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Merry Fisher 755
Délka 7,40 m, šíøka 2,78 m, váha bez motoru 1 750 kg, 
doporuèený motor 150 HP, 4 lùžka, samostatné WC...

 P E V DENÍ

K Ø D E

 V ÈR 

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.

SEBEPOZNÁVACÍ REKREAČNÍ 
POBYT NA NÁMOŘNÍ JACHTĚ

Podrobně na: www.ycfenix.cz

www.akitayacht.cz        akitayacht@seznam.cz 

Akita-Yacht s.r.o. 

Ruská 1047/34 

417 03 Dubí 

+420737970155 

+420603502229 
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 Pobytové plavby 
 One Way plavby  
 Informace o p ístavech  
 Kapitánské služby 
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P íznivý vítr do plachet a 
mnoho š astných plaveb Vám 

p eje Akita-Yacht s.r.o. 

V termínu od 8.2. – 
13.3.2013 nabízíme 
zájezd do Austrálie 

na VBÚ – oblast 
Whitsundays 

(souostroví 74 
korálových 

ostr vk ) na 
katamaránu pro 10 

osob 

 

Nabízíme Vám možnost 
dovolené na 

Seychellských ostrovech 
– doprava, ubytování, 

stravování, mo ský 
rybolov, p ístrojové 
potáp ní, výlety na 

okolní ostrovy… 
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Nabídka Lodního servisu Holoubek str. 5

Naučte se správne vázat lodní uzly str. 10–11

Orlická nárž bude čistější str. 12 a 14

Obytná auta Hykro str. 21

Třináct mrtvých a 37 těžce raněných, to je smut-
ná statistika právě uplynulé sezóny. V loňském roce 
se přitom jednalo o 11 obětí a 29 těžce zraněných. 
Čísla, která v minulých dnech zveřejnila SAR jasně 
ukazují na narůstající trend. Samotný Sea-Help přitom 
ve svých statistikách eviduje 459 výjezdů k nouzovým 
situacím, ve kterých se skippeři na Jadranu letos ocitli. 

Hlavními důvody výjezdů byly především technické ne-
dostatky a zdravotní příhody. Podle dokumentace SAR 
obsahující 568 hlášení shromážděných v centrále v Rije-
ce, došlo celkem k přesně třem stovkám zásahů. SAR 
přitom čile spolupracuje se Sea-Help, jehož čluny se v po-
sledních letech staly na Jadranu neodmyslitelnými.

Z celkového výčtu, který obě organizace, SAR i Sea-
-Help vydaly téměř současně, vyplývá jasný trend: 
z důvodu rychle stoupajících cen pohonných hmot 
zůstávají lodě čím dál častěji v marínách a dlouhé 
plavby, časté v minulých letech, již sotva kdo podniká.  
Dalším častým důvodem zásahů je i to, že majitelé 
lodí šetří i na servisu a péči o loď. Počet zásahů právě 
kvůli zanedbané údržbě stoupl cca o 40%. Zdá se, 
že hospodářská krize nyní dostihla naplno i skippery 
na Jadranu.

Další často se vyskytující problém je ale ještě závaž-
nější: Dramaticky letos narostl počet případů přepravy 
zraněných, resp. náhle onemocněných skipperů nebo 
členů posádky. Pro mnohé tak bylo nouzové volá-
ní poslední možností, ke které se upnuli. Chorvatské 
zdravotnictví má však pro převoz nemocných na moři 
jen omezené vybavení. U některých onemocnění srdce 
nebo oběhového systému jde však doslova o minuty 
rozhodující mezi životem a smrtí. S novinkou v Chor-
vatsku proto pro příští sezónu přišel Sea-Help, který 
na zdravotní zásahy nasazuje pohotovostního lékaře 
přímo na člun. Lékař na palubě 350k silného a rych-
lého člunu rozhodně dodá službě jachtařům novou 
kvalitu.

V letošním roce najely v Chorvatsku žluté čluny cel-
kově 4.510 námořních mil a najeto bylo 1253 moto-
hodin. Průměrná dojezdová doba k zásahu byla 41 
minut.

Neveselé statistiky by nás měly před vyplutím přimět 
k realistickému zamyšlení nad vlastními schopnostmi, 
zdravotním stavem a aktuálním vývojem počasí. Pod-
ceňování těchto faktorů vede ke zbytečným krizovým 
situacím. 

Mnoho bezpečně uplutých námořních mil vám přeje 
redakce časopisu Lodě.

■

Mrtvých
a těžce zraněných 
na Jadranu letos 
přibylo

Celní předpisy Chorvatsko
str. 8
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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





Adresa provozovny:
Tomáš Holoubek – Lodní servis, Na Láně (hala naproti č.p 55), Zbýšov u Brna, 66411 

GPS: 16.3490778°E, 49.1529636°N, tel.: +420736720979, e-mail: info@lodni-servis.cz

Nabízíme servis lodí a lodních motorů, prodej náhradních dílů na motory: Yamaha, Mercury, Evinrude, Suzuki, Johnson, 
Honda, OMC, Mercruiser, Volvo Penta a další. Servis a náhradní díly nabízíme na motory od roku výroby 1970. Dále 
nabízíme měření osmozy nedestruktivní metodou, diagnostiku motorů Mercury, Mercruiser, Volvo Penta, Evinrude a další.

WWW.LODNI-SERVIS.CZWWW.LODNI-SERVIS.CZ

Sea Ray F16 XR + JET Mercury 120HP – rok výroby 
1997 člun je ideální k rychlému přemístění a k vodnímu 
lyžování nebo vlečení vodních hraček. Celková hmot-
nost s podvozkem 1250 kg, obsaditelnost max 5 osob, 
délka 4,77 m, šířka 2,14 m, platná Chorvatská viněta 
do 9/2013. CENA: 125 000 Kč (včetně přepravníku).

Sea Ray 290/325DA SUNDANCER – rok výroby 2006 poprvé na vodě 2007. Lod nebyla nikdy havarována a je 
ve stavu nové lodi s maximální výbavou. Motory 2x Mercruiser 5,0 MPI Bravo 3 (2x 194 kW) 530 PS  najeto 145 MTH. 
Výbava: klimatizace, generátor, boční motor, TV+DVD, 2x lednička, mikrovlná trouba, vařič, bimini, persenik atd. 
CENA: 87 000 Eur bez DPH

Wellcraft 210 Sportsman + JOHNSON 200 HP
– rok výroby 2000 nádherný sportovní i rybářský mo-
torový člun je vhodný ke sportovním i rekreačním 
účelům, použitelný i pro záchranáře a potápěče. Vel-
mi stabilní a dobře ovladatelný hodný i do větších vln.
délka 6,63m, šířka 2,51m, kapacita 10 osob, mnoho 
úložného prostoru. CENA: 320 000 Kč (včetně dvou-
nápravového přepravníku).

Fjord Weekender 21 + Mercruiser 5.0  233 PS – rok 
výroby 1974 lod je velice zachovalá a ideální k delším 
výletům s možností přespání. Rozměry: délka 736 cm, 
šířka 265 cm. Výbava: Palivová nádrž 160 litrů, nádrž 
na pitnou vodu 100 litrů, tlaková voda, 2 plotýnkový 
plynový vařič, kompresorová lednice s mrazicim boxem 
atd. CENA: 330 000 Kč (včetně 2,5 t přepravníku).

Quicksilver 470 SPORT + Force 75 HP – rok výroby 
1998 lod je ideální pro vodní sporty a k výletům nebyla 
nikdy havarovaná a nikdy na slané vodě. Příslušenství: 
radio, fi shfi nder Humminbird, hloubkoměr, tažné zaří-
zení pro lyžaře, zimní plachta, persenik, bimini,brždě-
ný přepravník,nový žebřík do vody atd.
CENA: 190 000 Kč (včetně přepravníku).



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 



5. – 7. 4. 2013
www.forcaravan.cz

4. VÝSTAVA OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ A KARAVANŮ

CARAVAN_13_195x131.indd   1 30.10.12   15:06

4 / 2012 7



Už v dubnu letošního roku varoval Sea-Help, přední poskytovatel 
asistenčních služeb na moři, že se chorvatské celní úřady zaměří 
na zahraniční skippery, jejichž lodě pobývají dlouhodobě v chor-
vatských vodách. Zákonné opodstatnění této aktivity tkví v mezi-
národních celních podmínkách, které nyní v souvislosti s chysta-
ným přistoupením balkánského státu k EU začali chorvatští celníci 
nekompromisně aplikovat. Zjednodušeně řečeno jde o to, že za-
hraniční lodě, které v Chorvatsku bez přerušení pobývají 18 mě-
síců, musejí zde být také procleny. Zatímco před několika měsíci 
se ještě někteří nad touto zprávou ušklíbali a domnívali se, že jde 
o zbytečnou paniku, nyní to vypadá, že kritikům tak trochu tuhne 
úsměv. V současné době totiž informují o této okolnosti vlastníky 
lodí i chorvatské maríny.

Skipperům tak nezbývá než jednou za zmíněné období projít celní 
procedurou, opustit chorvatské vody a posléze opět projít zpětnou celní 
procedurou. Tomu, kdo toho není schopen, resp. to nestihl, nezbývá než 
zaplatit clo ve výši 20% z hodnoty lodě. Poslední slovo při jejím stanovo-
vání pak mají zase celní orgány a vzhledem k notorickému nedostatku 
v chorvatské státní pokladně je nasnadě, že tuto hodnotu určí vždy spíš 
vyšší než nižší.

Většina chorvatských marín na jadranském pobřeží o tomto chysta-
ném opatření informovala své hosty včas, aby tito stihli učinit příslušná 
opatření, resp. stihli se jednou vypravit mimo chorvatské vody a opět se 
nechat proclít zpět. K tomu šéf Sea-Help, Wolfgang Dauser pozname-
nává: „Není rozhodně povinností marín své hosty informovat o těchto 
záležitostech, je to mnohem spíš jejich dobrá vůle, jelikož každý se musí 
sám zajímat o zákony země, ve které působí.“

Postup Chorvatských celních orgánů
v marínách je nyní rigorózní

Popsaná situace vede k tomu, že v chorvatských marínách panuje 
teď na začátku listopadu větší provoz než v celé sezóně a malá celní 
mola pochopitelně nebývalému zájmu zdaleka nestačí. Podle zpráv 
skipperů, které Sea-Help má k dispozici není v Pule výjimkou ani 40 
lodí čekajících na celní odbavení.  Wolfgang Dauser k tomu ještě do-
dává: „Pokud by ale někdo pojal úmysl po vyclení na chorvatské stra-
ně zajet za“roh“do nejbližší zátoky a tam pak před návratem zpět ně-
kolik hodin vyčkat, může narazit na potíže a riskuje pokutu. Patrolující 
úřední lodě dbají přísně na to, aby vyclené lodě také skutečně 12-ti 
mílové pásmo opustily.“

Pro některé skippery, kteří jarní varování Sea-Help nebrali příliš vážně, 
může představovat nynější situace nemalý problém. Někteří nedosta-
li zprávu z maríny, jiní zase své lodě, které již dávno nejsou v pravém 
slova smyslu schopny mořské plavby, používají jen jako plovoucí chatu. 
Opustit Chorvatsko by měl ale i ten, kdo třeba jen odložil opravy a má 
teď loď v maríně vytaženou na břeh. Situaci nyní zhoršují ještě známé 
a nebezpečné podzimní mlhy a rovněž zhoršující se počasí, které skippe-
ry dostává pod časový tlak.

Sea-Help proto všem, kteří se ještě nestihli s touto situací vypořádat 
velmi doporučuje, aby do svých časových plánů započítali dostatečně 
velkou časovou rezervu, jelikož takové množství odbavovaných lodí ještě 
chorvatské celní úřady nezažily. Podceňovat se rovněž nevyplácí ani tech-
nický stav lodí a jejich schopnost mořské plavby vzhledem k panujícímu 
podzimnímu počasí. Wolfgang Dauser závěrem ještě dodává: „Obviňovat 
ale maríny, že nahlásily lodě svých hostů celním úřadům rozhodně nemá 
smysl, protože to jednak je jejich zákonem daná povinnost a jednak, po-
kud by tak neučinily, vystavily by se samy riziku pokuty. ■

Postup Chorvatských celních orgánů
v marínách je nyní rigorózní
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Kotevní uzel
S pojistkou slouží k bezpečnému uvá-
zání kotvy, s pojistkou naopak výborně 
poslouží pro uvázání fendrů s možnos-
tí jejich pohodlného uvolnění.

Lodní smyčka
Slouží pro uvázání lana ke kruhu nebo 
k tyči.

Knakovací uzel
Používá se k uvázání lana na lodní va-
zák. Jeho výhodou je, že jeho pomocí 
zkrátíme lano na potřebnou délku.

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA  SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA  
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Ambulanční
(refovací) uzel

Slouží k uvázání jedno konce lana 
na druhý.

Osmičkový uzel
Slouží jako zarážka na konci otěží.

Dračí smyčka
Nejuniverzálnější uzel. Pomocí dra-
čí smyčky lze lano kdekoliv bezpečně 
uvázat.

Správné vázání lodních uzlů je základem 
dobré námořnické praxe.

NEJPEVNĚJŠÍ UZLY
UVÁŽETE VŽDY
Z NAŠICH LAN
www.provaznictvi.cz

– základní lodní uzly– základní lodní uzly

www.provaznictvi.cz
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Vodní nádrž Orlík slaví v letošním roce již padesát let od svého pl-
ného uvedení do provozu. Toto unikátní technické dílo je součástí 
Vltavské kaskády, která pomáhá regulovat průtok Vltavy – zmírňovat 
povodňové stavy a nadlepšovat průtok v období sucha. Vodní nádrž 
Orlík měla velký pozitivní vliv zejména během povodní v roce 2002, 
kdy přispěla výraznou měrou k transformaci povodňové vlny na Vlta-
vě a pomohla tak ochránit obce na jejím dolním toku, včetně Prahy, 
před ještě většími škodami na majetku. Elektrárna u hráze přehrady 
dodává do rozvodné sítě elektrickou energii ve špičkovém provozu. 
Vzdutí přehradního jezera se nachází na území dvou krajů, Jihočes-
kého a Středočeského, je dlouhé 70 km a sahá až k Týnu nad Vlta-
vou a na Otavě téměř k Písku. Byl tak zásadním způsobem změněn 
charakter této krajiny. Hluboká romantická říční údolí byla historicky 
hojně využívaná voraři, kteří splavovali dřevo ze Šumavy až do Prahy, 
a později vodáky k rekreaci.

ORLICKÁ NÁDRŽ
by měla být v budoucnu čistější
Kdy a jak se toho podaří dosáhnout?
Úvodem stručně k historii a současnému stavu.

ORLICKÁ NÁDRŽ
by měla být v budoucnu čistější

Rozlehlé přehradní jezero po svém napuštění přispělo k dalšímu rozvoji 
cestovního ruchu v této oblasti, orientovaného zejména na letní rekreaci. 
V sedmdesátých a osmdesátých letech pak tato destinace patřila k nejvý-
znamnějším v celé České republice. Současně se ale v té době také začínal 
na kvalitě vody projevovat vliv eutrofi zace nádrže a místně již docházelo 
k rozvoji vodního květu sinic. Během dalších let se tyto projevy bohužel jen 
dále zhoršovaly a zejména na území Jižních Čech vedly k výraznému útlu-
mu cestovního ruchu, následně tak k omezení nabídky práce a vysídlení 
části obyvatel do obcí a měst s lepší dostupností zaměstnání.

Kvalita vody během léta výrazně limituje zejména koupání – vodní 
květ sinic má negativní vliv na lidské zdraví. Ke zhoršení kvality vody 

...jachtařské oblečení 
nejen na loď

www.harkensport.cz

Otevřena
prodejna
v Praze!

Pokračování článku na str. 14
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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.“

Prodám osobní vyhlídkovou loď Carinu
pro 56 osob: 16,46 m / 3,57 m / 0,6 m
20 t, Deutz diesel 60 PS, Čs Loid do 2015.
Na Dolní Vltavě zajištěno kotvení, přístavní můstky, 
zakázky, servis. 1,5 mil. Kč + DPH.

V případě zájmu mne kontaktujte.

Petr Kožený
kozeny.petr@volny.cz

tel.: 602 326 261

* 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

* 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
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dochází během koupací sezóny 
zpravidla postupně, a to od příto-
ků nádrže, kde se vodní květ sinic 
často začíná objevovat již v červ-
nu, směrem ke hrázi, kam až 
zpravidla do konce léta postoupit 
nestihne. „Zelená hladina“ se ob-
vykle zastaví poblíž hranic Jiho-
českého a Středočeského kraje 
a s nástupem chladného počasí 
pak klesne ke dnu. Orlická nádrž 
patří mezi velmi vyhledávané de-
stinace pro vodní sporty, a to jak 
majiteli motorových říčních lodí, 
tak i plachetnic. Láká je zejména 
její rozlehlost, romantické scené-
rie a značné soukromí četných zátok. Zázemí pro tyto sporty je velmi 
rozvinuté zejména ve středočeské části přehrady, kam je také koncen-
trována většina marin, a je zde i značná i koncentrace plavidel. Na-
hrává tomu i fakt, že zde obvykle zůstává po celou sezónu zatím voda 
poměrně čistá. I vyznavači těchto sportů mají své zkušenosti s tím, že 
plavba v brčálově zeleném sinicovém šlemu není příliš přívětivá pro 
chlazení lodních motorů...

Projekt Revitalizace Orlické nádrže
a příčiny současného stavu

Z iniciativy obcí nacházejících se při Orlické nádrži v její jihočeské 
části, tedy těch postižených znečištěním nádrže nejvíce, vznikl v roce 
2007 projekt Revitalizace Orlické nádrže. Od svého počátku je koor-
dinován Svazkem obcí regionu Písecko, jehož členy tyto obce jsou, 
a podporován Jihočeským krajem. Projekt si klade za cíl oživení ces-
tovního ruchu v této oblasti a rozvoj regionu. Bylo zřejmé, že toho ne-
bude možno dosáhnout bez trvale udržitelného zlepšení kvality vody 
v nádrži. Proto se projekt v počátku zaměřil zejména tímto směrem. 
Za odborné garance Vědecké rady, která byla zřízena jako poradní 
orgán Svazku obcí regionu Písecko, byly rekapitulovány poznatky 
o stavu Orlické nádrže, příčinách nevyhovující kvality vody a vytýčena 
strategie na její zlepšení. Vědecká rada zahrnuje tým odborníků všech 
dotčených oborů z partnerských organizací: Povodí Vltavy s.p., Pří-
rodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, Hydrobiologického ústavu 
Biologického centra v.v.i. a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany 
půdy v.v.i. 

Byla potvrzena původní domněnka, že příčinou současného nevy-
hovujícího stavu je nadlimitní přísun sloučenin fosforu do nádrže z je-
jího povodí. Povodí Orlické nádrže je velmi rozsáhlé. Zahrnuje téměř 
celý Jihočeský kraj a částečně zasahuje také do kraje Středočeského, 
Plzeňského a na Vysočinu. Odborníci z Vědecké rady zjistili, že pokud 
se podaří omezit stávající přísun fosforu do nádrže o dvě třetiny, do-
jde k požadovanému zlepšení kvality vody. Bylo také popsáno, že se 
zdroje fosforu nachází v celém povodí nádrže, mezi nejznečistěnější 
však patří zejména povodí Skalice, Lomnice a Lužnice. Zdrojem fos-
foru jsou obecně nedostatečně čištěné komunální odpadní vody a při 
nesprávné hospodářské praxi ve vztahu k povrchovým vodám, místně 
také zemědělství (zejména živočišná výroba) a produkční rybářství. 
Takové zdroje byly nalezeny a popsány v celém povodí nádrže. Vliv 
malých obcí a rekreačních středisek v jejím těsném okolí není sumárně 
zásadně významný, protože tyto zdroje patří mezi velmi malé, avšak 
během koupací sezóny pomáhají zcela bezprostředně negativně zhor-
šovat stav přilehlých zátok nádrže. Bylo také potvrzeno, že sedimenty 
uložené na dně nádrže nijak zásadně její kvalitu vody neovlivňují.

Jaká budou opatření na zlepšení kvality vody
a jaké jsou první výsledky projektu?

Projekt Revitalizace Orlické nádrže se po pěti letech nachází ve své 
velmi důležité fázi. Během předchozích let bylo zjištěno, proč bývá 

v létě voda v nádrži zelená a co 
je potřeba pro zlepšení udělat. 
Z již uvedeného vyplývá, že řešení 
je velmi jednoduché. Je potřeba 
omezit přísun fosforu do nádr-
že na jednu třetinu současného 
stavu a pak bude voda v ní čistá. 
Nyní je před námi krok nejdůle-
žitější – určit jak, co nejrychleji 
a neefektivněji toho dosáhnout. 
Tyto informace má poskytnout 
studie proveditelnosti, jejíž přes-
né odborné zadání je Vědeckou 
radou nyní pečlivě připravováno. 
Není to úkol jednoduchý, proto-
že žádná podobná studie, natož 

u nádrže s tak velkým povodím, dosud nebyla v České republice re-
alizována. Velkým úkolem pro příští rok je také zajistit fi nancování 
jejího pořízení, přičemž by i její vlastní zpracování mělo být velmi věc-
ně i ekonomicky efektivní, odborně správné a přinést výstupy, kte-
ré budou co nejsnáze využitelné v praxi. Konkrétní návrhy opatření 
na omezení zdrojů fosforu tedy přinese teprve tato studie. Již nyní 
je ale zřejmá jejich určitá obecná podoba. Část opatření bude spo-
jena s dodržování, tzv. správné praxe. Tou se rozumí správná praxe 
při nakládání s odpadními vodami a při zemědělském a rybářském 
hospodaření. Tato opatření jsou současně nejlevnější, k  realizaci ne-
bude zpravidla potřeba žádných velkých investic a jejich naplňová-
ní bude spočívat zejména v důsledném uplatňování a vymáhání této 
správné praxe. Ta by měla být samozřejmá již nyní, ale bohužel tomu 
tak, nejen v povodí Orlíka, zatím není. Správná praxe by samozřejmě 
měla platit i pro chování rekreantů přímo u přehrady - pro majitele re-
kreačních objektů, sportovní rybáře a další. Druhou skupinou budou 
opatření spojená s projekty investiční povahy (výstavba ČOV, dočiš-
ťování vody v nových biologických rybnících, podpora samočisticích 
schopností krajiny atp.) a změnou režimu a technologických postupů 
hospodaření.

 Konkrétní dílčí opatření na zlepšení kvality vody v nádrži jsou re-
alizována již nyní. „První vlaštovkou“ je nová čistírna odpadních vod 
a kanalizace na Zvíkovském Podhradí, které se nachází těsně u sou-
toku Otavy a Vltavy. ČOV za sebou měla již na počátku tohoto léta 
zkušební provoz a kvalitně čistila odpadní vody z obce. V předešlých 
letech zde docházelo vždy k rozvoji sinicového vodního květu nejprve 
v přilehlém otavském rameni nádrže a teprve asi za dva týdny v ra-
meni vltavském. Letos tomu bylo poprvé naopak. Svazek obcí regionu 
Písecko pomáhá obcím v těsném okolí nádrže za grantové podpory 
Jihočeského kraje připravovat smysluplné projekty na čištění odpad-
ních vod a ucházet se o fi nancování jejich realizace ve výzvách přísluš-
ných dotačních titulů.

Jaká tedy bude Orlické nádrž v budoucnu?
Pokud se podaří realizačnímu týmu projektu Revitalizace Orlické 

nádrže naplňovat vytýčené cíle a harmonogram prací, začne se zlep-
šovat i kvalita vody. Toto zlepšení nebude skokové ale postupné – ná-
stup sinic bude v sezóně pozdější, začne se zlepšovat stav zátok apod. 
Za deset až patnáct let by pak již nemělo docházet k většímu zhor-
šování kvality vody během sezóny. Pokud se to podaří, bude vytvo-
řen důležitý předpoklad rozvoje cestovního ruchu a regionu. K tomu 
bude potřeba spolupráce všech, kterých se tato problematika týká – 
představitelů samospráv, státní správy, podnikatelů v cestovním ruchu 
a dalších, tak aby se podařilo navázat na někdejší věhlas a oblíbenost 
této destinace, která je nyní opomenutá, ale skýtá velký potenciál 
ke svému rozvoji. Velmi nás těší, že se okruh podporovatelů, příznivců 
a zájemců o projekt stále rozšiřuje, proto věříme, že se podaří jeho 
cíle naplnit. Pokud Vás téma vyčištění Orlické přehrady a oživení ces-
tovního ruchu a regionu zaujalo, těšíme se na Vaše případné postřehy 
na mailu sorp@centrum.cz ■
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5. ročník

www.lodenavode.cz

17.–21.4. 2013 – Praha
Rašínovo nábřeží, Smíchovská pláž a Hořejší nábřeží

KARAVANY V PRAZE&
VÝSTAVA LODÍ, LODNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, VODNÍCH SPORTŮ A KARAVANŮ

Otevírací doba výstavy:
ST až PÁ 10-18,30   SO 9-21   NE 9-17

Asociace lodního průmyslu ve spolupráci s Promotýmem Praha připravují na 17.–21. dubna 2013
v Praze (Rašínovo nábřeží, Smíchovská pláž a Hořejší nábřeží) již pátý ročník výstavy lodí, vodních
sportů, lodního příslušenství a nově též karavanů LODĚ NA VODĚ a KARAVANY V PRAZE.

Výstava LODĚ NA VODĚ je v České republice i ve střední Evropě
svým pojetím a ve svém oboru jedinečná. Výjimečnost projektu
spočívá především v možnosti vystavovat lodě jak na výstavní
ploše na nábřeží, tak i na vodní hladině řeky Vltavy v samotném
centru hlavního města. Výstava KARAVANY V PRAZE, která v sobě
zahrnuje nejen obytné automobily a přívěsy, ale i vybavení pro
pobyt v přírodě, je přirozeným partnerem výstavě LODĚ NA VODĚ.

Stále větší zájem vystavovatelů o prezentační plochu vede letos
pořadatele k dalšímu rozšíření výstavní plochy na celkových
18 000 m2. Díky rozšíření nomenklatury je očekáváno více jak
20 000 návštěvníků.

NOMENKLATURA VÝSTAVY LODĚ NA VODĚ A KARAVANY V PRAZE 2013

1. Lodě
1.1. Motorové lodě
1.2. Jachty
1.3. Plachetnice
1.4. Nafukovací čluny
1.5. Záchranářské čluny
1.6. Vodní skútry
1.7. Rafty, kánoe, kajaky

2. Lodní příslušenství
2.1. Lodní motory
2.2. Příslušenství 

k motorům
2.3. Přívěsy pro lodě
2.4. Potřeby pro jachtaře
2.5. Mola

2.6. Příslušenství 
pro vodní skútry

2.7. Navigace, elektronika
2.8. Mapy, publikace
2.9. Záchranné prostředky a vesty
2.10. Oblečení, obuv a doplňky

3. Vodní sporty
3.1. Potápění
3.2. Rafting, kanoistika 

a veslování
3.3. Vodní lyžování
3.4. Windsurfing, surfing
3.5. Kiteboarding, kitesurfing
3.6. Wakeboarding, wakeskate
3.7. Aquazorbing

4. Služby
4.1. Chartery a dovolená
4.2. Kapitánské zkoušky
4.3. Přístaviště
4.4. Servis
4.5. Pojištění, leasing

5. Karavany a kempování
5.1. Obytné automobily
5.2. Obytné přívěsy
5.3. Příslušenství a vybavení

pro karavany
5.4. Vybavení pro pobyt v přírodě
5.5. Rybaření

6. Organizace a kluby



   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:

www.yachtclubbarrandov.cz  ■  yachtclub@yachtclubbarrandov.cz

tel.: 274 779 791, 382 275 494

PRONÁJEM PLACHETNIC NA ORLÍKUPRONÁJEM PLACHETNIC NA ORLÍKU
Jachtařský přístav s restaurací,
penzionem a bungalovy.
Zázemí pro Vaši dovolenou
nebo víkend s lodí.

Jachtařský přístav s restaurací,
penzionem a bungalovy.
Zázemí pro Vaši dovolenou
nebo víkend s lodí.

TIŠTĚNÝ PERGAMEN JAKO VZKAZ V LÁHVI

www.plavby-vltava.cz
cell: 00420 603 58 48 92

Splňte sobě, své rodině nebo přátelům dětský sen a vylovte pro ně opravdový vzkaz v láh-
vi, který vypadá, jako by ležel na dně moře nejmíň 1000 let. Takováto poukázka v podobě 
tištěného pergamenu je vstupenkou na dobrodružnou plavbu lodí po Vltavě. Svou origi-
nalitou potěší nejen dospělé, ale zcela jistě také děti, které se budou tak trochu chtít cítit 
jako námořníci nebo piráti.
Poukaz obsahuje plavbu jednou za našich lodí na 2 hodiny centrem Prahy s obědem nebo 
večeří. V ceně nabídneme tradiční český aperitiv a bohatý výběr z švédských stolů, které 

zahrnují studenou i teplou kuchyni. Nezapomeneme ani
na sladkou tečku. Aby byla plavba co možná
nejpříjemnější, podáváme během plavby
½ lahve sektu na osobu.
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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

22

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

 1 PLACHETNICE
Prodám formu na trup a palubu mini 6,50, 
plan manuard 2009, cena dohodou, kraj 
jihomoravský, Milan Kolacek, martinska 
osada 85, zastavka, +33 6789 55 314,
e-mail: milan@milan-transat.eu

Yacht Sobotka Sasanka. Hlavní plach-
ta a genua Fiala Sails, rolfok Plastimo, 
vinšny Lewmar, stoppery, organizéry. 
V případě zájmu je možné k lodi zakoupit 
dvouosý otypovaný vlek. Kontakt: Roman 

Felix roman.felix@fsak.cz 602 237 932

Skippi 650 Cruiser. Tovární výroba rok 2006, 
Velmi rychlá loď, spouštěcí kýl, vysouvací 
čelen, kování ronstan a harken, persenik, 
kotva, nové lana a plachty včetně obalů + 
genaker, motor 3,5 Tohatsu v záruce, v zimě 
hangárovaná, používaná jen soukromě. Foto 
na http://plachty.rajce.idnes.cz/QUICK_III/. 
K lodi můžu prodat i úplně nový vlek tovární 
výroby s SPZ, cena 40.000 Kč Kontakt: Radim
Hasman radim.hasman@seznam.cz +420 
608 345 575

Vaurien – plachetnice je plně funkční pro 
4 osoby a vhodná pro začátečníky. Per-
zenik a manipulační vozík v ceně. Dřevo. 
18.000 Kč Kontakt: Pavel pamaer@cent-
rum.cz 736 781 819

Skelet plachetnice tovární výroby. Prodám 
laminátový skelet kýlové plachetnice Sa-
sanka, duralový stěžeň, plány, stavební 
povolení, nedodělaný přívěs za auto,naře-
zané hlavní příčky, překližka, akumulátory 
atd. Více na emailu Kontakt: Karel Soukup 
karelsou@seznam.cz 731 346 509

SCHWARZ Sasanka 129 000 CZK  Czech 
Republic, Orlík 6,7 m m 2,32 m m 115 cm 
m laminát 1993 1 YAMAHA 4,0 kW kaju-
tová plachetnice dobrý benzín a saildrive 
řízení ovládací pákou 16,60 qm Kontakt: 
Ing. Renata Skamenová info@advokati-
praha.com 737 329 533

Prodám plachetnici JANMOR 28, d. 8,50 m, 
š. 2,86 m, výtlak 3 t, šalupové oplachtění, 
motor přívěsný 4takt Mercury 9,9 Hp. Kajut. 
6 osob. Rok výroby 2004. Velmi dobrý stav. 
500.000 Kc Kontakt: Stanislav Hlína crazyj-
ohn01@seznam.cz 724 758 349

Prodám kajutovou plachetnici typu Sa-
sanka; délka 6,7m; šířka 2,23 m; 4 lůžka; 
lodní osvědčení do 4/2015; v roce 2011 
zrenovován vnitřek včetně polstrování; 
závěsný motor Tohatsu (3.7kW)?dlouhá 
noha; stěžeň a ráhno?dural; sada pla-
chet; vinčny; záseky; rolfok; kompletní 
lana – nová v 2011 a 2012; kotva; ba-
deplato; zadní schůdky do vody, čelen; 
solární panel s regulatorem. chem. WC; 
vniřní osvětlení; postavec na kolech. 
Rychlé jednání – sleva. Kontakt: Mira re-
prap@email.cz 776 616 000

Nabizím kajutovou plachetnici C&C Shark 
24. R. 1972, 950 kg, závěsný motor, Nové 
Město nad Metují. Oldřich Frank jane.
kom@seznam.cz 605 138 083

Jonaskatamaran Elsa 26. Plachetní kata-
marán (9x5m) přepravitelný za osobním 
autem (8x2,5m). V trupech je stojná výš-
ka. 6lůžek, kuchyne, toaleta, zabudované 
nádrže na 150 l. Stabiní rychlá loď pro vel-
kou posádku. Po 6-ti sezonách v Chorvat-
sku byla vždy loď skladována a udržová-
na pod střechou v ČR. K vidění na Lipně. 
Kontakt: Zouhar Zdeněk zouhar@szdc.cz 
602 616 859

NACRA F18. Rok výroby 1997, délka 18 
stop, plocha plachet 40 m. Váha 180 Kg. 2 
sady plachet ve výborném stavu. Plováky 
nový gelcoat 2010, takže jsou jako nové. 2 
sady kormidel Honza, jánské nám. 2, cheb, 
777 863 014 , e-mail: prindle@seznam.cz

 2 OKRUHOVÉ PLACHETNICE
Laminátová plachetnice třídy 420, vhodná 
pro dvoučlennou posádku (i pro začáteč-
níky), na rekreaci. Stěžeň a ráhno dře-
věné, kování je kompletní, plachty a kor-
midlo nejsou ve výbavě. Do lodi neteče, 
naposledy na vodě 2010. Rok výroby 
1973 Kontakt: Monika Grimová monika.
grimova@gmail.com 603 749 381

 3 MOTOROVÉ LODĚ
Člun Bayliner 185, r.v.2004, motor Merku-
ry 3.0, otevřená špička, uložné prostory, 
v ceně 6x fendr, bimini, kočárek, převozní 
plachty, čidlo sonaru, rádio, vlek bez TP., 
Velice pěkna lod. Cena 250000 Kč. Kon-
takt: HP.elektro@email.cz 604 208 655

RIO 28, r.1985, motor Evinrude 48kW, 
cena 250.000 Kc Kontakt: jaroslav.se-
gert@email.cz 608 960 350

Prodám ocelovou motorovou loď s novým 
motorem o výtlaku 4,5t, delka 8,00m, šíř-
ka 2,72 m, ponor 0,70 m, volný bok 0,89m. 
V záruce. Cena 390.000 Kč bez DPH. Hana 
Jahelková, Ke Korunce 662/1, 107 00, Praha 
10, 602 714 885, e-mail: hanaja@email.cz

Prodám motorový člun Viper 203 od ně-
meckého výrobce lodí Europe Marine. 

Rok výroby 2003, motor Mercruiser 3.0i, 
101 kw, až pro 6 osob, s kompletním vy-
bavením – bimini, převozní plachta, nová 
plachta na zaplachtování celé lodi, kot-
va, fendry, rádio cd. Délka 6,20 m, šířka 
2,35m, váha 2 150 kg kajuta – spaní pro 
2 osoby. ČR doklady. Součástí je přívěs. 
Stav lodi i přívěsu je velmi dobrý. Úspor-
ná loď, ideální pro vodní sporty. Kontakt: 
zbyněk krejčíř zbynek.krejcir@gmail.com 
731 400 820

Prodám motorový člun MARIAH 18 SX, 
vestavěný motor Mercruiser 3.0, 135 HP, 
r. výr. 2007, do provozu 2008, bimini, 
plachta přes kokpit a převozní plachta, ne-
rezová vrtule, pravidelný profi  servis, vel-
mi dobrý stav, málo jetý Kontakt: Mgr. Li-
bor Jeřábek libor.jerabek@centrum.cz 
+420 606 775 445

Prodám motorovou jachtu Saga 27 ak. 
Laminát norské výroby z roku 1973. 
Délka 8,15, šířka 2,65, motor Yanmar 
28 hp, malá spotřeba, nový motor 120 
motor hodin. Typováno pro 8 osob. 
Přední a zadní kajuta, prostorná kor-
midelna s malou kuchyňkou. Spaní pro 
6 osob, oddělené WC. Kontakt: ojh@
email.cz tel. 603 490 865

Prodám mot.člun BAYLINER 1952CA-
PRICL, rv.1994, d5, 69m, š2, 29m,max. 
8osob, motor Mercruiser 3.0L, 102,2kW,-
technická do05/15,příď lodě plná,per-
senic,převoz.plachta,dvouosý vlek,ce-
na179000kč Josef Majer,Ulice: Souhrady 
42, Radomyšl, +420602541862, E-mail: 
jmajer.kovo@seznam.cz
Prodám loď s motorem mercury, 3.5 
kp, čtyřtakt chlazený vodou. Foto pošlu 
do emailu. Cena po domluvě.Marie Vin-
klerová,Na Drahách 440,Veselí nad Mo-
ravou,Telefon: 60370179
E-mail: marievinklerova@seznam.cz

Prodám exkluzivní motorový člun sea-
doo explorer pro 5 osob.r.v.1993,motor 
rotax 580-65PS,české i mezinárodní 
doklad, STK do roku 2013.Člun je v su-
per stavu,motorově bez problémů.Cena 
včetně vozíku.Víc info po telefonu.Rych-
lé jednání sleva,důvod prodeje,koupil 
jsem silnější člun. Kontakt: Roman Malík 
wong1@seznam.cz +420732805144

www.navigatour.cz
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Prodám Norskou turistickou motorovou 
loď s kajutou Troll 20 – podobné jako 
Saga nebo Fjord,Comet,délka – 6,20m , 
šířka – 2,26m, vybavena motorem Volvo 
Penta MD5A /diesel/,spotřeba 1L /hod-ná-
drž 40L. Nové polstry,nový výfuk – nerez 
,zánovní šroub + hřídelové vedení,bez vle-
ku ,ideál pro vodní turistiku – lze přepravit 
přepravníkem ,zimní cena. Kontakt: Martin 
H marha@tiscali.cz tel. 608 418 321

Prodám Coverline 640 cabin,3,0 mer-
cruiser,benzín,100kW.r.v 2003,délka 
6,4m(s platem 6,8m),šířka 2,45m,4 
lůžka,8 míst,servořízení, dřez,chem.
záchod,kompletní plachty včetně pře-
pravní,koupací plato,el. trim. klapky-
,přívěs celk.hm. 2000kg, váha lodě 
1200kg,za běžným autem dobře pře-
pravovatelná velmi příjemná a úsporná 
jachta.cena 469000Kč,dohoda možná 
tel. 603477190 Kontakt: Michal Jirman 
auto@autojirman.cz 603477190

Bayliner Ciera 2655, 570.000,- Kc. Pra-
videlný servis, motor 5l karburátor ve-
lice úsporná verze motor po GO včetně 
nového karburátoru a noha má nové lo-
žiska. manuální toaleta. Cena je včetně 
brzděného vozíku r.v. 2007 Možno pro-
jet na vodě. Kontakt: Radek Pilař radek.
ppp@seznam.cz 774282566

Nabízím ocelovou obytnou lod´12m, 
šiřka 3m., Zabudovaný motor Mer-
cedes 300D.Kotviště v Praze Libni. 
660.000 Kč Kontakt: rybspec@gmail.
com 608553839

Motorový člun Bayliner 185, r.v.2004, 
Merkury 3.0,otevřená špička,v ceně 6x 

fendr,bimini,kočárek,převozní plachty,-
čidlo sonaru,rádio,převozní vlek,po go 
nohy.275000,-dohoda,60420865,Hynek 
Palát, Libeř 36,Dolní břežany,E-mail: 
HP.elektro@email.cz

Bayliner 2355 Ciera, r.v. 96, usporný 
motor Mercruiser 4,3, spaní 4, jízda 8 
osob, sprcha, kuchyň, lednice, tv, dvd, 
audio 3kW, nové oplachtění, VHF vysí-
lačka, trim klapky, led osvětlení, sonar, 
atd. Zimní cena 499 000 Kč. Kontakt: od-
tahova.sluzba@email.cz 728 347 250

 6 NAFUKOVACÍ ČLUNY
Zodiac Cherokee 495 Komplet člun+pří-
věs,garážováno,provozováno cca 3 týd-
ny v roce-Chorvatsko,pravidelný pose-
zonní servis (doloženo servisní knihou).
Výbava: kompletní konzole řízení se spí-
nací skříňkou a ovladačem el. trimu,o-
táčkoměr,ukazatel trimu, nádrž 25L, pol-
strovaná dvojsedačka s uzamykatelným 
úložným prostorem,polstrovaná skládací 
opalovací plocha na přídi, úložné prosto-
ry v kýlu,navigační světla, čerpadlo, bi-
mini, radarový oblouk, transportní plach-
ta. 190.000 Kc Kontakt: lazak@volny.cz 
603 213 963

Prodám člun Adventure M-299, rok vý-
roby 2008. Délka 3m, šířka 1.6m, prů-
měr válců 0.42m, nosnost 450kg, počet 
osob 4, motor max. 10HP, hmotnost 
člunu 44kg, CE kategorie D, dřevěná 
skládací podlážka vyztužená bočním 
ALU profi lem, dvě lavičky. Pěkný stav, 
plně funkční. Koupil jsem v setu s moto-
rem, ale člun nepotřebuji. Na foto níže 

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

  
Marina Orlík

 - otevřeno:
 restaurace

 přístav 
 pronájem lodí

není plně nafouknutý. Nová cena 9900,- 
Kontakt: Tomáš Kruška tomas@kruska.
cz 731624897

BRIG EAGLE 600 500 000 CZK Czech 
Republic, Praha 6,0 m 2,5 m 0,4 m Hy-
palon / Neopren 2003 300 1000 kg 
12osob 5 HONDA 125 kW 150 l sportov-
ní člun velmi dobrý stav V roce 2005 za-
budován nový motor HONDA 150 ps za-
koupený v ČR za 450 000,- Kč Kontakt: 
Martin Domanský klecanky@email.cz 
+420 777 777 771

Apex RIB nafukovací člun z Hypalonu-
,5.33m5x kastlík,105L nádrž+Suzuki 
DF50TL 70 mth,po servisu-faktura+vlek 
do 750 kg. Vše 2008 zánovní. Josef 
Schulz, Wattova, Praha, 777 858 155, 
e-mail: chozzee1@seznam.cz

 11 VESTAVNÉ MOTORY
Volvo Penta AQ120B, 120PS (88,2kW) 
benzín, motor je funkční, pracoval spo-
lehlivě do výměny za slabší. Obsah: 
1,78 L, Cena k jednání 25000 Kč Kon-
takt: Prediger Petr prediger@centrum.cz 
777 63 63 62

 26 OSTATNÍ
Zájemcům o koupi lodě v ČR i v zahrani-
čí poradí a stav lodě prověří profesionál 
v oboru. Praxe 30let. Vyhnete se tak ztrá-
tám. Korektní jednání.Tel. 721 679 711

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, stav-
ba vleků pod loď, montáž doplň. vyba-
vení ,prodej náhradních dílů.
www.agapaservis.cz, +420 777 289 455, 
info@agapaservis.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. Vy-
soká profesionalita. 19. sezona.
www. vltava-yacht.cz, +420 602 254 932, 
+420 222 310 129, pinos@vltava-yacht.cz

MARINA FRAGATTA
Měchenice – plovoucí molo, ubytová-
ní, restaurace, cukrárna, parkování, slip 
do vody. www.marinafregatta.cz

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.: 602 183 157. 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 německý motorový člun VIPER 
203. R.v. 2003, motor Mercruiser 3,0i, 
101 kw, d 6,20 m š 2,35 m váha 1 180 kg, 
kajuta 2+1, součástí bimini, plachta. 
Cena 350 000 Kč, tel. 731 400 820

Prodám ocelovou motorovou loď 
s novým motorem o výtlaku 4,5 t, 
delka 8,00 m, šířka 2,72 m, ponor 
0,70 m, volný bok 0,89 m. V záruce.
Cena 390.000 Kč bez DPH, Telefon: 
602 714 885

Coverline 640 Cabin, Mercruiset 
3,0,100 kW, rv 2003, 6,4 x 2,4, 5 lůžek 
+ 8 míst, trimklapky, koupací plato, 
dřez, chm. záchod, přívěs 2000 kg, 
servo, plachty, cena 469.000 Kč,
tel. 603 477 190
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NOVÉ SKLADOVÉ LODĚ IHNED K ODBĚRU 
Stánek Yacht Professional, a.s.

DORAL Cuddy ELITE 265, 2012

Délka trupu 8,1m; šíře 2,6m
Volvo 5,7 GXI DP, 320 PS
Černý trup, černé kryty vč. bimini, příďové matrace, 
lednička v kokpitu.

RINKER 196 BR, 2012

Délka trupu 5,98m; šíře 2,4
Volvo 4,3 GI SX 320 PS
Černý trup, bimini.

RINKER 246 CAPTIVA CC 2012

Délka 7,98m ; šíře 2,59
VOLVO 5,7 L DI DP 300 PS
Černý trup, černé kryty.

BOAT EXPO 2012, 
22. – 25. Listopad 2012

COBALT 243, 2013

Délka trupu vč. plata 7,9; šíře 2,59m
VOLVO 5,7 GiC DP 300 PS
Černý trup, kryty černé, bimini, plato se schůdkem a 
žebříčkem, toaleta s macerátorem, GPS Garmin.

FRAUSCHER ALASSIO 650 – 2011 

Délka trupu 6,5m; šíře 2,17m
Elektro pohon PIKTRONIK 10kW
Trup tmavě modrý, plato a ochozy z thermo dřeva, 
kryt kompletní, audiosytém.

FRAUSCHER  717 GT - 2011

Délka trupu 7,17, šíře 2,25
Mercruiser MIE 5,7 MPI DTS 300PS
Černý trup, příďová vrtule, teak stůl, komplet teak, 
slunící matrace na přídi.

Yacht Professional, a.s.
DOCK MARINA PRAHA, Voctářova ulice, 180 00 Praha 8

tel.: + 420 233 111 000, fax: + 420 233 111 001, GSM: +420 724 700 330





10% sleva pro členy10% sleva pro členy

Vaše námořní asistenční služba

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

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 €

Naše základny
■  Benátky město
■  Benátky Laguna
■  Lignano
■  San Giorgio
■  Terst
■  Portorož
■  Rovinj
■  Punat
■  Lošinj
■  Zadar
■  Vodice
■  Split
■  Orebič
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Možnost platby v ČR v CZK a EUR.


