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Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

Acrux Club

elba
korsika
sardinie

Pronájem plachetnic, charter, plavby
Jachta Meguem – 16 metrů
max. posádka 8, 4 kajuty
se samost. koupelnou a wc

www.acruxclub.cz

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

Pro klidné

SOLAR 410 C
Dvoumístný stabilní
nafukovací kajak určený
nejen k rekreačním
projížďkám po jezerech,
ale také k turistickému
putování s bagáží na
řekách do WW1.

www.nafukovacilode.cz
www.nafukovacie-lode.sk
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www.phobos-yacht.cz
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Sezóna je na „spadnutí“

SEZONA 2011

Rezervujte si včas místo

v nové moderní maríně na Orlické přehradě
v lokalitě Radava. Poklidná a krytá zátoka
poskytuje bezpečné kotvení pro plachetnice
i motorové čluny se zázemím Yacht Clubu
Radava.

Cena stání od:
I. pásmo
II. pásmo

14.000,- Kč
17.000,- Kč*

V ceně je zahrnuto:
• nepřetržitá přítomnost obsluhy mola / ostraha
• přípojky elektřiny a vody na mole
• volný vstup do jachtařského salonku v restauraci
Colorado
• vstup do areálu, využití šatny a sociálního zařízení
• zdarma Wi-Fi připojení k internetu
• úschovna závěsných motorů
• parkovací místo pro jedno vozidlo
Pásma jsou rozdělena dle ponoru lodi a potřebné šíře
kotvícího místa.

*

Jaro konečně rozehřálo
zamrzlé vodní plochy a slunce
v posledních dnech dělá vše,
abychom co nejdřív zapomněli
na zimu. Nastala doba horečných
příprav na sezónu. Je to možná
ta nejkrásnější doba, doba
snění o blížícím se okamžiku,
kdy konečně vyplujeme. Takže
plánujeme cíle letošních plaveb,
připravujeme lodě a honem
opravujeme, co jsme přes zimu
zapomněli nebo kupujeme
a prodáváme ještě před sezónou.
Najednou je na všechno nějak
málo času. My v redakci časopisu
Lodě na tom nejsme jinak.
Na sezónu jsme připravili
novinky v distribuci našeho
titulu, který teď najdete kromě
obvyklých míst ještě na cca 250
čerpacích stanicích v Praze a okolí
a v Brně a okolí. Také obsah
časopisu zaznamenal drobné
změny, které jak doufám budou
k lepšímu. Nezapomněli jsme ani
na vás, naše čtenáře. Abychom
vám přece jen nějaký čas ušetřili,
zařadili jsme do vydání vzorovou
kupní smlouvu a předávací
protokol.
Přeji všem příjemné snění
a úspěšný start do sezóny.
Petr Zajíček
Vydavatel: Lodě, s.r.o., Veleslavínská 150/44, 162 00, Praha 6.
Tel.: 602 325 965, 724 206 072, E mail: lodezdarma@lode.cz,
internet: http://www.lode.cz, IČO 27135250, DIČ CZ 27135250.
Reg. u městského soudu v Praze v Obchodním rejstříku odd. C
vložka 98912. MK ČR E 18534
Redakce nepřebírá odpovědnost za správnost dodaných materiálů.
Za znění inzerátů ručí inzerent.
DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU

Yacht Club Radava | Chrást 54 | 399 01 Milevsko
tel.: +420 731 681 238 | e-mail: info@ycr.cz | www.YCR.cz
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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.
E b e r s p ä ch e r P ra h a s. r. o. | P o d V i šň ovko u 2 9 , 1 4 0 0 0 P ra h a 4 | Te l. : + 4 2 0 2 3 4 0 3 5 8 0 0 | w w w. e b e r s p a e ch er.cz
A ut or i z ov a n ý p r o d e j a mo n t á ž n e z á v i s l ý c h t o p e n í E b e r s p ä c h e r p r o l o d ě :
J a ch t s e r vi s, s. r. o. | P o l n í 1 3 0 , 2 5 1 6 4 M n i ch ov ic e - M y š lín | Te l. : + 4 2 0 7 7 6 2 1 1 8 9 6 | w w w. ja ch t s e r v is . c z

A W O R L D O F CO M F O RT
www.eberspaecher.cz
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Být dobrým kapitánem
je radost
NYS, škola jachtingu nabízí na českém trhu ojedinělý systém jachtařských kurzů, kapitánských zkoušek a kapitánských průkazů. Specialitou jsou kurzy námořního jachtingu certifikované britskou Royal
Yachting Association (RYA), jejíž kapitánské průkazy jsou uznávané
a respektované pro svou kvalitu a vysokou úroveň po celém světě.
Dále jsou pod hlavičkou NYS postupně připravovány doplňující kurzy, jako například specializované kurzy plachtění a trimu, kurzy závodního jachtingu, kurzy ovládání VHF radiostanice, specializované
kurzy 1. pomoci pro jachtaře, kurzy přežití a záchrany života na moři
certifikované ISAF (International Sailing Federation) či školy jachtingu
pro děti a rodiny. Kurzy pořádáme jako jediní také ve variantě „Ladies
Only“ pro čistě dámské posádky.
www.skolajachtingu.cz

Garmin je exkluzivně
v lodích Bavaria Yachts
J

eden z předních světových
výrobců motorových lodí
a plachetnic, si vybral značku
Garmin, jako exluzivního partnera pro dodávku námořních
navigačních přístrojů a příslušenství. Od února 2011 budou
všechny lodě značky, které jsou
z výroby vybaveny GPS navigací
obsahovat pouze navigační přístroje značky Garmin.
Loděnice bude ve svých lodích přednostně nabízet tyto námořní produkty značky Garmin: luxusní mapové plottery řady GPSMAP 4000
a GPSMAP 5000 s možností dotykových displejů a dálkového ovládání, menší mapové plottery řady GPSMAP 720 s dotykovými displeji, multifunkční barevné displeje GMI 10 nebo například autopiloty
pro motorové jachty Garmin GHP 10 a autopiloty pro plachetnice
Garmin GHP 12.
www.garmin.cz

Hledáte správnou vrtuli
pro vaši loď?
J

Plastimo je nyní NAVIMO
Počínaje letošním rokem se
populární prodejce a výrobce
jachtařského vybavení Plastimo
specializovaný na vývoj bezpečnostního vybavení zařadil
do Navimo Group. Nový katalog 2011 čítající nyní přes 800
stran řádně ztěžkl a zmohutněl.
Najdete zde přes 25000 položek, užitečné informace a tipy. Nové
jsou i v březnu spuštěné e-stránky www.navimo.com s interaktivním
e-katalogem v 8 jazykových mutacích, mezi nimiž ovšem češtinu nenajdete. Ceník naleznete na www.fasyachting.cz

Solo Nonstop
Around Sailing
S mottem: I v současnosti je moře pro člověka výzvou a příležitostí
pro poznání sama sebe se na osamělou plavbu kolem světa vydává
známý český jachtař ing. Petr Ondráček CSc. Jeho vrcholný projekt navazuje na průkopnickou plavbu kapitána Joshuy Slocuma, který ji absolvoval na své plachetnici Spray.
Petrovým cílem je vykonat první českou osamělou plavbu
kolem světa bez mezipřistání.
Tento smělý projekt se uskuteční na vlastnoručně postavené
plachetnici jménem Singa typu
Skipper. Stane se tak nejmenší
plachetnicí postavenou v zemi
bez moře, která takovou pouť uskuteční. Trasa a vedení rekordní plavby
bude plně splňovat požadavky  pro  zapsání do rekordní listiny WSSRC
(World Sailing Speed Record Council). Respektováno bude samozřejmě
ve světě všeobecně uznávané  kriterium  pro plavbu kolem světa, kterým
je povinnost protnutí protilehlého bodu na zeměkouli (antipodal point)
u Nového Zélandu  při startu z Evropy. Rekordní plavba bude mít plnou
podporu týmu na břehu a bude odstartována nejpozději v září z anglického Falmouth. Přípravy na plavbu a její průběh můžete sledovat na:
www.sailingboat-singa.cz

Lodě nelakujte, použijte
BOOTOX
U

ž vás omrzela barva trupu
vaší lodě? V každém případě loď časem přijde o lesk,
ednim z nejtěžších úkolů je obkterý se pak nedaří obnovit ani
vykle stanovit správnou velikost
leštěním. V takovém případě
propeleru vzhledem k paramepřichází do úvahy nový lak. Ten
trům lodě a použitému motoru.
je však drahý, má-li být proveKaždý má navíc specifická přání,
den kvalitně. Novým řešením je
jak chce loď používat. Přitom nefolie Bootox. Aplikuje se snáze
správně zvolený propeler může
a rychleji. Vyniká lepší odolností
zcela zkazit jízdní vlastnosti lodě
proti UV záření. Ani při nejlepa o spotřebě ani nemluvě. Tady
ší vůli se však asi nedá zabránit
je každá rada drahá a nejvíce dodrobným poškozením lodních
káže pomoci dlouholetá zkušeboků. Folii podle výrobce lze snadno v poškozeném místě vyříznout
nost odborníka. Když takový není
a nahradit. Údržba lodě opatřené folií je snadná, protože nevyžaduje
po ruce, můžete zkusit Prop Sežádná zvláštní opatření.
lector Mercury marine:
http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#step1
www.bootox.de
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Novinka Sea-Help:
meteovarování
B

ezpečnost na moři
je téma, které je
u Sea-Help pochopitelně nosné. Od nynějška
profitují členové Sea-Help plující v oblasti chorvatského pobřeží z další
exkluzivní služby – meteovarování před náhlými změnami počasí, které často rozklíčují jen místní mořští vlci. Tato předpověď je rozesílána
prostřednictvím SMS na registrované mobilní telefony členů Sea-Help.
Tato hlášení sice nezbavují skippera povinnosti vlastního plánování trasy s ohledem na očekávaný vývoj počasí, ale dokáží mnohdy zabránit
značným materiálním škodám. Službu je možno aktivovat na stránkách
www.sea-help.eu.
„Poučili jsme se z následků poslední „vichřice roku“, vysvětluje šéf Sea-Help Wolfgang Dauser a pokračuje: „Bezpočet skipperů ráno vyjelo
za slunečného počasí na moře a ani předpověď nehlásila nic neobvyklého. Od deseti hodin se na severu začala bouře formovat a ve 14 hod
již foukala bora rychlostí 170km/h. To mnohé skippery šokovalo a vedlo
následně ke značným škodám.“
Na tyto situace právě míří meteovarování Sea-Help. Klasická předpověď je v Chorvatsku vydávána v 6,00 a aktualizována v 8,00 a následně vyvěšena v marínách. Náhlé, nepředvídatelné změny počasí v nich
nemohou být tudíž zahrnuty. Tento nedostatek tak řeší služba Meteovarování Sea-Help.
Takovéto situace nastávají typicky 10x do roka a to už stojí za to být
připraven. Testy softwaru společnosti, která rozesílá také zprávy německé meteorologické služby proběhly hladce, a tak už zavedení služby Meteovarování nestálo nic v cestě. Služba je určena pro pobřežní vody Jadranu přiléhající k severu Itálie, Slovinsku a Chorvatsku až
po Dubrovník a nově také pro oblast Baleárských ostrovů. Sea-Help
přitom těží z výhody domácího prostředí: kapitáni zásahových lodí
jsou s mořem těsně spjati, mají úzké kontakty na SAR a mnozí doslova vyrostli mezi místními rybáři. Pokud se v „jejich“ revíru tedy něco
chystá, vědí to z první ruky. Tyto informace jsou od teď k dispozici
také členům Sea-Help.

Jeanneau NC 11 je Powerboat
of the Year 2011!

Chorvatské Ministerstvo
moře (MMPI) informuje
Č

ísla, která předkládá veřejnosti chorvatská Národní ústředna pro koordinaci pátrání a záchrany na moři (Nacionalna središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru) za rok 2010, ale přesto by se
s nimi měli seznámit nejen ti, kteří se poprvé chystají na Jadran, ale
i turisté, kteří si tu každoročně užívají všeho, co jim pobyt u moře nabízí:
koupání, plavání, potápění, jachting, windsurfing apod. Samozřejmě se
mohou nadále věnovat všem těmto vodním radovánkám, ale neměli
by ani na chvíli zapomínat na opatrnost, na dodržování všech pravidel
a předpisů, stanovených pro jednotlivé sporty na moři. Jen tak se vyhnou osudu těch, o nichž hovoří smutné statistiky zachycující situaci
v uplynulých letech.
V posledních 12 letech zahynulo v moři 260 osob, dalších 33 osob bylo
nezvěstných. Nejvíc obětí bylo zaznamenáno v roce 2006: 28 osob. Největší počet těch, kteří v moři našli smrt, byli neopatrní plavci při koupání
a rybáři.
Nejvíce akcí bylo podniknuto na záchranu plachetnic a člunů, což
svědčí o nedostatečném a zastaralém vybavení lodí, nezodpovědném a nesprávném chování posádek plavidel, nedostatku zkušeností, neznalosti předpisů a opomíjení povětrnostních zpráv a předpovědí, vydávaných meteorologickou službou na Jadranu a správami
přístavů.

V loňském roce bylo podniknuto 310 pátracích a záchranných akcí,
při nichž bylo zachráněno 944 osob. Zemřelo 24 osob, z toho tři
potápěči s přístrojem, tři potápěči na nádech, jeden člen posádky
nákladní lodi, tři cestující, sedm rybářů, pět plavců při koupání a dva
sportovci v balónu. Další tři osoby jsou vedeny jako nezvěstné. Zraněno bylo 59 osob.
Nejvyšší počet záchranných akcí si vyžádaly nehody plavidel kvůli poruše
motoru, poškozenému kormidlu, nedostatku pohonných hmot apod.
(105 akcí). Poměrně vysoké procento akcí činila ztroskotání na břehu
(43 akcí), srážky (9 akcí), požár (8 akcí) a potopení lodi (20 akcí). Celkem
bylo zachráněno 179 plavidel.
Na záchranu koupajících se osob se konalo 15 akcí a ve stejném počtu
případů byli zachraňováni potápěči. Dosti časté bylo i poskytování lékařské pomoci v případě akutních případů onemocnění nebo selhání
orgánů (45 akcí).
Ať už se jedná o jachtaře, potápěče, surfaře a další aktivní sportovce nebo běžné rekreanty při plavání, na lehátkách, šlapadlech a člunech, u všech věkových kategorií stále zůstává velkým nebezpečím
přecenění zkušeností, znalostí, dovedností, fyzických i psychických
schopností a sil.

Jeanneau NC 11 reprezentuje
nový koncept s řadou inovativních řešení, špičkovým zpracováním a vynikajícím výkonem. NC
11 je jako nový byt s výhledem
na moře, nabízející po všech
stránkách nový způsob života,
bližší ke slunci a moři. Loď v podání italského designera Vittoria
Garroni, je sofistikovaná a moderní. Silueta vyniká čistou linií
a elegancí. Uvnitř najdete prostorný obývací pokoj se dvěma
kajutami a velkou komfortní koupelnou. NC 11 disponuje otvírací průhlednou střechou, panoramatickým výhledem, velkými skleněnými posuvnými dveřmi a průběžným oknem na boku trupu, které prosvětlí celé
podpalubí. Je to jen zlomek toho, čím vás NC 11 uchvátí. Více informací
najdete na stránkách:
www.jeanneau.fr www.mmpi.hr, www.slobodnadalmacija.hr, www.index.hr
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Honda Marine představila novinku Zastavení plavby na vd
2011 – lodní motor BF 250
Vrané nad Vltavou
S

Honda Marine představila concept lodního motoru BF250 – své
nové „vlajkové lodě“.
Miami, 17. února 2011 – Honda Marine dnes oznámila rozšíření své
osvědčené řady úsporných, vysokovýkonných lodních motorů o nový,
vrcholný model.
Představení nového konceptu BF250
na 2011 Miami International Boat
Show ukázalo první náznaky designového ztvárnění zcela nového BF250 –
250 koňských sil – závěsného lodního
motoru, který Honda plánuje dodávat
do Evropy od prosince roku 2011.
Základem nového BF250 je unikátní
3,6 l motor, zkonstruovaný pro předání optimálního poměru výkonu
a spotřeby paliva, pomocí exkluzivních technologií Honda Marine jako
je system BLAST™ , VTEC® a ECOmo. Motor bude rovněž certifikován v souladu se systémem NMEA
2000®, který zaručuje majiteli lodě
jednoduché propojení s ostatním
elektronickým vybavením marine.
Design konceptu BF250 se bude držet
nového proudnicového, dynamicky
hladkého tvaru, který podtrhuje prémiovost značky Honda Marine v oboru.
Jako největší světový výrobce motorů
a průkopník moderní čtyřtaktní technologie, Honda podporuje své morální povinnosti společnosti, která
chrání životní prostředí. Naše současná, přední ve svých třídách, modelová řada motorů od 2,3 HP do 225 HP převyšuje veškeré požadavky
Evropské RCD směrnice, které jsou nejpřísnější na světě.

tátní plavební správa upozorňuje zejména majitele rekreačních plavidel, kteří je přepravují
po Vltavě z Prahy na přehradní nádrže Slapy a Orlík, že je připraveno snížení hladiny ve zdrži vodního díla Vrané nad Vltavou a následně zastavení
plavby od 15.5.2011 20:00 hodin do 1.8.2011
7:00 hodin v úseku ř.km 78,30 (silniční most v Davli) po ř. km 84,32
(vodní dílo Štěchovice). Proplavování plavební komorou Štěchovice a přeprava přes vodní dílo Slapy je možné denně od 22.4.2011
do 15.5.2011, následovat bude zastavení proplavování a přepravy
od 16.5.2011 do 31.7.2011. Důvodem snížení hladiny je nutná oprava
malé vodní elektrárny vodního díla Vrané nad Vltavou, která je projednaná a schválená příslušným vodoprávním úřadem. Pro informace
k proplavování komorou Štěchovice a k přepravě přes VD Slapy se
můžete obrátit přímo na službu na těchto vodních dílech (PK Štěchovice tel. 257 740 263, VD Slapy tel. 257 740 482). Další podrobnosti
budou uvedeny v Aktuálních zprávách a Sděleních na webových stránkách Státní plavební správy (www.spspraha.cz).

Timray Marine Diesel
místo opravy starého nový
M

ísto na českém trhu si postupně získává nová značka lodních
motorů Timray Marine Diesel. Motory pocházejí z Číny, kde
jsou vyráběny na základě licence Isuzu. Paleta motorů obsahuje výkonnostní škálu od 10 k, který ovšem vychází z motoru Kubota až
po motory s výkonem 80 k. Motory splňují vysoké emisní standardy
platící v rámci EHS. Na popularitě motorů Timray ovšem především
dodává jejich cena. Nejlevnější motor je v současné době tříválcový
27di, který se prodává za 79.000 Kč bez DPH. V rámci uvádění na český trh dovozce Promoto nabízí v akci instalaci motoru zdarma. Pokud
Martin Sanders, Generální ředitel pro Honda Power Equipment
tedy uvažujete o opravě vašeho lodního motoru, zvažte, zda se vám
v Evropě komentuje:
nevyplatí spíš investovat do nového tím spíš, že dovozce dává záruku
„Koncept BF 250 bude naší vlajkovou lodí, modelem, který podtrhuje
2 roky nebo 2000 mh podle toho, co nastane dříve.
naše závazky k vývoji nových, inovativních výrobků, poskytujících vysowww.timray.cz
kou úroveň kvality a spolehlivosti Honda. Těšíme se na toto nové a vzrušující rozšíření naší modelové řady.“
Poznámky ke zkratkám:
BLAST™ – (Boosted Low Speed Torque) Pozoruhodný systém zvláště
v režimu rychlé akcelerace, BLAST™ efektivní zesílení tahu pomocí řízení mísícího poměru vzduch/palivo pro maximální kroutící moment společně s řízením předstihu zapalování zamezuje klepání ventilů při plném
zatížení v nízkých otáčkách.
VTEC® – (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control) Proměnlivý
zdvih a časování sacích ventilů zaručuje optimální výkony ve všech režimech chodu, nízkých i vysokých otáčkách.
ECOmo – (Economy Controlled Motor) Terminologie používaná pro popis
systému řízení spalování chudé směsi při plavbě zajišťující vysokou úroveň
úspory paliva.
NMEA 2000® – (National Marine Electronic Association) Palubní elektronická komunikační norma pro čluny a lodě založená na základě sítě
CAN. Norma pro elektronické vybavení lodí (navigace, sensory & displeje atd.) byla unifikována s cílem snadného propojení velkého množství
elektronického vybavení pomocí svorkovnice CAN.
RCD – (Recreational Craft Directive) Směrnice pro hlučnost, vibrace a emise.
Pro další informace Honda Marine navštivte http://www.hondanews.eu
www.hondastroje.cz
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Jeanneau Sun Odyssey 409

se pyšní titulem evropská loď roku 2011

V

letošním roce francouzská loděnice získala
hned dvě prestižní ceny „Evropské lodě roku“.
Dokazuje tím, že její lodě stále patří mezi absolutní
špičku nejen po stránce technické, ale i z hlediska designu. Na následujících doprovodných fotografiích si můžete snadno ověřit, že základním
požadavek kladený na team při jejím vývoji, totiž
uchopit každou součást dosavadní řady Sun Odyssey a zpracovat ji lépe, byl bezezbytku naplněn.
Netradiční řešení nás ve čtyřistadevítce zaujmou doslova na každém kroku. Jakmile sestoupíte po třech schůdcích do podpalubí, překvapí jednoduchost a čistota současných designérských linií. Nástupkyně modelu 39i, čtyřistadevítka, je dodávána jako dvou nebo tříkajutová
s jednou nebo dvěma sociálními buňkami. Podle prozatímních objednávek,
jejich největší počet zatím směřuje na dvoukabinovou verzi s jednou sociální
buňkou a velkokapacitním „skladištěm“ na levoboku do kterého je přístup
zevnitř přes koupelnu. Uvnitř na pravoboku je umístěná kuchyně do „L“ se

2 / 2011
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dvěma dřezy, lednicí a mrazicím boxem, dvouhořákovým vařičem a troubou.
Nechybí také spousta úložných prostor. Salon svým nově pojatým uspořádáním a zejména inovativním stolem se stal nejčastějším tématem diskuzí.
Má tři polohy: klasickou jídelní, konferenční a zcela spuštěný pak slouží jako
obvykle pro vytvoření dvoulůžka. Ovládání jeho výšky je velmi snadné.
Pokud jde o oplachtění, je možno zvolit dvě varianty: standard a performance. Liší se navzájem zejména plochou plachet ale i jejich ovládáním
a umístěním vinšen. Zatímco standardní varianta počítá i s automatickou
kosatkou a hlavní plachtou rolovací do stěžně, varianta performance umožňuje nést až 140% genu a celkově s klasickou hlavní plachtou dosahuje
plochu až téměř 93m2. Lze také volit mezi standardním dlouhým kýlem.
Soudě podle zájmu jaký Jeanneau 409 vyvolala u zákazníků se dá konstatovat, že nový design lodím Jeanneau svědčí. Loděnice v tuto chvíli eviduje
už desítky objednávek a další se dají vbrzku očekávat. Čtyřistadevítka se
na evropském trhu nabízí od 130.700 EUR.
www.jeanneau.fr, www.fasyachting.cz
Délka přese vše
Délka trupu
Délka na vodorysce
Max. šířka
Výtlak
Ponor se standardním kýlem
Ponor s krátkým kýlem
Výkon motoru
Počet kajut
Počet kójí
Objem nádrže na palivo
Objem nádrže na vodu
Plocha plachet standard
Plocha plachet verze Performance
CE Categorie
Designer

12,34 m / 40’ 5”
11,98 m / 39’ 3”
11,00 m / 36’ 1”
3,99 m / 13’ 1”
7.450 kg / 16.424 lbs
2,10 m / 6’ 10”
1,55 m / 5’ 1”
Yanmar 40 Hp / 29 kW
2/3
4/8
200 l / 53 US gal
330 + 200 l / 87 + 53 US gal
78,9 m2 / 849 Sq ft
92,7 m2 / 998 Sq ft
A8
Philippe Briand – Jeanneau Design

PRODÁM plachetnici S2 8.0B, Partnership
Vyrobená v Holandské divizi loděnice Tiara Yachts. R. v. 1987, v interiéru Barmský
teak, motor Lombardini LWD 502 (r. 2007),
dvouválec diesel, jetý na sladké vodě –
Slapy, málo jetý, nové oplachtění, Rolref
Hood, lazy bag, integrovaný mrtvý muž, 3
roky lak trupu, GPS Magellan 400, hloubkoměr, kompas, samostatné WC, 5 lůžek,
nová nádrž na vodu, dvouplotýnkový vařič

Camping Gaz, plynový hlásič, zásuvka
na 12 V a 230 V, kompresorová lednice se
solárním panelem, stůl v kokpitu, koupací
plato se žebříkem. K vidění po tel. dohodě
na Slapech. Cena 495 000 Kč.
Jan Čermák, tel. 608 839819, v případě
nedostupnosti volejte 602 319 737
e-mail: cermakjp@googlemail.com

Technické údaje:
Délka
Šířka
Ponor
Hmotnost
Plachty
8

7,92
2,44 m
1,22 m
cca 3000 kg
26,2 m2
2 / 2011

14. – 17.4. 2011
PRAHA – RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ
3. ROČNÍK VELETRHU LODÍ, LODNÍHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ A VODNÍCH SPORTŮ

NAVŠTIVTE MARÍNU V CENTRU PRAHY,
UDĚLEJTE SI RADOST, PŘIJĎTE SE INSPIROVAT...
MOTOROVÉ JACHTY, PLACHETNICE, ČLUNY, VYBAVENÍ PRO
VODNÍ SPORTY, VŠE PRO VÁŠ ŽIVOTNÍ STYL A VYTŘÍBENÝ
VKUS…
ATRAKTIVNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM:
PRAGUE CATAMARAN SPEED REGATTA, PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDY…

Hlavní partner

www.lodenavode.cz

Organizátor

Odborný garant veletrhu

Mediální partner

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

PLASTOVÁ MOBILNÍ MOLA

variabilní sestavy ● individuální přístup k zákazníkovi ●
přístupové cesty k molům ● plovoucí plovárny ● snadná
manipulace i transport ● bezúdržbové, trvanlivé, ekologické
Tel.: +420 602 656 412, jan merrell, st.mer@seznam.cz, www.satconsult.cz
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Nabízíme kvalitní a spolehlivé lodní dieselové motory TIMRAY

Motory jsou vyráběny podle licence ISUZU a KUBOTA.
V celé EU bylo již prodáno více jak 500 kusů motorů.
Tento lodní dieselový motor je navržen tak, aby splnil vysoké standardy, které platí
v rámci EHS a přísné směrnice pro rok 2010.
Všechny motory od modelového roku 2010 jsou plně testovány výrobcem po dobu jedné
hodiny při různých režimech otáček. Motory jsou lakovány barvou nejvyšší kvality.
Motor má nyní také novou palubní desku. Všechny typy motorů mají v již od výrobce
dvojí chlazení s nerezovým výměníkem.
Nabízíme pro všechny kupující, bez naší instalace technickou podporu prostřednictvím
e-mailu nebo telefonu.
Pokud máte dostatek prostoru na instalaci, tak volte cenově dostupný, robustní
a výkonný lodní motor,motor TIMRAY.

U nás si za cenu opravy starého, koupíte NOVÝ
motor TIMRAY s 2 roky záruky.
Typy motorů včetně specifikace a cen jsou popsány v jednotlivých galeriích.
Ceny jsou konečné, včetně dopravy do CR. Motor je plně vybaven a připraven okamžitě
k montáži. Sada obsahuje silentbloky, připojovací hadice na vodu, stahovací pásky, český
návod. Na motor poskytujeme plnou 2 – letou záruku, nebo 1000 Mth.
(Platí co nastane dříve).
Nyní v nabídce také TIMRAY TMD10di, motor založený na technologii KUBOTA,
tento motor vyniká kompaktností a nízkou váhou.

Vladimír Janouš – PROMOTO, Křížov 45, 257 08 Načeradec
Pracovní doba: 8.00 – 15.00 hod., GSM: 777 261 452, janous@motoron.cz, www.timray.cz

2 / 2011
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Aktuální nabídka transportu
Kontakt:
Josef Hlaváček
mobil: +420 602 319 737
email: aqua.marine@tiscali.cz
Nové Dvory 21, Okres Příbram

Bezkonkurenční cena přepravy
po celé Evropě
Díky kvalitní přepravní soupravě s nízkými provozními náklady a zkušenému
týmu přepravců 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 ušitou na míru.

... nejen hadice a pryže
Široká nabídka
protihlukových desek,
pryžových
a silikonových profilů

www.gumex.cz
12
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BEL, spol. s r. o.

Beranových 65 (areál LETOV)
199 02 Praha 9 – Letňany
Česká republika

www.bel.cz
tel.: 274776702, 274773493
fax: 274812023
e-mail: perkins@bel.cz

Distributor firem:
PERKINS
Solé Diesel

–b
 ritské lodní motory s výkonem 92 – 300 HP
pro rekreační i komerční využití.
– španělské lodní motory s výkonem 16 – 83 HP.

Zajišťujeme dodávky motorů, servis, dodávky náhradních dílů.
Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na výše uvedené adrese. Informace naleznete
také na stránkách zastupovaných firem PERKINS http://www.perkins-sabre.com nebo
Solé Diesel http://www.solediesel.com/english/

Výroba
a opraVy
plachet
na plachetnice
přístřešků
a potahů
na lodě
tel. 607 905 562

www.hondamarine.cz

■ nafukovací čluny honWave
■ závěsné lodní motory Honda
■ kajutové lodě Cap Ferret
5-ti letá záruka na lodní motory

2 / 2011
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David Houghton

david houghton

POČASÍ NA MOŘI
Počasí ovlivňuje na moři každého. Ať už se
zdržujete u pobřeží, cestujete mezi přístavy
nebo plachtíte na jiný kontinent. Vždy musíte
počítat s počasím a musíte jej zahrnout do svých
plánů. A proto je zde tato kniha.

poþasí
na moři

předpověď počasí
snadno a rychle

„Nejen jako závodník, ale také
jako trenér věřím, že by tato kniha
neměla chybět v knihovně žádného
námořníka nebo jezerního jachtaře.“
David Křížek

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

Sandra Roberts

PRVNÍ POMOC NA
PALUBĚ
Kniha pro okamžiky, kdy není možné
jednoduše zvednout telefon a zavolat
záchranku.

František Novotný

ZA KORMDILEM
NEJEN NA JADRANU
KNIHA RAD I KNIHA PŘÍBĚHŮ.
KNIHA LÁSKY K MOŘÍM.
Pro všechny, kterým učaroval neklidný
mořský živel a kteří se vydávají jej
pokoušet ať už v pobřežních vodách
Jadranských nebo na světových oceánech.

ZA KORMIDLEM
NEJEN NA JADRANU
PRAKTICKÝ PRŮVODCE JACHTINGEM
Kniha pro pokročilé i pro
začátečníky
Kniha rad i kniha příběhů
Kniha lásky k mořím

FRANTIŠEK NOVOTNÝ

J A C H TA Ř S K Á E D I C E I F P - P U B L I S H I N G
Najdete na www.ifpp.cz nebo ve všech knihkupectvích

JACHTSERVIS VEBR
ZIMOVÁNÍ
A USKLADNĚNÍ LODÍ
SERVISNÍ A TRUHLÁŘSKÉ
PRÁCE NA LODÍCH
VÝROBA A OPRAVA
TEAKOVÝCH PALUB
ANTIFOULING

• dovoz a prodej lodí • servis lodí

PŘEPRAVA LODÍ

• zprostředkování nákupu a prodeje lodí

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

• přeprava lodí

W W W. V E B R . C Z

2 / 2011
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obytných
Charter motorových
lodí Praha

......váš partner v divokých vodách

- Autorizovaný servis motorů Mercury a Mercruiser
- Prodej náhradních dílů Mercury , Mercruiser , Quicksilver
- Prodej nových lodí Quicksilver, Mariah , Seafox, Valiant
- Prodej a dovoz použitých lodí z USA
- Specializované výkonové úpravy motorů Mercruiser

Najdete nás:
nábř. Edvarda Beneše

proti nemocnici Na Františku

(725 391 455

Bližší info:
w w w. c z e c h b o a t s . c z
info@czechboats.cz

tel.: 602 200 031
info@powerboat.cz

POWERBOAT.CZ

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

www.powerboat.cz

Loď v Holandsku za české ceny!!!
Využijte jedinečnou šanci
strávit dovolenou na lodi
v Holandsku
• česká půjčovna
• český personál
• zaváděcí ceny

+420 777 593 424

www.lodeholandsko.cz
N A U T I C AT 3
NAUTICAT
331
31

V I G Tr av e l s. r. o.
e-mail: vigtravel@vigtravel.cz
Te l . : ( + 4 2 0 ) 7 2 8 6 4 4 0 9 4
w w w. v i g t r a v e l . c z
WA N T M O R E , G E T M O R E !
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Cvičné plavby
v Praze na Vltavě

CVIČNÉ PLAVBY

kapitánské kurzy
kondiční plavby
prodej a pronájem lodí on-line
e-shop
jachtařské fórum

Chystáte se na plavbu na obytné motorové lodi
po řekách, kanálech a jezerech? Naši zkušení
kapitáni pod vedením kpt. Pavla Kocfeldy vás
na naší cvičné lodi v rámci dvou, čtyř a osmihodinových kurzů důkladně připraví ...

www.cvicneplavby.cz

Kurzy jachtingu přímo v
centru Prahy!
2 / 2011

17

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

OBOROVÝ KATALOG
CHARTER

CA OCEANTOUR

Plachetnice
S/Y
PRINCES
/13,5 m, ketch/, Nabízíme plavby s kapitánem, skup. max. 6-8
osob,přeplavby, kurzy jachtingu,
plavby s potápěním/na palubě
kompresory, lahve, olova/ dovolená s dětmi, Řecko, Itálie – Liparské ostr.,Elba, Sardinie, Korsika.
Ceny od 3.900 Kč/ os./týden.
+420 603 167 129
oceantour@seznam.cz
www.princess.cz

LA GRACE S.R.O.

Plavby na pirátské lodi, replika
brigy z 18. století La Grace/2010,
32m/, kondiční a výcvikové plavby v duchu histor. tradic,turist.
plavby, kurzy jachtingu a astronavigace, dovolená s dětmi,
honba za pokladem, není nutná
mít zvl. nám. zkušenosti. Trasy
plaveb – Řecko,Itálie, Atlantik,
Karibik, od 8tis. Kč/os./týden
+420 603 167 129
info@lagrace.cz
www.lagrace.cz

VLTAVA YACHT S.R.O.

Charter – pronájem jachet, katamaránů, motorových člunů, hausbótů. Kapitánské kurzy, průkazy
MDČR. Prodej nových i ojetých
lodí. Financování z charteru. Vysoká profesionalita. 17.sezona.
+420 602 254 932,
+420 222 310 129
pinos@vltava-yacht.cz
www. vltava-yacht.cz

YACHTSPORT –
Mgr. TOMÁŠ SVOBODA

Jachtařská škola a půjčovna plachetnic na Slezské Hartě.
+420 605 248 359
+420 605 248 358
yachtsport@yachtsport.cz
www.yachtsport.cz

LODĚ
ADVENTURE CENTRUM – RENT

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

ADVENTURE CENTRUM
– RENT

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

LODNÍ PŘÍVĚSY
JB PŘÍVĚSY S.R.O.

Výroba přívěsů pro přepravu lodí
– nebržděné, bržděné, speciální
+420 603 434 930,
+420 251 641 152
info@lodniprivesy.cz
www.lodniprivesy.cz

KURZY A ŠKOLENÍ
YACHTSPORT –
Mgr. TOMÁŠ SVOBODA

Jachtařská škola a půjčovna plachetnic na Slezské Hartě.
+420 605 248 359
+420 605 248 358
yachtsport@yachtsport.cz
www.yachtsport.cz

VLTAVA YACHT S.R.O.

Charter – pronájem jachet, katamaránů, motorových člunů, hausbótů. Kapitánské kurzy, průkazy
MDČR. Prodej nových i ojetých
lodí. Financování z charteru. Vysoká profesionalita. 17.sezona.
+420 602 254 932,
+420 222 310 129
pinos@vltava-yacht.cz
www. vltava-yacht.cz

LODNÍ SPORTY
BORO SPOL. S R.O.

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

LODNÍ
pŘÍslušenství

RAFSERVIS S.R.O.

MARINA VLTAVA

Přístav, kotvení lodí, přípojky vody
+ elektro, restaurace, penzion.

Led světla, osvětlení a žárovky
12V/24V, ledsvětlomety, použití
do interíérů i exteriérů, voděodolné

+420 724 903 473
www.marinavltava.cz

+420 241 402 129,
+420 603 466 094
rafservis@rafservis.net
www.rafservis.cz

Mezinárodní veřejný přístav, parkování, kotvení, restaurace, ubytování, pořádání akcí.

BORO SPOL. S R.O.

Lodní příslušenství a doplňky(biminy, perseniky, sedačky, vysílačky, navigace, houkačky, vařiče,
chladničky, čerpadla, lodní WC,
kotvy, fendry, zámky, výstražná
a záchranná světla, vesty, záchranné pomůcky, lepidla, laky,
barvy, antifouling, kosmetika)
+420 608 444 098
lodni-prislusenstvi@water-ski.cz
www.lodni-prislusenstvi.eu

PŘÍSTAVY
CA Baťův kanál s.r.o.

Přístaviště, minikemp, restaurace, pro Baťův kanál – plavby motorovou lodí pro skupiny i jednotlivce, pronájem člunů a hausbótů, firemní akce, rybaření, výlety,
návštěvy vin. sklepů.
+420 630 579 456
info@batakanal.cz
www.batakanal.cz

HOTEL KAPITÁN

Sečská přehrada – ubytování,
restaurace, antukové hřiště na volejbal, minigolf, půjčovna loděk,
vodních šlapadel a sportovních
potřeb, přírodní ohniště a dětský
koutek. Travnatá pláž se stromy,
vstup do vody je pozvolný, vhodný
i pro malé děti a neplavce.
+420 469 676 325
kapitan@hotelkapitan.cz
www.hotelkapitan.cz

HOTEL PORT

Máchovo jezero – jachetní přístav přímo pod hotelem, ubytování, restaurace, venkovní
bazén, tenis, minigolf, půjčovna
kol, lodičky, katamarány, šlapadla, windsurfing.
+420 487 809 711
hotel@hotelport.cz
www.hotelport.cz

MARINA FREGATTA

Měchenice – plovoucí molo, ubytování, restaurace,cukrárna, parkování, slip do vody
www.marinafregatta.cz

MARÍNA LABE

+420 774 510 477
recepce@marinalabe.cz
www.marinalabe.cz

YC DYJE BŘECLAV o.s.

Nové Mlýny – jachtařský areál,
kotvení lodí, pořádání regat včetně mistrovských závodů, kompletní zázemí, camping – přípojky, kitesurfing, windsurfing, zimní
karavaning
+420 519 515 320
www.ycdyje.cz

YC BARRANDOV

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

YC CERE

Praha – pod Vyšehradem, kotvení lodí, restaurace, parkování,
slip do vody, pořádání jachtařských závodů a společenských
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, hotelové zázemí
+420 602 569 970
www.yccerna.cz

servis
AGAPA SERVIS S.R.O.

Opravy a instalace lodních motorů a převodovek, příprava lodí
na sezonu a zimování, opravy
laků + antifouling, opravy dřevěné i železné obšívky, stavba
vleků pod loď, montáž doplň.
vybavení ,prodej náhradních dílů
+420 777 289 455
info@agapaservis.cz
www.agapaservis.cz
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Kupní smlouva lodě z druhé ruky
Uzavřená podle § 588 a násl. Občanského zákoníku mezi
Prodávajícím:
Jméno:

Telefon:

Adresa:

Datum naroz.:

a
Kupujícím
Jméno:

Telefon:

Adresa:

Datum naroz.:

Předmět prodeje:

plachetnice

motorová plachetnice

Typ:

Jméno:

Výr. číslo:

Délka:

Typ motoru(ů):

Výkon:

motorová loď
Rok výroby:

Šířka:

Ponor:
k/kW:

motorová jachta
Reg. číslo SPS
Číslo plachty:
Číslo motoru:

Předmět prodeje se prodává včetně inventáře podle přiloženého a oběma stranami podepsaného předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této
smlouvy.
I.	
Prodávající prohlašuje, že si není vědom skrytých vad, že předal Kupujícímu veškeré informace, které jsou mu známy o technickém stavu a všech
podmínkách užívání předmětu prodeje
II.	Kupující prohlašuje, že viditelný stav předmětu prodeje zná, důkladně si jej prohlédl, seznámil se s jeho technickým stavem a neshledal zjevné vady a že
v tomto stavu za sjednanou kupní cenu kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví.
III.	Prodávající prohlašuje že je výlučným vlastníkem Předmětu prodeje a že na věci neváznou práva třetích osob, dluhy, věcná břemena a že převod věci
není ani jinak omezen. Dále Prodávající prohlašuje, že mu není známa žádná skutečnost, která by bránila v neomezené dispozici s Předmětem prodeje.
Kupní cena

Kč

Záloha

Kč

Způsob platby:

složená dne
Hotovost

Bankovním převodem

doplatek Kupní ceny
Jiný – uveďte:

Nejpozdější datum (připsání) platby/datum propadnutí zálohy:
Nejpozdější datum předání Předmětu prodeje:
Vlastnictví předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího až po zaplacení celé Kupní ceny. Kupující přebírá veškerá práva a povinnosti dnem
uhrazení celé Kupní ceny.
Předmět prodeje bude Prodávajícím Kupujícímu předán

na vodě

na suchu

místo:
Přílohy:
1/ Předávací protokol
2/ …………………………..
3/ …………………………..

V

dne

Prodávající

Kupující

Redakce nenese odpovědnost za případné škody a spory vzniklé v souvislosti s využitím tohoto formuláře.

Předávací protokol ke kupní smlouvě
lodě z druhé ruky
Tímto, jakožto Kupující
Jméno

tel.:

Adresa
potvrzuji Prodávajícímu
Jméno

tel.:

Adresa
převzetí lodě popsané v Kupní smlouvě ze dne:
Datum:
Při převzetí lodě byly zároveň převzaty tyto předměty jakožto součást vybavení lodě:

V

dne

Prodávající

Kupující

Seznam rubrik inzerce
1 Plachetnice

16 Školení, kurzy

2 Okruhové
plachetnice

17 Charter

3 Motorové lodě
4 Klasické lodě
5 Obytné lodě, hausbóty
6 Nafukovací čluny
7 Vodní skútry
8 Kiting
9 Pomocné člunky
10 Závěsné motory
11 Vestavné motory
12 Elektronika

18 Údržba a opravy
19 Zimní stání
20 Přístavní místa
21 Kontakty
22 Tažná auta
23 Přívěsy
24 Přeprava
25 Literatura
26 Ostatní
27 Nemovitosti u vody

13 Plachty

28 Obytná auta
a karavany

14 Oblečení

29 Vybavení pro potápění

15 Pojištění

30 Rybářské vybavení

textový inzerát nyní jako i podnikatelský!
Na základě Vašich množících se požadavků jsme se rozhodli zavést
novou službu: textový podnikatelský inzerát. Může obsahovat pouze
text až 350 znaků (včetně mezer a diakritiky), webovou adresu a kontakty, bez fotografie. Cena 625 Kč +DPH

Prodám ACM HERITAGE 26

(7,99 x 2,6 x 0,75 m), r. v. 2003, motor Volvo
Penta TAMD31P 150 hp (900 motohodin),
lůžka 2+2. Výbava: koupelna s WC, bojler,
plynový vařič, lednice 50 l, venkovní sprcha,
břehová přípojka 220 V, nezávislé topení
Webasto, rádio s přehrávačem CD, el.
kotevní vrátek, kotva + 40 m řetězu, příďový
manévrovací motor, GPS plotter, hloubkoměr,
kompas, vysílačka, zabezpečovací zařízení
proti krádeži, možno i s přívěsem za OA +
85 000 Kč bez DPH. Loď ve velmi dobrém
technickém stavu. Prohlídka kdykoliv možná.

Cena 1 290 000 Kč bez DPH
tel.: 602 325 965, e-mail: petr@lode.cz
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Fotoinzerce

Soukromá inzerce, formáty a ceny
Takto můžete zadat váš soukromý fotoinzerát
1) e -mailem na lode@lode.cz odešlete text a do přílohy dáte foto ve formatu .tif, .jpg. (velikost min. 1000 x 700 obrazových bodů na 72 dpi)
inzerát nesmí obsahovat žádné logo ani webové stránky.
2) telefonicky na tel.: 724 206 072.

1. Vyberte velikost, typ a počet vydání inzerátu

po

36
uze

0,- 1

1

3

2

5

4

		
Velikost max. počet		1x		4x
			
znaků
Textový inzerát		

6

Prodám námořní jachtu ACM Heritage 26
(7,99 x 2,60 x 0,75), r. v. 2003, motoro Volvo Penta 150 HP, lůžka 2+2, koupelna, WC,
plyn. Vařič, GPS, topení, atd. velmi dobrý
technický stav. Cena 1,5 mil. Kč bez DPH.

➀ Standardní inzerát
➁ Zvýrazněný rámečkem
➂ Podélný inzerát
➃ Na výšku
➄ Maxi
➅ Mega

180

1/16

150

1/16

150

2/16

220

2/16

150

4/16

220

8/16

350

●
●
●
●
●
●
●

zdarma
360 Kč
420 Kč
600 Kč
600 Kč
1080 Kč
2280 Kč

●
●
●
●
●
●
●

zdarma
600 Kč
720 Kč
840 Kč
840 Kč
1800 Kč
3480 Kč

Ceny včetne DPH 20%

2. Vyplňte text inzerátu

150
180
220

350

V textu inzerátu musí být uveden požadovaný kontaktní údaj pro zveřejnění.

3. Zadejte vaše kontaktní údaje

4. Platba

Jméno: ............................................................................................................

(platí pouze u placených inzerátů)

Ulice: ..............................................................................................................

Převodem na účet č.: 51-1575240237/0100 u KB Praha 4.
Důležité: Jako variabilní symbol platby uveďte číslo vašeho telefonu.

Město: ............................................................................................................

5. Formulář odešlete na adresu

Telefon: ...........................................................................................................

Lodě, s.r.o. Veleslavínská 150/44, 162 00 Praha 6
Nebo naskenovaný na e-mail: lode@lode.cz

Podpis: ............................................................................................................

Pozn.: Váš inzerát bude uveřejněn v nejbližším vydání. Poštou zaslané fotografie vrátíme jen
pokud k zásilce přiložíte ofrankovanou obálku. V opačném případě přecházejí fotografie
do majetku vydavatele. Vydavatel neručí za případné poškození či ztrátu fotografií.

(jméno ani adresa nebude zveřejněno)

Fotoinzerce

1 Plachetnice
Plachetnice Achát. Délka 4,2 m, šířka
1,7 m, plocha plachet 12 m, váha 80 Kg,
rok výroby 1981. Loď byla 20 let v garáži
a je jako nová včetně plachet a veškerého příslušenství. K lodi je manipulační
vozík a vozík za auto Heinemann 250 Kg.
Možnost vyzkoušení na Jesenici u Chebu. Cena: 40 000 Kč (při rychlém jednání
sleva). Kontakty: Telefon: 777 86 30 14,
e-mail: prindle@seznam.cz

5,95m Šířka: 2,42m Ponor: 0,3-1,2m Hmotnost: 1000kg Plocha plachet: 19,9m Vhodná
jak pro závody tak pro rekreaci. Loď je po rekonstrukci, vybavená a připravená na sezónu. K plachetnici je manipulační vlek uzpůsobený k přepravě na „plaťáku“. V listopadu
provedená nová technická prohlídka.
Kontakty: Telefon: 607946569, e-mail: jindrich.culek@email.cz
Katamaran Prindle 18. Holandská výroba, d.5,5 m š. 2.5 m váha 130 kg výkoný,manipulační vozík,nový přepravník
za auto.Výborný stav. Kontakty: tel. 602
483 690, e-mail: posner@iol.cz

HobieCat 16 Rainbow. Délka 5 m, šířka 2 m, plocha bílých plachet s duhou
20 m, váha 120 Kg, rok výroby 1984.
Katamaran má nová kormidla a je celkově ve výborné kondici. Otěže Harken,
Mash trampolína. V ceně je vozík za auto
s technickou a pojištěním do konce roku
2011. Možnost vyzkoušení na Jesenici
u Chebu. Cena: 50 000 Kč. Kontakt:
prindle@seznam.cz tel: 777 863 014

Prodám tříkajutovou plachetnici SAS 39,
r. v. 1996, po rekonstrukci. Kotví v Marina
Frapa v Chorvatském městě Rogoznica.
Možnost prodat i se stáním v této luxusní marině. Plachetnice je plně pojízdná
a ve skvělém stavu. Cena 38 tis. eur + 23 %
PDV (DPH). Kontakty: tel. +39598613386,
e-mail: tauschdoo@seznam.cz
Prodám kýlovou kajutovou plachetnici
Carina 20, laminát výr. Lűscher 1981 švýcarsko, d-6,2 m, š-2,1, ponor 0,8 m v r. 08
rekonstrukce,4 lůžka, zánovní plachty, 1x
hlavní 2x kosatka,1x genua, rollfok,fendry,
lana, dural stěžeň i ráhno, čelen,vesty,
pádla atd.Vybavená a připravená k plavbě. Cena dohodou, k lodi možno koupit
transportní přívěs za OA nový na čistopise.
Kontakty: tel. 775147031,
e-mail: vinicky@quick.cz
Anglická kajutová kýlová plachetnice
HUNTER Europa, délka 6,1 m, na loď
není nutný průkaz Vůdce malého plavidla
– plocha plachet 12 m2, celková hmotnost
680 kg. Velmi stabilní loď (320 kg v kýlu),
pevná konstrukce (tento typ plul v závodě Sólo Atlantik). Vhodné i pro začínající
jachtaře. Spaní pro 4 osoby. El. rozvod,
baterie 7 Ah. Šířka lodě 2 m, ponor 1 m.
Odolné plachty – hlavní 7,8 m2, kosatka
6,3 m2, genua 11 m2. Rok výroby 1981.
Trup v dobrém stavu, originalní gelcoat,
bezúdržbová loď – připravena na sezónu
– jen vyplout. Cena k jednání 89 tis. Kč.
Kontakty: tel. 777 153 402, e-mail: pleiona@seznam.cz
Nabízíme k prodeji plachetnici o délce
6,57 m. Rok výroby: 1994. Plavidlo není
určeno na volný oceán, nejvhodnější jsou
cháněné oblasti moře. Skořepina lodi je
laminátová, vyztužená příčně a podélně
překližýkovými žebry a výztuhami ze dřeva. Plocha základního oplachtění: 19,5 m2.
Motor závěsný: Tohatsu, r. v. 2001, výkon
3,7 kW. K lodi náleží i vozík. Země původu: Polsko. Kontakty: tel. 608 365 658,
e-mail: adam-sykora@seznam.cz

Koupím KÝLOVOU otevřenou plachetnici délky 5-6 metrů, ideálně podobný typ
lodi jako na obrázku. Prosím nabídněte.
Děkuji. Kontakty: tel. 776 598 196, e-mail:
andrea.to@seznam.cz
HobieCat 16 bílý. Délka 5 m, šířka 2 m,
dvě sady plachet s plochou 20 m, váha
120 Kg, rok výroby 1982. Katamaran má
závodní raceová kormidla a je v dobrém
stavu. Otěže trojblok Harken, kožená
trampolína, jednoduchý na přepravu
dvojdílný stěžeň. Možnost vyzkoušení
na Jesenici u Chebu. Cena: 30 000 Kč
(při rychlém jednání sleva). Kontakt:
prindle@seznam.cz tel: 777 86 30 14

PRODÁM M 8m plachetnici Derek, r. v.
2000-249 tis. Kč a ocel. 16 m jachtu Voyager 495-charterová verze, 2,2 mil. Kč
a staveb. ocel. trupu 11 m, motorsaileru
+přislušenství-levně.
PRONAJMU 16 m jachtu na Sardinii-jachting, potápění u Smaragdového pobřeží,
kompresor, lahve na lodi, až 12 hostů, atraktivní ceny, akční slevy. www.combatra.cz,
tel.: 602 492 852, info@combatra.cz
PRODÁM M 8 m plachetnici Derek,r.v.2000-249tis.Kc a ocel. 16 m
jachtu Voyager 495-charterová
verze, 2,2 mil.Kč a staveb. ocel.
trupu 11m, motorsaileru+přislušenství-levně. PRONAJMU 16m jachtu na Sardinii-jachting,potápění
u Smaragdového pobřeží,kompresor,lahve na lodi,až 12 hostů,atraktivní ceny, akční slevy. www.combatra.cz,T:602492852,E:info@
combatra.cz

2 Okruhové plachetnice
FINN – prodám, dřevolaminát, hlinikové
ráhno, dřevěný stěžeň, Dakron plachta,
vše kompletní včetně manipuláku. Vhodná
pro rekreaci, stání v loděnici Žermanic-

Prodám celodřevěnou turistickou plachetnici. Domácí výroba velmi pečlivé zpracování. Prostorná, velké úložné prostory. Délka
4 m. Plachta O-sail. Možno s motorem Tohatsu 2,5 čtyřtakt málo jetý a podvozkem.
Cena: loď 25.000 Kč, Motor 15.000 Kč,
podvozek 15.000 Kč Komplet: 50.000 Kč.
Kontakty: Telefon: 724 028 258,
e-mail: tonpro@seznam.cz

Prodám plachetnici Evropa.
Cena 10 000 Kč.
Kontakty: tel. 604 538 987,
e-mail: zbychjez@seznam.cz

3 Motorové lodě
Lod znacky Hellwig delka 4 m sirka
1,86 m r. v. 1980 s motorem Force 75 Hp
ELPT 2-takt s trimem r. v. 1998. Lod ma
12 l+22 l nadrz na palivo, bilge pump, vnitrni osvetleni, nove sedacky. Cena 89 000,Kontakty: tel. 736 666 906,
e-mail: marekhalbich@seznam.cz

Beneteau First 18. délka 5.9 m, šířka 2.4 m, ponor 78 cm, motor Yamaha,
4 lůžka ,sada plachet, persenik, cena
107.000,-. Kontakty: tel. 776 862 901,
e-mail: bavariayacht@email.cz
Prodám dřevěnou turistickou plachetnici. Domácí výroba. Velmi pečlivé zpracování. Délka 4 m. Velké úložné prostory.
Možno s motorem Tohatsu 2,5 hp čtyřtakt
málo jetý a podvozkem. Nejsou potřebná
žádná povolení a registrace. Vhodné pro
začátečníky. Já přecházím na větší. Cena
25.000 Kč loď, 15.000 Kč motor, 15.000 Kč.
Komplet 50.000 Kč. Kontakty: tel. 724
028 258, e-mail: tonpro@seznam.cz

ká přehrada. Cena: 24 000,-. Kontakty:
Telefon: 605 800 088,
e-mail: pacl@prontocamper.cz

Prodám laminátový člun Hille, dl. 3,6 m,české a mezinár. doklady, otypováno pro 4
osoby, možnost vodního lyžování, motor
Johnson 30, ruční start, vč. vozíku po STK,
rychlý a lehký a spolehlivý člun. Příslušenství v ceně: benzin. nádrž 30 l, vodní lyže,
tažné lano s hrazdou, 2x náhradní vrtule,
kotva a krycí plachta.
Kontakty: tel. 604 771 391,
e-mail: frasus@volny.cz
Kajutová motorová loď Finncraft d. 7 m
š. 2,45 m motor 2,5 tdi Audi, spotř. 7-8 l/h.
sprcha, zás.na vodu, palivo 200 l, dvojitá
el.a chlazení, sonar, nové soukolí v Z náhonu, záložní Honda 8 hp. Po technické prohlídce. Dvouosý přepravník. Cena za vše
260 000,-.
Kontakty: tel. 602 483 690,
e-mail: posner@iol.cz
Prodám polokajutovou, celolaminátovou loď „Mojeran“ d=5 m, š=2m, ponor
0,8 m. Rok výroby 1970. Motor Volvo
Penta 110 K. Technická platná do 9/2013.
Mezinárodní doklady. Cena 99.000,- (dohoda možná)
Kontakty: tel. 603 444 554,
e-mail: proto.group@email.cz
Prodám motorový člun BAYLINER
175, rok výroby 2008 model 2009. Motor Mercruiser 3.0L výkon 100,00kW,
135Hp, palivo natural. Rozměry lodi délka
5,33m šířka 2,13m, hmotnost s přívěsem
1019kg. Počet osob 6. V ceně lodi je: sonar, rádio +MP3, persenik , Bimini Top,
převozní plachta, zimní plachta a bržděný přívěs na loď. Kontakt: Jiří Fait mobil:
608605036, email: jiri.fait@jis.cz CENA
390 000 Kč. Kontakty: tel. 608 605 036,
e-mail: jiri.fait@jis.cz

Bayliner Capri 1851
Rok výroby 1995, d. 5,59, š. 2,19, ponor 0,45 m
– laminát, motor 4,3 l benzín 135 k, Křenek,
výbava – všechny plachty, GPS, chartplotter
a sonar Matrix 87 Combo.
Kontakt: +420 603 825 821,
radek.konrad@seznam.cz

Klasická kajutová plachetnice Elvstroem H-boot délka 828 cm , šířka 218 cm,
váha 1.4 t, 4 lůžka, motor Yamaha 4 , čtyřtakt . cena 125.000,Kontakty: Telefon: 776 862 901, e-mail:
ko.sarka@seznam.cz
Prodám sportovně turistickou kajutovou
plachetnici SPORTA 595 (Sportina) Délka:
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Prodám motorový kajutový člun AQUATRON 2000SC s vestavěným motorem 4,3
LX 210 PS,kajuta na spaní 2-3 osoby,délka
6,3 m šířka 2,4 m, ponor 0,4 m,výška vlny
2 m,schválen pro vlek lyžaře, echolot, kotva,
fendry, radio, nádrž na vodu-zadní sprcha,
pohodlné schůdky,automatická pumpa,
2x krycí plachta + přepravní plachta,kompletní 4dílné biminy, každý rok cca 14 dní
na vodě, pak zateplená garáž,české i mezin. doklady,pravidelný servis,rychlý,spolehlivý,bezpečný člun s dvounápravovým
přepravníkem cena 359 000 Kč
Kontakty: tel. 00420 608 254 625,
e-mail: roman.mazany@c-box.cz
Prodám kajutový motorový člun
Kontakty: tel. 00420 776 011 111,
e-mail: kofronmilos@volny.cz
Prodám nový motorový člun pro závěsný motor. R. v. 2007, délka 6,5 m,šířka 2,20 m vlek na SPZ, loď je nová bez
motoru cena: 150 000 Kč. Kontakty: tel.
725 037 167, e-mail: jiri.linek@invelt.com

5 Obytné lodě, hausbóty
Prodam krasny houseboat po kompletni rekonstrukci. Lokalita: Slapska
prehrada delka 8,5 metru, sirka 2,40 m
Dodatecne zabudovan vestaveny motor
Yanmar 3GM30, vykon 24HP. Houseboat
je kompletne zarizeny vcetne kuchyne,
varice na plyn a chemickeho WC. Dale
mala kamna na drevo, stul, drevene skladaci zidle a spousta dalsich doplnku a vybaveni. Spani pro 4 osoby. Na strese je
vybudovana terasa. Dale je HB vybaven
2 x kormidelnim kolem (1 x v hlavni kajute, dale na zadi) Radio Clarion a 2 x repro.
2 x silne baterie , jedna z nich je trakcni,
plavidlo je take vybaveno chytrou dobijecku z alternatoru. Kompletni rekonstrukce
probehla v roce 2009. Pro vice info: www.
delux.tv/prodej 602 206 118 nebo piste
delux@delux.tv. Cena : 850 000 CZK
Kontakty: tel. +420 602 206 118,
e-mail: delux@delux.tv

Prodám rodinný skládací nafukovací
člun Sail 300 S s Alu podlahou a čtyřtaktním motorem Sail 5 Hp (nepotřebujete
průkaz k vedení plavidel). Dizajnově nejhezčí komplet na trhu. Komplet je nový,
nevybalený, záruka 24 měsíců, cena
39.990 Kč včetně DPH.
Kontakty: tel. 776 761 983,
e-mail: xkj@seznam.cz
Prodám úplně nový nafukovací člun se
zrcadlem na motor. Délka 185 cm komplet:
člun+vesla+pumpa+souprava na opravu
člunu+přenosná taška. Zakoupený v březnu 2011. Nevhodný dar. cena 8 000 Kč.
Kontakty: tel. 604 878 056
e-mail: ivabahenska@seznam.cz
Prodám nafukovací člun YAM 430 S šedé
barvy s hliníkovou podlahou se závěsným
motorem Yamaha 20 CMS, rok výroby 2001
Kontakty: tel. 603 887 702,
e-mail: jafipa@seznam.cz

Prodám laminátový člun SELVA 4,5D +
HONDA 50 HP + HONDA 2,3 HP + bržděný vlek.
Kontakty: tel. 602 282 720,
e-mail: mogador@seznam.cz
Finncraft – kajutová motorová loď Finncraft d.7m š. 2,45 m. motor 2,5 tdi Audi,
spotř. 7-8 l/h. sprcha, zás.na vodu, palivo 200 l, dvojitá el. a chlazení, sonar,
nové soukolí v Z náhonu, záložní Honda
8 hp. Po technické prohlídce. Dvouosý
přepravník. Cena za vše 260 000,-.
Kontakty: tel. 602483690,
e-mail: posner@iol.cz

+ závěsný motor Mercury 5hp, 4 roky starý,
nádrž 20 l vše za 19.500 Kč – bylo používáno jako součást katamaránu v Chorvatsku
marek@etp.cz, tel.: 777 222 317.
Kontakty: tel. 777 222 317,
e-mail: marek@etp.cz

Hausbot s kotvištěm a vybavením v zátoce na Orlíku u Podolského mostu blízko
zimoviště u loděnice. Zachovalý stav, udržovaný. Platná technická registrace. Rozměr 3 x 9 m, pohodlné spaní pro čtyři osoby. Vhodné na rekreaci, rybaření, pronájem. Rodinné důvody. Cena 160 000 Kč,
tel. 608 908 080, f.benes@cmail.cz

ZODIAC MARK II GR r. v. 2000, technická
v roce 2010, 4, 20 m, vlek Harbeck r.v.2001
jednonáprava, motor SUZUKY 25 IC 2T r. v.
1997, generálka motoru 2007, od GM cca
20 mth, konzole, sedačky, orig. taška na sedačku ZODIAC, vesty, vesla, kotva, lana,
nádrž, fendry + tahadlo. Cena 78 000 Kč
Kontakty: tel. 605 250 200,
e-mail: 2350@seznam.cz

10 Závěsné motory
Prodám Mercury 2T 4K dlouhá noha
s dobíjením, r.v. 2001 používán na plachetnici jako záložní.Výborný stav.Vlastní
nádrž.Chytá na škubnutí. Cena 12000 Kč.
Kontakty: tel. 608 135 000,
e-mail: dubec@tiscali.cz

6 Nafukovací čluny
Prodám gumový člun Hercules 240, 4
roky starý, částečně lepený, nová podlážka

Prodám velmi pěkný, zachovalý lodní
motor Mercury 2.5 HP, závěsný, dvoutakt, krátká noha, pravidelný servis, r. v.
2001, většinu času jako záložní, používán
pouze na sladké vodě, cena: 9 900 Kč.
Kontakty: tel. 606 775 445,
e-mail: libor.jerabek@centrum.cz

Prodám motor Honda 2,3 z roku 2008,
čtyřtakt, dlouhá noha, návod,nářadí. Málo
používaý záložní motor k vidění v Praze.
Cena: 14 000 Kč
Kontakty: tel. 603812172,
e-mail: mice14@centrum.cz
Nabízím spalovací lodní motor Mercury
F4ML o výkonu 4HP „koní“, možno zvýšit
až na 6HP, vodou chlazený jednoválec
čtyřtakt s vestavěnou nádrží a možností připojení externí nádrže, dlouhá noha,
nízká spotřeba, kontrola mazání, řazení
vpřed/neutrál/vzad, třílistá vrtule, v perfektním stavu po servise a výměně náplní, připraven k užívání, možno užívat bez
jakýchkoliv povolení, VMP průkazu apod.,
vhodný pro člun, pramice, veslice, nebo
jako záložní motor na jachtě či plachetnici
atd., cena cca 20 800Kč, k vidění / vyzvednutí v Praze, bližší info s dohodou i možnou výměnou na tel.: 777 85 01 01, nebo
e-mailu: 777850101@seznam.cz
Kontakty: tel. 777 850 101,
e-mail: 777 850 101@seznam.cz
Přídavný motor Johnson 50PS, r. v.
2006, vstřikování paliva, 4takt, perfektní
stav, pouze sladká voda, el.trim, el. start.
Kontakty: tel. 732 941 817,
e-mail: honza.rohac@centrum.cz
Prodám funkční motor Tummler s dlouhou hřídelí a vrtulí za 3000 Kč
Kontakty: tel. 723 527 042,
e-mail: jurek.cejka@gmail.co

11 Vestavné motory
Prodám lodni diesel farymann P30M,
dvouvalec ctyrtakt s primym vstrikem start
bez zhaveni! Vykon 22 k. Motor kompletni
vcetne alternatoru, chlazeni a prevodovky. Funkcni – treba seridit/vymenit vstriky
– namontovali jsme silnejsi. K motoru je
veskera orig. dokumentace a navod k obsluze. Cena 25 000 Kč
Kontakty: tel. +420602325965,
e-mail: petr@lode.cz

26 Ostatní
Koupím použitou kompresorovou ledničku WAECO CF 18 o objemu 18 litrů.
Kontakty: tel. 608731572
e-mail: olin.sukup@seznam.cz

Největší parník
Největší parník v malých plavidlech 19,85x 4,20. Prodám opravené kasko parníku
v malých plavidlech. Podponor plavidla je opraven a natřen voděodolným nátěrem. Zadní nástavba plavidla je připravena pro budoucího majitele, který si upraví
interiér dle vlastního požadavku. Na lodi je nový nátěr v roce 2010. Loď je připravena na budoucí motorizaci. Cena
780 000 Kč. Rychlé jednání sleva.
Kontakty: tel. 737258390,
e-mail: hannz@seznam.cz
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Vaše asistenční služba v Chorvatsku

10% sleva pro členy

Služby zdarma pro členy:
– odtah

– stáhnutí z mělčiny při lehkém nasednutí

– dovoz náhradních dílů

– přeprava zraněných

– pomoc při potížích se startováním

– meteo varování

– dovoz paliva

– info o revíru

– uvolnění lan z propeleru
Jak vám pomůžeme?

Staňte se členy!

Dostanete-li se do situace, kdy budete
potřebovat naši pomoc, zavolejte
na VHF kanále 16 nebo vytočte
naši HotLine +385 (0) 62 200 000.

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

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.

Kancelář pro Východní Evropu:
Lodě, s.r.o.
Veleslavínská 150/44
162 00 Praha 6
Tel.: +420 602 325 965
office.ost@sea.help.eu
www.sea-help.eu
www.sea-help.cz

