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DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU

Jacht servis Vebr na Slapech nabízí:
- Zimování s kompletním servisem
  vytažení, doprava, mytí, uložení, antifouling,
  opravy až po nastrojení

- Zakázková výroba lodí
  více než 20 let zkušeností

- Teakové paluby

- Prodej příslušenství

- Přeprava lodí
www.vebr.cz  / +420 602 942 408

Výhradní subdealer plachetnic Bavaria Yachtbau v ČR

Výhradní prodejce polských plachetnic značky Mariner

Získejte opět záruku na Vaše Volvo Penta
Dieselové motory øady D1 až D6
Benzinové motory øady V6 a V8

Motory od r. 2004

Zazimování a jarní uvedení do provozu
Členství v SeaHelp v ceně

Zvýhodněné ceny náhradních dílů
a servis

SEASON BRIDGE
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Dovoz, prodej, servis
a charter plachetnic,
motorových člunů
i rybářských veslic
včetně příslušenství.

KWS divize TRAVEL, KUBOUŠEK s.r.o., Sokolský ostrov 1, České Budějovice, charter@kubousek.eu, +420 387 311 834
www.kubousek.eu

Nautitech 441
Tento luxusní katamarán určitě uspokojí
i nejnáročnější jachtaře a to díky svému 
velkorysému uspořádání interiéru, špičkové 
výbavě i provedení a skvělými jízdními 
vlastnostmi, kterých je docíleno unikátní 
konstrukcí trupu. V Chorvatsku obtížně 
najdete podobný katamarán v této třídě, 
který je schopný plout na plné plachty i při 
větru 40 uzlů.

rok výroby: 2012
délka: 13,47 m, šířka: 6,80 m
ponor: 1,20 m
plocha plachet: 98 m2

motor: 2x40 Hp
nádrž na vodu: 800 l
nádrž na palivo: 400 l
počet kabin: 4+2
počet lůžek: 8+2+2

Degerö 331 DS

MV-Marin 6600 FC

od 800 EUR

od 450 EUR

Prožijte
nezapomenutelnou
dovolenou na moři
jen se svými
blízkými.
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DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU

Start do nové sezóny
se nám letos díky nebývale dlouho trvající 
zimì nejspíš trochu opozdí. Již za pár dní ji 
ale jakoby ofi ciálnì zahajuje výstava Lodì 
na vodì. Pro mnohé z nás však letošní 
sezóna zaèala již v dávno a to bez ohledu 
na roèní období. Letošní vstup Chorvatska 
do EU a s tím spojené dodaòování lodí, 
na kterých jejich majitelé nemìli zaplaceno 
DPH nastartovalo mnoho majitelù doslova 
uprostøed zimy k nebývalé aktivitì. Zákony, 
které na pøelomu roku Chorvatsko pøijalo, 
aby právì tìmto lidem usnadnily a zpøíjemnily 
tento namáhavý proces zpùsobily, že se 
v situaci aktuálnì orientuje jen málokdo 
a bez pomoci odborných fi rem je prakticky 
nemožné procesem v Chorvatsku hladce 
projít. Termín konec kvìtna, dokdy musejí být 
doklady ke všem lodím vyøízeny se ke všemu 
neúprosnì blíží.

Naše fi rma, Lodì, s.r.o. díky partnerství 
s rakouskou fi rmou SeaHelp GmbH, kterou 
v oblasti Východní Evropy zastupuje, 
zveøejòuje na svých internetových stránkách 
lode.cz veškeré dostupné informace, které 
mají pùvod v seriózních informaèních zdrojích 
nejen z Chorvatska. Bohužel stále otevøená 
zùstává otázka lodí starších osmi let, již se 
nepodaøilo doposud uspokojivì zodpovìdìt. 
Mnoho majitelù tìchto lodí nás dennì žádá 
o rady jak v této vìci postupovat, avšak 
odpovìdìt na tuto otázku si musí každý 
majitel sám. 

Pokud tedy stále ještì máte tento problém 
nevyøešený, sledujte peèlivì aktuality 
na internetu lode.cz a sea-help.cz. S pøípadným 
rozhodnutím ale neváhejte pøíliš dlouho, neboť 
konec pøíjmu žádostí o zvýhodnìné dodanìní 
je již na dohled. Pøipomínám, že koneèný 
termín pro dokonèení procesu daný zákonem 
v Chorvatsku je 31. kvìten 2013.

Pøíjemný start do sezóny Vám pøeje

Redakce lode * zdarma * 

Podmínky kotvení na Slapech a Orlíku str. 6

Budou v Chorvatsku zdanìny lodì str. 8

Season Bridge – pohodlný strat do sezóny str. 12

Urèování stáøí lodního motoru str. 4
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 ■  Výstavní sleva na členství

 ■  Info k DPH v Chorvatsku

 ■  Navštivte nás!

 ■  Najdete nás v sekci A

 ■  Stánek č. 30A
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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



Značka motorů / Autorizované místo Mercury Johnson Evinrude Honda Tohatsu Suzuki Yamaha Volvo
Penta Mercruiser Nanni

Diesel
Renault
Marine

VETUS
Diesel Caterpillar

Imramovský Marine
Petr Imramovský
roudnice@imramovsky.cz, 603540437
Michal Imramovský
michal@imramovsky-marine.cz,603427606
Jankovcova 6, Praha

x        x   x  

MARINE s.r.o.
Vladimír Mach, vedoucí servisu
vladimir.mach@marine.cz, 777722167
Ing. Petr Novotný, ředitel
info@marine.cz, 491474045,  777722155
Řadová 465, Nové Město nad Metují

x x x  x   x x     

Česká lodní doprava – charter s.r.o.
Ing. Vladimír Toman
cld@cld.cz, 272762929
Záběhlická 48
106 00 Praha 10

x       x x    x

Jiří Pasler – MOLO
Ing. Jiří Pasler
j.pasler@volny.cz, 603444443
Primátorská 49
180 00 Praha 8

    x   x  x x   

Značka motorů / Autorizované místo Mercury Johnson Evinrude Honda Tohatsu Suzuki Yamaha Volvo
Penta Mercruiser Nanni

Diesel
Renault
Marine Selva  

Czech Marine Center
Mgr. Jiří Řepa
czmarine@czmarine.cz, 602494240
Průmyslová zóna Dubičné 93
373 71 České Budějovice – Rudolfov

     x      x  

Yamaha Motor Czech s.r.o.
Bohumil Burda, technický ředitel
bohumil.burda@yamaha-motor.cz
272 019 974, 602 280 463
Obchodní 132
251 01 Čestlice
pozn. pouze při znalosti výrobního čísla

      x       

BG Technik cs, a.s.
Ing. Zdeněk Novák
Zdenek.novak@bgtechnik.cz, 602201657
U Závodiště 251/8
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

   x          

 

Sdělení Státní plavební správy č. 60/2011
ze dne 24. 6. 2011

o určování stáří lodního motoru

Článek 3.01.1. přílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských 
vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů stanoví:

„Na malých plavidlech lze použít pouze spalovací motor, určený pro použití na plavidle, který je vyrobený po roce 1980, avšak není 
starší než 25 let. To se netýká původních historických plavidel a jejich kopií, pokud byly jako kopie označeny výrobcem, která byla 
vyrobena před rokem 1950 a plavidel, s pevně zabudovanými původními značkovými lodními motory, či pohony, které byly vyrobeny 
po roce 1950.“

Z citovaného ustanovení vyplývá, že schválení způsobilosti malého plavidla může být podmíněno zjištěním stáří lodního motoru. 
V odůvodněných případech budou v rámci pravidelných technických prohlídek prověřovány i údaje o stáří motorů, uvedené v osvěd-
čení plavidla. V případech, kdy žadatel o vydání, nebo prodloužení platnosti osvědčení plavidla nebude schopen doložit stáří lodního 
motoru jiným způsobem, uzná Státní plavební správa potvrzení o stáří lodního motoru vydané autorizovaným místem zvoleným 
podle následující tabulky.

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
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Lodě Horáček
Jan Horáček
jan.horacek@lodehoracek.cz, 777216014
Chotovice 50
473 01 Chotovice

x x x x x   x x     

Boat Centrum
Ivan Lid
lid@boatcentrum.eu, 607525351
Mníšek u Liberce 82
463 31  Chrastava

x x  x x    x     

Tabulka aktualizována: 29. 3. 2013

Výroba švédských přívěsných motorů značek Volvo, Penta, Archimedes a Crescent byla podle informací obsažených na webových 
stránkách Swedish Outboard Motors ukončena nejpozději v roce 1979, výroba přívěsných motorů značky Chrysler podle vyjádření 
společnosti Marine Power Europe, v roce 1984.

Stáří motorů, které jsou používány na plavidlech, pro jejichž značky nejsou autorizovaná místa v tomto sdělení uvedena, bude 
posouzeno individuálně.

Formulář potvrzení o stáří lodního motoru je umístěn na webových stránkách Státní plavební správy (www.spspraha.cz) v části 
„Doklady plavidel“.

Tímto se ruší Sdělení č. 15/2008.

Platí do odvolání.
(č. j. 508/Ř/11)

Ing. Luděk Cidlina v. r.
ředitel

(Dokončení ze strany 4)

PLAVEBNÁ ŠKOLA
Individuálne a skupinové školenia

KONTAKT

2 / 2013 5



Kotvení v povodí VltavyKotvení v povodí Vltavy
U některých kotvišť záleží i na typu plavidla a způsobu kotve-

ní. Jsou kotviště, která jsou určena např. pouze pro obytné lodě 

(hausbóty), jiné naopak pro plachetnice, jiné jsou určeny pro kot-

vení pouze na bójích, jiné mohou zahrnovat kombinaci různých 

způsobů. Některá kotviště svým morfologickým uspořádáním ne-

umožňují kotvení větších plavidel nebo vyžadují kotvení plavidla 

podélnou osou kolmo ke břehu. V případě, že plavidlo dosahuje 

větších rozměrů a jeho umístěním v kotvišti je omezena kapacita 

kotviště pro ostatní zájemce, může být poplatek stanoven ve výši 

dvou poskytnutých stání.

Redakce: Kde na našich vodách lze stát u bøehu zdarma?
PVL: Dlouhodobé stání ve vymezených stáních zřízených správ-

cem toku bez předchozího projednání a uzavření majetkoprávního 

vztahu není možné. Existují vymezená krátkodobá stání, kde 

je povoleno stát bez předchozího projednání a zpoplat-

nění. Povolená doba stání plavidel v těchto kotviš-

tích je uvedena na dodatkové tabuli (např. stání 

povoleno od 8.00 do 20.00 hod., nebo stání 

povoleno max. 48 hod ). Mimo vymeze-

ná stání pak platí ustanovení Vyhlášky č. 

241/2002, o stanovení vodních nádrží 

a vodních toků, na kterých je zaká-

zána plavba se spalovacími motory, 

kde se v §5uvádí, že malá plavidla 

podléhající evidenci mohou stát 

mimo vyznačená vývaziště a kotvi-

ště, pokud je plavidlo pod trvalým 

dohledem, nejvýše však 24 hodin 

vcelku.

Redakce: Jaké doklady 
a ceny jsou požadovány 
k podání žádosti o umístìní 
kotevní bóje?

PVL: Pro stání plavidla na bójku 

ve vyhrazených stáních správcem 

toku platí totožné podmínky jako 

jsou uvedeny v bodě 1-3.

Redakce: Jaké jsou lhùty pro 
vyøizování pøíslušných povolení u PVL?
PVL: Doba vyřízení žádosti o poskytnu-

tí místa pro stání je vázána na „obtížnost“ 

koordinace nového záměru se stávajícím sta-

vem věcí v dané lokalitě, s tím že příslušný tech-

nik zváží všechny možnosti pro umožnění realizace 

záměru. Po té, co je záměr předběžně schválen (dopisem viz. 

bod 1–2), má žadatel k dispozici lhůtu 6ti měsíců na získání po-

třebných souhlasů a povolení. Pokud je v dané lhůtě nebo dříve 

doloží, lze přistoupit k uzavření majetkoprávního vztahu a po té 

k umístěny.

Redakce: Existují ještì lokality, ve kterých je uvažováno 
zøízení nových pøístavù na našich nejvìtších pøehradách?

PVL: Povodí Vltavy, státní podnik jakožto správce toku nechá-

vá v určitých časových intervalech zpracovávat Územně technické 

podklady využití vodní plochy a břehových pozemků pro jednot-

livé vodní nádrže, které zohledňují a koordinují různé požadavky 

a trendy na jejich využití. Co se týče kotvišť a přístavů, jsou tyto 

lokality promítnuty do plavební mapy.

Před sezónou jsme požádali tiskovou mluvčí Povodí Vlta-
vy s.p. o aktuální informaci o podmínkách a možnostech 
kotvení na oblíbených Slapech a Orlíku. Odpověď, kterou 
jsme obdrželi bohužel neobsahuje všechny námi poptá-
vané informace, a tak je pro všechny zájemce o kotviště 
nanejvýš doporučitelné, ab se se svým konkrétním přípa-
dem obrátili na příslušného pracovníka PVL s.p. jednotlivě.

Redakce: V poslední dobì se hodnì hovoøí o zpoplatòování 
kotvišť pro malá plavidla. Mùžete naše ètenáøe prosím seznámit 
s aktuálnì platnými pøedpisy? 

PVL: Malá a sportovní plavidla mohou stát, tzn. být dlouhodobě 

ukotvena a ponechána bez dozoru pouze v místech k tomu urče-

ných, a to ve vyhrazených stáních (kotvištích). Povodí Vltavy, 

státní podnik jako správce toku Vltavy je zřizovatelem 

a provozovatelem většiny stání na nádržích Orlík 

a Slapy. Tato stání jsou vždy označena dodatko-

vou tabulkou „Stání povoleno se souhlasem 

správce toku“.

V těchto stáních jsou pravidla pro mož-

nost umístění plavidel a plovoucích zaří-

zení dána již několik let. Stání plavidla, 

případně umístění plovoucího zařízení 

ve vymezeném stání je zpoplatněno. 

Cena za poskytnutí místa je závislá 

na způsobu kotvení, počtu plavidel 

a zařízení a jejich účelu ( zda jde 

pouze o rekreaci, individuální stání 

či komerční). Tyto ceny se v čase 

pochopitelně vyvíjejí. 

Pro poskytnutí místa ve vy-

mezeném stání správce toku je 

nutný předběžný souhlas správce 

toku, což je fakticky soubor pod-

mínek a pravidel pro způsob uží-

vání přiděleného místa. Základním 

předpokladem je, že zájemci je po-

skytováno místo pro vyvázání a stání 

plavidla, proto je nepřípustné, aby uži-

vatel kotevního místa jakkoliv zasahoval 

do břehové části pozemku (prováděl te-

rénní úpravy, zřizoval schody, pobytové te-

rasy, odstraňoval či upravoval břehovou vege-

taci, zřizoval skladovací prostory apod.). Souhlas 

je podmíněn také údržbou umístěného plovoucího 

zařízení a plavidla v provozuschopném stavu. V závislosti 

na způsobu kotvení je dále uložena povinnosti obdržet příslušné 

souhlasy orgánů státní správy a samosprávy pro uskutečnění zá-

měru.

Redakce: Kdo musí tedy za kotvení platit a jaké jsou ceny? 
Záleží na velikosti nebo typu lodì? 

PVL: Obecně lze říci, že poplatek za stání v kotvišti přísluší tomu, 

kdo je dle dodatkové tabule správce kotviště. Poskytnutí místa 

ve vyhrazeném stání správce toku pro umístění plavidla je řešeno 

majetkoprávním vztahem, který uživatel uzavírá s Povodím Vlta-

vy, státní podnik. Smlouva stanovuje konkrétní podmínky užívání 

místa (v návaznosti na předchozí udělení předběžného souhlasu) 

i cenu. Cena je závislá opět na struktuře zařízení umístěných na při-

děleném stání (plavidlo, bóje, plovoucí zařízení apod.). 

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
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Aktuálně vydalo odděle-
ní chorvatské hospodář-
ské komory pro turismus 
prohlášení, ve kterém 
komentuje návrh zákona 
vztahujícího se k lodím 
starším osmi let. To bylo 
vydáno vzhledem k fak-
tu, že chorvatský parla-
ment zjevně pod nápo-
rem schvalování dalších 
s přístupem k EU souvi-
sejících zákonů na neur-
čito odložil přijetí dotyč-
ného zákona slíbeného 
původně na konec břez-
na. Abychom vyloučili 
případný mylný výklad 
uvádíme, že samotné 
vydané prohlášení sice 
zvyšuje pravděpodob-
nost, že uvedený zákon 
nakonec schválen bude, 
nicméně rozhodně však 
neznamená, že se tak stane právě v této podobě. 
Vzhledem k tomu ponechává SeaHelp tuto palčivou 
otázku, která aktuálně majitele těchto lodí trápí bez 
doporučení.

Lodě neregistrované v EU
Zvláštní zájem vzbuzuje u majitelů dosud nejasná otázka lodí regis-

trovaných v zemích mimo EU. Právně nevyjasněná situace ohledně 

jejich zdanění a proclení se podstatně liší od praxe v jiných zemích 

při vstupu do EU.

Lodě starší osmi let
Lodě, které jsou v EU registrovány, ale nebyla u nich zaplacena DPH 

a od jejich uvedení do provozu uplyne před 1. 7. 2013 více jak 

osm let platí, že mohou začít s procesem proclení do EU teprve 

po 1. 7. 2013, tedy teprve tehdy, kdy Chorvatsko vstoupí do EU. 

Celní kodex EU říká, že lodě 

do 12 m platí 1,7 % clo, lodě 

nad 12 m clo neplatí. Celní de-

klaraci by měl však majitel lodě 

obdržet aby mohl prokázat, že 

jeho loď je pro území EU pova-

žována z hlediska DPH za zda-

něnou.

Zápis do chorvatského 
lodního rejstříku
nepovinný
Zápis lodí do chorvatského lod-

ního rejstříku není podle ná-

vrhu zákona pro majitele lodí 

od 1. 7. 2013 povinný. Za urči-

tých okolností může být však ta-

kový postup přesto fi nančně vý-

hodný. Jaké dokumenty budou 

potřeba a jak by proces probí-

hal, nebylo zatím oznámeno.

Zápis do chorvatského lodního 

rejstříku je rovněž nepovinný 

pro ty majitele lodí, kteří nyní 

přijali nabídku na import jejich 

lodě do Chorvatska za podmí-

nek 5% DPH a 1,7 % cla a rozhodli se svou loď do Chorvatska 

vyvézt. V takovém případě však je potřeba si uvědomit, že stávající 

registrace v EU ztrácí platnost a proto není možné tyto lodě až 

do vstupu Chorvatska do EU používat. Od 1. 7. 2013 bude Chor-

vatsko patřit k EU a tudíž registrace v EU nabyde opět svou plat-

nost. Majitelé by proto měli oslovit své pojišťovny, aby se přesvěd-

čili, zda jejich pojistné smlouvy budou za těchto podmínek platné.

Očekáváme zdražení poplatků
Vzhledem k tomu, že nadále nebude moci v Chorvatsku platit 

stávající Permit/Viněta, která není ve shodě s evropským právem 

očekáváme od července stanovení nových poplatků pro lodě pod 

zahraničními vlajkami. Poplatky se však těžko budou snižovat, na-

opak očekáváme jejich zvýšení. V této souvislosti je jistě výhod-

né přejít pod chorvatskou vlajku, jelikož ceny jsou již nyní známé 

a do března 2014 mají majitelé spoustu času se bez tlaku rozhod-

nout co dál.

Budou v Chorvatsku
podléhat zdanění lodě

starší osmi let?

Budou v Chorvatsku
podléhat zdanění lodě

starší osmi let?

www.cisteniplachet.cz

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
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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.“
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17.–21. 4. 2013 – Praha
Rašínovo nábřeží, Smíchovská pláž a Hořejší nábřeží

VÝSTAVA LODÍ, LODNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, 
VODNÍCH SPORTŮ A KARAVANŮ www.lodenavode.cz

KARAVANY V PRAZE
LODĚ NA VODĚ

CLS Shooting Brake – inspirace lodní palubou. Mercedes-Benz Česká Republika se stává opět Generálním partnerem
výstavy LODĚ NA VODĚ & KARAVANY V PRAZE. Šéf představenstva Dr. Dieter Zetsche říká: „Každá skutečná automobilová legenda
oslovuje stejným způsobem rozum i srdce. 
Více na www.lodenavode.cz

Největší a nejvýkonnější třímístný vodní skútr, s neuvěřitelným zrychlením a závodní ovladatelností. Navštivte na vý-
stavě LODĚ NA VODĚ & KARAVANY V PRAZE, stánek MARINE s.r.o. Představí se zde modely SEA DOO RXT 260 a SX RS. Tyto jedinečné
vodní skútry jsou vybavené velmi výkonnými motory a mají revoluční konstrukční novinku – sedadla a řidítka s tlumeným odpruže-
ním. Více na ww.lodenavode.cz

Autogramiáda mořeplavce a spisovatele Rudolfa Krautschneidera v rámci veletrhu LODĚ NA VODĚ & KARAVANY
V PRAZE. V sobotu 20. 4. 2013 okolo poledne bude na stánku Marine4U probíhat autogramiáda a diskuse významného českého mo-
řeplavce Rudy Krautschneidera. K prodeji budou i knihy tohoto autora. 
Marine4U je oficiální prodejce společností Raymarine, Nasa Marine, Oceanfenders, MaxSea, prodejce sextantů, solárních panelů
a dalšího příslušenství pro lodě.  Více na www.lodenavode.cz

Výstava Lodě na vodě a dobrý skutek. V rámci minulého ročníku výstavy Lodě na vodě se poprvé uskutečnila dražba, která při-
nesla výtěžek 70 192 korun a pomohla tak zdravotně postiženým dvojčátkům. Pro nadcházející 5. ročník LODĚ NA VODĚ & KARAVANY
V PRAZE, připravujeme kromě dárcovské DMS a benefiční dražby ještě několik veřejných sbírek, které budou probíhat na webových
stránkách, ale i přímo v prostorách výstaviště. Více na www.lodenavode.cz

Řídili jste někdy motorovou jachtu? Díky cestovní kanceláři Dutch Master se může stát Váš sen skutečností již na letošní vý-
stavě Lodě na vodě & Karavany v Praze. Třináctimetrovou loď Explorer bude provozovat společnost Skippers Club by Dutch Masters.
Více na www.lodenavode.cz

Novinka – obytný automobil HOBBY na výstavě Lodě na vodě & Karavany v Praze. Na letošním ročníku výstavy LODĚ NA VODĚ
& KARAVANY V PRAZE bude firmou PV CARAVAN Přerov návštěvníkům představena novinka – model obytného automobilu Hobby PREMI-
UM DRIVE. Více na ww.lodenavode.cz

Firma HERAIN Boats, která se zabývá prodejem rybářských člunů, sportovních motorových, minátových/hliníkových lodí se zá-
věsnými a vestavěnými motory se chystá opět na výstavu LODĚ NA VODĚ & KARAVANY V PRAZE. 
Více na www.lodenavode.cz

Novinka výstavy – prezentace vznášedel. Jak to vlastně funguje?
Princip pohybu vznášedla spočívá v tom, že lopatky dmychadla ženou rozváděcími kanály část vzduchu pod kokpit stroje, který je tímto
vzduchem nadlehčován. Zbylý proud vzduchu uděluje vznášedlu dopředný pohyb. Více na www.lodenavode.cz

Muž skáče jako delfín díky speciálním tryskám. Toto speciální zařízení uvidíte exkluzivně při ukázce na výstavě Lodě na
vodě a Karavany v Praze. Zařízení s vodními tryskami sestrojil francouzský milovník vodních sportů Franky Zapata. Na vlastní
kůži zažívá pocit, který mohou mít delfíni, když skáčou nad vodní hladinu. Více na www.lodenavode.cz

David Křížek – náš nejúspěšnější současný jachtař je opět patronem výstavy LODĚ NA VODĚ. Rok 2012 znamenal pro Davi-
da Křížka plný návrat k malým sportovním plachetnicím, více tréninků na domácích vodách a především narození syna Davida. O tom,
jak sám hodnotí uplynulou sezónu, se dočtete v následujícím rozhovoru. Více na www.lodenavode.cz

PořadatelPartner PartnerHlavní mediální partner OrganizátorGenerální partner



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 váním 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: 840 111 254 

Státní plavební správa - pobo ka D ín : 
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: 840 111 254 
 

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: 840 111 254 
 

www.spspraha.cz 
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Každý ví, že Volvo Penta vyvíjí a vyrábí motory 

pro lodě. Ne každý však už ví, že vyvíjíme také 

celé kompletní systémy pohonu od propeleru až 

po kontrolní přístroje, čímž je pod jednou střechou 

zajištěn celkový vývoj a optimalizace celé naší pohonné 

jednotky. Naše odbornost a zkušenosti jsou tak nejvyšší 

zárukou u lodních pohonných jednotek.

Mnozí z našich zákazníků nemají v dnešní hektické 

době čas se v klidu a vybaveni patřičnými vědomostmi 

věnovat údržbě a péči o své hodnotné lodě. Tato situace 

přináší s sebou o to větší problém, o co dnešní moderní 

technologie využívaná v moderních lodích je na jedné 

straně spolehlivější a výkonnější, na druhé straně však 

sama vyžaduje správnou péči a údržbu, která je právě 

předpokladem pro normální, bezporuchový provoz.

Nedostatečná nebo neodborně prováděná údržba 

naopak může poměrně rychle vést k drahým opravám 

s nepříjemnými následky! Vyčkávání, dokud se 

v provozu neprojeví nějaká závada, je koncept, který 

je dnes již u moderní techniky neakceptovatelný. 

Prostřednictvím Season Bridge chceme poukázat 

na výhody správné průběžné údržby.

Základní myšlenka našeho produktu Season Bridge 
v kostce:

Akce směřuje na všechny majitele, jejichž lodě 

přezimují v Chorvatsku nebo v Černé Hoře.

Každý majitel, který předá zodpovědnost 

za provedení zazimování a následnou přípravu své lodě 

na novou sezónu našim vybraným chorvatským servisům 

bude odměněn atraktivním produktem Season Bridge 

Discount, bezplatným členstvím v SeaHelp a jedním 

rokem záruky!

Season Bridge
most tak trochu jiného druhu

Season Bridge
most tak trochu jiného druhu

Naše servisy Volvo Penta mohou

v mimosezónní době nabídnout výhodné podmínky 

a nerušeně a s odpovídající péčí se věnovat Vaší lodi. 

Díky optimální údržbě je pak následné riziko poruchy 

v nadcházející sezóně, tedy v době Vaší dovolené 

na moři, téměř vyloučené. Pokud by se přesto však měla 

nějaká závada projevit, bude odstraněna bezplatně. 

Toto riziko za Vás přebírají SeaHelp a Volvo Penta.

Jednoduše na podzim předáte Vaši loď (motor 

a pohonné ústrojí) do péče našim odborníkům a na jaře 

Vám předáme Vaši loď plně připravenou na sezónu.

Season Bridge – abyste si na Vaší lodi užili zaslouženou 

dovolenou a odpočinek aniž byste se museli nechat rušit 

případnými poruchami a drahými opravami.

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
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SEASON BRIDGE 
Certificate

Agreement no.

Start date:    

End date:  

Type of boat:   

Boat name: 

Engine 
Port: Type: Serial-No:

Single: Type: Serial-No:

Starboard:  Type: Serial-No:

Drive
Port: Type: Serial-No:

Single: Type: Serial-No:

Starboard: Type: Serial-No:

Customer : Dealer: (Stamp and signage)

 

E
 0

3
/1

3

ALMI d.o.o
Šetalište Vladimira Gortana 7

52470 UMAG 

T:+385 52 741065, 

M:+385 98 214176

E: almi@pu.t-com.hr

FERELI d.o.o.
Partizanska 4/2, 52440 POREČ

T: + 385 52 436660, 

M:+ 385 98 255760

E: fereli@pu.t-com.hr

MARIZO d.o.o.
Vršanska 24/E

51500 KRK

T: + 385 51 222555, 

M:+ 385 91 2216161

E: marizo@ri.t-com.hr

BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o.
Obala 5, 51521 PUNAT

T: + 385 51 654310, 

M: + 385 911654310 

E: mario.wagner@marina-punat.hr

MOTONAUTIKA-LUKE d.o.o.
Luke 38

22243 MURTER

T-. + 385 22 434444, 

M: + 385 91 1434444

E: motonautika-luke@si.t-com.hr

NAUTIKA CENTAR NAVA d.o.o.
Uvala baluni 1

21000 SPLIT

T: + 385 21 315520, 

M: + 385 98 265610

E: volvopenta.nava@st-t-com.hr

SERVIS PAVIĆ  
SUKOŠAN bb

23206 SUKOŠAN

T: + 385 23 394208, 

M:+ 385 98 272288

E: servis.pavic@zd.t-com.hr

YACHT CENTAR BAOTIĆ
Marina Kornati

23210 BIOGRAD  N/M

T: + 385 23 385059

E: aftersales@baotic-yachting.com

POLJOMAR d.o.o.
Sućidar  39

21000 SPLIT

T: + 385 21 568216

M: + 385 98 371261

E: poljomar1@st.t-com.hr

KREMIK SERVIS d.o.o.
Splitska 22/24

22202 PRIMOŠTEN

T: + 385 22 571402

E: sem@marina-kremik.hr

LUKA MARINE  d.o.o.
Podvrtaj 1

22243 MURTER

T: + 385 22 435278

E: lukamarine@gmail.com

MARINE SERVICES d.o.o.
Jadransko Brodogradilište

85343 BIJELA

CRNA GORA

T: + 382 31 671200

M: + 382 69 100224

E: technical@marine-services.co.me

www.volvopenta.com

SEASON BRIDGE
Nesprávná údržba a špatný servis jsou často příčinou mnoha poruch motorů. Platí to 

samozřejmě zejména pro zimní období, tedy zazimování, posezónní údržbu a následné 

uvedení do provozu na jaře.

My u Volvo Penta víme nejlépe, jakou péči Váš motor a celá pohonná jednotka potřebuje 

a můžeme také následně za naši práci převzít odpovědnost. Vy tím navíc zároveň získáte 

celou řadu výhod:

• Bezporuchový a tichý provoz v následující sezóně

• Volvo Penta se postará o správné a odborné zazimování a následné uvedení do provozu 

před sezónou, to vše na naši odpovědnost
• Pouze vyškolený personál a originální náhradní díly zabezpečí dokonalou funkčnost a 
dlouhou životnost Vašeho motoru a celé pohonné jednotky

 • Díky Certifi kátu Season Bridge můžete snadno případnému novému majiteli 

prokázat správnou péči a tudíž můžete při případném prodeji lodě požadovat vyšší cenu
• Získáte bezplatně členství v SeaHelp, což Vám kromě dalších výhod přináší zdarma zejména: 

odtah, technickou pomoc, přivezení paliva, zdravotnickou/lékařskou pomoc

• Season Bridge Discount činí tuto nabídku atraktivní i pro majitele orientované přednostně 

na cenu

• 12 Měsíců Garance na Motor a Pohonnou Jednotku!

Vstupte na palubu a užijte si zábavu a dovolenou při plavbě!

Jak získám Season Brige:
Kontaktujte jeden z našich speciálně vybraných partnerů Season Bridge v Chorvatsku / 

Černé Hoře a vyžádejte si nabídku na Season Bridge. Následně Váš motor a celou po-

honnou jednotku prověříme a vyhotovíme Vám individuální Protokol a nabídku odpoví-

dající aktuálnímu stavu Vašeho motoru a pohonné jednotky, včetně případných 

oprav a potřebné údržby. 

Po uzavření smlouvy obdržíte od nás Season Bridge Certifi kát potvr-
zující 12-ti měsíční záruku.





2+1 17,5 55 x 40 x 25



Finská kajutová motorová loď určená pro rekreační i pracovní 

použití v plavební oblasti C – příbřežní plavba. Kvalitní sever-

ská konstrukce a osobitý design: prostorný salon s prostorem 

pro max. 7+2 členy posádky, krytá kormidelna, sezení do U, 4 

lůžka, mnoho úložných prostor. Stojná výška 190 cm. Kuchyňka 

s lihovým vařičem Origo, nerezovým dřezem a tekoucí vodou. 

Místo pro chemické WC. Příďová a záďová paluba přístupná 

posuvnými dveřmi. Uzamykatelné venkovní úlož né prostory. 

Bezpečnostní výbava: hasicí přístroj, reling na zádi přídi i střeše, 

protiskluzové nátěry. Loď je vybavena kompletní elektroinsta-

lací, stírači, navigačními světly, interiérovým osvětlením, odpo-

jovačem, měřičem paliva. Dále na palubě: teplovzdušné topení, 

koupací žebřík, radarový stožárek, držák fendrů, excentricky 

uložený stůl v interiéru a na přední palubě, posuvná dvoudílná 

střecha, čalouněné sedačky řidiče a navigátora a další. Motor 

Mercury Verado 150 k.

Nádrž na palivo 155 l. Výborné jízdní vlastnosti i za velmi ztí-

žených podmínek. Technické parametry: d = 7,2 m, š = 2,5 m, 

hmotnost 1000 kg. Cena lodě je 800.000 Kč + DPH.

Fotografi e mohou zobrazovat doplňkovou výbavu.

Informace: Lodě s.r.o., Petr Zajíček tel. 602 325 965, petr@lode.cz.
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Pro vaši spokojenost  
vám vyrobíme  
nebo opravíme 
���přístřešky 

ke karavanům
���plachty na čluny, 

na přívěsné vozíky,  
na bazény

���stěny a střechy 
k pergolám

��nové potahy slunečníků
��opravy stanů

Kontakt: 
Čs. armády 16 (areál PREX),
253 01 Hostivice, okr. Praha-západ 
Tel./fax: (+420) 220 981 066
E-mail :plachtarnahostivice@atlas.cz      
www.plachtarna.cz
Kontaktní osoba: pí Kolářová, Pasáková
Provozní doba:  Po - Pá 7.00 - 15.00 hod.   

St - 7.00 - 17.00 hod.

PLACHTÁRNA
- zakázková výroba 04

01
7k

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

WWW.BARKMET.CZ
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Rezervujte si včas místo v nové moderní 
maríně na Orlické přehradě v lokalitě Radava. 
Poklidná a krytá zátoka poskytuje bezpečné 
kotvení pro plachetnice i motorové čluny se 
zázemím Yacht Clubu Radava. Kde je nyní 

nově možnost pronájem apartmánů.

KOTVENÍ LODÍ YACHT CLUBU RADAVA
SEZONA 2013

Cena stání od: 
I. pásmo  13.000,- Kč
II. pásmo  16.000,- Kč*

Ceny jsou uvedeny bez DPH

V ceně je zahrnuto:

*

kotvícího místa.

Yacht Club Radava | Chrást 54 | 399 01 Milevsko
tel.: +420 601 207 748 | 731 620 971
e-mail: info@ycr.cz | www.YCR.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 formátu .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 zveøejnìno)

(platí pouze u placených inzerátù)

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 21%
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Seznam rubrik inzerce

 1 PLACHETNICE
Prodám plachetnici Seamaster 815/8, 
15x2,71x1,37m/diesel Yanmar SE8, GPS, 
VHF, hloubkoměr, kompas, rolfock, hlavní 
plachta, genoa, kosatka, WC-marin, na-
vig. světla, plyn. vařič. Cena 210000 Kč. 
Antonín Zeman, Lazanská 534
Kláštor pod Znievom, Slovensko, Telefon: 
00421 908 266 371, z.antonin@seznam.cz

Prodám kajutovou plachetnici Akva s pev-
ným kýlem d. 5,5 m. š.2,4 m s podstavcem 
a motorem Mercury 4,5hp. 38.000 CZK. 
assessors@atlas.cz, 603745301

Tovární Neptun 22, loď je připravená na plav-
bu. Dvouosý bržděný vlek za 30.000Kč. 
Stojná výška v kajutě. Dvě sady plachet. 
jarsvec@email.cz, 602305133

Prodám kajutovou plachetnici Jeanneau 
Fantasia. Délka 8,4 m, šířka 2,9 m, plout-
vokýlová verze. Oddělené spaní pod kok-
pitem, oddělené WC, zabudovaný diesel 
Volvo Penta, 1x hlavní plachta, 2x genoa, 
1x spinakr, tyčový rolfok, fendry, lana, pod-
stavec na zimní stání atd., kompletně vyba-
vená, bez dalších investic. Bližší info a foto 
e-mailem. petrdolezal79@seznam.cz

Prodám kajutovou plachetnici Jeanneau 
Fantasia plně vybavenou v mimořád-
ně dobrém stavu.Loď byla provozována 
na sladké vodě,poslení 3 roky na moři 
v CHorvatsku.Všechny informace předám 
na dotaz. Oldřich Hořčák, lkny@email.cz, 
608334646

Plachetnice Sasanka Prodám kajutovou 
plachetnici sasanka, pevný kýl, d- 6,2m, 
š2,5m. Vybavená k vyplutí. TK do r. 2016. 
Fendry, 2X kotva, sonar, rolfok Plastimo, 
motor 4hp, hlavní plachta, kosatka, ge-
nua, persenik na hlaví plachtu i na přední 
plachty, V ceně je zahrnuto zimní stání 
pod střechou do dubna. K lodi je možno 
přikoupit vlek. Prodej z fi n. důvodů, při 
rychlém jednání sleva. Stanislav Kučera, 
kuca.s@seznam.cz, 604465541

Listing Prodám ploutvokýlovou plachet-
nici, 7,5 metru délka, 2,5 metru šířka, 6 
osob, 2xkostaka, 2x přívěsný motor 6 
a 15 koní, vnitřní+vnější osvětlení, radio, 
tekoucí voda dřez+odpad, plynový dvou-
vařič, vybavená kuchyně, vnitřek maha-
gon dřevo, rolfok, jednoduché sklápění 
stěžně, v roce 2005 kompletní oprava 
včetně nových plachet, pravidelná údrž-
ba. Kompletně vybavená, připravena 
k vyplutí. Loď již k vidění v ČR, Praha-
-východ !!!!!! Další foto na http://www.ulo-
zto.cz/10176981/p1010077-zip. Miloslav 
Urban, m.urban@extenso.cz, 603154721

Friendship 28 (NL) Balk 28, prodám kýlo-
vou kajutovou plachetnici tovární výroby.
Délky 870cm,šířky 285cm,ponor 155cm, 
motor Volvo Penta 2válec 12.5 Kw, 2 kaju-
ty,WC,stojná výška,2 baterie.Kompresoro-
vá lednice, vařič,fendry, kotva ,háček,stojan 
pod lod´ jeanneau@tiscali.cz, 774257437

Skipper Yachts SKIPPI 650 CRUISER To-
vární výroba rok 2006, Velmi rychlá loď, 
spouštěcí kýl, vysouvací čelen, kování 
ronstan a harken, persenik, kotva, nové 
lana a plachty včetně obalů + genaker, 
v záruce, v zimě hangárovaná, používaná 
jen soukromě. Další foto a info emailem 
. K lodi můžu prodat i motor 3,5 Tohatsu 
a úplně nový vlek tovární výroby s SPZ, 
cena 40.000,- Kč. Radim Hasman, radim.
hasman@seznam.cz, +420608345575

 2 OKRUHOVÉ PLACHETNICE
Katamarán Catamaran Hurricane 5,9 
Tech.do r.2016.,stěžeň 9m - (rotační).
Trup:sandwich=(sklolaminát, pěna, sklo-
laminát),sklápěcí ploutve a kormidla.
Trampolína:renovace v r.2011.Stěžeň, 
ráhno a palubníky:hliník.Hlavní plachta: 
milar, celospírová 17,5m2 Kosatka: da-
kron, krátké spíry, 5,9m2.(Dva harnessy-
=sedáky zn. Magic Marin vel. M/L jsou 
v ceně) Kladky značky Harken.Velká bed-
na na díly a slipvagen. Bonus: neopreny 
zn. Pro-Limit vel.56,48,38. 55.000,-CZK, 
Miroslav Falta, mirek.falta@seznam.cz, 
774813011

 3 MOTOROVÉ LODĚ
Selva 5,0D se Selvou 60HP;r.v.2001, 
1.majitel; TOP stav; spousta doplňků; 
maxi střecha; echolot; nádrž 80l; úložný 
prostor; letiště pro 2 osoby; orig. stůl; brz-
děný podvozek. Tel. 776761983

MOTOROVÁ JACHTA NA PRODEJ 
490.000 Kč
Prodáme ocelovou motorovou loď o vý-
tlaku 4,5t, delka 8,00m, šířka 2,72m,po-
nor 0,70m, volný bok 0,89m, určenou pro 
plavbu po uzavřených vodách. Kontakt: 
602714885 E-mail: hanaja@email.cz

Prodám krásný sportovně rodíný motorový 
člun s laminátovým kýlem prestižní a kva-
litní italské značky CAPELLI LANCER 450 
Rv 2001 s motorem EVINRUDE BOM-
BARDIER 40HP 2Takt Rv 2001 s automa-
tickým odděleným mazaním .Komplet je 
ve výborném stavu připraven na sezonu.
Má spoustu uložného prostoru a po roz-
ložení velké opalovací plato na přídi .Lod 
má poziční osvětlení s vysouvacím vrcho-
lovím světlem, nádrž na 30L samovylévací 
kokpit .Motor má El start ,El trim motoru,El 
sitič .otáčkoměr s kontrolkami hlídání tep-
loty motoru , mazání oleje,dobýjení bat.
Trimoměr- ukazuje správně vytrimovanou 
lodi k dokonalé jizdě .Lod pro 7 osob.
Nepromoková převozní plachta na celou 
lod včetně zakrytí motoru. Včetně orig 
bržděného vleku ELEBI do 750Kg s do-
klady na SPZ .Velmi pěkná lod ve výbor-
ném stavu. Přihlášená na SPS. Kontakt 
736613833 impakt@seznam.cz

Prodám exkluzivní motorový člun seadoo 
explorer pro 5 osob.r.v.1993,motor rotax 
580-65PS,české i mezinárodní doklad, 
STK do roku 2013.Člun je v super stav, 
motorově bez problémů. Kontakt: Roman 
Malík, Jaselská 1613, Hranice 75301, tel.: 
732805144, e-mail: wong1@seznam.cz

Bayliner 1952, Kajutová loď, spolehlivá, 
slušná spotřeba, orig. vlek bez SPZ, ale 
komplet předpisové osvětlení, 99kW, r. 
1996, 139.000 CZK, Pardubice. David Faj-
man, david.fajman@atlas.cz, 608535913

Bayliner Cierra 2355 Skvělá loď i s pod-
vozkem stojící v CHorvatsku každoroč-
ně v suchém depotu. Motor servisován 
ve skvělém stavu.Rok výroby 1995 Délka: 
7,52 m / 24,67 fuss šířka: 2,49 m Hmot-
nost: 2.700,00 kg Max. ponor: 0,85 m Kot-
viště: Chorvatsko Stav: stav dobrý Mate-
riál trupu: Sklolaminát Kajuty: 1 Kóje: 2 
Obsah palivové nádrže: 195,00 l Přívěs: 
S přívěsem Motor: × 161,76 kW (220,00 
kůň) Vestavěný motor MERCRUISER 
MCM 4,3L/LX Benzinový pohon. David 
Antes, dave.111@seznam.cz, 736461722

Crownline 270BR, 350 MAG, duoprope-
ler, servo, 2x tekoucí voda, WC, chladící 
box,kompletní bimini, obsaditelnost 10 
osob, hifi  sound plus, velmi rychlá spor-

tovní loď, kompletní servis připravena 
na sezonu, vč. přívěsu Steinbacher 3,5t 
(původní cena 14.500,-eur), TOP STAV 
absolutně bez investic. 55.000,-CZK, ka-
rel-s@seznam.cz, 737886688

Mariah SC25 Poprvé na vodě v roce 
2009, koupena v ČR. Počet osob: 12 Dél-
ka s koupacím platem 8,30 m Kombino-
vaná spotřeba: 20-25 l/hod., možné jezdit 
i na ethanol E-85. Rychlost až 80 km/h 
(50 MPH). Uvedená cena je včetně vle-
ku 2700 kg. 880000,-CZK, Tomáš Lesák, 
leso305@gmail.com, 721869669

Prodám obytnou motorovou lod Monterey 
270/290 scr r.v.2006/2007 d-8,6m š-2,59 
váha 3360 kg ,cca 300 mth. Spaní pro 4 
+ /1 paluba/,provoz 8 osob.Motor Volvo 
Penta 5,7 osxi 235,5 kw 320 ps , ,duoprop 
nerez. Lod je kompletně vybavená: vak.wc 
macerátor,kuchyn ,dřez.mikrovlnka,dvd,te-
levize,rádio-repro po celé lodi,klimatizace,-
topení,2xsprcha/koupelna +paluba/,elek.
vařič,lednice ,anténa tel +rádio,GPS Na-
wman ,VHF ,kotva 12 kg CQR řetaz 8 mm 
50 m.odsolovací zařízení motoru,komplet-
ní zastřešení a zimovací plachta.Pěkná 
ve výborném stavu.Cena 47000 EUR. ur-
ban-ladislav@seznam.cz, 603810841

Prodám motorovou jachtu AZIMUT 
43S,rok výbava: joystick, EVC displej, 
WEBASTO klimatizace + topení, GPS 
Raymarine C120,vys.Raymarine, el.o-
vládaná kotva, Autopilot,přídový motor,4x 
solární panely, SAT TV, 2x TV Samsung, 
domácí kino Sony,generátor 9Kw,lednice 
120 l, mrazák 55 l, mikr.trouba,výrobník 
ledu, výrobník sladké vody Spectra 60l/
hod., 2x pod.světla,el.spouš.zadní pla-
to,tender s mot.,červený trup,kompletní 
plachty,290000,- Eur bez DPH. Jaroslav 
Novotný, 755@uh.cz, 608778478
Prodám sportovní motorový člun s kaju-
tou Quiksilver 640 r.v2004 délka: 6,40m , 
šířka: 2,40m , počet osob: 6 hmotnost cca 
1600kg motor 3.0i mercury Z náhon bravo 
výbava: sprcha na zádi, kotevní nerezová 
špice, nerezové vzpěry okna, nerezový 

Bayliner 1952 Capri cl.1994D5, 
69Mš2, 29MPro80 s ob. Motor Mer-
cruiser 3. Ol102, 2 kW otdo5I15, 
persenic, převozní plachta, dvouosý 
vlek, cena 179000 Kč
Tel.: 00420 602 541 862 Majer

DISTRIBUČNÍ MÍSTA:
Časopis zdarma k dispozici v síti poboček české Státní plavební správy,
Slovenské štátnej plavebnej správy, v síti 252 stojanů u benzinových stanic
společnosti Grand Princ, u vybraných obchodníků, yachtklubech,
lodních výstavách, ke čtení na www.lodezdarma.cz
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NOVĚ OTEVŘENO!
PRODEJNA PRÁDLA, SLEZSKÁ 2, 120 00 PRAHA, www.lamido.cz, prodejnapraha@lamido.cz, tel.: 461 745 264

koupací žebřík v zadu, uzamykatelné ka-
jutové dveře,12V zásuvka, stolek,rádio + 
CD, kožené , laminátová protikluzná po-
dlaha, hloubkoměr s alarmem, gps navi-
gace s návratem, posilovač řízení,sonar.
Více info na tel. Radek, Interherance@
seznam.cz, 777883322

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,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 
konstrukce s plachtovým přístřeškem.

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,elektrické drenážní čerpadlo,navigač-
ní světla,houkačka,koupací schůdky-
,odkládací prostory a schránky,otoč-
né sedadlo řidiče,rozkládací sedačka 
spolujezdce na ležení,schránka na ly-

že,tahací hák k lyžování, rychloměr, 
otáčkoměr, trimoměr, ukazatel paliva, 
aj. přístroje. Kovová konstukce s plach-
tovým přístřeškem. 

Prodám sportovní laminátový rekreač-
ní člun GLASTRON 175,r.v.2003,délka 
533 cm,šířka 211 cm,váha 838 kg,ponor 
40 cm,pro 7 osob,palivová nádrž na 80 
l,elektrické drenážní čerpadlo,navigační 
světla,houkačka,koupací schůdky,odklá-
dací prostory a schránky,otočné sedadlo 
řidiče,rozkládací sedačka spolujezdce 
na ležení,zadní lavice na opalování,so-
nar na ryby,schránka na lyže,tahací hák 
k lyžování, rychloměr, otáčkoměr, trimo-
měr, ukazatel paliva, aj. přístroj. Míra, 
mirpok@tiscali.cz, 605700333

 6 NAFUKOVACÍ ČLUNY
Prodám nafukovací člun Quicksilver 380 
včetně 4-taktního motoru Selva Piranha 
5xs s označením na šítku 5 HP ale vý-
konem 9.9 HP, není potřeba VMP (http://
www.czmarine.cz/lodni_motor_selva_pi-
ranha_5xs.html). V ceně přívěsný vozík 
za OA 750 Kg, vyklápěcí (vhodný i pro 
4kolku). K člunu jsou manipulační ko-
lečka, stříška, podsedák s přenosnou 

taškou, nádrž na 12L, pádla. Motor jen 
sladká voda, rok výroby 2010. Při rychlém 
jednání sleva. Zbyněk Bartuška, z.bar-
tuska@seznam.cz, 606678122

Prodám naf.člun Adventure 400 +motor 
Honda20+prepravní vozik r.v.2007 člun je 
v pefektním stavu s řízenim,el.startér, al-
ternátor, el.trim, padla, foukani, 2x klič, na 
nádrž přídavná s ukazatelem, kotva, pří-
davné úložné prostory možnost poskládat 
do dvou tašek není potřeba ani přepravo-
vat na vozíku. Interherance@seznam.cz, 
777883322

HYP 520 Nafukovací člun s laminátovým 
dnem HYP 520, nový se zárukou, délka 
520 cm, šířka 220 cm, váha 315 kg, plně 
vybavený: roll bar + světla, pumpa, ba-
terie, kabeláž, vypínač, nádrž 90l, řízení, 
matrace + přední ležení, persenik. Max. 
výkon motoru 90 PS. Odpočet DPH. 
info@cb-rent.cz, 608962902

Prodám nafukovací člun Hi-Fei, HSM  
290, dlouhý 2,9m.Člun je zcela nový ne-
používaný, je 3- komorový s vysokotla-
kou nafukovací podlahou a nafukovacím 
kýlem. Maximální počet osob 4 a max.
výkon motoru je 10 PS. Barva šedá. Vý-
bava: přepravní vak,lavička, alu. pádla, 

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

MARINA  FREGATTA  MĚCHENICE
Pevné a plovoucí molo, voda, 220V, 
WC, sprchy, parking, kamerový sys-
tém, apartmány, restaurace, cukrárna.
www.marinamechenice.cz
info@fregatta.cz

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

Choceň – prodám nafukovací člun
Honda Marine HONWAVE T 25,

motor Honda BF 2,3B
Bezvadný stav, jetý jednu sezonu,
servisovaný, pumpa, lavice, pádla,

taška 34 kg + motor,
poskytnu osobní záruku,

cena dohodou.

Tel.: 602 443 739, mikulecky@unet.cz

nožní pumpa, lepící sada, vodotěsná ka-
bela na doklady, váha cca 40kg. Vhodný 
pro rekreaci a rybaření. CENA: 14 000,-
s DPH tel. 602 260 594. Roman Kocich, 
kocichroman@atlas.cz, 602260594

 10 ZÁVĚSNÉ MOTORY
závěsný motor MERCURY 5 hP.r.v. 2003 
- prakticky NOVÝ !!! 100% stav. Vestavě-
ná nádrž-možnost připojení externí. Mo-
tor ben 2-takt. Naj 5 Mh / možná i méně / , 
po 1.majiteli!!! Možno daň.doklad . přičíst 
DPH. David V, reditel@dvt.cz, 773701773

Evinrude DI 150 HO Prodám závěsný 
motor Evinrude 150 HO. Dlouhá noha. 
Velmi dobrý stav, pravidelný servis. Na-
jeto 220 motohodin. Rok výroby 2004. 
Cena dohodou Kč. Martin Chrást, martin.
chrast@ids-media.cz, 739030498

 26 OSTATNÍ
Prodám ocel. vrtuli na Mercruiser 130 HP, al. 
vrtuli 15x17 na Volvo Penta 140 HP, fendry, 
kotvy, nový wakeboard - 3000,-  602 734 534

Predám vyhľadávací refl ektor s diaľko-
vým ovládaním. Cena 259 EUR. marine-
parts.sk@gmail.com, 00421944460831

Prodej lodních motorů

PProoddeej looddnníchhhh přřívvěěssůů -- TTHULLLLE SSWWEEDDENN TRAILLLERRS 11000 kkmm/hh

LODNÍ BAZAR - výkup, protiúčet, komisní prodej s nulovou provizí
- garantujeme nejrychlejší prodej

- specializujeme se na zahraniční klientelu Německo,

  Rakousko, Chorvatsko, Itálie, Francie, Belgie

PPůjjčoovvnnaa noovýýýých looddí aa čluunůůů - QQUUICCKKSSILLVEEER
--- odd 33550000 KKčč/deeen

Půjčovna lodních přívěsů od 600 Kč/den

OOODDTATAAHH LLOODÍ ppppo ceellé EEVVRROPPPPĚ doo 33550000 kggg  
--- 8––166 KKč//11 kkm ((((smlluvvnní cceenny)
--- sppecciaalizuujemme sssse na Choorrvatssko, Itáliie, ŠŠpaanněělskko, FFFrannciee

Výroba BIMINI TOP zastřešení paluby

KKomppleetnní ppojištěěnní

Financování

AAAUUTOOOSSAALLOON ---- prrooddeej nnovvýcchh vvozzůů

Odtah vozidel

Jossef Bobbek +4220 7777 693 7777

konttakt: +420 777 693 777, ++420 327 5994 031

wwww.auto-boot.ccz, e-mail: autto-boot@sezznam.cz

PPaběnice 73, ookr. Kutná Hoora, CZ-285 43

Mukaařov, Pražská 226, Praha-vvýchod, CZ-251 62

otevřeno denně po ttel. dohoděě PO–NE 99.00 – 20.000
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Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí



FJORD 20 snekke

Kontakt:
Lodě, s.r.o., Petr Zajíček, 602 325 965, e-mail: petr@lode.cz

Fjord 20, norská loď s typickým nordickým tvarem trupu, 
přední kajutou a velkým kokpitem. Velmi podařená 
konstrukce umožňuje bezpečnou plavbu i za zhoršených 
podmínek. Kajuta poskytuje dostatek místa pro přespání 
+ možnost vytvoření lůžka v kokpitu. Stůl je možno 
přesouvat mezi kajutou a kokpitem. Ideální pro dvojici 
na plavbu na dovolenou i za nepříznivého počasí.
Materiál trupu: vyztužený sklolaminát. Motor spolehlivý 
diesel, Bukh 13 koní, dobrý stav, úsporný, maximální 
rychlost 8 uzlů, splachovací toaleta v kajutě, kuchyňka 
s lihovým vařičem, a tekoucí pitnou vodou, mnoho 
odkládacích prostor. Zabudované nádrže na palivo 
a na pitnou vodu. Řízení kormidelním kolem nebo 
alternativně kormidelní pákou na zádi. Loď je plně 
funkční, je ovšem třeba počítat s drobnými opravami 
a údržbou. Základní informace délka 6 m, šířka 2,3 m, 
ponor 0,5 m, hmotnost 1300 kg. K vidění na Orlíku.
Cena 150.000 Kč. Další foto na www.bazar.lode.cz
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Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí



PLAVKY
SPODNÍ PRÁDLO
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ

KATALOG

INTERNET SHOPINTERNET SHOP

S P O R T S W E A R     S W I M W E A R     U N D E R W E A R

PLAVKY
SPODNÍ PRÁDLO
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ

LUCIE SMATANOVÁ
1. VICEMISS ČR 2009
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