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Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

Baterie pro karavany a lodě
Technologie VARTA DC a DC AGM

cyklická odolnost absolutní bezúdržbovost
vysoká spolehlivost dlouhá životnost
Kollárova 28, Plzeň | www.mulac.cz | T/F: 377 322 827

STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA
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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

NE ZÁVISLÁ 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.
E b ersp äch e r P ra h a s . r. o. | P o d V i š ň ov ko u 29 , 1 4 0 0 0 Praha 4 | Tel.: + 4 2 0 2 3 4 0 3 5 8 0 0 | www.eberspaeche r.cz
A u toriz ova n ý p r o d e j a mo n t á ž n e z á v i s l ých topení Eberspächer pro l odě:
J ach t ser vis , s . r. o. | P o l n í 1 3 0 , 2 5 1 6 4 M n ichovice-Myšlín | Tel.: + 4 2 0 7 7 6 2 1 1 8 9 6 | www.jachtser vis.cz

A W O RL D O F COM F ORT
www.eberspaecher.cz
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Sezona je u konce,
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a nás čeká zimní spánek.. ne, kdepak, čeká nás
sposta práce a to přece především naše miláčky
zazimovat. Toto období je pořeba také využít
k případným opravám, vylepšování a plánování dalších plaveb. Určité vodítko vám v tom má
přinést náš článek na straně 4.
Čeká nás také spousta výstav, které teď
na podzim zahajují svou sezónu již velmi tradičním brněnským veletrhem, letos opět pořádaným v listopadovém termínu (10. – 13. 11.)
a expozicí lodí v pavilonu Z. Naši expozici najdete na stánku číslo …. Pokud budete chtít
navštívit zahraniční výstavy, vybrat si můžete ze seznamu těch u nás nejoblíbenějších
na straně 18. Další část seznamu pro předjarní
období najdete v našem příštím vydání.
Mnoho z nás má v úmyslu svou loď prodat
a pořídit jinou. V tom vám může velmi dobře

posloužit náš Bazar na stranách 21 a 22. Pokud tam svou vysněnou loď zrovna nenajdete,
zkuste to na lode.cz, kde se nabídka a poptávka soustřeďuje v Yachtshopu. K dispozici jsou
zde desítky stále aktualizovaných nabídek.
Zimní období je dobré využít i pro teoretickou průpravu a případné další zvyšování kvalifikace. Určitě proto nepřehlédněte náš malý
osvěžovací testík na straně 16. Pokud se Vám
bude zdát zcela primitivní, je to jedině dobře,
jinak se na nás rozhodně neváhejte obrátit se
žádostí o doporučení nějakého kurzu. Je jich
připravena celá řada a každý si jistě vybere.
Takže žádný zimní spánek, čeká nás krásná
zima a tu Vám ze srdce přeje
redakce časopisu Lode s.r.o.

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.
4 / 2011
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Zimování lodí je každoroční rituál
Ví to nakonec každý majitel lodě. Je jisté, že správné
zazimování je klíčové pro zachování vlastností jednotlivých částí lodě. Samozřejmě nejjednodušším způsobem
je předat loď do nejbližšího servisu, ale mnoho majitelů
lodí dává přednost tomu provést potřebné úkony samostatně. Zapomínat přitom nesmíme ani na přívěs. Takže
co nás tedy čeká?
Výběr zimoviště – uskladnění lodě
Málokdo z nás má to štěstí, že může svou loď odstavit ve svém objektu.
Ostatní musejí najít vhodné dobře chráněné, nejlépe hlídané zimoviště
třeba na internetu, kde jich najdeme celou řadu. Na místě samém většinou už nemáme možnost si stání vybírat. Přesto je dobré hledat místo
před zimními větry co možná nejlépe kryté. Cena se obvykle stanovuje
podle délky lodě, avšak rozsah poskytovaných služeb v jejím rámci se
může značně lišit. V dnešní době je obvyklá i kompletní služba -vytažení
lodě z vody na zapůjčeném vleku, zazimování na odstavných saních/
kozách a opětné spuštění na vodu. Lepší zimoviště jsou přitom vybavena
přípojkami proudu, vody a dílnou se sociálním zázemím. Na některých
místech je proto možné i provádět práce svépomocí. V této sezóně můžete využít nové zimoviště na Orlíku.

Plachty
Máme-li plachetnici, plachty pečlivě usušíme a sbalíme. Pokud jsme jezdili na moři, je vhodné plachty předtím ještě opláchnout sladkou vodu.
Při této příležitosti plachty také prohlédneme a případné vady necháme
přes zimu opravit. Plachty ukládáme na suchém místě. Zásadně nenecháváme plachty na lodi.

Paluba
Pečlivě prohlédneme celou palubu a opravíme případné praskliny, kterými může zatékat. Vymyjeme kotevnu, nejlépe vypustíme celou délku
řetězu, který pak s kotvou můžeme nechat mimo loď. Demontujeme
rovněž záchranný kruh, nafukovací člun, bimini, sprayhood, vysušíme
bakisty, vymontujeme plynové lahve.

Stěžeň opatrně položíme do připravených podpěr. Je potřeba zkontrolovat veškeré kování a případné škody přes zimu opravit. Zejména dbáme
na neporušenost ocelových lanek, ta narušená musejí být vyměněna.
Kontrolujeme rovněž veškeré pohyblivé lanoví. Lana, která nemusí zůstat přes zimu venku rozhodně uklidíme.

Doporučuje se důkladně se seznámit s návodem k obsluze konkrétního typu motoru a přípravu na zimu v tomto bodě rozhodně nepodcenit. Pokud se na tyto úkony necítíme, necháme motor zazimovat
odborníka. U některých nových motorů může být dokonce odborné
zazimování i podmínkou pro zachování záruky. Malé závěsné motory
převezeme do vytápěných prostor. I ty ale potřebují minimálně výměnu náplní a filtru.

Trup

Elektroinstalace

Takeláž

Bezprostředně po vytažení z vody je vhodné trup a zejména podponorové části omýt tlakovou vodou, což nám později ušetří spoustu práce.
Kontrolujeme utrpěné škody, vůli na kormidlu, prohlédneme ložisko hřídele, ucpávku a lodní šroub i opotřebení anody.

Podpalubí
Vypumpujeme vodu z kýlu a vysušíme. V lodi nenecháváme zbytečně
potraviny, načatá balení zlikvidujeme. Matrace zvedneme a necháme
stát. Je třeba zamezit vzniku vlhkosti, takže je vhodné použít chemické
vysoušeče. Ideální je, aby podpalubí mělo možnost větrat.

Motor
Vyměníme olejové náplně, filtry. Pokud má motor uzavřený okruh
chlazení, je potřeba použít kvalitní nemrznoucí směs, u otevřeného okruhu je dobré nechat motor nemrznoucí směsi „loknout“ tak,
abychom měli jistotu, že někde v potrubí nemůže voda zamrznout.
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Baterii doporučujeme vždy vyjmout a umístit v suchých vytápěných prostorách. V průběhu zimy baterii podle potřeby dobíjíme. Pokud baterii
nemůžeme z nějakých důvodů vyjmout, je třeba alespoň zajistit její dobíjení nejlépe moderní tzv. „chytrou“ dobíječkou.

Přívěs
Věnujte zvýšenou pozornost, pokud jste vlek máčeli ve slané vodě.
Pokud ano, existuje značné riziko, že bez důkladné údržby dojde
k závažným škodám, které mohou vést v nejhorším případě i k havárii. Nepodceňujte proto stav vašich ložisek a brzdové soustavy. Tyto
úkony údržby zajistí nejlépe odborné firmy. My si ale rozhodně alespoň zkontrolujeme elektroinstalaci a povyměňujeme vadné prvky,
promažeme všechny pohyblivé části vleku a objednáme se na pravidelný servis. Při uložení lodi na vleku v průběhu zimy je vhodné podložit vlek tak, aby váha nespočívala na kolech. Šetří se tak nápravy
a pneumatiky.

4 / 2011

ÝM SMĚREM!
OTOČTE KORMIDLO SPRÁVN
!
VYPLUJTE S NÁMI NA MOŘE
n Pronájem plachetnic po celém světě – slevy až 25% při včasné rezervaci do 31. 12. 2011
n Teoretické kurzy a přednášky

– teoretické kurzy na stupeň C: 9.-11.12.2011
– teoretické kurzy na stupeň B: 11.–13.11.2011
– kurz VMP: dle poptávky
– meteorologické školení pro začínající i zkušené jachtaře: 29.1 1., 6. 12., 13. 12.
– astronavigace: 18. 10., 25. 10., 1. 11. 2011
– trim plachet s D. Křížkem: 8. 11. a 15. 11. 2011
n Teoreticko-praktické kurzy C v Chorvatsku: – duben, květen 2012
n Praktické kurzy na stupeň B v Bretani – duben 2011
n Nový jachtařský E-SHOP

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

www.yachtcharter.cz
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• výroba pletených a stáčených lan
různých průměrů a materiálů,
okrasných lan na zábradlí
• pracovní i okrasné zapléty na lanech
• oplétání fendrů a jiných lodních doplňků
• celoprovazové žebříky, žebříky s plastovými
a dřevěnými příčkami
• ruční výroba dekoračních, zábranových
a lezacích sítí přímo na míru
• houpací sítě a křesla
• popruhy, gumolana, motouzy, jutové a PP pytle
• výrobky z lan a šňůr dle nápadů zákazníka

Prodejna v Praze na Újezdě
- informace o aktuálním zboží a zakázkové
výrobě, výdej zakázek
Vítězná 10/564, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
po-pá 9.00-18.00
tel: 776 886 449 nebo 776 886 829

www.provaznictvi.cz
www.cordage.cz

Výroba Praha Běchovice
- informace velkoobchod

obchod@provaznictvi.cz
obchod@cordage.cz

tel: 602 360 870

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

obytných
Charter motorových
lodí Praha

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

ČALOUNICTVÍ Jiří Čechák

KOMPLETNÍ ČALOUNĚNÍ INTERIÉRŮ LODÍ A KARAVANŮ
Tel.: +420 608 276 052 – Praha 2, cechakovi@volny.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

4 / 2011
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Monika Žídková
Moniko, jak jste se k lodím
a dovolené na lodi vlastně
dostala?
Mám velice aktivního muže, který neustále vyhledává nové obzory a tento byl jedním z nich. Moře
a lodě mám samozřejmě ráda už
delší dobu, ale až nyní jsme se
k tomu s rodinou dostali blíže.

Pokud se řekne moře tak
většina lidí si to také spojuje
s mořskou nemocí. Jak jste
na tom vy?
Nemůžu říci, že bych byla úplně
v pohodě, ale zatím se vše obešlo
bez větších problémů. Pokud si
vzpomínám, tak nejvíce mi bylo špatně asi na cestě po středomoří,
ale to byla obrovská zaoceánská loď pro 3000 cestujících a počasí
nám tehdy moc nevycházelo.
Co při pobytu u moře upřednostňujete?
Já jezdím relaxovat. Takže odpočinek, knihy, dobré jídlo a cestování.
Letos to bylo báječné s člunem a objevováním nových zátok a přístavů. Máme velice rádi Chorvatsko, které podle mého je nepřeko-
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...a lodě
natelné vzhledem k moři, přírodě a nádherné scenérii ostrovů. Bylo
to skvělé a užila jsem si to já i manžel s dětmi.
Plánujete další dovolené na lodích člunech a jachtách?
Určitě ano. Rádi bychom poznali co nejvíce také s českých vod
a možností u nás. Příští rok opět plánujeme Chorvatsko a opět
bude s nějakou lodí.
Vy jste nejoblíbenější miss v novodobé historii soutěží Miss ČR.
Co děláte nyní?
Dnes se naplno věnuji hlavně moderování společenských akcí a své
kosmetické firmě Miss Cosmetic. Zabýváme se především tvorbou
kosmetiky a nutričních produktů pro korporátní klientelu. Prostě
kosmetika a vitamíny pro reklamní účely.
Prozradíte nám něco pikantního z kariéry Miss?
Určitě by se něco našlo, ale já sama jsem nekonfliktní typ, takže se
mi vlastně většina těch problematických věcí a konfliktů vyhýbala.
Pokud však budou čtenáři něco o mě chtít vědět, tak videa, mé
příspěvky a fotografie najdou na www.monikazidkova.cz.

4 / 2011
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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
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Výroba
a opraVy
plachet
na plachetnice
přístřešků
a potahů
na lodě
tel. 607 905 562

Kurzy jachtingu přímo v
centru Prahy!
4 / 2011
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Test znalostí předpisu COLREG
Na následujích obrázcích jsou vyobrazeny typické situace, které při plavbě každý z nás musí denně řešit. Předpokládám, že toto je pro vás naprostá hračka a smějete se, co že jsme to otiskli za hloupost. Možná si ovšem vzpomenete,
že ne vždy jsou všichni za kormidlem těchto předpisů znalí a že jste v některé ze situací už zažili horké chvilky. V každém případě jde o základní pravidla, která je třeba na vodě dodržovat abychom naše plavby strávili příjemně a v klidu. Věnujte mu dvě minuty a pokud při řešení snad přece jen znejistíte, pak správné odpovědi najdete zcela dole.

(jde celkem o 9 obr které naskenujeme. Ke kazdemu ted uvadim vždy
textik a tri mozne odpovedi)
1.dvě protijedoucí lodě se strojním pohonem
a/ kormidelník čeká kdo bude mít pevnější nervy
b/ kormidelníci se vyhnou pravobokem
c/ kormidelníci se vyhnou levobokem

6.dvě lodě se strojním pohonem – předjížděcí manévr
a/ kormidelník A provede manévr zřetelně a vyhne se libovolným
bokem, kormidelník B drží kurs
b/ kormidelník A se rozhodne až na poslední chvíli podle názoru
posádky
c/ kormidelník A počká až kam se kormidelník B vyhne

2.dvě protijedoucí lodě se strojním pohonem
a/ kormidelníci drží kurz
b/ kormidelník B najede před protijedoucí loď pravobokem
c/ kormidelník A najede před protijedoucí loď pravobokem

7.dvě plachetnice pod plachtami
a/ loď A má přednost
b/ loď B má přednost
c/ loď A nemá přednost ale to přece určitě vyjde

3.dvě protijedoucí lodě se strojním pohonem
a/ kormidelníci drží kurz
b/ kormidelník A najedeí před protijedoucí loď levobokem
c/ kormidelník B najede před protijedoucí loď levobokem

8.dvě plachetnice pod plachtami
a/ loď A má přednost
b/ loď B má přednost
c/ loď B nemá sice přednost, ale oni se všichni stejně nakonec uhnou,
tak co

4.dvě lodě se strojhním pohonem se minou takto
a/ kormidelník A přidá a stihne to
b/ kormidelník B se bezpečně vyhne za zádí lodě A
c/ kormidelník A se bezpečně vyhne za zádí lodě B

9.plachetnice a loď se strojním pohonem
a/ loď A má přednost
b/ loď B má přednost
c/ loď A sice nemá přednost, ale stačí přidat a bezpečně se vyhne

5.dvě lodě se strojním pohonem se minou takto
a/ kormidelník A přidá a stihne to
b/ kormidelník A se bezpečně vyhne za zádí lodě B
c/ kormdelník B se bezpečně vyhne za zádí lodě A

budou fota na sken
pak doupravím....

Správné odpovědi:
1/c, 2/a, 3/a, 4/c, 5/c, 6/a, 7/b, 8/a, 9/b
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OBOROVÝ KATALOG
CHARTER

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. 18.sezona.
+420 602 254 932,
+420 222 310 129
pinos@vltava-yacht.cz
www. vltava-yacht.cz

KURZY A ŠKOLENÍ
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. 18.sezona.
+420 602 254 932,
+420 222 310 129
pinos@vltava-yacht.cz
www. vltava-yacht.cz

NIKA YACHT

PRONÁJEM LODÍ po celém
světě. ON LINE rezervace, super ceny. Destinace: Středomoří
(Chorvatsko, Itálie, Korsika, Řecko), Karibské ostrovy, exotika(
Thajsko, Tahiti, Seychelly). Kapitánské kurzy a kondiční plavby.
Hausbóty na řekách Evropy (bez
průkazu).
+420 724 115 930,
+420 577 001 701
info@nika-yacht.cz
www.svetjachtingu.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ
RAFSERVIS s.r.o.

Led světla, osvětlení a žárovky
12V/24V, ledsvětlomety, použi-
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tí do interíérů i exteriérů, voděodolné
+420 241 402 129,
+420 603 466 094
rafservis@rafservis.net
www.rafservis.cz

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

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

Batmassan – Goteborg
Boat Show
03 Feb 2012 - 12 Feb 2012
Goteborg, Sweden
+46 31 708 80 00
www.ifbso.com

10th Seatec

08 Feb 2012 - 10 Feb 2012
Marina di Carrara, Italy
+39 0585 787963
www.biztradeshows.com

Helsinki International
Boat Show
10 Feb 2012 - 19 Feb 2012
Helsinki, Finland

+358 9 150 91
www.finnboat.fi/en/en_12.html

YC CERE
HOTEL KAPITÁN

Sečská přehrada – ubytování,
restaurace, minigolf, půjčovna
loděk, vodních šlapadel a sportovních potřeb, přírodní ohniště
a dětský koutek.
+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

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

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

LODNÍ VELETRHY
Nautic – Salon Nautique
International de Paris

02 Dec 2011 - 11 Dec 2011
Paris, France
plaisance@reedexpo.fr
www.salonnautiqueparis.com

Tullett Prebon London
Boat Show 2012
06 Jan 2012 - 15 Jan 2012
London, United Kingdom

+44 1784 473377
www.londonboatshow.com

MARINA VLTAVA

Boot Dusseldorf

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

21 Jan 2012 - 29 Jan 2012
Dusseldorf, Germany

+420 724 903 473
www.marinavltava.cz

+961 1 485 555
www.boat-diesseldorf.com

Boot Holland

10 Feb 2012 - 15 Feb 2012
Leeuwarden, Netherlands
+31 (0) 58294 1500
www.boot-holland.nl

Zagreb Boat Show

22 Feb 2012 - 26 Feb 2012
Zagreb, Croatia
+385 1 6503 582
www.zv.hr/default.aspx?id=1325

ZIMOVIŠTĚ
Zimní stání lodí za 1200,-/m delky
v období od cca 10.10.-10.5. U lodi
do 2t je vytazeni z vody a opetne
spusteni na jare v cene. Pouze
3 km z místa jeřábování na hrázi
– GPS 49°35,392N; 14°11,579.
Lodní bazar. Chcete výhodně prodat vaši loď – přivezte ji na zimu
k nám. U nás v tom případě neplatíte za zprostředkování.
INFO: +420 602 325 965

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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Seznam rubrik inzerce
LODĚNICE
VLTAVA
Nabídka Loděnice Vltava ve Starých Ouholicích
Loděnice Vltava ve Starých Ouholicích ﬁrmy Petr Kožený s.r.o.
se zabývá stavbou, opravami a servisem plavidel do výtlaku
cca 30 t. Pokud jde o stavbu, specializujeme se na jednoduchá
plavidla, jakými jsou plovoucí mola, přístavní můstky, hausbóty,
lodě s plochým dnem a podobně. V rámci oprav lodí jsme schopni
vyměnit obšívku, provést opravu vyztužení, výměnu motoru,
palubního zařízení a vnitřního vybavení od malé záplaty až po
generální opravu plavidla. K pracím, které provádíme a i zcela
samostatně nabízíme zhotovení technické dokumentace a vyřízení
potřebných povolení včetně provozních řádů a povodňových
plánů. V areálu loděnice pronajímáme plochu pro uložení plavidel
na souši. Pro činnost loděnice a konstrukční práce máme aprobaci
Českého lodního a průmyslového registru.

1 Plachetnice

17 Charter

2 Okruhové
plachetnice

18 Údržba a opravy

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

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

12 Elektronika

28 Obytná auta
a karavany

13 Plachty

29 Vybavení pro potápění

14 Oblečení

30 Rybářské vybavení

15 Pojištění
16 Školení, kurzy
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/
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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)

1 Plachetnice
Prodám jezerní plachetnici se sklopnou
ploutví a kormidlem s možností kotvit až
na břehu. loď je vyrobená v roce 2007 interier jak nový vestavěná lednice na plyn
12 a 220 v plynový vařič oddělený velký
záchod stojná výška v kajutě 185 cm čelen s rolnou na kotvu, zařízení mrtvého
muže,pantograf na motor, žebřík do vody,leazy jack,tyčový rolfok,ráhno vysoko
nad palubou,velký kokpit,velký vchod
do lodě,4 okna Lewmar,lukna přední kajuty Vetus ,rádio,k vidění na Orlíku cena
439 000 Kč
Kontakty: Telefon: 608 666 864
e-mail: rpitela@gmail.com
Kajutová plachetnice r.v.1900, stavba
Schwerin, pouze 3 exempláře na světě. Lmax 7,00  m, Bmax 1,95  m, Tmax
1,25 m, Segel 21 m2, Tiefgang 0,651,25 m (Kielschwert), Gcca 900 kg, Material – pouze dřevo. Rollfock. Perzeniky,
střecha pravá kůže, paluba pravý teak,
evidována v ČR. Tel.od 16 do 17 hodin.
Pouze vážný zájemce. Doprava po ČR
zdarma. Foto zašlu. http://fousekczech.
blogspot.com/p/beluga.html Pevná cena
13400 euro nebo 325 tis.
Kontakty: Telefon: 602 126 574
e-mail: cze22@seznam.cz
dlouhé roky plující na Orlíku, délka
7,35 m, rok stavby 1975, konstrukce dřevěná olaminovaná, součástí vlek za traktor. Cena 69 000 Kč, při rychlém jednání
sleva. Více informací na http://kocicak.
mysteria.cz/vega/ .
Kontakty: Telefon: 728 370 450
e-mail: kocicak@post.cz
Prodám motorsailer HABER délka 8m.
Motor zánovní dvojválec Nanni diesel
1.4 HE, spotřeba při 1800 ot. 0,6l./hod.
Plachty hl. pl., fok, blistr, ve výborném
stavu. Sklopný stěžeň. Dvě kormidelní
stanoviště (pilothaus-kolo, kokpit-pína). Krásný interiér, velká zadní ložni-

2 okruhové plachetnice
Rychlá laminátová plachetnice s malou
kajutou pro dva, 5 x 2 m, dub Igeon Foxtrot, pevný kýl, se 4taktním motorem Honda a přívěsem. Levně.
Info: kflek@seznam.cz, tel. 603 458 896
Prodám jachtu typ Pávia (VEGA), délka
7,35 m, dřevěná, vlek za traktor. Cena
69 000 Kč. Více informací na http://
kocicak.mysteria.cz/vega/. Ing. Jiří Tocauer, tel.: 728 370 450.

Prodám Skippy 650 C, r.v. 2008, modrý
trup, plachty, spinakr, motor 2,5, vlek
za auto, elektronika. Perfektní stav.
Cena 400 tisíc Kč. michal.skalka@iol.cz
ce. Tato loď Vám umožní nejen plavbu
pod plachtami, ale i po řekách a kanálech celé Evropy v teple a pohodlí kryté
kormidelny. V případě zájmu pošlu více
fotografií.
Kontakty: Telefon: 602 416 941
e-mail: ondracek@mart-plastic.eu
Prodám celolaminátovou kajutovou plachetnici jouet 17, šířka 2 m délka 5.2 m,
váha 315 kg, která nepodléhá evidenci
státní plaveb. Správy a není na provoz
nutný průkaz vůdce malého plavidla
francouzské výroby v dobrém stavu,
plně funkční. S oplachtěním a fedndry.
Celé léto jezdí na východočeské rozkoši. Vhodná pro rekreační plavbu pro až
čtyři lidi na svoji velikost hodně veliký
kokpit zato menší kajuta. Spaní tak pro
dva dospělé. Na jaře nové nátěry. Hl.
Plachta, kosatka 1 ks. Možno použití
i přídavného motoru. Plachetnice má
i manipulační a přepravní vozík tov. Výroby, ale bez spz. Dohoda možná, více
info a foto emailem. Důvod prodeje –
nákup větší.
Kontakty: Telefon: 721 004 404
e-mail: haaker@seznam.cz

PRODÁM kajutovou plachetnici typ Skipper, délka 9 m, rok stavby 1986, rekonstrukce v roce 2000, plachty celospírové zánovní sail servis, rollfok plastimo, motor
Volvo Penta 10 HP, kompresorová lednice, 5 lůžek, 299 000 Kč, tel. 777 815 555
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Prodám plachetnici LT Vaurien s příslušenstvím ve skvělém stavu, rychlou
a trimovanou. Včetně plachet, vozíku, příslušenství, proměřováku atd. Loď byla 2x
na Mistrovství světa.
Kontaktní údaje: Jan Machovský
Louňovice 217, 251 62 Mukařov
Tel.: 724 967 513

3 Motorové lodě
Stavba Dřevolaminát prodám dřevolaminátovou kajutovou loď délky 6,5 m, šíře 2 m, největší výtlak 0,98 t s použitím zavěsného motoru do 5 HP bez registrace a nutnosti VZV,
max. 6 osob. Loď je v dobrém tech.stavu.
Kontakt: Karel loscadloss@seznam.cz
604 996 953 42.000 Kč
Modřany Soprt 25, laminat, benzinovy zavány motor, dalkove rizeni 30.000 Kč

Laminátový mot.člun MARIAH SX8,
r.v.2003 (USA), ve velmi dobrém stavu. Motor Mercruiser 3,0 – 132 PS délka 5,43 m – nosnost max. 9 osob. Krycí
plachta a bimini. Autorádio s CD, barevný
sonar Humminbird, „bilge“ pumpa, kotva,
lano, fendry a pádla. Brzděný jednonápravový vlek, nosnost 1300 kg, žárově
zinkovaný+dural s platným osvědčením.
Cena za komplet 290.000 Kč.
Kontakty: Telefon: 602 329 134
e-mail: m.chalus@flexon.cz
Prodám Bayliner 245 Cruiser, r.v. 2004,
s 5.7L MerCruiser / silná převodovka BRAVO THREE – dvojvrtule. Kompletní persenic, přepravní plachta, aut. hasící zařízení,
nerez kotva, el. kotevní naviják, fendry,
radiostanice, rozvod vody studená/teplá
(boiler), venkovní sprcha, koupelna, WC
– macerator, kuchyňka, 2+2 spaní, GPS,
rozvod elektro, přípojka 220V, mikrovlnka, kombinovaný sporák, lednička, rádio,
výborný stav, cena 690.000 Kč. V ceně je
originál přepravní vlek 3,0  t.
Kontakty: Telefon: 777 345 672
e-mail: export.export@centrum.cz
Prodám motor. loď SEA DOO SPEEDSTER, pro 5 osob, zabudovaný motor
MERCURY 4.3 V6 180 kW, po servisu /
výměně náplní, nové filtry, svíčky, lanovody / nátěr antifouling, délka 5 m, šířka
2,3 m, přívěs. Cena 215 000 Kč. Dohoda.
Tel. 777 223 203

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

Prodám zánovní člun Regal 2000, Volvo Penta 5.0GXI 270 HP, Garmin GPS
+ sonar 5258, radiovysílačka, 9 míst, 135 h., prav. servis, ČR, 3 i 4 listá
vrtule, sprcha, 2 x plachta, bimini, vč. vleku Wicky, cena 520.000 Kč + dph,
tel: 602 236 500, korenstanislav@seznam.cz
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(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 749 000 Kč bez DPH
tel.: 602 325 965, e-mail: petr@lode.cz
Kontakty: Telefon: +420 777 223 203
e-mail: l.novotnyno@autostyl.net
Nabízím „novou“, rychlou loďku W360
o rozměrech: délka 360 cm, šířka 160 cm,
pro 4 až 5 osob, bezúdržbová, pohodlná,
stabilní, masivní, dvouplášťová – nepotopitelná, uzavíratelný zavazadlový
box v přední části, všechny kovové díly
z antikorozní – nerezové oceli, možnost
zavěšení lodního motoru 20 HP (koní),
uvazovací oko, na podlaze a místech pro
sezení protiskluzový povrch, hlavinky pro
vesla, podlaha vyspádovaná do zadní
části, kde je v nejnižším bodě prohlubeň
pro jednoduché vybírání vody atd., ideální pro rekreaci (zábavu) rybaření, dle
GPS navigace s motorem 5 HP „koní“
jede ve dvou lidech průměrnou rychlostí
18 Km/hod., barevná kombinace zlutobílá, cena 27 600 Kč, dle zájmu mohu nabídnout i lodní motor, k vidění / vyzvednutí
na Praze 4.
Kontakty: Telefon: 777 85 01 01
e-mail: 777850101@seznam.cz
Prodám motorovou jachtu AZIMUT
43S, rok výroby 2008, najeto cca 280
Motohodin, motory 2x 435 mHP (320 kW)
VOLVO D6 – IPS 600, výbava: joystick,
EVC displej,klimatizace + topení, GPS
Raymarine C120, vysílačka Raymarine, 4x solární panely, SAT TV,generátor
9 kW, 2x TV, domácí kino, 2x Racor filter
pro motory,lednice,mrazák,výrobník ledu
na palubě, 2x podvodní světla,el. zadní
plato pro člun+koupání, 2 x kabina, 4/6
postelí, červený trup, el. kotva, kompletní zadní plachty. Cena 440 000 Eur bez
DPH. Při rychlém jednání, dohoda jistá.
Kontakty: Telefon: +420 608 778 478
e-mail: 755@uh.cz

Prodám motorový člun Allroundmarin SAMBA délka 4,6 m r.v. 2010 s konzolí (volantem) + motor Mercury EFI 30 HP (4 takt)
r.v. 2008. Člun je ve velmi dobrém stavu
a plně vybavený: pevná odklápěcí dvojsedačka s úložným prostorem pro baterii
12 V a nádrž 33 l + přední nafukovací dvojsedačka, audio systém (MP3, USB, CD, rádio s panelem), sklopný žebřík do vody,
autom. odsávání vody z člunu, bemini proti
slunci, krycí plachta, pádla, hliníková podlaha s nafukovacím kýlem s možností složení celého člunu. Závěsný motor elektrický
start i manuální, elektrický trim. Pořizovací
cena loňi 245 000 Kč. Cena 120 000 Kč bez
Dph, cena s daní 144 000 Kč. DOHODA.
Kontakty: Telefon: 777 581 503
e-mail: kubista@a-techservice.cz
Prodám Coverline 640 cabin, volvo penta
4,3 V6, benzín, 130 kW. r.v. 2000, dřez,sprcha, vařič,lednička, nerez el.kotva, břeh.
přípojka 220V, sonar, GPS rychloměr opalovací madrace, plachty, přívěs celk. hm.
1720 kg, váha lodě 1200 kg, za běžným
autem dobře přepravovatelná velmi příjemná jachta.cena 499 000 Kč.
Kontakty: Telefon: 603 477 190
e-mail: auto@autojirman.cz
Prodám Bayliner Ciera 2455, r.v. 2001, motor Mercruiser 4,3 EFI 195 kW, kompletní
persenic, přepravní plachta, aut. hasící zařízení, nerez kotva, el. kotevní naviják, fendry,
radiostanice, rozvod vody studená/teplá,
venkovní sprcha, koupelna, WC, kuchyňka,
2+2 spaní, GPS, rozvod elektro, přípojka
220V, mikrovlnka, kombi sporák, lednička,
rádio, výborný stav, cena 610.000 Kč !!! vč.
originál přepravního vleku 3,0t
Kontakty: Telefon: 736532693
e-mail: bstinfo@atlas.cz

Prodám obytnou motorovou lod Monterey
270 scr r.v.2006/2007 d-8,6m š-2,59 váha
3300 kg ,cca 300 mth. Spaní pro 4 + /1
paluba/,provoz 8 osob.Motor Volvo Penta
5,7 osxi 235,5 kw 320 ps ,karbonová noha
,duoprop nerez. Lod je kompletně vybavená: vak.wc s macerátorem,kuchyn ,dřez.
mikrovlnka,dvd,televize,rádio-repro po celé
lodi,klimatizace,topení,2xsprcha/koupelna
+paluba/,elek.vařič,lednice ,anténa tel +rádio,GPS Nawman ,VHF ,kotva 12 kg CQR
řetaz 8 mm délka 50 m.,kompletní zastřešení a zimovací plachta,vlek 3500 kg.Pěkná
ve výborném stavu.Cena 1250 000 kč.
Kontakty: Telefon: 603810841, e-mail: volvopenta@seznam.cz

6 NAFUKOVACÍ ČLUNY
Člun je vyroba 2001 pevna podlaha
na horní časti dvě zapalty opraveno v odborném servisu člun nes drobné znamky
opotřebeni je plně funkční níkde neucházi.
Cena 10 900 Kč
Kontakty: Telefon: 603 454 667
e-mail: motomax@volny.cz
Prodám nafukovací člun s laminátovým
kýlem BWM 6,5 m, r.v. 2004. Tuby hypalon, nádrž zabudovaná, nerezová 150 l.
Bez motoru. Vhodný výkon 115–175 hp.
Velmi dobrý stav. Cena 132 000 Kč (odpočet dph možný)
Kontakty: Telefon: 739 030 498
e-mail: martin.chrast@ids-media.cz
Nafukovací člun Yamaha 430 r. v. 1999
s pevnou podlážkou a Marine podložkou,
lavičkou s ůložným prostorem, s řízením
a nerezovou hrazdou. Délka člunu je
4,30 m a šířka je 1,68 m. Motor je dvoutaktní Yamaha 30 (zapsaný v osvědčení
plavidla) + přídavná nádrž. Motor a člun
je po servise v Marine v Praze na Vyšehradě. Servis byl proveden letos v srpnu.
V ceně je i vlek na člun, který má platné
ČR doklady.
Kontakty: Telefon: 721 661 699
e-mail: v.petrasek@centrum.cz

7 VODNÍ SKŮTRY
Prodám vodní skútr sea doo RXP215,čeké+mezinárodní doklady, černo zelený,r.v.2006,perfektní stav,215koní,včetně
vleku-nová stk,cena 139.000,- více info
na telefonu
Kontakty: Telefon: 602679676,
e-mail: 602679676@seznam.cz

9 pomocné člunKy
Prodám plechovou pramičku Délka
3m,dřevěná vesla,kování Cena 7000 Kč
Kontakty: Telefon: 602 136 252
e-mail: gaastra@seznam.cz

10 závěsné motory

Prodám ocelový skelet pro dostavbu obytné
motorové lodě (hausbótu). Cena: 600 000 Kč
Kontakt: o.mach@volny.cz , tel.: 602 532 516
22

Prodám závěsný motor Suzuki 2,5 PS,
čtyčtakt, váha 13 kg, 2 roky starý, nejetý,
používán pouze jako záložní, najeto max
5 mth, cena 13 900 Kč.
Kontakty: Telefon: 603 477 190
e-mail: auto@autojirman.cz

19 ZIMNÍ STÁNÍ
Zimní stání lodí za 1200 Kč/m délky.
U lodí do 2t je vytažení z vody a opětné
spuštění na jaře v ceně. Naše vleky, kozy,
překládáme lodě. Pouze 3 km z místa jeřábování na Orlické hrázi – GPS
49°35,392N; 14°11,579. Lodní bazar –
chcete-li výhodně prodat vaši loď – přivezte ji na zimu k nám. V tom případě
neplatíte za zprostředkování.
Kontakt: petr@lode.cz, 602325965

23 přívěsy
Prodám NOVÝ bržděný vlek, s doklady,
pro loď do délky 6,5 m, jednonápravový.
Kontakty: Telefon: 722404228
e-mail: AleinTom@seznam.cz

26 ostatní
Prodám 2 ks výkonný napájecí akumulátor 12 V / 80 Ah, lithium yttrium železo
fosfát (LiFePO4 / LiFeYPO4).
Nejmodernější technologie pro uskladnění elektrické energie: ▪ monolitický lithiový
akumulátor 12 V ▪ rozsah provozního
napětí 10 V až 17 V ▪ technologie lithium
yttrium železo fosfát (LiFePO4 / LiFeYPO4) ▪ neobsahuje žádné toxické látky,
jedy, žíraviny nebo kyseliny ▪ zcela bezpečný: nehoří, nevybuchuje, neobsahuje
tekutý elektrolyt ▪ vysoký rozsah pracovních teplot (-30°C až +70°C) ▪ nízké samovybíjení (< 3% za měsíc) ▪ životnost
nejméně 10 let ▪ počet provozních cyklů
2000 až 8000 ▪ nepotřebuje balanční
systém – články sestavené podle přesné
kapacity ▪ váha pouze třetina srovnatelné
olověné baterie. K tomu nabíječ.
Kontakty: Telefon: 608 800 808
e-mail: alpena@alpena.cz
Prodám duralový stěžeň, profil 150x120,
délka 9,050 m a ráhno profil 120x80, délka
2,520 m,nerez lanko průměr 5 délka 100 m.
Kontakty: Telefon: 736 280 538
e-mail: mosnova.j@seznam.cz
Finn – příslušenství: prodám stožár, ráhno, kormidlo – (vše dřevěné), Alu káča,
zdarma stará plachta. Vše tovární výroby,
starší, ale bez závad. Na ceně se jistě dohodneme.
Kontakty: Telefon: 777557385
e-mail: petrdob@yahoo.com
Prodám nevyužitý podstavec na lod do 2t,
7.5m. Cena 4500Kč
Kontakty: Telefon: 603742049,
e-mail: vondraklubos@seznam.cz
Prodám krycí plachty vhodné k zazimování lodí. Jedná se o pogumovanou tkaninu
v rozměrech 12m x4,8m (lehčí autoplachta) přivazovací oka po celém obvodu. cena
35Kč/m2
Kontakty: Telefon: 602248039,
e-mail: petr@pyrotechnika.cz
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www.jidlo.snadno.eu

• dovoz a prodej lodí • servis lodí
• zprostředkování nákupu a prodeje lodí
• přeprava lodí • praktické zkoušky na VMP
nad 100 kW • kondiční plavby • zimování lodí

DOVOLENÁ NA HAUSBOTU
ORLICKÁ PŘEHRADA – KLUČENICKÁ ZÁTOKA

Pronájem hausbotu 12 m – vybavená kuchyň, TV,
CD, koupelna, WC, venkovní sezení na palubě , cena
za týden 12.000 Kč, dlouhodobý pronájem dohodou.
E-mail: hausbotorlik@seznam.cz – tel.: +420 732 516 517
n	v

ceně – pronájem vybavené lodi, plyn do vařiče,
předvedení lodi, pojištění lodi, 1x parkování

n	v

ceně není – lůžoviny, závěrečný úklid 500 Kč
(neplatí, pokud je loď řádně uklizená)

n	vratná

kauce 5000 Kč při převzetí lodi

n	záloha

na pobyt 3500 Kč – splatná do 3 dnů
po potvrzení objednávky

n	doplatek

při převzetí lodi

n	pronájem
n	rybářské

šlapadla 300 Kč/den

povolenky sezona 2012

n	nástup

/ ukončení pobytu – sobota
po 17.00 hod. / sobota před 9.00 hod.
Dále je možné zajistit:
spuštění lodi do vody, jeřábování lodi,
parkování vleku pod loď
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Vaše asistenční služba v Chorvatsku
HotLine +385 (0) 62 200 000

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

– členství od 50 €

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.

Staňte se členy!
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
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

