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Zimování lodí v kryté hale

Kontakt

Firma Jacht servis, s.r.o. nabízí
zazimování lodí v kryté hale.

Dále nabízíme: 

Daniel Jelínek
GSM +420 776 211 896 | jelinek@jachtservis.cz
info@jachtservis.cz | www.jachtservis.cz

d = 8,0 m, š = 2,72 m, ponor 0,68 m. Popis: materiál 4mm ocel ve velmi dob-
rém stavu, úsporný motor Farymann diesel P30M, dvouválec do V s p ímým 
vst ikem, ty takt, 1276 ccm, 22 k p i 2500 ot/min, vrtule na pevné h ídeli, 
nafta 150 l, voda 120 l v pevných nádržích. Uvnit  4-5 míst na spaní, jídelní 
kout 4 místa, kuchy , úložné prostory, samostatné WC, tekoucí voda, topeni 
Eberspächer. Kormidelna v prostorném krytém kokpitu s úložnými prosto-
rami, sch dky do vody, koupací plato. Lo  je pln  vybavena pro plavbu. 
Veškerá dokumentace.             Tel.: 602 325 965

450 000 K

í ní ocelová motorová lo  typu Polaris 800
holandské tovární výroby

í ní ocelová motorová lo  typu Polaris 800
holandské tovární výroby
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STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA 

 

 plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavb  
 provádí zkoušky a  vydává plavební doklady osob 
 schvaluje technickou zp sobilost a vydává osv d ení plavidel 
 provádí dozor nad dodržováním p edpis  v plavebním provozu 
 šet í plavební nehody 
 povoluje ve ejné akce na sledovaných vodních cestách 
 vydává souhlasy se z izovánním staveb na vodních cestách 
 vydává souhlasy se z izováním a provozováním p ístav  

Kde nás najdete: 
 

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

 
Státní plavební správa - pobo ka 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 - pobo ka D ín – POZOR, ZM NA ADRESY A ÍSEL FAXU: 

Husitská 1403/8, 405 02 D ín, 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 - pobo ka P erov: 

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

 
www.spspraha.cz 
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A WORLD OF COMFORT

NEZÁVISLÁ TOPENÍ   |   LODĚ

TEPLO V KAJUTĚ VAŠÍ LODI
Firma Eberspächer nabízí systém vytápění nezávislý na motoru. Naše topení 

Vám zajistí rychlé vytápění kajuty, předehřev motoru, případně ohřev užitkové 

vody. Na celém světě máte k dispozici specialisty pro montáž topení a vyškolené 

partnery firmy Eberspächer, kteří zajistí instalaci speciálně přizpůsobenou požadavkům Vaší lodi.

www.eberspaecher.cz

Eberspächer  Praha s . r.o.  |  Pod V išňovkou 29, 140 00 Praha 4  |  Te l . : +420 234 035 800 |  www.eberspaecher.cz
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P.Z.: Vláďo, začnu náš rozhovor pro lodní časopis trochu ne-
standardně, protože předpokládám, že ty trofeje jsou větši-
nou z dob Tvé velmi úspěšné motocyklové éry, ale nemůžu 
si pomoct. Kolik těch pohárů vlastně je? 

V.J.: To je jednoduché. Každý rok jsou dva. Jeden den a druhý 
den. Jezdím dodnes, nyní v kategorii veteránů nad padesát let.

P.Z.: Chceš říct, že dodneška patříš mezi ty nejlepší?

V.J.: Ano, říkám klukům, že si jenom myslí, že jsou závodní-
ci. Prošel jsem systémem Dukly, kde jsme trénovali na mo-
torkách opravdu denně, pokud nebylo míň než -15°C. Kdo 

se s tím nevyrovnal, šel pryč a na jeho místo čekalo už 
spousta dalších. Dnes je to úplně jinak, stačí mít bohatého 
tatínka a jede se. Jenže se to potom odráží na výkonnosti. 
Ve veteránech jsem první a celkově v republice pořád nej-
hůř do třetího místa.

P.Z.: Klobouk dolů...

V.J.: Chybí mi tu ale zatím poháry z lodí. Těch tady mám málo. 
Věřím, že je vyhraju na své lodi, když ne, tak si na ně (soupeře 
pozn. red.) přivezu něco jiného. (smích) Na lodích mi nejvíc vadí, 
že se na nich nedá předjíždět z kopce a do zatáčky. To je moje 
specialita. Tam všichni jezdí pomalu.

P.Z.: Pokud bychom ale vyhlásili soutěž o nejkrásnější loď, 
měl bys už teď lodních pohárů plnou vitrínu. Pro Tvé preciz-
ně zpracované lodě bys těžko hledal soupeře a nejen u nás.

P.Z.: Vláďo, Tvé lodě jsem zatím vždy obdivoval dost z po-
vzdálí a ani by mě nenapadlo, že se za tou vší nádherou 
skrývá jenom Tvůj koníček a vášeň. Poté co jsem si ale u Tebe 
měl možnost prohlédnout sbírku autoveteránů, jsem ovšem 
pochopil. Jak ses vlastně k lodím dostal?

V.J.: Celý život jsem strávil na soutěžní motorce a kolem moto-
rů vůbec až jsem přišel do etapy života, kdy jsem začal přemýš-
let o změně. Lodě, resp. plachetnice vnímám jako sportovní 
náčiní, které mi přináší obrovské uspokojení. Navíc jachting 
se dá dělat dlouho. U lodí jsem už deset let. Dosud ale vnitř-
ně bojuji, když se kříží termíny závodů, jestli mám jet na lodě 
nebo na motorky. Většinou teď ale vyhrávají lodě.

PZ.: Známe Tě všichni jakožto restaurátora a výrobce dřevě-
ných lodí. Od začátku jsi měl lodě výhradně dřevěné?

Na samém konci srpna jsem rád přijal pozvání do opravdu 
neobvykle činorodé fi rmy. Její majitel, ve sportu i práci 

úspěšný člověk, je v našem lodním světě jedinečný. Jeho váš-
ní jsou dokonalé věci. Ovšem věci ne jen tak ledajaké. Kromě 
jiného, zde v dílnách staré, nádherné, dřevěné lodě mládnou 
a znovu ožívají. 
Jistě jste je na některé výstavě již viděli a nepochybuji o tom, že jste 
u nich strávili spoustu času. Dřevěné motorové lodě, ale především 
plachetnice Vás přitáhly a uchvátily svou krásou a dokonalými lini-
emi. Kdo dokáže přivést na svět takovou krásu? Mistr světa v Šesti-
denní (motokrosová soutěž družstev) z roku 1982, zní odpověď. Že 
tomu nevěříte? Ale je to tak. Lodě Vladimíra Janouše (Mistr světa, 
držitel světové trofeje družstev z r. 1982) pohltily natolik, že se jim 
rozhodl věnovat celou životní etapu. Tak jako doposud ke všemu, 
i k této výzvě přistoupil na plný plyn. Nakonec jak jinak. Po ukonče-
ní své závodní kariéry se stal trenérem a po revoluci jej jeho zájmy 
přivedly k podnikání. V kanceláři, kde jsem se pohodlně usadil, mne 
zaujala celá řada vystavených pohárů.

MISTROVSKÉ DÍLOMISTROVSKÉ DÍLO
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V.J.: Ne. Mou první lodí byl Hunter 26. Na tom jsme s mou že-
nou strávili pár horkých chvilek na Orlíku. Bylo větrno, a my 
byli bez zkušeností, ačkoliv jsem měl nastudované knížky 
o plachtění. Skutečně jezdit jsem začal až na Biene (Jolový 
křižník pozn. red.).

P.Z.: Přece jenom vidím velký rozdíl mezi prací s motory 
a dřevem. Jsou ty krasavice výhradně Tvým dílem?

V.J.: Kolem dřeva dělal vše dnes už bývalý kolega Dušan. 
Hodně jsem se od něj už naučil a ta práce mě baví. Nicméně 
já se vždy specializuji na elektriku, motory a laky.

P.Z.: Kolik lodí Ti prošlo za těch deset let rukama? 

V.J.: Myslím, že jich bylo celkově asi tak patnáct. Většinu jich 
znáš. Začali jsme s Biene, Ariadne přes Belugu, Jolové křiž-
níky. Nejznámější z těch lodí je asi Vltava, pak jsme zrekon-
struovali Sveu, nejstarší českou plachetnici(pravděpodobně 
r.1913), postavili jsme motoráky Monaco, Bell a teď Opus 
Dei, opravili kompletně několik švédských lodí, mojí srdeční 
záležitostí je ovšem Biene, na té teď závodíme v Orlickém 
Poháru. 

P.Z.: Jak to můžeš všechno 
stíhat?

V.J.: Samozřejmě bez pomo-
ci nestíhám. Kromě Dušana 
se mnou pracoval i Fanda 
a lodě se stavěly dvě najed-
nou. Už mám do dílny na-
smlouvánu další posilu.

P.Z.: Nabízí se otázka, co máš 
na plánu přes zimu. Budeš 
stavět nějakou loď? 

V.J.: Další velká loď se rýsuje 
až na jaro. Mělo by se jednat 
o 14m dvoumotorovou loď 
na styl Rivy Aquarama. Ale 
přes zimu se chci věnovat 
svým věcem. Rozdělaného 

mám na dílně, jak jsi viděl Dragona, ten vyjede příští rok. 
Získal jsem taky krásného desetimetrového Petterssona Gun 
v originálním stavu. Na toho se moc těším až bude v plné 
parádě. Taky mám ještě jedno krásné auto rozebrané, Ško-
dovku 420... Mám co dělat.

P.Z.: To věřím. Na závěr se Tě ještě zeptám jestli bys chtěl 
něco vzkázat čtenářům našeho časopisu.

V.J.: Snad jen, že jsem vždycky dokázal věci, protože jsem chtěl. 
Šel jsem tak dlouho, až jsem to dokázal. Stejně jako u moto-
rek si věřím teď u lodí. To ještě není konec. Jsem závodník.

P.Z.: děkuju za rozhovor a přeju aby se Ti Poháry ještě brzy 
rozmnožily o ty lodní.

Petr Zajíček
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I bezstarostná dovolená na lodi plující po slun-
cem zalitém Jadranu se může stát hororem...

Na vině nemusí ale být jen náhlá změna počasí k horšímu. Někdy 
stačí jen relativně banální technická závada v ten nejnevhodnější 
okamžik. V takovém případě se náhle mění příjemná dovolená 
na boj o záchranu a to v lepším případě jen majetku. V takových 
případech se také občas odkudsi vynoří domorodá bárka s rybáři, 
kteří nabízejí pomoc. Tady ale bychom měli být na pozoru. 

Rozhodně bych nechtěl podceňovat rozšířenou námořnickou 
solidaritu, ale zkušenosti nám radí opatrnost. O tom, jak se zacho-
vat chceme-li přijmout pomoc od cizí (zejména domorodé) lodě 
se jistě každý kapitán dozvěděl od svého instruktora v kurzu, ale 
mnoho skipperů v takové chvíli pomoc přece jen vděčně přijalo, 
aby se pak v přístavu nestačili divit účtu. 

Co však v takové chvíli dělat? Na koho se obrátit? Na pomoc 
všem jachtařům je tu již od roku 2008 poruchová služba Sea Help, 
která pro své členy zajišťuje právě na Jadranu nepřetržitou asis-
tenční službu a to na celém pobřeží od Benátek po Dubrovník. 
Profesionálové pomáhají nejen při běžných poruchách, ale několi-

Sea Help
v Chorvatskuv Chorvatsku 

krát již asistovali i při záchraně osob. Sea Help je služba poskytova-
ná rakouskou společností Sea Help GmbH se sídlem v Laakirchen. 
Po celou dobu, kdy poskytuje služby v Chorvatsku je „bezplatný“ 
servis zajišťován profesionálními kapitány s jejich služebními lodě-
mi. Sea-Help staví do středu zájmu své členy, protože se speciali-
zuje na poruchovou službu na moři. Členové rakouské společnosti 
Sea-Help GmbH tak mají právní jistotu. 

Ročně na pobřeží skončí okolo 150 jachet vinou poruchy motoru 
nebo vinou nedržící kotvy. Přes 50 potopených jachet v létě 2006 
byl zatím rekordní počet. Záchrana musí být zásadně hrazena ma-
jitelem, a vynaložené prostředky pak lze v případě uzavření kasko 
pojištění lodě požadovat od pojišťovny. A jaký je rozdíl mezi pomo-
cí od rybářů oproti Sea Help? Taková i dobře míněná pomoc může 
nakonec vyjít draho. Rybáři a ostatní dobrovolníci totiž neodpo-
vídají za škody, které při záchraně zbytečně způsobí. A ty mohou 
být značné. Mnohé lodě se např. potopily při samotném odtahu 
a pojišťovny pak odmítly plnit s odkazem na nemožnost určení pří-
čin havárie.

Sea Help je pojištěno proti škodám, které mohou eventuálně při 
záchraně vzniknout a zároveň I proti totální ztrátě zachraňované 
lodě do výše 10 mil. Jestliže při záchraně dojde vinou porušení nádr-
že k úniku paliva a následně k ekologickým škodám, ručí normálně 
za tyto majitel jachty i zachránce. Sea Help má ale pojistku i na tyto 
situace.

Přitom vlastní členství v Sea Help není vzhledem k nabízeným 
službám až tak nákladné a pohybuje se od 50,- pro charterové 
kapitány na 14 dní. Lze přihlásit i svojí loď, ale tam záleží na její 
délce. U lodi délky 14 m je poplatek 180,- ročně. 

Sea Help na pomoc přivoláte telefonem GSM nebo jste-li 
mimo dosah signálu pak na VHF kanálu 16. Kapitáni na HotLine 
mluví chorvatsky, německy, anglicky a italsky. Pomoc vám bude 
poskytnuta do 40 minut. Podrobnější informace o službách Sea 
Help, podmínkách členství, přihlášky a další užitečné informace 
naleznete na www.sea-help.eu/cz
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KOMPLETNÍ ALOUN NÍ LODNÍCH INTERIÉR
Tel.: +420 608 276 052 – Praha 2, cechakovi@volny.cz
KOMPLETNÍ ALOUN NÍ LODNÍCH INTERIÉR
Tel.: +420 608 276 052 – Praha 2, cechakovi@volny.cz

ALOUNICTVÍ  Ji í echákALOUNICTVÍALOUNICTVÍ  Ji í echák

Brašna
ZDARMA
Brašna

ZDARMA

Vyzkoušejte Cobble Stones
Nepot ebujete žádný podpalova , lze zapálit p ímo
B hem 5 minut m žete grilovat
1 tableta Cobble Stone vysta í až na 3 hodiny 
grilování

Umí nejen grilovat, ale také péct, 
smažit, dusit a UDIT.
Je nezávislý na vn jším zdroji a je 
velmi úsporný, sta í 6 – 10 briket 
d ev ného uhlí nebo 1 tableta 
COBBLE STONE.
Lze bez problému použít i na lodi
P íprava pokrmu na Cobbu 
je bezpe ná jednoduchá a 
nevyžaduje zdaleka takovou 
pozornost jako p íprava na 
b žném grilu.
Grilování na Cobbu je 
zdrav jší než na klasickém 
grilu

Výhody grilu Cobb

P i objednávce Cobbu uve te 
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 rybá e: pro zdravé ryby, zdravé grilování 
Zkuste posypat Cobble Stone nebo d ev né 
brikety namo enými bukovými št pky 
a pokrm bude jemn  zauzen.

Gril získáte v etn  
kvalitní p epravní 
brašny, kterou ke Cobbu 
p idáváme ZDARMA.

kapitánské kurzy
kondiční plavby

prodej a pronájem lodí on-line
e-shop

jachtařské fórum
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Prodám lo  1997 MAXUM 3000 SCR 
CRUISER kotvící ve Hvaru v Chorvatsku.
Délka 9m, ší ka 3.02 m, výška 4.28 m, 
ponor 1.88 m, 2 motory Mercury o vý-
konu 164 kW, najeto 600 motohodin. 
Vybavení: sprcha, tv, navigace, radi-
ovysíla ka, el. kotva, generátor 8 kW, 
klimatizace.
Stav jako nová. Cena dohodou.
V p ípad  zájmu kontaktujte
na tel. ísle: 602 579 710

Prodám hausbot na Slapech s kot-
višt m, katamaran, 7,5x 4m, TK 2014, 
profesionáln  provedené nát ry, 
d ev ná nástavba s ochozem, spaní 
pro 4 osoby, naftová kamna, lednice 
plyn/12V, plyn.dvouva i , 1x suché 
WC na b ehu + chemické WC s umy-
vadlem na plavidle, tech.místnost, 
registrované kotvišt  lokalita Cholín, 
píse ná pláž, smíšený les, vjezd za-
bezpe en závorou, parkování v míst .
Cena 315.000 K , tel. 607 928 242

Prodám ocelovou í ní lo  Karát 1100 
(11,1 x 3,8 x 1,05 m), r. v.1995, mo-
tor Volvo Penta 150 hp, l žk a 4+4, 
koupelna, WC, plyn. va i , topení, 
lednice, p í ový manévrovací motor. 
V dobrém technickém stavu SLEVA 
1.600.000 K , tel. 602326261

Prodám motorovou kajutovou lo  WELL-
CRAFT 240SE, Motor: VOLVO PENTA 5,0GL 
225PS, r.v.: 98. Rozm ry: 7,5 x 2,5, váha 2 300 
kg. 2x kajuta, spaní pro 5 osob. Lo  je komplet-
n  vybavená - trim klapky, 2x sonar, vysíla ka, 
bimini, mikrovlnka, lednice, va i , splachovací 
WC, rádio s CD, el. vodní pumpa, sprcha, b e-
hová p ípojka, bezpe nostní samozhášecí sys-
tém, detektor CO2, záložní baterie, zásobník na 
100l vody, nádrž na 200 l benzinu, fendry. Lo  
je po kompletním zna kovém servisu za 160tk  
!!! (doklady doložím) Cena v etn  nového vleku 
(není na foto) 599.000K  Rychlé jednání - vý-
razná sleva. tel: 777313998

SPARE AIR je nezávislý záložní dý-
chací p ístroj. Použití bez nutnosti dr-
žení rukou. Snadné pln ní z tlakové 
láhve p es p epoušt cí adaptér (v ba-
lení). Délka 34 cm, max. 85 litr , 57 
nádech  (na hladin  p i 1,6 l/nádech).  
Cena 6 650 K , www.divershop.cz

Hunter 466 – prodej
Hunter 466, 2002,USA, 
do provozu 2003, 
d-14 m, š-4,3, motor 
Yanmar 75HP diesel, 
pln  vybavená námo -
ní plachetnice, 4 kajuty 
/8+2/, eská registrace, 
homologace CE t .A, 
2x základní oplacht ní 
+ spinaker + bou ková 
kosatka, záchranný os-
tr vek, epirboje, m ni  
12/220V, CD, DVD,TV, 
VHF, GPS, 3x koupel-
na s WC, sprcha na zádi, solární panely, m -
ni  12/220V, mikrovlnka, lednice + mrazák, 
bimini, sprayhood, antifouling International, 
lun s motorem 3,5 HP, celoro ní kotvišt  - 

marina Vrboska , Hvar, HR.
Cena: 92.000 Euro, lamach@volny.cz

MINICAT 420. Skládací katamarán pro 4 
osoby. Snadná p eprava v osobním aut  
nebo karavanu. Sbalený ve dvou taškách 
(celkem 44 kg). ení nutné žádné opráv-
n ní. Tel: 739 669 330, www.minicat.cz

Prodám supersportovní motorový 
lun WELLCRAFT  8,7 x 2,5 m s p ído-

vou kajutou,d ezem,chem.WC a velká 
opalovací plocha na zádi. Nová ko árová 
st echa a persenik kokpitu. Vše perfektní 
stav.Nyní bez motoru.Mohu zabudovat 
motor dle p ání .Zimní cena od 299 tisíc. 
Možnosti nového, na míru vyrobeného 
vleku 3500 kg.tel.: 608 081 142

Prodám námo ní jachtu ACM Heritage 26 
(7,99 x 2,60 x 0,75), r. v. 2003, motoro Vol-
vo Penta 150 hP, l žka 2+2, koupelna, WC, 
plyn. Va i , GPS, p í ový motor, teak. To-
pení, atd. velmi dobrý technický stav. Cena 
1,5 mil. K  bez DPH. Tel.: 602 326 261

Monitor baterií Nasamarine BM1 pro kapa-
city 12V/ až 650Ah vhodný pro lod  a karava-
ny. Cena 3767 K  s DPH. Sleva -10% z uve-
dené ceny je platná pouze v pr b hu výstavy 
Boat Brno 7.–10. íjna 2010. www.marine4.cz, 
info@marine4u.cz, tel.: 283 871 416

Jedno z nejvýkonn jších LED sv tel na 
trhu, p i p íkonu 18W n kolikanásobn  
p ekoná H3-55W. Popis:  9-30V/DC; vo-
dot sné IP69k; dosvit 68m; barva sv tla 
8000°k; jas 4600Lux; teplota t lesa 42°C; 
www.rafservis.net

Prodám Neptuna 27. Kýlová jachta, 
kvalitní výroba epoxid. 8.27/2.50 m váha 
1.7 t, rolfok, Lazy Jack, WC, ledni ka, 
fendry, spinakr. Další popis je na:
www.jachting104.cz, Tel.: 723 773 337, 
Info@jachting104.cz, Cena: 296 000 K

Prodám nový hausbot na Císa ské lou-
ce v Praze, 11 x 5 m, elektr.,voda, tepelná 
izolace, topení, koupelna, WC, novostav-
ba k dod lání. SLEVA 1.000.000 K , info 
na tel. 602326261.

Prodám otev ený motorový lun Lamberti 
Yama 16 Open, r. v. 2008, najeto pouze 18 
hodin, motor Yamaha 40 Four Stroke, in-
teriér bílá k že, ležení na opalování pro 4 
osoby, plavidlo je v etn  p íslušenství fen-
dry, kotva, biminy, p epravní plachta atd. 
K lodi je nový p ív s evidovaný v R. Plavi-
dlo prodávám už za zimní cenu 255 000 K  
dohoda.Plavidlo kotví na Slapské p ehrad .
Tel.: 777246711, email: SkalaraM@seznam.cz

Prodám plachetnici Tango family 
780,r.v.2001,délka 7,80 m.5x spaní, 
„mrtvý muž“,rolfok, „lazy Jack“,WC,va-
i  na PB,solární panel,kontrola dobí-

jení,lednice na PB,rozvod vody,kotvy,-
fendry,CD,vestav ný motor Yamaha 15. 
Cena 440 000 K .Tel. 777 607 789.

Váš
fotoinzerát v

nikdo
nep ehlédne
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OPD
Lépe se vám pojede
Do cílů svých cest se díky Operačnímu programu Doprava 
(OPD) dostanete rychleji, spolehlivěji a bezpečněji.
Prostřednictvím OPD jsou z fondů Evropské unie fi nancovány projekty 
zaměřené zejména na výstavbu nových silnic a dálnic a modernizaci 
železniční sítě. Dále je z OPD podporována i vnitrozemská plavba, 
multimodální doprava, telematika v dopravě a výstavba pražského metra. 
V období 2007–2013 může Česká republika čerpat z fondů EU 
prostřednictvím OPD pro sektor dopravy až 150 miliard Kč.

V rámci OPD bylo již Řídícím orgánem OPD schváleno více než 110 mld. Kč 
z fondů EU, z toho 54 mld. Kč bylo již příjemcům podpory uhrazeno.
Evropská komise schválila ČR již 3 velké dopravní projekty.  

OPD je realizován Ministerstvem dopravy ve spolupráci se Státním fondem 
dopravní infrastruktury. Více na www.opd.cz.

www.OPD .cz

inz CasopisLode 195x88,3.indd   1 10.8.2010   15:43:01

Díky kvalitní p epravní souprav  s nízkými pro-
vozními náklady a zkušenému týmu p epravc  
Vám chceme nabídnout dopravu Vašich lodí 
a mobilních dom  po celé Evrop .

Technické údaje p epravní soupravy:

Nosnost soupravy: 4650 kg 

délka ložné plochy: 11,7 m

ší ka 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

Aktuální nabídka transportuAktuální nabídka transportu

Bezkonkuren ní cena p epravy po celé EvropBezkonkuren ní cena p epravy po celé Evrop

Kontakt:
Josef Hlavá ek 
mobil: +420 602 319 737
email: aqua.marine@tiscali.cz 
Nové Dvory 21, Okres P íbram 

Oslovte nás s konkrétní nabídkou a my Vám obratem p ipravíme kalkulaci ušitou na míru.Oslovte nás s konkrétní nabídkou a my Vám obratem p ipravíme kalkulaci ušitou na míru.
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OBOROVÝ KATALOG
 CHARTER
VLTAVA YACHT S.R.O.
Charter – pronájem jachet, ka-
tamarán , motorových lun , 
hausbót . Kapitánské kurzy, pr -
kazy MD R. Prodej nových i oje-
tých lodí. Financování z charte-
ru. Vysoká profesionalita. 16.se-
zona.
+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 zna ek 
HOBIE KAYAK (CZ, SK, SLO, 
PL), AUTOCAMP, SURFANGO, 
prodej, p j ovna test centrum. 
Cestování 365 dn  v roce s Ad-
venture Rent – karavany, obyt-
ná 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
VLTAVA YACHT S.R.O.
Charter – pronájem jachet, ka-
tamarán , motorových lun , 
hausbót . Kapitánské kurzy, pr -
kazy MD R. Prodej nových i oje-
tých lodí. Financování z char-
teru. Vysoká profesionalita. 15. 
Sezona.
+420 602 254 932, 
+420 222 310 129
pinos@vltava-yacht.cz
www. vltava-yacht.cz

 LOD
ADVENTURE CENTRUM 
– RENT
Exklusivní dovozce zna ek HO-
BIE KAYAK (CZ, SK, SLO, PL), 
AUTOCAMP, SURFANGO, pro-
dej, p j ovna test centrum. Ces-
tování 365 dn  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

SCHÖN-BOOT S.R.O.
Prodej a servis lodí QUICKSIL-
VER a motor  MERCUR a HON-
DA-MARINE.
+420 736 533 209
schon_boot@email.cz
www. schon-boot.cz

 LODNÍ MOTORY
SUZUKI – MARINE
O  ciální distributor motor  Su-
zuki pro celou R, prodej nafu-
kovacích lun  Suzumar, prodej 
p íslušenství k lodním motor m, 
servis lodních motor  Suzuki
+420 776 884 668
suzuki-marine@email.cz 
www.suzuki-marine.cz

 LODNÍ SPORTY
BORO SPOL. S R.O.
Prodej pot eb pro vodní lyžování 
a wakeboarding ( vázání, lana, ru-
kavice, vesty, neopreny, wakesurf, 
wakeskate, knee a indo board). 
Zastoupení O´Brien pro eskou 
republiku,prodej zna ek JetPilot, 
Ten-80, Bare. Dráha pro vodní ly-
žování a wakeboarding Davle.
+420 608 444 098, 
+420 603 444 096
water-ski@water-ski.cz
www.water-ski.cz

 P ÍSTAVY
CA Ba v kanál s.r.o.
P ístavišt , minikemp, restaura-
ce, pro Ba v kanál – plavby mo-
torovou lodí pro skupiny i jednot-
livce, pronájem lun  a hausbó-
t ,  remní akce, ryba ení, výlety, 
návšt vy vin. sklep .
+420 630 579 456
info@batakanal.cz
www.batakanal.cz

HOTEL KAPITÁN
Se ská p ehrada – ubytování, re-
staurace, antukové h išt  na vo-
lejbal, minigolf, p j ovna lod k, 
vodních šlapadel a sportovních 
pot eb, p írodní ohništ  a d tský 
koutek. Travnatá pláž se stromy, 
vstup do vody je pozvolný, vhodný 
i pro malé d ti a neplavce.
+420 469 676 325
kapitan@hotelkapitan.cz
www.hotelkapitan.cz

HOTEL PORT
Máchovo jezero – jachetní p ístav 
p ímo pod hotelem, ubytování, re-
staurace, venkovní bazén, tenis, 
minigolf, p j ovna kol, lodi ky, ka-
tamarány, šlapadla, windsur  ng.
+420 487 809 711
hotel@hotelport.cz
www.hotelport.cz

MARINA FREGATTA
M chenice – plovoucí molo, 
ubytování, restaurace, cukrárna, 
parkování, slip do vody
www.marinafregatta.cz

MARINA VLTAVA
P ístav, kotvení lodí, p ípojky vody 
+ elektro, restaurace, penzion.
+420 724 903 473
www.marinavltava.cz

MARÍNA LABE
Mezinárodní ve ejný p ístav, 
parkování, kotvení, restaurace, 
ubytování, po ádání akcí.
+420 774 510 477
recepce@marinalabe.cz
www.marinalabe.cz

YC DYJE B ECLAV o.s.
Nové Mlýny – jachta ský are-
ál, kotvení lodí, po ádání regat 
v etn  mistrovských závod , 
kompletní zázemí, camping – 
p ípojky, kitesur  ng, windsur-
 ng, zimní karavaning
+420 519 515 320
www.ycdyje.cz

YC BARRANDOV
Orlická p ehrada – kotvení lodí, 
restaurace, ubytování, parko-
vání aut i lodních vlek , zpev-
n ný slip, po ádání závod
 +420 602 220 027
yachtclub@unitec.cz
www. yachtclubbarrandov.cz

YC CERE
Praha – pod Vyšehradem, kot-
vení lodí, restaurace, parková-
ní, slip do vody, po ádání jach-
ta ských závod  a spole en-
ských akcí, klubová innost
+420 605 815 688
info@cere.cz
www.cere.cz

YC ERNÁ
Lipno – marína, ja ábování lodí, 
jachta ské závody , camping a ka-
ravaning, ob erstvení, hotelové 
zázemí
+420 602 569 970
www.yccerna.cz

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

 P ÍSLUŠENSTVÍ
BATERIA SLANÝ CZ, 
S.R.O.
Dodáváme olov né bezúdržbové 
hermeticky uzav ené akumuláto-
ry pro lodní motory, UPS, elek-
trické vozíky, solární systémy, 
dopravní zna ení, telekomunika-
ce, nouzová osv tlení, technolo-
gie AGM – pro spalovací motory, 
GEL – pro elektromotory.
+420 312 571 351
prodej@bateria.cz
www.bateria.cz

BORO SPOL. S R.O.
Lodní p íslušenství a dopl ky(-
biminy, perseniky, seda ky, vysí-
la ky, navigace, houka ky, va i e, 
chladni ky, erpadla, lodní WC, 
kotvy, fendry, zámky, výstražná 
a záchranná sv tla, vesty, zá-
chranné pom cky, lepidla, laky, 
barvy, antifouling, kosmetika)
+420 608 444 098, 
+420 603 444 096
lodni-prislusenstvi@water-ski.cz
www.lodni-prislusenstvi.eu

PLACHTÁRNA HOSTIVICE
Výroba p íst ešk  ke karava-
n m, krycí plachty na bazény, 
plachty na vozíky, perseniky 
na lod  apod.
+420 220 981 066
plachtarnahostivice@atlas.cz
www.plachtarna.cz

 SERVIS
AGAPA SERVIS S.R.O. 
Opravy a instalace lodních mo-
tor  a p evodovek, p íprava lodí 
na sezonu a zimování, opravy 
lak  + antifouling, opravy d e-
v né i železné obšívky, stavba 
vlek  pod lo , montáž dopl . vy-
bavení ,prodej náhradních díl  
+420 777 289 815
info@agapaservis.cz
www.agapaservis.cz

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

SLIM SPORT s.r.o.
Výroba a opravy lodních plachet 
- hlavní plachty, kosatky, genuy, 
spinakry a perseniky 30 let zku-
šeností.
tel. 608 782 034
e-mail: slim@slimsails.com
www.slimsails.com
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NEJLEPŠÍ PARTNER 

PRO PÉ I O VÁŠI LO !NEJLEPŠÍ PARTNER

PRO PÉ I O VÁŠI LO !

Firma VEMAT-CZ má dnes již tém  dvacetiletou tradici ve vý-
rob  š r a ve výrob  gumolan pat í mezi p ední eské výrobce.

Stále v tší zam ení na technické výrobky jde ruku v ruce se 
stále se zlepšujícím technologickým vybavením a s rozši ující 
se nabídkou technických materiál .

Vedle základních materiál  pro výrobu š r a lan jako 
jsou polyester (PES), polyamid (PA) nebo díky své nízké 
hustot  plovoucí polypropylen (PP), používáme nap íklad 
také aramidová vlákna s obchodním ozna ením Twaron® 
(výrobcem je nizozemská firma TEIJIN). Jde o technicky 
a chemicky srovnatelný ekvivalent aramidových vláken 
dodávaných pod zna kou Kevlar®. Více informací p inese-
me v p íštím vydání.

P edností naší firmy jsou rychlé a pružné dodávky. P íznivé ceny 
dosahujeme vysokou produktivitou práce. Zejména pravidelní 
zákazníci oce ují, že velmi široký sortiment výrobk  držíme skla-
dem, což umož uje dodávky obratem.

Máte-li zájem o naše výrobky, p edb žné informace získáte 
na našem webu www.vemat.cz. Po nezávislé registraci budete 
mít p ístup k objednávacím formulá m, kde si díky jedi-
ne né webové aplikaci m žete vytvo it vlastní návrh š r. 
V konkrétních p ípadech se na nás m žete samoz ejm  ob-
rátit, rádi Vám poradíme.
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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

JACHTSERVIS VEBR

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

WWW.VEBR.CZ
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   PERKINS –  britské lodní motory s výkonem 92 – 300 HP
pro rekrea ní i komer ní využití.

Solé Diesel – špan lské lodní motory s výkonem 16 – 83 HP.

Zajiš ujeme dodávky motor , servis, dodávky náhradních díl .
Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na výše uvedené adrese. Informace naleznete 
také na stránkách zastupovaných  rem PERKINS http://www.perkins-sabre.com nebo 
Solé Diesel http://www.solediesel.com/english/

BEL, spol. s r. o. www.bel.cz
Beranových 65 (areál LETOV) tel.: 274776702, 274773493
199 02 Praha 9 – Let any fax: 274812023

eská republika e-mail: perkins@bel.cz
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Milí čtenáři a přátelé jachtingu. Jsme 
potěšeni, že vám můžeme představit 

ve spolupráci s redakcí časopisu Lodě zdar-
ma, lodní třídu jednoposádkových sportov-
ních plachtnic Splash a Flash. Před dvěma lety 
byla v České republice založena nová asocia-
ce lodní třídy Splash/Flash a v loňské sezóně 
se uskutečnila první série závodů třídy Splash 
v okruhovém jachtingu, která byla zpestřena 
na mistrovství ČR v YC Černá v Pošumaví kva-
litní účastí mladých jachtařú z Holandska, od-
kud tato lodní třída pochází.

V letošní sezóně se konalo druhé mistrov-
ství České republiky opět za účasti holadských 
jachtařů a je nutné zdůraznit, že čeští závod-
níci a závodnice velmi zdatně konkurovali ho-
landskému výběru v obou sezónách.

Především je potřeba vyzdvihnout výkon 
jachtařů z YC Bezdrev, a to Štěpána Sivého, 
který se stal v loňské sezóně prvním meziná-
rodním mistrem ČR v této lodní třídě a jach-
tařky Barbory Smolařové z YC Lipno nad Vlta-
vou, která v letošní sezóně na ME obsadila 18. 

místo ze 152 zůčastněných jachtařů v katego-
rii dívek 6. místo z 52 startujících.

I přes svoji krátkou existenci si Asociace tří-
dy Splash a Flash pro ČR získala pro rok 2011 
pověření od mezinárodní asociace SCIA uspo-
řádat spolu s YC Černá v Pošumaví pod patro-
nací Českého svazu jachtingu historicky první 
mistrovství světa třídy Splash a Eurocup třídy 
Flash v České republice.

Toto mistrovství se uskuteční v termínu 
13.–20. srpna 2011 za účasti závodníků z více 
než desetik zemí v přibližném počtu 200 pla-
chetnic. 

Je velmi prestižní pro český jachting, uspořá-
dat takovýto závod na domácí vodě. Na zákla-
dě předchozích výsledků věříme, že mladí čeští 
jachtaři a jachtařky nejsou bez šance na velmi 
hodnotné umístění. Proto vás všechny srdečně 
zveme na tuto výjmečnou akci, která v příštím 
roce proběhne v České republice. 

Asociace lodní třídy Splash Flash.

Mistrovství světa 2011
v jachtingu bude na Lipně
Mistrovství světa 2011
v jachtingu bude na Lipně
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Služby zdarma pro členy:

– odtah
– dovoz náhradních dílů
– pomoc při potížích se startováním
– dovoz paliva
– uvolnění lan z propeleru
– stáhnutí z mělčiny při lehkém nasednutí
– přeprava zraněných
– info o počasí 
– info o revíru

Jak vám pomůžeme?

Dostanete-li se do situace, kdy budete potřebovat naši pomoc, 
zavolejte na VHF kanále 16 nebo vytočte naši HotLine
+385 (0) 62 200 000.
Naši kapitáni hovoří německy, anglicky, Italsky a chorvatsky.
Prosím, udejte vaši přesnou polohu podle GPS!
Zásahová loď vám vyjede na pomoc jak nejrychleji to půjde 
(průměrná doba dojezdu je 45 min).
Pomůžeme i nečlenům, služby pak účtujeme podle
platného ceníku.

Vaše asistenční služba na mořiVaše asistenční služba na moři
Služby zdarma pro členy:

– odtah
– dovoz náhradních dílů
– pomoc při potížích se startováním
– dovoz paliva
– uvolnění lan z propeleru
– stáhnutí z mělčiny při lehkém nasednutí
– přeprava zraněných
– info o počasí 
– info o revíru
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Sea-Help GmbH

Se sídlem v Rakousku:
Dopplinger Straße 2
A-4663 Laakirchen
Tel.:  +43 (0) 7613 26 3 90
Fax.: +43 (0) 7613 26 3 99
info@sea-help.org
www.sea-help.eu

Staňte se členy!

Kancelář pro Východní Evropu:
Lodě, s.r.o.
Biskupcova 1868/93
130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 325 965
offi ce.ost@sea.help.eu
www.sea-help.eu
www.sea-help.cz

OBJEDNÁVKY

602 325 965

www.sea-help.cz
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Na nový rok 2006 jsem se rozhodl pořídit si vlastní skládací 
plachetnici. Rozhlédl jsem se, kde by se dala nová loď po-
řádně vyzkoušet. Volba padla na Ladožské jezero. Má je-
nom 17.870 km 2 a není to daleko. A protože na podobné 
expedice je lepší jezdit ve více lidech, rozhodl jsem se kou-
pit loďky rovnou dvě. Se sestrou a dvěma kamarády jsme 
akci naplánovali na druhou půlku července. Tou dobou 
bývá na Ladožském jezeře průměrná teplota vody 18oC 
a vzduchu 30oC. V únoru jsme na poslední chvíli koupili 
letenky, protože už jich začínal být nedostatek. V květnu 
jsem vyřídil víza a koupil lodě. Cvičná sborka a rozborka 
lodí se vyplatila. Patka stěžně se při první stavbě musí při-
vrtat a akuvrtačku jsme s sebou brát neplánovali. Konečně 
přišel den odletu a v Petrohradě se o dvacet stupňů ochla-
dilo. Asi proto, že tam zrovna zasedala G8.

Každopádně jsme se sešli na letišti. 
Let, odbavení a ubytování, které nám zařídila jedna moc milá 

petrohradská spojka z ICQ, proběhlo bez problémů. Po víkendu 
stráveném v Ermitáži jsme zabalili proviant na čtrnáct dní a vyra-
zili vlakem do Priozerska. 

Kamarád toho po autonehodě moc nenachodí a tam je to 
od vlaku k vodě blízko. 

Jinak se dá s lodí pochodovat poměrně snadno. 
Jezero, které téměř omývá vlakové kolejnice není jezero La-

doga, ale Vuoksa. Podle mapy jsou obě jezera spojená průlivem.
Postavili jsme lodě na břehu pod železničním náspem, vytáhli 

pravou ruskou vodku a pokřtili je na Nastěnku a Marfušku. Než 
jsme však stačili odplout, objevil se milicijaněr a chtěl registraci. 
V Rusku je povinnost registrovat všechny lodě, které mají nos-
nost nad 150 kg nebo jsou pro tři a více osob. Splnili jsme oboje. 
Domluvil jsem se s ním, že lodě do čtrnácti dnů opustí Rusko a tu-
díž registrace je zbytečná. Došel jsem na místní stanici a dostal 
od místního velitele podepsanou bumážku, že nejbližší tři týdny 
registraci nepotřebuji. 

Nalodili jsme se a vyrazili podle mapy směrem k Ládoze. K na-
šemu zděšení nebyl průliv průlivem, ale velice bystrou řekou, asi 
jako Křemelná na Šumavě. Naštěstí jsou naše lodě stavěné z kva-
litních materiálů a jinudy cesta nevede. 

Nepříjemnou pastí se staly ruské dřevěné mosty, které jsou 
stavěné na hustě sázených kůlech. Projížděli jsme tento úsek se 
skasanými plachtami a sejmutými dvěma třetinami stěžně. Bohu-
žel jsem neodhadl výšku jednoho z mostů. Byl nižší cca o 10 cm. 
Ozvala se strašná rána a stěžeň se podsmekl pod prvním podél-
ným trámem mostu a zůstal zašprajcovaný tak, že nešel tam ani 
zpět. Při tom se pod námi hrnula všechna voda v jednom jazyku 
a hrozila loď přetočit napříč a následně přeložit jako list papí-
ru. Udržoval jsem loď mocným kontrováním pádlem ve směru 
proudnice a sestra se stojíc v lodi pokoušela vyprostit stěžeň. 
Boční plováky bránily ve vyklonění stěžně bokem ve směru 
trámů. Nakonec se sestře podařilo sílu plováků překonat a mě 
zpod mostu proti proudu vycouvat. Sejmuli jsme i poslední, teď 
už pěkně ohnutý díl stěžně a pokračovali k dalšímu mostu, před 
kterým jsme pro jistotu odstrojili i boční plováky. 

Když jsme konečně dopluli k jezeru, čtyřhlasně jsme hlesli: 
„Moře“. Nikde nebylo vidět druhý břeh a jezero přece druhý 
břeh má. Tak to muselo být moře. Jen ta sůl ve vodě chyběla. 

Dokřižovali jsme proti mírnému severozápadnímu vánku asi 
dva kilometry od ústí řeky do Ládogy a o půlnoci zakotvili. Díky 
bílým nocím jsme si nemuseli lámat hlavu, zda nás dostihne tma. 

Druhý den po půl desáté jsme vyrazili podél pobřeží k severo-
západu proti mírnému severozápadnímu větru. Zima jak v rus-
kém fi lmu. Vzpomněl jsem si na Němce u Stalingradu. Bylo dobře 
se nespoléhat na statistiku a vzít si oblečení na to, že bude sněžit. 

Ve tři jsme přistáli u malého ostrůvku naproti krásné písečné 
pláži. Po svačině jsme se rozhodli, že máme toho věčného křižo-
vání dost a že na té pláži přenocujeme. 

Protože jsme nebyli od Priozersku daleko, bylo to jen kousek 
přes les, rozhodli jsme se se sestrou jít pro chleba. V tom lese byla 
spousta zvláštních betonových objektů pomalovaných znaky ra-
diace a chodníky měly obrubníky natřené na bílo. Já na vojně 

Přeplavba Ladogy
aneb jak si splnit sen
Přeplavba Ladogy
aneb jak si splnit sen

Pruliv Chonkasalonsjelkja
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nebyl, tak mi to hned nedocvaklo. Že jsem na tajné vojenské zá-
kladně jsem se dozvěděl, až když jsem přišel na vrátnici zevnitř. 
Musím říct, že moje zkušenost s ruským zacházením se zajatci je 
prvotřídní. Postavili nám do tábora stráž, která po celou dobu 
našeho věznění udržovala oheň. Celou dobu, co jsme čekali 
na důstojníka kontrašpionáže z Petrohradu, o nás měli starost, 
jestli nemáme hladíček, nebo žížinku nebo jestli si nechceme leh-
nout. Prostě rekreace. Kontrášovi jsem vysvětlil, že kromě mě se 
s nikým z výpravy rusky nedomluví a on od dalších výslechů upus-
til. Chtěl nás deportovat zpátky do Priozersku, ale argument, že 
budeme nejméně čtyři hodiny balit a jemu otravovat život, ho 
přesvědčil, že nás má vypustit na jezero. 

Po prohlídce zavazadel jsme deset minut po jedenácté v noci 
vyrazili a zamávali. 

Poučení pro ostatní: vojenská základna v Rusku není označe-
ná, protože je tajná. Když narazíte v lese na něco divného radši 
vycouvejte. Při každé kontrole policisté a vojáci zoufale hledají 
navigaci GPS. Její držení je v Rusku trestné, i když není problém ji 
tam koupit. Z digitálů netahají kinofi lmy, jen prohlédnou a vrátí. 
Když jim dáte ke kontrole digitál, kinofi lm už u vás nehledají. 

Po půlnoci se hladina vyrovnala do zrcadlového lesku a do dvou 
ráno jsme pádlovali na příhodné místo k přenocování. Až při od-
jezdu jsme se dozvěděli od místních, že není náhoda, ale pravidlo, 
že v noci na Ladožském jezeře vítr nefouká. Dospali jsme probdě-
lou noc a vyrazili až ve čtyři odpoledne, když už pořádně foukalo 
od severozápadu a my vyrazili podél linie ostrovů na severovýchod. 

V půl sedmé jsme přistáli na severním cípu ostrova Selkja-
marjansáry. Vyzkoušeli jsme si první školáckou pitomost a přistáli 
za silného větru a ve velkých vlnách na návětrné straně. Než jsme 
stihli vyskákat z lodi, už nás měla další vlna. 

Nastalo překotné rozdělávání ohně a sušení. Když už jsme su-
šili, tak jsme i povařili a pojedli. 

Po deváté večerní jsme odrazili na sever hledat místo k přeno-
cování. 

Vítr pochopitelně ustal, tak nezbylo nic jiného, než se opřít 
do pádel. 

Vyhlídli jsme si zátoku u mysu Rachaniemi. Vylodili jsme se 
v půl dvanácté v noci a zakempovali.

Když se po poledni probudil vítr a my, vyrazili jsme výcho-
doseverovýchodně k ostrovu Kjunsary. Po obloze se honily bílé 
načechrané obláčky a pod nimi visely mokré záclonky. Úspěšně 
jsme mezi záclonkami kličkovali, až nás jedna dostihla a po tři 
minuty na nás lila vodu jako z kýblu. 

Do středu ostrova Kjunsari se zařezává úzká zatočená zátoka, 
chráněná před větrem a příbojem, přímo ideální k zakotvení. 

Bohužel, vhodné místo pro stany jsme nenašli. Rozhodli jsme 
se tedy prozkoumat ostrovy Perja-Kilpisarjet. 

Během našeho pobytu na ostrově Kjunsari se vítr stočil na ji-
hozápadní a velmi zesílil. Když jsme vykřižovali ze zátoky a obe-
pluli západní mys ostrova, zjistili jsme, že nad ostrovy Perja-Kil-
pisarjet roste velký černý mrak a rychle se blíží. Čím více se blížil 
mrak od severovýchodu, tím více sílil vítr od jihozápadu. Změnili 
jsme kurz ze severovýchodního a namířili si to na severozápad, 
do bezpečí zátoky ostrova Kuchka. 

Jen taktak jsme stihli odnést lodě z vody a postavit stany a na-
stalo černé a mokré peklo. Po dvou hodinách déšť ustal a vysvitlo 
slunce. Protože zátoka byla dobře chráněná, prosluněná a měl-
ká, rozhodli jsme se zůstat dva dny, rybařit a relaxovat. 

Nutno konstatovat, že rybaření na Ládoze je téměř marnost 
nad marnost. Každý ostrov denně objede alespoň deset rybářů 
a ti hodí třpytku do všech možných koutů. Mě zabrala jedna štika 
a ta se mi utrhla z háčku, když jsem ji dovlekl k lodi. Kdybychom 
neobjevili pytláckou síť, ze které jsme si půjčili několik bělic, tak 
jsme byli bez úlovku. 

Poprvé jsme odložili goretexové slupky a svetry a spáchali zlo-
čin hygieny.

Po dvou dnech strávených v útulné zátoce ostrova Kuchka 
jsme si to namířili k jihovýchodnímu cípu ostrova Svinoj. Když 
jsme minuli ostrov Svinoj, nabrali jsme směr na jihovýchodní cíp 
ostrova Putsary. 

Západní vítr pomalu sílil. Minuli jsme ostrov Putsary a vítr se 
stočil na jihozápadní a mocně zesílil. Namířili jsme si směrem 

Moře

Most v Sortavale Kjunsary

Priozersk nadrazi
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na ostrov Pijen-Chapasary. Poryvy zadního větru byly chvílemi 
tak silné, že nám špičky lodí mizely pod hladinou. 

Skály na levoboku se tvářily jako neprostupná hradba. Hledali 
jsme průliv, kterým bychom unikli do závětří a zároveň jsme se 
báli příliš přiblížit ke skalám, protože křižování proti silnému vě-
tru byla naše slabší stránka. 

Nakonec jsme našli průliv mezi ostrovy Sammatsary a Suur-
Chapasary. Přistáli jsme v závětří u malého skalnatého ostrůvku 
a dali sváču a oddych. 

Dobře najedeni a rozpoloženi jsme vyrazili napříč přes průliv 
Palocarjensjelkja k průlivu mezi ostrovy Tamchanka a Markatsi-
mansary.

Průliv připomínal vodní zahrádku plnou leknínů, stulíků a dal-
ších vodních kytiček, jejichž jména neznám. 

Průliv se pomalu zužoval, až z něj zbyla bahnitá strouha vyšla-
paná v rákosí. Nezbylo nám než vystoupit a vžít se do rolí Burlaků 
na Volze. 

Propluli jsme lagunou do průlivu Markatsimansalmi a přistáli 
na ostrově Markatsimansary. 

Zkusili jsme rybářské štěstí, chytili a zase pustili několik čudli-
ček, navečeřeli se a šli spát. Druhý den jsme vyrazili jako obvykle 
v poledne směrem do Sortavaly. 

To se tak akorát začal zvedat vítr. Nikoliv s námi, ale proti nám, 
od severu. Pořádně do nás při tom pádlování zasvítilo sluníčko 
a mně přismahlo uši. Příště si vezmu místo čepice klobouk. 

Do Sortovaly to bylo dlouhé pětihodinové trmácení proti 
větru. Konečně jsme dorazili do přístavu, kde se nás okamžitě 
ujal místní policista. Asi zapomněl na Putinův příkaz, že během 
zasedání G8 má být na cizince milý. Pasová kontrola proběhla 
téměř bez problémů, jen jsme se museli zaregistrovat na míst-
ní stanici, byť registrační povinnost nastává až při delším, než 
třídenním pobytu. My tam byli teprve deset minut. Bumážku 
nahrazující lodní registraci nám zabavil jako neplatnou a ne-
chtěl věřit, že jsme ji dostali bez úplatku. Když jsme po něm 
žádali registraci, tak si vzpomněl, že měl být milý, popřál nám 
příjemnou dovolenou a propustil nás. 

Vyrazili jsme do fi nského, ruským socialismem zmrzačeného 
města.

Po nákupu a průzkumu, kudy vede nejkratší cesta na nádraží, 
jsme se zbytky větru v plachtách opustili přístav. 

Sundali jsme stěžně a po jednom bočním plováku, a protáhli se 
pod pontonovým mostem přes průliv Vorssunsalmi. 

Vítr pomalu přestal foukat úplně a hodinu před půlnocí jsme 
přistáli u ostrova v zálivu Sojkkasjenlachti. Hned po přistání se 
do nás pustili komáři. Na ostrovech na volném jezeře se nevy-
skytují, protože je odnáší vítr, ale v porostech více ve vnitrozemí 
koušou jako o život. 

Druhý den v poledne poněkud neobvykle foukal již dost silný 
severní vítr. Vyrazili jsme směrem do průlivu Chonkasalonsjelkja. 
Zvedly se vlny, něco do metru a půl a neustále se snažily změnit 
našim lodím směr. Občas při poryvu větru zmizela příď pod hladi-
nou, ale rychlým popuštěním otěže bylo vše zachráněno. 

Příď rozrážela vlny a pěna zůstávala za zádí. 
Otěže plachty se zařezávaly do rukou. 
Našli jsme průliv mezi ostrovy Rijekkalansary a Chankasalo 

a přistáli na severovýchodním cípu ostrova Suury-Cheposary. 
Naposledy jsme postavili stany na poslední dva odpočinkové 

dny na jezeře. A začali likvidovat nadbytečné zásoby potravin.
Po dvou dnech válení se a obžerství jsme se po poledni nalodili 

a vyjeli do průlivu Markatsimansalmi. Proti čerstvému severní-
mu větru jsme dokřižovali do Sortovaly k západní patě hlavního 
mostu. Vysušili, rozebrali a zabalili jsme lodě a zlikvidovali část 
materiálu, který už nebudeme potřebovat. Během balení jsme 
se seznámili s šesticí ruských vodáků, kteří zde právě balili svoje 
starší modely skládacích kajaků. Naše nové lodě je zaujaly a roz-
vinula se v rámci jazykových možností živá debata. Domluvili 
jsme se na střídavé ostraze zavazadel a přijali pozvání do nejlep-
ší sortavelské restaurace. Po večeři si Rusové objednali dopravu 
zavazadel na nádraží. My jsme nabídnutou autodopravu odmítli 
a hrdě se přesunuli na nádraží po vlastní ose. Tam nám naši noví 
ruští přátelé pomohli koupit lístky do lehátkového rychlíku, který 
v našem jízdním řádu vůbec nebyl. Poradili nám, jaký si máme 
koupit lístek, abychom se do kupé vešli i s lodí. 

Na letišti Pulkovo je letištní váha až za osobní kontrolou 
a po kontrole se zavazadla již nesmí rozbalovat. 

Když jsme zavazadla zvážili, zjistili jsme, že je nutné je přebalit. 
Opustili jsme tedy halu, přebalili a znova prošli kontrolou. A to 
celé ještě asi šestkrát. Ostraha už z nás málem omdlévala. 

Když došlo na odbavení a problémy se zavazadly, vyběhl z le-
tištního zázemí udýchaný pán a upozornil vedoucího odbavení, 
že právě tato zavazadla jsou v naprostém pořádku. Ten se hlubo-
ce omluvil a dokončil odbavení. Když jsem převzal svoje lodičky 
na Ruzyňském letišti, velice jsem si oddechnul. 

www.cyklojachting.cz

Vyplutí směr Selkjamarjansary

16 4/2010

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

zlom lode sro 4 2010.indd   16 24.9.10   8:40
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



zlom lode sro 4 2010.indd   17 24.9.10   8:40
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



Podzim se blíží...Podzim se blíží... a s ním i nutná údrž-
ba Vašeho přívěsu. Po přečtení předchozí věty větši-
ně z nás zamrazilo, ve výhodě zůstavájí samozřejmě 
vlastníci nových, nebo servisovaných přívěsů. O pří-
věsu většinou první rok, maximálně dva, vůbec neví-
me a slouží tak, jak má – funguje a vidíme ho pouze 
ve zpětném zrcátku. Tu a tam vyměníme spálenou 
žárovku, pak to ale přijde...

Po uplynutí zhruba dvou let od uvedení přívěsu do pro-
vozu vyvstane nutnost seřízení a kontroly hlavních částí 
přívěsu, a to především z důvodu značného opotřebení brz-
dové soustavy v závislsti na ujetých kilometrech. Je nutné si 
uvědomit, že přívěs najede mnohoktrát více kilometrů než 
samotná loď, které je dopřáván pravidelný servis (vycházeje 
z klasického modelu českého majitele lodě, který pravidelně 
navštěvuje jižní přímořské státy). 

tel./fax: 582 395 500
mobil: 602 529 378

cell phone – english: 724 704 728
www.rhc.cz, rhc@rhc.cz, otinoves@rhc.cz

Dalším zásadním faktorem je pravidelné zajíždění přívěsu 
do moře. Dochází tedy ke kontaktu brzdové soustavy a ložisek 
kol se slanou vodou. Po spuštení lodi na vodu je přívěs odstaven 
bez propláchnutí brzdové soustavy, většinou je ještě použita 
pro zajištění přívěsu ruční brzda. Poté si na moři užíváme ra-
dovánek s lodí a na přívěs si vzpomeneme maximálně až za 14 
dní, kdy odjišťujeme páku ruční brzdy. Toto bývá moment zlo-
mu, kdy už s přívěsem nejsme schopni odjet, protože je zarezlá 
brzdová soustava, popřípadě jsou již korozí poškozená ložiska. 
Majitelé nebrzděných přívěsů jsou relativně ve výhodě, pro-
blém se ale pouze odsouvá na cestu zpět.

Většina z nás si ale těmito neblahými zážitky nechce nechat 
zkazit skvělou dovolenou s lodí na moři. Proto je více než ro-
zumné minimálně jednou za rok provést kontrolu a seřízení 
přívěsu v autorizovaném servisu, nebo u výrobce. Součás-
tí kontroly by mělo být shlédnutí a prozkoušení chodu celé 
elektroinstalace přívěsu, kontrola spojovacího kloubu, nebo 
nájezdové brzdy, promazání všech pohyblivých částí přívěsu 
a neměla by chybět ani kontrola podpěrných prvků přívěsu. 
Dále následuje kontrola případně promazání ložisek kol a se-
řízení brzdové soustavy.

Další možnost, jak se vyvarovat značným problémům, je dů-
kladné propláchnutí brzdové soustavy co nejdříve po vyjetí ze 
slané vody. K tomuto účelu se v dnešní době dá použít důmyslný 
a přitom jednoduchý systém proplachovacích hadiček napoje-
ných přímo do bubnů brzd. Propláchnutím dochází k vyplavení 

slané vody z pohyblivých části brzd. Tento systém lze dodatečně 
namontovat na skoro všechny typy brzděných přívěsů.

Rovněž zimnímu uskladnění přívěsu je dobré věnovat zvýše-
nou pozornost. Vyheverováním a podepřením odstaveného pří-
věsu značně odlehčíme nápravám a tím efektivně zvýšíme jejich 
životnost. U brzděných přívěsů nepoužíváme při odstavení ruč-
ní brzdu, ale především zakládací klíny (zvláštěpak při dlouhých 
odstávkách, nebo zimním uskladnění). Je více než vhodné a dů-
razně doporučujeme provést před zimním uskladněním kon-
zervaci všech šroubových spojů. Při jakékoli manipulaci nebo 
výměně komponent toto ošetření velice doceníme.

V každém případě doporučejeme pravidelně provádět vi-
zuální kontrolu hlavních komponent přívěsu a při sebemenší 
nejistotě raději kontaktovat výrobce, či autorizovaný servis. 
Za zeptání nic nedáme a můžeme tak předejít problémům, 
které budeme muset řešit v zahraničí.

Mnoho ujetých kilometrů s našimi přívěsy
přeje tým R.H.C.

JAK NA ÚDRŽBU VAŠEHO VLEKUJAK NA ÚDRŽBU VAŠEHO VLEKU
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Prodáváme a vyrábíme dámské košile, 
pyžama, termoprádlo, domácí oble ení, 

pánské no ní prádlo.
Vyrábíme i nadm rné velikosti.

Pouze eská výroba z materiál  100% 
bavlna, bavlna – polyester, 100% 

polyamid, bavlna/modal.

Prodáváme a vyrábíme dámské košile, 
pyžama, termoprádlo, domácí oble ení, 

pánské no ní prádlo.
Vyrábíme i nadm rné velikosti.

Pouze eská výroba z materiál  100% 
bavlna, bavlna – polyester, 100% 

polyamid, bavlna/modal.

Naše výrobky m žete zakoupit
v našem internetovém obchod  www.lamido.cz

Pyžamo Elsa
545 KŠaty Jan a

309 K

LAMIDO, a.s.
Sebranice 11
569 62 Sebranice u Litomyšle
tel: 461 745 264
www.lamido.cz

LAMIDO, a.s.
Sebranice 11
569 62 Sebranice u Litomyšle
tel: 461 745 264
www.lamido.cz

Navštivte náš stánek
na veletrhu SPORT Life 2010,

pavilon A1, stánek . 5,
p ímý prodej termoprádla zna ek

CoolBest a FreshGuard.

Naše výrobky m žete zakoupit
v našem internetovém obchod  www.lamido.cz

HACJACHT
plachetnice na Orlíku

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

se zabudovaným motorem na Orlické p ehrad .

V naší nabídce najdete devítimetrovou
Bavarii s kormidelním kolem

a najv tší plachetnici na Orlíku Carmen.

Dop ejte si v echách jachting tak,
jak ho znáte z mo e.

www.hacjacht.cz
mob. 724991587, 723566355

info@hacjacht.cz
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28 STRAN LODÍ NA PRODEJ + KARAVANY

DISTRIBUČNÍ MÍSTA LODĚ ZDARMA – ČR – 2010
FIRMA ULICE M STO KONTAKT

ORGANIZACE:
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPR.PRAHA JANKOVCOVA 4 PRAHA 7 www.spspraha.cz
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPR. P EROV BOHUSL. N MCE 640 P EROV
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPR. D ÍN HUSITSKÁ 8 D ÍN

ESKÝ SVAZ JACHTINGU ZÁTOPKOVA 100 PRAHA 6 www.sailing.cz

KLUBY A P ÍSTAVY:
YC RADAVA RADAVA ORLICKÁ P EHRADA www.ycr.cz
MARÍNA LABE PÍŠ ANY 3 ŽALHOSTICE www.marinalabe.cz
MARÍNA VLTAVA DVO ÁKOVA STEZKA 27 NELAHOZEVES www.marinavltava.cz
ODYSSEUS JACHTCLUB ROZKOŠ HRADEC KRÁLOVÉ www.odysseus.roji.cz
YACHTSPORT SLEZSKÁ HARTA SLEZSKÁ HARTA HE MANICE www.yachteshop.cz
YACHTCLUB DYJE B ECLAV O.S. NOVÉ MLÝNY PAVLOV www.ycdyje.cz
YC LOKOMOTIVA PLZE BOLEVÁK PLZE www.jachting2.tjloko-plzen.zc
YC CERE PODOLSKÉ NÁB EŽÍ PRAHA 4 www.cere.cz

YK POD VYŠEHRADEM PRAHA 4 www.cyk.cz
YC BARRANDOV BARRANDOVSKÁ ZÁTOKA ORLICKÁ P EHRADA www.yachtclubbarrandov.cz
DAVLE MARINA NA NÁM STÍ 39 DAVLE www.davlemarina.cz
YC ERNÁ V POŠUMAVÍ LIPNO ERNÁ V POŠUMAVÍ www.yccerna.cz
YC LIPNO NAD VLTAVOU LIPNO LIPNO NAD VLTAVOU www.yclipno.cz
CA BA V KANÁL VESELÍ NAD MORAVOU VESELÍ N.MORAVOU www.batakanal.cz
MARINA FREGATTA M CHENICE M CHENICE U PRAHY www.marinafregatta.cz
HOTEL KAPITÁN SE SKÁ P EHRADA SE www.hotelkapitan.cz
MARÍNA LIPNO P EHRADA LIPNO LIPNO www.lipnoservis.cz
HOTEL PORT MÁCHOVO JEZERO www.hotelport.cz
JUNIOR CAMP NOVÁ ŽIVOHOS SLAPSKÁ P EHRADA www.zivohost.cz
HACJACHT LOUŽEK ORLICKÁ P EHRADA www.hacjacht.cz

PRODEJCI A SERVISY:
BOAT LIFE S.R.O. ÍPSKÁ 9a BRNO www.boat-life.com
BOATSERVIS KLIMEŠ K CIHELN  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. DUBY NÉ 93 ESKÉ BUD JOVICE www.czmarine.cz
DOMANSKÝ S.R.O. ESKOBRODSKÁ 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 ZÁVODIŠT  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
LOD  HORÁ EK CHOTOVICE 50 CHOTOVICE www.lodehoracek.cz
LODNÍ CENTRUM OSTRAVA STAROB LSKÁ 73 OSTRAVA www.lodnicentrum.cz
NIKA YACHT T . TOM.BATI 5213 ZLÍN www.nika-yacht.cz
VLTAVA YACHT ŠIROKÁ 6 PRAHA 1 www.vltava-yacht.cz

ERPACÍ STANICE MIKULÁŠOVICE MIKULÁŠOVICE MIKULÁŠOVICE
ERPACÍ STANICE MILÍN MILÍN MILÍN – P ÍBRAM
ERPACÍ STANICE NA HALD P ÍBRAMSKO STRAKONICKÁ

KARAVAN CENTRUM HYKRO O EŠSKÁ 1542/10 PRAHA 5 – EPORYJE www.hykro.cz
PLACHTÁRNA HOSTIVICE . 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 PR HON  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
O AILS ZDABO SKÁ 604 P ÍBRAM V www.o-sails.cz
BOAT 007 ZVONICKÁ 3 PRAHA 6 www.boat007.cz
YACHTCHARTER JANA R ŽI KY 1234 PRAHA 4 www.yachtcharter.cz
ULTIMATE – HOUSKA S.R.O. LIBLICKÁ 140 BYŠICE www.ultimate.cz
DUTCHMASTERS S.R.O. GOL OVA 1 PRAHA 4 - TVRZ KUNRATICE www.holandskonalodi.cz
WEBASTO PRODUCT S.R.O. NA STRŽI 1373 PRAHA 4 www.webasto.cz
SUCHOMEL YACHTING BARUN INA 24 PRAHA 12 - MOD ANY www.suchomelplasty.cz
REVE NEDV DICKÁ 860/18 PRAHA 9 - LOCHKOV www.reve.cz
HAPPY-CAT BRN NSKÁ 397/13 LIBEREC www.happy-cat.cz
SAILING CENTRUM S.R.O. KOSTELNÍ 8 PRAHA 7 www.sailingcentrum.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

Kontakt:
NAPALUBU s.r.o.

www.napalubu.eu
tel.: 777 721 432

777 039 750

Půjčovna lodí NAPALUBU s.r.o. nabízí pronájem obytných motorových lodí

bez nutnosti vlastnit KAPITÁNSKÝ PRŮKAZ!
Vyplujte jako kapitáni ze SLAPY MARINE a poznejte Vltavu z kapitánského můstku.

Napalubu_reklama_lode_rijen.indd1   1 9/22/2010   7:45:40 AM
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Praktický průvodce Praktický průvodce 
jachtingem jachtingem 

Františka Františka 
NovotnéhoNovotného

Z A KORMIDLEMZ A KORMIDLEM
N E J E N  N A  J A D R A N UN E J E N  N A  J A D R A N U

PRO VŠECHNY JACHTAŘE

ZA KORMIDLEM
NEJEN NA JADRANU

KnihaKniha pro pokročilé  pro pokročilé 
i pro začátečníkyi pro začátečníky

KnihaKniha rad i kniha  rad i kniha 
příběhůpříběhů

KnihaKniha lásky k mořím lásky k mořím

OBJEDNÁVE JTE NA WWW.IFPPUBLISHING.CZ
IFP PUBLISHING&ENGINEERING S.R.O.
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Navštivte nový Showroom ekolo.cz – Veletržní 33, 170 00 Praha 7
Pro testovací jízdu nás kontaktujte: 

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

snadno se vejde (složené pouze 88x85x40cm)

daleko vás doveze (elektro-asistence až 60 km)  

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

ekolo.cz BARACK – pouze 19.990 Kč bez DPH 

je nejlepší společník na vaši loď ! 

1. 2. 3.

Elektrokolo 
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Jan Pavliš 777 880 822, www.pramice.com

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

24 4/2010

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
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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

7.– 10. 10. 2010
BRNO – V¯STAVI·Tù

zlom lode sro 4 2010.indd   25 24.9.10   8:40
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



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
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