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

Jsme...

• více než 100.000 inzerátů online

• ve 40 státech

• přes 1000 registrovaných
brokerů online

• 15 jazykových mutací

• brzy také česky

Tel.: +420 602 325 965
e-mail: petr.zajicek@boatshop24.com
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Za sebou máme defi nitivně zimní kolotoč výstav, které jste 

mnozí z vás pečlivě objeli, abyste sehnali právě takovou loď 
nebo vybavení, které vám nejlépe vyhovuje. Mnozí z vás se 
proto po loňské slabé derniéře brněnského Bootu neváhali 
vydat až do Düsseldorfu nebo Tullnu. Ano, čtete dobře, Boat 
Brno ofi ciálně po deseti a dlužno říci, že s výjimkou těch dvou 
posledních, úspěšných ročnících  defi nitivně skončil. Uvolnil se 
tak tedy na podzim prostor pro další výstavu?

Zejména pak rakouský předjarní Tulln byl výstavou, 
na níž se dnešní všudypřítomná neradostná ekonomická 
situace jakoby vůbec neprojevila. Výstava byla velmi pěkná 
a s potěšením jsme na ní opět objevili některé české fi rmy. 
Pokud jste ji nestihli, nevadí, na krátký výlet se tam s námi 
můžete znovu vydat na straně 4 a na svém počítači pak 
ještě pokračovat v našem elektronickém vydání na lode-
zdarma.cz, kde opět přinášíme rozšířený obsah.

V okamžiku, kdy čtete tyto řádky, je už v běhu i poslední 
naše předsezónní výstava Lodě na vodě, a tak defi nitivně 
nadchází další plavební sezóna. Je potřeba se pustit do závě-
rečné fáze přípravy lodě. Zkontrolovat a zkompletovat veš-
keré vybavení, provést ještě na poslední chvíli servis na mo-
torech, obnovit nátěry, atd. Nabídky některých odborných 
fi rem naleznete v tomto vydání. Plavební sezóna na našich 
vodách totiž již prvního dubna začala.

Každoročně se pro velký zájem pro vás otevírají nové pří-
stavy a provozovatelé těch stávajících budují nová zařízení, 
chystají nové služby a rozšiřují stávající. Ať už je vaše do-
movská voda kdekoliv, je jisté, že Vltava a Labe jsou naše 
nejdůležitější vodní cesty. Právě na Vltavě se letos otevírá 
nová marína na Orlíku (viz str. 11), čímž se v této oblas-
ti stává vedle tradiční YC Barrandov již druhou marínou 
poskytující služby na úrovni. Výraznou rekonstrukcí a mo-
dernizací prošla také marína CERE v centru Prahy, kde nyní 
můžete využít nové restaurační zařízení. K této trojici ma-
rín je třeba ještě jmenovat tradičně vysokou úroveň služeb 
Maríny Vltava v Nelahozevsi vybavenou i čerpací stanicí. 
Opominout v tomto výčtu elitní skupiny rozhodně nelze 
krásnou marínu Píšťany na Labi a na zcela opačné straně 
toku známou marínu Lipno známou svým zázemím. 

Pro ty z vás, kteří se chystáte na cesty se svou lodí za obyt-
ným autem přinášíme velmi inspirující a obsáhlý materiál 
o karavaningu jako životním stylu na straně 6, pokračují-
cí opět v elektronické verzi. Pokud vaším cílem pro plavbu 
na charterové nebo vlastní lodi bude letos Jadran, mohu 
vám jen doporučit zvážit nabídku rakouské asistenční spo-
lečnosti Sea-Help, která v oblasti působí již od roku 2008. 
Svými již deseti základnami pokrývá nejčastěji navštěvova-
né oblasti od Benátek po Dubrovník a jachtařům v nouzi již 
mnohokrát dokázala účinně pomoci.

Časopis Lodě*zdarma* a server lode.cz s týmem spolu-
pracovníků vám přejí úspěšnou plavební sezónu! ■

Přípravy
na sezónu
vrcholí

NEPŘEHLÉDNĚTE

Boot Tulln
str. 4–6

Do kempu 
v Bibione 
si vezměte 
jachtu
str. 8–9

Jak vyčistit jachtu
před sezónou
str. 12

Cvičné
plavby
str. 14

Projet se
Holandskem 

na lodi
str. 10
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   PERKINS –  britské lodní motory s výkonem 92 – 300 HP
pro rekreační i komerční využití.

Solé Diesel – 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 fi rem PERKINS http://www.perkins-sabre.com nebo 
Solé Diesel http://www.solediesel.com/english/

BEL, spol. s r. o. www.bel.cz
Beranových 65 (areál LETOV) tel.: 274776702, 274773493
199 02 Praha 9 – Letňany fax: 274812023
Česká republika e-mail: perkins@bel.cz

Distributor firem:

ROMANTICKÝ ZÁŽITEK  
V CENTRU PRAHY NA

ŽITEK  
Y NA

Vratislavova 36, 128 00  Praha 2 / Tel.: +420 221 965 610 / Mob.: +420 602 364 286 / Fax: +420 221 965 628 / e-mail: usemika@usemika.cz / www.usemika.cz0 602 364 286 // FF

K O N T A K T 
HOTEL 
U ŠEMÍKA

„Projížďka či malá oslava se 
může stát opravdu hlubokým 
a nezapomenutelným zážitkem.“
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Už po jednačtyřicáté se letos konala výstava v rakouském Tull-
nu, aby přivítala na 45 tisíc návštěvníků z regionu. Dodejme, 
že v regionu bylo nedávno bez náhrady zastaveno pořádání 
lodní výstavy ve Vídni a Brně, výstavy v Budapešti a Bratislavě 
přitom ve výčtu zůstávají jaksi zcela mimo možnou konkuren-
ci. Možná proto tradiční Boot Tulln opět návštěvníkům slibuje 
silnější zážitek a větší příležitosti a více inspirace a upevňuje 
svou pozici nejdůležitější lodní výstavy v regionu. Možná pro-
to také každoročně přitahuje tolik návštěvníků. O ty se také 
výstavní správa dokonale stará. Připraveno je na 7 tisíc parko-
vacích míst na několika parkovištích, z nichž k branám výsta-
viště návštěvníky přibližují zdarma mikrobusy. O spokojenost 
veřejnosti a nakonec i vystavovatelů je postaráno i v areálu, 
kde je připraveno mnoho možností občerstvení na různé 
úrovni a s různým sortimentem a nakonec i velmi důležité čis-
té sociální zázemí.

Jako tradičně se mohli návštěvníci těšit z obvyklého výstavního čle-
nění, přičemž zvláštní důraz na Tullnu připadá na předsezónní nákupy. 
K vidění však byly i opravdu velké jachty a to jak motorové tak i plachet-
nice. Ve všech oborech byli zastoupeni ti důležití hráči na trhu. Na své si 
přišli potápěči, kterým patřila celá hala 8. Silným tématem jak už v po-
sledních letech je obecně zvykem byla pochopitelně i zde ochrana příro-
dy a s tím spojené aktivity – kanoistika, jachting a elektrolodě. 

Mě pochopitelně nejvíc potěšilo, že na výstavě bylo i české, resp. mo-
ravské zastoupení. Na stánku Avar Yachtu jsem zachytil majitele společ-

Boot Tulln 2012

nosti u novinky tohoto roku – plachetnici A25. Další avizované české 
fi rmy nakonec na veletrhu nevystavovaly, avšak díky naší spolupráci s ra-
kouskou fi rmou Sea-Help, na jejímž stánku jsem byl po dobu veletrhu 
přítomen, mohli naši i slovenští návštěvníci nejen získat aktuální úno-
rové vydání časopisu Lodě*zdarma*, ale i získat výstavní slevu na člen-
ství v oblíbené asistenční službě bez nutnosti komunikace v německém 
jazyce. Na krátkou prohlídku výstavních hal vás nyní zveme v našem 
elektronickém vydání na lodezdarma.cz. ■

Pokračování najdete v elektronickém vydání na www.lodezdarma.cz
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DO KEMPU V BIBIONE
SI VEZMùTE JACHTU

Pro mû, stejnû jako pro vût‰inu ostatních karava-
nistÛ, je pfiedstava ideální letní dovolené jasná:

útuln˘ kemp, nejlépe u mofie. Rád si plánuji trasu do
Chorvatska, protoÏe je zde ãisté mofie, asi s nejhez-
ãím ãlenit˘m pobfieÏím na Jadranu a je to pomûrnû
blízko. 

Nûkoho jiného nadchne my‰lenka nav‰tívit norské
fjordy, jin˘ sní o francouzsk˘ch pláÏích, italsk˘ch ost-
rovech nebo fiecké pohostinnosti. To jsou sice lákavá
místa, ale jiÏ nároãnûji dostupná, takÏe se cesta za vy-
snûnou dovolenou prodlouÏí a prodraÏí. MoÏnost trá-
vit dovolenou u severoitalského pobfieÏí Jadranu b˘vá
vût‰inou opomíjena s poznámkou o ‰pinavém mofii
a se vzpomínkou na porevoluãní dobu, kdy vût‰ina
z nás mífiila právû do tûchto míst strávit „první“ dovo-
lenou u mofie. Pfiesto si troufám tvrdit, Ïe pro karava-
nisty, i pfies v˘hradu pfieplnûn˘ch, ale vût‰inou píseã-
n˘ch pláÏí, je tato destinace ideální volbou. 

Vzdálenost z Prahy do Bibione po trase Praha – âes-
ké Budûjovice – Linz – Salzburg – Villach – Udine – La-
tisana – Bibione ãiní cca 760 km. Pomineme-li v˘bor-
nou dostupnost, je úsek od Isola Verde – Chioggia pfies
Benátskou lagunu (Punta Sabione, Cavallino-Treporti)
aÏ po Bibione, pokryt asi padesáti velmi kvalitnû vyba-
ven˘mi kempy. Jsou provozovány pfieváÏnû od konce
dubna do konce záfií. PrÛmûrná cena za stání v ****
kempu na vyznaãené parcele o rozloze 80-100 m2 pro
karavan a dvû osoby je 20-28 Euro/den v závislosti na
sezónû. V cenû je el. pfiípojka, voda, nûkde odpad, TV
a Internet pfiípojka a moÏnost vyuÏívat ve‰keré vybave-
ní kempu vãetnû bazénu.

Z vût‰iny kempÛ se lze dopravit za pouÏití jediné jíz-
denky (pro vodní i silniãní autobus) na v˘let do Chi-
oggia (Mal˘ch Benátek) nebo do tûch svûtovû proslu-
lej‰ích „Velk˘ch“ Benátek. Pokud si potrpíte na nákupy
a noãní Ïivot, doporuãuji nav‰tívit Jesolo a pokusit se
projít zdej‰í sedmikilometrovou promenádu. Je to
údajnû nejdel‰í promenáda v Evropû.

V kempech si mÛÏete vybrat z fiady doprovodn˘ch
aktivit: napfi. jízdy na koních, v˘letÛ do aqua parkÛ ne-
bo na golfová hfii‰tû. Uvnitfi kempÛ s vût‰ím poãtem
hvûzdiãek naleznete v˘bornou vybavenost: jeden ne-

DO KEMPU V BIBIONE
SI VEZMùTE JACHTU

Chioggia, zvaná Malé Benátky, od velk˘ch témûfi k nerozeznání, av‰ak s minimem turistÛ

Na rozdíl od hlavní sezóny, od poloviny záfií jsou pláÏe Jesola
a Bibione témûfi liduprázdné
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bo nûkolik bazénÛ, prodejny s potravinami, kempin-
kov˘mi potfiebami, ãerstv˘mi rybami. Budete mít
k dispozici tenisové kurty, hfii‰tû, fitness, restaurace
a pizerie, ãistá sociální zafiízení, organizují se animaã-
ní programy pro dûti i dospûlé. Shora fieãené platí
i o 5ti-hvûzdiãkovém „Camping village Capalonga“
v Bibione Pineda, jenÏ dle mého názoru patfií mezi
nejlep‰í v tomto regionu. Rozkládá se na plo‰e
180 000 m2, z jedné strany ohraniãen pobfieÏím Ja-
dranu, z druhé lagunou. Do kempu mÛÏete pfiijet
s motorov˘m ãlunem nebo men‰í plachetnicí s moÏ-

ností vyvázání „mooringu“ u kempinkového mola. Lze
si zde zapÛjãit horské kolo, mofisk˘ kajak nebo prami-
ci se závûsn˘m motorem.

Mnoho karavanistÛ s oblibou vyuÏívá nûkteré
z mnoh˘ch kempÛ v pfiímofiské ãásti Benátska za
„pfiestupní stanici“ pfii cestû dále na jih do Itálie,
Chorvatska ãi ¤ecka – aÈ jiÏ po vlastní ose nebo tra-
jektem z pfiístavu v Benátkách. Také se zde zastaví na
zpáteãní cestû a dále pokraãují tfieba k jezeru Lago di
Garda. 

-san-

V Bibione Pineda klidnû zakotvíte svoji lodiãku 10 m
od karavanu

Kempy jsou vybaveny i nûkolika bazény
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Prožijte s námi zcela neopakovatelné chvíle originální lodní dovolené. 
Staňte se kapitánem vlastní lodě a vyplujte na romantickou plavbu 
po holandských kanálech, jezerech a pobřežního moře. Nabízíme Vám 
několik typů plavidel v několika přístavech v celém Holandsku. K řízení 
lodí a hausbótů není nutné vlastnit žádný lodní průkaz či  skládat 
jakékoliv zkoušky. Rovněž není potřeba ani žádná předchozí lodní 
praxe. Doporučujeme jen pro úplné začátečníky, menší rychlokurz 
na nezbytné ovládání a poznání lodi u nás, na Vltavě v Praze.

Stát se alespoň na chvilku kapitánem lodě, řídit ji starobylými městečky 
a dívat se při tom na návštěvníky malých taveren a kaváren, jak popíjejí 
odpolední kávu, to je přeci snem snad každého. Dnes se i setkáváme s dívkami, 
ženami, které svým zápalem, umem a chutí řídit vlastní loď v mnohém 
předčí naše ostřílené kapitány. Nabízíme nejen vlastní pronájem lodě nebo 
hausbótu, ale také širokou paletu doplňkových služeb, sahajících od návrhů 
konkrétních plavebních tras, podrobného lodního průvodce popisujícího 
zákonitosti plavby, potřebné vodní znaky a ukázky praktických lodních fíglů. 
Zajišťujeme též plavební mapy všech nabízených oblastí, pojištění kaucí lodí, 
cestovní pojištění. A dopravu posádek autem do Holandska z Prahy a zpět.

Zažijete romantické toulky holandským venkovem, poznávací 
plavby za jedinečnými historickými památkami, kouzlo průplavů či 
puls moderních vodních dopravních tepen. Technické dědictví předků 
v podobě průplavních tunelů, akvaduktů, lodních zdvihadel či ručně 
ovládaných plavebních komo r. Celé Holandsko se otevírá před přídí vaší 
lodě a věřte, že pohled na ně z vodní hladiny bere dech.

Po denní romantické plavbě a po dobré večeři všem posádkám 
doporučujeme večer se projet-relaxovat na kolech mezi ostatní usedlíky, 
je to neopakovatelný zážitek takto splynout s davem, všímejte si, jak 
Holanďané umějí během cesty na kole vše řešit, jako kdyby vůbec 
nešlapali do pedálů. Nebo si jen tak vyjet do centra městečka, zanechat 
kola v dr žácích a nechat se ovlivňovat atmosférou osvětlených památek 
a linoucí se vůní z kaváren a restaurací.

Kola jsou samozřejmě k zapůjčení v každém přístavu s lodí, pokud si 
je sebou nevezete.

Holandsko, důvěrně známé a romantické, neobyčejná země sýrů, 
květin, dřeváků a větrných mlýnů žijící od nepaměti v těsné symbióze 
s vodou. Pět tisíc kilometrů vodních cest, rozmanitý výběr rekreačních lodí 
všech typů a úrovní výbav. Co z nejznámějších pojmů dát do popředí? 

Fantastické lány tulipánů i dalších květin hýřících všemi barvami, pestré trhy 
s nabídkou skvělých sýrů přímo od jejich výrobců, farmářů,  po stávajících 
v tradičních krojích, nebo naopak spíše zážitky duchovní, jako jsou slavné 
malby holandských mistrů umístěné v Rijksmuseu, Muzeu Van Gogha, 
v Rembrandtově domě. A co teprve jedinečná atmosféra kosmopolitního 
Amsterdamu s jeho nákupními ulicemi, městskými grachty a zvedacími 
mosty, jak je známe z obrazů Vincenta van Gogha?

Ať se rozhodnete pro cokoliv, vždy máte jistotu, že vaše plavba tímto 
královstvím bude jedinečným zážitkem. Vzhledem k malé rozloze této 
překrásné země snadno přejedete z jedné plavební oblasti do druhé.

V Holandsku je minimální převýšení, a proto počet plavebních komor 
není nijak vysoký. Prvkem limitujícím plavbu je zde počet a výška 
mostů. Řada z nich je pohyblivých (zvedací, otočné) s různou provozní 
dobou. Setkáte se také s lidskou obsluhou mostů, která vám podá 
zavěšený houpající se dřevák na udici o vhození psané odměny v eurech 
za proplutí. Provozní doby mostů a zdymadel jsou součástí základní 
palubní dokumentace. Plavba Holandskem je unikátním zážitkem. 
Plavební provoz je v letních měsících na všech plavebních cestách 
poměrně silný, proto doporučujeme úplným začátečníkům si vybrat 
 měsíce s menším provozem, aby dny dovolené byly dny opravdové 
pohody, klidu a relaxace. Pokud se odvážíte vyplout na hlavní vodní 
tepny, potkáte velké nákladní říční lodě, které křižují celou Evropu. Při 
plavbách do Amsterdamu nebo z něj, můžete plout po mořské hladině, 
kde určitě potkáte velké námořní obchodní lodě, které se řítí po své 
trase, je dobré mít na paměti, že vždy mají přednost. Provoz malých 
rekreačních plavidel, menších plachetnic, různých přebudovaných 
kanálových lodí v hotelové lodě je v sezoně velice hustý. 

Ale nezoufejte, je to krásný zážitek, kde se určitě nebudete nudit.

Přejeme vám romantickou a slunečnou plavbu,
za tým RUNAKSERVIS YACHT s.r.o.

PROJET SE HOLANDSKEM NA LODI
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RUNAKSERVIS YACHT s.r.o  Na Dlouhém 85, 251 01 Říčany-Jažlovice

ČISTÍME  VŠE
koberce, čalounění, toalety, kůži, nerez, ...

S NAŠÍ PAROU 
DOKÁŽETE NEJEN PLOUT

www.rsy.cz  tel.: +420 323 605 878  / +420 775 534 530



Sezóna je před námi a všichni už 
netrpělivě připravujeme plány pro 
následující měsíce. Součástí příprav 
je i prověrka stavu lodí a inventura 
případných úhon, k nimž mohlo do-
jít během zimy. Nikdo z nás nechce 
věnovat zbytečně čas čištění, leštění 
a zdlouhavé a pracné údržbě a opra-
vám, okamžitými opravami třeba i jen 
drobných závad se snažíme ušetřit čas, 
námahu i peníze tak, aby ve výsledku 
bylo vše v dokonalém pořádku, čisté, 
lesknoucí se, bez různých skvrn, zne-
čištění nebo škrábanců, které bohužel 
vznikají i při sebeopatrnějším používá-
ní třeba jen působením slunce, vody či 
znečištěným prostředím. Chceme mít 
s údržbou prostě co nejméně starostí, 
abychom mohli v pohodě relaxovat, 
sportovat a těšit se z našeho koníč-
ka. Je proto moudré poohlédnout se 
po kvalitních a účinných prostředcích 
a pomůckách, které nám život s naší 
lodí co nejvíce zjednoduší.

V oblasti péče o lodě jsou celosvě-
tově vyhlášené špičkové a velmi účinné 
produkty s obchodním značením Star 
brite®. Jedná se o mimořádně kvalit-
ní prostředky s překvapivou účinností 
a s dlouhodobým ochranným efektem, 
jejichž výborné vlastnosti jsou průběžně 
prověřovány a potvrzovány spoustou 
uživatelů prakticky po celém světě – dobré jméno těchto přípravků nakonec 
vyplývá i z více jak třicetileté výzkumné a vývojové činnosti na tomto poli.

Velmi oblíbeným produktem pro obnovu bílé lodi je Čistič trupu, který 
nejen povrch perfektně vyčistí, ale odstraní i jakékoliv barevné změny, 
zežloutnutí apod. Proti černým pruhům od vodní hladiny a deště nabízí 
Odstraňovač pruhů od vodního kalu. Pokud Vaše loď není chráněná 
antifoulingem, doporučujeme použít na zdánlivě neodstranitelné skvrny 
Čistič trupu pod čarou ponoru.

Odstranění skvrn je jeden krok, ošetření vyčištěných ploch a jejich 
ochrana, zamezující dalšímu znečištění je logických pokračováním. 

S ó j ř d á i ši h i ž

Jak vyčistit jachtu před sezónou
Nemá smysl zde uvádět názvy celé 
řady speciálních leštěnek Star brite, 
jeden z těchto přípravků si ale díky 
svým zcela unikátním vlastnostem 
samostatnou zmínku zaslouží: Lod-
ní leštidlo Premium s tefl onem je 
prostředek s vlastnostmi zcela se vy-
mykajícími běžným výrobkům tohoto 
typu. O tom je nakonec je i přesvěd-
čená komise a redakce německého 
časopisu Segeln, která v loňském 
roce připravila test mezi 10 nejprodá-
vanějšími leštěnkami a bez minimál-
ních pochybností získal první místo 
právě tento produkt, a to díky své 
dlouhotrvající ochranné vrstvě. Vy-
leštěný povrch tímto leštidlem vytváří 
ochranný fi lm, který odpuzuje vodu 
a tím zabraňuje usazování nečistot, 
prachu a vodních řas. Snižujeme tím 
také odpor lodi ve vodě a povrch zů-
stává zářivě čistý po dlouhou dobu.

Kromě čistících, ochranných, kon-
zervačních prostředků nalezneme 
v sortimentu Star brite i řadu dalších 
užitečných produktů nejen na lodě. 
Jedním z nich je Tekutá izolační 
páska (84154), která je nenahradi-
telná například při izolování pájených 
i krimpovaných spojů. Ošetřované 
místo se jednoduše potře štětečkem, 
který je součástí víčka balení. Izola-

ce uschne během minut a vytvoří povlak odolný vlhkosti a UV záření. 
Vznikne tak bezpečně izolovaný spoj ošetřený proti oxidaci a možné-
mu zkratu díky vlhkosti či vodě. Přípravek je ideální pro ochranu svorek 
a šroubových spojů, ale i ve stovkách dalších situací.

Pro omezený rozsah zde není možno uvádět ani ty nejstručnější zá-
kladní informace o všech produktech Star brite a Startron, kterých je 
více než 300. Každý z nich může v určitých situacích nabídnout zajíma-
vé uplatnění. Všechny podrobnosti ale naleznete na stránkách www.
starbrite.cz a www.startron.cz. Prohlédněte si je, budete překvapeni 
a určitě příjemně zaujati.  ■

Jak vyčistit jachtu před sezónou
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I když je v nadpisu článku použito slovo gril, Cobb je uni-
kátní varný systém, který umožňuje rozmanitý způsob při-
pravy pokrmů a to téměř kdekoli a za jakéhokoli počasí. 
Díky bohatému příslušenství na něm můžete nejen grilo-
vat, ale i upéct šťavnatou pečeni, pizzu nebo chléb, uvařit 
guláš, udělat si houbovou smaženici nebo vyudit lososa.

Cobb vznikl v jižní Africe. Základní myšlenkou při jeho vývoji 
bylo vytvořit snadno přenosné, cenově výhodné zařízení, které by 
umožňovalo bezpečné vaření i v suchých oblastech a to bez nároků 

na vnější zdroje energie. Dnešní Cobb je vyroben z kvalitních materi-
álů, většinou omyvatelných v myčce, jako palivo slouží lisované uhel-
né nebo kokosové brikety. V základním provedení (bez příslušenství) 
má hmotnost pouhých 4,5 kg a jeho rozměry jsou 30 x 30 cm. Jeho 
části jsou vůči sobě nepohyblivé, čímž se minimalizuje riziko rozbití 
nebo poruchy. Je snadno přenosný v odolné brašně (včetně příslu-
šenství), která je součástí balení každého grilu. Díky těmto vlastnos-
tem je využitelný i tam, kde se nedostává místa – malé verandy, bal-
kóny a také lodě.

Už na základní grilovací mřížce můžeme grilovat, ale i péct maso nebo 
zeleninu. Díky unikátní konstrukci zůstane pokrm během přípravy šťav-

natý. Pokud na základní mřížku 
umístíme grilovací rošt, můžeme 
upéct velké kusy masa bez otá-
čení, nebo je možné zaudit ryby 
a drůbež. Dodávané příslušenství 
rozšiřuje už tak velké možnosti 
přípravy pokrmů. V míse je možné 
nejenom smažit, ale i připravovat 
guláše, omáčky a jiná složitěj-
ší jídla. Na pánvi, díky odolnému 
nepřilnavému povrchu a silnému, 
dobře vodivému dnu, můžeme 
upéct křupavou pizzu, připravit 
palačinky, nebo na malém množ-
ství tuku smažit ryby, maso…Plo-
ténka s nepřilnavým povrchem je 
vhodná pro hamburgery, steaky 
nebo zeleninu.

Při přípravě pokrmů je odkapá-
vající tuk odváděn do prohlubně 
kolem topeniště, takže nedochází 
k přepalování na žhavém uhlí. Tím 
je zabráněno uvolňování zdraví 
škodlivých látek. Prohlubeň má 
ještě další funkci. Lze do ní nalít 
voda a uvařit v ní např. zeleninu, 
brambory; nebo pivo, víno a ochu-
tit tak připravované jídlo.

Varný systém Cobb se hodí 
na každou příležitost. Ať už máte 
v plánu rodinnou oslavu na zahra-
dě, piknik, dovolenou pod stanem, 
na lodi, setkání s přáteli nebo 
jen decentní romantické posezení 
ve dvou

někde v přírodě, zkuste to usku-
tečnit s Cobbem. Vaření na něm je 
jednoduché, bezpečné, nevyžadu-
je tolik pozornosti jako grilování 
na klasickém grilu a umožní Vám 
popustit uzdu své kuchařské fan-
tazie. Určitě stojí za vyzkoušení!

Pokud chcete vidět Cobb v akci, 
najdete nás na výstavě Lodě 
na vodě, která se koná od 12. 
do 15. dubna 2012 v Praze na Ra-
šínově nábřeží. Těšíme se na Vaši 
návštěvu! ■

Stolní gril Cobb

Brašna
ZDARMA
Brašna

ZDARMA

Vyzkoušejte Cobble Stones

OBJEDNÁVKY:

Navštivte náš Facebook: 
-

Stolní gril Cobb
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Skupina kapitánů Skippers Club by Dutch Masters, vede-
ná kpt. Pavlem Kocfeldou, rozšiřuje své služby. K dispozici 
máme nový člun se závěsným motorem, dokonale uzpů-
sobený pro výcvik skipperů, především před praktickou 
zkouškou VMP.

Mezi hlavní činnosti Skippers Club by Dutch Masters již od roku 
1997 patří pronájem lodí v Holandsku a příprava budoucích skipperů 
na jejich první plavbu na cvičných lodích především na Vltavě. Ve zná-

Cvičné plavby.cz
rozšiřují svoji nabídku!

mém prostředí a pod odborným vedením zkušených kapitánů si bu-
doucí skippeři již bezmála 10 let mohou vyzkoušet řízení a obsluhu 
obytné motorové lodě.

V posledním roce jsme pro účely cvičných plaveb využívali 13metro-
vou obytnou motorovou loď Skipper Mistress, zvanou Milenka. Tato 
zrekonstruovaná loď typu Barkasa byla upravena pro cvičné plavby 
a je určená pro výcvik max. 6 skipperů. Nabízí horní i spodní řízení 
a výhodou pro výcvik skipperů je také přední dokormidlovací zařízení. 

Ale protože naši kapitáni - výcvikáři jsou většinou zároveň i školitelé 
kapitánských kurzů VMP (Vůdce malého plavidla), roihodli jsme se 
od letošní sezóny nově nabídnout i možnost udělat si cvičnou plavbu 
a následně i praktickou zkoušku VMP na našem novém člunu se zá-
věsným motorem. 

Cvičný 6,5metrový laminátový člun se závěsným motorem Skipper 
Beast, zvaný Zvíře je Galia 650WA s motorem Mercury 60 HP, doko-
nale upravená pro výcvik max. 4 skipperů a skvěle se ovládá - oproti 
větší lodi umožňuje výrazně snazší manévrování. Hodí se obzvlášť pro 
ty skippery, kteří se chystají jezdit právě se člunem se závěsným mo-
torem.

Obě naše lodě, „Milenku“ i „Zvíře“, je samozřejmě možné využít 
i pro kondiční plavby a pro plavby výletní, pro fi remní nebo soukromé 
akce, a pořádáme na nich mnoho dalších projektů. Větší Milenka má 
kapacitu max. 10 osob, menší Zvíře max. 8 osob. Trasu, délku plavby, 
možnost občerstvení atd. jsme schopni připravit na míru podle indivi-
duálních požadavků. 

Ať už si vyberete pro svou plavbu kteroukoliv z našich lodí, určitě 
budete s výsledkem spokojeni.

Těší se na vás kapitáni Skippers Club by Dutch Masters: kpt. Pavel Koc-
felda, Petr Boušek, David Hrdina, Jiří Kučera a Michal Prokop. ■
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p o a s í
na mořipředpověď počasí 

snadno a rychle

david houghton

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

David Křížek

pocasi_obalka_1_strana.indd 1 12.3.2010 9:14:57

Jaroslav Foršt

ZA KORMIDLEM ZA KORMIDLEM 
NEJEN NA JADRANUNEJEN NA JADRANU
PRAKTICKÝ PRŮVODCE  JACHTINGEMPRAKTICKÝ PRŮVODCE  JACHTINGEM

KnihaKniha  pro pokročilé i pro pro pokročilé i pro 
začátečníkyzačátečníky

KnihaKniha  rad i kniha příběhůrad i kniha příběhů

KnihaKniha  lásky k mořímlásky k mořím

FRANTIŠEK NOVOTNÝFRANTIŠEK NOVOTNÝ

obalka_FINAL_ADVERTISING.indd 1 20.10.2010 14:13:32

N A K L A D AT E L S T V Í 
J ACH TA Ř S K É  L I T E R AT U R Y

I F P  P U B L I S H I N G
www. i fp -pub l i s h i ng . c z  www.k ra sa jach t i ng u . c z

P íb hy eských jachta  P íb hy eských jachta  
a námo níka námo ník www.krasajachtingu.czwww.krasajachtingu.cz
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4. ROČNÍK
VÝSTAVY LODÍ, 
LODNÍHO 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
A VODNÍCH 
SPORTŮ

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

www.lodenavode.cz

Pořadatel:: Hlavní mediální partnerOrganizátor: Hlavní partner: 



Cena původní: 

Sportis MC 3800 + Honda BF 30D4 LRTU

313 450 Kč vč. DPH

Akční cena:
283 590 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. 

Vybavení:
- 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

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: 3,80 m
šířka: 1,80 m
počet osob: 5
hmotnost: 110 kg (bez motoru)
motor max: 30 HP

w w w. hondamar ine . c z  /  te l . :  + 4 2 0  6 0 7  9 5 1  4 9 2  F i l ip  Kad le c

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

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

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

- 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

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

Cena původní: 

Cap Ferret 502 SWA + BF 60A LRTU: 

519 754 Kč vč. DPH

Akční cena: 

390 950 Kč  vč. DPH

Cap Ferret
 502 SWA

Cap Ferret 720 TC

Sportis MC 3800 

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 fi rmy 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.

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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KL 27KL 27

KL ONE, KL 20, KL 24, KL 27, KL 27 INBOARD, KL 30, KL 34, KL 34 INBOARD, KL 36

LUGO boats s.r.o. | Výhradní zastoupení pro Ceskou a Slovenskou republiku
NA NOVÉ ADRESE   www.lugoboats.com



recepce: +420 777 261 455  www.marinaorlik.cz

  
Marina Orlík

 - otevřeno:
 restaurace

 přístav 
 pronájem lodí
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Evropská premiéra

SAFE MARINA SE

ARGOSTOLIMARINA@GMAIL.COM

       +420 602 319 737

Model:
RIB 420S
Overall length:
420 cm
Overall width:
198 cm
Tube diameter:
47 cm
Weight:
290 kg
Max. person:
5
Max. HP:
50
Max. load:
800 kg

24 2 / 2012

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí





1 70 x 40 x 25,5
11,2

2 70 x 40 x 25,5
14,1



STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA 

 

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

Kde nás najdete: 
 

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

 
Státní plavební správa - pobo ka Praha: 

Jankovcova 4, 170 04,  Praha 7 – Holešovice, tel.: 234 637 111, fax: 266 710 545, e-mail: pobocka@spspraha.cz 
Hlášení plavebních nehod: 606 690 011 

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

Husitská 1403/8, 405 02 D ín, tel.: 412 557 411, fax: 412 557 410, 412 510 081, e-mail: pobocka@spsdecin.cz 
Hlášení plavebních nehod: 606 690 012, 606 690 025 

 
Státní plavební správa - pobo ka P erov: 

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

 
www.spspraha.cz 



SOUKROMÁ INZERCE, FORMÁTY A CENY

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

Takto můžete zadat váš soukromý fotoinzerát

1. Vyberte velikost, typ a počet vydání inzerátu

2. Vyplňte text inzerátu

3. Zadejte vaše kontaktní údaje 4. Platba

5. Formulář odešlete na adresu

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.

  Velikost max. počet  1x  4x
   znaků

 Textový inzerát  180 ●● zdarma ●● zdarma

➀ Standardní inzerát 1/16 150 ●● 360 Kč ●● 600 Kč

➁ Zvýrazněný rámečkem 1/16 150 ●● 420 Kč ●● 720 Kč

➂ Podélný inzerát 2/16 220 ●● 600 Kč ●● 840 Kč

➃ Na výšku 2/16 150 ●● 600 Kč ●● 840 Kč

➄ Maxi 4/16 220 ●● 1080 Kč ●● 1800 Kč

➅ Mega 8/16 350 ●● 2280 Kč ●● 3480 Kč

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

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

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

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

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

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

(jméno ani adresa nebude zveřejněno)

(platí pouze u placených inzerátů)

Převodem na účet č.: 51-1575240237/0100 u KB Praha 4.

Důležité: Jako variabilní symbol platby uveďte číslo vašeho telefonu.

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

pouze 360,-

pouze 360,-
1111
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33 44

55

66

Fotoinzerce

180

350

150

220

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

Ceny včetne DPH 20%



  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

Seznam rubrik inzerce

funkèní jachtaøské obleèení

karavanový kemp

BUKOVANSKÁ ZÁTOKA

www.kempbukovanska.cz
tel.: 774 554 044

www.kempbukovanska.cz
tel.: 774 554 044

terasová stání pro karavanyterasová stání pro karavany
výhled na voduvýhled na vodu

celosezónní pronájemcelosezónní pronájem

Prodám PEGAZ 737 (2005) Jako nový! Rozměry:(7.40x2.85) Interiér: 1.85, maha-
gon,světlé potahy. Vestavěný 10 hp diesel motor. Nadstandardní bohatá výbava. 
Cena k jednání 550.000 CZK / možnost splátek. DOHODA JISTÁ: tel. 725 327 022

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 pře-
hrady, Probulov-Doly, 2.926 m2, včetně 
kompl. proj dok. a platného stav. povo-
lení. Tel.: 607 249 393
e-mail: probulov-doly@seznam.cz 

PRODÁM kajutovou plachetnici typ Skipper, délka 9 m, rok stavby 1986, rekon-
strukce 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

PŮJČOVNA
motorových člunů

a vybavení
pro vodní sporty.

www.lodemarina.cz
tel.: 608 828 151

 1 PLACHETNICE
Krásná plachetnice TES 32 (2004) Délka: 
9,70m Šířka: 2,95m Ponor: 0,50 -1,60m 
Výška kabině: 1,85m Výška stěžně: 
11,50m Celkové oplachtění: 39m2 Tes 32 
je velmi pohodlná plachetnice až pro 8 
námořníku. Moderní líbivý design a prak-
tické rozložení interiéru. Oddělené kajuty 
a wc. Velmi hezká a bohatá výbava. Ve-
stavěný dieselový motor 20hp Lombardi-
ni. Kormidelní kolo. Instalace 220V i 12V. 
Velmi dobrý stav interieru i exterieru, 
plachty též ve velmi dobrém stavu! Loď 
kotví v zahraničí, možno zorganizovat 
návštěvu, v případě koupě jsou náklady 
na cestu odečteny z ceny lodě! Stání 
na hlídaném pozemku v ČR zajištěno! 
Cena lodě VČETNĚ DOPRAVY do ČR 
je 680 000CZK (k jednání) Pro více info 
a foto pište email a nebo volejte.
Kontakt: antonin.kovacs@seznam.cz
725 327 022

Elvström Mustang 616, d 6,16, š 2,49, 
ponor 1,2, hmotnost 80kg. Mistr ČR kaju-
tových plachetnic do 7m 2006, historicky 
první absolutní vítěz Slapského poháru 
2006, několikanásobný vítěz kategorie 
Cruiser - Racer ve Slapském poháru. Vel-
mi rychlá a stabilní loď, ovladatelná jed-
nou osobou, vhodná pro sportovní i rodin-
ný jachting. 4 plnohodnotné kóje, chem. 
WC, gelová baterie 60 Ah, solární panel 
+ elektromotor, 2 roky starý čtyřtaktní 
motor, mnoho plachet včetně zánovních 
kevlarových (hlavní + Code0)
Kontakt: nerusit@centrum.cz
603 813 911

 2 OKRUHOVÉ PLACHETNICE
Prodám plachetnici Dubigeon Foxtrot, 
d5m, š 2m, 300kg hmotnost, závěsný 
motor, dobry stav. plachty do 12 m2 - bez 
VMP, včetně vleku
Kontakt: kfl ek@seznam.cz, 603458896

Nabízím otevřenou plachetnici Vaurien. 
Součástí lodě je vrchní persenink, hlav-
ní plachta, kostka, spinakr, manipulační 
vozík a téměř nový přívěsný vozík TP 
do 6/2013.
Kontakt: veselyroman@seznam.cz
737 828 172

Prodám plachetnici Optimist, vhodná pro 
začátečníka na výuku, pěkná, dřevěná, 
neteče do ní, garážovaná.
Kontakt: zdenekmlejnek@centrum.cz
602 463 092

Prodám plachetnici Fireball, amatér-
ská výroba, k rekreaci. Cena dohodu. 
724 424 223

Prodám plachetnici Vaurien s přísl. 
ve skvělém stavu, rychlou a trimovanou. 
Včetně plachet, vozíku, proměřováku atd. 
Loď byla 2x na Mistrovství světa.
adrema@volny.cz

 3 MOTOROVÉ LODĚ
Prodám laminátový skelet lodě, vhodný 
na přívěsný motor. Délka cca 4m.
Kontakt: handy555@seznam.cz
608 380 580

Motorová loď včetně motoru Johnson55 
(nefunkční - špatná převodovka), náhrad-

ních dílů na motor a manipulačního vozí-
ku bez PP.
Kontakt: km-reality@seznam.cz
608 746 664

Prodám motorový sportovní člun CHA-
PARRAL SSI 180,r.v.2004,délka 635 
cm,šířka 200 cm,váha 975 kg,ponor 
40 cm,pro 8 osob,palivová nádrž na 80 
l,elektrické drenážní čerpadlo,navigační 
světla,houkačka,koupací schůdk, odklá-
dací prostory a schránky,otočné seda-
dlo řidiče,rozkládací sedačka spolujezd-
ce na ležení,schránka na lyže,tahací 
hák k lyžování,rychloměr,otáčkoměr,t-
rimoměr,ukazatel paliva, aj..přístroje. 
Kovová konstukce s plachtovým pří-
střeškem proti slunci,krycí plachty proti 
dešti,zadní lavice na opalování,kvalitní 
krycí plachta celé lodě. Vestavěný mo-
tor VOLVO PENTA 3.0l benzín,135HP,-
velmi malá spotřeba (8-12l/hod). Loď je 
ve velmi zachovalém stavu, kožený bílý 
interiér, dovezena z USA. Cena lodě 
je včetně přepravního vozíku na SPZ, 
který má celkovou hmotnost 1.300kg. 
Cena lodě je včetně přihlášení na pla-
vební zprávě. Cena celkem 470.000,- 
Kč. Při velice seriozní nabídce respek-
tuji vaši cenu.
Kontakt: gabriela.ma@seznam.cz
602 430 987

Prodám motorový člun VEGA 480 s vest. 
4 takt. motorem Volvo Penta AQ115hp 
s platnými doklady na brzděném přívěsu 
s plat. TP. Má zařízení k vlečení lyžaře, 
lyže, vesta, lano v ceně!! 64.000,- Kč, 
774 964 864
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Prodám ocelový skelet pro dostavbu obytné
motorové lodě (hausbótu). Cena: 600 000 Kč
Kontakt: o.mach@volny.cz , tel.: 602 532 516

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

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 

Dřevěné rekreační a rybářské pramice 
od D - 2,70 m do D - 5,00 m.
tel. 602 615 826 mail. tongas@seznam.cz
www.eldoradojarov.wbs.cz

Prodám rodinný laminátový sportovní 
člun LARSON 185,r.v.2006,délka 582 
cm,šířka 212 cm,váha 960 kg,ponor 40 
cm,pro 7 osob,palivová nádrž na 80 l,e-
lektrické drenážní čerpadlo,navigační 
světla,houkačka,koupací schůdky,odklá-
dací prostory a schránky,otočné sedadlo 
řidiče,rozkládací sedačka spolujezdce 
na ležení,schránka na lyže,tahací hák 
k lyžování, rychloměr, otáčkoměr, trimo-
měr, ukazatel paliva, aj. přístroje. Kovová 
konstukce s plachtovým přístřeškem proti 
slunci,krycí plachty proti dešti,zadní lavi-
ce na opalování,kvalitní krycí plachta celé 
lodě. Vestavěný motor VOLVO PENTA 
3.0l benzín,135HP,velmi malá spotřeba 
(8-12l/hod). Loď je ve velmi zachovalém 
stavu, kožený bílý interiér, dovezena 
z USA. Cena lodě je včetně přepravního 
vozíku na SPZ, který má celkovou hmot-
nost 1.300kg. Cena lodě je včetně přihlá-
šení na plavební zprávě. Cena celkem 
420.000,- Kč. Při velice seriozní nabídce 
respektuji vaši cenu.
Kontakt: mirpok@tiscali.cz
605 700 333

Bayliner 1702 – Capri, motor Force 120 
HP, r.v. 1996, délka 5,1 m, váha 750 kg, 
zakrývací plachty, radio + CD, fendry, 
lyže, přepraní vozík, cena 255.000,- Kč, 
pavelv1258@seznam.cz

 6 NAFUKOVACÍ ČLUNY
Prodám Zodiac Zoom 310S s dřevěnou 
skládací podlážkou.Člun je v pěkném sta-
vu, součástí jsou vesla, lavička, pumpa, 
přepravní pytel. Motor na fotografi i není 
na prodej. V případě rychlého jednání 
sleva množná.
Kontakt: jarda.crha@seznam.cz
608123700

Pronajmeme gumový člun Hercules 240 
- 4 roky starý i do zahraničí (není potře-
ba žádný průkaz jako VMP a ani Vinetu 
v Chorvatsku) včetně motoru Suzuki 4 
takt 2,5HP - s neutrálem, cena 3000,-Kč 
na týden.
Kontakt: marek@etp.cz, 777 222 317

Prodám člun YAM 380S s hliníkovou 
podlahou, nafukovací kýl do V,člun je 

vybaven 2 lavičkami-1 s uložným pro-
storem,nádrž na 25l, řízení ultrafl ex 
(nový bofden), do podlahy jsou na za-
kázku namontovány nerezové výztuhy, 
rok výroby 2002, motor yamaha 30hp-
-2takt s oddělením mazáním, najeto cca 
100h.,pravidelně servisovaný,r.v.2002,-
náhradní vrtule + 5l oleje,svíčky,včetně 
vleku Harbeck,člun je skladován na-
fouknutý v garaži,chorvatská známka 
do 8.8.2012
Kontakt: kvasna1@volny.cz
+420 606 226 291

 7 VODNÍ SKŮTRY
Prodám málo jetý vodní skůtr Honda 
1200cm3, čtyřtakt, vstřkování, super rych-
lý a obratný.
Kontakt: kukelka@seznam.cz
721 806 571

 11 VESTAVNÉ MOTORY
Prodám motor Indenor DTP 62 plně 
funkční , provozuschopný provozovaný 
do února 2012 Nyní demontovaný S kýlo-
vým chlazením Bowmann S přístrojovou 
deskou Převodovka Hurth HBW 20.
Kontakt: albert@weber.cz
602 809 759

 26 OSTATNÍ
Ocelová vrtule na Marcruiser 30 HP, vr-
tuli na Volvo Penta 140 HP, nový wake-
board Oniel, LPG – nové kompletní 
zařízení na 300 HP karburační motor – 
602 734 534

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

Další aktuální 
nabídku

lodí na prodej 
najdete na

www.lode.cz
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A WORLD OF COMFORT

NEZÁVISLÁ TOPENÍ   |   LODĚ

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

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

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

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

www.eberspaecher.cz

Eberspächer  Praha s . r.o.  |  Pod V išňovkou 29, 140 00 Praha 4  |  Te l . : +420 234 035 800 |  www.eberspaecher.cz

Autor izovaný prodej  a montáž nezávislých topení  Eberspächer pro lodě:
Jacht  serv is , s . r.o.  |  Po ln í  130, 251 64 Mnichov ice-Myšl ín  |  Te l . : +420 776 211 896 |  www. jachtserv is .cz





Horká novinka z Finska pro silný zážitek ze sportovní jízdy.
Flipper 670 DC

Dovoz, prodej, servis a charter plachetnic i motorových člunů včetně příslušenství.

KUBOUŠEK s.r.o., Lidická 1937, České Budějovice; +420 389 045 311; marine@kubousek.eu

www.kubousek.eu

Navštivte náš stánek v sektoru D na veletrhu Lodě na vodě.

Aquador 33 HT
Opravdu královská plavba v luxusní lodi.

www.kubous k. u
e

e

K U B O U Š E K W A T E R S P O R T S



10% sleva pro členy10% sleva pro členy

Vaše asistenční služba v ChorvatskuVaše asistenční služba v Chorvatsku

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:
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

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

HotLine
+385 (0) 62 200 000

Nově možnost platby v ČR v CZK a EUR

Služby zdarma
pro členy:

■ odtah

■ dovoz náhradních dílů

■ pomoc při potížích se startováním

■ dovoz paliva

■ uvolnění lan z propeleru

■ vyproštění kotvy

■ stáhnutí z mělčiny při lehkém nasednutí

■ přeprava zraněných

■ meteo varování

■ aplikace pro iPhone a Android

■ info o revíru

■ členství od 50 €

Služby zdarma
pro členy:

■ odtah

■ dovoz náhradních dílů

■ pomoc při potížích se startováním

■ dovoz paliva

■ uvolnění lan z propeleru

■ vyproštění kotvy

■ stáhnutí z mělčiny při lehkém nasednutí

■ přeprava zraněných

■ meteo varování

■ aplikace pro iPhone a Android

■ info o revíru

■ členství od 50 €


