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

zazimování lodí v kryté hale.

Dále nabízíme: 

•	 zajištění	dopravy	lodí	do	haly

•	 složení	jeřábem

•	 zapůjčení	nářadí	

•	 zapůjčení	stojanů

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

•	 servisní	práce	všeho	druhu	na	klíč	

•	 možnost	provádění	oprav	svépomoci

•	 technická	podpora

Daniel Jelínek

GSM +420 776 211 896

jelinek@jachtservis.cz

info@jachtservis.cz

Boris Dacko

GSM +420 737 633 346

dacko@jachtservis.cz

info@jachtservis.cz

www.jachtservis.cz
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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 



Novinky pro rok 2010

DF 9.9 AS
Dvouválec o objemu 208 ccm, SOHC, 
4-takt, výkon 7,3 kw (9,9 k), 
alternator 6/10 A, manuální 
nebo elektrický stratér, váha 41 kg, 
cena 69.900 Kč

DF 8 AS
Dvouválec o objemu 208 ccm, 
SOHC, 4-takt, výkon 5,9 kW (8 k), 
alternator 6/10 A, manuální nebo 
elektrický stratér, váha 39,5 kg, 
cena 60.800 Kč

DF 60 ATL
Tříválec o objemu 941 ccm, DOHC 12V, 
4-takt, výkon 44,1 kW (60 k), 
el. startér, el trim a tilt, váha 104 kg, 
cena 210.950 Kč

DF 70 ATL
Čtyřválec o objemu 1502 ccm, DOHC 

16V, 4-takt, výkon 51,5 kW (70 k), 
el. startér, el trim a tilt, váha 155 kg, 

cena 224.880 Kč

DF 80 ATL
Čtyřválec o objemu 1502 ccm, 

DOHC 16 V, výkon 58,8kW (80 k), 
el. startér, el. trim a tilt, váha 155 kg, 

cena 236.600 Kč

DF 90 ATL
Čtyřválec o objemu 1502 ccm, DOHC 
16V, výkon 66,2 kW (90 k), el. startér, 
el. trim a tilt, váha 155 kg, 
cena 247.900 Kč

Nejlehčí
Nejúspornější

Nejrychlejší

Oficiální distributor pro ČR, hledá dealery po celé ČR, e-mail: suzuki-marine@email.cz, tel.: +420 776 884 668

Nejlehčí
Nejúspornější

Nejrychlejší
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Charterové plavby, kdo už by s nimi dnes neměl alespoň 
zprostředkovanou zkušenost a všichni ti, kteří mají zku-

šenosti již dlouhodobé, tak mi jistě dají za pravdu, že je 
dost riskantní si půjčit loď starší než dva, tři roky. To platí 
zejména tehdy, pokud neznáme konkrétní loď nebo majite-
le charterovky. Protože nás zajímalo, jak může vypadat loď 
po osmi letech v charteru u chorvatské společnosti NYA (Na-
vigare Yachting Adria), která je známá jedněmi z nejvyšších 
cen nájmů na Jadranu, vypravili jsme se na začátku května 
takovou loď sami otestovat.

Tříkajutová Elan 40 je povedený model známé slovinské 
loděnice. Oblíbený je zvláště zejména mezi sportovně za-
loženými jachtaři a loď bývá často využívána pro účely růz-
ných regat. Toto využití ovšem s sebou přináší zvýšené na-
máhání a rychlejší celkové opotřebení. Taková loď je tudíž 
mnohem náročnější a dražší na údržbu, často je potřeba 
měnit zejména oplachtění a části takeláže a pořádně „za-
brat“ dokáže dát „rozehřátá“ posádka i vybavení interiéru. 
S očekáváním problémů jsme si proto pro náš test vyhlédli 
právě tuto loďku.

V námi vybraném týdnu od 1. května panovalo na Jadra-
nu nejčastěji navíc Jugo o síle 35 uzlů, posádku tvořila naše 
redakční rada, tj. pouze naše manželská dvojice. O tom, že 
loď bude právě v tomto termínu podrobena testu záměrně 
nikdo z personálu charterovky neměl ani tušení. Vstřícnost 
týmu jsme měli možnost vyzkoušet už při samotném příjez-
du, kdy jsme nadvakrát přesunovali termín a hodinu kvůli 
doznívající nemoci. K nalodění nakonec v neděli došlo poz-
dě večer. Loď byla podle domluvy připravená na mole ote-
vřená s klíči uvnitř. Tam nás čekalo, popravdě řečeno, pře-
kvapení: Čistý a zachovalý interiér bez obvyklých nepříjem-
ných pachů, i když samozřejmě nesl stopy po opravách a vý-
měnách jednotlivých částí. Vyměněny byly některé dveře 
kajut (posádky je zřejmě znehodnotily surfováním) a  sou-
části hygienického zázemí. Potahy v salonu nesly stopy po-
užití, vyměněna byla i podlaha a části čalounění. Všechny 
opravy byly provedeny v odpovídající kvalitě a v žádném 
případě nesnižovaly použitelnost lodě.

NYA ve svých prospektech a na internetu uvádí, že na lo-
dích své flotily  má pro své klienty připraven „Welcome Pa-
ckage“. Připraveni jsme proto byli na obligátní místní Tra-

varicu. Namísto toho jsme v naší a to zdůrazňuji zapnuté 
lednici nalezli 4 studená piva zn. Karlovačko, 2 l džusu, la-
hev vína a na misce na stole ovoce. Příjemné osvěžení pro-
tože vždy je potíž s chlazeným pivem, lednice je teplá a pivo 
z auta jakbysmet.

Formality na druhý den proběhly standardně a potvrdilo 
se opět, že je skutečně potřeba důsledně dbát na kontrolu 
vybavenosti a funkčnosti lodě. Na účet stáří lodě nelze totiž 
připsat chybějící zásadní věc – harnesy. Vzhledem k počasí 
„venku“ bychom je asi dost postrádali. Jinak bylo na palu-
bě všechno a ovšem v jaké kvalitě: srovnané mapy bez vy-
gumovaných míst, několik průvodců (byli jsme dotazováni 
zda nechceme zapůjčit další v ČJ!). Kromě toho jsme v navi-
gačním stole objevili také čistou novou gumu a opravdu os-
trou tužku a telefon GSM s bezplatným voláním do chart-
rovky v případě potřeby. Jinak jsme každý den na něj dostá-
vali předpověď počasí, která ovšem v našem případě obsa-
hovala jednotvárně varování na poryvy SE větru. Ani k dal-
šímu vybavení nelze mít sebemenší připomínky: bezchyb-
ně fungující obě toalety,plně vybavená kuchyň, nářadí s po-
třebnými náhradními díly, sada raket, lékárnička, v kokpi-
tu uložené a srovnané hadice, kotva, lana, potápěčské vy-
bavení pro případ zamotaných lan, a vše ostatní v bezchyb-
ném funkčním stavu, často ještě nepoužité. Na druhou stra-
nu jsme ocenili vlastní GPS, jelikož na lodi montovaný GPS 
byl sice s grafickým displayem, avšak díky stáří již s poněkud 
problematickým zobrazením. 

Před vyplutím jsme provedli zevrubnou kontrolu lodě 
a drobné nedostatky odstranili resp. odstranil personál. Loď 
byla vybavena jeden rok starými plachtami s hlavní klasic-
kou a rolovací kosatkou. Samotná plavba proběhla bez pro-

Charter lodě Elan 40
– test nejstarší lodě z flotily NYA
Charter lodě Elan 40
– test nejstarší lodě z flotily NYA
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blémů i přes hodně větrné počasí. Motor a všechny systé-
my fungovaly správně a i autopilot ve velkých vlnách praco-
val bezchybně, což jsme při naší nepočetné posádce oprav-
du velmi oceňovali. Jedinou nepříjemnou závadou, která 
by mohla za určitých okolností vést k potížím byl rolfok, 
který při vytažení kosatky v silném větru namotával lano 
na spodní cíp plachty místo do bubnu. Pokud by si toho po-
sádka včas nevšimla, mohla by to před přístavem předsta-
vovat těžkosti.

Po našem pátečním návratu do Kaštely jsem se sešel s ma-
jitelem společnosti NYA, p. Zoranem Brkičem, se kterým 
jsme celou testovací plavbu zhodnotili a popovídali jsme 
si o systému údržby lodí flotily. Dozvěděl jsem se tak, že 
údržbu lodě považuje p. Brkič za vůbec nejdůležitější čin-
nost ve firmě. Klade na ní i zaměstnance takový důraz, že 

ve spolupráci s programáto-
ry vyvinul speciální program 
v němž celý proces plánova-
né údržby každé lodě floti-
ly (čítá 48 lodí) může do de-
tailu přes internet monitoro-
vat. Každá loď má svoji „kar-
tu“ se standardními přede-
psanými kroky a navíc jsou 
zde záznamy o provozních závadách, které jsou u každé 
lodě samozřejmě jiné. Kromě toho má každá servisní polož-
ka svého mechanika, který stvrdí svým podpisem provedení 
úkonu. Nemůže se tak stát, že na některé lodi dojde k opo-
menutí některých úkonů. Pan Brkič dokonce zašel tak da-
leko, že pro účely své společnosti odmítl přijímat personál 
z jiných charterovek s poukazem na nešvary, které si nezříd-
ka přinášejí s sebou. Tento pedantský přístup se však boha-
tě vyplácí. I v dnešní době je obsazenost lodí společnosti sil-
ně nadstandardní a společnost drží své ceny. 

 Po této diskuzi jsem nabyl přesvědčení, že náš bezpro-
blémový pobyt na nejstarší lodi flotily NYA nebyl dílem ná-
hody ale především pro tuto oblast zcela nezvyklého přístu-
pu k údržbě a tím potažmo pochopitelně i k zákazníkovi. 
A těch si tady skutečně hledí.

Pokud bych se tedy měl vrátit k úvaze z úvodu, zda char-
ter starší lodě přináší zvýšené riziko, musím říct ano, přiná-
ší. Ve společnosti NYA jsem ovšem letos v květnu zažil něco, 
co doposud se v Chorvatsku zdálo být nemožné, a tou věcí 
je zodpovědný přístup. Tímto způsobem je pak takové rizi-
ko minimalizováno a zkušenější posádky se jej v tomto pří-
padě rozhodně nemusejí obávat a budou-li věnovat chvíli 
navíc důkladnější kontrole, užijí si jako my krásnou plavbu 
na příjemné lodi. Tým NYA je totiž na jejich straně. n
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Firma VEMAT-CZ má dnes již téměř dvace-
tiletou tradici ve výrobě šňůr a ve výrobě gu-
molan patří mezi přední české výrobce.

n n n

Stále větší zaměření na technické výrobky jde 
ruku v ruce se stále se zlepšujícím technolo-
gickým vybavením a s rozšiřující se nabídkou 
technických materiálů.

n n n

Vedle základních materiálů pro výrobu šňůr 
a lan jako jsou polyester (PES), polyamid 
(PA) nebo díky své nízké hustotě plovou-
cí polypropylen (PP), používáme například 
také aramidová vlákna s obchodním ozna-
čením Twaron® (výrobcem je nizozemská 
firma TEIJIN). Jde o technicky a chemicky 
srovnatelný ekvivalent aramidových vláken 

dodávaných pod značkou Kevlar®. Více in-
formací přineseme v příštím vydání.

n n n

Předností naší firmy jsou  rychlé a pružné dodáv-
ky. Příznivé ceny dosahujeme vysokou produkti-
vitou práce. Zejména pravidelní zákazníci oceňu-
jí, že velmi široký sortiment výrobků držíme skla-
dem, což umožňuje dodávky obratem.

n n n

Máte-li zájem o naše výrobky, předběžné infor-
mace získáte na našem webu www.vemat.cz. 
Po nezávislé registraci budete mít přístup 
k objednávacím formulářům, kde si díky je-
dinečné webové aplikaci můžete vytvořit 
vlastní návrh šňůr. V konkrétních případech 
se na nás můžete samozřejmě obrátit, rádi 
Vám poradíme.
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HACJACHT
plachetnice na Orlíku

Nabízíme Vám pronájem kvalitních kajutových 
plachetnic od 7,30 m – 11,30 m 

se zabudovaným motorem na Orlické přehradě.

V naší nabídce najdete devítimetrovou 
Bavarii s kormidelním kolem 

a najvětší plachetnici na Orlíku Carmen.

Dopřejte si v Čechách jachting tak, 
jak ho znáte z moře.

www.hacjacht.cz
mob. 724991587, 723566355

info@hacjacht.cz

Přístav Marina Lipno – půjčovna Lipno Rent
tel.: 731 410 813, email: rent@lipnoservis.cz

www.lipnoservis.cz

Ceník kotvení – Marina Lipno 1 den 1 týden 2 týdny 1 měsíc Celá sezona

KOTVIŠTĚ 7m/10m 250 Kč 1 500 Kč 2 800 Kč 4 000 Kč 11 500 Kč

JACHETNÍ PŘÍSTAV
MARINA LIPNO

Nabízíme pronájem kotvišť v přístavu 
Marina v Lipně nad Vltavou. K pronájmu 
je celkem 115 sedmi nebo desetimet-
rových kotvišť, součástí stání je použití 
sprch a WC, přímo v přístavu je restau-
race. Denní kotvení zdarma, zpoplatněné je pouze stání přes noc.
V přístavu se nachází půjčovna rodinných elektročlunů a plachet-
nic se snadným ovládáním a bez nutnosti vlastnit řidičskou licenci 
VMP. Přímo v přístavu se nachází ubytování v apartmánech a boha-
tá nabídka volnočasových aktivit (cyklo-inline stezka s půjčovnou, 
bikepark, lanová dráha, akvapark, lanový park, bobová dráha, aj.)

JACHETNÍ PŘÍSTAV
MARINA LIPNO
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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 pronájem 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
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Většina z nás si za-
kládá na dokonalé 

funkci i na perfektním 
vnějším vzhledu motorů 
na svých člunech. Vněj-
ší čistotu lze snadno po-
soudit. Jiné je to už se 
stavem „útrob“ motorů, 
který lze zjistit až po de-
montáži. Stav vnitřních 
povrchů, palivové sousta-
vy, vstřikovacího systé-
mu, svíček a plochy hlav, 
válců, kroužků apod. 
běžný uživatel nezná 
a nemá ani možnost se 
o něm snadno přesvěd-
čit. K těmto informacím 
se dostaneme až v servi-
su, když motor začne zlo-
bit, ztrácí výkon, odmítá „jít do otá-
ček“ nebo „pouze“ špatně startuje. 
Pak jsme i nemile překvapeni kon-
statováním mechanika a samozřejmě 
i cenou práce a náhradních dílů. Vět-
šinou to ale bereme jako nutné zlo 
– vždyť jsou to jen stroje, které nema-
jí neomezenou životnost a podmínky, 
za nichž pracují, jsou často tvrdé. V re-
alitě je také mimo dosah našich mož-
ností starat se podrobně o to, čím mo-
tor „krmíme“ – palivo prostě získáme 
na pumpě a jeho složení je pro nás vel-
kou neznámou; musíme se spolehnout 
pouze na serióznost čerpacích stanic 
a jejich dodavatelů.

Budiž, do motoru nevidíme, přemýš-
let a vyvozovat závěry z dostupných 
informací ale můžeme. O co se tedy 
jedná?

Při běžném provozu palivo nemá čas 
„zestárnout“, snad pouze při dlouhé 
odstávce. Víme, že palivo uskladněné či 
ponechané nějakou dobu v nádrži či ka-
nystru podléhá znehodnocení. Viditelným projevem je vznik 
kalu – to můžete přímo pozorovat, ponecháte-li palivo delší 
dobu stát třeba ve skleněné lahvi. Zmíněný kal jsou různé kva-
sinky, houby a plísně, které se začnou množit i v tak nevhod-
ném prostředí, jakým uhlovodíková paliva bezesporu jsou.

V prostředí s větší vzdušnou vlhkostí, tedy zejména na vodě, 
je při provozu motoru situace o poznání horší: Rozdíl provozní 
teploty motoru (i ohřátého vzduchu v palivové nádrži) a tep-
loty motoru při delší přestávce není malý. Při chladnutí v ná-
drži kondenzují vodní páry a sráží se voda. Ta pak představu-
je pro rozvoj plísní a kvasinek přímo v nádrži prostředí přízni-
vější. Růst a rozkládání těchto mikroorganismů vede ke vzni-
ku různých látek, mimo jiné třeba organických kyselin, které 
už mohou vyvolávat korozi kovových povrchů palivového sys-
tému, čerpadla apod. Kal nasátý s palivem kromě toho zanáší 
filtry a palivové čerpadlo.

Přítomnost vody v pa-
livu se může projevovat 
problémy při startování 
a nepravidelným chodem 
motoru, má ale důsledky 
zejména na proces spalo-
vání a využívání energie 
paliva. Nižší teplota spa-
lování vede k nedokona-
lému hoření a vzniku uh-
líkových úsad – karbonu 
na hlavách válců a na pís-
tech, na kroužcích, injek-
torech a svíčkách.

Problémy mohou ku-
podivu narůstat při pou-
žívání dnešních paliv do-
tovaných bioaditivy – eta-
nol sice dychtivě pohlcuje 
vodu, ale v nádrži může 

docházet k fázové separaci a neho-
mogennímu uspořádání paliva, což 
je dalším nepříznivým jevem. Na roz-
díl od tuzemských benzinů je podíl 
bioetanolu v jiných evropských ze-
mích ve standardním benzinu vyš-
ší. Voda pohlcená etanolem z paliva 

nemizí a projevuje se stále negativ-
ně na vlastním spalování. Výsledkem 
je změna oktanového čísla, pokles vý-
konu motoru a postupné poškozování 
vnitřních ploch motoru.

Snahou vyřešit uvedené problé-
my se dlouhodobě zabývají výzkum-
ná pracoviště a vývojové laborato-
ře automobilek, dosud ale – zdá se 
– bez zásadního efektu. Pokusy vyu-
žít k „odstranění“ vody z paliva tře-
ba emulgátory mají spíše negativní 
efekt.

Co s tím – opravdu se s uvedený-
mi negativními efekty musíme smí-
řit s vědomím, že motor není v poho-
dě? Naštěstí existuje vynikající a pra-

xí všestranně prověřené řešení, vyvinuté vývojovými labo-
ratořemi americké firmy Star brite®. Tato společnost se již 
po několik desítek let zaměřuje na nejrůznější oblasti che-
mie pro průmysl a pokroková řešení se špičkovou kvalitou, 
a to i pro drobné a domácí uživatele. Nápad, který zamezu-
je vzniku uvedených problémů, spočívá v použití průmyslo-
vých enzymů. S nimi se denně běžně setkáváme třeba v pra-
cích prostředcích, kde se osvědčuje jejich účinnost a jinak 
nedostižná funkce, dnes jsou nasazovány ale v mnoha dal-
ších oblastech chemických procesů.

Speciální průmyslové enzymy mohou zabránit i oddělová-
ní vody od paliva, takže nedochází k jejímu soustřeďování 
u dna nádrže. Tam pak nevzniká příznivé prostředí právě pro 
ty škodlivé mikroorganismy. Stačí přidat do paliva nepatrné 
množství takových speciálních aditiv a nebezpečné kaly a usa-
zeniny nemohou vznikat. Voda z paliva samozřejmě zmizet 

Star tron  – hýčkejte váš lodní motor!Star tron  – hýčkejte váš lodní motor!
®
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nemůže, ale rozloží se do mikroskopických částič, takže pak 
dochází k jejímu rozptýlení spolu s palivem a ve spalovacím 
prostoru je díky vysoké teplotě bez problémů rozložena, aniž 
by způsobovala jakékoli škodlivé efekty.

Dalším důležitým důsledkem těchto speciálních palivových 
přísad je mnohem snadnější zážeh směsi ve válci a rovnoměr-
né hoření, ve svém důsledku pak lepší využití chemické ener-
gie paliva, tedy vyšší výkon a menší zatížení motoru a nižší 
tepelné namáhání všech jeho částí. Rovnoměrný chod, spoleh-
livý zážeh směsi a plynulé spalování omezuje mechanické na-
máhání, klepání a rázy – důsledkem je klidný a méně hlučný 
chod motoru.

S dokonalým spalováním i s působením malého množ-
ství enzymových přísad souvisí i další důležitý efekt: nedo-
chází k vytváření výše uvedených tvrdých karbonových úsad 
na stěnách a hlavách válců, na pístech, kroužcích, hlavách 
ventilů a svíčkách či tryskách, které vedou k většímu namá-
hání motoru, zvyšování jeho provozní teploty, ale násled-
ně i ke znečišťování a degradaci motorového oleje, zanáše-
ní mazacích kanálů a olejového filtru a čerpadla atd. Vytvá-
ření tvrdých karbonových vrstev je jednou z obtížně odstra-
nitelných závad a po určité době vyvolává potřebu důklad-
né a náročné údržby vnitřních motorových prostor, případ-
ně i k pracné a drahé výměně některých dílů. Přítomnost 
speciálních přísad vede k pomalému a postupnému uvolňo-
vání již usazených vrstev, takže po určité době jsou zmíně-
né klíčové díly motoru jako zázrakem dokonale čisté a lesk-
lé. Za další nezanedbatelný „bonus“ lze brát i fakt, že doko-
nalé spalování paliva má za následek potvrzené podstatné 

PRÉMIOVÁ ZNAČKA NA SVĚTOVÉM TRHU

- unikátní technologie v oblasti aditiv do motorových paliv

- vysoce efektivní využití speciálních enzymů

- zajištění dokonalého a stejnoměrného spalování paliva

- prokazatelné zvýšení účinnosti, zvýšení oktanového čísla 
nebo cetanového indexu a snížení produkce škodlivých 
emisí

- zamezení vzniku karbnonových úsad, odstranění již 
existujících vrstev karbonu

- dlouhodobá stabilizace paliva, zamezení kondenzace 
vody, vzniku kalů a usazenin

- samočinné průběžné čištění palivového systému

- snížení spotřeby až o 15 %

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 dobyl 
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 roz-
hodnutí, 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 Rotter-
damu v Holandsku. V současné době prodává společnost 
Star brite své produkty prakticky ve všech vyvinutých 
zemích světa a představuje vedoucí firmu v této oblasti. 
Nyní přichází i na český trh a věříme, že si i zde najde své 
příznivce. 

Obchodní zastoupení společnosti Star brite®:
Cassiopeia Consulting, a.s.,  Vlastina 23, 161 00  Praha 6 
tel.: 777 079 591
e-mail: info@starbrite.cz
e-shop: www.starbrite.cz

WWW.STARBRITE.CZ
Kompletní sortiment a ceny naleznete na:

BALZÁM PRO MOTORY

STAR TRON® GASOLINE ADDITIVE 
optimalizováno pro benzín

Aditiva jsou přídavky do motorových paliv zvyšující jejich kvalitu 
a účinnost. Jsou to čiré bezbarvé kapaliny, které jsou mírně cítit po 
parafinu. Aplikují se přidáním malého množství v doporučeném 
poměru přímo do paliva v nádrži.

–  stabilizuje benzín po dobu až 
jednoho roku

–  zlepšuje účinnost spalovacích 
motorů

–  je ideální i pro směsi benzínu 
s etanolem

STAR TRON® DIESEL ADDITIVE 

optimalizováno pro naftu

–  stabilizuje motorovou i palivo-
vou naftu po dobu až dvou let

–  zabraňuje škodlivým předzá-
palům směsi 

–  až o 90 % snižuje karcinogenní 
„kouření“ naftových motorů 

®

... unikátní technologie ... 
... zvýšení účinnosti ...
... stabilizace paliva ... 
... průběžné čištění ...
... snížení spotřeby ...

ADITIVA STAR TRON®

93008 - 237 ml - ošetří cca 500 l benzínu 

93016 - 473 ml - ošetří cca 1000 l benzínu 

93032 - 950 ml  - ošetří cca 1900 l benzínu 

–  průběžně čistí všechny části palivové soustavy i spalovacích 
prostorů; redukují nutnost jejich údržby 

–  minimalizují tvorbu karbonových úsad
–  zamezují růstu bakterií a plísní vzniku kalů a degradaci paliva
–  zabraňují okysličování paliva  
–  snižují spotřebu paliva až o 15 %
–  výrazně omezují produkci škodlivých emisí

93108 - 237 ml - ošetří cca 1 000 l nafty 

93116 - 473 ml - ošetří cca 2 000 l nafty  

93132 - 950 ml - ošetří cca 4 000 l nafty 

93100 - 3,79 l - ošetří cca 15 tis. l nafty 

93105 - 18,95 l - ošetří cca 76 tis. l nafty  

93155 - 208 l - ošetří cca 832 tis. l nafty 

SB-startron-e.indd   1 14.4.2010   20:53:07

snížení produkce škodlivých spalin včetně oxidu uhelnaté-
ho, tuhých exhalátů (sazí) a zdravotně nebezpečných kan-
cerogenních exhalací.

Díky rozsáhlým výzkumům a náročnému vývoji eliminují pali-
vová aditiva Startron® všechny uvedené nepříznivé efekty. Jsou 
proto využívány celosvětově. Jejich používání není přitom spo-
jeno s žádnými riziky a porušování záručních podmínek moto-
ru, protože chemicky jsou složeny opět pouze z uhlovodíko-
vých komponent. Garantovaně vůbec nepoškozují třeba ani 
speciální spalovací motory, sondy a katalyzátory apod. Aditiva 
Startron® odpovídají nejnáročnějším testům a normám, při roz-
sáhlých zkouškách byla zcela reprodukovatelně prokázána je-
jich naprostá bezpečnost a skutečnost, že jejich používáním ne-
dochází k porušování specifikací paliv podle ASTM (American 
Society for Testing and Materials) nebo k porušení zásad EPA 
(US Environmental Protection Agency – někdy USEPA), vztahu-
jících se na limity parametrů paliv.

Jejich používáním spolehlivě zabráníte výše popsaným ne-
příznivým efektům. Jsou k dispozici jak pro benzínové, tak 
i pro naftové motory a aplikují se velmi jednoduše – jen v ne-
patrném množství (ředění 1:2000 nebo 1:1000) se přidávají 
do nádrže přímo při tankování. A třešničkou na dortu je fakt, 
že při používání těchto aditiv klesá spotřeba až o 15 % a cho-
vání motoru odpovídá provozu s palivem o vyšším oktanovém 
číslu či cetanovém indexu. Díky tomu vychází používání aditiv 
Startron® z hlediska nákladů s kladnou bilancí.

Další podrobnosti najdete na stránkách www.startron.cz 
nebo www.startron.com.

Jiří Škácha
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Kvalitní a cenově dostupné lodní přívěsy 
německé výroby pro plachetnice a moto-
rové lodě délky 5 – 9 m a váze do 3000 kg

•  zazimování lodí od 700 Kč/bm
a sezonního vybavení

•  stavba lodí a plovoucích zařízení na zakázku

•  opravy lodí, výroba a prodej podstavců pod lodě

•  v prodeji máme sortiment firem Allpa, SVB,
Lindemann-KG

Kontakt:
Tomáš Linhart

Krámy 36, 262 03 Nový Knín
Tel: +420 602 315 923
linhart.tom@centrum.cz

www.lodniprivesy.eu

nejlep‰í znaãky

z Velké Británie

info@caravancamp.cz � 235 001 800 
Skladov˘ obchod � PrÛmyslová 1368 � 253 01Hostivice

INTERNETOV¯ OBCHOD

Stanová pfiedsíÀ ke karavanu 
(rÛzné velikosti 
a rozmûry)
od 7 399 Kã

UMBRIA 
vínov˘ – 
anglick˘ spacák, 
(Rozmûr: 193 cm x 83 cm)
899 Kã

Akãní nabídka Daisy set 
1 160 Kã

16díln˘ melamine
set Daisy
749 Kã

âistící
kartáã
2,4m 
749 Kã

DÏbán 1,5L,   
(materiál: lehk˘ 
a nárazu vzdorn˘
POLYCARBONAT)

328 Kã

www.caravancamp.cz 

ná‰ nov˘ partner

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
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Standardní skládací kola na lodi můžeme vídat dost často. 
Svoje místo si na palubě kola našla jako praktický dopravní 

prostředek pro pojíždění po často rozlehlé maríně. S rozvojem 
technologií se nyní otevírá příležitost pohodlně poznávat třeba 
i vzdálenější okolí navštívených přístavů. Hovořím tu o kolech 
alternativně poháněných elektromotorem, tedy elektrokolech.

Díky výborné spolupráci s firmou E-kolo, českým výrobcem 
elektrokol, jsme měli možnost na vlastní kůži se přesvědčit 
o tom, že ježdění na elektrokole je příjemná a užitečná věc. 
Osobně musím přiznat, že na kole jsem seděl naposledy před 
mnoha lety a kolo jsem ve svém životě rozhodně nepostrádal. 
K testu kola jsem proto přistupoval jako laik a s pořádnou dáv-
kou nedůvěry.

Boom elektrokol v posledních letech ovšem nelze přehléd-
nout. Kdo by si nevšiml podivných kol, na nichž se například pro-
háněli návštěvníci poslední výstavy v Brně. Robustní a řekněme 
i někdy poněkud těžkopádná konstrukce se zcela vymyká ob-
vyklé představě o jízdním kole tak, jak jej známe z posledních 
let. Elektrokola procházejí svým raným stádiem vývoje a obje-
vují se ve variantách kopírujících obvyklá provedení: skládačka, 
horák, turistické kolo a městské kolo. Teprve budoucnost ukáže, 
která z nich jsou slepou uličkou a která se na trhu dokáží uchy-
tit. Také moderní technologie ještě neřekly zdaleka své posled-
ní slovo. Elektrokolo není v podstatě žádnou novinkou, první 
zmínky o něm pocházejí z konce devatenáctého století. 

Pro nás, co jezdíme na lodi, je typickou volbou skládačka, 
a proto jsme zvolili do testu právě ji, konkrétně model E-kolo 
Barack v typické černé barvě ve sportovním provedení s lehký-

mi plastovými blatníky. Výrobce udává, že kolo Barack je urče-
no pro častou přepravu díky své mimořádné skladnosti a posky-
tuje dostatek výkonu pro jezdce s váhou do 110 kg. Elektroko-
la tohoto typu výrobce dokonce doporučuje i pro každodenní 
cestování městem, kde lze výhodně kombinovat MHD s dopra-
vou po vlastní ose. V současné době dokonce existují speciální 
mapy Prahy, které ukazují ideální trasy pro ty, kteří nehodlají 
trávit svůj čas v dopravních zácpách. Nás ovšem zajímalo, jak si 
Barack povede zejména mimo město, na trasách spíše typických 
pro cykloturisty a jak může zpříjemnit život loďařům.

Kolo Barack jsme testovali v okolí Orlické přehrady. Kolo 
bylo při plavbě umístěné složené na boku připevněné k relin-
gu. Barack váží s baterií celých 22 kg, takže vyložení na břeh 
vyžadovalo určitou fyzickou sílu. Pro snazší manipulaci lze 
ovšem baterii vyjmout a váhu kola tak snížit na 18,5 kg. Pro-
ces skládání a rozkládání je snadný a zvládne jej každý během 
minuty. Skládají se řídítka, překlápí rám a pro šetření místem 
v kufru auta lze sklopit i šlapky.

Kolo není standardně vybaveno nosičem, takže vlastně ne-
zbytnou výbavou pro jezdce je i kvalitní batoh. Tím ovšem 
končí starosti a začíná radost z jízdy a objevování okolí, k ně-
muž se báječně hodí. Barrack disponuje dvěma jízdními re-
žimy: režimem „PAS“ což je režim asistovaného šlapání, kdy 
elektromotor v zadním kole jezdci pomáhá překonat jízdní 
odpory a režim akcelerátor, který z Barracka dělá „motorku“. 
V tomto režimu lze pouhým otočením pravé rukojeti regulo-
vat rychlost jízdy ovšem za cenu zhruba polovičního dojezdu. 
Na cestách i necestách kolem Orlíku jsme se spoléhali přede-

E kolo na lodi redakční testE kolo na lodi redakční test
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Typ kola Skládací elektrokolo

Materiál rámu Aluminium 6061.T6

Ráfky Strong 20‘‘, alloy twin wall

Pláště Kenda 20x1,75 nebo 20x1,95 puncture resistant

Přehazovačka Shimano Tourney RD-TX51 (6 rychlostí)

Brzdy Tektro M530 - V type přední a zadní

Přední vidlice Zoom 190 odpružená

Řidítka Zoom - výškově stavitelná 100 - 115 cm

Sedlo Grand Star - černé, gelové

Sedlovka Zoom odpružená nebo vyklápěcí 30cm.
Rychloupínák Promax

Blatníky Přední i zadní. Černý ABS plast

Stojan Postranní s pojistkou proti sklopení

Speciální výbava Napájený konektor USB na řídítkách, modře svítící
ventilkys autoaktivací, zvonek s kompasem

HMOTNOST 18,5 kg + 3,5 kg baterie

Max. zatížení 110 kg

DOJEZD až 60 km v režimu PAS

Typ a kapacita baterie AE energy, Lithium-Polymer 360 Wh (36 V / 10 Ah)

Max. doba nabíjení 5,5 hodiny

POHON Asistované šlapání (PAS) / Akcelerátor

Typ elektromotoru Bezkartáčový v zadním náboji

Max. / jmenovitý
výkon motoru 400 W / 250 W

Průměrná rychlost jízdy 30 km/h

Max. stoupání 16% v režimu PAS

vším na asistované šlapání, při kterém také výrobce udává nej-
větší dojezd kolem 50 km. Barack si s ohledem na velikost kol 
(20 palců) poradil velmi dobře i s horším povrchem a nezpev-
něnými cestami. Na nich jsme ocenili i odpruženou přední vi-
dlici s proměnnou tuhostí. S překvapivou lehkostí jsme překo-
návali kopce a na pěkném asfaltu uháněli rychlostí až 25km/h. 
Při našich zastávkách v různých občerstvovacích zařízeních 
naše kola vzbuzovala zaslouženou pozornost. 

Pro jezdce je důležité, že si Baracka může vzít složeného 
a zejména v příplatkovém obalu i s sebou do restaurace, kde 
ho snadno umístí třeba pod stůl. Pokud se rozhodne jej nechat 
venku, lze kromě klasického zamknutí kola zamknout zvlášť 
Li-Pol baterii do rámu a zajistit ji tak před nenechavci. 

Barack je vybaven indikátorem kapacity baterie na řídítkách 
i na baterii samotné. Zastávky je možné využít i pro eventuál-
ní dobíjení baterie. Takové zacházení je možné, protože bate-
rie nemá paměťový efekt a dobíječka má přepravní rozměry. 

Dobíjení baterie do plna trvá obvykle 4-5 hodin a zvládnout 
jej lze z palubní sítě lodě ovšem za předpokladu, že je např. 
přes noc k dispozici 230V z břehové přípojky. 

Přes můj počáteční pesimismus musím uznat, že Barack 
na nás udělal dojem spolehlivého a překvapivě výkonného 
moderního dopravního prostředku. Při jízdě mimo zpevněné 
komunikace resp. na nepříliš dobrém povrchu je pochopitel-
ně znát, že Barrack pro tyto účely není určen, nerovnosti jsou 
znát a jízda není tak pohodlná jako na bezchybném asfaltu. 
Přesto nás rozhodně nezklamal, naopak. V rámci testu jsme 
navštívili mnohá místa, o nichž jsme do té doby neměli mnoh-
dy ani potuchy a kam bychom se jinak asi ani nedostali. Připo-
mínky bychom měli ale k absenci přepravního vaku ve stan-
dardní výbavě, a k vyšší hmotnosti. 

Loďařům a nejen jim lze ovšem kolo Barack rozhodně dopo-
ručit, jeho prostřednictvím se otevírají další možnosti a v jeho 
sedle se rozhodně nudit nebudete ať už se budete plavit 
na sladkých nebo slaných vodách. Kromě výletů z lodě určitě 
brzy zjistíte další možnosti využití vašeho Baracka.

Další informace naleznete na www.ekolo.cz . 

Výrobce: ekolo.cz
Showroom: Praha 7, Veletržní 33

tel.: 800 33 22 11
web: www.ekolo.cz

Cena vč. DPH: 23 999 Kč
Cena bez DPH: 19 999 Kč

Technické údaje:
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Každý z nás doufá, že prožije svůj pobyt na moři bez pro-
blémových situací. Realita však bohužel někdy bývá jiná. 

To dokládá i statistika Sea Help, poruchové služby, která půso-
bí na Jadranu v oblasti od Benátek po Dubrovník a dále na Ba-
leárských ostrovech.

Poruchová služba Sea Help pokrývá celé chorvatské pobřeží, 
které obsluhuje prostřednictvím svých osmi základen  ve měs-
tech:  Lignano, Portorož, Rovinj, Punat, Mali Lošinj, Zadar, Vo-
dice, Orebic. Tyto základny slouží jako výchozí body pro zása-
hové lodě, kterými jsou osmimetrové nafukovací čluny Bolero 
s pevným kýlem (RIB), které jsou stále v plné pohotovosti. Je-
jich vybavení umožňuje školeným kapitánům poskytovat po-
moc na profesionální úrovni.

Zásahové lodě
Lodě jsou vybaveny dvěma silnými motory a kompletní navi-

gační elektronikou včetně radaru. Kromě toho nesou na palu-
bě 2kW generátor, potápěčské vybavení, standardní náhradní 
díly jako jsou klínové řemeny, impelery, termostaty, ale i dvě 

výkonné pumpy o výkonu 2000 l/h. Důležité také je, že Sea 
Help je profesionální organizace, která je pojištěna proti pří-
padným škodám vzniklým při zásahu samotném. Toto je velmi 
důležitý moment při eventuálním jednání s pojišťovnou ohled-
ně likvidace škody.  Společnost Sea Help má své sídlo v Rakous-
ku a je partnerem autoklubu ADAC a ÖAMTC. Zásahy na moři 
jsou pak řízeny z Chorvatské centrály v Punat.

Trocha statistiky
Ačkoli by se to mohlo zdát na první pohled nepravděpo-

dobné, ze statistiky vyplývá, že nejčastěji využívají tuto služ-
bu majitelé plachetnic nebo posádky charterových lodí. Pro-
blémem pak nebývá nedostatek technických znalostí, nýbrž 
absence vhodného nářadí na palubě nebo chybějící náhrad-
ní díl. V sezóně 2008 kapitáni Sea Help zasahovali ve více než 
600 případech. Pomoc si vyžádal 451 skipper a 257 chartero-
vých posádek.

Jak je vidět, podobná příhoda se může stát komukoliv z nás, 
přičemž nás do nesnází může nejčastěji přivést námi nezavi-
něná situace způsobená vnějším vlivem. V takovém případě je 
pak nanejvýš dobré mít kvalifikovanou pomoc po ruce.

Sea Help nabízí tři druhy členství: 
n Majitelský Pass – určen pro majitele lodí celoročně 

na moři (ročně od 120,- €)
n Trailler Pass – určen pro majitele lodí přepravovaných 

k moři na vleku za autem (65,- €)
n Charter Pass – určen pro charterový pobyt do 14 dnů (50,- €)

Sea Help
– pomoc v nouzi
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Tyto Passy pak opravňují jejich držitele k čerpání následujících 
služeb zdarma:
n Odtah
n Dodání náhradních dílů
n Pomoc při nastartování motoru
n Dovoz pohonných hmot
n Uvolnění zapletených lan v propeleru
n Stažení z mělčiny
n Přeprava zraněných
n Informace o počasí
n Informace o revíru
n Zákaznický časopis a další výhody

Kromě výše popsaných služeb jsou pro držitele Passů připra-
veny doprovodné služby, jako zasílání meteovarování na mo-
bilní telefon (zdarma), kontrola zazimované lodě a ochrana 
proti krádeži.

Jak získat vybraný Pass?
Na internetových stránkách www.sea-help.com je k dis-

pozici kompletní soubor informací o této službě včetně ob-
chodních podmínek. Tady lze také snadno vyplnit formu-
lář (k dispozici v čj, brzy bude dostupná i slovenská ver-
ze) a přihlásit se k členství. Sea Help vás už poté sám bude 
kontaktovat a po zaplacení příspěvku obdržíte požadova-
ný dokument. n
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O tom, jak strávit nejlépe letní dovolenou asi nemusí 
nikdo příliš dlouho přemýšlet. Odpočinek u vody je 

ideální a dnes již zcela jednoznačnou volbou. To ovšem 
neznamená, že nejhezčí týden či dva z celého roku mu-
síte strávit pasivním odpočinkem v podobě polehává-
ní na pláži. I proto stále více našinců vyhledává aktiv-
ní dovolenou nikoliv však u vody, ale přímo na ni. Pro-
nájem plachetnic či motorových lodí s sebou však nese 
potřebu vlastnit odpovídající oprávnění k vedení plavi-
dla. V případě, že nechcete ztrácet čas studiem plaveb-
ního řádu, nebo během roku na to jednoduše nezbyl 
čas, nemusíte ale svou vizi o ideální dovolené hned za-
hazovat či odkládat na příští rok. Společnost Jacht ser-
vis Vám totiž nabízí možnost stát se kapitánem na lodi 
i bez potřebného oprávnění k vedení plavidla tzv. VMP. 
Na slapské a orlické přehradě nabízíme motorové říční 
lodě, k jejichž řízení Vám postačí pouhé proškolení na-
ším personálem. Tím se stanete zcela legitimním kapi-
tánem plavidla po celou dobu své dovolené. Námi na-
bízené lodě jsou určené k pohodlnému pobytu čtyř, až 
pětičlenné posádky. V kajutě naleznete kuchyňku, jí-
delní koutek, pohodlná lůžka i oddělené uzavíratelné 

WC. Prostorná kormidelna poskytuje ideální podmínky 
pro trávení společných chvil celé posádky, horní palu-
ba zase skvěle poslouží pro opalování. V případě pře-
háňky nebo zhoršeného počasí lze díky zastřešené kor-
midelně zcela pohodlně plout dál. Osmimetrové moto-
rové lodě jsou vybavené úspornými dieselovými motory 
a velmi snadným ovládáním srozumitelným i pro napro-
stého začátečníka. Zkušenosti z minulé sezóny ukazu-
jí, že ovládání těchto plavidel zvládne opravdu každý. 
Kontaktujte náš tým a informujte se o podrobnostech 
pronájmu motorových lodí na slapské a orlické přehra-
dě. Pro vyznavače jachtingu nabízíme vyhlídkové nebo  
kondiční jízdy na kýlových plachetnicích.  

Jacht servis, s.r.o.,
tel: +420 776 211 896
info@jachtservis.cz,
www.jachtservis.cz

Dovolená na lodi bez VMP

Plujte s námi světem jachtingu
Milí jachtaři, chystáte se strávit DOVOLENOU NA JACH-
TĚ, chcete se NAUČIT ovládat plachetnici či motorový 
člun na moři, hledáte rychlou LOĎ NA REGATU? Využij-
te nabídku firmy Nika Yacht. 

Jsme mladá dynamická firma, ve které pracují proškolení 
pracovníci. Máme dlouholeté  zkušenostmi  v  námořním 

jachtinku a  v oblasti  pronájmu  lodí. Spolupracujeme se spolehlivými  zahra-
ničními partnery, zastupujeme velké firmy SUNSAIL, Moorings, Dream Yacht.

Jachtu si můžete pronajmout ve všech jachtařsky zajímavých oblastech svě-
ta – v těch často navštěvovaných jako je Chorvatsko, Řecko, Itálie, Korsika 
nebo exotických jako karibské ostrovy, Kuba, Thajsko, Seychelly. Jsme speci-
alisti na pronájem v oblasti Tahiti s partnerem Tahiti Yacht Charter. 

Jste  zkušený  kapitán? 
Využijte  vyhledává-
ní  on-line  pro  plachet-
nice  a  motorové  lodě. 
Zvolte  si  zemi,  oblast, 
termín  a  počet  osob 
a máte výběr lodí. Zís-
káte  též  informace 
o  tom,  která  lodě  jsou 
volné.

Nemáte průkaz a chce-
te  na  loď?  Vydejte  se 
na  a  pohodovou  plav-
bu na hausbótu po evropských  řekách a kanálech. Ve Francii, Holandsku, 
Itálii či Irsku je široká nabídka hausbótů a říčních lodí. Nepotřebujete žádné 
předchozí zkušenosti či kapitánský průkaz.

Za  jaké ceny  lodě nabízíme? V ceně za pronájem jsou kalkulovány veške-
ré slevy zahraniční  společnosti PLUS bonus za NIKA YACHT za  rezervaci 
přes internet.
Hledejte  na www.svetjachtingu.cz nebo nás  kontaktujte,  vypracujeme Vám 
speciální nabídku. 

              Těšíme se na Vás...

Dovolená na lodi bez VMP
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NYS – Škola jachtingu se stala certifikovaným trénin-
kovým střediskem RYA (RYA Certified Training Center) 
se dvěma centry:
Sídlo školy v České republice pro teoretické kurzy na všech úrov-

ních,  tzn. Competent Crew, Day Skipper a Yachtmaster. Absolventi 
těchto kurzů po zvládnutí určených úkolů obdrží certifikát.
V Marině Kaštela, kde má bázi a certifikované lodě First 45, záro-

veň Škola může využívat ke své činnosti  rovněž certifikované  lodě 
v Egejskem moři. Certifikovaná loď musí mít veškeré záchranné pro-
středky nutné pro zaoceánskou plavbu, aby se účastníci kurzů nau-
čili ovládat tyto prostředky pro případ nouze včetně bouřkových pla-
chet, apod.
NYS – Škola jachtingu se tím stala školícím střediskem, které spa-

dá pod kompetenci RYA (Royal Yachtin Association) a MCA (Mariti-

tisková zpráva
me and Coastguard Agency)  s  právem vydávat  britské  kapitánské 
průkazy pro jachtaře jakékoliv země, kteří zvládnou zkoušku. Ačko-
liv jsou kapitánské průkazy na různé úrovni, jejich název a oprávně-
ní, na rozdíl od např. českých průkazů, není omezující nýbrž doporu-
čující. Tzn. že průkaz Days skipper neznamená, e se jeho držitel ne-
smí plavit v noci anebo daleko od břehu, ale znamená, že daný kurz 
a zkouška byly zaměřeny na denní plavbu v pobřěžních vodách.

Přehled kurzů RYA:

Competent crew – základní kurz pro ty, co nemají žádné zkušenos-
ti s plavbou na lodi a chtějí být kvalifikovanými členy posádky. Kurz je 
ukončen certifikátem RYA.

záchranných přístavů a úto-
čišť  pro  případ  mimořádně 
špatného  počasí.  Jedná  se 
o pětidenní kurz na lodi, kte-
rý  je  přípravou  na  zkoušku. 
Zkouška  probíhá  nezávisle 
na  kurzu  a  účastníci  kurzu 
jsou zkoušení britským exa-
minátorem.
Yachtmaster Offshore –  je 
z hlediska teorie zcela iden-
tický  kurz  jako  Yachtamster 
Coastal.  Liší  se  jen  prak-
tickou  zkušeností  na  moři 
a  očekává  se,  že  absolvent 
kurzu  zvládá  všechny  pře-
depsané  úkony  se  samo-
zřejmostí  a  bez  zbytečného 
zaváhání.  Důraz  je  kladen 
na  manévry  za  ztížených 
podmínek, vč. situací jako man over board pod plachtami, apod. Kurz 
je stejně jako v předchozím případě přípravou na zkoušku a zkouška 
probíhá odděleně a je vedena britským examinátorem. I z toho důvo-
du je snaha celý kurz vést co možná nejvíc v angličtině. Předpokládá 
se taky, že Yachtmaster se domluví vysílačkou všude na světě, lehce 
se orientuje v mapách, water pilotech, přílivových almanaších a nic 
z toho nemá na palubě k dispozici v češtině.

Commercial endorsment – oprávnění k řízení lodě za komerčním 
účelem  jako  profesionální  skipper.  Toto  komerční  oprávnění,  které 
na vyžádání Školy pro úspěšného absolventa kurzu vydává britská 
MCA (Maritime and Coastal Agency), umožňuje jeho držiteli zcela le-
gálně řídit loď ve funkci velitele plavidla profesionálně za komerčním 
účelem. Žadatel o tuto profesionální licenci musí projít kurzem přeži-
tí na moři ISAF, který Škola rovněž vyučuje.

Několik dat o Škole jachtingu – NYS:
Ředitel školy – NYS: Juraj Groch

Šéfinstruktor školy – NYS: Kateřina Křelinová
Všichni instruktoři praktických kurzů 

jsou vyškoleni Yachtmaster instruktoři RYA.
NYS-Škola jachtingu byla založena v roce 2008.

www.skolajachtingu.cz
e-mail: nys@skolajachtingu.cz

Day Skipper – je základní kurz pro jachtaře s minimální praktickou 
zkušeností. Nicméně co se teorie týče, je vůbec nejobsáhlejším kur-
zem a bez jeho zvládnutí se nedoporučuje pokoušet se o získání vyš-
šího oprávnění. Kurz probíhá jako šestidenní, frekventant plní jednot-
livé teoretické a praktické úkoly a instruktor na jeho konci do protoko-
lu vyznačí, zda absolvent kurzu smí anebo ne získat kapitánskou li-
cenci Day Skipper.

Yachtmaster Coastal – je vyšší stupeň kapitánského oprávnění, kde 
se už vyžaduje předepsaná praxe na moři. Toto oprávnění spadá již 
do kategorie Yachtmaster, což se považuje z mezinárodního pohle-
du ve všech třech podobách (Coastal, Offshore a Ocean) za vyso-
kou kvalifikaci k řízení lodě i posádky. Důraz je kladen na navigaci, 
schopnost plánovat dlouhé přeplavby v přílivových vodách, vypočítat 
správný kurz, ale i na dobré řízení posádky, plánování zásob na lodi, 
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OBOROVÝ KATALOG
 CHARTER
VLTAVA YACHT S.R.O.
Charter  –  pronájem  jachet,  ka-
tamaránů,  motorových  člunů, 
hausbótů.  Kapitánské  kurzy,  prů-
kazy MDČR. Prodej nových i oje-
tých lodí. Financování z charteru. 
Vysoká profesionalita. 16. 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,  pro-
dej, půjčovna test centrum. Ces-
tování 365 dnů v roce s Adventu-
re Rent – karavany, obytná auta, 
specialista na zimní karavaning, 
Autokaravan Ski Adventure, širo-
ké 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  jachtin-
gu,  kapitánské  průkazy,  fun  re-
gaty  (CHAMPAGNO CUP,  IZO-
LEPA CUP), teambuilding, zajiš-
tění kapitána, dopravy… apod.
+420 603 835 803
info@colins-yacht.cz
www.colins-yacht.cz

VLTAVA YACHT S.R.O.
Charter – pronájem  jachet,  ka-
tamaránů,  motorových  člu-
nů,  hausbótů.  Kapitánské  kur-
zy,  průkazy MDČR. Prodej  no-
vých i ojetých lodí. Financování 
z charteru. Vysoká profesionali-
ta. 16. Sezona.
+420 602 254 932,
+420 222 310 129
pinos@vltava-yacht.cz
www. vltava-yacht.cz

 LODĚ
ADVENTURE CENTRUM 
– RENT
Exklusivní dovozce značek HO-
BIE KAYAK (CZ, SK, SLO, PL), 

AUTOCAMP, SURFANGO, pro-
dej,  půjčovna  test  centrum. 
Cestování 365 dnů v roce s Ad-
venture Rent – karavany, obyt-
ná  auta,  specialista  na  zim-
ní  karavaning, Autokaravan Ski 
Adventure,  široké  poradenství 
v cestování.
+420 603 415 419
info@adventure-rent.cz
www.adventure-rent.cz
www. kajak-hobie.cz

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

 LODNÍ MOTORY
SUZUKI – MARINE
Oficiální  distributor  motorů  Su-
zuki  pro  celou ČR,  prodej  nafu-
kovacích člunů Suzumar, prodej 
příslušenství k  lodním motorům, 
servis lodních motorů Suzuki
+420 776 884 668
suzuki-marine@email.cz 
www.suzuki-marine.cz

 PŘÍSLUŠENSTVÍ
BATERIA SLANÝ CZ, S.R.O.
Dodáváme olověné bezúdržbo-
vé  hermeticky  uzavřené  aku-
mulátory pro lodní motory, UPS, 
elektrické vozíky, solární systé-
my,  dopravní  značení,  teleko-
munikace,  nouzová  osvětlení, 
technologie  AGM  –  pro  spalo-
vací motory, GEL – pro elektro-
motory.
+420 312 571 351
prodej@bateria.cz
www.bateria.cz

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

PLACHTÁRNA HOSTIVICE
Výroba  přístřešků  ke  karava-
nům,  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,  restaura-
ce, pro Baťův kanál – plavby mo-
torovou lodí pro skupiny i jednot-
livce, pronájem člunů a hausbó-
tů, firemní akce, rybaření, výlety, 
návštěvy vin. sklepů.
+420 630 579 456
info@batakanal.cz
www.batakanal.cz

HOTEL KAPITÁN
Sečská  přehrada  –  ubytová-
ní,  restaurace, antukové hřiš-
tě na volejbal, minigolf, půj-
čovna loděk, vodních šla-
padel a sportovních potřeb, 
přírodní ohniště a dětský 
koutek. Travnatá pláž se stro-
my, vstup do vody je pozvolný, 
vhodný  i  pro  malé  děti  a  ne-
plavce.
+420 469 676 325
kapitan@hotelkapitan.cz
www.hotelkapitan.cz

HOTEL PORT
Máchovo  jezero –  jachetní  pří-
stav přímo pod hotelem, ubyto-
vání,  restaurace,  venkovní  ba-
zén,  tenis,  minigolf,  půjčovna 
kol, lodičky, katamarány, šlapa-
dla, windsurfing.
+420 487 809 711
hotel@hotelport.cz
www.hotelport.cz

MARINA FREGATTA
Měchenice – plovoucí molo, uby-
tování,  restaurace,  cukrárna, 
parkování, slip do vody
www.marinafregatta.cz

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

MARÍNA LABE
Mezinárodní  veřejný  přístav, 
parkování, kotvení,  restaurace, 
ubytování, pořádání akcí.
+420 774 510 477
recepce@marinalabe.cz
www.marinalabe.cz

YC DYJE BŘECLAV o.s.
Nové  Mlýny  –  jachtařský  are-
ál,  kotvení  lodí,  pořádání  re-
gat  včetně  mistrovských  závo-
dů, kompletní zázemí, camping 

– přípojky, kitesurfing, windsur-
fing, zimní karavaning
+420 519 515 320
www.ycdyje.cz

YC BARRANDOV
Orlická přehrada – kotvení lodí, 
restaurace,  ubytování,  parko-
vání  aut  i  lodních  vleků,  zpev-
něný slip, pořádání závodů
 +420 602 220 027
yachtclub@unitec.cz
www. yachtclubbarrandov.cz

YC CERE
Praha – pod Vyšehradem, kot-
vení  lodí,  restaurace,  parková-
ní, slip do vody, pořádání  jach-
tařských  závodů  a  společen-
ských akcí, klubová činnost
+420 605 815 688
info@cere.cz
www.cere.cz

YC ČERNÁ
Lipno – marína, jařábování lodí, 
jachtařské  závody  ,  camping 
a  karavaning,  občerstvení,  ho-
telové zázemí
+420 602 569 970
www.yccerna.cz

YC RADAVA
Orlická přehrada – kotvení, ob-
sluha mola,  přípojky  na mole  , 
lodní servis a prodej drob.  lod.
příslušenství,  restaurace a klu-
bovna, apartmány, parkování.
+420 776 211 896
info@jachtservis.cz
www.yachtclubradava.cz

 SERVIS
AGAPA SERVIS S.R.O. 
Opravy a  instalace  lodních mo-
torů a převodovek, příprava lodí 
na  sezonu  a  zimování,  opravy 
laků + antifouling, opravy dřevě-
né i železné obšívky, stavba vle-
ků pod loď, montáž doplň. vyba-
vení ,prodej náhradních dílů 
+420 777 289 815
info@agapaservis.cz
www.agapaservis.cz

SCHÖN-BOOT S.R.O.
Prodej  a  servis  lodí  QUICK-
SILVER  a  motorů  MERCUR 
a HONDA-MARINE.
+420 736 533 209
schon_boot@email.cz
www. schon-boot.cz
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Díky kvalitní přepravní soupravě s nízkými pro-
vozními náklady a zkušenému týmu přeprav-
ců Vám chceme nabídnout dopravu Vašich lodí 
a mobilních domů po celé Evropě.

Technické údaje přepravní soupravy:

Nosnost soupravy: 4650 kg 

délka ložné plochy: 11,7 m

šířka ložné plochy: 2,3 m

výška ložné plochy: 0,7 – 0,9 m 
 (klec na kýl výška 40 cm)

naviják s dálkovým ovládáním pro šetrnou manipulaci

Oslovte nás s konkrétní nabídkou a my 
Vám obratem připravíme kalkulaci uši-
tou na míru.

Aktuální nabídka transportu

Bezkonkurenční cena přepravy po celé Evropě

Kontakt:
Josef Hlaváček 
mobil: +420 602 319 737
email: aqua.marine@tiscali.cz 
Nové Dvory 21, Okres Příbram 
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Prodám novou Loď Lamberti  18.5 
Open  s  motorem  Suzuki  DF90 
ATL, vše nové v záruce s přivěsem 
a prislusenstvim.
Vice info na tel: 776 884 668

Plachetnice Skipper 9 m včetně ba-
den  plata,stavba  1986,  celk.  rek. 
2000,  plachty  zánovní  Seil  Servis, 
rolfok  Plastimo, motor  Volvo  Penta 
10 hp, nová kompres. lednice, 5 lů-
žek, 399.000 Kc, petr@levnedily.cz, 
tel.: 777 815 555

Jedno  z  nejvýkonnějších  LED  svě-
tel  na  trhu,  při  příkonu 18 W několi-
kanásobně  překoná  H3-55  W.  Po-
pis: 9-30 V/DC; vodotěsné IP69k; do-
svit  68 m;  barva  světla  8000  °k;  jas 
4600 Lux; teplota tělesa 42 °C;
www.rafservis.net

Prodám  nafukovací  člun  ZODIAC  2,60  m  s  moto-
rem JOHNSON 3,3, spolehlivý, bezproblémový, cena 
30 000 Kč. tel.: 602 284 532 
Kontakty: tel. 602 284 532
e-mail: mgr.cerny@seznam.cz

Prodám Bayliner Capri,  d  6,15,  Volvo Penta  98  kw, 
spotřeba 12-20 l/h, spolehlivý, po servisu. 8 osob, led-
nička,  bimini,  příďový  fendr,  persenik,  sonar,  panto-
graf na záložní motor, náhradní vrtule a jiné díly, Čes-
ké  i mezinárodní  osvědčení  do  r.  2013, Chorvatská 
známka do 6. 8. 2010, originální vlek, cena 175 000 
Kč. tel.: 602 284 532 
Kontakty: tel. 602 284 532,
e-mail: mgr.cerny@seznam.cz

Prodám kajutovou mahagonovou loď Kirsten 6,5 x 2,2 m. 
Otypována  pro  7  osob  2-3  lůžka.  Motor  Volvo  penta 
AQ115.  Loď  i motor  se  Z-náhonem  po  celkové  rekon-
strukci v roce 2006. Technická do roku 2014. Max rychlost 
v kluzu 45 km/hod. Spotřeba v kluzu +- 50 l/100 km. Vý-
bava: Kotva, fendry, Persenic, bilgepumpa, můstek, dřez 
s tekoucí vodou, 2 plotýnkový vařič (campinggas), che-
mické WC, měnič napětí 12/220V. Baterie Vetus 70Ah. 
Nová nerezová nádrž 90 l. Voda 70 l. Persenik po výměně 
zipů a slídy. Možnost kotvení v Praze na Císařské louce. 
Cena 215000 Kč - Rychlé jednání-sleva. 
Kontakty: tel. 775 648 500
e-mail: ellukasa@volny.cz

Máte zájem si půjčit nafukovací člun s  lodním moto-
rem? Nyní akční cena 800 Kč/den. Info na 606669017 
nebo pujcovna@boatcentrum.eu
Kontakty: tel. 606 669 017, e-mail: lid@email.cz

Lodní přepravník na 1300kg, bržděný – NOVÝ.
Cena dohodou, odpočet DHP.
Kontakty: tel. 607 525 351, e-mail: lid@email.cz

Prodám motorový člun SPORT 100, délka 5,8m, 2x 
vest. Crescent, po celkové GO, krycí plachta - cabrio, 
možno i s přepravníkem. Platné doklady ČR i meziná-
rodní. Připravený na sezonu.
Kontakty: tel. 607 525 351, e-mail: lid@email.cz

Prodám člun SPATZ, délka 4,15 m, vestavěný motor 
50 Hp, po celkové GO, nové sedačky, krycí plachta, 
platné doklady ČR i mezinárodní, vč. přepravníku. Při-
pravený na sezonu. Cena dohodou.
Kontakty: tel. 607 525 351, e-mail: lid@email.cz

Prodám dřevěný člun SPATZ (r. v. 1972) s motorem 
VOLVO 55 k a příslušenstvím (pádla, 2 páry vodních 
lyží, plechová nádrž).Délka 4,1 m, šířka 1,5 m, váha 
bez  motoru  cca  140  kg,  nosnost  4  osoby.  Vhodný 
k vodnímu lyžování.Mohu předvést na vodě.
Kontakty: tel. 606850108, e-mail: ruzekl@seznam.cz

Prodám motorovou  loď Sea Ray 260  (275  Internati-
onal) Sundancer, rok výroby 2005, motor Mercruiser 
5,7 l MPI Bravo III, najeto 113 motohodin, délka 8,6 m 
a šířka 2,59 m,postojná výška v kajutě, spaní min.pro 
4 osoby, kuchyň, mikrovlnka, sprcha, záchod včetně 
nádoby na 100 L a macerátoru, plyn. vařič, el. kotva 
s dal.ovl., rádio s CD a dal.ovl u volantu, 220 V přípoj-
ka,nádoba na vodu 170  l, modrá barva, klimatizace, 
vysílačka  Raimarine,kompletní  plachty  –  stan,  GPS 
Garmin  3010C  a  radaru,  sonarový  modul  GSD22 
včetně sondy, přívěs na 3500 kg. Cena akční 44000 
Eur (DPH?).Cena  lodi bez vleku 42000 Eur (DPH?). 

Možnost stání Chorvatsku-ostrov Rab.Loď je po kom-
pletním servisu, antifouling lodě + motoru, oleje, nápl-
ně atd. a je připravena na sezonu.
Kontakty: tel. 602703456, e-mail: derbybar@volny.cz

Délka 430,  šířka 1,75 pro 5 osob,  laminát dvojí  dno, 
kompletní údržba nový lak, nový antifouling, nová krycí 
plachta, přepravní vozík s SPZ, kotva, bimini, vyvazo-
vací lana, fendry, radio, echolot, motor Yamaha 30HP 
kompletně  servisovaný-výroba  rok  2004,  rok  výroby 
člunu je 1987. Člun je k vidění kousek za Prahou.
Kontakty: tel. 777 987 796, e-mail: jplus@seznam.cz

Nafukovací gumové čluny s příslušenstvím od délky 
2,60 m do 4,80 m. Motory od 2,5 – 70 PS. Kompletní 
servis lodí a motorů VOLVO a MERCRUISER. Ceny 
od 5000 Kč.
Kontakty: tel. 777216014
e-mail: jan.horacek@lodehoracek.cz

Prodám  Bayliner  2252  Ciera  +  trailer  r.  v.  2003 
d: 6,7 m, š: 2,5 m, pro 9 osob, motor Mercruiser 5,0 
Alpha 1,220 PS. Výbava: WC, umyvadlo, vařič, nádrž 
na vodu 50 l, echolot, vysílačka, rádio, bimini, kotva. 
Loď  jezdila  jen na sladké vodě. Vše  top stav! Cena 
včetně traileru: 620 000 Kč.
Kontakty: tel. 606 381 226
e-mail: ludek.zvonda@centrum.cz

nafukovací  člun  Zodiac  Futura  S  MKII  d.  420,  r.  v. 
2000  + motor  Mercury  30  Hp,  r.  v.  2000,  nové  do-
klady,  konzole  řízení,  hliníková  podlaha,  příďový 
vak, přepravní plachta + příslušenství. Výborný stav. 
Cena: 119 000 Kč
Kontakty: tel. 777940704, e-mail: info@mirax.cz

Prodám motorovou kajutovou  loď, délka 7,8 m x šíř-
ka 2,49 m, materiál trupu dřevolaminát, váha 1,9 tuny, 
technická kontrola platná do 31. 07. 2013, spaní pro 
6 osob, tlaková voda, nádrž na vodu 40 l, dřez, che-
mické WC + příprava na lodní WC, schůdky do vody, 
benzínová nádrž cca 120 l, konzole řízení s kormidel-
ním kolem. K lodi přídám přívěs pro přepravu lodi bez 
technického průkazu. Lod je možné osadit přívěsným 
motorem s krátkou či dlouhou nohou díky redukci kte-
rou na  lodi ponechám. Lod prodávám bez závěsné-
ho motoru za cenu 149 000 Kč. PS: loď kotví v Praze, 
po předchozí domluvě rád předvedu.
Kontakty: tel. 777 721 432
e-mail: stazista@seznam.cz

motorový člun Bayliner 175 BowRider, r. v. 2006, mo-
tor Mercruiser 3,0 L, pro 6 osob, další  fota na přání 
zašlu. Cena:  299.000  + DPH. Cena  včetně US  vle-
ku bez RZ.
Kontakty: tel. 775 111 811
e-mail: info@sherwoodscuba.cz

Prodám motorový člun VEGA 455 délka 4,70 
zachovalý,  ježděný pouze na sladké vodě, motor 2T 
Selva 80 koní, spolehlivý, minimálně ježděný, spotře-
ba cca 10 l / hod. Podvozek r. v. 2004, téměř nejetý. 
Cena 75.000 Kč
Kontakty: tel. 777 623 372
e-mail: markryska@volny.cz

Prodám šlapadlo  na  vodu  kopie  „VW Brouk“. Barva 
žlutá. Cena: 49 000 Kč.
Kontakty: tel. 602270854
e-mail: pavel.burger@tomotank.cz

Koupím plachetnici  typ beluga nebo  jinou  kajutovou 
plachetnici délky kolem 6 m. Středočeský kraj, okres 
Benešov cena do 50.000 Kč 
Kontakty: tel. 731 440 426
e-mail: tomas.semrad@semby.cz

nafukovací člun Zebec Armada 430, r. v. 2003 + mo-
tor Selva 30 Hp, r. v. 2001, doklady, konzole řízení, se-
dačka s úložným prostorem, nádrž 30 l + veškeré pří-
slušenství. Jen vyplout. Cena 65 000 Kč. 
Kontakty: tel. 777 940 704, e-mail: info@mirax.cz

Prodám  použité  gumové  čluny  s  příslušenstvím 
od délky 2,40 do 3,50 m. Motory od 3 – 9,9 PS. 
Kontakty: tel. 777 630 211, e-mail: rd-oil@volny.cz

Prodám RINKER 232 CAPTIVA, r. v. 2003 s motorem 
Mercruiser  5,0  MPI,  d-7,83,  š-2,50.  Výbava:  echo, 
kompas, rádio, CD, umyvadlo, bimini, přístavní plach-
ta,  kompletní  stanové  oplachtění, WC,  fendry,  lana, 
kotva.  Stav:  jako  nová,  bez  jakéhokoliv  poškození. 
Cena včetně přepravního vleku 850 000 Kč. Od 1. 7. 
do 20. 8. v Chorvatsku.
Kontakty: tel. 777 630 211, e-mail: rd-oil@volny.cz

Prodám AQUATRON 2000 SC,  s motorem Mercrui-
ser 3,0. Výbava: rádio, CD, echo, fishfinder, přepravní 
a přístavní plachta, biminy, fendry, lana, kotva. Loď je 
v pěkném stavu, připravena na sezónu. Cena včetně 
přepravního vleku 310 000 Kč.
Kontakty: tel. 777 630 211, e-mail: rd-oil@volny.cz

Prodám BAYLINER 2052 CAPRI LS, r. v. 1999 s mo-
torem Mercruiser  4,3.  Výbava:  rádio,  CD,  echo,  fis-
hfinder, kompas, GPS, WC, sprcha, biminy, komplet-
ní  stanové  oplachtění,  přepravní  a  přístavní  plach-
ta,  zimní  zaplachtění,  fendry,  lana,  kotva. Spaní pro 
3  osoby.  Loď  je  bez  jakéhokoliv  poškození,  připra-
vena  na  sezónu.  Cena  včetně  přepravního  vleku 
440 000 Kč. 
Kontakty: tel. 777 630 211, e-mail: rd-oil@volny.cz

Prodám  kýlovou  kajutovou  plachetnici  francouzské 
výroby 1979. Váha 1.000kg, délka 6,2 x 2,4 metru. 4 
kóje. Ve výborném stavu. Cena 115.000 Kč.
Kontakty: tel. 602 193 628, e-mail: tig@email.

RADIO ZESILOVAČ S MOŽNOSTI PŘIPOJENI MP3 
Zcela nový Mini Hi-Fi Stereo zesilovač pro automobily, 
motocykly nebo lodě. Vstup pro jack RCA pro import 
MP3. Funguje dobře s  iPody a dalším audio zaříze-
ním. Funkce: RCA vstup pro MP3 Vestavěný FM tuner 
(FM87.5MHZ – 108.7MHZ) Max. output: 8 Volts RMS 
LED podvicení pro ovládání hlasitosti Twin Power IC 
Chips v Hliníkovém pouzdře Rozměry: délka 148 mm 
šířka 70 mm výška 40 mm Specifikace: Vstupní napá-
jení: 12 V DC 6A Vstupní citlivost: 0-2V RMS Vstup-
ní  impedance:  20k  ohmů  Impedance  reproduktorů: 
8ohm  na  16ohm  Frekvenční  odezva:  10Hz  +  /-1dB 
Min. THD: 90 dB Současti  je kabel napajeni a kabel 
na propojeni mp 3 3.5 jack
Kontakty: tel. 604 542 760, e-mail: maly.cz@tiscali.cz

Zabýváme se renovacemi lodí od interiéru až po ex-
teriér včetně motorů, kompletní  repase a opravy ve-
stavěných motorů OMC, Mercruiser, Volvo Penta a td. 
Obnovy nátěrů pod čarou ponoru Antifouling, tak i nad 
čarou ponoru kvalitníma a odzkoušeními  laky. Opra-
vy elektroinstalace tak i jejích součástí a spoustu dal-
ších  prací  dle  přání  zákazníka. Opravy  je  třeba  do-

mluvit  dopředu  po  tel.  domluvě  nebo  na  email.  Po-
kud je to v našich silách tak objednáváme díly přímo 
z USA  což  značně  snižuje  cenu.  Je  to  náš  koníček 
zkuste nás a uvidíte. 
Kontakty: tel. 603514073
e-mail: sos.lode@seznam.cz

Nabízím nový kajutový člun 430 x 180 cm Pro 4 oso-
by váha 210 kg motor do 40 hp
Kontakty: tel. 773 298 852
e-mail: stavbalodi@seznam.cz

Nabízím nový kajutový člun 430 x 180 cm Pro 4 oso-
by váha 210 kg motor do 40hp
Kontakty: tel. 773298852
e-mail: stavbalodi@seznam.cz

Prodám nový kajutový motorový člun. 7 x 2,5 m
Kontakty: tel. 773 298 852
e-mail: stavbalodi@seznam.cz

Měnič napětí 400 W – 900 Kč – 12 V měnič napětí 
800 W – 1920 Kč – 12 V i 24 V Více na offroad-atv.cz
Kontakty: tel. 606 442 503
e-mail: shop@offroad-atv.cz

Nová motorová  jachta Merry Fischer model 2010 se 
zabudovaným  dieslovým  motorem  Yanmar  o  výko-
nu 110 k vhodná na moře  i na řeku. Vybavení: zad-
ní  koupací  platforma  se  žebříkem,  otevírací  střecha 
kajuty nad kormidelnou, calounění kokpitu, stůl v ko-
kpitu s lužkovou úpravou, uzavírání kajuty posuvnými 
dveřmi, sluneční střecha, kompletní uzavřeni kokpitu. 
d 6,66 m, š 2,64 m, ponor 0,7 m, hmotnost 2070 kg. 
Homologováno  pro  kategorii  C  7  osob  (2+2  MÍST 
NA SPANÍ). K lodi možno dodat nový dvouosý přivěs 
JB  typ PL 30, celk. váha 2800 kg. Cena  lodi včetně 
příslušenství: bez DPH 38.596 €, s DPH 46.315 €, pri-
ves vcetne DPH 139.230 Kč.
Kontakty: tel. +420 602 325 965, e-mail: petr@lode.cz

Sun Odyssey 30i 
Za  velmi  výhodných  podmínek  –  nová  loď  k  vidění 
na Slapech, nejetá, model 2010, plná garance, plná 
výbava: motor diesel Yanmar 21 Hp, kování pro spi-
nakr, pridavan baterie 70 Ah, lednice, teplá voda, spr-
cha  v  kokpitu,  bimini,  kormidelní  kolo  v  kuži,  dřevo 
v kokpitu, el. vrátek, radio/CD/MP3 s repro i v kokpi-
tu. d 8,99 m, s 3,18 m, váha 3900 kg, + doplňky, vše 
v  ceně. Cena bez DPH 59.440 €,  s DPH 71.328 €. 
Ihned k dispozici.
Kontakty: tel. +420 602 325 965, e-mail: petr@lode.cz

Laminátová rodinná loď 4,40 x 1,72 x 0,30 m, pol-
ské  tovární  výroby  s  certifikátem  Germanischer 
Lloyd a CE kategorie „C“ – příbřežní plavba – mož-
ná plavba v Chorvatsku. Díky CE certifikátu lze loď 
bez  problému  přihlásit  na  SPS  s  motorem  nad  5 
koní. Do výkonu 5 koní včetně je provoz na našich 
vodách bez průkazu VMP a přihlášení. Konstrukce 
s  dvojitým  dnem.  Kompletní  dokumentace.  Vhod-
ná  pro  rekreaci  i  rybaření  se  třemi  uzamykatelný-
mi uložnými prostorami, vzduchovou komorou, ne-
rezovými vazáky na přídi a zádi, schválená na zá-
věsný motor do 10 koní. Na prodej s vlekem za OA 
s navijákem. Včetně vesel, pěkná loď. V případě zá-
jmu  možno  dodat  nový  motor  za  výhodnou  cenu. 
Cena za  loď s vlekem na značkách včetně převo-
du 55.000 Kč.
Kontakty: tel. +420 602 325 965, e-mail: petr@lode.cz

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE ZDARMA
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www.rafservis.net

                                                    
                                

LED osvětlení
www.rafservis.net

                                                     

12V–24V 

LED osvětlení 
www.rafservis.net 

 

Valdštejnská 530
472 01  Doksy
tel.: +420 487 809 711
fax: +420 487 809 744
e-mail: hotel@hotelport.cz
www.hotelport.cz

K A Ž D Ý  M Á  S V Ů J  P O R T . . .

H O T E L  P O R T
M Á C H O V O  J E Z E R O

25 pokojů / 73 lůžek /
■ sprcha, WC, TV-SAT, telefon
■ restaurace a terasa 

s nádherným výhledem 
na Máchovo jezero

■ venkovní dohřívaný bazén,
tenis, minigolf, beach volej-
bal, půjčovna horských kol 
a lyží, fitness, stolní tenis,
půjčovna pro vodní sporty,
lodičky, katamarány, 
šlapadla, windsurfing

■ v zimě přírodní bruslení 
a běžky

K O N F E R E N C E
&  M Í T I N K Y

Theatre
kapacita 90 osob

School
kapacita 30/60 osob

Conference
kapacita 30/60 osob

Board
kapacita 30 osob
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28 STRAN LODÍ NA PRODEJ + KARAVANY

DISTRIBUČNÍ MÍSTA LODĚ ZDARMA – ČR – 2010
FIRMA ULICE MĚSTO KONTAKT

ORGANIZACE:
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPR.PRAHA JANKOVCOVA 4 PRAHA 7 www.spspraha.cz
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPR. PŘEROV BOHUSL. NĚMCE 640 PŘEROV
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPR. DĚČÍN HUSITSKÁ 8 DĚČÍN
ČESKÝ SVAZ JACHTINGU ZÁTOPKOVA 100 PRAHA 6  www.sailing.cz

KLUBY A PŘÍSTAVY:
YC RADAVA RADAVA ORLICKÁ PŘEHRADA www.ycr.cz
MARÍNA LABE PÍŠŤANY 3 ŽALHOSTICE www.marinalabe.cz
MARÍNA VLTAVA DVOŘÁKOVA STEZKA 27 NELAHOZEVES www.marinavltava.cz
ODYSSEUS JACHTCLUB ROZKOŠ HRADEC KRÁLOVÉ www.odysseus.roji.cz
YACHTSPORT SLEZSKÁ HARTA SLEZSKÁ HARTA HEŘMANICE www.yachteshop.cz
YACHTCLUB DYJE BŘECLAV O.S. NOVÉ MLÝNY PAVLOV www.ycdyje.cz
YC LOKOMOTIVA PLZEŇ BOLEVÁK PLZEŇ www.jachting2.tjloko-plzen.zc
YC CERE PODOLSKÉ NÁBŘEŽÍ PRAHA 4 www.cere.cz
ČYK POD VYŠEHRADEM PRAHA 4 www.cyk.cz
YC BARRANDOV BARRANDOVSKÁ ZÁTOKA ORLICKÁ PŘEHRADA www.yachtclubbarrandov.cz
DAVLE MARINA NA NÁMĚSTÍ 39 DAVLE www.davlemarina.cz
YC ČERNÁ V POŠUMAVÍ LIPNO ČERNÁ V POŠUMAVÍ www.yccerna.cz
MODRÁ LODĚNICE SLAPY SLAPY www.modralodenice.cz
CA BAŤŮV KANÁL VESELÍ NAD MORAVOU VESELÍ N.MORAVOU www.batakanal.cz
MARINA FREGATTA MĚCHENICE MĚCHENICE www.marinafregatta.cz

PRODEJCI A SERVISY:
BOAT LIFE S.R.O. ŘÍPSKÁ 9a BRNO www.boat-life.com
BOATSERVIS KLIMEŠ K CIHELNĚ 56 ZLATNÍKY – HODKOVICE www.boatservice.cz
CAMPING TEX PALACKÉHO 615 LOMNICE N. POPELKOU www.campingmarket.cz
COMLET ZÁMECKÁ 223 LITOMYŠL www.comlet.cz
CZECH MARINE S.R.O. DUBYČNÉ 93 ČESKÉ BUDĚJOVICE www.czmarine.cz
DOMANSKÝ S.R.O. ČESKOBRODSKÁ 556/2 PRAHA 9 www.domansky.cz
DOMANSKÝ S.R.O. 0.KM TEPL.DÁLN.D8 PRAHA – ZDIBY
DOMANSKÝ S.R.O. JEREMIÁŠOVA 1298 PRAHA 5
E-KOLO VELETRŽNÍ 33 PRAHA 7 www.ekolo.cz
FAS YACHTING S.RO. WOLKEROVA 1 PRAHA 6 www.fasyachting.cz
HONDA – BG TECHNIC CZ, A.S. U ZÁVODIŠTĚ 251/8 PRAHA 5 – CHUCHLE www.hondastroje.cz
JACHT SERVIS VEBR SLAPY 331 SLAPY www.vebr.cz
JACHT SERVIS S.R.O. POLNÍ 130 MNICHOVICE – MYŠLÍN  www.jachtservis.cz
LODĚ HORÁČEK CHOTOVICE 50 CHOTOVICE www.lodehoracek.cz
LODNÍ CENTRUM OSTRAVA STAROBĚLSKÁ 73 OSTRAVA www.lodnicentrum.cz
NIKA YACHT TŘ. TOM.BATI 5213 ZLÍN www.nika-yacht.cz
VLTAVA YACHT ŠIROKÁ 6 PRAHA 1 www.vltava-yacht.cz
ČERPACÍ STANICE MIKULÁŠOVICE MIKULÁŠOVICE MIKULÁŠOVICE
ČERPACÍ STANICE MILÍN MILÍN MILÍN – PŘÍBRAM
KARAVAN CENTRUM HYKRO OŘEŠSKÁ 1542/10 PRAHA 5 – ŘEPORYJE www.hykro.cz
PLACHTÁRNA HOSTIVICE Č. ARMÁDY 16 –AREÁL PREX PRAHA ZÁPAD www.plachtarna.cz
AQUA MARINE NOVÉ DVORY 21 NOVÝ KNÍN www.aqua-marine.cz
NAVY CENTRUM VÝPADOVÁ 1335 PRAHA 5 – RADOTÍN www.navycentrum.cz
ADVENTUE RENT CENTRUM NA PRŮHONĚ 159 VESTEC U PRAHY  www.adventure-rent.cz
POWER BOAT  U DÝHÁRNY 1162 KRALUPY NAD VLTAVOU www.powerboat.cz
SCHÖN BOOT KILIÁNSKÁ 242 DAVLE www.shon-boot.cz
OŚAILS ZDABOŘSKÁ 604 PŘÍBRAM V www.o-sails.cz
INTREA PIKO S.R.O. RADLICKÁ 80 PRAHA 5 www.intrea.cz
BOAT 007 ZVONICKÁ 3 PRAHA 6 www.boat007.cz
YACHTCHARTER JANA RŮŽIČKY 1234 PRAHA 4 www.yachtcharter.cz
ULTIMATE – HOUSKA S.R.O. LIBLICKÁ 140 BYŠICE www.ultimate.cz
DUTCHMASTERS S.R.O. GOLČOVA 1 PRAHA 4-TVRZ KUNRATICE www.holandskonalodi.cz
WEBASTO PRODUCT S.R.O. NA STRŽI 1373 PRAHA 4 www.webasto.cz
SUCHOMEL YACHTING BARUNČINA 24 PRAHA 12 – MODŘANY www.suchomelplasty.cz
REVE NEDVĚDICKÁ 860/18 PRAHA 9 – LOCHKOV www.reve.cz
AUSTRALIA EXPORT –IMPORT S.R.O KUDEŘÍKOVÉ 126 PRAHA 4 www.emu-atv.cz
HOTEL KAPITÁN SEČSKÁ PŘEHRADA SEČ www.hotelkapitan.cz
PŮJČOVNA LODÍ SKOPAL SEČSKÁ PŘEHRADA SEČ
HAPPY-CAT BRNĚNSKÁ 397/13 LIBEREC www.happy-cat.cz
MARÍNA LIPNO PŘEHRADA LIPNO LIPNO www.lipnoservis.cz
HOTEL PORT MÁCHOVO JEZERO www.hotelport.cz
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Pro Vaši klidnou dovolenou 
a bezstarostný spánek zajistíme:
n NONSTOP dohled nad Vaší lodí operačním střediskem
n  střežíme neoprávněnou manipulaci s lodí
n  monitorujeme opuštění kotviště
n  monitorujeme nepovolený start lodi
n  odpojení napájení nebo napadení bezpečnostních prvků lodi

Na základě více jak desetiletých zkušeností 
v oblasti zabezpečení a monitorování mobilních objektů 
od nás očekávejte:
n  dodávku kvalitního zařízení 
n  profesionální provedení instalace
n  služby vyplývající z požadavků zákazníka
n NONSTOP servis našeho operačního střediska

Služba zabezpečení CarPo:
Zajišťuje NONSTOP dohled s okamžitou reakcí na vzniklou alarmovou situaci. 
Okamžitě informuje majitele a organizuje lokalizaci a dohledání.

Služba monitorování CarSpot:
n  systém provádí on-line v reálném čase přenos informací o aktuální poloze

do internetového portálu CarSpot. 
n  z přijatých informací vytváří přehledové výkazy a statistiky o provozu
n  na základě informací je možné kontrolovat a plánovat údržbu,

systém upozorní na nastavené limity
n  na konci sezony je možné zpracovat souhrnné přehledy a statistiky

za zvolené období
n  v případě problémů (kolize, pohybu v nepovoleném prostoru, apod.)

je možné tyto informace ověřit
n  všechny pozice je možné pohodlně proklikem zobrazit v satelitní mapě

a spoustu dalších funkcí systému...

CarPo System, s.r.o.
Třebešovská 203, 193 00  Praha 9-Horní Počernice
tel.: +420 281 861 700, fax: +420 281 860 697

mobil: +420 737 230 630
e-mail: obchod@carpo.cz, http://www.carpo.cz
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Vám nabízí
neopakovatelnou 
nabídku
motorů Suzuki
a člunů Suzumar

Oficiální distributor pro ČR

Hledáme dealery
po celé ČR

www.suzuki-marine.cz
suzuki-marine@email.cz

+420 776 884 668

Onego, spol. s r.o.Hledáme dealery
po celé ČR



mezinárodní 
SPORTOVNÍ
veletrh

mezinárodní
CYKLISTICK¯
veletrh

mezinárodní 
v˘stava 
LODÍ 
A VODNÍCH
sportÛ

mezinárodní 
v˘stava 
KARAVANÒ
a obytn˘ch 
automobilÛ

www.sport-life.cz www.bike-brno.cz www.boat-brno.cz www.caravaning-brno.cz
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Onego, spol. s r.o.



Neříkáme, že jsme nejlepší
 evropský trh pro lodě a jachty
 online...

Jsme...

•	 více než 100.000 inzerátů online

•	 ve 40 státech

•	 přes 1000 registrovaných 
brokerů online

•	 15 jazykových mutací

•	 brzy také česky

Tel.: +420 602 325 965
e-mail: petr.zajicek@boatshop24.com


