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Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

Splnte si svuj sen

Kontakt

Zažijte se svou rodinou či přáteli 
dobrodružnou plavbu dle svých představ.

Staňte se kapitánem na lodi

Toužíte strávit rodinnou dovolenou na lodi a nemáte osvědčení k způsobilosti 
vedení plavidla VMP? Naše společnost Jacht servis, s.r.o. Vám nabízí možnost 
pronájmu obytných motorových říčních lodí s veškerým komfortním zázemím 
pro týdenní pobyt bez cizí posádky, kapitána i průkazu VMP. Po zaškolení 
našimi pracovníky můžete vyplout během hodiny a absolvovat pohádkovou 
týdenní plavbu z Týna nad Vltavou do přístavu Radava na Orlické přehradě 
nebo až do přístavu Atlantida na Slapské přehradě.

Kontaktujte nás pro bližší informace.

Jacht servis, s.r.o., tel.: +420 776 211 896

info@jachtservis.cz, www.jachtservis.cz
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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 – POZOR, ZMĚNA ADRESY A ČÍSEL FAXU: 

Husitská 1403/8, 405 02 Děčín, 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 - 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 



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 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.

Bavaria 32 CRUISER
Model vhodný 
i na přehrady

V nabídce také:

BAVARIA 34, 35,

38, 40, 45, 47, 51,

55 CRUISER

NOVINKA

ROKU
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Stále více našich občanů si každý rok pravidelně 
pronajímá loď v oblasti, kterou mají rádi nebo 
se ji právě rozhodli poznat. Ti, kteří již tak v mi-
nulosti opakovaně učinili a mají s pronájmy své 
vlastní zkušenosti jsou pochopitelně ve výho-
dě. Následující text je určen zejména těm, kteří 
s tímto typem dovolené teprve začínají, a právě 
pro ně jsme vyzpovídali majitele zprostředkova-
telské kanceláře a zkušeného pronajímatele lodí, 
pana Daniëla Hagena. 

Pokud se chystáte do zahraničí a chcete si pronajmout 
obytnou motorovou loď, máte dvě možnosti – najít si lo-
děnici a zamluvit si loď přes internet, nebo využít služeb 
zprostředkovatele v České republice. První způsob je jed-
noduchý, ale má svá rizika. Nevíte, zda vámi vybraná lo-
děnice nabízí odpovídající lodě, zda leží na dobrém místě, 
zda je seriózní. Jistě, internetové stránky napoví. Jestliže 
však zvolíte ten druhý, omezíte tato rizika na minimum 
a měli byste na tom i vydělat. Ale to pouze v případě, když 
si vyberete solidního a zkušeného pronajímatele. K tako-
vým jistě pan Daniel Hägen ze Skippers Club by Dutch 
Masters patří. Proto jsme se právě jeho zeptali na specifika 
související s pronájmem lodí. 

Redakce: Co může český zprostředkovatel nabídnout 
klientovi navíc oproti přímému pronajímateli z loděnice? 

D. Hagen: Dobrý pronajímatel především dodá zákaz-
níkovi všechny potřebné informace v jeho rodném ja-
zyce. Například většina loděnic v Holandsku nabízí jen 
základní informace v němčině, velmi zřídka v angličtině, 
a to je pro většinu lidí, kteří mají poprvé řídit obytnou 
motorovou loď, naprosto nedostačující. Snadno se pak 
může stát, že při plavbě dojde k problému právě z toho-
to důvodu. Zároveň je třeba seznámit se s pravidly a zá-
sadami lodního provozu, což je v cizím jazyce o mnoho 
náročnější. Zkušený pronajímatel by vám měl umět se 
vším poradit, předat své zkušenosti a také vás upozor-
nit na možná rizika. Měl by být dokonalým průvodcem, 
aby vaše dovolená proběhla bez stresu a v co největší 
pohodě.  

Redakce: Čeho by si měl zákazník všímat, když si vybí-
rá, u kterého českého pronajímatele si loď objedná?

D. Hagen: Především by si měl dopodrobna zjistit, co 
všechno je mu pronajímatel schopen nabídnout. Záro-
veň je dobré si ověřit, zda nabízí pronájem za stejné 
ceny jako loděnice a zda ceny lodí nabízí podle momen-
tálního aktuálního kursu koruny vůči euru. Pokud totiž 
prodejce například na svých stránkách uvádí pouze ceny 
v českých korunách, ne v eurech, bude to nejspíš pro 
zákazníka nevýhodné.

Uvedu příklad: český pronajímatel připraví na začát-
ku listopadu ceník lodí, v té době je kurs 1:26,4, takže 
loď, která v loděnici stojí 1000 EUR, vyjde v přepočtu 
na 26 400 Kč. Pokud se ale podíváte na aktuální kurs 
eura, zjistíte, že by cena lodě měla být jen 25 400 Kč. 
Tedy o 1000 Kč méně. Navíc pronajímatelé se logicky jis-

tí proti propadu kursu koruny, takže „pro jistotu“ počítají 
v kursu 1:27,5, takže ceníková cena lodě je 27 500 Kč. 
Pro zákazníka z toho vyplývá, že pokud si objedná loď 
právě teď, prodělá minimálně 2100 Kč (a to je již více 
než 8 % z ceny pronájmu lodě), oproti tomu, kdyby si 
loď objednal přímo v loděnici a nebo u pronajímatele, 
který pracuje s denním kursem. Vím bohužel i o případu, 
kdy klient zaplatil za loď v České republice jistému čes-
kému pronajímateli 46 000 Kč a po příjezdu do loděnice 
v Holandsku zjistil, že standardně pronájem této lodě 
stojí pouhých 26 000 Kč. Umíte si představit, jak se vrá-
til naštvaný... 

Redakce: Takováhle zkušenost pak ale nejspíš vrhá 
špatné světlo i na ostatní zprostředkovatel...

D. Hagen: Bohužel, lidé, kteří se takhle „spálí“, mají 
tendenci „házet všechny pronajímatele do jednoho pytle“, 
a neuvědomí si, že chyba byla hlavně u nich samotných, 
protože se před výběrem produktu dostatečně pozorně ne-
rozhlédli, jaké možnosti se nabízejí. Je to stejné jako při 
nákupu jakéhokoli jiného zboží – než se pro něco rozhod-
nete, je třeba ověřit si solidnost prodejce a porovnat jeho 
nabídku s konkurencí. 

Redakce: I v tomto případě je asi nejlepší reklama 
osobní doporučení spokojeného zákazníka, nebo ne?

D. Hagen: Samozřejmě, dobrý obchodník si vždy zaklá-
dá na své pověsti a přemýšlí s výhledem do budoucnos-
ti. Nesolidní jednání vzhledem k zákazníkovi se prodejci 
vždycky vrátí. Třeba ne hned, ale za čas určitě. Proto je 
krátkozraké myslet si, že klienta pro jednou „obalamutím“ 
a projde mi to. Seriózní cesta je jediná možná. 

Redakce: V čem konkrétně může pronajímatel přede-
vším klientovi-začátečníkovi pomoci?

D. Hagen: Za prvé by mu měl říct (a poskytnout tiště-
né materiály v češtině) o pravidlech plavby na kanálech, 
řekách a jezerech, o různých možnostech plavebních ob-
lastí a tras, jejich specifikách, a měl by mu pomoct vybrat 
optimální plavební oblast i trasu. Musí mu také věnovat 
dostatek času, vyzpovídat ho, co od cesty očekává, zda 
chce vidět historické památky, centra měst, nebo spíš strá-
vit dovolenou v tiché přírodě, dál od civilizace... Měl mít 
k dispozici i podkladové materiály, ať už fotogalerie, člán-
ky, filmy, aby si zákazník dovedl představit, do čeho jde... 
A také by mu měl být schopen zajistit i další služby: tře-
ba dodat podrobnou a přehlednou plavební mapu, zajistit 
ubytování, pojištění atd.  Zkušený pronajímatel vám také 
nepronajme určitý typ lodi, pokud ví, že na trase, kterou 
jste si vybrali, je například most, pod kterým takhle velká 
loď nepropluje... 

Redakce: Jaké jsou rozdíly v jednotlivých typech lodí, 
v čem může zákazník při výběru chybovat? 

D. Hagen: Dám zase příklad. Chystá-li se na plavbu 
rodina s malými dětmi, nedoporučím jim loď se třemi 
úrovněmi paluby, kde by děti nebyly v bezpečí, a rodiče 
by celý týden nedělali nic jiného, než za nimi běhali. 
Stejně tak pro seniory je vyloženě nevhodná loď, která 
má více strmých schodů. Opravdu dobrý pronajímatel by 
měl dokonce umět říct – nezlobte se, ale pro vás dovo-
lená na lodi není vhodná. Počkejte si, až vám děti o rok 
o dva povyrostou. Sám jsem to už párkrát udělal. Sice 
v tu chvíli ztratím zákazníka, ale zase na druhou stranu, 
k čemu je mi klient, který se vrátí s pocitem, že taková 
dovolená stála „za houby“? Jednotlivé lodě se liší veli-
kostí i vybavením, některé se dají ovládat pouze zevnitř, 

Dovolená na loDi
– nejlepší reklama je spokojený klient
Dovolená na loDi
– nejlepší reklama je spokojený klient
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na jiné se třeba nevejdou jízdní kola atd. Všechna tahle 
hlediska je třeba při výběru zvážit, aby zákazník nebyl 
zklamaný. 

Redakce: Lidé se často ptají, který termín je pro ten-
hle typ dovolené nejlepší. I v tomhle by měl pronajímatel 
umět poradit?

D. Hagen: Jistě. Měl by dobře vědět, jaké bývá v da-
ném období v určité oblasti počasí, jak náročný provoz 
je na vodě, kdy přibližně mají místní obyvatelé dovolené 
a prázdniny, jaké jsou ceny, otevírací doby zdymadel atd. 
Já například zákazníkům nedoporučuji, aby se plavili v Ho-
landsku po třetím týdnu v září, přestože sezona trvá až 
do konce října. A to z jednoho prostého důvodu – v tuto 
dobu už bývá opravdu chladno, větrno a prší. Z obchod-
ního pohledu je moje počínání možná nesmysl, protože si 
tím zkracuji sezonu o více než měsíc, ale připadá mi košer 
říct lidem, co je při plavbě v tuto dobu čeká, aby se nevrá-
tili rozmrzelí. 

Redakce: Můžu si řízení lodi předem někde vyzkoušet, 
pokud jsem úplný začátečník?

D. Hagen: Dobrý pronajímatel vám o takové možnosti 
řekne a sám vám ji zajistí. Máme natočeny názorné filmy,  
jak ovládat loď. To ale stačí jen malému počtu lidí. Abyste 
před samotnou cestou v zahraničí nabyli potřebné jistoty, 
máte několik možností. Buď si můžete řízení podobné lodi 
vyzkoušet v České republice, anebo si rovnou zajet na ví-
kend na místo, kam pak pojedete na dovolenou, a naučit 
se ovládat loď pod dohledem zkušeného kapitána. Pokud 
se rozhodnete, že byste raději přenechali řízení někomu 

zkušenějšímu, musí být pronajímatel schopen dodat vám 
kapitána, který vás bude po celou dobu vozit.

Redakce: Co když se při plavbě přihodí něco nečeka-
ného. Na koho se může posádka obrátit se žádostí o po-
moc?

D. Hagen: Horká linka – to by měla být další samo-
zřejmá položka v nabídce pronajímatele. Klient by měl mít 
jistotu, že se na vás může po celou dobu cesty v případě 
problému obrátit, a vy mu pomůžete situaci vyřešit. Celý 
náš produkt stojí na informacích. Proto bych varoval před 
pronajímateli v České republice, kteří pouze zprostředkují 
pronájem lodě a pak vás s voucherem bez jakýchkoli infor-
mací „vypustí“ do světa. 

Redakce: Konkrétně vaše manuály (viz obrázek) už asi 
ani podrobnější být nemůžou, nebo vás napadá, čím by se 
ještě daly doplnit?

D. Hagen: Letošní verzi manuálu jsme poprvé v naší 
historii zkracovali, zaměnili jsme desítky fotografií a mno-
ho stran textů za cca 90 jednoduchých názorných obrázků 
s popiskami. Navíc jsme připravili velmi podrobně zpra-
cované doporučené plavební trasy a pro klienty, kteří se 
chystají spojit dovolenou s rybařením, jsme navíc (díky 
jedné nadšené klientce) připravili seznam asi sedmdesáti 
ryb, které žijí v holandských vodách, doplněný o dobu, kdy 
se dají chytat atd. Ale takových věcí je spousta. Vždycky 
je co vylepšovat...

Redakce: Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně spo-
kojených, vracejících se klientů.
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Letošní zimu bylo sněhu všude opravdu více než dost, 
 a tak jsme měli díky výborné spolupráci s dovozcem 

čtyřkolek a pracovních traktorů EMU, firmou Austrália ex-
port-import možnost vyzkoušet jak se chovají jejich stroje 
nejdřív u vody a pak i na sněhu.

Čtyřkolky jsme si už navykli vnímat jakožto společníky 
při trávení volného času, kdy se s nimi dá užít spousta 
zábavy a kromě toho i jako užitečné pomocníky při práci 
všeho druhu. Protože se spektrum použití těchto veskr-
ze praktických strojů neustále rozšiřuje, nabízí nyní do-
vozce i pásy pro provoz v neprůchodném terénu. Vrstva 
měkkého čerstvého sněhu nám tedy vytvořila dokonalou 
kulisu.

Podle doporučení dovozce jsme zvolili pro testování 
s pásy a s lodí univerzální užitkový model „náklaďáčku“ 
který pohání pětiventilová jednoválcová čtyřtaktní sed-
mistovka o výkonu úctyhodných 29 kW (40k) a kroutícím 
momentu 50 Nm. Tyto hodnoty se ukázaly jako dostatečné 
i pro jízdu na pásech, které pochopitelně část výkonu spo-
lehlivě pohltí. 

Jízda na pásech je i přes znatelný úbytek výkonu adre-
nalinovou záležitostí. Odletující sníh znásobuje dynami-
ku pohybu, která je v takovém terénu rozhodně více 
než dostatečná. Takto „obutý“ stroj dosahuje rychlosti 
až 50 km/h. Kromě už zmíněné vynikající zábavy vám 
poskytne i nadstandardní užitnou hodnotu, když potře-
bujete odhrnovat sníh (radlice je dostupná doplňková 
výbava) nebo tahat těžká břemena. Takovými mohou 
být na vleku třeba lodě a protože těmto pásům, nesou-
cím označení 4S (four season) nevadí ani tráva a bláto, 
tak by se mohly právě pro tyto účely někde na Slapech 
nebo Orlíku výtečně hodit. Osobně si dokážu předsta-
vit, jak by takový stroj mohl pomoci s vytahováním  ale 

Technické údaje:
EMU Tractor Snow Track UTV 700 alternativně s pásy Tatou 
UTV 45. Výkon 13 kW/17 k/5000 ot/min homologovaná verze), 
29 kW/40k/5000 ot/min (offroad úprava), Max. přípustná hmotnost 
843kg, Nosnost korby 100 kg
Cena 325.000 Kč vč. DPH (vč. pásů), cena samostatných pásů: 
126.000 Kč vč. DPH. 

Motor: kapalinou chlazený čtyřdobý jednoválec, vrtáníxzdvih 
102x84 mm, kompresní poměr 9,2:1, arburátor Kinzo PD42J, elek-
trický startér.
Pohon: 4x4, el. připojitelný pohon předních kol, kardan vpředu i vza-
du, elektrická uzávěrka diferenciálu, automatická převodovka s variá-
torem polohy L/H/NR/P
Podvozek: ocelový prostorový rám, vpředu i vzadu nezávislá dvojitá 
A-ramena, vzadu se stabilizátorem. Brzdy hydraulické, tříkotoučové, 
ovládané centrálně nožním pedálem.
Rozměry: d=3400 mm, š=1500 mm, rozvor 1890 mm, světlá výška 
305 mm, nádrž 27l.

Pštros eMU na Pásech

i spouštěním lodí v některých místech na Orlíku, kde 
to jde někdy obtížně i s terénním autem. Stroje jsou 
standardně vybaveny navijákem, který vás spolehlivě 
vyprostí pokud už nějaké potíže nastanou. Při našem 
minitestu u Vltavy v Praze jsme po navijáku sáhnout 
rozhodně nemuseli, i když jsme měli na „kouli“ pštrosí 
sedmistovky něco ke dvěma tunám. Loď „šla“ ven do-
konce bez použití redukce snadno i na mokré dlažbě 
s pískem. Pro tyto testy jsme ale neměli pásy ještě 
k dispozici, takže jsme zatím nemohli vyzkoušet žádný 
těžký terén. 

Pro ty, komu by sedmistovka nestačila, v nabídce dovoz-
ce ke již nová osmistovka EFI, která se prodává i v prove-
dení sport.

v zimě na horách,  v létě zase tahá loděv zimě na horách,  v létě zase tahá lodě

Pštros eMU na Pásech
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Zažijte se svou rodinou či přáteli dobrodružnou plav-
bu podle svých představ. My Vám tento sen pomů-

žeme splnit.
Pokud toužíte strávit rodinnou dovolenou na lodi 

a nemáte osvědčení k způsobilosti vedení plavidla 
VMP, naše společnost Jacht servis, s.r.o. Vám nabízí 
k pronájmu obytné motorové říční lodě s možnos-
tí dlouhodobého pobytu a veškerým komfortním 
zázemím pro týdenní pobyt bez cizí posádky, 
kapitána i průkazu VMP. Po zaškolení našimi 
pracovníky můžete vyplout během hodiny 
na Orlickou nebo Slapskou přehradu.

Jednou z lodí, které si můžete u naší společnosti Jacht 
servis pronajmout je Adéla. Osmimetrová motorová loď 
nabízí prostorný kokpit neboli kormidelnu a velkou kajutu 
se spaním pro čtyři osoby.

Kormidelna je v provedení polokabriolet, což znamená, 
že střecha je pevná, zatímco část boků z nepromokavé-
ho pogumovaného plátna se slídovými okny lze libovolně 
otevírat. Tím vzniká vzdušný, avšak proti slunci chrá-
něný prostor. Kormidelna nabízí výborný výhled z lodě 
a díky možnosti uzavření i příjemné řízení lodě i za ne-
příznivého počasí. Uzavíratelná přední kajuta obsahuje 
po pravé straně uzavíratelné WC, velký kuchyňský kout 
s vařičem, dřezem a tekoucí vodou a řadou skříněk. 
Vlevo je vytvořen příjemný salon pro čtyři osoby s roz-

měrným stolem, který lze snadno proměnit 
ve dvoulůžko. Přední část pak tvoří velké 
lůžko pro dva dospělé. 

Řízení je snadné a díky přiměřeným roz-
měrům dokáže s lodí snadno manévrovat 
i začátečník. Kovová loď má ponor pouhých 
50 cm a tak je možné s ní přistávat i u měl-
čích břehů.

Druhou lodí, kterou nabízíme k pronájmu 
je rovněž osmimetrová motorová loď Nela. 
Kajuta je uzavíratelná a poskytuje podobné 
uspořádání jako motorová loď Adéla. Vlevo se 

nachází uzavíratelné WC, dále kuchyňský kout se skříňka-
mi, dřezem, vařičem, tekoucí vodou apod. Vpravo je pak 
vytvořen příjemný salon pro čtyři osoby. Složením rozměr-
ného stolku lze salón snadno proměnit na prostorné dvou-
lůžko. Další možnost spaní pro dvě dospělé osoby nabízí 
přední část. V kajutě nechybí řada úložných prostor pro po-
třeby na delší plavbu. Velmi pěkně vybavený interiér je díky 
značnému prosklení světlý, zatažením závěsů si lze však 
vytvořit i patřičné soukromí.

Součástí lodě je mnoho nadstandardního vybavení jako 
lednice apod. K pohonu slouží dieselový motor. Pro plavbu 
s oběma plavidly nepotřebujete průkaz VMP ani jiný doklad 
k vedení plavidla. Plout můžete po pouhém zaškolení na-
ším personálem. n

Mot. plachet Ocean 760 1.vl, perf.
stav, 8x 2,55, Honda 20 PS šachta, 
plout kýl, 22,5 m2 + bouřk + bal, vlek, 
celk hmot 2,4 t, UKW, log+hloub, 
WC, zvedacístřecha, bilge, bimini, 
220 V, čelen, topení, nabíječka, skláp 
stěžeň, 580 tis. tel. 602 269 884, 
abahensky@seznam.cz

Obytný přívěs TEC TE 490 P r.v. 
2008, 4 lůžka, nové, nepoužité, 
cena 295.000 Kč + DPH
Tel.: 603 818 976

Prodám zánovní loď Lamberti Yama 
18 OPEN včetně přívěsu, s  motorem 
Yamaha 40, najeto 20 hodin. Délka 
5,28 m, šířka 2,04 m. Přívěs je typova-
ný na 100 km/hod, ketý pouze s touto 
lodí-nový. K lodi přidám záložní motor 
Johnson 6. Výbava: plováky, kotva, 
fendry, lana a boje, lehká střecha. 
Perfektní stav. V záruce.
Cena dohodou. Tel.: 777 325 312.
runner.cz@gmail.com

sPlňte si svůj sen – staňte se kapitánem na lodisPlňte si svůj sen – staňte se kapitánem na lodi
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Prodám nafukovací člun s laminá-
tovým kýlem SACS S 530 Jamaica. 
Délka 5,4 m, šířka 2,3 m, 8 osob, 
motor Evinrude E-TEC 90 HP, 160 
Mh, nádrž 80 l, laminátový rám, 
poziční světla, houkačka, plachta, 
schůdky, veliké úložné prostory, ča-
louněné opalovací plochy.
Brzděný vlek 1300 kg. Vše jeté 3 se-
zóny – pravidelný servis, vynikající 
stav, vynikající jízdní vlastnosti.
Cena: 460.000 Kč. Tel.: 777 567 821

Rio 550, r.v. 98 + Yamaha 115 k 4 
takt r.v. 03 cca 200 mh, včetně vle-
ku na 1300 kg. Výbava spaní pro 
2+2 osoby, sprcha, kompas, sonar, 
přípojka na 220 V, nádrže benzin 
80 l, voda 50 l, přepravní persenik, 
schváleno pro lyžování, velmi dobrý 
stav. Cena 440.000 Kč.
Tel.: 603 818 976

Prodám nový hausbot na Císařské 
louce v Praze, 11 x 5 m, elektr., 
voda, tepelná izolace, topení, kou-
pelna, WC, novostavba k dodělání.
SLEVA 1.100.000 Kč.
Info na tel.: 602 326 261

Prodám námořní jachtu ACM HE-
RITAGE 26 (7,99 x 2,6 x 0,75 m), 
r.v. 2003, motor Volvo Penta 150 hP, 
lužka 2+2, koupelna, WC, plyn. va-
řič, GPS, příďový motor, teak, tope-
ní, atd. velmi dobrý technický stav. 
Cena 1,5 mil. Kč bez DPH.
Tel.: 602 326 261

MINICAT 420. Skládací katama-
rán pro 4 osoby. Snadná přeprava 
v osobním autě nebo karavanu. 
Sbalený ve dvou taškách (celkem 
44 kg). Není nutné žádné oprávnění. 
Tel.: 739 669 330, www.minicat.cz

Prodám ocelovou říční loď Ka-
rát 1100 (11,1 x 3,8 x 1,05 m), 
r.v. 1995, motor Volvo Penta 
150 hp, lůžka 4+4, koupelna, WC, 
plyn.vařič, topení, lednice, příďo-
vý manévrovací motor. V dobrém 
technickém stavu.
SLEVA 1 600 000 Kč.
Tel.: 602326261

Cena s vlekem: 105 000 Kč vč. DPH 
Délka: 3,5 m, Šířka: 1,61 m
Počet osob: 5 
Motor: Mercury M 25, Vlek: 750 kg
r. výroby 2004, (všeho) 
Výbava: příďový vak sedačka přepravní
plachta, nafukovací pumpa, nádrž
Technický stav: velmi dobrý,
1. Majitel, zakoupeno v ČR

Zodiac MK 1 Classic + Mercury M25Zodiac MK 1 Classic + Mercury M25
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Sezona je před námi a všichni už netrpělivě připravu-
jeme plány pro následující měsíce. Součástí příprav 

je i prověrka stavu lodí a inventura případných úhon, 
k nimž mohlo dojít během zimy. Nikdo z nás nechce vě-
novat zbytečně čas čištění, leštění a zdlouhavé a prac-
né údržbě a opravám. Okamžitými opravami drobných 
závad se snažíme ušetřit čas, námahu i peníze tak, aby 
ve výsledku bylo vše v dokonalém pořádku, lesknoucí 
se, bez různých skvrn, znečištění nebo škrábanců, kte-
ré bohužel vznikají třeba jen působením slunce, vody či 
znečištěným prostředím. Chceme mít s údržbou prostě 
co nejméně starostí, abychom mohli v pohodě relaxovat, 
sportovat a těšit se z našeho koníčka. Je proto moudré 
poohlédnout se po kvalitních a účinných prostředcích 
a pomůckách, které nám život s naší lodí co nejvíce 
zjednoduší.

V oblasti péče 
o lodě jsou celo-
světově vyhlášené 
špičkové a velmi 
účinné produkty 
s obchodním zna-
čením Star brite. 
Jedná se o mi-
mořádně kvalitní 
prostředky s překvapivou účinností a s dlouhodobým 
ochranným efektem, jejichž výborné vlastnosti jsou 
průběžně prověřovány a potvrzovány spoustou uživa-
telů prakticky po celém světě – dobré jméno těchto 
přípravků nakonec vyplývá i ze třicetileté výzkumné 
a vývojové činnosti na tomto poli. Z široké nabídky 
výrobků Star brite vyberme alespoň některé nejzají-
mavější.

Každého trápí odolné skvrny na lakovaných površích 
a pomalá, ale nezastavitelná degradace nejrůznějších 
materiálů a povrchových úprav – předměty vystave-
né nepřízni počasí, střídání teplot a slunečnímu záření 
prostě trpí a postupně ztrácejí původní krásný vzhled, 
jasné barvy a lesk. Tady nám spolehlivě pomůže Teku-
tá čistící směs pro silně zoxidované povrchy (produkt 
č. 81318) a Tekutá čistící směs pro středně zoxidova-
né povrchy (81316). Jejich použití je velmi jednoduché 
a efekt vynikající.

Dalším zajímavým produktem je speciální Čistič pro 
protiskluzové podlahy (85932), který odstraní skvrny 
a nečistoty z těchto, z hlediska údržby problematických 
ploch. Je dobré nezapomínat ani na povrchy trvale smá-
čené vodou, která dokáže při dlouhodobém působení 
vytvořit pevně lpící skvrny a usazeniny. Tato zmínka se 
týká výkonného Čističe trupu (81732) a Čističe trupu 
pod čarou ponoru (92232). Také pruhy od vodního kalu 
dokáží zcela zkazit atraktivní vzhled lodi – na jejich od-
stranění byl vyvinut speciální účinný přípravek, Odstra-
ňovač pruhů od vodního kalu (71622). 

Odstranění skvrn je jeden krok, ošetření vyčištěných 
ploch a jejich ochrana, zamezující dalšímu znečištění 
je logických pokračováním. Nemá smysl zde uvádět 
názvy celé řady speciálních leštěnek Star brite, jeden 
z těchto přípravků si ale díky svým zcela unikátním 

vlastnostem samostatnou zmínku zaslouží: Lodní lešti-
dlo Premium s teflonem (85716) je prostředek s vlast-
nostmi zcela se vymykajícími běžným výrobkům toho-
to typu. O tom je nakonec přesvědčen i náš závodník 
Milan Koláček, který se připravuje na sólo plavbu přes 
Atlantik 2011. Ten konstatuje, že „…lodní leštidlo Pre-
mium s teflonem je ideálním přípravkem pro závodní 
i rekreační lodě. Je výjimečný především díky obsaže-
nému teflonu (PTEF). Vyleštěný povrch vytváří ochran-
ný film, který odpuzuje vodu a tím zabraňuje usazová-
ní nečistot, prachu a vodních řas. Na naší lodi jej pou-
žíváme na trup, kormidla a daggerboardy. Snižujeme 
tím také odpor lodi ve vodě a povrch zůstává zářivě 
čistý po dlouhou dobu. Před použitím Lodního leštidla 
Premium s teflonem zbavujeme povrch nečistot pomo-

cí lodního šamponu 
Sea SAFE.“

Lamináty a jiné 
plastové povrchy je 
účelné čistit a ošet-
řovat zvláštními 
k tomu určenými 
prostředky. Z širo-
ké sady produktů 
Star brite se zmíní-

me alespoň o dvou z nich: Restaurátor barvy na lami-
nát (81816) je obzvláště vhodný po vyčistění povrchů 
výše zmíněnou Tekutou čistící směsí pro zoxidované 
povrchy. A protože není možno se časem vyvarovat ani 
různých mechanických poškození laminátových a plas-
tových povrchů, je zde speciální přípravek, který Vám 
pomůže: Odstraňovač rýh na plastových materiálech 
(87208). Pro závěrečnou úpravu takových povrchů je 
určeno i Leštidlo plastových materiálů (87308).

Vinylové a podobné povrchy nafukovacích člunů, ale 
i různých přístřešků, fendrů a krytů, které postupně za-
chytávají špínu a skvrny, velmi účinně vyčistí speciální 

PečUjte o vaši loď
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Čistič nafukovacích člunů a fendrů (83416) – výsled-
kem jsou projasněné barvy a vzhled odpovídající nové-
mu výrobku.

I na lodích máme často nejrůznější díly a příslušen-
ství z klasických ušlechtilých dřev. Pro zachování je-
jich perfektního stavu i vzhledu existuje další široká 
paleta speciálních přípravků, kterou pro rozsáhlost 
nelze komentovat podrobněji. Za zmínku stojí ales-
poň Tropický teakový olej Classic (88016). Výhodná 
je i Sada pro údržbu dřeva (čistič, olej, drátěnka, ště-
tec, rukavice) (52303).

Dalších celosvětové známých a v mnoha zemích 
prodávaných osvědčených produktů Star brite pro 
čištění a renovaci povrchů na lodích, karavanech, pro 
použití a údržbu automobilů (nejen špičkové kosme-
tiky, ale třeba i pro spalovací motory), kolem domů 
apod. je celá rozsáhlá řada (namátkou speciální šam-
pony a leštěnky na umělohmotné povrchy, leštěnky 
a ochranné přípravky na chrom, nerez, hliník, pří-
pravky zlepšující průhled čelními skly, prostředky pro 
ošetřování těsnění, dezinfekční prostředky pro ná-
drže s pitnou vodou, přípravky pro údržbu a čištění 
toalet atd.) a není možné je zde všechny popisovat. 
I pro klasickou práci „plavčíka“ Star brite nabízí různé 
speciální kartáče, rýžáky a jiné pomůcky se speciál-
ně vyvinutými štětinami, vynikající vysokou účinností 
a dlouhou trvanlivostí.

Pro majitele motorových člunů, ale i pro automobilisty 

stojí za zvláštní zmínku ještě alespoň přísady do mo-
torových paliv Startron (84300, 84408), které i v ne-
patrném množství přinášejí výrazné efekty: zamezují 
vydělování kondenzované vody v palivu, odstraňují tak 
hlavní příčinu vzniku kalů, rozvoji mikroorganismů v ná-
držích a následné korozi vnitřních kovových povrchů 
motorů a vzniku karbonových úsad, výrazně usnadňují 
startování, zajišťují klidný chod motoru a jeho menší 
opotřebení, prokazatelně zvyšují výkon lepším využitím 
paliva a snižují spotřebu o 10–15 procent.

Další zajímavou pomůckou je Tekutá izolační pás-
ka (84154), kterou využijete pro nejširší aplikace. Je 
ideální pro izolování pájených i krimpovaných spojů. 
Ošetřované místo se jednoduše potře štětečkem, který 
je součástí víčka balení. Izolace uschne během minut 
a vytvoří povlak odolný vlhkosti a UV záření. Vznik-
ne tak bezpečně izolovaný spoj ošetřený proti oxida-
ci a možnému zkratu díky vlhkosti či vodě. Přípravek 
je ideální pro ochranu svorek a šroubových spojů, ale 
i ve stovkách dalších situací.

Pro omezený rozsah zde není možno uvádět ani ty 
nejstručnější základní informace o všech produktech 
Star brite a Startron, kterých je více než 400. Kaž-
dý z nich může v určitých situacích nabídnout zají-
mavé uplatnění. Všechny podrobnosti ale naleznete 
na stránkách www.starbrite.cz a www.startron.cz. 
Prohlédněte si je, budete překvapeni a určitě příjem-
ně zaujati. n

Americká společnost Star brite byla založena v r. 
1973, jejím počátečním zaměřením byly čtyři druhy 
výrobků pro údržbu automobilů. Klíčovým produktem 
byla naprosto nová leštěnka na karoserie, jejíž 
složení bylo zcela revoluční – obsahovala speciální 
čistící složky, které odstraňují matné vrstvy povrchu 
a zoxidovaný lak. Další součástí jsou samovytvrzující 
polymery, které pak poskytují oslnivý lesk a současně 
vytvářejí ochrannou vrstvu s mimořádně dlouhou 
životností. 

Tento výrobek s prostým názvem Star brite Car 
Polish dobil přímo bleskově trh, protože jeho vlastnosti 
v porovnání s konkurenčními leštěnkami nebo vosky 
byly vynikající. V následujících letech Star brite přišla 
s mnoha novými výrobky pro údržbu automobilů 
a rozšířila produkci také na oblast péče o lodě. Právě 
tam společnost Star brite zaznamenala fenomenální 
rozvoj a získala natrvalo loajální zákazníky. 

Koncem sedmdesátých let minulého století uzrálo 
rozhodnutí, že budoucnost společnosti spočívá 
v globálním marketingu. Pro zajištění služeb pro 
kanadský trh založila společnost Star brite distribuční 
centrum blízko Toronta. Brzy poté byla pozornost 
zaměřena i na Evropu – byla založena francouzská 
pobočka v Lyonu a sklady v Rotterdamu v Holandsku. 
V současné době prodává společnost Star brite své 
produkty prakticky ve všech vyvinutých zemích 
světa a představuje vedoucí firmu v této oblasti. 
V loňském roce získala své zastoupení i na českém 
a slovenském trhu a veškeré její výrobky lze objednat 
prostřednictvím e-shopu: www.starbrite.cz
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Je to v Suchu...
www.syachting.cz

...už 27 let
vyrábíme jachtařské kování.

Nové kladky střední Ø 40 mm

tel. 777 688 199

- špičkové materiály
- válečkové ložisko
- provaz do Ø 10 mm

549,-
Při objednávce přes 
www.syachting.cz 
5% sleva na 
celý sortiment.
U objednávky uveďte 
kód: Sucho

225,-

799,-

l Pronájem lodí po celém světě  
 Organizace regat:  
 Czech&Slovak Grand  Prix, 17.–24. 4. 2010
 Czech&Slovak Championship, 9.-16. 10. 2010

l Kurzy námořního jachtingu – teoretické i praktické

l Jachtařská literatura a mapy
 prodej literatury IMRAY, www.imray.cz

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

V Chorvatsku přibylo 
několik nových 

marin, bójových polí, 
nové bóje a majáky, 

někde se změnily 
webovské stránky 

nebo emailové adresy 
marin a přístavů,  

otevírací časy 
čerpacích stanic  

a mnohé další.  
Všechny tyto změny 

jsou zahrnuty  
v novém vydání.

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.

Sportovní plavba na Island a do Grónska:
Německo - Bergen, 6. 5.–17. 5. 2010
Bergen - Faerské ostrovy - Island, 18. 5.-2. 6. a zpět 23. 6.–8. 7. 2010
Bergen - Německo, 9. 7.–19. 7. 2010

Knihy zakoupíte na
www.yachtcharter.cz
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OTOČTE KORMIDLO SPRÁVNÝM SMĚREM!
VYPLUJTE S NÁM I NA MOŘE!

yachtcharter_do_lode.cz_195x131_02_2010.indd   1 12.2.2010   1:41:40



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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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

PRÉMIOVÁ ZNAČKA NA SVĚTOVÉM 
TRHU V OBLASTI PÉČE O LODĚ

VŠECHNY POVRCHY DOKONALE 
OČISTÍ, OŠETŘÍ A OCHRÁNÍ 

Více než 
30 let zkušeností 

s prostředky na lodě

WWW.STARBRITE.CZ
tel.: 777 079 591, e-mail: info@starbrite.cz 

s prostředky na loděPÉČE O LODĚ

lode-cz.indd   4 24.3.2010   18:14:57

VIG Travel s. r. o. 
e-mai l :  v igtravel@vigtravel .cz
Tel . :  (+420) 728 644 094
www.vigtravel .cz

cena  1 79 0  Eu r/ týden

NAUTICAT 331   NAUTICAT 44NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 333333333333333333333333333333333333331111111111111111111111111111111111    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTT 444444444444444444444444444444444444444444444444NAUTICAT 331   NAUTICAT 44

WANT MORE, GET MORE !
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www.intrea.cz, obchod@intrea.cz
Prodejna: Radlická 80, 150 00 Praha 5, tel.: +420 604 636 367, +420 251 550 002

Houpací síť La Siesta Sonriente – sítě a sedačky
ze speciálního materiálu HamacTex – speciální
syntetické látky vzhledem a povrchem srovna-
telné s bavlnou. Síť je 100% odolná proti slunci
a vlivům venkovního prostředí. Při namočení
rychle schne!

Houpací sítě Ticket to the Moon
jsou díky jedinečnému zpracování
a nízké váze nepostradatelným do-
plňkem pro všechny cestovatele.
Sítě jsou vyrobeny z velmi lehké pa-
dákoviny, která rychle schne a je vý-
borným doplňkem na loď.

zlom intrea 1_1  30.3.2010  12:06  Stránka 1
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OBOROVÝ KATALOG
 CHARTER
OCEANTOUR
Pronájem lodí a 13,5 m plachetnice 
s/y Princess – Řecko, Itálie (Lipary, 
Elba, Sardinie), Rudé moře, Kari-
bik. Turisticko-sportovní přeplavby, 
kurzy jachtingu, i dovolená s dětmi, 
možnost potápění, potáp. vybavení 
k dispozici. Ceny od 4500,-Kč/os.
vč. služeb kapitána.
+420 603 167 129
oceantour@atlas.cz,
oceantour@seznam.cz
www.princess.cz

VLTAVA YACHT S.R.O.
Charter – pronájem jachet, katama-
ránů, motorových člunů, hausbótů. 
Kapitánské kurzy, průkazy MDČR. 
Prodej nových i ojetých lodí. Finan-
cování z charteru. Vysoká profesio-
nalita. 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 HO-
BIE 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 karavaning, Autokaravan 
Ski Adventure, široké poradenství 
v cestování.
+420 603 415 419
info@adventure-rent.cz
www.adventure-rent.cz
www. kajak-hobie.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 kapi-
tána, dopravy…apod.
+420 603 835 803
info@colins-yacht.cz
www.colins-yacht.cz

VLTAVA YACHT S.R.O.
Charter – pronájem jachet, katama-
ránů, motorových člunů, hausbótů. 
Kapitánské kurzy, průkazy MDČR. 
Prodej nových i ojetých lodí. Finan-
cování z charteru. Vysoká profesio-
nalita. 15. Sezona.
+420 602 254 932, 
+420 222 310 129
pinos@vltava-yacht.cz
www. vltava-yacht.cz

 LOdě
RM MARINA
Prodej motorových lodí, závěsných 
lodních motorů a lodního příslušenství.
+420 777 630 211
rd-oil@volny.cz

SCHÖN-BOOT S.R.O.
Prodej a servis lodí QUICKSILVER 
a motorů MERCUR a HONDA-MA-
RINE.
+420 736 533 209
schon_boot@email.cz
www. schon-boot.cz

 LODNÍ MOTORY
PAVEL LUDVÍK 
– POWERBOAT.CZ
Prodej a servis lodních motorů. 
Autorizované servisní středisko 
Mercury, Mercruiser. Jediné auto-
rizované středisko Mercury racing 
v ČR. Volvo Penta.
+420 602 200 031
info@powerboat.cz
www.powerboat.cz

 LODNÍ SPORTY
BORO SPOL. S R.O.
Prodej potřeb pro vodní lyžování 
a wakeboarding (vázání, lana, ru-
kavice, vesty, neopreny, wakesurf, 
wakeskate, knee a indo board). 
Zastoupení O´Brien pro Českou re-
publiku,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

 POtáPění
OCEANTOUR
Pronájem lodí a 13,5 m plachetnice 
s/y Princess – Řecko, Itálie (Lipary, 
Elba, Sardinie), Rudé moře, Kari-
bik. Turisticko-sportovní přeplavby, 
kurzy jachtingu, i dovolená s dětmi, 
možnost potápění, potáp. vybavení 
k dispozici. Ceny od 4500,-Kč/os.
vč. služeb kapitána.
+420 603 167 129
oceantour@atlas.cz,
oceantour@seznam.cz
www.princess.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 mo-
tory, GEL – pro elektromotory.
+420 312 571 351
prodej@bateria.cz
www.bateria.cz

BORO SPOL. S R.O.
Lodní příslušenství a doplňky(bimi-
ny, perseniky, sedačky, vysílačky, 
navigace, houkačky, vařiče, chlad-
ničky, čerpadla, lodní WC, kotvy, 
fendry, zámky, výstražná a zá-
chranná světla, vesty, záchranné 
pomůcky, lepidla, laky, barvy, anti-
fouling, kosmetika)
+420 608 444 098, 
+420 603 444 096
lodni-prislusenstvi@water-ski.cz
www.lodni-prislusenstvi.eu

O SAILS S.R.O.
Výroba a servis plachet na pla-
chetnice.
+420 602 487 300
ovčička@o-sails.cz
www.o-sails.cz

PLACHTÁRNA HOSTIVICE
Výroba přístřešků ke karavanům, 
krycí plachty na bazény, plachty 
na vozíky, perseniky na lodě apod.
+420 220 981 066
plachtarnahostivice@atlas.cz
www.plachtarna.cz

 PŘíStAVY
CA Baťův kanál s.r.o.
Přístaviště, minikemp, restaurace, 
pro Baťův kanál – plavby motoro-
vou lodí pro skupiny i jednotlivce, 
pronájem člunů a hausbótů, firemní 
akce, rybaření, výlety, návštěvy vin. 
sklepů.
+420 630 579 456
info@batakanal.cz
www.batakanal.cz

MARINA FREGATTA
Měchenice – plovoucí molo, ubyto-
vání, restaurace,cukrárna, parko-
vání, slip do vody
www.marinafregatta.cz

MARINA VLTAVA
Přístav, kotvení lodí, přípojky vody 
+ elektro, restaurace, penzion.
+420 724 903 473
www.marinavltava.cz

ČESKÝ YACHt KLUB
Praha – Kotviště, vývaziště, místo 
pro spuštění plavidla na vodu, mož-
nost vyzdvižení plavidla vrátkem do 
5 t, dílna, el.přípojka 230 V, nabíječ-
ka, svářečka, pitná voda, občerst-
vení (bufet s jídlem i nápoji), sprchy 
s teplou vodou, mytí lodí, obchod s 
potravinami a restaurace na nábře-
ží (500 M), cyklostezka. Stanice el.
dráhy č.3, 16, 17 – zastávka „Podol-
ská vodárna“. Do centra města 15 
min. Kapacita vývaziště pro hosty 15 
lodí. Doba sezóny 3. až 11. měsíc. 
+420 607 513 429
jiribudak@seznam.cz
www.cyk.cz

tJ LOKOMOtIVA – PLZEŇ 
– JACHTING 
BOLEVÁK – pořádání jachtařských 
závodů, klubová činnost, nábor, trénink 
a soustředění jachtařské mládeže.
steklova.hana@seznam.cz
http://jachting2.tjloko-plzen.cz/

MARÍNA LABE
Mezinárodní veřejný přístav, parko-
vání, kotvení, restaurace, ubytová-
ní, pořádání akcí.
+420 774 510 477
recepce@marinalabe.cz
www.marinalabe.cz

YC dYJE BŘECLAV o.s.
Nové Mlýny – jachtařský areál, kot-
vení lodí, pořádání regat včetně mi-
strovských závodů, kompletní záze-
mí, camping – přípojky, kitesurfing, 
windsurfing, zimní karavaning
+420 519 515 320
 www.ycdyje.cz

YC BARRANDOV
Orlická přehrada – kotvení lodí, restau-
race, ubytování, parkování aut i lodních 
vleků, zpevněný slip, pořádání závodů
+420 602 220 027
yachtclub@unitec.cz
www. yachtclubbarrandov.cz

YC CERE
Praha – pod Vyšehradem, kotvení lodí, 
restaurace, parkování, slip do vody, 
pořádání jachtařských závodů a spole-
čenských akcí, klubová činnost
+420 605 815 688
info@cere.cz
www.cere.cz

YC ČERná
Lipno – marína, jařábování lodí, jach-
tařské závody, camping a karava-
ning, občerstvení, hotelové zázemí
+420 602 569 970
www.yccerna.cz

YC RADAVA
Orlická přehrada – kotvení, obsluha 
mola, přípojky na mole , lodní servis 
a prodej drob. lod.příslušenství, restau-
race a klubovna, apartmány, parkování.
+420 776 211 896
info@jachtservis.cz
www.yachtclubradava.cz

 SERVIS
AGAPA SERVIS S.R.O. 
Opravy a instalace lodních motorů 
a převodovek, příprava lodí na sezo-
nu a zimování, opravy laků + antifou-
ling, opravy dřevěné i železné obšívky, 
stavba vleků pod loď, montáž doplň. 
vybavení ,prodej náhradních dílů 
+420 777 289 815
info@agapaservis.cz
www.agapaservis.cz
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SAIL 2010 Amsterdam
Poplujte s námi …

www.holandskonalodi.cz 
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PRODEJ • CHARTER • SERVIS • KOTVENÍ
ŠKOLENÍ • BAZAR • USKLADNĚNÍ

Prodej lodí Regal, Galeon, Sealine,
Greenline, Pedro, Karnic, Fairline

a Prince Europe

Česká lodní doprava – charter, s.r.o
Záběhlická 48/1658

106 00  Praha 10

+420 272769280, +420 777620164

www.cld.cz/cld@cld.cz

CLD inz 1_16 vyska  31.3.2010  8:

Brašna
ZDARMA
Brašna

ZDARMA

Vyzkoušejte Cobble Stones
Nepotřebujete žádný podpalovač, lze zapálit přímo
Během 5 minut můžete grilovat
1 tableta Cobble Stone vystačí až na 3 hodiny 
grilování

Umí nejen grilovat, ale také péct, 
smažit, dusit a UDIT.
Je nezávislý na vnějším zdroji a je 
velmi úsporný, stačí 6 – 10 briket 
dřevěného uhlí nebo 1 tableta 
COBBLE STONE.
Lze bez problému použít i na lodi
Příprava pokrmu na Cobbu 
je bezpečná jednoduchá a 
nevyžaduje zdaleka takovou 
pozornost jako příprava na 
běžném grilu.
Grilování na Cobbu je 
zdravější než na klasickém 
grilu

Výhody grilu Cobb

Při objednávce Cobbu uveďte 
kod: R04 a dostanete malý dárek!!!

www.cobb-grily.cz

OBJEDNÁVKY:
Tel.: +420 725 084 096
E-mail: info@cobb-grily.cz
WWW: www.cobb-grily.cz

Tip pro rybáře: pro zdravé ryby, zdravé grilování 
Zkuste posypat Cobble Stone nebo dřevěné 
brikety namočenými bukovými štěpky 
a pokrm bude jemně zauzen.

Gril získáte včetně 
kvalitní přepravní 
brašny, kterou ke Cobbu 
přidáváme ZDARMA.

cobb-inzerat-rybar-vysku1.indd   1 18.3.2010   10:44:24

Příští číslo vyjde v červenci 2010
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„Během přeplavby Atlantiku na ultralehkém nafukovacím katamaránu SECTOR, jsme udělali několik chyb 
při výběru oblečení a plavba pak byla o to náročnější. Při přípravě na závod Minitransat jsem tedy hodně 
testoval, až jsem se dopracoval k optimálnímu řešení, které jsem pak vyladil ještě před závodem Transat 
ag2r. Doufám tedy, že se mnou necháte inspirovat a v tomto e-shopu si vyberete ideální oblečení pro vaše 
jachtařské radovánky.“ 
                   David Křížek 

Jachtařský obchod Davida Křížka

www.davidkrizekyachting.cz

PROVĚŘENO 
NA OCEÁNSKÝCH REGATÁCH

       

Prodej přívěsů
a příslušenství:

Chlumecká 21, Praha 9
tel.: 281 915 780

PŘÍVĚSY PRO PŘEPRAVU LODÍ
od 500 do 5000 kg, ceny od 19.600 Kč, včetně daně.
Zakázková výroba speciálních lodních přívěsů.

Prodej přívěsů a zakázková výroba:
Průmyslová zóna, Benátky nad Jizerou, tel.: 326 329 766, www.kobras.cz, kobras@kobras.cz

zlom Kobras 1_4 sirka  31.3.2010  13:42  Stránka 1



20 2 / 2010

Na  základě  účinnosti  vyhlášky  Ministerstva  dopravy  č.  388/2009  Sb.,  kterou  se 
mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských 
vodních cestách,

jsou od 7. 11. 2009 pro malá rekreační plavidla a vodní skútry nově uváděné do pro-
vozu závazné technické podmínky způsobilosti platné pro uvádění rekreačních pla-
videl na trh Evropského společenství. 
Splnění požadavků pro uvedení rekreačního plavidla na trh musí být 
prokázáno předložením prohlášení o shodě a označením plavidla 
značkou CE. S výjimkou požadavků na pohonný motor a vyba-
vení platí pro plavidlo v provozu technické požadavky na bez-
pečnost, které byly závazné při jeho uvedení do provozu.

Pro žadatele o vydání lodního osvědčení malého plavidla 
to v praxi znamená, že pokud na území země Evropské-
ho sdružení volného obchodu (ESVO) získá do vlast-
nictví nebo užívání rekreační malé plavidlo podléhající 
evidenci, může počítat se schválením jeho technické 
způsobilosti jen když

1.  plavidlo bylo prokazatelně uvedeno do provozu v jiné 
zemi ESVO před rokem 1999,

2.  plavidlo bylo prokazatelně uvedeno do provozu v jiné zemi 
ESVO v roce 1999 nebo později, splňuje požadavky směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES a je označeno 
značkou CE nebo

3.  plavidlo bude označeno označením CE a bude k němu předloženo ES prohlášení 
o shodě. 

Uvedení plavidla do provozu v jiné zemi Společenství musí být doloženo úředním 
dokladem, který bude obsahovat jednoznačnou identifikaci plavidla, datum uvedení 
do provozu a informaci o předchozím vlastníku či provozovateli plavidla. V případě, 
že tyto podmínky nebudou splněny, nebo pokud Státní plavební správa zjistí, že 
technický stav plavidla neodpovídá označení CE nebo předloženému prohlášení 
o shodě, je nadměrně opotřebené nebo poškozené, nebude pro rekreační malé 
plavidlo vydáno lodní osvědčení. 

Na rekreační plavidla stavěná pro vlastní potřebu se požadavek splnění podmínek 
pro uvedení na trh Evropského společenství vztahuje pouze v případě, že takové 
plavidlo je uvedeno na trh dříve než 5 let od dokončení stavby.

Rekreační plavidlo dovezené ze země mimo Evropské společenství výhradně pro 
vlastní potřebu se nepovažuje za plavidlo uvedené na trh Evropského společen-
ství do doby, než poprvé změní vlastníka nebo provozovatele (uživatele). Na rozdíl 
od plavidel postavených pro vlastní potřebu není pro takto dovezená plavidla stano-
vena žádná lhůta, po jejímž uplynutí by bylo možné uvést plavidlo na trh bez splnění 
zákonem stanovených podmínek. 

Do lodního osvědčení rekreačního malého plavidla postaveného nebo dovezeného 
pro vlastní potřebu bude proveden zápis o tom, že plavidlo není určeno k uvedení 
na trh Evropského společenství. U plavidla postaveného pro vlastní potřebu bude 
tento zápis na žádost vlastníka po pěti letech od dokončení stavby vymazán. Plavi-
dlo s tímto zápisem bude po převedení vlastnictví nebo užívacích práv na jinou oso-
bu bez toho, aby k němu bylo vydáno prohlášení o shodě, vymazáno z plavebního 
rejstříku z důvodu trvalé nezpůsobilosti.

Požadavky na motor malého plavidla
Motor malého plavidla nově uváděného do provozu a motor nově instalovaný 
na malém plavidle v provozu musí splňovat základní technické požadavky pro uve-
dení na trh Evropského společenství včetně připojení ES prohlášení o shodě k mo-
toru a opatření označením CE. Toto se nevztahuje, s výjimkou rekreačních plavidel 
a vodních skútrů*, na výměnu zabudovaného motoru za stejný typ, instalaci motoru 
plavidla, jehož stavba byla povolena do 31.12.2009, a plavidla, které bude nově 
uvedeno do provozu do 31. 12. 2010, a na motory, které budou nově instalovány 
na malém plavidle do 31. 12. 2010.

*  Kurzívou vyznačená část textu bude na základě požadavku Evropské komise na zru-
šení přechodného období pro rekreační plavidla vložena další novelou vyhlášky.

Každé rekreační malé plavidlo, které má být od 7.11.2009 v České republice nově 
uvedeno do provozu v rámci Evropského společenství a rekreační malé plavidlo 
v provozu, jehož motor má být vyměněn, musí být vybaveno motorem splňujícím 
emisní limity ES. Motor, který není zapsaný v dokladu o předchozí evidenci v jiném 
státě Evropského společenství, se považuje za motor nově instalovaný. Pro motory 
jiných než rekreačních malých plavidel platí výše uvedená přechodná období. 

Lodní motor malého plavidla, který je již zapsaný v lodním osvědčení tohoto ma-
lého plavidla, může být na tomto plavidle nadále používán s výjimkou přívěsných 
motorů straších 25 let a motorů, jejichž způsobilost nebude při technické prohlídce 
schválena.

Země ESVO
Zeměmi Evropského sdružení volného obchodu jsou Belgie, Bulharsko, Česko, 

Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichten-
štejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Ně-

mecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, 

Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.
Podmínky pro uvedení na trh rekreačního plavidla, vodního 
skútru a lodního motoru

S účinností od 23. března 2005 vstoupilo v platnost naří-
zení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotove-
ná rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní 

skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních 
skútrů. Tímto nařízením jsou chráněny oprávněné zájmy 

na bezpečnost a ochranu životního prostředí, práva spotře-
bitele na trhu EU, pro výrobce, dovozce a prodejce rekreač-

ních plavidel jsou stanovena pravidla a podmínky pro uvádění 
rekreačních plavidel na trh. 

Při koupi rekreačního plavidla, vodního skútru a lodního motoru je podle tohoto 
nařízení kupující oprávněn vyžadovat níže uvedené náležitosti a dokumenty k plavi-
dlu. V případě, že stanovený výrobek nebo s ním dodávaná dokumentace popsané 
náležitosti nesplňují, může se kupující obrátit na Českou obchodní inspekci. 

Prohlášení o shodě
Ke každému rekreačnímu plavidlu, vodnímu skútru a lodnímu motoru uvedenému 
na trh Evropského společenství musí být připojeno ES prohlášení o shodě s po-
žadavky Směrnice 94/25/ES Evropského parlamentu a Rady. Pokud jsou plavidlo 
nebo motor uvedeny na trh v České republice, musí být prohlášení vypracováno 
v českém jazyce. Náležitosti uvedeného ES prohlášení o shodě stanoví § 10 naří-
zení vlády č. 174/2005 Sb. ve shodě s přílohou XV Směrnice 94/25/ES. 

Označení CE 
Rekreační plavidla, vodní skútry a lodní motory musí být při uvedení na trh opatřeny 
označením CE. Označení CE, jehož grafická podoba je níže vyobrazena (mřížka 
není součástí označení), umísťuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo 
dovozce na štítku výrobku. Označení CE musí být provedeno viditelným, snadno 
čitelným a nesmazatelným způsobem. 

Grafická podoba označení CE
Označení CE na rekreačním plavidle, vodním skútru nebo lodním motoru vyjadřuje, 
že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, 
které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při 
posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. 

Identifikace trupu 
Každé rekreační plavidlo a vodní skútr musí být označeno identifikačním číslem 
trupu včetně uvedení kódu výrobce, země výroby, specifického čísla série, roku 
výroby a roku modelu. 

Štítek výrobku 
Na každém rekreačním plavidle a vodním skútru musí být trvale upevněn štítek 
výrobku, umístěný odděleně od identifikačního čísla trupu, na kterém je uvedeno 
označení výrobce, označení CE, konstrukční kategorie, nejvyšší zatížení doporuče-
né výrobcem a počet osob doporučený výrobcem, pro jejichž přepravu je plavidlo 
konstruováno. 

Příručka uživatele 
Rekreační plavidla, vodní skútry a lodní motory uváděné na trh musí být vybaveny 
příručkou uživatele (dále jen „příručka“) v českém jazyce, nebo i v dalších požado-
vaných jazycích. Tato příručka se sestavuje se zvláštním zřetelem na nebezpečí 
vzniku požáru, zaplavení, poškození plavidla a úrazu osob. Příručka musí být do-
plněna potřebnými nákresy. Příručka musí rovněž obsahovat kopii ES prohlášení 
o shodě s požadavky směrnice 25/94/ES.

Platí do: odvolání 
(č. j. 606/Ř/09)

Ing. Luděk Cidlina v. r. ředitel

Nové technické požadavky na rekreační malé plavidloNové technické požadavky na rekreační malé plavidlo
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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
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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

Vladimír Janouš – PROMOTO

Provádíme opravy 
klasických dřevěných lodí
Stavby dřevěných lodí 
na objednávku.
Tel.: 777 261 452
www.plachetnice.estranky.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 li-
hovým 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. 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. Výjimečná nabídka – skladová loď – cena 
759.000 + DPH. Zajistíme výhodné financování a pojištění.
Dovozce do ČR: Acron Czech s.r.o. Fotografie mohou zobrazovat doplňkovou výbavu.
Kontakty: tgboat@seznam.cz, tel. 602 325 965

DOVOLENÁ NA HAUSBOTU
orlicKá PŘehraDa – KlUčenicKá ZátoKa
Pronájem hausbotu 12 m – vybavená kuchyň, TV, CD, koupelna, WC, 
venkovní sezení na palubě , cena za týden 12.000 Kč, dlouhodobý pro-
nájem dohodou.

E-mail: hausbotorlik@seznam.cz – tel.: +420 732 516 517
n  v ceně – pronájem vybavené lodi, plyn do vařiče, předvedení lodi, 

pojištění lodi, 1x parkování
n  v ceně není – lůžoviny, závěrečný úklid 500 Kč 

(neplatí, pokud je loď řádně uklizená)
n  vratná kauce 5.000 Kč při převzetí lodi
n  záloha na pobyt 3.500 Kč 

– splatná do 3 dnů po potvrzení 
objednávky

n  doplatek při převzetí lodi
n  pronájem šlapadla 300 Kč/den
n  rybářské povolenky sezona 2010
n  nástup / ukončení pobytu 

– sobota po 17,00 hod. / sobota 
před 9.00 hod.

Dále je možné zajistit:
spuštění lodi do vody, jeřábování lodi, 
parkování vleku pod loď

TG KING CRUISER 7200TG KING CRUISER 7200

Skladová loď

výjimečná cena



Počasí ovlivňuje na moři každého. Ať už se zdržujete 
u pobřeží, cestujete mezi přístavy nebo plachtíte na 
jiný kontinent. Vždycky musíte počítat s počasím a 
vždy jej musíte zahrnout do svých plánů. Není důle-
žité, jestli jste mořský vlk na cestě kolem světa, nebo 
nadšený začátečník poprvé na lodi v Jaderském moři. 
Počasí je na moři pánem a je v nejvlastnějším zájmu 
každého pokušitele slaného živlu počasí znát a naučit 
se jej předvídat.

Pro všechny pokušitele moří a vod je určena kniha Davida Houghtona Počasí na moři, která čtenáři pomů-
že pochopit základní principy chování počasí. Čtenář se kromě jiného také naučí:

   ZÍSKAT MAXIMUM Z METEOROLOGICKÝCH MAP A PŘEDPOVĚDÍ.
   ČÍST A SPRÁVNĚ INTEPRETOVAT SYNOPTICKÉ MAPY.
   URČOVAT VLIV POBŘEŽÍ NA VÍTR.
   CHÁPAT, JAK VZNIKÁ BRÍZA.
   SLEDOVAT SOUČASNĚ MRAKY, MOŘSKÉ VLNY A BAROMETR.
   PŘEDVÍDAT VICHŘICI, BOUŘI NEBO MLHU.

A samozřejmě spoustu dalších věcí. Kniha je velmi názorná, text doprovázený mnoha barevnými obrázky je 
psaný čtivou a populární formou.

Autor
David Houghton byl po mnoho let jedním z nejvý-
značnějších meteorologů Meteorologického úřadu 
Spojeného království. Současně více jak čtyřicet let 
přednášel meteorologii jachtařům po celé Velké Bri-
tánii. Byl také hlavním poradcem týmu pro Britský 
Olympijský pohár a stejně tak i týmu pro Americký 

poháru. David Houghton je také i autorem knihy 
Weather Forecast, učebnice RYA pro předpověď 
počasí. 
Spojení jeho unikátních zkušenosti jachtaře a mete-
orologa pomohlo vytvořit tuto neobyčejnou knihu, 
která je neocenitelným pomocníkem všech, kdo se 
plaví po tak neklidném živlu, jako je moře.

ZNALOST POČASÍ MŮŽE 
POMOCI PŘEŽÍT

David Houghton: Počasí na moři
Vydává: IFP Publishing
Formát: 170x240

Fernhurst Books tuto knihu doporučuje jako učební text pro kurzy RYA Day Skipper a Coastal Skipper/Yachtmaster®.

Cena: 299,
Vychází: březen 2010
Barevná kniha

p o č a s í
na mořipředpověď počasí 

snadno a rychle

david houghton

David Houghton

POČASI NA MOŘI
předpověd počasí snadno a rychle

K n i h u  ž á d e j t e  v  k n i h k u p e c t v í c h  n e b o  o b j e d n á v e j t e  n a  w w w. i f p p . c z

pocasi_na_mori_IFP_lode.indd   1 15.3.2010   9:14:15



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 ! 
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Elektrokolo 


