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Henamotor

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
www.crownlineboat.sk

Autorizovaný dealer pre Slovenskú republiku
Henamotor, Jesenského 81, 94301 Štúrovo, Slovensko,
tel.: +421 903 400 903, +421 911 677 171, email: info@henamotor.sk
● predaj a servis motorových člnov
● predaj a servis lodných motorov Mercury, MerCruiser,
Volvo Penta
● letné/zimné uskladnenie a parkovanie lodí do 35 ft v krytej hale

www.henamotor.sk

.$5$9$18

Zahajovací 1. ročník

REGATTA LIPNO POINT 2012
na největší vodní ploše v ČR
s nejmodernější ﬂotilou identických
(One Design) sportovních plachetnic
Longtze Premier.
Oﬁciální závody zahrnuté do kalendáře
Českého svazu jachtingu
Termíny závodu:
21.-22. 4. / 19.-20. 5. / 9.-10. 6. /
22.-23. 9. / 20.-21. 10. 2012
Kontakt:
LIPNO Point s.r.o.
Ratajova 1113/8, 148 00 Praha 4
tel. +420 725 991 991,
www.lipnopoint.cz/cs/regatta2012/

Pořádáno v areálu LIPNO Point s.r.o., Lipno nad Vltavou, www.lipnopoint.cz
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Lodě *zdarma* letos oslaví 5 let
Lodě.cz jsou na českém lodním trhu známy již třináctým rokem. Když na jaře roku 1999 vyšlo první vydání internetového jachtařského magazínu Ré, znamenalo to v určitém smyslu obrat, poněvadž tou dobou
byl u nás internet teprve v plenkách a vydávat časopis na internetu připadalo většině lidí jako naprostý
nesmysl. Od té doby však uplynulo již mnoho vody,
lodní časopisy na internetu se brzy nato namnožily
jako houby po dešti a po ovadnutí původního nadšení se deﬁnitivně ukázalo, že internet papír hned
tak nenahradí. Nastala proto doba, kdy bylo vhodné
přivést na svět i časopis tištěný. Lodě *zdarma* tak
letos na podzim oslaví své první kulaté jubileum.
Jak už bývá zvykem u různých výročí, s oblibou se
rekapituluje, vyzdvihují se úspěchy a růžovou barvou
malují zítřky. Když jsem se dostal až sem, napadá mě,
že takto veřejně hodnotit sama sebe se nesluší a navíc,
vyhnout se přitom určitým záležitostem v širším kontextu bych mohl jen obtížně, a proto se tedy hodnocení
na tomto místě pro tuto chvíli raději vzdám a použiji jen
tu růžovou, abych vymaloval budoucnost.
Když čtete tyto řádky, jedná se vlastně již o současnost. Náš jubilant dostal na internetu novou a musím
říci, že dostatečně důstojnou formu. Jedná se nyní vlastně o hybrid – křížence papírového a původního internetového projektu. Z těchto důvodů jsme také zároveň
ukončili vydávání výhradně internetového časopisu Ré.

Časopisem Lodě*zdarma* lze nyní na internetu procházet s komfortem velmi podobným vydání papírovému a to
na veškerých k tomu vhodných zařízeních. A nejde přitom
prosím jen o pouhou formu. Touto změnou jsme zároveň
odstartovali tak trochu novou, již zmíněnou, hybridní éru,
když na internetu jsme umístili rozšířené vydání zahrnující
podrobnější informace doplněné o současné multimediální
technologie umožňující snadné přehrávání videí, sdílení…
atd. Na známé doméně lodezdarma.cz se tedy počínaje
tímto vydáním můžete dozvědět mnohem více, než se vešlo
do našeho papírového vydání. Jedná se zejména o články,
kterých je v tištěné verzi málo a často chybí vůbec. Proto
při prohlížení papírového časopisu můžete narazit na poznámku, která ukazuje, že materiál je na internetu rozšířen.
V tomto vydání se takového rozšíření dočkáte u zprávy z výstavy v Düsseldorfu, kde jsem několik dní z pozice vystavovatele na stánku našeho rakouského partnera Sea-Help
zachytil atmosféru této akce. Rozšířený obsah rovněž najdete u článku o obytných autech, která se výborně hodí
pro dovolenou s menší lodí. Další objevování rozšířeného
obsahu nechám už na laskavém čtenáři.
Na stávajícím způsobu distribuce našeho papírového vydání časopisu se nadále ovšem nic nemění, stále nás můžete vyhledat na 247 čerpacích stanicích v okolí Prahy a Brna,
u našich partnerů a v sezóně navíc v jachtklubech a na některých regatách a lodních událostech. A na závěr ještě
jedna dobrá zpráva: Lodě *zdarma* jsou stále zdarma.
Petr Zajíček

Vydavatel: Lodě, s.r.o., Veleslavínská 150/44, 162 00, Praha 6. Tel.: 602 325 965, 724 206 072,
E mail: lode@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.
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Sportis MC 3800
Cena původní:
Sportis MC 3800 + Honda BF 30D4 LRTU
313 450 Kč vč. DPH

Akční cena:

283 590 Kč vč. DPH
Parametry:
délka: 3,80 m
šířka: 1,80 m
počet osob: 5
hmotnost: 110 kg (bez motoru)
motor max: 30 HP

Vybavení:
- volant
- převodka a bowden řízení
- samovylévací kokpit
- přední vázací oko
- 2 zadní vázací oka

- konzole Jockey s double sedačkou
s úložným prostorem
- persenik přepravní
- nádrž 25 l externí
- baterie
Motor: Honda BF 30D4 LRTU

Člun Sportis MC 3800 je „přestupním“ plavidlem mezi nafukovacími čluny a tzv RIBy. Jeho vynikající jízdní vlastnosti jsou
dány vynikajícím laminátovým kýlem ve tvaru hlubokého „V“ a nafukovacími válci z Hypalonu od firmy ORCA. Nafukovací
čluny s běžnou konstrukcí se s nimi vůbec nemohou jízdními vlastnostmi měřit. Díky poměru hmotnosti a výkonu si
jízdu užijete opravdu na maximum. Ideální je zejména jako doprovodný člun pro trénink a závody malých plachetnic.
Člun je lehce přepravitelný za jakýmkoliv automobilem na nebrzděném přívěsu s celkovou hmotností do 400kg.

Vybavení:

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

– britské 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/

Parametry:
délka: 4,92m
šířka: 1,98m
počet osob: C5/D6
hmotnost: 580kg
(bez motoru)
motor max: 75 HP

- volant nerez
- převodka a bowden řízení
- zábradlí nerez na přídi i zádi
- nerez ochrana skla
- samovylévací kokpit
- lukna kajuty
- vazáky nerez 4ks
- přední vázací oko
- držáky prutů 2ks
- sedačky pilotů s polstrováním 2ks
- polstrování zadní lavice
- polstrování opěradla zadní lavice
- matrace v kabině
- opalovací matrace na přídi
- koupací žebřík
- kotevní box s odvodněním
- nádrž 25 l externí
- baterie
- odpojovač baterie
zdarma: Bimini
Motor: Honda BF 60A LRTU

Cap Ferret
502 SWA
Cena původní:
Cap Ferret 502 SWA + BF 60A LRTU:
519 754 Kč vč. DPH

Akční cena:

390 950 Kč vč. DPH

Tento typ člunu je ideálním pro ty, kteří se nespokojí pouze s krátkými
vyjíždkami. Uspořádání této lodí Vám nabízí možnost pohodlného spaní
pro 2 osoby, společně s možností sportovní jízdy a opalování na přídi
lodi, což u lodí typu cabin cruiser v této velikosti není možné. Pokud
nechcete stále sledovat čas kvůli návratu a láká Vás strávit noc v některé
romantické zátoce, je tato loď určena právě Vám.

Cap Ferret 720 TC
Cena původní:
Cap Ferret 720 TC + BF 150A4 LU
1 169 535 Kč vč. DPH

Akční cena:
Cap Ferret 720 TC + BF 150A4 LU

999 990 Kč vč. DPH
Parametry:
délka: 6,95 m
šířka: 2,48 m
počet osob: C6/D8
hmotnost: 1 420 kg
(bez motoru)
motor max: 150 HP

Vybavení:
- volant nerez
- hydraulické řízení
- zábradlí nerez na přídi i zádi
- nerez ochrana skla
- samovylévací kokpit
- lukna kajuty na přídi
- lukna posuvná
- boční okénka na obou stranách
- stěrač předního skla
- vazáky nerez 4ks

- držáky prutů 2ks
- sedačka pilota s polstrováním
- dvojlůžko na přídi
- stůl s možností rozložení na dvojlůžko na levé straně
- čalounění zadních lavic
- oddělená toaleta s umyvadlem
(včetně chemického WC)
- koupací žebřík
- kotevní box s odvodněním
- baterie 2 ks (včetně odpojovače)
Motor: Honda BF 150A4 XU

Poslední model francouzské značky Cap Ferret. Tento weekendový cruiser se může pochlubit výborným uspořádáním
místa pro posádku, které nabízí v této kategorii nevídaný komfort. Oddělená toaleta, rozvody tekoucí vody, malá
kuchyňka a dostatek úložných prostor a spaní pro 4 osoby je jen malým výčtem kvalit této rodinné lodi. Její velikost
a uspořádání nabízí běžné rodině možnost strávit na ní nejen víkend, ale i velkou část dovolené. Díky jejím transportním
rozměrům si můžete užívat jízdu u nás i na mořských vlnách. Společně s motorem Honda máte s sebou společníka, který
Vás nikdy nezklame.
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Boot Düsseldorf 2012
nelitovalo peněz a vypravilo se na tuto výstavu. Ukazuje se opět, že
lidé, kteří opravdu mají zájem o (koupi) lodě vědí, že je třeba kvůli
možnosti širokého srovnání vycestovat na některou ze zahraničních
výstav.
Co je však hlavní a nejdůležitější pro naši branži je to, že takoví
lidé stále jsou. Dnešní doba však rozhodně nepřeje spontánním nákupům. Zákazníci si v souladu s trendem nestálé hodnoty peněz stále
více pečlivě dopředu vybírají a zaměřují se zejména na zboží s trvalejší hodnotou. Jaké lodě tedy zákazníci nejvíce vyhledávají? Podle
letošních statistik jsou zatím trendem plně vybavené motorové lodě
střední velikosti. Značný zájem též vykazují služby a cestování spojené
s lodními aktivitami.
Letošní Düsseldorf sice skončil, ne tak ale výstavní sezóna. V našem
regionu se ještě chystá velmi oblíbená hezká výstava v nedalekém Tullnu
(1.– 4. 3. 12) a pražské Lodě na vodě (12.– 15. 4. 12) na kterých se jistě
■
s mnohými z Vás opět uvidíme.

P

odle oﬁciální závěrečné zprávy „splnil letošní ročník výstavy očekávání“. Skutečně podle statistických údajů přišlo zhruba stejně
(méně o 3800) návštěvníků jako v loňském roce. Statistiky dále uvádějí
1656 vystavovatelů z 62 států, tedy údaje, které potvrzují, že se letošní
„Düsseldorf“ opravdu opět povedlo důstojně zorganizovat.
Faktem ovšem je, že už se v souvislosti se zmiňovaným úspěchem výstavy v současnosti nejedná o takovou samozřejmost, jako tomu bývalo
dříve. Pozorný návštěvník si jistě všiml, že některé haly byly zase o něco
více zúženy zátarasy po stranách a že v hale megajachet opět přibylo
„odpočinkových zón“ pro návštěvníky. Veletržní správa si je zcela zřejmě
tohoto trendu vědoma a tak věnuje velkou pozornost službám poskytovaným jak návštěvníkům, tak i vystavovatelům.
V letošním roce jsem měl v Düsseldorfu dvojí roli. Jednak jsem
musel pochopitelně s fotoaparátem projít všechny haly a jednak jsem
také díky naší spolupráci s rakouskou ﬁrmou Sea-Help strávil hodně
času na výstavním stánku. Z této pozice mě velmi silně překvapilo,
že v této době, která příliš investicím nepřeje, tolik našich loďařů
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3. VÝSTAVA OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ A KARAVANŮ

Souběžně probíhající veletrhy:

FOR BIKES
FOR OUTDOOR

3. JARNÍ VELETRH CYKLISTIKY
1. VÝSTAVA VYBAVENÍ A POTŘEB DO PŘÍRODY

www.forcaravan.cz

30. 3. – 1. 4. 2012

PO¤ÍDIT OBYTN¯ P¤ÍVùS
NEBO OBYTN¯ AUTOMOBIL,
NOCOVAT V KEMPU NEBO
„NA DIVOKO“?
Nedávno se mne kamarád Richard ptal, zda má
smysl si poﬁizovat karavan, kdyÏ lze „obyãejn˘m osobákem“ zajet tﬁeba do Rakouska nebo Chorvatska,
kde zaruãenû seÏene pohodlné ubytování bez pﬁede‰lé objednávky? Nebo, proã si v klidu ob˘váku na
Internetu nevybrat a „nezabukovat“ hotel podle gusta, místo aby se tísnil v pﬁeplnûn˘ch kempech, kde
není Ïádné soukromí a jeden druhému se dívá do
talíﬁe? Je‰tû dodal, Ïe by se hlavnû tûÏko rozhodoval,
zda koupit obytn˘ automobil ãi pﬁívûs a jestli nov˘
nebo jet˘. TakÏe stejnû nejlep‰í volbou je, kdyÏ bude i nadále jezdit na chatu. Uvûdomil jsem si, Ïe podobnû formulované dotazy dostávám i od jin˘ch lidí
pomûrnû ãasto. KdyÏ jsem o tom následnû mluvil
s nûkolika znám˘mi, kteﬁí jezdí kempovat je‰tû déle
neÏ já, prozradili, Ïe i oni odpovídají na stejné otázky. Shodli jsme se na tom, Ïe pouÏíváme podobnou
argumentaci v na‰ich odpovûdích, které se pokusím
v tomto ãlánku zobecnit.
DÛvodÛ, proã dávám pﬁednost svému „obytÀáku“
pﬁed hotelem, je hned nûkolik. Mezi hlavní patﬁí, Ïe
jsem ve svém dÛvûrném prostﬁedí – ve sv˘ch peﬁi-

nách, Ïe na koberci neobjevím ‰patnû uklizené stopy
po pﬁede‰l˘ch nocleÏnících, Ïe budu mít ledniãku lépe zásobenou tím, co mám rád, neÏli jak˘koli hotelov˘ minibar. Stejnû jako na hotelovém pokoji se mohu
dívat na televizí, ale kromû CNN nebo ARD mohu naladit i âT nebo si pustit na DVD ãeské filmy, bude-li
pr‰et.

I v kempu mÛÏete najít klid a soukromí
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CoÏ takhle zakempovat pﬁímo na pláÏi?

Pro mû dobr˘m argumentem je i to, Ïe si mohu
vzít spoustu drobností, zpﬁíjemÀujících cestu i pobyt,
ale jeÏ by se mi do cestovního kufru neve‰ly. A to nemluvím o takov˘ch vûcech, jako je pohled stropním
oknem na noãní oblohu nebo moÏnost bûhem cesty se tﬁeba vysprchovat a pouÏít vlastní toaletu, místo té u benzínky. Ale hlavnû, pocit nezávislosti. KdyÏ
se mi místo, které jsem si vybral nelíbí, zabouchnu
dveﬁe a jedu jinam.
Kempy, respektive pﬁeplnûné kempy, zmiÀoval Richard. Tak ty rovnûÏ nemám rád, ale jsou tací kter˘m
nevadí a nûkter˘m se dokonce atmosféra „nabitého“
kempu líbí. Ale jak ﬁíkám, já mezi nû nepatﬁím. V této souvislosti si dovolím malé odboãení. Mnoho lidí
si pod pojmem kemp pﬁedstavuje místo, kam jezdí
pouze „zoufalci“, kteﬁí si nemohou dovolit ani **hotel. Pﬁitom ne kaÏd˘ ví, Ïe i kempy mají oficiální hodnocení poãtem* dle pﬁísn˘ch kritérií. Nav‰tívil jsem

Vûﬁíte, Ïe jste uprostﬁed kempu?

8

Absolutní mobilita

jiÏ více neÏ 30 „placÛ“ v Nûmecku, Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku, ¤ecku a Itálii a mohu prohlásit,
Ïe nûkteré byly vybaveny lépe neÏ prÛmûrné hotely.
Tím myslím tﬁeba kvalitu a ãistotu sociálních zaﬁízení, poãet a velikost bazénÛ, restaurace, obchody
a pﬁístup k moﬁi. Pﬁípojku el. proudu lze povaÏovat za
standard, vlastní pﬁívod vody a napojení na odpad za
lep‰í prÛmûr. Nadstandardní kempy jsou dokonce
vybaveny wellness a fitnes centry, tenisov˘mi kurty,
minigolfem, animaãními programy pro dûti i dospûlé, zázemím s praãkami a su‰iãkami prádla, satelitními a internetov˘mi pﬁípojkami pﬁímo na place. Tyto
kempy jsou obyãejnû zabezpeãeny proti pﬁístupu cizích osob. Není neobvyklá ani úãast ochranky. MoÏná proto jsem nesly‰el ani nezaÏil, Ïe by zde docházelo ke krádeÏím. Ale vraÈme se zpût k tématu
pﬁeplnûn˘ch kempÛ. Ano je to realita provûﬁen˘ch,
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vyhledávan˘ch kempÛ v plné sezónû. JenÏe stejná situace je pﬁece i na pﬁeplnûn˘ch hotelov˘ch pláÏích.
Já to ﬁe‰ím tak, Ïe jezdím pﬁedev‰ím mimo hlavní sezónu a volím kempy s velk˘mi parcelami, jeÏ jsou
vzájemnû oddûleny napﬁ. Ïiv˘mi ploty. Vûﬁte, Ïe v této dobû lze najít kvalitní kempy na mnoha krásn˘ch
místech. Tﬁeba pﬁímo na moﬁské pláÏi, bﬁehu jezera
nebo pod horsk˘mi ‰títy. V tomto období jiÏ nejsou
k dispozici v‰echny sluÏby, intimita prostﬁedí je v‰ak
vysoká. Nûkolikrát jsme byli v kempu témûﬁ sami.

Murinsel – jede z kempÛ
v krásném pﬁírodním prostﬁedí

Pﬁesto nûkdo bude namítat, je lep‰í nejezdit do kempÛ. Tím se dostáváme k diskutované otázce tzv. divokého kempování – tady je pûkné místo, tak zde zÛstaneme. Ano proã ne, jsme-li v Norsku. V Chorvatsku
nebo tﬁeba na ﬁeckém Korfu nedoporuãuji. Jinak vÏdy
platí, je lépe se domluvit s majitelem pozemku a vÏdy
po sobû uklidit. Na parkovi‰tích, odpoãívadlech zbyteãnû neprovokovat vytaÏenou markízou a kempinkov˘m nábytkem. Kempování ve volné pﬁírodû je samozﬁejmû romantiãtûj‰í a krásnûj‰í se silnûj‰ím
záÏitkem neÏ v kempu, ale vÏdy rizikovûj‰í a ménû
pohodlné. Zde je tﬁeba zjistit místní zvyklosti, aÈ jiÏ
chceme „zakempovat“ v létû nedaleko moﬁe nebo
v zimû pﬁímo pod sjezdovkou, ale generální pravidlo
neexistuje.
Snad kaÏd˘, kdo zaãal váÏnû uvaÏovat o poﬁízení karavanu nemajíc zku‰enosti s tímto druhem trávení
volného ãasu, si poloÏil otázku: „obytÀák nebo pﬁívûs?“. Správná odpovûì není zcela jednoznaãná a závisí na posouzení mnoha okolností a také „velikosti
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penûÏenky“. Podobné dilema ﬁe‰í pﬁíznivci jachtingu,
kdyÏ rozhodují o koupi plachetnice nebo motorové
jachty, stejnû tak, zda budou v noci kotvit v zátokách
nebo se vyváÏí na marinách. Ale stejnû, aÈ si ﬁíká, kdo
chce, co chce, jde pﬁedev‰ím o ãástku, kterou jsme
schopni a ochotni investovat a v druhé ﬁadû bude záleÏet jakému zpÛsobu kempování chceme dát pﬁednost. Ze zku‰enosti vím, Ïe majitelé obytn˘ch automobilÛ jsou vût‰í „dobrodruzi“, se kter˘mi to po pár
dnech na jednom místû „‰ije“ a touÏí po zmûnû placu. Obytné automobily jsou velmi dobﬁe vybaveny
a jsou mobilní. V˘hodu mobility ztrácejí oproti automobilÛm s pﬁívûsy v okamÏiku „zabydlení“ v kempu.
Pﬁívûs se odpojí od auta, zaparkuje a jeho majitel má
automobil k dispozici pro vyjíÏìky po okolí a na nákupy. Majitelé „obytÀákÛ“ stejnou situaci ﬁe‰í nûkolika rÛznû pohodln˘mi zpÛsoby. Mohou jet na v˘let po
drobn˘ch pﬁípravách /uklizení nádobí a v‰eho, co by
mohlo popadat, zavﬁení skﬁínûk, staÏení satelitu, odpojení externí el. pﬁípojky…/ sv˘m domem na kolech.
Dal‰í moÏnost mají, pokud vezou na nosiãi nebo v garáÏi jízdní kola ãi skútr, pohybovat se jednostopem. Ti
nejvût‰í „pohodáﬁi“ za sv˘m obytÀákem vleãou na pﬁívûsu Smarta nebo jiné malé vozítko, tﬁeba spoleãnû
s nafukovacím motorov˘m ãlunem. Majitelé pﬁívûsÛ
jsou více konzervativní ve volbû místa, kde budou
kempovat. Mnozí jezdí pravidelnû do stejného kempu, kde se dobﬁe znají s majiteli, personálem a ãasto
i sousedy. Nûkteﬁí z nich si své pﬁívûsy „zakopají“ na
jednom místû na cel˘ rok nebo nûkolik sezón. Není
vyjímkou, Ïe si na takovémto placu vybudují kromû
bûÏn˘ch pﬁedsíní i dﬁevûné pﬁístavby a plÛtky. Prostû
postaví si „chatu.“ Ve v‰ech kempech je vidût mnoho
zajímav˘ch a nûkdy i blázniv˘ch nápadÛ – grafická v˘zdoba, rÛzné pﬁístavby a vybavení kempinkov˘m nábytkem a placu. Potenciální kupec se poté musí zorientovat v ‰iroké nabídce nov˘ch nebo pouÏit˘ch
karavanÛ, coÏ jistû není jednoduché, ale je to pﬁíjemná starost. AÈ jiÏ se rozhodne tak ãi onak, stejnû si svÛj
nov˘ „domov“ bude prÛbûÏnû pﬁizpÛsobovat k obrazu svému. Ale hlavnû, aÈ jiÏ si vybere obytn˘ automobil nebo pﬁívûs, nov˘ majitel bude zaÏívat pocit volnosti, svobody a nezávislosti.
Tento ãlánek není rozhodnû my‰len jako návod
pro váhající kupce, ale spí‰ jako úvaha o nûkter˘ch
aspektech, které moÏná nûkomu jeho rozhodování
ulehãí.
-san-
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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 ersp äch er P ra h a s . r. o. | P o d V i š ň ov ko u 2 9 , 1 4 0 0 0 Praha 4 | Tel.: + 4 2 0 2 3 4 0 3 5 8 0 0 | www.eberspaecher.cz
A u toriz ovan ý p r o d e j a mo n t á ž n e z á v i s l ý c h topení Eberspächer pro l odě:
J ach t ser vi s, s . r. o. | P o l n í 1 3 0 , 2 5 1 6 4 M n i chovice-Myšlín | Tel.: + 4 2 0 7 7 6 2 1 1 8 9 6 | www.jachtser vis.cz
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Jeanneau 2012
P

ředstavit podrobně novinky francouzského výrobce lodí Jeanneau
by zabralo několik stránek, ale pojďme se alespoň ve stručnosti
podívat, na co se těšit v sezóně 2012. Začneme u plachetnic, které
za poslední rok prodělaly nejvíce změn. Ambiciózní plán na obnovu
a modernizaci oblíbené řady Sun Odyssey byl zahájen v sezóně 2011
modelem SO 409. Hned po uvedení na trh upoutala moderní linií a řadou inovativních řešení, za která si připsala titul Loď roku 2011. Mladý
tým návrháře Philippe Brianda tak odstartoval novou éru Sun Odyssey.
Pro rok 2012 je tu hned několik nových lodí této řady. Nejmenší přírůstek je SO 379 z pera Marca Lombarda, která byla představena na konci
minulého roku a od té chvíle získala řadu ocenění včetně ceny Loď
roku 2012 amerického časopisu Cruising World a nominaci na Loď
roku v Düsseldorfu. Potvrdila tak dobrý koncept nové řady Sun Odyssey podložený nejmodernější technologií a založený na kompletním
přehodnocení paluby a plachetního plánu, které přináší nejen zvýšenou rychlost, ale zároveň i velice snadnou ovladatelnost. High-aspekt
úprava umožňuje několik variant oplachtění tak, aby bylo možné loď

novinky, myšleno velikostí, z řady
Sun Odyssey jsou SO 44 DS a SO
509. Ty uzavírají nabídku této
řady pro rok 2012.
Motorové lodě Jeanneau nezůstávají pozadu a novinky pro sezonu 2012 sklízejí první úspěchy.
Merry Fisher 855 byl nominován na Loď roku, a to nepochybně za inovativní řešení. Přestože se jedná jen o 26 stop dlouhou loď, disponuje
dvěma uzavřenými kajutami a koupelnou, bočním vchodem do kormidelny a velkou plochou prosklení, což zvyšuje komfort a zážitek z pobytu na palubě. Přičteme-li k tomu osvědčený trup řady Merry Fischer,
můžeme říct, že jde o velice povedený rodinný cruiser. Další novinkou
z této oblíbené řady je MF 755. Kokpit a kajuta jsou odděleny stejně,
jako je tomu u 855, tj. třísegmentovou posuvnou stěnou, která opticky
zvětšuje obytný prostor a výrazně zvyšuje komfort lodě. MF 755 má
dvě dvoulůžka s délkou 2 m a samostatné WC. Na jaře přibude ješ-

přizpůsobit různým požadavkům na provoz, ať už jako závodní klubovou loď, nebo pro rodinné výlety. To samé můžeme říct i o její větší sestře SO 439. Loď opět nezapře jemnou linii rukopisu Philippe Brianda.
Je koncipována pro maximálně snadné ovládání, což ocení každý, kdo
vyráží na plavbu s rodinou nebo v malé posádce. Ostré hrany na zádi
trupu, které jsme ještě nedávno mohli vidět jen na závodních speciálech, například ve Volvo Ocean Race, nacházejí uplatnění i na trupech
řady Sun Odyssey. Uvedený prvek je jedním z mnoha, které zvyšují
výkon a stabilitu lodě a zároveň zvětšují objem zadních kajut. Největší

tě verze MARLIN, kde prostorná a komfortní kajuta částečně ustoupí
velkému zadnímu kokpitu a vznikne tak, jak název napovídá, rybářský
„speciál“.
Po úspěchu „nového konceptu“ v podání NC11, která také získala
titul Loď roku 2011, vznikla menší varianta s názvem NC 9. Ta využívá
v menším provedení všech předností NC 11 a nabízí vysoký komfort
na pomezí těch nejluxusnějších motorových lodí.
Více informací o lodích Jeanneau naleznete na stránkách českého zastoupení této značky www.fasyachting.cz nebo na www.jeanneau.com.
■
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ČALOUNICTVÍ Jiří Čechák

KOMPLETNÍ ČALOUNĚNÍ INTERIÉRŮ LODÍ A KARAVANŮ
tel.: +420 774 532 052 – Praha 2, cechakovi@volny.cz
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ÝM SMĚREM!
OTOČ TE KORMIDLO SPRÁVN
!
VYPLUJTE S NÁMI NA MOŘE
■ Pronájem plachetnic po celém světě
■ Teoretické kurzy a přednášky

– teoretické kurzy C+B: Praha, 30. 3.–1. 4., 27.–29. 4., 25.–27. 5., 22.–24. 6. 2012
Brno, 16.–18. 3. 2012, Plzeň, 13.–15. 4. 2012
– kurz VMP: 24. 2.–26. 2. 2012
– meteorologické školení pro začínající i zkušené jachtaře: 7.–9. 2. 2012
– astronavigace
– trim plachet a regatová taktika, David Křížek, 15.–16. 2. 2012
■ Teoreticko-praktické kurzy C v Chorvatsku: 21.–28. 4., 28. 4.–5. 5., 5.–12. 5., 12.–19.5., 2.–9. 6. 2012
■ Sportovní a školicí plavby, Bretaň, 31. 3.–9. 4., Skotsko, 19. 4.-29. 4. 2012
■ Jachtařská literatura

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

www.yachtcharter.cz

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
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Beneteau Oceanis 45
Evropská Jachta roku 2012

raulickým ovládáním. Pro pohodlí slouží rovněž tentokrát ale
na přání dodávaný systém Dock
& Go – systém snadného manévrování za pomoci joysticku. Dalším porotou pozitivně hodnoceným prvkem byl nový tvar trupu,
který prodlužuje loď na vodorysce což má za následek lepší plavební vlastnosti.
Nejen v oblasti plachetnic patří Beneteau mezi oceňované loděnice.
O několik týdnů dříve na London Boat Show byla cenou Motorboat of
the year oceněna čtyřicet čtyřka Swift Trawler. K tomu manažer exportu
u Beneteau, Jean-Francois Lair poznamenává: Jsme pochopitelně hrdí
na získaná ocenění a jsem si jist, že funkční design této lodě jí zajistí
■
velkou popularitu mezi jachtaři. www.bemex.cz

N

a veletrhu v Düsseldorfu získala při udělování cen v soutěži
o nejlepší jachtu roku čtyřicetpětka Beneteau ocenění pro nejlepší rodinný cruiser. Hodnotící komisi zaujala loď svým inovativním
pojetím funkčních prvků jako je výrazný oblouk sloužící jako vedení
hlavní otěže. Na první pohled zaujme i široký a nezvykle uspořádaný
kokpit uzavřený na zádi sklopným zrcadlem, které ve sklopené podobě nahrazuje koupací platformu a přitom zachovává zadní lavici pro
kormidelníka.
První snímky této lodě jsme přinesli již ve třetím vydání časopisu Lodě v loňském roce pořízené neoﬁciálně při představení nových
modelů Oceanis 41,45 a 48 dealerům značky. Na těchto snímcích
je dobře vidět systém sklápění a pohodlné schůdky do vody s nezvykle vysokým zábradlím umožňujícím pohodlný a bezpečný vstup
do vody. Dodejme, že celé zařízení je standardně dodáváno s hyd-
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OBOROVÝ KATALOG
CHARTER

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NIKA YACHT

Ing. ONDŘEJ KRÁL

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).

Dodáváme stolní grily COBB
na brikety z dřevěného uhlí, grily
jsou díky své konstrukci vhodné
i pro použití na loď. Umí nejen grilovat, ale i dusit, péct, smažit a udit.

+420 724 115 930,
+420 577 001 701
info@nika-yacht.cz
www.svetjachtingu.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. 19.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. 19.sezona.
+420 602 254 932,
+420 222 310 129
pinos@vltava-yacht.cz
www. vltava-yacht.cz

RUNAKSERVIS YACHT s.r.o.
Dovolená na lodi. V naší nabídce je pronájem lodí pro rodinnou
pohodu, Chorvatsko, Slapy, klasického charteru v Chorvatsku
a nově také pronájmy obytných
lodí v Holandsku.
+420 603 276 296
marik@runakservis.com
www.rsy.cz
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+420 725 084 096
info@cobb-grily.cz
www.cobb-grily.cz

DŘEVO NA LODĚ
Dřevěné materiály vhodné pro
stavbu a rekonstrukci lodí, lodních
interiérů a přístavních mol.Voděvzdorné překližky, lehké kompozitní panely, terasová prkna,
řezivo, dýhy.
+420 739 929 658
info@drevonalode.cz
www.drevonalode.cz

LODNÍ VELETRHY
ÚNOR/FEBRUARY 2012
Zagreb Boat Show
22 Feb 2012 – 26 Feb 2012
Zagreb, Croatia
Mumbai International Boat Show
2012
23 Feb 2012 – 26 Feb 2012
Mumbai, India

Allt for sjon – Stockholm International Boat Show
02 Mar 2012 – 12 Mar 2012
Stockholm, Sweden

China (Shanghai) International
Boat Show
19 Apr 2012 – 22 Apr 2012
Shanghai, China

HISWA Amsterdam Boat Show
06 Mar 2012 – 11 Mar 2012
Amsterdam, Netherlands

Venice International Boat Show
20 Apr 2012 – 22 Apr 2012
Venice, Italy

2012 Guangzhou International
Boat Show
09 Mar 2012 – 11 Mar 2012
Guangzhou, China

Singapore Yacht Show
27 Apr 2012 – 29 Apr 2012
Sentosa Cove, Singapore

Dubai International Boat Show 2012
13 Mar 2012 – 17 Mar 2012
Dubai, UAE
Boatshow Bratislava
15 Mar 2012 – 18 Mar 2012
Sjoen for alle 2012 – Norway International Boat Show.
20 Mar 2012 – 25 Mar 2012
Oslo, Norway
Moscow Boat Show
20 Mar 2012 – 25 Mar 2012
Moscow, Russia
PIMEX – Phuket Boat Show
29 Mar 2012 – 01 Apr 2012
Phuket, Thailand
Pimex – Phuket Boat Show
29 Mar 2012 – 01 Apr 2012
Phuket, Thailand

DUBEN/APRIL 2012
Hainan Rendez-Vous
05 Apr 2012 – 08 Apr 2012
Hainan, P.R. China

Bade i Bella (Part 1)
24 Feb 2012 – 26 Feb 2012
Copenhagen S, Denmark

Antibes Yacht Show
12 Apr 2012 – 15 Apr 2012
Antibes, France

BŘEZEN/MARCH 2012

20th Edition Boat Asia
12 Apr 2012 – 15 Apr 2012
Singapore, Singapore

41st Austrian Boat Show – Boot
Tulln
01 Mar 2012 – 04 Mar 2012
Tulln, Austria

APL Boat Show
12 Apr 2012 – 15 Apr 2012
Prague, Czech Republic

Wind and Water Warsaw 2012
01 Mar 2012 – 04 Mar 2012
Warsaw, Poland

Rio Boat Show 2012
12 Apr 2012 – 18 Apr 2012
Rio de Janeiro, Brazil

Japan International Boat Show
2012
01 Mar 2012 – 04 Mar 2012
Yokohama City, Japan

19th Argentina Boat Show (Salon Nautico)
13 Apr 2012 – 22 Apr 2012
Buenos Aires, Argentina

Bade i Bella (Part 2)
01 Mar 2012 – 04 Mar 2012
Copenhagen S, Denmark

Venice International Boat Show
13 Apr 2012 – 15 Apr 2012
Venice, Italy

21st Budapest Boat Show
01 Mar 2012 – 04 Mar 2012
Budapest, Hungary

Croatia Boat Show
17 Apr 2012 – 22 Apr 2012
Split, Croatia

Palma International Boat Show
28 Apr 2012 – 06 May 2012
Mallorca, Spain

ZIMOVIŠTĚ
Zimní stání na Orlické přehradě pouze 3 km od hráze za výhodných podmínek. Oploceno,
24 h hlídáno+kamerový systém.
U lodí do 2t je vytažení na vleku a opětovné spuštění na jaře
v ceně. Zimování na našich saních. Překládáme lodě do 3 t.
Nabízíme mytí tlakovou vodou,
el. přípojky, sociální zázemí, vybavenou dílnu s možností oprav
vlastními silami. Služby lodního
bazaru- chcete-li výhodně prodat vaši loď, přivezte ji na zimu
k nám. 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

RUNAKSERVIS YACHT s.r.o.
Dovolená na lodi. V naší nabídce je pronájem lodí pro rodinnou
pohodu, Chorvatsko, Slapy, klasického charteru v Chorvatsku
a nově také pronájmy obytných
lodí v Holandsku.
+420 603 276 296
marik@runakservis.com
www.rsy.cz
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Mercury představuje úplně nový motor F150 hp
FOND DU LAC, Wis. – Mercury Marine představuje úplně nový 4-taktní motor o výkonu 150 hp.
Je to motor, jaký si přejí všichni majitelé lodí. Nabízí nejlepší odolnost ve své třídě při všech
ch
podmínkách, nízkou hmotnost s rozumnou spotřebou a díky největšímu obsahu motoru protii
konkurenčním značkám, také opravdovou sílu.
Navzdory malým rozměrům a nízké hmotnosti, je tento motor vhodný nejen pro lehké lodě, ale
e
i pro cruisery s dlouhým a širokým kýlem.
Základem zcela nového modelu F150 je řadový 4-válec o objemu 3,0 l. Jeho hmotnost je o 12 kg
g
větší než u dvoutaktního motoru Mercury OptiMax 150 hp. Ventilový rozvod je obstaráván
n
řetězem s jedním vačkovým hřídelem. Vahadla ventilů mají rolny, stejně jako závodní motoryy
pro snížení tření. Dále je unikátně řešený chladič oleje nad olejovou vanou, změněn úhel uchy-cení silentbloků proti konkurenci, umožňující ještě větší snížení vibrací.
Samozřejmostí je možnost propojení technologie SmartCraft s novým softwarem ukazující nejen
en
všechna potřebná data motoru, ale také při najetých motohodinách včas upozorní na pravidelnou
nou
servisní prohlídku.
Dobíjení obstarává 60 A alternátor poháněný řemenem. Elektronické vícebodové vstřikování
ní paliva s laděným sacím traktem poskytuje velký kroutící moment zejména v nízkých otáčkách
h pro
co
nejlepší
zrychlení.
HP / kW @ Propshaft
150 / 110
Samostatnou kapitolou
u je
Max RPM (WOT)
5000~6000
převodovka s mohutným
ým
Koncept motoru
Řadový 4-válec, 8-ventilů (SOHC)
Obsah motoru(CID/cc)
183 / 3000
torpedem a ozubenými
mi
Vrtání X Zdvih (In/mm)
4.0 x 3.6 / 102 x 92
koly přenášející velkýý
Sání
Vyladěné sání pro výkon motoru
výkon motoru.
Palivo
Vícebodové (EFI) elektronické vstřikování
Tento motor je prostě
Benzín
Bezolovnatý min. 91 RON
postaven od základu
Zapalování
SmartCraft ECM digitální
nový, aby splnil všechny
ny
Dobíjení (Amp/Watt)
60 amp / 756 watt alternátor – řemenem
možné požadavky na výkon,
kon,
Převodový poměr
1.92:1
Délka hřídele(In/mm)
20/508 (L) 25/636 (XL, CXL)
spotřebu, snadnou údržbu
držbu
Suchá hmotnost (Lbs/kg)
455/206 (L) 465/211 (XL, CXL)
a jednoduché ovládání.

Poznámka:
Video naleznete
v elektronické
verzi vydání
www.lodezdarma.cz
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Stěžeň Marström (65–70kg) 2001; ráhno
Proctor (starší typ); kormidlo E+V, karbonová kniha N1Foils oboje 2002, ploutev
(bez papírů); náhradní komplet kormidlo
a ploutev,koupené původně s lodí. Tři
plachty, dvě vyloženě tréninkové – Green
sails 1992, Konys sails 1999 plus středně
jetá Green sails 2002 do silného větru.
Alu manipulák funkční, na vše perseniky
a papíry. Cena 70.000,marketa.jin@gmail.com,
tel.: 724 236 553

Seznam rubrik inzerce
1 Plachetnice
2 Okruhové
plachetnice
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
13 Plachty
14 Oblečení
15 Pojištění
16 Školení, kurzy
17 Charter
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
28 Obytná auta
a karavany
29 Vybavení pro potápění
30 Rybářské vybavení

Prodám katamaran Pahi 31 (WHAR-RAM), dřevo-laminát, r.v. 1998, (9,45
x 4,95 x 0,60), přívěs. motor Tohatsu 18
HP. Tel.: 602 133 157. Cena: 300 tis. Kč.

Prodám stav. pozemek u Orlické přehrady, Probulov-Doly, 2.926 m2, včetně
kompl. proj dok. a platného stav. povolení. Tel.: 607 249 393
e-mail: probulov-doly@seznam.cz

Bayliner 652 CU, rok výroby 2005, motor 5.0 MPI Mercruiser.Výbava: radio-cd,
chemické WC, umyvadlo, 2x sprcha, bílý
antifouling, převozní a kotvící plachta.
Cena 520 000 Kč. Tel. 603 113 505
PRODÁM MOTOROVOU LOĎ LARSON
254 7,5 m r.v. 2002 + vozik zdarma.
CENA 575 000 Kč
kontakt; silvie44@comcast.net

10 ZÁVĚSNÉ MOTORY
Prodám čtyřtaktní lodní motor Sail 9,9 Hp,
úplně nový, nevybalený, záruka, sleva
10.000,- Kč, nyní 35.000 Kč s DPH. Více
na tel.: 776 761 983,
e-mail: xkj@seznam.cz

11 VESTAVNÉ MOTORY
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, 250 000 Kč, tel. 777 815 555

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

Ocelová plachetnice tovární výroby.
D7,4 m Š 2,1 m. 2200 kg. 25,5 m2 plachet.
Vestavěný motor 8hp ALbin. Stojná výška. Připravená na plavbu. Zimoviště-Elba.
notata@seznam.cz

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 kýlovou kajutovku polské výroby
Monta 21, r.v. 1995, laminát, po opravě
nátěru připravená na sezonu. Pouze vážní zájemci. Více na email. Louny.
Telefon: 721 447 517
E-mail: zofmartin@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

Lodní motor pro malou zástavbu, výška
49cm, Šířka 55 cm, délka 45 cm. Kompletní seildraiv, zklopná vrtule,lamino lože.
Poradim se zabudováním. Záruka 2 roky.
Krouták 250 nm. Spotřeba 300 g za hodinu. Foto a prospekty zájemci skenerem.
tresnakj@seznam.cz,
tel.: 602 495 767
Převodovka s převodem 1,50:1, vhodná
pro pomalejší chod motoru s velkym krouťákem.Možnost dodání i některé příruby.
Záruka Pro jinou převodovku dotázat. Přivezu ev. do Libštátu.
lodní převodovka 60 ps. HURT-HBW100
10 CZK, tresnakj@seznam.cz
tel.: 602 495 767

1 PLACHETNICE
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3 MOTOROVÉ LODĚ

2 OKRUHOVÉ PLACHETNICE

Zájemcům o koupi lodě v ČR i zahraničí,
poradím a stav lodě prověřím – profesionál v oboru. Praxe 30 let. Vyhnete se tak
ztrátám. Korektní jednání.
Tel.: 721 679 711

Další aktuální
nabídku
lodí na prodej
najdete
na

www.lode.cz

Prodám kompletní Evropu (CZE 3).Trup
Winner, výroba 1992, v dobrém stavu.
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Prodám PEGAZ 737 (2005) Jako nový! Rozměry:(7.40x2.85) Interiér: 1.85, mahagon,světlé potahy. Vestavěný 10 hp diesel motor. Nadstandardní bohatá výbava.
Cena k jednání 550.000 CZK / možnost splátek. DOHODA JISTÁ: tel. 725 327 022

1 / 2012
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Být námořníkem?

Jak snadné!
Ještě na základní škole jsme se – musím přiznat, že většinou kluci, ale nejen ti – dělili
na několik skupin. Jedni chtěli být kosmonauty, jiní indiány, další námořníky. Kosmonauti
trochu vyšli z módy, zaměstnání je to náročné a coby turistovi se vesmír dost prodraží, indiáni zůstali převážně
v knihách, ale námořníkem může být i dnes skoro každý. Kupodivu
to není nijak složité a zážitky rozhodně předčí cokoli pozemského… Na dalších řádcích najdete několik tipů, jak na to!

Jadranem na palubě
Jachta na rozdíl od ubytování v hotelu dává značnou možnost svobodného pohybu. Můžete každý den navštívit jiné místo – přístav, zátoku nebo ostrov. Můžete si vybrat, zda prožít den v malebném přístavu
a navštívit živé taverny a kavárničky nebo zakotvit v romantických zátokách a za svitu měsíce poslouchat jenom šum moře. Můžete se koupat
na osamělých plážích a potápět se v průzračných vodách na místech,
která jsou z pobřeží jen těžko dostupná. Zájemce má na výběr z řady
možností od prostého půjčení malé loďky s motorem až po zakoupení zájezdu na velké výletní lodi. Pokud ale chce zažít něco opravdového, musí
být přímým účastníkem, to znamená kapitánem nebo alespoň členem
posádky nějakého pořádného plavidla – a je jedno, jestli s motorem nebo
s plachtou. Nejjednodušším způsobem je využít specializovanou ﬁrmu,
která se pronájmem (charterem) takovýchto lodí zabývá. Bohudíky už jsou
k sehnání i v Česku (jednu z nabídek najdete například na www.rsy.cz).
Na pronájem motorové lodi většinou potřebujete některý z kapitánských průkazů, podmínky se stát od státu liší, ale pro nejčastější destinaci,
Chorvatsko, je obvykle potřeba ten chorvatský. Je tu ale ještě jedna varianta – pronajmout si loď i s kapitánem, což má řadu výhod. O námořnické
zážitky nepřijdete, dostanete se na místa, která zná běžný smrtelník jen
z fotek nebo vyprávění a přitom se nemusíte o nic starat. Kapitán má svoji
práci a pokud stojíte o soukromí, většinou vám někde na ostrově sám zmizí
z očí – tedy alespoň na nutnou dobu. Po zakotvení v maríně pak loď většinou opouští úplně a objeví se v době dohodnuté údržby nebo před vyplutím na další výlet. Vypadá to možná trochu složitě, ale pro skupinu přátel
nebo rodinu s dětmi, která se nechce stresovat a přitom si chce užít něco
nového, to vůbec není špatný způsob trávení dovolené. A neomezuje se
jen na motorové lodě, s kapitánem si samozřejmě můžete najmout i plachetnici – komfort cestování a bydlení sice není takový, jako na pořádné
motorové jachtě, ale bohatě to vynahradí pocit dobrodružství, svist větru
v plachtoví a pocit naprostého splynutí s prostředím.
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Charter motorové jachty či plachetnice bez kapitána pak klade trochu
větší nároky, a to především na nervy. Nechce to jen už zmíněný kapitánský průkaz, ale i nějaké zkušenosti – a vyplatí se je nepodceňovat. Za loď
při přebírání musíte složit kauci, která vám bude při sebemenším problému či poškození zařízení lodi nebo trupu nemilosrdně pokrácena, a ruce
vám bude svazovat zodpovědnost za loď i posádku. Oproti tomu máte
daleko větší volnost při volbě cílů plavby a pocit absolutního soukromí –
tedy samozřejmě jen do té doby, než mezi vámi a vašimi spolucestujícími
vypukne „ponorková“ nemoc, nebo do okamžiku, kdy zjistíte, že jste si
dovolenou přece jen představovali trochu jinak, než několik dnů boje
s deštěm, větrem a rozbouřeným mořem.
Jadran ale bohudíky nabízí spíš slunečné dny a většina těch, kteří jej někdy
poznali z paluby lodi, na tento zážitek nedá dopustit. Vůbec není špatné to
zkusit – zpočátku nejlépe s pronajatým kapitánem, později možná i sám.

A co plavba po kanálech – třeba v Nizozemsku?
Plavba po řekách, jezerech a kanálech pevninské části Evropy je v posledních létech i u nás stále populárnější a Nizozemsko patří již léta
mezi průkopníky tohoto turistického odvětví. Oproti námořní turistice
má tento způsob trávení dovolené jednu velkou výhodu – speciálně
konstruované obytné lodě totiž nevyžadují žádné zvláštní umění ani
kapitánský průkaz, stačí jen trocha šikovnosti, citu a krátké zaškolení.
Pro ty, kteří přeci jen touží po určitých teoretických znalostech o řízení a obsluze lodě, připravila společnost RunakServis Yacht podrobný Plavební manuál. Nabízí také cca 3hodinové školení, které probíhá
v sezoně jednou za 14 dní pod vedením zkušeného kapitána, praktické
zkušenosti pak nejsnáze získáte při víkendových cvičných a zkušebních
plavbách, ať už v ČR nebo Holandsku.
Na výběr je celá řada lodí pro 2 až 15 osob, stejně jako desítky doporučených tras po celém území Nizozemska – pro úplné začátečníky
i zkušenější plavce. Odborníci vám doporučí také vhodné období v rozmezí od začátku dubna do konce září, zařídí rezervaci poradí s čímkoli
dalším. Více informací najdete na www.rsy.cz.
Šťastnou plavbu!
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S NAŠÍ PAROU
DOKÁŽETE NEJEN PLOUT

ČISTÍME VŠE

koberce, čalounění, toalety, kůži, nerez, ...

RUNAKSERVIS YACHT s.r.o Na Dlouhém 85, 251 01 Říčany-Jažlovice
www.rsy.cz tel.: +420 323 605 878 / +420 603 276 296

4. ROČNÍK
VÝSTAVY LODÍ,
LODNÍHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ
A VODNÍCH
SPORTŮ

12.–15. 4. 2012
PRAHA – VLTAVA
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ
A SMÍCHOVSKÁ PLÁŽ
www.lodenavode.cz

Organizátor:

Hlavní partner:

Hlavní mediální partner

Pořadatel::

STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA

x
x
x
x
x
x
x
x

plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbď
provádí zkoušky a vydává plavební doklady osob
schvaluje technickou zpĪsobilost a vydává osvďdĀení plavidel
provádí dozor nad dodržováním pĢedpisĪ v plavebním provozu
šetĢí plavební nehody
povoluje veĢejné akce na sledovaných vodních cestách
vydává souhlasy se zĢizovánním staveb na vodních cestách
vydává souhlasy se zĢizováním a provozováním pĢístavĪ

Kde nás najdete:
Státní plavební správa – Ģeditelství:
Jankovcova 4, 170 04, Praha 7 – Holešovice, tel.: 234 637 111, fax: 283 871 514, e-mail: reditelstvi@spspraha.cz
Státní plavební správa - poboĀka 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 - poboĀka DďĀín – POZOR, ZMĎNA ADRESY A ÿÍSEL FAXU:
Husitská 1403/8, 405 02 DďĀín, 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 - poboĀka PĢerov:
Bohuslava Nďmce 640, 750 02 PĢerov, tel.: 581 250 911, fax: 581 250 910, e-mail: pobocka@spsprerov.cz
Hlášení plavebních nehod: 606 690 013

www.spspraha.cz

Vaše asistenční služba v Chorvatsku
HotLine
+385 (0) 62 200 000

10% sleva pro členy

Služby zdarma
pro členy:
■ odtah
■ dovoz náhradních dílů
■ pomoc při potížích se startováním
■ dovoz paliva
■ uvolnění lan z propeleru
■ stáhnutí z mělčiny při lehkém nasednutí
■ přeprava zraněných
■ meteo varování
■ info o revíru
■ členství od 50 €

Nově
N
ově možnost platby v ČR v CZK a EUR

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.
Naši kapitáni hovoří německy,
anglicky, Italsky a chorvatsky.

Sea-Help GmbH
Se sídlem v Rakousku:
Maria Greil Straße 6
A-4802 Ebensee
Tel.: +43 (0) 7613 26 3 90
Fax.: +43 (0) 7613 26 3 99
info@sea-help.org
www.sea-help.eu

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

