURY, MERCRUISER, VOLVO
PENTA A JINÉ, ZAZIMOVÁNÍ I
PŘEDSEZÓNÍ SERVIS,
DIAGNOSTIKA

WWW.LODE-MUSIL.CZ

E-MAIL: INFO@LODE-MUSIL.CZ

TEL: +420 608 159 991

SERVIS LODÍ
JACHTSERVIS VÉBR
ZIMOVÁNÍ A USKLADNĚNÍ LODÍ,
SERVISNÍ PRÁCE NA LODÍCH,
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE NA LODÍCH,
VÝROBA A OPRAVY TEAKOVÝCH
PALUB, ANTIFOULING, PŘEPRAVA
LODÍ

WWW.JAN-VEBR.CZ

E-MAIL: JAN-VEBR@VOLNY.CZ

TEL: +420 602 942 408 

TRAJEKTY
ORBIS LINK S.R.O.
LODNÍ LÍSTKY NA TRAJEKTY
V EVROPĚ A OKRUŽNÍ PLAVBY 
VE SVĚTĚ, TRAJEKTY.COM +
OKRUZNIPLAVBY.CZ

WWW.ORBISLINK.CZ

E-MAIL: INFO@ORBISLINK.CZ

TEL: +420 271 751 491

M E D D   plus
Kordula a Žák,  k o v o v ý r o b a

A. Kouly 107 • 272 03 Kladno 3 
tel.:/fax: 312 285 319 •mobil: +420 777 805 285, +420 775 358 859

e - mail: medd@volny.cz, meddplus@seznam.cz
www: http//www.privesy.estranky.cz

Nabízíme:

• výroba a servis lodních přívěsů 
o celkové hmotnosti  400 – 3500 kg

• přestavby dovezených přívěsů a karavanů z USA a EU, včetně 
provedení 1. tech. Kontroly v ČR a vystavení technického průkazu

• prodej přívěsové techniky 
a náhradních dílů pro přívěsy 

• půjčovna gumových
člunů se závěsným
motorem 5 PS –
půjčovné od 550,-
Kč /* den vč. DPH

2 říjen 2009



Více informací na

www.navycentrum.cz
Navy Centrum, Výpadová 1335, 153 00 Praha 5–Radotín
tel.: +420 257 910 538, fax: +420 257 910 224

Terhi – skvělé lodě pro
rybáře za neuvěřitené ceny

Navy Centrum je výhradní dovozce lodí Terhi pro ČR a SK.
Terhi Nordic 6020 C

ZAJÍM
AVÉ

PODZIM
NÍ

SLEVY!

ISO 14001

ISO 9001

Délka: 9,35 m

Šířka: 3,35 m

Ponor: 1 m

Maximální rychlost: 7 uzlů

Motor: 1x 4 Zyl. Volvo Penta Diesel

Typ: D2-55, 41 kW (55HP), 3000 rpm.

Linssen 29.9 AC Linssen 39.9 AC

Délka: 10,35 m

Šířka: 3,40 m

Ponor: 1 m

Maximální rychlost: 7,5 uzlů

Motor: 1x 4 Zyl. Volvo Penta Diesel 

Typ: D2-55, 41 kW (55 HP), 3000 rpm.

IHNED
K ODBĚRU

Larson 180 Sport

Délka: 5,36 m

Šířka: 2,24 m

Max. počet osob: 8

Max. nosnost: 522 kg

Palivová nádrž: 87 l

Max. výkon motoru: 135/190 hp

Larso
n

180 Sport

a 216 Cuddy

IHNED

K ODBĚRU!

Inz_Larson_Linssen_Terhi.qxd  24.9.2009  16:03  Stránka 1



www.yachtcharter.cz

OTOČTE KORMIDLO 

SPRÁVNÝM SMĚREM! 

VYPLUJTE S NÁMI

NA MOŘE!

• Pronájmy lodí po celém světě 
  využijte včasné rezervace do 28. 2. se slevami až 22 %
• Pronájem říčních lodí
• Pronájem plachetnic a říčních lodí pro handicapované – Řecko, Francie
• Kurzy námořního jachtingu 
  – teoretické v Čechách a praktické na moři
  – teoreticko-praktické kurzy v Chorvatsku, 17.–24. 4., 24. 4.–1. 5., 1.–8. 5., 8.–15. 5., 5.–12. 6. 2010
  – praktické kurzy v Bretani, 10. 4.–19. 4., 19. 4.–28. 4. 2010
• Sportovní plavby 
  – plavby přes Atlantik (duben, květen) a na Island (květen, červen)
• Organizace regat 
  – Grand Prix Czech and Slovak
  – Mistrovství České a Slovenské republiky ve třídě ORCi
• Léčivá plavba – seminář na lodi s léčitelem, 18.–25. 9. 2010
• Jachtařská literatura a mapy – prodej literatury IMRAY

YACHTCHARTER s.r.o., 
tel.: +420 271 913 506, e-mail: zindulka@yachtcharter.cz

námořní jachting

pronájem lodí

prodej lodí

kapitánské průkazy

+420 721 051 795

cHarter@vltava-sailing.cz

JACHTSERVIS VEBR

e-mail: jan-vebr@volny.cz
Tel. +420 602 942 408

WWW.VEBR.CZ

ZIMOVÁNÍ  
A USKLADNĚNÍ LODÍ

SERVISNÍ A TRUHLÁŘSKÉ 
PRÁCE NA LODÍCH

VÝROBA A OPRAVA
TEAKOVÝCH PALUB

ANTIFOULING

PŘEPRAVA LODÍ

ZIMOVÁNÍ  
A USKLADNĚNÍ LODÍ

SERVISNÍ A TRUHLÁŘSKÉ 
PRÁCE NA LODÍCH

VÝROBA A OPRAVA
TEAKOVÝCH PALUB

ANTIFOULING

PŘEPRAVA LODÍ

lode.cz2

Nově v nabídce laminátové čluny CAP
FERRET s motory Honda – k vidění na 

výstavě člun CAP FERRET 502CC swing.
email.: lid@boatcentrum.eu

tel/fax: 485 146 590, mobil: 607 525 351

www.boatcentrum.eu

LODĚ, ČLUNY, LODNÍ MOTORY, PŘÍVĚSY,
TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, JACHTAŘSKÉ POTŘEBY

BOAT CENTRUM
PRODEJ & SERVIS

NÁMOŘNÍ JACHTING 

PRONÁJEM LODÍ

PRODEJ LODÍ

KAPITÁNSKÉ PRŮKAZY

+420 721 051 795

CHARTER@VLTAVA-SAILING.CZ

Teodor POLA, obchodní firma
Císařská louka 599, 150 00 Praha 5

Tel./fax: 251 554 466, mobil: 602 308 659
E-mail: pola@cbox.cz • www.polateo.eu

LAMBERTI OPCA + Yamaha 115
Rozměry dxš: 5,98x2,40m
Váha 700kg
Homologace CE kat. C, 6 osob
Motor Yamaha 115 AETX
Výbava: sluneční střecha, kompas, reflektor, přepravní plachta,
podvozek za OA
Cena včetně DPH 1.192.886,-Kč. 
Základní cena lodě 534.000,- bez DPH

LAMBERTI YAMA 18 OPEN + Yamaha 40
Rozměry dxš: 5,30x2,10
Váha 330kg
Homologace CE kat. B, 6 osob  
Motor: Yamaha F40 BETL67CL
Výbava: sluneční střecha, přepravní plachta, 
podvozek za OA
Cena včetně DPH 525.496,-Kč. 
Základní cena lodě 228.000,- Kč bez DPH

PRODEJ LODÍ LAMBERTI

WWW.LOdNIFOrUm.Cz
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Trade Group Radek Mašín, s.r.o.
Libeňský ostrov 5, 180 00 Praha 8, tel.: 266 797 295, fax: 266 797 294
email: info@radekmasin.cz, www. radekmasin.cz

R.v. 2007, v záruce, výrobný stav, bohatá výbava, najeto 185 mth. Délka
15,65m, šířka 4,60m, motor 2x MAN 800 CR. Cena: 729.000 EUR.

R.v. 2007, do provozu 05/2008. Najeto 110 mth. Délka: 15,01 m, šířka: 
4,33 m, motor: 2x Volvo Penta D12, výkon motoru: 2x 775 HP. 
Cena: 499.000 EUR (včetně DPH).

R.v. 2007, do provozu 07/07, vzáruce, výborný stav. Délka 11,25 m, šířka 
3,85 m, motor 2x Volvo D6310 EVC. Cena: 259.000 EUR.

Loď je velmi dobrém stavu, plně vybavena. Délka:14,93 m, šířka: 4,42 m, 
motor: 2x Caterpillar 450 diesel, výkon motoru: 2x 450 HP, rok výroby: 2003 
Umístění kotviště: Francie (Fr. riviéra). Cena: 390.000 EUR.

R.v. 2006, bohatá výbava, najeto 140 mth. Délka 14,75m, šířka 4,10m,
motor 2x MAN 800 HP. Cena: 649.000 EUR.

Loď koupena jako nová u firmy Radek Mašín. Loď byla málo používána, ve 
výborném stavu, bohatá výbava. Délka: 8,64 m, šířka: 2,59 m, váha: 3.200 kg, 
motor: Mercruiser 350 MPI, výkon motoru: 300 HP, Počet osob: 6. Rok výro-
by: 2006. Umístění kotviště: Lodní hala Praha 8. Cena: 1.299.000 Kč + DPH.

Nová loď, r.v.2008, nejetá. Délka 9,55 m, šířka 2,84 m, motor 2x Mercruiser 
MX 6,2 B III DTS. Cena: 2.899.000 Kč  bez DPH.

Ferretti 500 Elite

Cranchi 50 HT

Atlantis 39

Azimut 46

Bayliner Ciera 3055 

Pershing 46 

Four Winns Vista 278 

Horizon 310 

Loď je v dobrém stavu, bohatá výbava. Délka: 9,61 m, šířka: 3,36 m, motor:
2x Mercruiser 5,7, rok výroby: 1999. Umístění kotviště: Chorvatsko 
Cena (bez DPH): 55.000 EUR.

5říjen 2009



Česká lodní doprava – Charter, s. r. o., Záběhlická 48, 106 00  Praha 10
tel: + 420 2 72 76 92 80, tel/fax: + 420 2 72 76 29 29, cld@cld.cz, www.cld.cz

Popis a příslušenství:
Klimatizace s topením • El. naviják kotvy s kotvou 
a řetězem • Plachty: zakrytí cockpitu, kempovací 
• Příďové sluneční lehátko • Nádrž odpadních vod 
• Systém neutrasalt • Hledací světlomet s dál-
kovým ovládáním • Stereo: zásobník 6 CD, iPOD 
adaptér, extra reproduktory, zesilovač • Vypínač 
sterea na zádi • WC průchod fekální roury přes pa-
lubu (pro chemickou hlavu) • Vypínač trimu na zádi 
• Navigace Raychart 435 i GPS • Radiovysílač Ray 
49 VHF • CE certifikát • 220 Volt El. Package • 220 
Volt Generator – benzín • Evropský stolek v cockpi-
tu • 220 Volt screen PAL TV/DVD • Flexiteak na celé 
koupací platformě • Mahagon. kryt volantu s vypí-
načem sterea • Matrace – pružinová (prostřední 
kabina) • Set polštářů • Podvodní světla • Cruise 
Package • Přívesný vozík Harbeck • lokalita: Slapy 

Popis a příslušenství:
•Plachta: Bimini top 
•Plachta: zakrytí kokpitu 
•Plachta: zakrytí přídě 
•Plachta: boční a zadní díl s předním  
 připojením – nové 8/09
•Plachta: Bimini windscreen (okénko)
  – nové 8/09
•Koberec v kokpitu 
•Hloubkoměr 
•Speciální limitovaná nabídka Neutrasalt  
 system (jen pro Volvo) 
•Cena lodi je včetně příslušenství 
•CE certifikát 
•lokalita: Slapy 
•cena bez možnosti odečtu DPH 

Regal 1900

Regal 1900 Karnic 2265

Pedro Marin 30´ Pedro Skiron 35´

Regal 2750 Karnic 2460

Pedro Levanto 32´ Pedro Donky 37´

BAZAR
BAZARRegal 2665

Technická data
modelový rok 2008
typ motoru Volvo Penta 4.3 GXI SX 
výkon motoru 225 hp
délka 6,00 m
šířka 2,50 m
hmotnost 1 388 kg
palivová nádrž 114 l
cena lodě 530 000,- Kč 

Technická data
modelový rok 2009
typ motoru Volvo 8.1 Gi EVC
výkon motoru 375 hp
délka 8,90 m
šířka 2,60 m
hmotnost 3 107 kg
palivová nádrž 280 l
nádrž na pitnou vodu 68 l
nádrž na odpad. vodu 68 l
počet lůžek 2 + 2
cena lodě k jednání

model. rok 2010
cena lodě 31.647,- USD bez DPH 

včetně příslušenství

model. rok 2009
cena lodě 116.000,- EUR bez DPH 

model. rok 2009
cena lodě 128.000,- EUR bez DPH

model. rok 2009
cena lodě 135.000,- EUR bez DPH

model. rok 2009
cena lodě od 27.053,- EUR bez DPH

model. rok 2009
cena lodě 155.000,- EUR bez DPH

model. rok 2009
cena lodě od 37.032,- EUR bez DPH

model. rok 2009
cena lodě 1.443.000,- Kč bez DPH 

včetně příslušenství

nové lodě

nové lodě
skladem

6 říjen 2009



Plujeme, bydlíme, žijeme...

Základní technické informace:
Výtlak:  35t  Délka 19.9 m  Max. šířka: 4m  Max výška: 3,7 m + stěžeň  Max. ponor: 0,92 m

Motor: 90 HP Betamarine  Převodovka: PRM260  2:1  Lodní šroub:  P3B 23 x 15 R  Max. rychlost_ 10 knots

Replica dutch barge
Výrobce: Carefree cruising Czech s.r.o.

7říjen 2009



Vladimír Janouš – PROMOTO

Provádíme opravy 
klasických dřevěných lodí
Stavby dřevěných lodí 
na objednávku.
Tel.: 777 261 452
www.plachetnice.estranky.cz

Nelahozeves
Přístav
 kotvení
 přípojky vody,
elektro

RestauRace
PeNsioN

www.marinavltava.cz
tel.: 724 903 473

ENZA Yacht 
pronájem lodí, plavby, kurzy, 

navigace, počasí, rady/tipy, inzerce 
www.enza-yacht.cz

Hodkovice 56, 252 41, Praha – západ
www.boatservice.cz

Tel.: +420 241 930 135,  mob.: 737 157 771

stingray 185 Ls
Cena s vlekem: 437 000 Kč + DPH

Šířka: 2,16m I Počet osob: 7 I r.v.: 2008

Motor: VOLVO PENTA 3,0L carb/SX (135 HP) 
najeto 160 mh-předváděcí člun                                                                                                                                            

Výbava: radio s CD, kompletní cabrio, plachta 
zakrytí průchodu, hloubkoměr, bržděný 
automobilový přívěs 1300kg

Bazar

8 říjen 2009



■ nafukovací čluny honWave 
■ závěsné lodní motory Honda 
■ kajutové lodě Cap Ferret 

 5-ti letá záruka na lodní motory

www.hondamarine.cz

9říjen 2009



l vše vyráběné laminační technologií RT
l nízké hmotnosti plavidel 
l vynikající jízdní a užitné vlastnosti

výroba + prodej LITOMYŠL
tel.: 464 644 020,  606 614 823
prodej + export PRAHA
tel.: 326 996 280,  602 350 329

www. c o m l e t . c z
český výrobce kompozitových lodí  
  a příslušenství nabízí

SPORTOVNÍ KATAMARÁN
„C314 COMCAT“ 

REKREAČNÍ A VÝCVIKOVOU
PLACHETNICI „C214 COMBA“

Katamarany z plastu 
nebo
překližky 
i pro
domácí
stavbu
Tel: 605 242 551, info@alcat.cz

www.alcaT.cz

LEVANTER s.r.o.
nabízí charter vlastních plachetnic 
rozmístěných na 11 základnách 
v Chorvatsku, Řecku, Turecku  
a Německu, kapitánské kurzy,   

prodej plně vybavených plachetnic 
pro plavbu na moři, prodej 

jachtařského vybavení,  
oblečení a doplňků. 

Tel: : +420 603 431 960
E-mail : info@levanter.cz

www.levanter.cz

Hodkovice 56, 252 41, Praha – západ
www.boatservice.cz

Tel.: +420 241 930 135,  mob.: 737 157 771

stingray 195 cs
Cena s vlekem: 580 000 Kč + DPH

Délka: 5,96m I Šířka: 2,31m I Počet osob: 8

Motor: VOLVO PENTA 4,3L GL/SX (190 HP)
r. výroby 2008, najeto 130 mh                                                                                                                                           

Výbava: radio s CD,  kompletní cabrio, 
přepravní plachta, kajuta 2+1, chemické WC 
atd., bržděný automobilový přívěs

Bazar

Quicksilver 640 Weekend 2,0L Diesel

tel: 736 533 209, 257 77 12 08, email.schon_boot@email.cz

PRODEJ - SERVIS
Kiliánská 242
DAVLE

www.schon-boot.cz
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Z odst. 5 § 7 zákona 254/2001 Sb., o vodách,) vyplývá, že plavba plavidel se spa-
lovacími motory je zakázána na povrchových vodách v ochranných pásmech vod-
ních zdrojů I. stupně a na nádržích určených rozhodnutím vodoprávního úřadu.
Hlavní zásady vyhlášky č. 241/2002 Sb. o stanovení vodních nádrží a vod-
ních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, 

a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
1. Úplný zákaz plavby plavidel se spalovacími motory je taxativně uveden 
ve výše uvedené vyhlášce:
l na vodních nádržích uvedených v příloze č. 1, tabulce č. 1 
l na úsecích vodních toků uvedených v příloze č. 1, tabulce č. 2 

úseky vodních toků se zákazem plavby mohou být označeny plavebním 
znakem A 12

2. Rozsah užívání povrchových vod k plavbě upravuje vyhláška takto:
a. Plavba ve výtlačném režimu rychlostí nejvýše do 25 km/hod je možná na všech 
povrchových vodách, kde není výslovný zákaz plavby plavidel se spalovacími motory 
b. Plavba mimo výtlačný režim je možná pouze: 
l bez omezení rychlosti ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu pro úseky povr-
chových vod uvedených v příloze č. 2 vyhlášky. Tam, kde na povrchových vodách 
není plavba zakázána, je plavba plavidel se spalovacími motory možná pouze ve 
výtlačném režimu plavby (tj. při ponoru odpovídajícímu výtlaku plavidla, při němž 
je vliv hydrodynamického vztlaku zanedbatelný), nejvýše rychlostí 25 km/hod. 
v těchto úsecích:
Řeka Úsek
labe od ř. km 102,2 Chvaletice po státní hranici se SRN
Vltava od ř. km 91,5 Třebenice po soutok s Labem, včetně ústí Berounky
 po přístav Radotín
Vltava od ř. km 135,0 Kamýk n/Vlt. po ř. km 140,0
l v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 3 je možná plavba jen ve 
vzdálenosti větší než 25 m, je-li poměr výkonu motoru (v kW) a výtlaku plavidla 
v (t) roven nebo je menší než 60: 
Řeka Úsek
Vltava od ř. km 105,0 Živohošť (ústí Mastníka) po ř. km 128,93 Vestec
 (silniční most) od 15. září do 15. června
Vltava od ř. km 159,9 Orlík n/Vlt. (Žďákovský most) po ř. km 193,0 Rejsíkov;
 od ř. km 159,9 Orlík n/Vlt. (Žďákovský most) po ř. km 179,0 pouze
 v období od 1. června do 31. října

c. Vodní lyžování lze provozovat pouze na vymezené ploše povrchových vod 
plavebními znaky. Podmínkou pro provoz je dobrá viditelnost a doba provozu je 
stanovena od 8 do 12 hod a od 14 do 19 hod mimo neděle, státní svátky a ostatní 
svátky 
- označeno plavebním znakem E 17
d. Režim plavidel v kluzu a vodní skútry lze provozovat pouze: 
l na povrchových vodách neuvedených v příloze č. 4 vyhlášky, 
l na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky, 
l mimo vlastní plochu vod využívaných pro koupání a mimo okolí tohoto místa, 
l na povrchových vodách, které se ani zčásti nenachází na území národního 
parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní památky, přírodní památrky, přírodního parku,evropsky významné loka-
lity nebo ptačí oblasti,
l za podmínky dobré viditelnosti. 
Doba provozu je stanovena od 8 do 12 hod a od 14 do 19 hod mimo neděle, 
státní svátky a ostatní svátky
- označeno plavebním znakem E 21 nebo E 24
3. na vodních nádržích uvedených v příloze č. 4 je možná veřejná lodní doprava 
a plavba plachetnic, včetně plachetnic využívajících pomocný lodní spalovací motor 
4. Je zakázáno provozovat plavbu na povrchových vodách po vyhlášení druhé-
ho a třetího stupně povodňové aktivity, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak 
5. K plavbě motorovým plavidlem nutno jako palivo používat pouze bezo-
lovnatý benzín, naftu nebo plyn a k mazání motoru používat olej označený 
výrobcem jako olej nepoškozující životní prostředí 
Zákaz plavby se spalovacím motorem na vybraných vodních nádržích
úplný seznam je v příloze č. 1 tabulce č. 1 vyhlášky č. 241/2002 Sb.
l Bystřička l České Údolí l Horní Bečva l Jesenice l Jevišovice l Jordán 
l Lipno II (vyrovnávací zdrž) l Nechranice l Nové Mlýny II l Olešná 
l Pastviny I a II l Pístov l Plumlov l Seč l Slezská Harta 
Zákaz plavby s výjimkou veřejné vodní dopravy a plavby plachetnic 
s pomocným spalovacím motorem
l Brněnská l Hracholusky l Lipno I l Máchovo jezero l Nové Mlýny I, III 
l Vranov 
„Bližší informace www.spspraha.cz - dozor na vodní cesty“
„Plavební mapy Vltavy a labe www.nakladatelstvi-t.estranky.cz“

PROVOZ PlaViDel Se SPalOVaCÍMi MOTORy 
na VODnÍCH CeSTÁCH ČR
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Mladá Boleslav 94,4 FM, Tábor a okolí 98,6 FM,Jihlava 92,5 FM, České Budějovice 101,2 FM, Benešov a okolí 96,9 FM, Rychnov nad Kněžnou 107,6 
FM, Slavonice 100,8 FM, Pardubice 107,8 FM, Jablonec nad Nisou 94,5 FM, Plzeň a okolí 97,5 FM, Karlovy Vary 106,8 FM, Hradec Králové 94,9 FM, 
Jindřichův Hradec 101 FM,  Rokycany  94,4 FM

Praha 95,3 FM • Praha a okolí 95,3 FM, Kutná Hora, Kolín a okolí 107,5 FM, Beroun 107,7 FM,Liberec 107,8 FM,
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Jindřichův Hradec 101 FM,  Rokycany  94,4 FM
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Příprava lodního motoru
na odstavení během zimy
Před začátkem zimy, resp. po skon-
čení sezóny se musí každý majitel 
lodi a lodního motoru o svého 
„miláčka“ správně postarat tak, 
aby se mohl i následující sezónu 
bezstarostně radovat z krásných 
chvil strávených na českých tocích 
nebo i v mořských vlnách. Samo-
zřejmě, že nejlepším a nejjedno-
dušším řešením je předat motor 
do nejbližšího autorizovaného ser-
visního střediska, kde vám team 
odborníků motor pomocí diagnos-
tiky zkontroluje a provede kom-
pletní údržbu. 
Aby Váš lodní motor mohl bez pro-
blémů sloužit dlouhé roky, je ne-
zbytně nutné vykonat řadu kroků, 
které jej udrží v dokonalé kondici. 
a) základní údržba
Pokud byl motor používán ve slané 
vodě, je potřeba jej nejprve řád-
ně propláchnout sladkou vodou 
a odsolit pomocí speciálního pří-
pravku. (běžně komerčně dostup-
ného). Z kovových anod je nutné 
odstranit případné stopy koroze. 
V případě nutnosti je nutné ano-
dy vyměnit. Případná poškození 
kovových částí povrchu je potře-
ba ošetřit pomocí vhodného laku. 
Zabrání se tak případnému šíření 
koroze. Veškeré pohyblivé části 
motoru je nutné promazat speci-
ální vazelínou, která je určena pro 
údržbu lodních motorů. Tolik tedy 

základní body údržby, které zvlád-
ne každý zručnější provozovatel 
sám.
b) speciální údržba
 Dále následují kroky, které již vy-
žadují určitou zkušenost s údržbou 
motorů. Nejlepší je však využít slu-
žeb specializovaných servisů. Pře-
devším je nutná výměna olejových 
náplní:
l výměna převodového oleje, 
kontrola těsnění okolo hřídele 
lodního šroubu
l výměna motorového oleje 
a olejového filtru
Následuje kontrola, případná vý-
měna pryžového oběžného kola 
vodního čerpadla (impelleru), 
kontrola stavu a čištění zapalo-
vacích svíček. Před odstavením 
je nutné zcela vyprázdnit palivo-
vý systém motoru a lodi (kvalita 
benzínu se razantně zhorší po 
překročení 30 dnů skladování – 
benzín se kazí a může způsobit 
znečištění karburátoru, ovláda-
cích ventilů nebo dokonce vstři-
kovacích trysek). Je dobré zkon-
trolovat nebo vyměnit palivový 
filtr. U motorů vybavených odlu-
čovačem vody z paliva je nezbyt-
ně nutné odlučovač vyprázdnit. 
Zkontrolujte palivové vedení, zda 
není poškozeno či popraskáno. 
Měla by být provedena řádná 
kontrola také té části palivového 
vedení, které je součástí lodi, na 
které je závěsný motor namon-
tován. Motory vybavené elek-
tronickým vstřikováním paliva by 
měly být zkontrolovány přísluš-
nou diagnostikou.
U motorů vybavených elektro-
hydraulickým vyklápěním je třeba 
zkontrolovat bezvadnou funkčnost 
zařízení. Kontrolou zjistit případné 
netěsnosti a únik oleje, zkontrolo-
vat úroveň oleje a případné závady 
neprodleně odstranit.
Je potřeba zkontrolovat stav ovlá-
dacího kabelu mezi závěsem mo-
toru a naklápěcí jednotkou. Nikdy 
nesmí být motor skladován ve vy-
klopené poloze; hrozí poškození 
vyklápěcího válce. Pro účely trva-
lého vyklopení motoru, je motor 
vybaven sklápěcím dorazem. Po 
vyklopení motoru a sklopení do-
razu, je potřeba odlehčit jednotku 
elektrohydraulického trimování/
vyklápění. 
Před uskladněním motoru je po-

třeba řádně dobít baterii a ošetřit 
její kontakty proti korozi.
Poté je již možné motor usklad-
nit na vhodné suché místo, při-
krýt jej vhodným povlakem (ni-
koliv igelitem – hrozí kondenzace 
vlhkosti a možnost poškození ně-
kterých částí motoru – například 
elektroinstalace). Pokud se jed-
ná o motor přenosný je možné 
jej položit na příslušný bok (na 
patky, které jsou k tomuto účelu 
určené, vše je popsáno v návodu 
k obsluze), případně jej zavěsit 
na stojan, který je k danému úče-
lu určený.
Vzhledem k tomu, že se služby 
zákazníkům stále vylepšují, např. 
Honda Marine nabízí  5 let zá-
ruku na závěsné lodní motory, 
která je podmíněná každoročním 
garančním servisem, je lepší, pro 
kompletní, plné využití všech slu-
žeb, navštívit autorizovaný ser-

vis. Mnoho servisů rovněž nabíd-
ne i uskladnění motoru ve svých 
prostorách, takže se nemusíte 
vůbec o nic starat; to vše by měla 
být známka perfektních služeb 
zákazníkovi.

www.honda-stroje.cz                                                   
www.hondamarine.cz 
Použité fotografie Honda Marine 
(lodní motor BF 90, BF 60, BF 150)



OPĚT VYPLOUVÁME!

Výstava lodí a vodních sportů
Praha, Rašínovo nábřeží, 15.-18. 4. 2010
Přijďte se podívat, jak se pražské nábřeží již podruhé promění v marínu. Nejnovější čluny, plachetnice a 
motorové jachty si budete moci vyzkoušet přímo na Vltavě. Největší přehlídku lodí a vodních sportů v srdci 
metropole obohatí pestrý doprovodný program. 

Pořádá Asociace výrobců a prodejců lodí a lodního příslušenství.                                                 
www.lodenavode.cz

Partner výstavy
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dOpravCI
 aqUa – marINe s.r.o.
prodej a servis lodních moto-
rů, přeprava lodí do hmotnosti 
5.000 kg na speciálním návěsu, 
zimní uskladnění lodí
e-mail: aqua.marine@tiscali.cz
tel.: +420 602 319 737
www.aqua-marine.cz

Charter
 vLtava yaCht s.r.o.
charter – pronájem jachet, ka-
tamaránů, motorových člunů, 
hausbótů. Kapitánské kurzy, 
průkazy mdčr. Prodej no-
vých i ojetých lodí. Financování 
z charteru. Vysoká profesionali-
ta. 15. sezona.
e-mail: pinos@vltava-yacht.cz
tel: 602 254 932, 222 310 129
www.vltava-yacht.cz

 yaCht CLUb barraN-
dOv – erIdaN s.r.o.
Yacht Club Barrandov nabízí 
pronájem  a prodej kajutových 
plachetnic na Orlické přehradě, 
kotvení v přístavu, ubytování 
v penzionu a bungalovech
e-mail: yachtclub@unitec.cz
tel: 274 779 791, 602 220 027
www.yachtclubbarrandov.cz

kUrzy a škOLeNí
 COLINs -  yaCht -  CLUb
pronájem lodí po celém světě, 
dovolená na lodi, kurzy jach-
tingu, kapitánské průkazy, fun 
regaty( champagno cup, izole-
pa cup), teambuilding, zajištění 
kapitána, dopravy…apod.
e-mail: info@colins-yacht.cz
tel: +420 603 835 803
www.colins-yacht.cz

 vLtava yaCht s.r.o.
Charter – pronájem jachet, ka-
tamaránů, motorových člunů, 
hausbótů. Kapitánské kurzy, 
průkazy mdčr. Prodej no-
vých i ojetých lodí. Financování 
z charteru. Vysoká profesionali-
ta. 15. sezona.
e-mail: pinos@vltava-yacht.cz
tel: 602 254 932, 222 310 129
www.vltava-yacht.cz

LOdě
 aqUa – marINe s.r.o.
prodej a servis lodních moto-
rů, přeprava lodí do hmotnosti 
5.000 kg na speciálním návěsu, 
zimní uskladnění lodí
aqua.marine@tiscali.cz
+420 602 319 737
www.aqua-marine.cz

 avar yaCht s.r.o.
plachetnice, motorové a nafuko-
vací čluny, kompletní jachtařský 
sortiment/ kování, lana, barvy, 
navigace, oblečení, obuv, tašky, 
mapy, záchranné vesty a kruhy, 
atd./. Prodej a servis lodních 
motorů/Honda, Tohatsu, mercu-
ry, minn Kota, atd./.
yacht@avaryacht.cz
+420 546 428 015
www.avaryacht.cz

 pOLa
pronájem a prodej lodí Lamberti, 
půjčovna lodí – Císařská louka
e-mail: pola@cbox.cz
tel: 602 308 659, 226 208 087
www.polateo.eu

 reve ssC s.r.o.
prodej značkového sportovního 
jachtařského oblečení magic 
marine a módního oblečení  ma-
gic marine pro volný čas. Prodej 
sportovních jednoposádkových 
plachetnic Splash a Flash pro 
juniory od 13 let a dospělé. Ve 
spolupráci s aLT SF pořádáme 
tréninková soustředění zájemců 
o lodní třídu Splash v čr i v za-
hraničí.
e-mail: reve.saling@reve.cz
tel: 731 556 953
www.reve.cz

 tps CeNtrUm
prodej, servis a pronájem lodí. 
Nabízíme komplexní služby 
v oblasti jachtingu. U služeb 
a výrobků, které nabízíme, trvá-
me na vysoké kvalitě a zajištění 
záručního a pozáručního servisu. 
Zastoupení firem: - plachetnice 
Elan - motorové jachty alaska, 
de drait a Selene
info@tpscentrum.cz
+420 543 236 513
www.tpscentrum.cz

 trade grOUp radek 
mašíN s.r.o.
prodej lodí, bazar lodí, servis 
lodí, charter, i-shop, školení, 
zkoušky, průkazy
e-mail: info@radekmasin.cz
tel: +420 266 797 295
www.radekmasin.cz

LOdNí mOtOry
 sChöN – bOOt s.r.o.
prodej a servis lodí a moto-
rů značek: Quicksilver, arvor, 
Guernsey, mercury, Honda-ma-
rine a dalších
e-mail: schon_boot@email.cz
tel: 736 533 209
www.schon-boot.cz

LOdNí spOrty
 bOrO spol. s r.o.
vázání, lana, rukavice, vesty, ne-
opreny, wakesurf, wakeskate, 
knee a indo board. Zastoupení 
O´BriEN pro českou republiku, 
maloobchodní a velkoobchodní 
prodej. dráha pro vodní lyžování 
a wakeboarding davle.
e-mail: water-ski@water-ski.cz
te: 603 444 096, 608 444 098
www.water-ski.cz

ObLečeNí
 reve ssC s.r.o.
prodej značkového sportovní-
ho jachtařského oblečení magic 
marine a módního oblečení  ma-
gic marine pro volný čas. Prodej 
sportovních jednoposádkových 
plachetnic Splash a Flash pro ju-
niory od 13 let a dospělé. Ve spo-
lupráci s aLT SF pořádáme trénin-
ková soustředění zájemců o lodní 
třídu Splash v čr i v zahraničí.
e-mail: reve.saling@reve.cz
tel: 731 556 953
www.reve.cz

přísLUšeNství
 baterIa sLaNý Cz, s.r.o.
dodáváme olověné bezúdržbové 
hermeticky uzavřené akumuláto-
ry pro lodní motory, ups, elektric-
ké vozíky, solární systémy, do-
pravní značení, telekomunikace, 
nouzové osvětlení. Technologie 
agm/pro spalovací motory/, gel 
/pro elektromotory/.
prodej@bateria.cz
+420 312 571 351
www.bateria.cz

 O saILs s.r.o.
výroba a servis plachet na pla-
chetnice
e-mail: ovcicka@o-sails.cz
tel: 602 487 300
www.o-sails.cz

přístavy
 maríNa vLtava
Přístav *Marina Vltava *v Ne-
lahozevsi u Kralup, nedaleko 
Prahy nabízí kotvení lodí - den-
ní i celoroční, přípojka el., vody, 
nafta, benzin, slip, vyčerpávání 
kalů, servis lodí, drobné opra-
vy. V areálu je také k dispozici 
restaurace, ubytování, sprchy, 
WC.
info@marinavltava.cz
+420 724 903 473
www.marinavltava.cz

servIsy
 aqUa – marINe s.r.o.
prodej a servis lodních moto-
rů, přeprava lodí do hmotnosti 
5.000 kg na speciálním návěsu, 
zimní uskladnění lodí
aqua.marine@tiscali.cz
+420 602 319 737
www.aqua-marine.cz

 LOdě – mUsIL
servis motorových lodí, 
gen. opravy motorů mercury, 
mercruiser, Volvo Penta a jiné, 
zazimování i předsezóní servis, 
diagnostika
e-mail: info@lode-musil.cz
tel: +420 608 159 991
www.lode-musil.cz

 paveL LUdvIk – pOWer-
bOat.Cz
prodej, servis a prodej lodních 
motorů. autorizované servisní 
středisko mercury, mercruiser. 
Jediné autorizované středisko 
mercury racing v čr. Volvo Penta
info@powerboat.cz
tel: +420 602 200 031
www.powerboat.cz

 sChöN – bOOt s.r.o.
prodej a servis lodí a moto-
rů značek: Quicksilver, arvor, 
Guernsey, mercury, Honda-ma-
rine a dalších
e-mail: schon_boot@email.cz
tel: 736 533 209
www.schon-boot.cz

oborový Katalog



Mitsubishi CR 
L200 DC 2,5 Intence

Misubishi Lancer Sportsedan 
Intense 2,0 DI-D

Mitsubishi Outlander 2,0 DI-D 
Intense plus 

Ceníková cena:
877 387,- Kč
Cena last minute:
779 000,- Kč

Ceníková cena:
568 900,- Kč
Cena last minute:
549 000,- Kč

Ceníková cena:
793 908,- Kč
Cena last minute:
599 000,- Kč

8 airbagů, pohon 4WD, ABS + EBD, uzávěrka zadního 
diferenciálu se zvýšenou svorností, posilovač řízení, auto-
matická klimatizace, tempomat, centrální zamykání  
s dálkovým ovládáním, el. okna zadní i+ přední, rádio CD/
MP3, imobilizér

9 airbagů,ABS+EBD+EBA, RISE( karoserie s výšší odolností 
proti nárazu), autom. klim., dálk. ovládání centr. zam., pal. 
počítač, posilovač řízení, tempomat, audiosystém Rockford 
Fosgate, měnič na 6 CD/MP3, bluetooth handsfree sada, 
litá kola 18“, přední mlhová světla, přední spoiler 

8 airbagů, 4WD, ABS+EBD+EBA, autom. klim., pal. poč., 
tempomat, hads-free bluetooth vč. hlas. ovl., přední 
mlhové světl., xenonové světl. s autom. nast. sklonu a 
ostřikovači, podélné nosiče, audio Rockford Fosgate s 
měničem CD/MP3+9 repro, zadní park. asistent
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Hodkovice 56, 252 41, Praha – západ
www.boatservice.cz

Tel.: +420 241 930 135,  mob.: 737 157 771

stingray 185 LX
Cena s vlekem: 496 000 Kč + DPH

Šířka: 2,16m I Počet osob: 7 I r.v.: 2008

Motor: Motor VOLVO PENTA 3,0L carb/SX 
(135 HP) najeto 30 mh-předváděcí člun                                                                                                                                           

Výbava: radio s CD, kompletní cabrio, plachta 
zakrytí průchodu, hloubkoměr 
bržděný automobilový přívěs 1300kg

Bazar

přeprava lodí – Ondřej Zikán, tel.: +420 777 274 224, e-mail: o.zikan@seznam.cz

do 1000kg do 2000 kg nad 2000kg
po ČR a do 2000 km 16,00 Kč 17,00 Kč 18,00 Kč
nad 2000km dohodou, dle trasy a druhu dopravy

Ceny jsou za km s nákladem. Dopravu s prázdným vozíkem účtujem -10% z ceny za km podle typu přepravy. Cena za přistavení vozu  
bez vleku 14 Kč/km.

DalšÍ POPlaTKy

čekání, nakládka, vykládka 800 Kč/hod.
poplatky vyplývající z přepravy, např: dálniční poplatky, trajekty
diety při cestě mimo ČR 500 Kč/den na řidiče
pronájem vleku: dle tonáže nákladu a doby přepravy cca1500 Kč/den
spolujízda osob 1,5 Kč/km za osobu

 Na prodej turisticko-regatová plachetnice 
Archambault A35 „Fulcrum“ v plné výbavě. 
Vyrobena 2008. Řada výborných výsledků 
z regat v Itálii a Slovinsku. Podrobnou spe-
cifikaci s cenou Vám rádi pošleme. K vidění 
a testsail – Terst (Itálie). Kontakt: Jan Myslík, 
602 410 028, myslik@proyachting.cz

 Prodám ocelovou říční loď Karát 
1100 (11,1 x 3,8 x 1,05m), r.v.1995, 
motor Volvo Penta 150hp, lůžka 
4+4, koupelna,WC, plyn.vařič, to-
pení, lednice, příďový manévrovací 
motor. V dobrém technickém stavu 
1 900 000,-Kč, tel. 602 326 261

 Prodáme nafukovací člun s pevným ký-
lem - délka 6,50 m, rok výroby 1998. Tuby 
hypalon, se zabudovanou 90 l nádrží, Člun je 
včetně kompletního příslušenství GPS, Sonar, 
nový bržděný dvouosý vlek, kotvy, lana atd.  
Motor SUZUKI 150 hp V6, nerez vrtule 2x. 
cena 250 000,- Kč, tel. 603 523 533

 Celebrity 190,QD, Délka: 5,65m, šíř-
ka: 2,45m, ponor: 0,42m, kapacita 10 
osob, Motor: Věstavěný Mercruiser 4,3L 
145Kw, el. vstřikování, najeto 204Mh. Člun 
je vhodný pro rodinné výlety i pro rekre-
ační vodní sporty jako vodní lyže,wakeb-
oarding,kneeboard,tahání dětí na banánu. 
Rok výroby 2001,spotreba od 15/l na jednu 
motohodinu,cena vcetne vleku 350 000,- 
vlek je hliníkový, jednonápravový, velmi dob-
rý. Cena bez vleku je o padesát tisíc Kč nižší. 
tel.: 603 453 713 

 Prodám nový hausbot na Císařské lou-
ce v Praze, 11x5m, elektr.,voda, tepelná 
izolace, topení, koupelna, Wc, novostavba 
k dodělání. Cena 1.300.000,- Kč, info na 
tel.: 602 326 261.

 Prodám námořní jachtu ACM HERITAGE 
26 (7,99x2,6x0,75m), r.v. 2003, motor Volvo 
Penta 150hP, lužka 2+2, koupelna,WC, plyn.
vařič, GPS, příďový motor, teak, topení, atd. 
velmi dobrý technický stav. Cena 1,5mil. Kč 
bez DPH. Tel. 602 326 261

dovolená na hausbotu
orlická přehrada - klučenická zátoka
Pronájem hausbotu  12m – vybavená kuchyň, tv, cd, koupelna, WC, ven-
kovní sezení na palubě ,  cena za týden 12.000,- Kč, dluhodobý pronájem 
dohodou
e-mail: hausbotyorlik@seznam.cz, tel.: 732 516 517
• v ceně – pronájem vybavené lodi, plyn do vařiče, předvedení lodi,
   pojištění lodi, 1x parkování 

• v ceně není – lůžoviny, závěrečný úklid 500,- kč
   (neplatí, pokud je loď řádně uklizená)

• vratná kauce  5.000,-  Kč při převzetí lodi

• záloha na pobyt  990,- Kč – splatná do 3 dnů

• doplatek při převzetí lodi   

• pronájem šlapadla  300,- Kč/ den

• rybářské povolenky sezóna 2010 

• nástup/ukončení pobytu – sobota  po 17,00  hod. / sobota před  9,00 hod. 

na ReZeRVaCe DO KOnCe ROKu SleVa 10%.
Dále je možné zajistit: Spuštění lodi do vody, jeřábování lodi, parkování 
vleku pod loď

Jeanneau SR 35 r.v. 1988, motor Volvo Penta 28 kW, 40 HP- nový v r.1995 kormidlo s pá-
kou a se zabudovaným autopilotem RAYMARINE  nový 2005, přední propeler nový 2005, 
nová hřídel a šroub 2009. Současný majitel využívá loď pouze pro rodinné účely, pravidel-
ně udržovaná, ČR registrace, plachty v dobrém stavu- klasická hlavní+rollref na kosatce 
Na prodej možno včetně kotviště v soukromé marině v TISNU (u ostr.Murter) el.,voda, WC, 
náklady  cca 2000 Euro ročně.  Cena 37.000,-€ Kontakt: Petr Zajíček, tel.: 602 325 965

Libštát v roce 2010 oslaví 40. výročí
Setkání jachtařů v Libštátě se uskuteční 13.února 2010. Na progra-
mu je průřez československým jachtingem, očekávány jsou také 
zvláštní hosté, mezi jiným svou účast přislíbil i richard Konkolski.

Za jachting Libštát
Jarda Bernt

FOtOINzerCe



ISO 14001

ISO 9001

BOUTIQUE

Vinohradský pavilon, Vinohradská 50, Praha 2

Otevírací doba: Po–Pá: 9  – 20  /  So: 10 – 20  /  Ne: 12 – 20

Radost na vodě je Evelin! 

www.navycentrum.cz

Přijďte si nakoupit v mimořádných slevách 
na módní kolekce 2008/2009

MÓDU PRO VÁS VYBÍRÁ EVELIN.
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Výroba hausbótů na přání

Jan Pavliš 777 880 822 l Roman Kostík 602 680 622
www.hausbot.info

Vany z ocelového plechu schválené konstrukce, možno zvolit 
povrchové úpravy. Vnitřní obložení podle přání, možná tepelná 
izolace.

Možnosti pohonu: bez pohonu, závěsný motor, vestavěný 
motor. Vnitřní uspořádání dle přání, možno splachovací WC, 
sprchový kout, teplá voda, topení, kuchyň, salón, kormidelna. 
Elektroinstalace, fekálí nádrže, nádrže na čerstvou vodu.

Ceny dle individuální kalkulace:
např. 7 x 2,2m od 200.000 Kč + DPH

lode.cz 15
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• motorové čluny
• motory
• příslušenství
• rybářské čluny
• servis

Centrála – Toužim: Plzeňská 328, 364 01  Toužim
tel.: 00420 777 556 819

Pobočka – Louny: Mělecká 2638, 440 01  Louny
tel.: 00420 415 674 732

www.lodniobchod.cz
Ladislav Vidršperk

Lavex
lodě a motory nejen pro rybáře

24 stran lodí na prodej

říjen/2009Lodězdarma

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

Vydavatel Lodě, s.r.o., Biskupcova 1878/93, 130 00 Praha 3. Tel.: 602 325 965, 724 206 072,
e-mail: lodezdarma@lode.cz, internet: www. lode.cz, IČO: 27135250, DIČ: CZ27135250
Reg. u Městského soudu v Praze v OR odd. C v. 98912.
Redakce nepřebírá odpovědnost za správnost dodaných materiálů. MK ČR E 18534

Predam zanovny zavesny 2-takt-
ny lodny motor Yamaha 30 dEOL, 
kupeny v 2007 so 100 motohodi-
nami, r.v. 1988 (vyrabany dodnes 
prakticky v nezmenenj podobe), 
dlha noha, 3 valec, el. start, auto-
maticke miesanie oleja (autolube), 
2 vrtule (rozne stupania), kavitacna 
doska Stingray (dovezene z USa), 
dialkove ovladanie Yamaha 703 
+ 2ks orig. klucov (kupene nove 
v 2007), vyborny stav, spolahlivy, 
mala spotreba, perfektna kompre-
sia, jazdeny iba v sladkej vode, na 
Slovenskych aj medzinarodnych 
papieroch (prihlaseny na statnej 
plavebnej sprave), mozne predviezt 
(mam ho na clne), cena 1400 eur - 
pri rychlom jednani zlava
Telefon: +421-903-650731, e-mail: 
michal.nosko@zoznam.sk

Predam funkcny zavesny 2-taktny 
lodny motor mariner 25 HP, dlha 
noha, 2 valec, rucne startovanie 
(miesto na el starter), k motoru pri-
dam aj zanovne univerzalne dialko-
ve ovladanie zn. Ultraflex + 2 ks bo-
vdeny, nutne mensie upravy motora 
aj ovladania, noznost dovybavenia 
ovladacou rukovatou, mozne pred-
viezt v sude, cena 750 eur, pri rych-
lom jednani mozna zlava, Telefon: 
+421-903-650731, e-mail: michal.
nosko@zoznam.sk

Prodám kajutovou plachetnici pol-
ské výroby z roku 1980. Loď je la-
minátová ,ploutvokýlá. Pevný kýl 
40cm a zasouvací ploutev 80cm.
Vybavená dvěma plachtami, hlavní 
a geuna s rolfokem.K lodi je přívěs 
za osobní automobil v dobré stavu 
bez SPZ ale lze jej přihlásit.Loď je 
6m dlouhá,2m široká,váží 850kg. 
V lodi jsou el. rozvody autorádi-
o,reproduktory, osvětlení, příprava 

na solární panel, osvětlení stožáru. 
Loď má elektromotor zn. minkota 
Enduro 55.K lodi jsou fendrty a kot-
va,baterka+ další nezbytná výbava 
k plachtění. Na loď není nutný prů-
kaz VmP a registrace. Cena za vše 
95.000,- kč email: mdolezel78@se-
znam.cz tel: 603804156

Nabízím stavbu motorových kaju-
tových člunů. Telefon: 608237317, 
e-mail: stavbalodi@seznam.cz

Nabízím nově polaminátovaný skelet 
lodi, ruské policie, motor avia, délka 
7,6m, šíře 2,08m, výška nad hladinou 
2,12m. Ke skeletu přidám nová zatma-
vená skla, chrom. hrazdu, lana, pod-
stavec lodi. detail foto a info e-mai-
lem. 25.000 Kč. Telefon: 721165459, 
e-mail: jirivodicka@seznam.cz

Prodám hausboat na Orlické pře-
hradě vhodný zvláště pro rybářské 
účely. rozměry: 6m x 2m, možnost 
přespání až 4 osob. Při použití mo-
toru o výkonu do 4kW není nutno 
vlastnit VmP (oprávnění- Vůdce 
malého plavidla). Cena 112000,-Kč. 
Telefon: 723362350, e-mail: krem-
to@seznam.cz

Prodám kozu pod kýlovou plachet-
nici /chybí několik dílů viz foto/Na 
loď do 1500 kg,šířky kolem 2,3m, 
délky kolem 5,5 - 7,5m. Cena 
3500kč. K vidění ve Zlíně. Telefon: 
608 731572, e-mail: olin.sukup@
seznam.cz

Prodám plachetnici dEHLEr dUET-
Ta 86, rok výr. 1989 od renomova-
ného německého výrobce dehler 
Yachts. design: Van de Stadt. dél-
ka 8,6m/s čelenem 9m/, na vodo-
rysce 8m, šířka 2,95m, výtlak 3,1t/
kýl 1,32t – 42%/Ponor 1,45m. Oty-

pováno pro 8 osob, pohodlné spaní 
pro 4 osoby./ motor Yanmar 2Gm 
20hp, nový v roce 1996 – najeto 
pouze 400 hodin. V roce 2008 vý-
měna sklopného propeleru za pev-
ný trojlistý včetně hřídele,ložiska 
a těsnění. Spinekrová výbava + spi-
nekr. Nádrže 160 l voda a 60 l naf-
ta. Pumpovací WC. Topení Truma. 
Hydraulické kormidlo. dPH zapla-
ceno. registrace u české plavební 
správy. Loď má špičkové plavební 
vlastnosti i ve velmi těžkých pod-
mínkách. Zakoupeno ve Švýcarsku, 
2 majitel, 4 sezony na moři předtím 
na sladké vodě. Plachetnice má 
pravidelný servis a byla používána 
5 týdnů v roce výhradně majite-
lem. Přenechám kotvení v Zada-
ru, Chorvatsko /perfektní rodinná 
loď,velmi nízké roční náklady: 1000 
Euro kotvení, 75 Euro pov. ručení, 
90 Euro chorvatská známka – vše 
zaplaceno do srpna 2010/CENa 
550 000kč. Podrobnosti na telefo-
nu 608 731572, e-mail: olin.sukup@
seznam.cz

Prodám kajutovou plachetnici. dél-
ka 7m, šířka 2,35m, ponor 1,1m, 
výška nad hladinou 8,4m, základní 
oplachtění 19m2, motor přívěsný 
Yamaha 5, max. výška vlny 2m,  
4 místa ke spaní, laminát, r.v. 1992, 
včetně vleku bez papírů. Cena do-
hodou. Telefon: 602583866, e-mail: 
lenkasiruckova@seznam.cz

Prodám záchrannou vestu Plas-
timo Baby pro hmotnost 3-10 kg. 
Používaná 2 sezóny, výborný stav. 
Cena 450 Kč, Telefon: 724 464 394, 
e-mail: jnb@email.cz

Predám motorový čln r.v. 1988 
v perfektnom stave dl. 5,2m, š. 2,2m 
motor mercury 115 85kw Lodné 

osvedčenie do 6,6,2012 K člnu pre-
pravný vozík na SK ŠPZ.Cena včet-
ne vozíka 7000 eur, platba možná 
aj CZK, Telefon: 00421905605062, 
e-mail: iliska@stonline.sk

Prodám člun arimar (délka 360cm, 
šířka 170cm, laminátový kýl., úlož-
né prostory, motor max. 25HP) 
včetně přepravníku s TP. Skvělé 
jízní vlastnosti, doporučuji motor 
10-20HP. Příslušenství: nová ješ-
tě nenamontovana konzole řízení, 
nerez žebřík, krycí plachta, boje, 
lana, nerez karabiny, háček, vesty, 
lepeni, výlevka, nožní pumpa, kotva 
atd. české i mezinárodní doklady, 
vinjeta Hr. Cena dohodou. Telefon: 
725 503 233, e-mail: stanislavmast-
ny@seznam.cz

Prodám jachtu Klepper, 
d-6,20,š-2,5, ploutvokýlová. Plo-
cha plachet 12m bez nutnosti VmP, 
nebo 21m. Plachty Fiala,Novot-
ný. interiér nové čalounění. motor 
3,5 Tohatsu, zánovní přívěs pro 
přepravu lodí s TP. Cena koplet 
190 000 Kč. Telefon: 724174017, e-
mail: svatopluk.nerad@fiomo.cz

WELLCraFT 192 Clasic - ka-
jutový motorový, Cena: 9 925 € 
(299 000 Sk) rok výroby 1987,mo-
tor mercruiser 4.3 benzín/128 kw,-
noha alpha One dlžka:5200cm,Šír-
ka:2250, Celková hmotnosť:950kg, 
výbava:rádio, sonar, kajuta na spa-
nie pre 2 osoby, solarne odvetranie 
kajuty,servo-riadenie, kotva, hasiaci 
pristroj, záchranne lano, plachta na 
kotvenie, plachta na uloženie. Loď 
je v bezvadnom stave,pravidelná 
údržba-pripravená na sezónu. Se-
dadlá koženné pre 6 cestujúcich. 
Telefon: +421 905 803 226, e-mail: 
crk@topcar.sk

sOUkrOmá řádkOvá INzerCe zdarma



STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA 

 

• plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě 
• provádí zkoušky a  vydává plavební doklady osob 
• schvaluje technickou způsobilost a vydává osvědčení plavidel 
• provádí dozor nad dodržováním předpisů v plavebním provozu 
• šetří plavební nehody 
• povoluje veřejné akce na sledovaných vodních cestách 
• vydává souhlasy se zřizovánním staveb na vodních cestách 
• vydává souhlasy se zřizováním a provozováním přístavů 

Kde nás najdete: 
 

Státní plavební správa – ředitelství: 
Jankovcova 4, 170 04, Praha 7 – Holešovice, tel.: 234 637 111, fax: 283 871 514, e-mail: reditelstvi@spspraha.cz 

 
Státní plavební správa - pobočka Praha: 

Jankovcova 4, 170 04,  Praha 7 – Holešovice, tel.: 234 637 111, fax: 266 710 545, e-mail: pobocka@spspraha.cz 
Hlášení plavebních nehod: 606 690 011 

 
Státní plavební správa - pobočka Děčín: 

Labská 694/21, 405 02 Děčín, tel.: 412 557 411, fax: 412 516 586, e-mail: pobocka@spsdecin.cz 
Hlášení plavebních nehod: 606 690 012, 606 690 025 

 
Státní plavební správa - pobočka Přerov: 

Bohuslava Němce 640, 750 02 Přerov, tel.: 581 250 911, fax: 581 250 910, e-mail: pobocka@spsprerov.cz 
Hlášení plavebních nehod: 606 690 013 

 
www.spspraha.cz 



Navštivte nový Showroom ekolo.cz – Veletržní 33, 170 00 Praha 7
Pro testovací jízdu nás kontaktujte: 

bezplatná infolinka: 800 33 22 11
email:  info@ekolo.cz
skype: ekolocz www.ekolo.cz

snadno se vejde (složené pouze 88x85x40cm)

daleko vás doveze (elektro-asistence až 60 km)  

rychle se nabije (z 0 na 100% za 4 hod.)

ekolo.cz BARACK – pouze 19.990 Kč bez DPH 

je nejlepší společník na vaši loď ! 

1. 2. 3.

è

è
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Elektrokolo 


