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Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
SEBEPOZNÁVACÍ REKREAČNÍ
POBYT NA NÁMOŘNÍ JACHTĚ

Viladům
V ZÁMCÍCH
... bydlení v romantickém
prostředí
G nově rekonstruovaná

vila - Praha 8 - Troja
G bydlení u Vltavy

Vyřešte své životní potíže, zejména partnerské, pracovní
a zdravotní, poznáním sebe sama pomocí odborně
vedené hlubinně dynamické skupinové práce, jež nejvíce
připomíná rozhovory s přáteli, a zároveň si vychutnejte
krásy Jadranského moře a Chorvatska.
Podrobně na: www.ycfenix.cz

G lokalita Přírodního

parku Draháň
G byty 1+kk až 3+kk,

cena od 1,9 milionu

Tel.: +420 775 262 648

www.vzamcich.cz

KURZY

Zimování lodí v kryté hale
Firma Jacht servis, s.r.o. nabízí
zazimování lodí v kryté hale.
Dále nabízíme:
 ]DMLåWĕQtGRSUDY\ORGtGRKDO\
 VORçHQtMHĥiEHP
 ]DSĭMĆHQtQiĥDGt
 ]DSĭMĆHQtVWRMDQĭ
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Kontakt

Daniel Jelínek
GSM +420 776 211 896 | jelinek@jachtservis.cz
info@jachtservis.cz | www.jachtservis.cz

VMP ZDARMA
Jan Hanzl, tel. 723 095 704

www.AZYACHT.cz
Začněte
Z
ačněte s y
yachtingem
achtingem u nnás!
ás!

Servis lodí a lodních motorů
Nabízíme kompletní a kvalitní servis lodí a lodních motorů.
Náš specializovaný servisní personál má k dispozici nejnovější
vybavení, je pravidelně proškolován a seznamován s aktuálními trendy v oblasti lodí a lodních motorů. V případě potřeby
náš mobilní technik provede servisní zásah přímo u vás, v
závažných případech můžete využít službu Pick Up servis.

Naše služby:

Více informací na www.kubousek.eu
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Degerö 35 S
Zaoceánská jachta s prostorným kokpitem pro pohodlnou a bezpečnou plavbu.
Celková délka: 10,80 m
Motor: Volvo Penta D2-4029 kW
Délka na vodorysce: 9,10 m
Nádrž na palivo: 200 l
Šířka: 3,60 m
Nádrž na vodu: 350 l
Ponor: 1,65 m
Odpadní nádrž: 60 l
Výtlak: 8 500 kg

Aquador 23 DC
Šikovný a komfortní motorový člun proslulý vynikajícími jízdními vlastnostmi.
Délka: 7,15 m
Ponor: 0,85 m
Šířka: 2,56 m
Výkon motoru: 190–270 hp
Hmotnost: 1750 kg + motor
Počet lůžek: 3 + 2
Nádrž na benzín: 200 l
CE: C
Nádrž na vodu: 42 l
Maximální zatížení: 6 osob

www.kubousek.eu

KWS divize Marine, KUBOUŠEK s.r.o., Lidická 300, České Budějovice, marine@kubousek.eu, +420 389 045 311

N E Z ÁV I S L É TOP E NÍ , M OB I LNÍ M R AZ I CÍ A CHL A DI CÍ BO X Y | L O DĚ

UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY VE VAŠÍ LODI
S PRODUKTY EBERSPÄCHER
Máte loď a potřebujete v kajutách a obytném prostoru udržovat konstantní teplotu?
Firma Eberspächer nabízí systém vytápění nezávislý na motoru. Naše topení Vám zajistí
rychlé vytápění kajuty, předehřev motoru, případně ohřev užitkové vody. Potřebujete
udržet Vaše potraviny a nápoje v chladu? Nabízíme Vám nejen autochladničky,
ale i výkonné kompresorové chladicí a mrazicí boxy.
Ebe rspä cher P raha s.r.o. | P od Višňovkou 29, 140 00 Praha 4 | Tel .: +420 234 035 800 | www.eberspaeche r. c z

A WO RLD OF COM FORT
www.eberspaecher.cz

BAZAR.LODE.CZ

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU

2

Sezóna může začít?
Je pùlka èervna, mìla by spíš být už v plném
proudu, nemyslíte? Já teda ano. Po letošní
dlouhé zimì bychom si to, myslím, plnì
zasloužili. Venku ale zatím byly všechny druhy
poèasí až na to jarní, plné sluníèka. Když píšu
tento úvodník, tak už alespoò je na nìkterých
místech opìt povolována plavba po letošních
povodních. Povodnì na Vltavì a Labi letos
výraznì zasáhly do jarní èásti sezóny a mnoha
lidem kolem vody tak nepøímo znepøíjemnily
život, aèkoliv pøímo je velká voda nezasáhla.
Na letošní lodní sezónì se to tak jistì projeví.
Jsou tu však i dobré zprávy. Od 1. èervence
patøí naše èeská nejoblíbenìjší dovolenková
destinace – Chorvatsko – do EU a tudíž
nám od té chvíle odpadá povinnost platit
neoblíbené Vinìty a vypisovat Crew Listy.
Podle pøesvìdèení mnoha zasvìcených osob
sice budou zavedeny poplatky jiné, avšak
o jejich výši zatím v tuto chvíli není nic
známo. Obecnì panuje ovšem pøesvìdèení,
že ke zlevnìní nedojde, spíše naopak. Kdo se
proto vydáváte na loï do Chorvatska, zvažte
ještì pøece jen možnost nákupu staré Vinìty,
která pak bude platit rok.
Po zimním a jarním nerváku v podobì
Chorvatské rulety, kdy se na plné obrátky øešilo
dodanìní v Chorvatsku kotvících lodí, dostali
nakonec i majitelé lodí starších osmi let kotvících
v Chorvatsku od Chorvatska dárek. Nula
procent DPH tak v mnoha pøípadech znamená,
že loï nenabude záporné hodnoty. Daò byla
tedy odpuštìna zcela, avšak nezapomeòte, že
je potøeba ještì vyøídit proclení do EU. Lodì
do 12m platí pak 1,7 % clo, nad 12 m clo není
požadováno. Vyøízení této záležitosti bude
bezpochyby mnohem jednodušší záležitost než
dodaòování a pøípadná pøeregistrace, avšak
i tady je vám k dispozici nabídka profesionální
služby SeaHelp, kterou popisuje èlánek
na následující stranì.
Za redakci Vám pøejeme pøíjemnou plavbu
sezónou 2013!
Petr Zajíček
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V souvislosti se vstupem Chorvatska do EU dnem
1. 7. 2013 se mění mnoho zákonných nařízení týkajících se i vlastníků lodí, které kotví v Chorvatsku. SeaHelp v minulosti o nové zákonné situaci
informoval a upozorňoval přitom na to, že ještě
není vyřešena otázka lodí starších osmi let, které dosud nebyly v EU celně projednány. To stejné
platí i pro lodě, které byly víc jak 36 měsíců mimo
území EU, tedy například v Chorvatsku. Tito majitelé lodí tedy musejí po 1. 7. projít celním řízením.
V návrhu zákona, který v brzké době schválí parlament
stojí, že lodě do 12 m jsou povinny platit clo ve výši 1,7 %,
lodě nad 12m jsou od cla osvobozeny. Tyto podmínky v tuto
chvíli podle tohoto návrhu zákona jsou platné pro všechny lodě bez rozdílu původu a vlajky, resp. země registrace.
Prováděcí předpisy k tomuto procesu ještě nebyly vydány,
nicméně chorvatská obchodní komora na dotaz SeaHelp
sdělila, že se bude jednat o obdobný proces jako při právě
proběhnuvším procesu dodaňování.
Z důvodu očekávaného velkého zájmu, který by příslušné chorvatské úřady zasáhl právě v plné sezóně se předpokládá, že bude na dobu 6 měsíců určena přechodná doba,
ve které budou moci majitelé tyto úkony v klidu provést.

SeaHelp nabízí svým členům při těchto úkonech svou
podporu tak, jak tomu bylo v případě dodaňování. Vzhledem k tomu, že v průběhu léta mnoho majitelů lodí tráví
čas na svých lodích a přitom může mnoho věcí vyřídit, předpokládá SeaHelp, že se náklady na vyřízení udrží ve velmi
rozumných relacích. Předběžně s ohledem na ještě ne zcela
jasné podmínky se předpokládá, že náklady by neměly přesáhnout € 300,00 za loď včetně nákladů za spedici.
Podobně jako u dodaňování nabízí SeaHelp svým členům
možnost zaslat požadované dokumenty přes internet což
jednak představuje zjednodušení práce a jednak majitelům
přinese možnost průběžné kontroly. Plná moc ovšem musí
být zaslána v originálu poštou.
Při vyřizování dodaňování zjistili mnohdy spolupracovníci
SeaHelp že uvedená čísla motoru a trupu nesouhlasí s dokumenty. Aby se podobným situacím předešlo, doporučuje
SeaHelp čísla zkontrolovat a případně nechat zápis opravit.
Pokud číslo trupu či motoru chybí nebo je nečitelné, je nutně potřeba nechat připevnit nový štítek. Tyto práce může
zařídit i SeaHelp za příplatek, jehož výše se bude řídit podle
případu.
Kdo by již nyní chtěl mít jistotu jaké clo bude za jeho loď
požadováno, může se nezávazně a zdarma informovat. SeaHelp na základě mailové poptávky na steuer@sea-help.eu
a zaslání aktuální registrace, pojistné smlouvy, faktury nebo
kupní smlouvy vypočítá předběžnou odhadovanou výši cla.
Tato služba platí samozřejmě pouze pro členy SeaHelp.
Členem se ovšem může stát každý – přihlásit se můžete
na www.sea-help.eu. K dispozici je samozřejmě i čeština.
Členství v SeaHelp se vyplatí a to nejen kvůli získání odhadu
výše cla.

nabízí proclení v Chorvatsku
Těm majitelům lodí, kteří uvažují o tom, že vyřízení
této věci svěří do rukou SeaHelp, doporučujeme, aby
si připravili následující dokumenty:

7. Smlouvu s chorvatskou marínou včetně inventárního
seznamu a potvrzení o celní zóně (ptejte se v recepci
na „KZ Broj“.

1. Plnou moc k zastoupení.
Pozn.: Váš podpis na plné moci můžete nechat ověřit
i v Chorvatsku za cca € 5. Odpovídající plné moci budou
zákazníkům SeaHelp odeslány po on-line registraci.

8. Chorvatskou Vinětu včetně Crewlistu jakožto
potvrzení, že loď je v Chorvatsku registrována
a zaplacena.

2. Registraci lodě, která byla vydána před 1. 7. 2005.
(Jde o důležitý dokument k prokázání faktu, že loď
spadá do kategorie přes 8 let).

9. Kasko-pojistnou smlouvu jako potvrzeni hodnoty lodě.
10. Celnice požaduje fotograﬁe, takže nám musíte dodat
následující:

3. Aktuální registraci lodě.

– zvenku s viditelným číslem a/nebo jménem

4. Cestovní pas nebo Občanský průkaz.

– dobře viditelné číslo trupu

5. Potvrzeni o přidělení DIČ (pokud existuje) příp. bude
získáno SeaHelp za příplatek € 50.
6. Kupní smlouvu nebo fakturu.
3 / 2013

– dobře viditelné číslo motoru
– zvnějšku z různých úhlů
– příplatek v případě pořízení fotograﬁí pracovníkem
SeaHelp: 100 Euro
3
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PLAVEBNÁ ŠKOLA
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„Není to jen jedna velká věc. Je to tisíc malých detailů, které
tvoříme, aby byl Sea Ray jedinečný“
- C.N. Ray

Motorsport spol. s r.o.
Poděbradská 29
190 00 Praha 9
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www.searay-lode.cz

3 / 2013

Speedoboat
RACE 2013

Letošní první polovina jarních závodů Speedoboat RACE, které se konaly v Předměřicích nad
Labem, Roudnici nad Labem a Týnci nad Labem
je i přes špatné počasí, které závody provázely,
úspěšně za námi.
Závodní slalomové tratě a také volné jízdy na motorových člunech
Speedoboat přilákaly i přes nepřízeň počasí mnoho příznivců této
slibně se rozvíjející zábavy na vodě. Velký zájem byl také o vyhlídkové
jízdy na lodi Speedoboat 360, které probíhaly souběžně celý den při
závodech.
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Zajímavý byl i doprovodný program létajících mužů Flyboard. Našla
se řada odvážlivců, kteří neváhali a tento nevšední sport vyzkoušeli.
Do organizace závodů v Praze Hodkovičkách a v Kolíně bohužel zasáhla vyšší moc a tyto závody byly zrušeny kvůli povodním. Kdo to
nestihl na jaře, může se přihlásit na konci léta. Další série závodů začíná již od 30. 8. 2013 v Předměřicích nad Labem, 7. 9. 2013 v Týnci
nad Labem a 14. 9. 2013 v Praze Hodkovičkách (Krčma u Sváry).
Vše najdete na našich internetových stránkách www.speedoboat.eu,
kde se můžete na závody předem přihlásit nebo nás sledujte na facebooku
https://www.facebook.com/pages/Speedoboat/116320908427552?ref=hl. Na těchto akcích nepotřebujete řidičský průkaz VMP, ani loď, tu
■
Vám zapůjčíme. Těšíme se na shledanou na závodech.
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Nová
loĊ

A580
Rybársky þln A580 s motorom HONDA BF 150, r. v. 2008, 170 mth.
Výbava: kajuta s dvoma lôžkami, rádio + repro, krycia plachta, sonar
Garmin Fish¿nder 400 C, bimini, sprcha, vozík Pongratz PBA 1300.
DĎžka: 5,8 m, šírka 2,5 m, hmotnosĢ: 530 kg, nádrž – benzín 100 l,
nádrž - voda 50 l.
Cena: 17 990 EUR s DPH (nový set 35 820 EUR)

Nová
loĊ
Sea-Doo Speedster 200
DĎžka: 6,02 m, šírka 2,44 m, hmotnosĢ 1260 kg, r. v. 2008, výkon 2 x 215 HP (430 HP),
ponor iba 30 cm.
Doplnky: Wake rampa, audio systém, krycia plachta, prívesný vozík
Cena: 35 000 EUR, bez možnosti odpoþtu DPH

Nová
loĊ

Adventure Vesta V-500
s motorom Honda BF 90
DĎžka: 5,1 m, šírka: 2,1 m, hmotnosĢ: 210 kg.
Doplnky: konzola Wind, sedaþka Doubleseat, zabudovaná nádrž 73 l,
krycia plachta, kotvové plato, prívesný vozík.
Cena: 16 990 EUR s DPH

Maxum 1800 MX - bowrider
DĎžka: 5,36 m, šírka: 2,13 m, hmotnosĢ: 903 kg, motor: Mercruiser 3.0L so servom.
Doplnky: brzdený prívesný vozík Satellite, koberec v kokpite, zakrývacia plachta prednej
þasti, prepravná plachta, bimini, dizajn - þervený.
Cena: 19 990 EUR s DPH

Nová
loĊ

Duarry Bahia 520 LDX
DĎžka 5,2 m, šírka 2,46 m, hmotnosĢ 540 kg, r. v. 2011, motor Honda
BF 115
Doplnky: Garmin GPSMAP 620, mapy Dunaja a HR, sonar, VHF
Garmin 100i, Radio Fusion MS-RA200, Sony Marine Repro XSMP1621, LED osvetlenie interiéru, sprcha, prívesný vozík Ellebi (cena
nového setu 44 000 EUR)
Cena: 27 990 EUR, bez možnosti odpoþtu DPH

Galia 670 MC

Bayliner Capri 1952

DĎžka: 6,82 m, šírka: 2,51 m, hmotnosĢ: 2150 kg.
Doplnky: vodovodný systém, trim klapky, druhá riadiaca stanica v kokpite, dizajn Mocca.
Cena bez motora: 36 720 EUR s DPH

DĎžka 5,76 m, šírka 2,24 m, hmotnosĢ 987 kg, r. v. 2000, motor
Mercruiser 3.0, naj. 228 Mth, GPS so sonarom LOWRANCE, mapy
Jadranu, camping plachta, chemické WC, komplet povinnná výbava,
vodné lyže, brzdený prívesný vozík. 2. majiteĐ, kupované v SR.
Cena: 12 900 EUR, bez možnosti odpoþtu DPH

Linder 460 Arkip + Honda BF 50 LRTU

Linder Fishing 440 + Honda BF 5 SU

DĎžka: 4,50 m, šírka: 1,85 m, hmotnosĢ 274 kg
Cena: 17 990 EUR s DPH

DĎžka: 4,31 m, šírka 1,64 m, hmotnosĢ 94 kg
Cena: 3 990 EUR s DPH

Linder 445 Max + Honda BF 30 LRTU

Linder Sportsman 400 + Honda BF 20 SHU
DĎžka: 4,00 m, šírka: 1,64 m, hmotnosĢ 230 kg
Cena: 6490 EUR s DPH

Linder Sportsman 355 + Honda BF 8 SHU
DĎžka: 3,55 m, šírka 1,46 m, hmotnosĢ 84 kg
Cena: 4 490 EUR s DPH

YACHTER.sk, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava,
tel.: 0948 86 86 06 24, predajna@yachter.sk

DĎžka: 4,50 m, šírka: 1,75 m, hmotnosĢ 203 kg
Cena: 12 990 EUR s DPH

Linder 445 Catch + Honda BF 30 LRTU
DĎžka: 4,50 m, šírka: 1,75 m, hmotnosĢ 230 kg
Cena: 13 990 EUR s DPH

STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA

x
x
x
x
x
x
x
x

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

Kde nás najdete:
Státní plavební správa – Ģeditelství:
Jankovcova 4, 170 04, Praha 7 – Holešovice, tel.: 234 637 111, fax: 283 871 514, e-mail: reditelstvi@spspraha.cz
Státní plavební správa - poboĀka Praha:
Jankovcova 4, 170 04, Praha 7 – Holešovice, tel.: 234 637 111, fax: 266 710 545, e-mail: pobocka@spspraha.cz
Hlášení plavebních nehod: 840 111 254
Státní plavební správa - poboĀka DďĀín :
Husitská 1403/8, 405 02 DďĀín, tel.: 412 557 411, fax: 412 557 410, 412 510 081, e-mail: pobocka@spsdecin.cz
Hlášení plavebních nehod: 840 111 254
Státní plavební správa - poboĀka PĢerov:
Bohuslava Nďmce 640, 750 02 PĢerov, tel.: 581 250 911, fax: 581 250 910, e-mail: pobocka@spsprerov.cz
Hlášení plavebních nehod: 840 111 254

www.spspraha.cz

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

ROMANTICKÝ ZÁŽITEK
ŽITEK
V CENTRU PRAHY
Y NA

KON TA K T

HOTEL
U ŠEMÍKA

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

BEL, spol. s r. o.

Provádíme údržbu plachet pro lodě,

www.bel.cz
tel.: 274776702, 274773493
fax: 274812023
e-mail: perkins@bel.cz

karavany, stany, pergoly apod.

Beranových 65 (areál LETOV)
199 02 Praha 9 – Letňany
Česká republika

Odstranění nečistot a plísní

Distributor firem:

a následná impregnace.

Prodej čisticích a ochranných přípravků.

PERKINS
Solé Diesel

– britské lodní motory s výkonem 92 – 300 HP
pro rekreační i komerční využití.
– španělské lodní motory s výkonem 16 – 83 HP.

Zajišťujeme dodávky motorů, servis, dodávky náhradních dílů.

+420 777 231 401
info@cisteniplachet.cz

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na výše uvedené adrese. Informace naleznete
také na stránkách zastupovaných firem PERKINS http://www.perkins-sabre.com nebo
Solé Diesel http://www.solediesel.com/english/

www.cisteniplachet.cz

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

www.yachtclubbarrandov.cz ■ yachtclub@yachtclubbarrandov.cz
tel.: 274 779 791, 382 275 494
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Informace Státní plavební správy č. 2/2013
ze dne 29. 5. 2013

o přístup k informacím Říčního informačního systému LAVDIS
pomocí WiFi připojení na vodní cestě
Projekt o přístup k informacím Říčního informačního systému LAVDIS
pomocí WiFi připojení na vodní cestě byl ﬁnancován z fondu TEN-T Evropské Unie pod názvem IRIS Europe II. Realizátorem projektu bylo Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR), konkrétně části „Implementace přístupu k RIS službám pomocí bezdrátového připojení WiFi“. Provozovatelem
této služby je Státní plavební správa (SPS).
1. Neregistrovaní uživatelé
Bez přihlášení jsou povoleny přístupy pouze na internetové stránky s informacemi k Říčním informačním službám České republiky, Spolkové
republiky Německo a projektu IRIS. Přístup je volný pouze pro protokoly
http a https.
Povolené adresy:
Labsko-Vltavský Dopravní Informační Systém www.lavdis.cz,
Státní plavební správa www.spspraha.cz,
Povodí Labe, stání podnik www.pla.cz,
Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz,
Ministerstvo dopravy ČR www.mdcr.cz,
Ředitelství vodních cest ČR www.rvccr.cz,
Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice www.elwis.de,
River Information Services Portal www.ris.eu.
2. Registrovaní uživatelé
Registrovaný uživatel po přihlášení do WiFi sítě LAVDIS může prohlížet
veškeré internetové stránky, zasílat e-maily apod.
Přístup k Internetu je určen primárně pro využívání Říčních informačních
služeb, proto je tento přístup monitorován. Je nepřípustné poskytovat
připojení dalším neoprávněným osobám. Všichni uživatelé musí dodržovat právní předpisy České republiky.
Pokud správce systému zjistí, že jsou porušovány pravidla užívání této
sítě, může omezit nebo zakázat uživateli přistup.
3. Registrace
Pro registraci přístupu k WiFi síti LAVDIS je nutné poslat vyplněný registrační formulář (viz příloha) na Státní plavební správu a to písemně, datovou schránkou nebo e-mailem (oscanovaný formulář nebo elektronický
podpis).

Kontakty:
Státní plavební správa – ředitelství
Jankovcova 4
PO BOX 28
170 04 Praha 7 – Holešovice,
ID datové schránky: pwzaih7,
E-mail: reditelstvi@plavebniurad.cz,
Kontaktní osoba:
Ing. Dalibor Fanta (tel.: 234 637 320).
4. Technická speciﬁkace připojení
Identiﬁkátor WiFi sítě (SSID) je „lavdis“.
Pro příjem signálu je potřebný přijímač WiFi standardu 802.11 b/g. Doporučujeme umístit všesměrovou anténu na nejvyšší pevný bod plavidla. Ředitelství vodních cest ČR ve spolupráci se Státní plavební správou ověřovalo
připojení s typem „UBNT PicoStation2-HP – anténa 6dBi“.
Maximální dosah signálu antén je cca 1000–1200 m. Tato vzdálenost
může být kratší vlivem nežádoucího stínění (sloup, pilíř, zeď, jiné plavidlo,
povětrnostní podmínky atd.).
Systém LAVDIS během připojení ověřuje správnost přístupových
údajů a MAC adresu WiFi přijímače (jedinečný identifikátor síťového
zařízení). V ostatních případech je nastaven režim „neautorizovaní
uživatelé“.
5. Seznam lokalit s WiFi přístupem k RIS službám:
■

Praha – Plavební komora Smíchov (přibližně ř. km 53,30 – 53,60;
54,30 < 54,00 > 53,60) (Schéma č. 1 a 2),

■

Praha – Jiráskův most (přibližně ř. km 54,20 < 54,40 > 54,70)
(Schéma č. 3),

■

Praha – Na Františku (přibližně ř. km 52,30 < 52,10 > 51,50) (Schéma č. 4),

■

Ústí nad Labem – Střekov (přibližně ř. km 766,70 < 767,70 > 768,70)
(Schéma č. 5),

■

Děčín – Loubí (přibližně ř. km 739,60 – 739,00; 738,60 – 737,60)
(Schéma č. 6 a 7),

■

Hřensko (přibližně ř. km 727,00 – 728,50) (Schéma č. 8).

Umístění antén je znázorněno na následujících schématech:

Schéma č. 1:
Praha – Plavební komora Smíchov, lokalita A

Schéma č. 2:
Praha – Plavební komora Smíchov, lokalita B

Schéma č. 5:
Ústí nad Labem-Střekov

Schéma č. 6 – Děčín – Loubí, lokalita A

Schéma č. 3: Praha – Jiráskův most

Schéma č. 4: Praha – Na Františku

Schéma č. 7 – Děčín – Loubí, lokalita B

Schéma č. 8: Hřensko
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Finská kajutová motorová loď určená pro rekreační i pracovní použití v plavební oblasti C – příbřežní plavba. Kvalitní
severská 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 elektroinstalací, stírači, navigačními světly, interiérovým osvětlením, odpojovačem, 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.
VÝBORNÉ JÍZDNÍ VLASTNOSTI I ZA VELMI ZTÍŽENÝCH PODMÍNEK.
Technické parametry:
Nádrž na palivo 155 l.
d = 7,2 m, š = 2,5 m, hmotnost 1000 kg.
Fotograﬁe mohou zobrazovat doplňkovou výbavu.
Cena lodě je 800.000 Kč + DPH.
Informace:
Lodě s.r.o., Petr Zajíček, tel. 602 325 965, petr@lode.cz.

NOVĚ OTEVŘENO!
PRODEJNA PRÁDLA, SLEZSKÁ 2, 120 00 PRAHA, www.lamido.cz, prodejnapraha@lamido.cz, tel.: 461 745 264
3 / 2013
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Fotoinzerce

SOUKROMÁ INZERCE, FORMÁTY A CENY

(NEPLATÍ PRO FIREMNÍ INZERCI)

Takto můžete zadat váš soukromý fotoinzerát
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.

1. Vyberte velikost, typ a počet vydání inzerátu

po

36
uze

0,- 1

1

3

2

5

Velikost max. počet
znaků

4

Textový inzerát

6

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

➀ Standardní inzerát
➁ Zvýrazněný rámečkem
➂ Podélný inzerát
➃ Na výšku
➄ Maxi
➅ Mega

180
1/16

150

1/16

150

2/16

220

2/16

150

4/16

220

8/16

350

1x

●
●
●
●
●
●
●

4x

zdarma
360 Kč
420 Kč
600 Kč
600 Kč
1080 Kč
2280 Kč

●
●
●
●
●
●
●

zdarma
600 Kč
720 Kč
840 Kč
840 Kč
1800 Kč
3480 Kč

Ceny včetne DPH 21%

2. Vyplňte text inzerátu

150

180

220

350

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

3. Zadejte vaše kontaktní údaje

4. Platba

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

(platí pouze u placených inzerátù)

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

Převodem na účet č.: 51-1575240237/0100 u KB Praha 4.
Důležité: Jako variabilní symbol platby uveďte číslo vašeho telefonu.

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

5. Formulář odešlete na adresu
Telefon: .........................................................................................................

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

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

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

(jméno ani adresa nebude zveøejnìno)

Seznam rubrik inzerce
1 Plachetnice
2 Okruhové
plachetnice
3 Motorové lodě
4 Klasické lodě
5 Obytné lodě, hausbóty
6 Nafukovací čluny
7 Vodní skútry
8 Kiting
9 Pomocné člunky
10 Závěsné motory
11 Vestavné motory
12 Elektronika
13 Plachty
14 Oblečení
15 Pojištění
16 Školení, kurzy
17 Charter
18 Údržba a opravy
19 Zimní stání
20 Přístavní místa
21 Kontakty
22 Tažná auta
23 Přívěsy
24 Přeprava
25 Literatura
26 Ostatní
27 Nemovitosti u vody
28 Obytná auta a karavany
29 Vybavení pro potápění
30 Rybářské vybavení

1 PLACHETNICE
Prodám plachetnici s kajutou Balaton 24,
délka 7,45 m. pevný kýl, 120 000 CZK
stojná výška 165 cm, motor 4 takt s elektrickým starterem 8PS, 5 lůžek, rolfok,
WC, solar 40 W. Tel. 607 777 486
Prodám kajutovou plachetnici Sunbeam
S22 s pevným kýlem, tovární výroba, délka 6,7 m šíře 2,1 m. Hlavní plachta, kosatka, genoa, rolfok, čelen, vinšny Harken,
persenik na plachtu, perzenik přes lod,
mrtvý muž na stavění stěžně. Plachetnice je připravena na sezonu. Včetně vleku
s SPZ. Plachetnice ježděná na Slapech,
velice pohodlná a rychlá rodinná lod, nyní
k vidění u Kolína. Tel. 721 837 602
Prodám krásnou rodinnou plachetnici Antila
24, rv. 2008, ve velmi dobrém stavu, bohatě
vybavenou, délka 7,2 m šířka 2,78 m, celková váha 1900 kg, ploutvová verze, rajce.
idnes milada209, tel. 728 382 483, miss.
ouska@centrum.cz
Kvalitní kýlová kajutová plachetnice francouzské výroby pro maximálně 6 osob, rok
stavby 1994, délka 7,60 m, šířka 2.75 m, výtlak 2,45 t, přívěsný motor Selva 9,9 HP r.v.

2001 po repasi 2010, stojná výška, 4 lůžka,
2 kajuty, interier po rekonstrukci 2010, nový
antifouling, GPS Garmin vč. sonaru, CD
s rádiem, lihový vařič, lednice, tekoucí voda,
oddělené suché WC, gena, hlavní plachta,
rolfok, čeleň, solární dobíjení, kotva, stojná
koza. danielm@email.cz, tel. 608 977 875
Prodám za 270000kč poloviční podíl na námořní plachetnici DEHLER DUETTA 86, r.v.
1989 Design: Van de Stadt. Délka 8,6 m/s
čelenem 9 m, šířka 2,95 m. Otypováno pro 8
osob, pohodlné spaní pro 4 osoby. Mapový
plotr s ná. mapami, člun Zodiac s motorem
2,2 HP. Loď má špičkové plavební vlastnosti. Zakoupeno ve Švýcarsku, 2 majitel. Kotvení v Zadaru, HR /perfektní rodinná loď,
nízké roční náklady: 1000 E kotvení, 75 E
pov. ručení, 400E, 90 E viněta. olin.sukup@
seznam.cz, tel. 608 731 572

Prodej čistících a ochranných přípravků pro lodě, karavany, stany, oděvy
a domácnost, 777 231 401, info@cisteniplachet.cz, www.cisteniplachet.cz

Kajutový člun DE 23 Tramp, r.v. 2010,
d 6,96 m, bez nutnosti VMP, možnost
vyzkoušet. Motor Selva 5xs nebo
Honda 20 HP. Cena: 360 000 Kč (dohoda) tel. 602 441 831

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
Námořní plachetnice PAHI 31, dřevo-laminátový katamaran polynéského
vzoru, konstruktérem James Wharram,
rok stavby 1998. Délka 9,45 m, šířka
4,95 m, plocha základního oplachtění
27,46 m2, přívěsný motor Tohatsu (rok
výroby 2006), 4-taktní, s výkonem 18
Ps (13,20 kW). Loď se nachází v Praze.
Lze rozebrat a přepravit na vleku. Fotky na: http://www.katamaranhokulea.
estranky.cz/, aktuální fotky zašlu na požádání. Pro vážné zájemce je možná
sleva! filip.abramcuk@gmail.com, tel.
777 562 267
Prodám dřevolaminátovou kajutovou plachetnici Korzár, konstrukce Francie, 5,5
x 1,9 m, 560 kg, 4 lůžka, 2x plachty, vařič,
podvozek s SPZ, K vidění u Zdic. Pro info
volejte 602 344 384 Rychlé jednání sleva.
sun.ody@seznam.cz. tel. 777 694 142
Yacht Sobotka Sasanka. V perfektním stavu. Denní pobyt pro 6 osob. Motor s dlouhou nohou. Výbava: badenplato v teaku,
sezení v kokpitu v korku, čelen se schůdkem, lištový rolfok, hlavní plachta a genua, vinšny Antal, hloubkoměr a windmetr
NASA, vnější a vnitřní osvětlení, baterie 60
Ah, solární článek, chemické WC, lihový

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 systém, apartmány, restaurace, cukrárna.
www.marinamechenice.cz
info@fregatta.cz
vařič v kardanu, skládací stolek v kokpitu
i v kajutě. V ceně koza pro zimní stání.
V případě zájmu je možné k lodi zakoupit
dvouosý otypovaný vlek. roman.felix@
fsak.cz, tel. +420 602 237 932
Skipper yachts SKIPPI 650 CRUISERTovární výroba rok 2006, Velmi rychlá
loď, spouštěcí kýl, vysouvací čelen, kování ronstan a harken, persenik, kotva,

Prodám nový člun s motorem.ČLUN
PROWAKE PW 330 + MOTOR PARSUN F 5 BMS cena 36 200 Kč s DPH
Člun s dřevěnou podlahou a nafukovacím kýlem Blžší info: www.jmpmarine.cz, boatshop@seznam.cz,
tel. 737 618 342
nové lana a plachty včetně obalů + genaker. 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.
radim.hasman@seznam.cz
tel. +420 608 345 575

3 MOTOROVÉ LODĚ
Prodej 2004 maxum 1800mx. Motor Mercruiser 3.0 l, 135/hp. Čtyřválec. Benzin,
nádrž 79.5 l. Včetně pozinkovaného vleku,
krycích placht, kotvy. Garážován. Výborný
stav. Nepřihlášen. Dovoz z USA. Tomáš
Hruška, tel. 608 371 440, tomasekh@
yahoo.com
Kajutová, velká a prostorná původně plně
vybavená motorová jachta/člun výr. USA:
Phoenix 29 – flybridge, d. 8,8 + badeplato,
r.v. 1978 POSKOZENÁ – OPRAVITELNÁ
D.Vobořil, tel. 773 701 773, reditel@dvt.cz
Motorový člun Draco 2000GT, Volvo
penta AQ 140, 98kW, kajuta, persenik,
bimini, zakrývací plachta, baden plato, 6
x fendr, 2x kotva, gril, včetně vleku. Cena
k jednání 195.000 Kč Karel Proksch, tel.
608 355 556, karel.proksch@centrum.cz

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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Prodám rodinný laminátový sportovní
člun LARSON 185, pro 7 osob, elektr.
drenážní čerpadlo, navigační světla,
houkačk, tahací hák k lyžování. Přístřešek proti slunci, plachty proti dešti,
krycí plachta celé lodě. Vestavěný motor VOLVO PENTA 3.01 benzín, 135
HP, velmi malá spotřeba.Cena lodě je
včetně přepravního vozíku (hmotnost
1300kg) a přihlášení na plavební správě. mirpok@tiscali.cz, tel. 605 700 333
Prodám motor. sport. člun CHAPARRAL
SSI 180, pro 8 osob, elektr. drenážní čerpadlo, navigační světla, houkačka, tahací
hák k lyžování. Přístřešek proti slunci,
plachty proti dešti, krycí plachta celé lodě.
Vestavěný motor VOLVO PENTA 3.01
benzín, 135 HP, velmi malá spotřeba.
Cena lodě je včetně přepravního vozíku
(hmotnost 1300 kg) a přihlášení na plavební správě. mirpok@tiscali.cz, tel.
605 700 333
CROWNLNE 250 CR. Klimatizovaná
kajuta – chlazení, topení, GPS navigace, el. generátor, audiosystém uvnitř
i vně, vysílačka, lednice, mikrovlnka,
varná deska, dřez, koupelna, WC, sprcha, nádrž na pitnou a už. vodu,nádrž
na splašky, macerátor, protipožární hasící systém, detektor plynu v kabině,
persenik, palivová nádrž na 320ltr, El.
kotva, záložní motor, schůdky do vody,
fendry, koupací plato, palubní bar, jídelní
stůl v kajutě i na palubě, vnitřní i venkovní osvětlení, možnost připojení na ext.
zdroj el. proudu Česká registrace, platná HR známka, pravidelně servisováno
v autorizovaném servisu v ČR CENA
LODI JE VČETNĚ VOZÍKU !!! jan.foldyna@quick.cz, tel. 602 132 022

6 NAFUKOVACÍ ČLUNY
Koupím nafukovací člun s pevným kýlem,
délka min. 4,5 m, motor dvoutakt od 50
HP, el. start + další výbava, včetně brzděného podvozku. Cena celé sestavy
do 200000 Kč. Tel. 723 959 304
Prodám nafukovací člun s motorem i bez.
Člun je Z-Ray 500 serie II. Al., (r.v. 07.),
délka 360, šířka 170, průměr válce 44,
nosnost 600 kg, s nafukovacím vysokotlakým V kýlem, pro 5 osob., jedna nafukovací sedačka s opěradlem a jedna
polstrovaná lavice s úložným prostorem),
s hliníkovou čtyřdílnou podlahou. Ježděný
pouze na sladké vodě, neproražený, nikdy
nelepený. Vzadu s lehce demontovatelnou dvojitou nerezovou rampou, na míru
vyrobenou biminy. baumgarnter@liberec.
npu.cz, tel. 724 663 798
Lodestar NSA 290. Clun je v provozu az
od roku 2008, prvni majitel, servisni knizka potvrzena od autorizovaneho zastupce
firmy Tohatsu, provozni kniha s celkem
165. hodinami, clun je lehce transportovatelny i malem osobni aute, nizka spotreba benzinu oproti 2-taktnim motorum,
motor je nejlehci verzi 4-taktnich motoru
s 10. konema, clun ma platnou chorvat-
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Prodám nový nerozbalený Lodní motor Parsun F15 BMS CENA 42.000,s DPH, bližší info: www.jmpmarine.cz
boatshop@seznam.cz, tel. 737 618 342

Prodám nový nerozbalený lodní motor
cena 19.890,- s DPH Parsun F 5 BMS
čtyřtakt, krátká noha, bližší info:www.
jmpmarine.cz, boatshop@seznam.cz,
tel. 737 618 342

Prodám použitý lodní motor – SELVA
Piranha 9,9 lodní motor (5xs). 2 sezony jetý. Cena: 25 tis., tel. 774 057 294
a vysokou odolností proti korozi, která
zaručuje velmi dlouhou životnost. Cena
motoru je 29.000 Kč, včetně Mercury
oleje a cena plastové nádrže s palivovou hadicí je 1.500 Kč. martin.ryslink@
centrum.cz +420 607 524 363

19 ZIMNÍ STÁNÍ

Palava zaujme svým sportovnějším
vzhledem a lepšími jízdními vlastnostmi, je vhodná na turistické sjezdy řek
do obtížnosti WW2, pohodlnou jízdu
po klidné hladině přehrad a jezer.
www.gumotex.cz
skou vignettu do 31.07.2013. milan.cervak@24speed.at, tel. 004369918383139
Brig eagle 600, 6m, r. 2004, Hypalon,
záv. motor Honda 150k, 12 osob, krásná
udržovaná a garážovaná loď, nutno vidět
a možno vyzkoušet na Vltavě v Klecanech. Martin Domanský, klecanky@email.
cz, tel. 777 777 771.
Zodiac Zoom 310S r. 2010, Tohatsu
5k. Člun téměř nejetý. Po první garanci
(po 20 moto hodinách) najeto pár hodin.
Pouze na sladké vodě. Dvě profesionální
záchranné vesty zdarma. tel. 602 354 951
ZÁNOVNÍ NAFUKOVACÍ ČLUN S LAMINÁTOVÝM V-KÝLEM GRAND S470L,
r.v.2010 (2xPO TÝDNU odzkoušený
na vodě, NOVÝ MODEL 2011), 8 osob
ZÁRUKA 1 ROK + MOTOR HONDA BF

Čištění plachet včetně impregnace.
Persenic, bimini, cabrio, spray-hood,
lazy bag a další. 777 231 401, info@
cisteniplachet.cz, www.cisteniplachet.cz

Čistíme fendry, nafukovací čluny-hypalon, guma, PVC, jachtařské oblečení, histor. stany, teepee, 777 231 401,
info@cisteniplachet.cz
www.cisteniplachet.cz
50 D, (NOVÝ, najeto 30 hodin) 4-TAKT,
4-VÁLEC, obsah: 995 ccm3, výkon: 37 kw
/ 50 ps ELEKTRICKÝ STARTÉT, ALTERNÁTOR, ELEKTRICKÝ POWER TRIM+VYKLÁPĚNÍ, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ,
MAX. SPOTŘEBA 4-5litru/h, ZÁRUKA
3roky DÁVA VYROBCE + NOVÝ VLEK
THULE 600, délka 5,00m, max.délka
5,80m, celková váha 600kg, váží 120kg,
uveze 480kg. 776776776
Prodám nafukovací člun Bestway
Ocean Line – 360 cm, s neoriginální
skládací dřevěnou podlážkou, 2 pádla, nosnost 5 dospělých (max 650 kg),
s dvout. motorem Nissan r.v. 1998 –
5HP – dlouhá noha – třílistá vrtule (motor řádně registrovaný na SPS), člun
i motor po servisní kontrole v Marine
Podolí, stav jako nový. Prodám i jednotlivě – člun 12.000 Kč, motor 12.500 Kč.
michael.palacka@gmail.com
tel. 605 264 881

Lodě-Orlík zimoviště. Jarní spouštění
a podzimní vytahování lodí jeřábem i bez,
odstavné parkoviště vleků, drobný servis.
Složení jeřábem. Zimování v kryté hale
nebo v objektu 3km od hráze na vlastním
vleku i bez, oploceno, střežený objekt
+ kamerový dohled. Doprava lodí na zimování. U lodí do cca 2,0t je vytažení/
spuštění na našem vleku v ceně. Jeřábování, mytí tlakovou vodou, elektřina, soc.
zázemí, Možnost odpočtu DPH. INFO:
602 325 965

23 PŘÍVĚSY
Vlek pod loď, vlastní, d 7,2, ocel, r. 2007,
užitečné 2560 kg, dvounápravový. tel.
736 688 955
JB Lodní PL 26 dvouosý přívěs. Lodní
přívěs vybaven nápravami Knott KF 27A
do vody s možností posunu náprav pro
úpravu těžiště. Vlek jako nový a pozinkovaný, nemá najeto ani 1.000km a je
vybaven navijákem. Bez potíží uveze 8m
loď i s váhou do 2.5t Má platnou STK a I.
majitel. 65.000 Kč. hrebenka2003@volny.
cz, tel. 603 247 474

26 OSTATNÍ
Prodám plynová lanka Quicksilver 384cm2 ks. Cena 500 Kč/ks. Tel: 731 506 317

10 ZÁVĚSNÉ MOTORY

Prodám starší lepenou laminátovou kanoj
Orlice za 5000 Kč, dohoda jistá, vlastní
odvoz. 723549250

NOVÝ ZABALENÝ čtyřtaktní motor
MERCURY-F5M (nikdy neměl v sobě
provozní kapaliny) má výfuk vyveden
středem vrtule. Tento lodní motor je
velmi kvalitně zpracován. Mercury F5M
disponuje velkým kroutícím momentem
a spoustou síly. Má velmi bohatou nadstandardní výbavu: náhradní svíčka,
základní sada nářadí, výtrhová pojistka
a externí plastová palivová nádrž s pumpou a přívodní hadicí. Dále je v ceně
originál olej Mercury SAE 10W-30. F5M
je tichý, klidný s velmi nízkými emisemi,
nízkou spotřebou, nejnovější technologií

Prodám nový laminátový, dvouplášťový,
nepotopitelný, dvoumístný kajak o rozměrech: délka 5,20m, šířka 0,90m, váha
45kg s uzavíratelným zavazadlovým
prostorem (boxem – kufrem), stabilní,
pohodlně profilované sedačky s držáky
nápojů, 4x manipulační držáky – madla,
pádla atd., možnost zavěšení lodního
elektromotoru s baterií v úložném prostoru, cena cca 15 600 Kč, dále nová
pramice – člun od 3,00 m do 3,80 m,
bližší info i možná výměna např. za lodní motor, pohonné hmoty – nafta atd.
na tel. +420 777 850 101.

3 / 2013

Další lodě na prodej naleznete na: www.bazar.lode.cz

Prodej 2004 maxum 1800mx. Motor Mercruiser 3.0 l, 135/hp. Čtyřválec. Benzin,
nádrž 79.5 l. Včetně pozinkovaného vleku,
krycích placht, kotvy. Garážován. Výborný
stav. Nepřihlášen. Dovoz z USA. Tomáš
Hruška, tel. 608 371 440, tomasekh@
yahoo.com

!

!
A
V
SLE

FJORD 20 snekke
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 99.000 Kč. Další foto na www.bazar.lode.cz

Kontakt:
Lodě, s.r.o., Petr Zajíček, tel. 602 325 965, e-mail: petr@lode.cz
3 / 2013
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Sea Ray 290/325DA SUNDANCER – rok výroby 2006 poprvé na vodì 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, boèní motor, TV+DVD, 2x lednièka, mikrovlná trouba, vaøiè, bimini, persenik atd.
CENA: 70 000 Eur bez DPH.

Evinrude E-TEC 30 DTLIIH
– rok výroby 2011 ruèní +
elektrický start, elektrický trim, tempomat, dlouhá noha, pøídavná nádrž
na 22 l, manuál v CZ, záruka
do 10/2014, CE certifikát,
motor lze bez problému
pøihlásit na SPS. Možnost
pøestavby na dálkové ovládání. Motor byl používám
pouze jednu sezonu cca 14
dní HR + 14 dní v CZ dùvod
prodeje výmìna za silnìjší.
CENA: 80 000 Kè

Fjord Weekender 21 + Mercruiser 5.0 233 PS – rok
výroby 1974 lod je velice zachovalá a ideální k delším
výletùm s možností pøespání. Rozmìry: délka 736 cm,
šíøka 265 cm. Výbava: Palivová nádrž 160 litrù, nádrž
na pitnou vodu 100 litrù, tlaková voda, 2 plotýnkový
plynový vaøiè, kompresorová lednice s mrazicim boxem
atd. CENA: 310 000 Kè (vèetnì 2,5 t pøepravníku).

Nabízíme:
■

prodej a servis lodí a lodních motorů

■

prodej a montáže lodního příslušenství

■

diagnostiku lodních motorů

■

měření osmozy nedestruktivní metodou

■

výrobu krycích plachet

■

půjčovnu lodí a vlečných hraček

■

nátěry a nástřiky antifoulingu

■

parkování a přepravu lodí

■

pronájem kotvících míst na Dalešické
přehradě

■

kapitánské kurzy

■

prodej bazarových lodí

Bayliner Capri – rok výroby délka 5,10 šíøka 2,20 motor
Mercury 100 HP vlek Pongratz lpa 750 kg platnost TP lodi
èervenec 2013 platnost TP vleku bøezen 2015 loï je pro 6
osob. Výbava: fendry, kotva, hloubkomìr, radio, lana, zakrývací plachty, (pøevozní) rampa. pøídavny motor Johnson
5 HP rozkládací sedadla èerpadlo na vodu nový nátìr. CENA:
155 000 Kè vèetnì pøídavného motoru a pøepravníku.

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.: +420 736 720 979, e-mail: info@lodni-servis.cz

INTERNET SHOP
Z D A R M A

PLAVKY
SPODNÍ PRÁDLO
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ

K A T A L O G

INFOLINE 800 150 550

SPORTSWEAR
SWIMWEAR
UNDERWEAR

KATALOG

Základny SeaHelp v Evropě:

Baleárské ostrovy

Sicílie

Obchodní místa

Balt

Jadran

Staňte se členem! Členství od 50 € platba v ČR v Kč. Volejte +420 602 325 965, pište office-ost@sea-help.eu

