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Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

Splnte si svuj sen
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ZAJÍMAVOSTI Z DÜSSELDORFU
KOTVENÍ NA SLAPECH A ORLÍKU
NAŠE PŘÍSTAVY
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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 dodržováním 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: 606 690 011
Státní plavební správa - poboĀka DďĀín – POZOR, ZMĎNA ADRESY A ÿÍSEL FAXU:
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: 606 690 012, 606 690 025
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: 606 690 013

www.spspraha.cz
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Boot Dusseldorf předčil očekávání
A

čkoli loňský rok byl pro lodní trh hodně těžký, veletrh
Boot Dusseldorf zaznamenal menší úbytek vystavovatelů, než bylo původně očekáváno. Také zájem veřejnosti
i přes hodně zimní počasí, které v místě panovalo, byl
značný. Za dobu konání veletrhu si cestu na výstaviště
našlo na 240000 návštěvníků. Návštěvnost však značně
omezily nezvykle zimní podmínky, a tak počáteční vysoké
počty návštěvníků ve druhé půli veletrhu vystřídaly jen
průměrné hodnoty.
Přestože oficiální statistiky uvádějí, že veletrh v Dusseldorfu zaznamenal úbytek zájmu ze strany vystavovatelů
konečná čísla zůstávají přesto impozantní: na výstavišti se
představilo v 17 výstavních halách na 1700 lodí a jachet různých velikostí, od lodiček až po megajachty, celkově pak
bylo zaplněno 89500 metrů čtverečních pronajaté plochy
1568 vystavovateli. A ten úbytek? Celkem zanedbatelný:
několik jednotek procent.
Trendy tohoto roku: alternativní pohon a návrat k menším a cenově přístupnějším lodím pro rodiny. Přestože pochopitelně tudíž menších lodí bylo jasná většina, bez zajímavosti není, že na veletrhu se prezentovalo na padesát
velkých jachet, kterým byla vyhrazena jedna celá obrovská
hala. Zajímavostí je i v tomto segmentu stále častěji objevující se retrostyl, který mezi designéry a snad i veřejností
nabývá na popularitě. K vidění bylo hodně podařených
kreací, některé ovšem na (podle mne) samé hranici únosnosti. Na rozdíl od jiných světových výstav, (jmenujme
např. Paříž, Londýn, Amsterdam, Leeuwarden, Stockholm), které jsem měl možnost navštívit, mne Boot Dusseldorf přesvědčil, že v Evropě je jednak největší rozsahem
ale zejména svou rozmanitostí a pestrostí vystavovatelů.
Tím ovšem zároveň neříkám, že nutně musí být pro každého zájemce o loď tím jediným a nejsprávnějším místem
pro výběr. Ještě poslední statistický údaj: veletrhu se zúčastnili vystavovatelé z 55 zemí světa.
Celým veletrhem se táhla „zelená nitka“ pomyslně spojující v různých halách různé exponáty se stejnou myšlenkou: zanechávat za sebou co nejmenší stopy. Na mysli

2

mám teď stopy škod, které způsobuje lidská přítomnost
přírodě. Čas je zralý. Různé alternativní koncepty pohonu,
ať už hybridní nebo fotovoltaické nebo palivové články mají
svou vývojovou fázi za sebou a přicházejí nyní na trh, aby
oslovily zákazníky s ekologickým smýšlením. Samozřejmě,
nemohou se zatím zdaleka rovnat výkonem nebo jízdním
dosahem s klasickými pohonnými jednotkami, ovšem
vývoj pokračuje vpřed mílovými kroky.
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Veletrh Boot Dusseldorf tak podle mnohých ukázal, že
v segmentu lodního průmyslu už po kritickém roce nastává
období konjunktury. Nezbývá než doufat, že se na jaře letošního roku setkáme s podobným jevem i u nás. Čekají

1 / 2010

nás nakonec hned dvě výstavy a to Lodě a karavany v Letňanech a Lodě na vodě v centru Prahy. Kromě toho se koná
Čechy velmi oblíbená jarní výstava v nedalekém rakouském Tullnu. I my se tedy u nás máme na co těšit.
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- Autorizovaný servis motorů Mercury a Mercruiser
- Prodej náhradních dílů Mercury , Mercruiser , Quicksilver
- Prodej nových lodí Quicksilver, Mariah , Seafox, Valiant
- Prodej a dovoz použitých lodí z USA
- Specializované výkonové úpravy motorů Mercruiser

tel.: 602 200 031
info@powerboat.cz

POWERBOAT.CZ

K-Areál, U Dýhárny 1162, 278 01 Kralupy n. Vlt.

www.powerboat.cz

www.napalubu.eu

......váš partner v divokých vodách

Pronájem obytných motorových
lodí na Vltavě bez nutnosti kapitánských zkoušek.Vyzkoušejte
netradiční dovolenou!
tel.: 777 721 432, www.napalubu.eu

Jeanneau Sun Rise 35, pohodlná kajutová plachetnice pro mořskou plavbu, r.v. 1988, d 10,73 m, š 3,49 m,

motor Yanmar 22 kW. Loď je v dobrém stavu, mnoho nákladných oprav – repase motoru, výměna kompletního WC,
výměnu vařiče, nové čalounění matrací, nová lednice, pumpy, atd. Plachty (kosatka rollfog, hlavní klasika), stav
OK. 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. Dalši info na vyžádáni. Cena 650.000 Kč. Kontakt Petr Zajíček, petr@lode.cz , tel.: 602 325 965
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cena 1 79 0 Eur/týden
VIG Travel s. r. o.

e-mail: vigtravel@vigtravel.cz
Tel.: (+420) 728 644 094
www.vigtravel.cz
WANT MORE, GET MORE !

Prodám – Catalina C25
rv. 78, d. 8,4 m, š. 2,4 m, p 1,6 m,
3,04 t, mot. Volvo 7,3 kW rv. 01,
plachty 4x, spaní 5 x, El. 12/240
se solárem, tlak. voda, kuchyň,
lednice, WC-pumpa, pohodová
loď pro rodinu, cena: 495 tis.
Tel.: 605 203 133
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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 lůžka v kajutě na zádi a salonu, vybavená
kuchyňka - el vařič a MW trouba, Oddělená sociální 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@lode.cz, tel. 602 325 965
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www.hondamarine.cz

■ nafukovací čluny honWave
■ závěsné lodní motory Honda
■ kajutové lodě Cap Ferret
5-ti letá záruka na lodní motory
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Kotvení na přehradách Slapy a Orlík
Lodní sezóna je přede dveřmi a na našich přehradách vyvstává stále častěji otázka kde a jak
zakotvit. Tématu kde mohu kotvit se svou lodí
a zejména jaké jsou související předpisy jsme
se proto věnovali v tomto předjarním čase.
Pokud tedy tuto otázku sami řešíte, přinášíme
Vám užitečné informace. Na naše otázky související s touto tematikou odpovídá tisková
mluvčí PVL (Povodí Vltavy, s.p.) paní Petra
Krainová.
Redakce: Kde mohu s rekreační lodí – plachetnicí/motorový člunem/hausbótem zakotvit u břehu?
V případě, že místo je vyznačeno plavebním znakem E.5.
(povolené stání) bez dodatkové tabule – může zde majitel
plavidla stát v souladu s Řádem plavební bezpečnosti (když
je zde místo).
V případě, že místo je vyznačeno plavebním znakem E.5.(povolené stání)
s dodatkovou tabulí – řídí se informací
na dodatkové tabuli, např. na dodatkové tabuli je uvedeno – kotvení povoleno pouze se souhlasem správce toku
– ke kotvení musíte mít souhlas správce
toku.
V místech vyznačených plavebními znaky (E.5.) může
stát plavidlo bez přímého dohledu tj. můžete plavidlo opustit i na delší dobu např. týden.
Jinak můžete stát všude, kde to není v rozporu s čl.7.02
Řádu plavební bezpečnosti ovšem pouze 24 hodin (Vyhl.
241/2002 Sb, § 5) a musíte mít plavidlo pod stálým dohledem.

nání ohledně umístění plavidla. Předejde se tak zbytečným
nepříjemnostem. Takto označených kotvišť je však v nádržích
minimum, ve většině případů je osazena dodatková tabulka,
tzn. kotviště je vymezeno pro žadatele (správce toku, vlastníka pozemku, nájemce pozemku, atd.). Ten, kdo vymezil
kotviště, také stanovuje výši úhrady za poskytnutí vyhrazených míst pro umístění plavidel či plovoucích zařízení.

Redakce: Pokud bude pod tímto znakem na dodatkové tabulce uveden „kotvení povoleno se souhlasem správce toku“ obracím se tedy na PVL se žádostí
o povolení. Jakému správnímu postupu vydání tohoto povoleni podléhá? Je stejné jako v případě zřízení bóje? Můžete prosím uvést přímo kontakt, na
který je takovou žádost potřeba směřovat?
Ano, žadatel se obrací na správce toku se žádostí, která
obsahuje náležitosti, které jsou uvedeny v naší předešlé
odpovědi.
Kontakt pro podání záměru umístění plavidla na nádržích
Redakce: Pokud se tedy rozhodnu stát s lodi nebo Orlík a Slapy je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní
hausbótem na místě označeným znakem E.5. bez do- Vltava, Grafická 36, Praha 5.
datkové tabulky, musím za to někomu platit?
Redakce: Pokud bude pod znakem E.5. umístěna
V obecné rovině ne. Vzhledem k tomu, že o umístění plavebních znaků někdo musel požádat a někdo je osadil byť bez dodatková tabulka: „kotvení povoleno se souhlasem
dodatkové tabule, je lepší před umístěním plavidla do takto provozovatele přístavu“ – Podléhá toto případné povyznačeného kotviště vznést dotaz na správce toku popř. na volení zpoplatnění ze strany PVL vůči provozovateli
SPS Praha kdo toto kotviště vyznačil a s ním vstoupit v jed- přístavu?
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toku tj. Povodí Vltava s.p. s žadatelem příslušnou smlouvu
na umístění plovoucího mola. Plovoucí zařízení smí být umístěno na vodní plochu až po uzavření příslušné smlouvy
Úhrada za poskytnutí jednoho kotevního místa ve vyhrazeném kotvišti je 3.189,- (bez DPH) – úhrada je každoročně
upravována o výši inflace – o výši úhrady nerozhoduje způsob kotvení (bóje, plovoucí zařízení, výklopná lávka).
Se samotným vyřizování žádosti poplatky spojeny nejsou. Je stanovena úhrada za poskytnutí vyhrazeného
místa pro umístění plavidla do kotviště na základě uzavření
patřičné smlouvy.
Lhůta pro vyřízení žádosti závisí na nutnosti posouzení
Redakce: Chci si zřídit kotevní bóji na několik záměru žadatele v terénu, předložení všech doplňujících
podkladů žadatelem. Vyjádření ze strany PVL, pokud žásezón. Co musím udělat?
Umísťování kotevní bóje je povolováno pouze ve vyhra- dost obsahuje všechny potřebné informace k posouzení
záměru, je do 30 dnů. Na splnění podmínek stanovenýché
zených kotvištích.
Postup před umístěním kotevní bóje – podat žádost ve vyjádření má žadatel 6 měsíců.
správci toku, která musí obsahovat: identifikační údaje žaRedakce: Chci provozovat mola s možností prodatele, identifikaci lokality, kde chce žadatel bóji umístit (ř.
nájmu majitelům lodí. Co dělat v tomto případě?
km., břeh pravý/levý).
Postup je stejný jako u umístění privátního plovoucího mola
Přílohy k žádosti: katastrální snímek se zakresleným místem, kde chcete bóji umístit, platné lodní osvědčení plavidla, (v tomto případě není omezen rozměr mola) pouze žádost
které bude u bóje kotvit. Správce toku tj. Povodí Vltavy musí obsahovat ještě oprávnění k podnikání v této oblasti.
Úhrada je závislá na počtu kotvících plavidel tj. počet plas.p. vydá/nevydá předběžný souhlas. V případě, že je vydán
předběžný souhlas k umístění bóje jsou v tomto souhlasu sta- videl x 3.189,- Doba za jak dlouho lze umístit plovoucí molo
noveny podmínky za jakých lze kotevní bóji umístit. Kromě je závislá na době, do které jsou splněny ze strany žadajiného je tento souhlas podmíněn souhlasem příslušného tele podmínky a předloženy požadované souhlasy uvedené
Obecního úřadu. Po splnění podmínek uvedených v předbě- v předběžném souhlasu.
Předběžný souhlas je vydáván na dobu šesti měsíců.
žném souhlasu a předložení požadovaných souhlasů uzavře
správce toku, s žadatelem příslušnou smlouvu na umístění V případě, že do této lhůty nebudou žadatelem předložena
kotevní bóje na vodní plochu. Na základě této uzavřené požadovaná vyjádření jako podklad pro uzavření dohody,
smlouvy je žadatel oprávněn umístit kotevní bóji na vodní pozbývá platnosti a vyhrazené místo může být využito
plochu a řídit se podmínkami uvedených v uzavřené smlouvě. jiným žadatelem.
Upozorňujeme, že jedna z podmínek v předběžném souRedakce: Chci si zřídit privátní plovoucí molo na hlasu je – Před zimním obdobím tj. od 1. 10. do 31. 3. kdy
dochází k velkým výkyvům vodní hladiny, bude plovoucí
několik sezón. Co musím udělat?
Postup je stejný jako v případě umístění kotevní bóje zařízení odstraněno z vodní plochy a umístěno na schvápouze k žádosti je nutno doložit ještě nákres plovoucího za- lené zimoviště nebo mimo pozemky, ke kterým má naše orřízení. Plovoucí zařízení pro kotvení jednoho plavidla nesmí ganizace právo hospodařit. Této podmínce je nutné přibýt větší než 2 x 3 m s přístupovou lávkou. K umístění plo- způsobit konstrukci plovoucího mola.
Dále upozorňuji, že umístění plavidla na vodní plochu nevoucího mola je nutný souhlas příslušného obecního úřadu,
Státní plavební správy Praha a příslušného vodoprávního or- opravňuje vlastníka plavidla k příjezdu a k parkování vo
gánu. Po předložení požadovaných souhlasů uzavře správce zidla na břehových pozemcích.
Žádost o umístění plavidla do kotviště vymezenému pro
jiný subjekt než správce toku podává žadatel přímo subjektu, pro který je kotviště vymezeno. O délce doby umístění
plavidla v přístavu popř. kotvišti rozhoduje provozovatel.
Umístění plavidla do kotviště spravované jiným subjektem není ze strany PVL vůči provozovateli kotviště zpoplatněno, pokud je umístění nového plavidla v kotvišti
v souladu s uzavřenou smlouvou mezi provozovatelem
a správcem toku.
Provozovatel kotviště má se správcem toku uzavřen patřičný majetkoprávní vztah
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Kotvení lodí Yacht Clubu Radava sezona 2010
Cena stání od: 880,- Kč / 10 cm šíře lodi
V ceně je zahrnuto:
 nepřetržitá přítomnost obsluhy mola / ostraha
 přípojky elektřiny a vody na mole
 volný vstup do jachtařského salonku v restauraci Colorado
 vstup do areálu, využití šatny a sociálního zařízení
 možnost využívání místa (lednice, skříně) na uložení potravin
 zdarma Wi-Fi připojení k internetu
 úschovna závěsných motorů
 parkovací místo pro jedno vozidlo
Daniel Jelínek, Jacht servis s. r. o., +420 776 211 896
jelinek@jachtservis.cz, www.jachtservis.cz
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MARINA FREGATTA MċCHENICE
W W W . MAR I NAF R E GATTA. C Z

 Plovoucí molo v délce 8 metrĤ (plánováno další rozšíĜení)
 Hloubka 4-6 m a témČĜ stojatá voda
 220V a pitná voda
 Ubytování ve 2 apartmánech Fregatta
 Jídlo a nápoje v restauraci a cukrárnČ Fregatta
 UzavĜené, kamerovým systémem hlídané parkovištČ pro
Vaše auto a trailer
 Dlouhodobé kotvení po pĜedchozí dohodČ
 3 veĜejné nájezdové rampy (slipy) v okruhu 2-10 km (více
informací v marinČ Fregatta)

Hotel Racek a Jachetní klub Černá v Pošumaví oznamují uzavření dohody o spolupráci při podpoře jachtingu.
Renovovaný hotel nabízí ubytování ve 22 dvoulůžkových
pokojích s možností až dvou přistýlek, převážně s výhledem na Lipenské jezero. Ubytování je vhodné pro týmy,
v hotelu je zajištěno zázemí pro úschovu materiálu, pro
potřebu jednání a organizaci závodů. Dále nabízí možnost využití fitness, vířivých koupelí, sauny, masáží a vynikajícího gastronomického zázemí pro jednotlivce i kolektivy. Na základě potvrzení JK hotel poskytuje slevy na
ubytování pro účastníky jachtařských závodů.

CA Baťův kanál s.r.o. – přístav Veselí nad Moravou
jedinečný přístav svou výbornou polohou
a širokou nabídkou služeb pro návštěvníky

RESTAURACE A CUKRÁRNA FREGATTA
W W W . F R E GATTA. C Z

 ýeská a mezinárodní kuchynČ
 Široká nabídka nealkoholických nápojĤ
 Toþené nealkoholické pivo Bernard Free
 50 míst v restauraci rozdČlené na kuĜáckou a nekuĜáckou
þást
 8-50 míst ve variabilním salónku s pĜímým vstupem na
zastĜešenou terasu
 35 míst na 2 terasách s výhledem na Vltavu a protilehlé
skály
 Soukromé i firemní akce
 Vlastní cukráĜská výroba více než 40 druhĤ zákuskĤ a
dortĤ

YachtClub Dyje Břeclav o.s.
Zámecké náměstí 8, 690 02 Břeclav

+420 606 795 900 (předseda), +420 519 515 320 (správce), +420 724 040 460 (správce)

V areálu přístavu ve Veselí nad Moravou Vám nabízíme:
 Pohodlné

kotvení Vašich lodí a hausbótů, krátkodobé i dlouhodobé
obytných hausbótů na vícedenní plavby
 Plavby výletní lodí Danaj
 Půjčovnu motorových člunů na jednodenní výlety po Baťově kanálu
 Parkování aut a přívěsů v uzavřeném areálu
 Letní terasu s občerstvením a infocentrem
 Sociální zařízení se sprchou
 Nový penzion vhodný pro rodinné ubytování
 Možnost stanování a táboření přímo u vody v minikempu
 Sjezd do vody
 Půjčovnu

Kontakt:
CA Baťův kanál s.r.o., Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou
www.batakanal.cz, info@batakanal.cz, tel. 603 579 456, fax 518 32 24 00

1 / 2010

Jachtařský areál YC Dyje Břeclav o.s. (www.ycdyje.cz) nacházející
se na pravém břehu Novomlynské nádrže, pod malebnou vinařskou
dědinou Pavlov (www.pavlov.cz) – ležící na úpatí malebných Pálavských vrchů, mnozí z vás jistě dobře znají. YC se podařilo v posledních letech vybavit areál potřebným nezbytným zázemím (trafostanice s elektrifikací kempu, WC, sprchy, zázemí pro záchrannou
službu (www.vzsnovemlyny.cz) apod. a je v současné době připraven pořádat kvalitní jachtařské regaty, včetně mistrovských závodů.
Letos zde bude na podzim poprvé uspořádáno Mistrovství Evropy
v LT FB. Jsou zde též vytvořeny výborné podmínky pro kitesurfing
a windsurfing, v areálu je nástupiště veřejné lodní dopravy (www.lodnidoprava.com ). V letních měsících zde pořádá Hotel Pavlov
(www.hotelpavlov.cz) závody „dračích lodí“. Areál je připraven i pro
zimní karavaning.
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CAMPING, CARS
& CARAVANS
Nejlepší český časopis
o kempinku a karavaninku
• Podrobné testy • Novinky
• Technické návody • Praktické rady
• Cestopisy • Tipy na víkend
• Příslušenství • Karavan kluby
• Reportáže • Zajímavosti

KATALOG KEMPY
V ČESKÉ A SLOVENSKÉ
REPUBLICE 2010
www.katalog-kempu.cz
… jediná stránka s kempy, kterou potřebujete znát!
• Více než 830 kempů z celé České a Slovesnké
republiky + BONUS - Kempy v okolí Balatonu
• Neustále aktuální informace
• Všechny informace zdarma a bez registrace
• Interaktivní mapa • Podrobné vyhledávání
• Reálné zkušenosti návštěvníků
• NOVINKA - Aktuální počasí
s předpovědí v každém kempu!

KATALOG
KARAVANY 2010
Největší katalog nových obytných
automobilů, karavanů a mobilních
domů v České a Sloneské republice
Pro předplatitele časopisu Camping, cars
& caravans oba katalogy zdarma.
K dostání u všech dobrých prodejců
a na karavanistických výstavách.

www.camping-cars-caravans.cz
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KARAVANY

M E D D plus

Kordula a Žák, k o v o v ý r o b a

MUSIL.CZ

LINK.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

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

1 / 2010
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OPĚT VYPLOUVÁME!
Partner výstavy

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
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OBOROVÝ KATALOG
CHARTER

LODĚ

➣ VLTAVA YACHT S.R.O. ➣ ADVENTURE
Charter – pronájem jachet, katamaránů,
motorových člunů, hausbótů. Kapitánské kurzy, průkazy MDČR. Prodej nových i ojetých lodí. Financování z charteru. Vysoká profesionalita. 15. Sezona.
+420 602 254 932,
+420 222 310 129
pinos@vltava-yacht.cz
www. vltava-yacht.cz

KARAVANY
A OBYTNÁ AUTA

➣ ADVENTURE

CENTRUM – RENT

Exklusivní dovozce značek HOBIE
KAYAK (CZ, SK, SLO, PL), AUTOCAMP, SURFANGO, prodej, půjčovna
test centrum. Cestování 365 dnů
v roce s Adventure Rent – karavany,
obytná auta, specialista na zimní karavanink, Autokaravan Ski Adventure,
široké poradenství v cestování.
+420 603 415 419
info@adventure-rent.cz
www.adventure-rent.cz
www. kajak-hobie.cz

CENTRUM – RENT

Exklusivní dovozce značek HOBIE
KAYAK (CZ, SK, SLO, PL), AUTOCAMP, SURFANGO, prodej, půjčovna
test centrum. Cestování 365 dnů
v roce s Adventure Rent – karavany,
obytná auta, specialista na zimní karavanink, Autokaravan Ski Adventure,
široké poradenství v cestování.
+420 603 415 419
info@adventure-rent.cz
www.adventure-rent.cz
www. kajak-hobie.cz

➣ READY LINE s.r.o.

Lodě, lodní motory, servis, prodej italských nafukovacích člunů s laminátovým kýlem SACS, laminátových člunů
RANIERI, skládacích nafukovacích
člunů HONDA, ZODIAC. Prodej a servis motorů EVINRUDE, HONDA,
MERCURY, TOHATSU, SUZUKI
+420 466 303 204
info@readyline.cz
www. readyline.cz

KURZY A ŠKOLENÍ ➣

➣ COLINS –YACHT-CLUB

Pronájem lodí po celém světě, dovolená na lodi, kurzy jachtingu, kapitánské
průkazy, fun regaty (CHAMPAGNO
CUP, IZOLEPA CUP), teambuilding,
zajištění kapitána, dopravy…apod.
+420 603 835 803
info@colins-yacht.cz
www.colins-yacht.cz

➣ VLTAVA YACHT s.r.o.

Charter – pronájem jachet, katamaránů,
motorových člunů, hausbótů. Kapitánské kurzy, průkazy MDČR. Prodej nových i ojetých lodí. Financování z charteru. Vysoká profesionalita. 15. Sezona.
+420 602 254 932,
+420 222 310 129
pinos@vltava-yacht.cz
www. vltava-yacht.cz

SCHÖN-BOOT s.r.o.

Prodej a servis lodí QUICKSILVER
a motorů MERCUR a HONDA-MARINE.
+420 736 533 209
schon_boot@email.cz
www. schon-boot.cz

LODNÍ MOTORY

➣ SCHÖN-BOOT s.r.o.

Prodej a servis lodí QUICKSILVER
a motorů MERCUR a HONDA-MARINE.
+420 736 533 209
schon_boot@email.cz
www. schon-boot.cz

Jeďte s Cadety na letošní mistrovství světa

P

ro mladé jachtaře, kteří závodí na Cadetech, bude vyvrcholením
letošní sezóny mistrovství světa v polském Pucku. Po loňském
Buenos Aires se tedy vrací na evropské vody. Připravovat se na MS
bude rovněž posádka Johanka Kořanová (YC Neratovice) a Sára Tkadlecová (Jachtklub Toušeň), závodnice, které z MS v Argentině přivezly
celkové 12. místo a staly se nejlepší dívčí posádkou mistrovství.
Johanku se Sárou vyneslo 78
bodů od poroty tradiční ankety
Jachtař roku 2009 na druhé
místo v kategorii juniorky. Johanka Kořanová, 16letá závodnice, která si v loňském
roce připsala výborná umístění
v lodní třídě Cadet i 420, byla
navíc vyhlášena třetí nej-
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LODNÍ SPORTY

➣ ADVENTURE

CENTRUM – RENT

Exklusivní dovozce značek HOBIE
KAYAK (CZ, SK, SLO, PL), AUTOCAMP, SURFANGO, prodej, půjčovna
test centrum. Cestování 365 dnů
v roce s Adventure Rent – karavany,
obytná auta, specialista na zimní karavanink, Autokaravan Ski Adventure,
široké poradenství v cestování.
+420 603 415 419
info@adventure-rent.cz
www.adventure-rent.cz
www. kajak-hobie.cz

➣ BORO spol. s r. o.

Prodej potřeb pro vodní lyžování a wakeboarding (vázání, lana, rukavice,
vesty, neopreny, wakesurf, wakeskate,
knee a indo board). Zastoupení O´Brien
pro Českou republiku,prodej značek
JetPilot, Ten-80, Bare. Dráha pro vodní
lyžování a wakeboarding Davle.
+420 608 444 098,
+420 603 444 096
water-ski@water-ski.cz
www.water-ski.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

➣ BATERIA SLANÝ CZ, s.r.o.

Dodáváme olověné bezúdržbové hermeticky uzavřené akumulátory pro
lodní motory, UPS, elektrické vozíky,
solární systémy, dopravní značení, telekomunikace, nouzová osvětlení,
technologie AGM – pro spalovací motory, GEL – pro elektromotory.
+420 312 571 351
prodej@bateria.cz
www.bateria.cz

➣ BORO spol. s r. o.

Prodej potřeb pro vodní lyžování a wakeboarding (vázání, lana, rukavice,
vesty, neopreny, wakesurf, wakeskate,
knee a indo board). Zastoupení O´Brien
pro Českou republiku, prodej značek
JetPilot, Ten-80, Bare. Dráha pro vodní
lyžování a wakeboarding Davle.
+420 608 444 098,
+420 603 444 096
water-ski@water-ski.cz
www.water-ski.cz

➣ O SAILS s.r.o.

Výroba a servis plachet na plachetnice.
+420 602 487 300
ovcicka@o-sails.cz
www.o-sails.cz

SERVIS

➣ ADVENTURE

CENTRUM – RENT

Exklusivní dovozce značek HOBIE
KAYAK (CZ, SK, SLO, PL), AUTOCAMP, SURFANGO, prodej, půjčovna test centrum. Cestování 365
dnů v roce s Adventure Rent –
karavany, obytná auta, specialista
na zimní karavanink, Autokaravan
Ski Adventure, široké poradenství
v cestování.
+420 603 415 419
info@adventure-rent.cz
www.adventure-rent.cz
www. kajak-hobie.cz

➣ PAVEL LUDVÍK
– POWERBOAT.CZ

Prodej a servis lodních motorů. Autorizované servisní středisko Mercury,
Mercruiser. Jediné autorizované
středisko Mercury racing v ČR. Volvo
Penta.
+420 602 200 031
info@powerboat.cz
www.powerboat.cz

➣ SCHÖN-BOOT s.r.o.

Prodej a servis lodí QUICKSILVER
a motorů MERCUR a HONDA-MARINE.
+420 736 533 209
schon_boot@email.cz
www. schon-boot.cz

úspěšnější ženou českého jachtingu uplynulé
sezony.
Během přípravy na MS
posádka absolvuje řadu
závodů a tréninkových
dní na českých i zahraničních vodách, společně s lidmi, kteří mají
blízko k jachtingu, vodním sportům a obecně
outdoorovým aktivitám.
Pokud byste chtěli této
posádce pomoci s finančním zajištěním přípravy a účasti na MS,
rádi Vám poskytneme více informací.
Viktor Tkadlec, viktor.tkadlec@seznam.cz

1 / 2010
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Prodám námořní jachtu ACM Heritage
26 (7,99x2,60x0,75), r.v. 2003, motoro
Volvo Penta 150 hP, lůžka 2+2, koupelna, WC, plyn. Vařič, GPS, příďový
motor, teak. Topení, atd. velmi dobrý
technický stav. Cena 1,5 mil. Kč bez
DPH. Tel. 602 326 261

Stránka 18

Prodám nový hausbot na Císařské
louce v Praze, 11x5m, elektr.,voda,
tepelná izolace, topení, koupelna,
Wc, novostavba k dodělání. cena
1.300.000 Kč, info na tel. 602326261

Prodám ocelovou říční loď Karát 1100
(11,1x3,8x1,05m), r. v. 1995, motor
Volvo Penta 150hp, lůžka 4+4, koupelna,WC, plyn.vařič, topení, lednice,
příďový manévrovací motor. V dobrém
technickém stavu 1 900 000 Kč,
tel. 602 326 261

Prodej motorových lodí, závěsných
motorů a gumových člunů za bezkonkurenční ceny. Tel.: 777 630 211
email: rd-oil@volny.cz

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE ZDARMA
Prodám plachetnici CARANAN. Vestavný
motor, persenik přes celou loď, komplet
výbava. Vlek s SPZ. Cena 270.000,e-mail: jplus@seznam.cz
Prodám přívěs pod lod na gumáka nová
náprava na 750Kg prodluž.oj zadní
rampa sundavací bez SPZ cena 6900 Kč
jsem z HK, mail: l.cadek@seznam.cz
Prodám Lodní motor Propulsor W62/62b, 50 léta, plus obsáhlá publikace, cenu
nabídněte, e-mail: metax1@centrum.cz
Koupím lodní motor 10–35 HP s dlouhou
nohou. Pouze bezvadný stav, jasná závada
ale není překážkou. Dále výkyvný držák
lodního motoru do nosnosti cca 40 kg,
může být i poškozený, nekompletní – levně.
Kontakt prosim e-mail: azni@atlas.cz nebo
SMS na tel.: 603 282 655
Koupím malou loďku-pramičku delší 2,5 m
ado váhy cca 40kg. Stav nerozhoduje, levně.
Kontakt prosim e-mail: azni@atlas.cz nebo
SMS na tel.: 603 282 655
Koupím lodní závěsný motor 4–10 HP,
čtyřtakt, krátká noha (na gumáka), včetně
dokladů (jasný původ) do 15000 Kč.
e-mail: martin.meistr@seznam.cz
Prodám motorový člun Salavni Open pro
6 osob s motorem Yamaha 3válec dvoutakt 40 HP 200 motohodin s valníkem
a plachtou nove dělaná – technická do
2012 ... český s mezinarodní techničák,
lod nově nastříkaná antikoro zábradlí, radarový oblouk, rám u kapličky s plexi ...
čalounění sedaček, 2 klaksony, kompas,
otáčkoměr – tachometr – ampermetr –
motohodiny vše originál Yamaha , přední
světlo a zadní světlo u motoru, 2 nádrže
po 30 l, rádio + 4 vodoodolný reproduktory, DOPLŇKY – fendry, 5 plovoucich
vest, neoprenová kombineza, vesla,
kotva, banán pro 3 osoby, wakekboard
(jobe) + vlečné lano s hračkou a rukojetí
+ specialní vesta více foto a info mohu poslat na e-mail, cena 130 000 Kč (při rychlém jednání sleva) Stipa@volny.cz
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Výrobce Scholbote (rakousko) délka
6,5 m, duralový stežeň a ráhno, 1x hlavní
plachta, 1x kosatka, 1x genua. V lodi je
spaní pro 4osoby (nově udělané matrace), lihový vařič, chemické WC, interier
ve dřevě. Veškerá lana a fendry, kotva,
loď připravena k plavbě. Po dohodě je
možný i motor Honda 2,5 HP. K lodi je
stojan. Nikdy nebyla na slané vodě. Cena
120 tis. – k jednání. Telefon: 602 559 457,
e-mail: nolyma@nolyma.cz

68 000 Kč. Telefon: 602378678, e-mail:
m.meskan@gmail.com

Prodám naf.člun s lamin.kýlem SACS
S490, Mariner 60,nerez rám, houkačka,
pozič. světla, persenik,nerez.schůdky,
sprcha, vlek RHC 700, pravid. servis. Cena
kompletu 199. tis. Telefon: 602 785 697,
e-mail: lerch@ji.cz

Prodám Bayliner 3055 , Rv 2001, 2x
mercruiser 250 HP, nová tenda a zimní
plachta, Garmin GPS MAP 4008- podpora auto guide, Simrad autopilot,VHF
Radio,auto trim, Opacmare nerez passarela, Paguro diesel generator 4,5kWh,
Coolmax klimatizace, teak po celé palubě, lednička na palubě, záďová sprcha,
odpadní nádrž s macerátorem, kotevní
naviják, hledací světlomet, MP3 radio,
LCD DVD televize, mikrovlná trouba,
dvouplotýnková varná deska, Airmar gumový tender s laminátovým kýlem, závěsný motor Yamaha 15,2 x 100 AH baterie na motory, 1 x 220 AH trakční
baterie, 1x baterie generator, automatické
dobíjení všech baterií na lodí aniž by se
vybíjely navzájem. Jak v marine tak za
jízdy. Kotvení v Chorvatsku. Cena
79900 Euro. Telefon: +420 774 477 888,
e-mail: m.vrbka@seznam.cz

Prodám čtyřtaktní motor HONDA BF 30
dlouhá noha, dálkové ovládání, nové rozvody ,komplet nová vodní pumpa, r. v. 96
ve velmi dobrém stavu, provozován
sladká voda, cena 42 tis. tel. 774 652 577,
e-mail: samek72@seznam.cz
Novy Mercury, r. v. 2009, 0 mh, dlha noha,
cena 700 eur
Telefon: 00421 907 279 515,
e-mail: siluro@zmail.sk
Prodám laminátový nafukovací člun
ALSON 500 s laminátovým „V“ kýlem,
délka 5m, šířka 2.25 m, nikdy nespravovaný motor SUZUKI 65 HP, Vlek s SPZ,
české a mezinárodní doklady. Zimní cena
120.000 Kč. Telefon: 602240575,
e-mail: kotrla-pavel@seznam.cz
Prodám motorový člun Larson pro 6 osob
s motorem Mercury 100 HP. Délka 560 cm,
šíře 210 cm, váha 880 kg. Krycí a sluneční
plachta, převozní plachta, koupací plato,
sprcha, sonar, rádio, konzole pro lyžování,
včetně podvalníku. Vše ve velmi dobrém
stavu, pravidelný servis, platné doklady,
TP. Cena kompletu 165 000 Kč Telefon:
603 518 403, e-mail: bodasch@seznam.cz
Prodám přepravník lodí Bohemia trailer.
Nosnost 2000 kg, celková hmotnost
2450 kg, 2 nápravy, nové pneu. Cena

Prodám motorový člun,délka 3,90 m,
šířka 1,35, závěs. motor Yamaha 20 k 2T,
starter,maxim. rychlost 40 km/h, spotřeba
na plný výkon 5L/1h, nádrž 35L, osvětlení
úložného prostoru, zásuvka 12 V, provoz
pouze sladká voda, možnost servisování+zazimování tel. 602 462 767; e-mail:
info-yamaha@kolocentrum.cz

Prodám SEVYLOR T-68 + 4-takt.2.5 PS.
NEVYUŽITÁ, najeto 10 hod /Orlík /.Cena
24.900 Kč /PC-32.000 Kč/. Prodám nepoužitou lam. veslici ČUDLA II + vesla, d.3 m, barva zelená. Cena 10 600 Kč /PC13.600 Kč. Telefon: 606 542 848, e-mail:
midasis@seznam.cz
Prodám komplet Honda T35-AE1 + motor
4 takt BF20, r.v.2007, najeto 20mhod
sladká voda, 30 m/hod Chorvatsko, odsoleno, servisováno, člun nelepený, výborný stav, nízká spotřeba. Bohaté příslušenství, příďová taška, persenik, kotva,
osvětlení, vlajka, 12V nafukování. Skladováno v nafouknutém stavu na přívěsu.
Dále nebržděný přívěs JB PLR7A,

100 km/hod, r.v. 2008, najeto 300 km,
nebyl ve vodě. Cena loď, motor, příslušenství 80 tis, přívěs 28 tis, v kompletu
loď + přívěs 99 tis. Telefon: 724 437 312,
e-mail: martin_cernik@quick.cz
Prodám 5 segmentů plovoucího mola.
Jednotlivé segmenty jsou o rozměrech
6 x 1,6 m, rám je svařený z pozinkovaných profilů, rošt z tropického dřeva,
plováky jsou plastové. Molo bylo v provozu jednu sezonu, v současné době
je nevyužité a je uloženo na břehu. Je
možné ho koupit v celku, i po jednotlivých dílech. Cena jednoho dílu včetně
DPH je 35.000 Kč. Telefon: 775 348
003, e-mail: f.niedl@centrum.cz
Prodám motorový člun s kabinou na
spaní pro 2 osoby Quicksilver cabin450
s motorem Yamaha70 dvoutakt.První registrace nové lodě2002, plachty atd.
Brzděný vlek po TK.K vidění v Praze.
Cena 195 000 Kč. Telefon: 603 423 206,
e-mail: z.trojan@seznam.cz
Nafukovací člun s laminátovým kýlem
Zodiac Zoom 310 SR s motorem Tohatsu MF 9,8 Hp 4 takt. V provozu 14
dnů v záruce ve výborném stavu bez jediného škrábance, stav nového. K motoru mám originál krabici. Lavička, vak
pod lavičku, kotva, žebřík, přepravní
kolečka a stojan na motor.Vše pro bezpečnou manipulaci se člunem. Člun jde
přepravovat v originálním vaku o rozměrech 215+80+18 cm na střešním nosiči. Maximální rychlost 43 km /h měřeno GPS při obsazení dvou dospělých
osob, rychle přechází do skluzu. Jdu do
většího. Možno dokoupit vlek dvojkombinace nákladní a na přepravu člunu.
Cena 77 000 Kč. T.č. 603 754 600.
Telefon: 603 754 600,
e-mail: franc.net@seznam.cz
Gumák YAMAHA 330 S, r. v. 2001, výborný stav s motorem Selva Naxos 15 hp,
r. v. 2004 jetý asi 100 h jako nový. Cena
65 000 Kč, e-mail: posner@iol.cz
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V Chorvatsku přibylo
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YACHTCHARTER s.r.o.
tel. 271 913 506, e-mail: zindulka@yachtcharter.cz, www.yachtcharter.cz
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Techniky plavby
a zkušenosti z bouří“.
Tato kniha byla
přeložená z anglického
originálu „Adlard Coles”
HEAVY WEATHER
SAILING“ od Petera
Bruce. V angličtině vyšla
již v šesti vydáních.
Nabízí na 165 stránkách
nejucelenější rozbor
techniky plavby
v bouřlivém počasí a na
dalších 135 stránkách
příběhy posádek.

Knihy zakoupíte na
www.yachtcharter.cz
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Finská kajutová motorová loď určená pro rekreační i pracovní
použití v plavební oblasti C – příbřežní plavba. Kvalitní severská
konstrukce a osobitý design: prostorný salon s prostorem pro
max. 7+2 členy posádky, krytá kormidelna, sezení do U, 4 lůžka,
mnoho úložných prostor. Stojná výška 190 cm. Kuchyňka s lihovým vařičem Origo, nerezovým dřezem a tekoucí vodou. Místo pro
chemické WC. Příďová a záďová paluba přístupná posuvnými
dveřmi. Uzamykatelné venkovní úložné prostory. Bezpečnostní
výbava: hasicí přístroj, reling na zádi přídi i střeše, protiskluzové
nátěry. Loď je vybavena kompletní elektroinstalací, stírači, navigačními světly, interiérovým osvětlením, odpojovačem, měřičem
paliva. Dále na palubě: kompletní řízení, příprava na topení, koupací žebřík, radarový stožárek, držák fendrů, excentricky uložený
stůl v interiéru a na přední palubě, posuvná dvoudílná střecha, čalouněné sedačky řidiče a navigátora a další. Loď je určena pro
montáž závěsných motorů 70–150 k podle účelu použití. Max.

TG KING CRUISER 7200

rychlost s motorem Honda 90 a obsazení dvěma osobami 30,5 kn
(údaj výrobce). Nádrž na palivo 155 l. Výborné jízdní vlastnosti i za
velmi ztížených podmínek. Technické parametry: d = 7,2 m, š =
2,5 m, hmotnost 1000 kg. Cena lodě je 39.980,-€. Předváděcí loď
v Praze. K dispozici jsou i menší modely 6,5 (28.690,-€) a 5,9 m
(19.900,-€). Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zajistíme výhodné financování a pojištění. Dovozce do ČR:
Acron Czech s.r.o. Fotografie mohou zobrazovat doplňkovou výbavu.
Informace na 602 325 965, tgboat@seznam.cz.

NA REZERVACE DO KONCE BŘEZNA SLEVA 10%
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ATTENTION:

open from
p.m.
10 a.m. till 6

THE BIGGEST
BOATSHOW

IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

4 – 7 MARCH 2010
www.messe-tulln.at

