DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU
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Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
SEBEPOZNÁVACÍ REKREAČNÍ
POBYT NA NÁMOŘNÍ JACHTĚ

Společnost

RUNAKSERVIS YACHT s.r.o.
pronájímá námořní jachty charterové společnosti po celém Chorvatsku
a dále pronajímá rekreační námořní obytnou motorovou jachtu, osmi
metrovou plachetnici, v maríně u Puly na Istrii, tyto lodě jsou ideálními
prostředky pro rodinné výlety nejen k blízkým ostrůvkům. Vedle těchto
aktivit se společnost zabývá servisem lodí, čištěním lodí a přípravou
lodí na sezónu, školením teoretické a praktické přípravy na zkoušky
vůdce malého plavidla.
NOVĚ pro tento rok: pronájem plachetnice a karavanu na Slapech.
Více na www.rsy.cz, tel.: 775 534 530,
733 367 837 RUNAKSERVIS YACHT s.r.o.

Chorvatsko – plachetnice Benéteau 50,5
13.–19. 10. (muži) a 20.–26. 10. 2012 (ženy)
Vyřešte své životní potíže, zejména partnerské, pracovní
a zdravotní, poznáním sebe sama pomocí odborně vedené
hlubinně dynamické skupinové práce, jež nejvíce připomíná
rozhovory s přáteli, a zároveň si vychutnejte krásy Jadranského
moře a Chorvatska.

Podrobně na: www.ycfenix.cz

Tailor Made Tour
■

služby na míru

■

pronájem lodi
po celém světě

■

kapitánské kurzy

■

přeplavby a cvičné
plavby

■

on-line rezervace

Vysoce kvalitní
T
TWÔUMB
12 V / 24 V

tel.: +420 481 034 483
mobil: +420 603 499 085
e-mail: jvohnik@lode.cz

www.rafservis.net
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Pozor
na celní předpisy
v Chorvatsku
Majitelé lodí se stálým kotvištěm v Chorvatsku čekají nepříjemnosti, které mohou vyústit až v zadržení jejich lodě nebo jachty, pokud nebudou dodržovat platné
chorvatské celní předpisy. Tyto předpisy souvisejí s plánovaným vstupem Chorvatska do EU (od 1. 7. 2013),
přičemž orgány EU již nyní po Chorvatsku požadují jejich zavedení do praxe. V jižní Dalmácii byla již jedna loď
z těchto důvodů úředně zabavena a její majitel nemá
prakticky žádnou šanci se proti tomu bránit.
Chorvatský celní zákon je od nynějška shodný se zákonnou normou EU a dovoluje dočasný dovoza používání lodí v Chorvatsku na omezenou dobu 18 měsíců.
Pouze v několika málo vyjímečných případech a sice,
jestliže dotyčná marína je celním skladem typu „E“,
lze tuto lhůtu prodloužit až na 24 měsíců. Pokud tedy
do této doby loď oﬁciálně neopustí alespoň jednou
chorvatské teritoriální vody, vzniká v Chorvatsku povinnost loď proclít. Jediná cesta jak se účinně bránit
je tedy ve lhůtě stanovené zákonem alespoň jednou
oﬁciálně Chorvatsko s lodí opustit a opět se vrátit. Přitom je třeba dbát na pečlivé celní odbavení a všechny
související dokumenty dobře uschovat.
Sea Help proto doporučuje jednou za 18 měsíců
loď oﬁciálně z Chorvatska vyclít a opustit s ní 12 mílovou zónu teritoriálního moře. Pro splnění požadavků
vyplývajících z celních předpisů pak stačí rovnou při
návratu opět navštívit chorvatský Port of entry a loď
opět přihlásit zpět. U přepravitelných lodí mají jejich
majitelé možnost proceduru podstoupit na silničním
hraničním přechodu a tuto skutečnost si nechat chorvatskými úřady potvrdit.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Vyprodej obytnych vozu Knaus, Carado,
Weinsberg
str. 5

Nove zazemi pro české majitele jachet
v Chorvatsku

str. 7

Vychází nová plavební mapa Labe

str. 15

Pro zabavu i radost za malo penez

str. 22

Toto opatření je třeba chápat odděleně od ostatních
celních předpisů vztahujících se na lodě a měnících se
v souvislosti se vstupem Chorvatska do EU.
Redakce časopisu Lodě Vám přeje příjemný pobyt
na moři!
■

Vyhlídkové plavby po Vltavě
v Jižních Čechách

@ str. 12
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Marina Orlík
- otevřeno:

restaurace
přístav
pronájem lodí
recepce: +420 777 261 455 t www.marinaorlik.cz

Jednodenní výlety
na ostrovy HVAR a BRAČ
Cena 200 kuna
Návštěva malých přístavních
městeček, návštěva nejznámější
pláže Chorvatska - ZLATNI RAT ostrovní letovisko / městečko / BOL.
Podává se:
ráno na přivítání RAKIJE, v poledne
grilovaná ryba nebo kuřecí maso,
voda, víno, odpol. káva.
Vše se samozřejmě upřesňuje podle počasí na místě.

Apartmán vel. 60m2 včetně veliké terasy,
oblast Makarská – Tučepi – ve stráni
pod Biokovem, 700 m od moře. Ložnice pro tři
osoby, obývací kout – rozkládací sedačka – pro
dvě osoby. Apartmán je vybavený, prostorný,
příjemné bydlení mimo turistické centrum.
Cena v sezoně 1. 7.–1. 9.:

3 osoby 60 EUR, 5 osob 80 EUR
Mimo sezonu:

3 osoby 40 EUR, 5 osob 50 EUR

Více na: strejckova.cz
Kontakt v Čechách: Strejčková Dana

T: +420 602 645 310
dana@strejckova.cz
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Pod plachtami bývá stín, ale ve stínu zůstat nemíníme
Máme-li říci něco o společnosti POD PLACHTAMI CZ, pak
musíme připomenout, co všechno jejímu založení předcházelo. Že nešlo o náhodný akt, ale o souhrn okolností
a událostí vyplývajících z dlouholetého organizování akcí
v okruhovém jachtingu a také akcí námořního jachtingu
po celém středomoří. Spojili se zde zkušenosti starších námořníků, odcházejících do důchodu a hledajících tak nové
aktivity a mladých jachtařů, okruhářů, kteří podlehli kouzlu moře a mimo zaměstnání si mohli dovolit věnovat svůj
osobní čas a energii vzniku nové společnosti.
Kořeny aktivit sahají až do roku 1968, kdy byl na Vysočině založen
„Námořní Koutek“ při jachtklubu Velké Dářko. Ten aktivně pracoval necelé tři roky, když jeho činnost zanikla postavením větší námořní kýlové
lodě, se kterou emigroval předseda „Námořního Koutku“ mistr sportu
MUDr. Ivan Klempa do Severní Ameriky.
Další kapitoly psala aktivní činnost členů v československém okruhovém jachtingu. Ta stále pokračuje a vychovala už dvě generace okruhových i námořních jachtařů.
Český námořní jachting nabral po revoluci druhý dech a tehdy vznikla
na Velkém Dářku jako předchůdce společnosti Pod Plachtami, nekomerční
cestovka – Brother & Brother pod taktovkou Luby a Tomáše Hofmannových. Organizovala žádané plavby po celém středomoří s nabídkou nového, netradičního způsobu dovolené. K akcím této nekomerční cestovky
patřila i účast na námořních regatách, bez kterých si nedovedeme naši námořničinu představit. Aktivity cestovky bratři ukončili v roce 2010 po opakovaném vítězství na Májové regatě v Chorvatsku a následné velké plavbě
kolem Korsiky. Jejich úspěch při pořádání námořních akcí, ukázal možnost
cesty k založení nové společnosti a tou se stala POD PLACHTAMI CZ.
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Mladší námořníci se po vítězství v dalším ročníku Májové regaty roku
2011 (o své zážitky se podělila kapitánka Petra Crhová v časopise Yacht
č.6/2011) pustili do založení této společnosti, která zahrnuje řadu námořních radostí, tak jak je známe. Tedy nejen rodinou rekreaci a závodní
činnost, ale i různé tematické plavby na přání zákazníků. Nadšení mladých si brzy získalo i ty starší, z počátku váhající se zapojit a společnost
byla zařazena do obchodního rejstříku.
Nejoblíbenějšími tematickými plavbami jsou ty s možností potápění.
Uskutečňují se pod vedením zkušeného instruktora Míry Stehna, který
se profesionálně věnuje potápění přes 10 let a má za sebou 2.000 ponorů v českých i zahraničních vodách. Mimo jiné potápění v korálovém
Rudém moři, s velrybími žraloky na Filipínách, v Mexiku, na vracích Baltu
nebo sladkovodních vývěrech na Floridě.
Samozřejmě společnost pořádá i kurzy pro začínající kapitány a rekondiční nebo závodní kurzy pro ty, co již průkaz mají, ale schází jim
potřebná praxe a sebedůvěra. Při úspěšném absolvování plavby jsou
účastníkům předány certiﬁkáty společnosti POD PLACHTAMI CZ.
České webovky se společnostmi s podobnou tématikou přímo hemží.
Těch opravdu kvalitních společností je ale jen asi desítka. Pro „suchozemskou“ základnu několika stovek českých námořníků a dalších rekreantů
-spoluplavců však i tento počet nabídek znamená silnou konkurenci a soutěž
o přízeň. Náš tým organizátorů je připraven o tuto přízeň zájemců soutěžit.
Budeme velmi rádi, když se nám podaří díky regatě Pod Plachtami,
kapitánským kurzům a tematickým plavbám ještě více rozšířit řady českých námořních jachtařů a získat třeba Vás pro tuto vášeň, které již
pohltila členy týmu společnosti POD PLACHTAMI CZ.
Díky zkušenostem z desítek regat, jako závodníci i spoluorganizátoři, se společnost POD PLACHTAMI CZ rozhodla uspořádat svou vlastní
sportovně společenskou regatu na Jadranu v chorvatském Sukošanu
s názvem POD PLACHTAMI CUP 2012. Věříme, že svoji atmosférou nastartuje tradici k dalším ročníkům. Zda se nám to podaří, v tuto chvíli
nevíme, ale náš tým pro to udělá všechno, co bude v jeho možnostech a silách. Kvalitní tým organizátorů regaty je prvním předpokladem
k úspěchu a my jsme přesvědčení, že takový tým máme.
Regata POD PLACHTAMI CUP 2012 není určena regatovým profesionálům, ale spíše širší jachtařské veřejnosti, která se chce společně bavit
a samozřejmě závodit.
Účastníci mají možnost si zvolit, pojedou-li otevřenou třídu Open s loděmi, které si sami vyberou nebo dají přednost třídě One design a poměří svoje síly s ostatními posádkami lodí Vektor 361. Těšit se můžete
na čtyři navigační etapy závodu, putovní pohár i jeho repliky, netradiční poháry pro vítěze každé etapy a zajímavé ceny od našich sponzorů
i společnosti POD PLACHTAMI CZ.
■
Více najdete na našem webu: www.podplachtami.cz
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Nové zázemí pro majitele českých jachet v Chorvatsku
Dne 1. května byla slavnostně
otevřena v chorvatské Marině

Dalmacija – Sukošan, nová
báze české společnosti TPS centrum.
Na ploše 120 m2 má firma vybudovány kanceláře, skladové prostory
a servisní zázemí. Báze má k dispozici 18 kotevních míst a nabízí služby
v oblasti prodeje nových i použitých
lodí, charteru a servisu pro majitele
privátních lodí prodaných firmou
TPS centrum. Služby zajišťuje 5 stálých zaměstnanců a smluvní autorizované servisy. Vzhledem k filosofii
firmy, nabízet kvalitní a seriózní služby, již při výstavbě báze, společnost
TPS centrum dostala několik zajímavých nabídek na spolupráci od
renomovaných loděnic. Firma TPS
centrum je v ČR, ale i zahraničí známá nejen pořádáním České námořní
rallye, ale i seriózním přístupem ke
klientům a svěřeným lodím.

www.tpscentrum.cz
www.exclusive-charter.com
PRINCESS V 53 - Luxusní motorová jachta s maximální
výbavou a pravidelným servisem. Rok výroby 2008, minimálně používaná, najeto pouze 95 motohodin. Prostorný kokpit, koupací plošina,
3 kajuty, salon, garáž na člun. Možnost zajištění kotvení s průběžným
dohledem. Připravena na sezónu. Cena 448.000 EUR

BAYLINER Ciera 2855 - Velmi dobře vybavený a pravidelně udržovaný motorový člun, r.v. 1995. Trvalý pobyt pro 6 osob. Výbava:
elektrocentrála, LCD televizor, rezervní závěsný motor 15 HP, nafukovací
člun s motorem 5 HP, zimní plachta, solární panel, boiler, ... Připraven na
sezónu. Cena 24.000 EUR

CARVER 330 - Velmi
málo používaná, prostorná
jachta, interier teak, r.v. 1995.
Provedena kompletní repase –
6 měsíců záruka. Připravena na
sezónu. Cena 56.000 EUR

COMET 50 Exclusiv - Velmi dobře vybavená a udržovaná
jachta kvalitní konstrukce, r.v. 2002. 5 kajut + salon, 3 x WC, počet kójí
11. Teaková paluba, rolování plachet, spinaker, agregát 220 V, topení,
klimatizace, TV + DVD, elektronika RAYMARINE vč. plotteru. Možnost
charterového využití, nebo zajištění privátního kotvení s průběžným
dohledem. Cena 130.000 EUR
Bližší informace a další nabídka prověřených lodí: www.tpscentrum.cz
TPS centrum, s.r.o., Tůmova 17, 616 00 Brno, Tel.: +420 543 236 513, info@tpscentrum.cz

V- 500
Adventure Vesta V-500, bez motora.
DĎžka 5,10 m, šírka 2,1 m, hmotnosĢ 250 kg.
Výbava: konzola riadenia Wind, sedaþka Doubleseat,
rampa Barracuda, nové þalúnenie, nový náter nafukovacích
valcov špeciálnou ochrannou farbou, zabudovaná nádrž 73
l, v cene nebrzdený vozík (750 kg).
Cena: 2 990 EUR

Galia 520
Galia 520 Sundeck s motorom Honda BF 90, r. v. 2011, naj. 17 mth.
DĎžka: 5,2 m, šírka 2,1 m, hmotnosĢ 900 kg, nádrž na benzín 100 l.
Výbava: design line – sand, bimini, zástrþka na 12 V, marine radio + repro (šuÀík na iPod), krycia
plachta, nový antiÀouling, držiak na pomocný motor, sonar Garmin Fish¿nder 90.
Cena: 21 990 EUR (cena nového setu 28 540 EUR).

A580

YAMAHA 150

Rybársky þln A580 s motorom HONDA BF 150, r. v. 2008,
170 mth.
Výbava: kajuta s dvoma lôžkami, rádio + repro, krycia
plachta, sonar Garmin Fish¿nder 400 C, bimini, sprcha,
vozík Pongratz PBA 1300.
DĎžka: 5,8 m, šírka 2,5 m, hmotnosĢ: 530 kg, nádrž – benzín
100 l, nádrž - voda 50 l.
Cena: 23 990 EUR (nový set 35 820 EUR). MožnosĢ
odpoþtu DPH.

YAMAHA 150 HP, r. v. 2008.
Štvortakt, dlhá noha, najazdených
iba 16 hodín! (predvádzací kus).
Výbava: hliníková vrtuĐa, 2 x digitálny
budík, radiaci box top mount.
Cena: 9 500 EUR.

CK5 Open
Motorový þln CK5 Open bez motora – nový.
DĎžka: 5,17 m, šírka: 2,17 m, max. výkon motora: 100 HP.
Zabudovaná nádrž 80 l, nerezové rohatky. V cene brzdený
vozík bez TP (treba opraviĢ brzdu, nápravu).
Cena: 2 500 EUR.

YAMAHA 15
YAMAHA 15 FMHS, r. v. 2001,
dvojtakt. Málo jazdený (100 mth),
vo výbornom stave. Prvý majiteĐ,
kupované v SR. Krátka noha, ex.
Nádrž 24 l, hmotnosĢ 36 kg.
Cena: 1 190 EUR.

Joker Boat 650
Joker Boat 650 Coastal s motorom YAMAHA 200 HPDI, r.
v. 2002.
Výbava: 2 x Bimini, (predné , zadné), 1 x Hliníková vrtuĐa,
1 x nerezová vrtuĐa, prepravná plachta, krycia plachta,
stanová nadstavba, rádio + repro, GPS s mapovým plotrom
a sonarom, držiak na pomocný motor, brzdený prívesný
vozík 1600 kg, nový antifouling.
Cena: 21 000 EUR.

HonWave T- 40
HonWave T- 40 s motorom Tohatsu MFS30B, (štvortakt),
r. v. 2007, hliníková podlaha.
DĎžka 4 m, šírka 1,9 m.
Výbava: sonar Garmin Fish¿nder 90, pomocné kolieska,
elektrická pumpa s akumulátorom.
Cena: 3500 EUR.

Zodiac Futura Mark III
Zodiac Futura Mark III, r. v. 2008, hliníková podlaha.
DĎžka 4,5 m, šírka 2,05 m.
Výbava: konzola s volantom, športová sedaþka, extra
dokúpená pohodlná sedaþka s operadlom, predný vak, vak
pod sedaþku, krycia plachta, bimini.
Cena: 3 000 EUR, resp. 9 990 EUR s motorom Honda
BF 50 (nový).

Galia 475 Open s motorom Honda BF 60

Galia 670 MC

DĎžka: 4,75 m, šírka 1,95 m, hmotnosĢ 350 kg.
Doplnky: stolík v kokpite, opaĐovacie plato
Cena: 18 410 EUR
Špeciálna ponuka: Zdarma vozík Pongratz PBA 1000 G
DeLuxe v hodnote 2300 EUR.

DĎžka: 6,82 m, šírka: 2,51 m, hmotnosĢ: 2150 kg.
Doplnky: vodovodný systém, trim klapky, druhá riadiaca
stanica v kokpite, dizajn Mocca.
Cena bez motora: 36 720 EUR
Cena s Honda BF 250: 51 090 EUR
Špeciálna ponuka: pri kúpe setu s motorom, zdarma vozík
Pongratz PBA 3500 DeLuxe v hodnote 5 350 EUR.

Galia 440 Open s motorom Honda BF 50

Galia 650 WA

Galia 630 HT
DĎžka: 6,19 m, šírka: 2,48 m, hmotnosĢ: 1150 kg
Doplnky: športové sedadlá, vodotesné rádio + repro, komplet
plachty, dizajn Anthracite
Cena: 27 380 EUR
Cena s YAMAHA 150: 41 180 EUR
Špeciálna ponuka: pri kúpe setu s motorom, zdarma vozík
Pongratz PBA 2500 DeLuxe v hodnote 4 200 EUR.

Galia 515 SPORT s motorom Honda BF 90
DĎžka: 5,15 m,, šírka: 1,98 m, hmotnosĢ: 640 kg.
Doplnky: Krycia plachta, dizajn Anthracite
Cena: 24 990 EUR
Špeciálna ponuka: zdarma vozík Pongratz PBA 1300 DeLuxe
v hodnote 2 600 EUR.

Adventure Vesta V-500
s motorom Honda BF 90
DĎžka: 5,1 m, šírka: 2,1 m, hmotnosĢ:
210 kg.
Doplnky: konzola Wind, sedaþka
Doubleseat, zabudovaná nádrž 73 l,
krycia plachta, kotvové plato.
Cena: 15 990 EUR

YACHTER.sk, s.r.o., Stará Vajnorská 37/G, 831 04 Bratislava, tel.: 0902 12 55 24, miro@yachter.sk

DĎžka: 6,5 m, šírka: 2,51 m, hmotnosĢ 1500 kg.
Doplnky: zadné nerezové dvierka, hydraulické riadenie,
vodovodný systém, bimini, dizajn Anthracite
Cena bez motora: 27 060 EUR
Cena s Honda BF 150: 40 990 EUR
Špeciálna ponuka: pri kúpe setu s motorom, zdarma vozík
Pongratz PBA 3000 DeLuxe v hodnote 4 650 EUR.

DĎžka: 4,2m, šírka: 1,75 m, hmotnosĢ: 230 kg.
Cena: 12 990 EUR
Špeciálna ponuka: Zdarma vozík Pongratz PBA 03 DeLuxe
v hodnote 1 250 EUR.

Linder 460 Arkip s motorom Honda BF 50
DĎžka: 4,6 m, šírka: 1,85 m, hmotnosĢ 274 kg
Cena: 18 590 EUR
Špeciálna ponuka: zdarma vozík Pongratz PBA 03 DeLuxe v
hodnote 1 250 EUR.

Linder 445 Max s motorom Honda BF 30 LRTU
DĎžka: 4,5 m, šírka 175 m, hmotnosĢ 203 kg.
Cena: 12 990 EUR
Špeciálna ponuka: zdarma vozík Pongratz PBA 03 DeLuxe
v hodnote 1 250 EUR.

Maxum 1800 MX - bowrider
DĎžka: 5,36 m, šírka: 2,13 m, hmotnosĢ: 903 kg, motor:
Mercruisee 3.0L so servom.
Doplnky: koberec v kokpite, zakrývacia plachta prednej þasti,
prepravná plachta, bimini, dizajn - þervený.
Cena: 18 990 EUR
Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

Brašna
ZDARMA

9êKRG\JULOX&REE
8PtQHMHQJULORYDWDOHWDNpSpFW
VPDåLWGXVLWD8',7
-HQH]iYLVOêQDYQČMãtP]GURMLDMH
YHOPL~VSRUQêVWDþt±EULNHW
GĜHYČQpKRXKOtQHERWDEOHWD
&2%%/(6721(
/]HEH]SUREOpPĤSRXåtWQDORGL
QHERWDPNGHMHSRXåLWt
RWHYĜHQpKRRKQČSUREOHPDWLFNp
3ĜtSUDYDSRNUPXQD&REEX
MHEH]SHþQiMHGQRGXFKiD
QHY\åDGXMH]GDOHNDWDNRYRX
SR]RUQRVWMDNRSĜtSUDYD
QDEČåQpPJULOX
*ULORYiQtQD&REEXMH
]GUDYČMãtQHåQDNODVLFNpP
JULOX

*ULO]tVNiWHYþHWQČ
NYDOLWQtSĜHSUDYQt
EUDãQ\NWHURXNH&REEX
SĜLGiYiPH='$50$

SEA RAY 240 Sundencer, r.v. 2007, motor Mercruiser 5,0 MPI (260HP), Bravo 3.
Výbava: kompletní oplachtění vč. převozní, koupelna s WC, bojler, kuchyňka,
sporák, lednička, mikrovlnka, rozvot teplé a studené vody, klimatizace + topení,
stereo + CD, vysílačka aj. Přípojka na síť
230V/16A. Mezinárodní CZ osvědčení.
Cena 1.250.000 Kč odpočet DPH!!!
web:www.lodekv.cz, e-mail: lodekv@
seznam.cz, GSM: +420 608 303 940.

Vyzkoušejte Cobble Stones
1HSRWĜHEXMHWHåiGQêSRGSDORYDþO]H]DSiOLWSĜtPR
%ČKHPPLQXWPĤåHWHJULORYDW
WDEOHWD&REEOH6WRQHY\VWDþtDåQDKRGLQ\
JULORYiQt
OBJEDNÁVKY:
7HO
(PDLOLQIR#FREEJULO\F]
:::ZZZFREEJULO\F]
Navštivte náš Facebook:
KWWSZZZIDFHERRNFRPSDJHV&REEJULO\
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... nejen hadice a pryže
Široká
Š
iroká
á nab
nabídka
bíd
dka
protihlukových desek,
pryžových
a silikonových profilů
i tvarových hadic.

www.gumex.cz

* TB31A, TB41A, TB51A
* kompresorové autochladničky
* objem ca 30 / 40 / 50 litrů
* kompresory Danfoss Secop
* napájení 12/24V 110-230V AC
* digitální ovládání -20°~10°C
* podpěťová ochrana baterie
* skvělá cena / špičková kvalita

Vyžádejte
V
Vyžá
žádejte si
žá
aktuální katalog
a

STRÁŽNICE • BRNO • PRAHA • BRATISLAVA • ŽILINA

* CRUISE vestavné chladničky
* pro karavany a lodě
* kompresory Danfoss Secop
* napájení 12/24V
* termostat
* podpěťová ochrana baterie
* nízká spotřeba energie
* 10 typů, 40-195 litrů

* MultiPlus
* speciální sínusové měniče napětí
* vyvinuto pro lodě
* zabudovaný nabíječ akumulátorů
* transfer síť/baterie do 20ms
* možnost nastavení proudu ze břehu
* varianty pro napětí 12/24/48V
* 800-5000W
* možno řadit paralelně, 3f
* nasezeno i v U.S. Navy

M.Mulač - zastoupení firem Indel B a Victron Energy pro Českou republiku
VELKOOBCHOD / MALOOBCHOD
Kollárova 28, Plzeň | www.mulac.cz | T/F: 377 322 827

3 / 2012

11

Stolní gril Cobb
I když je v nadpisu článku použito slovo gril, Cobb
je unikátní varný systém, který umožňuje rozmanitý
způsob připravy pokrmů a to téměř kdekoli a za jakéhokoli počasí. Díky bohatému příslušenství na něm
můžete nejen grilovat, 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 materiálů, většinou omyvatelných v myčce, jako palivo slouží lisované uhelné 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 příslušenství), která je součástí balení
každého grilu. Díky těmto vlastnostem je využitelný i tam, kde se nedostává místa – malé verandy, balkóny a také lodě.
Už na základní grilovací mřížce můžeme grilovat, ale i péct maso nebo
zeleninu. Díky unikátní konstrukci zůstane pokrm během přípravy šťavnatý. Pokud na základní mřížku umístíme grilovací rošt, můžeme upéct velké
kusy masa bez otáčení, 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 složitější
jídla. Na pánvi, díky odolnému nepřilnavému povrchu a silnému, dobře
vodivému dnu, můžeme upéct křupavou pizzu, připravit palačinky, nebo
na malém množství tuku smažit ryby, maso…Ploténka s nepřilnavým povrchem je vhodná pro hamburgery, steaky nebo zeleninu.
Při přípravě pokrmů je odkapávající 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 ochutit tak připravované jídlo.
Varný systém Cobb se hodí na každou příležitost. Ať už máte v plánu
rodinnou oslavu na zahradě, piknik, dovolenou pod stanem, na lodi,
setkání s přáteli nebo jen decentní romantické posezení ve dvou někde
v přírodě, zkuste to uskutečnit s Cobbem. Vaření na něm je jednoduché, bezpečné, nevyžaduje tolik pozornosti jako grilování na klasickém
grilu a umožní Vám popustit uzdu své kuchařské fantazie. Určitě stojí
za vyzkoušení!

tel.: +420 725 084 096
e-mail: info@cobb-grily.cz
www.cobb-grily.cz
3 / 2012
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Ve spolupráci Státní plavební správy a firmy VARS BRNO a.s.
vznikly atlasy aktuálních plavebních map. Plavební mapy Labe jsou
vydány ve dvou dílech, v úsecích Ĝíþních kilometrĤ 726,60 – 837,40
(HĜensko – MČlník) a 837,40 – 951,10 (MČlník – PĜelouþ). Nultý
kilometr je u soutoku s moĜem. PĜestože nové atlasy obsahují celou
Ĝadu novinek, vyhovČli jsme pĜání starých Labských Ĝíþních vlkĤ a
pamČtníkĤ.

Obr.1 Titulní stránky nových atlasĤ

Obr.3 PĜíloha plavební mapy

Obr.2 Ukázkový mapový list

Atlasy jsou v tradiþní modré barvČ s pevnou vázanou vazbou.
V mapách je oznaþena (šedou barvou s pĜeškrtnutím) i pĤvodní stará
plavební kilometráž s nulou na MČlníku. MČĜítko se rovnČž nezmČnilo
a zĤstalo na hodnotČ 1:5000. Každý z atlasĤ v sobČ obsahuje,
samozĜejmČ vþetnČ legendy a pĜehledky, kompletní seznam plavebních
znakĤ s jejich popisem dle ěádu plavební bezpeþnosti. Další novinkou
je abecední rejstĜík obcí a mČst s þísly mapových listĤ, na kterých se
pĜíslušné mČsto vyskytuje.
Na základČ mČĜení nové mČĜící lodČ STěEKOV byly
aktualizovány okraje plavební dráhy. Plavidlo STěEKOV je vybaveno
interferometrickým sonarem, který dokáže mČĜit pás dna, jehož šíĜka je
pĜibližnČ dvanáctinásobkem hloubky, s pĜesností, která vyhovuje
nejpĜísnČjším mezinárodním standardĤm (Obr.4). Tyto vlastnosti
umožĖují mČĜit výraznČ efektivnČji než v minulosti.

V neposlední ĜadČ byly vylepšeny tzv.
podþarové informace v mapových listech (Obr.2).
Nyní jsou u každého z mostĤ údaje o šíĜce plavebních
polí a podjezdné výšky vztažené k maximální plavební
hladinČ. Každý z mostĤ je oznaþen poĜadovým þíslem
a je možno jej najít na konci atlasu v pĜíloze Mosty
a lávky. V pĜíloze je nákres mostu s okótováním šíĜek
plavebních polí a jejich poþtem a dále pak fotografie
s popisem (Obr.3).

Obr.4 Vícepaprsková metoda mČĜení hloubek

Atlasy lze zakoupit na Poboþkách Státní plavební správy
v Praze (Jankovcova 4, Praha 7) a v DČþínČ (Husitská 1403/8).
Cena každého dílu je 395,- Kþ. Koncem roku 2012 pĜipravujeme
vydání Plavební mapy Vltavy, úsek MČlník – TĜebenice.

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

„Projížď ka či malá oslava se
může stát opravdu hlubokým
a nezapomenutelným zážitkem.“

ROMANTICKÝ ZÁŽITEK
ŽITEK
V CENTRU PRAHY
Y NA

KON TA K T

HOTEL
U ŠEMÍKA

Vratislavova 36, 128 00 Praha 2 / Tel.: +420 221 965 610 / Mob.: +420
0 602 364 286 / F
Fax: +420 221 965 628 / e-mail: usemika@usemika.cz / www.usemika.cz

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/

www.navigatour.cz

www.parniky.cz
3 / 2012
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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

Velikost max. počet
znaků

4

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

1x

●
●
●
●
●
●
●

4x

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)

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

1 PLACHETNICE
Prodám jachtu Pávia (VEGA), 7,35 m,
1975, dřevěná olaminovaná, vlek za traktor. Cena 75 000 Kč, více na www.kocicak.
mysteria.cz. Kontakt: Ing. Jiří Tocauer,
Solenice 86, 262 63 Kamýk nad Vltavou,
728 370 450 kocicak@post.cz
Kajutová plachetnice Stampeli R20 s motorem Yamaha 8PS,jedná se o stylovou
jezerní loď s dřevěným interierem a pohodlnými lůžky pro 4 osoby. V ceně lodi je
bržděný podvozek. tovární výroby. Kontakt: 608 334 799, p-p-p@volny.cz
Dehler Sprinta Sport pro 6 osob s kompletním oplachtěním. Plachetnice je velmi
rychlá a ve výborném stavu připravená
na sezónu. Délka 7m, šířka 2.4m, délka
stěžně 9m, pevný kýl. Na prodej s podstavcem. Cena 155.000 CZK. Kontakt:
matejicek@sttab.cz 608 334 799
Dubigeon Foxtrot, rychlá laminátová plachetnice s malou kajutou pro dva, 300 kg,
pevný kýl, plachty do 12m2 =bez VMP,
v zachovalém stavu, v ceně přívěs. Ideální na léto v ČR! 48000 CZK. Kontakt:
kflek@seznam.cz +420 603 458 896
Prodám plachetnici FINN. Celolaminátová,
stěžen, ráhno dřevěné, plachta, kryt lodě,
vozík na loď bez stk. Cena 20 000 Kč. Telefon: 731 491 848, E-mail: marinero2@
seznam.cz

3 MOTOROVÉ LODĚ

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

BAYLINER 1702 – Capri, motor Force 120
HP, r.v. 1996, délka 5,1 m, váha 750 kg,
zakrývací plachty, rádio + CD, fendry,
lyže, přepravní vozík, cena 255 000 Kč
avelv1258@seznam.cz
Člun Suncraft – sun rok výroby: 1985 délka:
4,5m šířka: 1,98m počet osob: 5 díky rozměrům velice stabilní na vodě motor Selva 60Hp rok výroby: 2004 výkon: 44,1kW
2takt, el. trim najeto cca 100 motohodin
včetně brzdeneho vleku, naprava ALKO.
Kontakt: Kunčar warninger@seznam.cz
608 776 868
Motorová loď Caravelle 176, laminát,
295 000 CZK Kontakt: om8@seznam.cz
774 723 050
Prodám zrenovovaný skelet lodi JEANNEAU, délka 8,5m, šířka 2,7m, evidovaná
u SPS, možno 2x Z-náhon VOLVO PENTA
+ příslušenství. Cena 99.000 CZK. Kontakt:
handy555@seznam.cz 608 380 580

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

Azimut 43S, Chorvatsko, d 12,9m, š
4,22m, r. 2008, 290 motohodin, 2 kajuty, 6
luzek, 2 koupelny,Volvo Penta 2x320kW,
velmi dobry stav, joystick,EVC displej 2x,solární panely 4x,generátor 9Kw, SAT TV
Glomex 60cm,Watermaker Spectra 60L/

hod.,domácí kino Sony CD/DVD + repro,tender 2,5m. 350 000€. Kontakt: Jaroslav
Novotný 755@uh.cz +420 608 778 478
Nabízím Bayliner Capri 2.3, r.v.1989,registrace SPS Praha, technická do 2015,
s manipulačním vozíkem bez SPZ,pro 6
osob,v kajutě se vyspí 2 dospělé a dítě,nově přečalouněno, nové svíčky, rozvody,
kladky, filtry, Z noha repasovaná před 3
roky, nově vyvážený propeller, fendry, kotva
s držákem, závěs na pomocný motor, GPS,
rádio s CD,k vidění v Praze, blyžší informace po mailu. Dohoda možná. Kontakt:
Pavel Hostaša pavel.hostasa@seznam.cz
775 656 131
Prodám motorový člun Galaxie. Motor
Wartburg 1000 cm3 cca 70 mth po GO.,
dvoukomorový karburátor, nerezové
dvouokruhové chlazení, nová nerez nádrž na 35 l, nové řízení: nerez lanko,
mosazné kladky, nový dřevěný volant,
rychloměr, schválený závěs na vodní lyžování, autorádio Sony, kalové čerpadlo.
Komplet i s vlekem Člun i vlek po TK.
V ceně i dva náhradní motory a řada náhradních dílů včetně vrtule. Kontakt: klikovec@centrum.cz 603 452 452
Bayliner 2052 LX motor mercruiser 4,6 V6
karburátor, perfektní stav, spolehlivý, spaní
pro 3 osoby, celkem pro 8 osob, posilovač
řízení, el. trim, elektrický kotevní vrátek pro
snadně kotvení na dálkové ovl.,alarm, pakubní počítač s hlídáním polohy,ukazatel
spotřeby rádio,GPS, echolot, komplet biminy, krycí plachty + kompletní výbava lodě,vše jako nové, záruka. Kontakt: janvejn@
seznam.cz +420 721 481 161
Pluto, prodám motorový člun s přívěsným
čtyřtaktním motorem Mercury 40k. Loď
je v provozuschopném stavu. Motor rok
výroby 2005. 80000 CZK Kontakt: proto.
group@email.cz 603444554
Predám Raffaelli Shamal Evo 740 HP
13 m r.v.2009 v perfektnom stave (110
hod.), veža extra vybavenie. Registrácia v Taliansku, t.č. v Chorvátsku cena
259.000 Eur, Telefon: 0 907 880 990,
E-mail: 0918570156@orangemail.sk

6 NAFUKOVACÍ ČLUNY
Nafukovací člun QUICKSILVER, délka 3m
s dvoutaktním motorem MERCURY 5Hp.
Velmi dobrý stav, motor pravidelně servisovaný. 29000 CZK. Kontakt: 607525351,
QUICKSILVER300@email.cz
Prodám kvalitní nafukovací člun s pevnými skládacími podlážkami v perfektním stavu- nikdy nelepený Člun byl 4 x
u moře, v zimě stále nafouklý, vejde se
skoro do každého kombiku, Do skluzu jde
i s 5 HP motorem, na což nemusí být doklady VMP. Člun je bez motoru! Nosnost

650 kg Max.osob 5 Max.výkon motoru
14.9 kW / 20 HP CE kategorie C. Cena
18900 CZK. Kontakt: vladimir.telecky@
atlas.cz 605 737 430
Prodám nafukovací člun Hi-Fei, HSM ?
290, dlouhý 2,9m.Člun je zcela nový nepoužívaný, je 3- komorový s vysokotlakou nafukovací podlahou a nafukovacím
kýlem. Maximální počet osob 4 a max.výkon motoru je 10 PS. Barva šedá. Výbava:přepravní vak,lavička,alu.pádla,nožní
pumpa, lepící sada, vodotěsná kabela
na doklady, váha cca 40kg. Vhodný pro
rekreaci a rybaření. CENA: 14 000 s DPH
tel. 602 260 594 kocichroman@atlas.cz
Prodám nafukovací člun s pevným kýlem BWM 6.5m, Hydraulické řízení. Tuby
hypalon, nádrž zabudovaná, nerezová
150L. Kontakt: Martin Chrást martin.
chrast@ids-media.cz 739 030 498
Nafukovací člun s pevným dnem BOMBARD AX500+MOTOR MERCURY 5HP
s příslušenstvím cca 30 dní v provozu.
Jako nové. Prodám jen v kompletu. Kontakt: haas.dan@iol.cz 723 626 245

10 ZÁVĚSNÉ MOTORY
Závěsný motor JOHNSON r. 2007, 3 valec,
čtyřtaktní, vstřik. paliva, el. trim, el. startér,
perfektní stav. Kontakt: JAN Roháč honza.
rohac@centrum.cz 732941817

23 PŘÍVĚSY
Prodám jednoosý vlek pozinkovaný
v dobrém stavu.Vlek je bez TP a SPZ.
Cena k jednání je 7500,-Kč.Obrázky
mám v pdf a rád zašlu. Kontakt: Jan Hanzl cg69@seznam.cz 723095704

26 OSTATNÍ
HeatMate Model 5200 Přenosné topení
a vařič v jednom – patrona na tekutý líh
– stejný systém jako u vařičů určených
na jachtu – pro plavby lodí, camping
a turistiku Tento malý, lehký a efektivní
přenosné lihový ohřívač může po sejmutí
víka sloužit zároveň jako vařič, perfektní
jako záloha ve člunu, rekreačním vozidle
nebo doma. Může být používán v interiéru lodi, vozu i v místnosti na rozdíl od topení a vaření na PB. Cena 2900 CZK
Kontakt: iveta@lode.cz tel. 724 206 072
Ocel. Vrtule na Mercruiser 130 HP, vrtuli na Volvo Penta 140 HP, nový wakeboard Oniel, LPG – nové kompletní
zařízení na 300 HP karburační motor.
Tel. 602 734 534
Zájemcům o koupi lodě v ČR i v zahraničí poradí a stav lodě prověří profesionál
v oboru. Praxe 3O r. Vyhnete se tak ztrátám. Korektní jednání. 721 679 711

Prodám ocelový skelet pro dostavbu obytné
motorové lodě (hausbótu). Cena: 600 000 Kč
Kontakt: o.mach@volny.cz , tel.: 602 532 516
3 / 2012
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AGAPA SERVIS S.R.O.

ZIMOVIŠTĚ

ORLÍK

tel.: 602 325 965

Prodám nafukovací člun s pevným kýlem BWM 6.5 m. Motor Evinrude DI 150HP,
rychlost 90 km /h. Hydraulické řízení. Tuby hypalon, nádrž zabudovaná nerezová
150l, vlek bržděný RHC 1500. Cena dohodou. tel. 739030498

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

MARINA FREGATTA:

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.

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

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
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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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Trans E 420
zajímavá alternativa
V minulých dnech jsem měl možnost se blíže seznámit se
člunem čínské provenience ﬁrmy Trans E. V ČR jej nabízí
ﬁrma Safe – Marina, která bude provozovat stejnojmennou marínu na řeckém ostrově Kefalonie. V následujícím
přehledu vám nabízíme bližší popis tohoto bezesporu zajímavého člunu.
Stylový a zajímavě koncepčně pojatý člun – RIB (Rigid inﬂatable boat)
inspirovaný podobnými výrobky zavedených ﬁrem s délkou lehce přes 4
metry pojme pohodlně 2-3 osoby a je tak předurčen k použití pro kratší
vyjížďky i jako pomocný člun k mateřské lodi. Přitom dokáže poskytnout
i zážitek z dynamické jízdy díky svým spolehlivým jízdním vlastnostem
a povolenému maximálnímu výkonu závěsného motoru 50k. Zvládne
však také bezpečně najednou přepravit až celou pětičlennou posádku
z kotvící lodě na břeh.
Kladem RIBu Trans E 420 rozhodně jsou bohatě dimenzované úložné
prostory v místech pod předními polstry a zejména zadní sedačkou, kam
se vejdou i lyže. Asi není potřeba zdůrazňovat, že přední paluba může
být uspořádána jako ležení. Samotné polstrování na mě působilo dobrým, solidním dojmem a bylo čistě zpracované.
Trans E 420 je však, jak bylo již v úvodu řečeno, čínské provenience
a konkrétně předváděný kus dokonce prvním vyrobeným člunem své
řady. Díky tomu vykazuje bohužel také některé slabší stránky. Na vrub
prvního kusu by se daly přičíst některé nepřesnosti ve zpracování napojení tub z PVC na laminátový trup zejména v zadní části a poněkud
nepravidelně tvarovaný sloupek řízení v části předpokládané montáže
přístrojů. Velké odklopné zadní víko umožňující přístup k nákladovému
prostoru odzadu nevykazuje dostatečnou tuhost a je jištěné pouze jednou plynovou vzpěrou na pravoboku, rovněž zpracování vnitřních ploch
úložných prostor vykazuje jisté nedostatky.
Hlavním kladem Trans E 420 je ovšem cena 170.000,- bez dph za kterou získá nový majitel stylový člun, který mu dokáže přinést prakticky
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stejný užitek jako toho druhu mnohem dražší zavedené výrobky. Za to
ovšem musí být připraven přijmout určité kompromisy ve zpracování,
které mohou být i do jisté míry šikovným majitelem napraveny. Uvedený
předváděcí kus je pak k ihned mání i s motorem Evinrude E-tec 40 z r.
2010 za 240.000 Kč bez dph.
Kontakt: SAFE-MARINA SE, Josef Hlaváček, tel.: 602 319 737
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Vaše námořní asistenční služba
HotLine
+385 (0) 62 200 000
Naše základny
■
■
■

Služby zdarma
pro členy:
■ odtah
■ dovoz náhradních dílů
■ pomoc při potížích se startováním

■
10% sleva pro členy

■
■
■
■
■
■
■

Benátky
Lignano
Terst
Portorož
Rovinj
Punat
Lošinj
Zadar
Vodice
Split
Orebič

■ dovoz paliva
■ uvolnění lan z propeleru
■ vyproštění kotvy
■ stáhnutí z mělčiny při lehkém nasednutí
■ přeprava zraněných
■ meteo varování
■ aplikace pro iPhone a Android
d
■ info o revíru
■ členství od 50 €

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

