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DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU

DPH v Chorvatsku
vyřešeno. Teď ještě clo.

Všeobecná nejistota – sousloví nejvýstižněji charak-
terizující pocity majitelů lodí kotvících v Chorvatsku. 
DPH je sice vyřešeno, ale proces ještě není uzavřen 
po celní stránce. Chorvatsko kvůli letní sezóně konečný 
termín na vyřízení celních formalit na 1. 4. 2014. Poté 
už budou muset všechny lodě mít doklady v pořádku.

Po loňském martýriu s dodaňováním, kdy se nej-
dříve čekalo na schválení zákona a posléze na prová-
děcí předpisy, nikoho už asi nepřekvapí, že prováděcí 
předpisy i v tomto případě na sebe ještě nechají čekat, 
ačkoliv v zásadních rysech je již dávno jasno. „Všichni 
majitelé, jejichž lodě byly v okamžiku vstupu do EU 
uloženy v celním skladu, tedy chorvatské maríně, 
musí své lodě celně deklarovat. Je přitom jedno, jestli 
nakonec budou nebo nebudou povinni zaplatit clo.“ 
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NEPŘEHLÉDNĚTE

Už delší dobu je známo, lodě starší 8-mi let s délkou 
do 12 m podléhají clu 1,7 % a lodě přes 12 m délky jsou 
od cla osvobozeny za předpokladu, že předloží platnou 
registraci kategorie A (bez omezení) nebo CE certifi kát. 
Členové SeaHelp, na jejichž lodě se uvedená povinnost 
vztahuje, budou mít opět výhodu. Všechny starosti 
spojené s tímto vyřizováním mohou opět přenechat 
za mírný poplatek své asistenční službě. SeaHelp pro 
tuto příležitost zřídil na své hlavní stránce zvláštní ná-
stroj, kde je možné službu objednat a z pohodlí do-
mova nahrát všechny potřebné doklady. Záležitost pak 
převezmou spolupracovníci SeaHelp v Punat, kteří už 
záležitost s místními úřady opět spolehlivě vyřídí.

Jako obvykle mnoho majitelů bude opět vyřizování 
dokladů oddalovat na poslední chvíli. Podle odhadů 
se však jedná o více než 10 000 lodí, které budou mu-
set procesem projít. Už od prvních dnů roku 2014 se 
dá ale očekávat stoupající nápor žadatelů na úřadech. 
Majitelům lodí proto SeaHelp doporučuje potřebné 
dokumenty připravit co možná nejdříve. Záležitosti je 
potřeba na každý pád věnovat řádnou péči, poněvadž 
jinak se nad majiteli vznáší „Damoklův meč“ v podobě 
dodatečné povinnosti uhradit 25 % DPH.

Petr Zajíček
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Čísla nelžou. Potíže s palivem byly v této sezóně 
většinou hlavním důvodem zásahů žlutých andě-
lů SeaHelp ve středomoří. Nejvíce byly poruchami 
postiženy lodě s dieslovými motory, ale i ty ben-
zinové se do statistik SeaHelp dostaly. Na zákla-
dě těchto nám známých případů jsme analyzo-
vali příčiny a zjistili jsme, že během období, kdy 
lodě nejsou používány, palivo v nádržích za pů-
sobení tepla a kondenzované vlhkosti se zkazí. 
Zanesené palivové fi ltry jsou tím nejmenším ná-
sledkem, totální škody na motoru, případně ha-
várie neovladatelné lodě bez funkčního motoru 
jsou pak ty horší. Šéf SeaHelp Wolfgang Dauser 
k tomu uvádí: „Pozdní začátek sezóny způsobe-
ný špatným počasím a to, že lodě kvůli nákladům 
častěji zůstávají u mola způsobily, že se palivo 
v nádržích zkazilo.“

Příčina tohoto jevu, vyskytujícího se v posledních letech je přimí-

chávání až 7% bioložek do nafty podle platné evropské normy EN 

590. Použití tohoto paliva nazývaného B7 redukuje sice částečně 

emise, ale přináší s sebou zároveň řadu nevýhod pro sezónně využí-

vané motory v lodích, obytných autech, zemědělských strojích, atd. 

Doba trvanlivosti jakosti tohoto paliva je v porovnání s minerálním 

palivem velmi omezená. Tak se může snadno stát, že to, co u běžně 

používaných osobních aut vůbec nezpozorujeme, u sezónně použí-

vaných motorů může způsobit vážný problém. Působením tepla ob-

vyklého v jižních krajích dochází ke kondenzaci vody a spolu s ne-

čistotami na tankovanými z nádrží u pump, jsou vytvářeny příznivé 

podmínky pro růst mikroorganismů v nádržích. Vzniká šlemovitá až 

pevná hmota ucpávající palivové potrubí, fi ltry, ulpívající i na stě-

nách nádrží.

Nejrozšířenější je tzv. naftová plíseň. Mikroorganismy jsou obsa-

ženy v naftě často už cestou z rafi nérie a jsou odolné vůči teplotě: 

růst mohou mezi -18°C a až při více než +70°C. K tomu potřebují 

náležitou potravu jejímž základem je voda. Vzhledem k tomu, že naf-

ta podle normy EN 590 může kilogram, obsahovat až 200mg vody, 

uvolňuje se jí z této směsi dostatek. K tomu minerální složka nafty 

funguje jako emulgátor a tudíž drobné kapičky vody, která ztratila 

schopnost se oddělit, se usazují na dně nádrže i na jejích stěnách. 

To je pro mikroby příznivé. Najde-li se přece jen na dně nádrže voda, 

kterou je možno odloučit, není tím problém vyřešen. Znamená to 

jen, že palivo je vodou přesyceno.

Pokud za této situace ještě dojde k ohřátí vlivem vnějších teplot, 

vytvoří se pro mikroorganismy vlastně příznivé podmínky pro jejich 

namnožení. Následky jsou pak fatální: mazací schopnosti nafty se 

snižují, fi ltry se zanášejí, stěny palivových vedení a pump včetně ná-

drží se nevratně poškozují. Jako prevence proti tomu pomáhá v ob-

dobí, kdy není loď používána přidat do paliva Biocidy obsažené v mo-

derních aditivech. Ty zamezují růstu bakterií.

Jiným procesem je tvorba polymerů při procesu oxidace vlivem 

stárnutí: díky přístupu vzduchu a ohřevu se mění struktura paliva. 

Toto připomíná nejvíce karamelizaci cukru na horké pánvi, i když si 

případní chemici, čtoucí tyto řádky nejspíš právě rvou vlasy. Vzni-

bakterie v naftě
a voda v benzínu

Doporučujeme používat aditiva!
ÚDRŽBA:
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kají bodové až talířové shluky, které v konečném stadiu dostávají 

černou barvu, usazují se na stěnách nádrží a v konečném stádiu 

klesají ke dnu. Chovají se jako pryskyřice a báječně se hodí k ucpá-

ní fi ltrů.

Tato nebezpečí jsou pochopitelně výrobcům nafty dobře zná-

má. Při výrobě proto používají aditiva, aby zachovali déle její vlast-

nosti, přitom ale vycházejí z potřeb „normálního“ použití: nafta 

se ze skladu přepraví k pumpám a je tak do 3 týdnů spotřebovaná. 

Žádný výrobce nemůže zaručit kvalitu a trvanlivost paliva – nafty 

s příměsí biosložek – uchovávaného navíc v často vlhké nádrži 

vystavené vnějšímu ohřevu. Odpovídající opatření proto musejí 

podniknout majitelé lodí. Přidáním dalšího aditiva se dále zvýší 

jeho trvanlivost.

Nebezpečí se ale neskrývá jen v naftě, ale i benzínové nádrže 

mohou způsobit leckteré závady. Voda v benzínu je podle Sea-

Help hlavní příčina závad, před kterou je třeba se aditivy preven-

tivně chránit. Natankuje-li ale majitel lodě do nádrže víc vody 

než benzínu, pak už nepomůže žádná chemie. V jižních zemích 

se to však může často stát. Velké nádrže benzinek díky malým 

odběrům časem spolehlivě přesáhnou normované množství vody 

(podle EN 100mg na kg benzínu). Těžší voda se usadí na dně a je 

nasáta a přečerpána do lodních nádrží. Tady pomůže jen tanko-

vat u vytížených benzínek nebo s kanystrem dojít k automobilové 

pumpě.

Ve většině případů však mohou za vodu v nádržích sami maji-

telé a to, i když to tak na první pohled nevypadá. Hlavní příčinou 

je kondenzovaná voda, která se vytváří na stěnách nádrží během 

zimní odstávky lodě. Vlhkost se přitom do nádrže dostane odvětrá-

vací otvorem. Pracovníci SeaHelp v poslední době také zaznamenali 

špatně uzavřená víčka nádrží a případně úplně chybějící těsnění. 

Tyto průniky vody jsou zvláště záludné, poněvadž bývají odhaleny 

teprve, až když je už pozdě. Následkem jsou drahé opravy koro-

ze motorových částí přicházejících do styku s palivem a nadměrné 

opotřebení motoru.

Jedná-li se však o malé dávky vody, dokáže ještě chemie pomoci. 

Aditivum přemění kondenzovanou vodu ve fi ltrovatelnou směs, kte-

rá je při provozu motoru následně neškodně spálena. To však platí 

jen tehdy, pokud množství vody není příliš velké. Další příměsi aditi-

va, jako ochranné látky proti korozi, stabilizátory a čističe systému se 

postarají o zbylou práci, a tak je možno udržet lodní motor dlouho-

době v kondici.

SeaHelp našel partnera palivových aditiv pro lodě v německé fi rmě 

ERC, která se specializovala na potřeby majitelů lodí v sezónním pro-

vozu. Od r. 2013 byly produkty ERC vystavovány na stánku SeaHelp 

a po zkušenostech z provozu v sezónách 2012 a 2013 je nyní Sea-

Help doporučuje svým členům. 

Bakterie na lodi v Punat
Také šéf SeaHelp Wolfgang Dauser se osobně setkal s problémem 

bakteriálního bujení v naftové nádrži své lodě. Vyčištění palivového 

fi ltru přineslo první úspěch. Následné přimíchání cca 1l Aditiva ERC 

na zbývajících cca 600 l paliva v nádrži zabezpečilo palivo protiu další-

mu možnému bujení. Od té doby při každém tankování přidává vždy 

odpovídající množství ERC Diesel Plus. Tím za sebe vyřešil problém 

s plísní paliva jednou provždy. Wolfgang Dauser říká: „Při uvádění 

lodě do provozu v roce 2013 jsem po určité době jízdy kontroloval 

palivový fi ltr. Až na několik málo drobných nečistot, které ale nebyly 

schopné fi ltr zanést, byl fi ltr v pořádku. Ze svých zkušeností proto 

mohu každému používání aditiva ERC doporučit.“

ERC: 20 let zkušeností s aditivy
Optimalizace spalovacího procesu v motorech a kotlích jsou hlav-

ním zájmem severoněmecké fi rmy. K tomu ERC dodává jak potřeb-

né technické vybavení, tak i aditiva sloužící k optimalizaci spalování 

a ochraně hlavních komponent. V elektrárnách, topeních, spalov-

nách a benzínových motorech zastávají aditiva ERC svou funkci již 

dvě desetiletí. K portfoliu produktů patří dále aditiva pro automobi-

listy, motocyklisty a loďaře.

Obrat fi rmy stoupl ze 3,6 milionů € v roce 1993 na 27 milionů 

v roce 2012 a s tím stoupl i počet zaměstnanců z 17 na současných 

105. Aby ERC bylo blíže svým zákazníkům, vytvořilo svá zastoupení 

v Polsku, Česku a Indii. Vedle kanceláře v Buchholz se ve Wahlsted 

nachází vlastní výrobna s výrobou 30000 t aditiv ročně. Dostatek dů-

vodů pro SeaHelp, aby tyto výrobky doporučoval také svým členům.

SeaHelp nabízí aditiva ERC za členské ceny:

Bezpečnost na vodě je 

důležitá pro SeaHelp 

i pro ERC. Loď bez ma-

névrovacích schopnos-

tí z důvodu výpadku 

motoru je noční mů-

rou každého kapitána. 

Proto SeaHelp dopo-

ručuje používat aditiva 

zejména pro sezónně 

používané lodě.

ERC aditiv Diesel Plus 

1:1000 stojí € 8,25 

v balení po 250 ml 

a stačí na 250 l pa-

liva. Litrové balení 

na 1000 litrů nafty 

stojí € 15,00. Pro první použití doporučuje ERC dávku 

zdvojnásobit. Poté stačí používat udržovací dávkování. 

Pro ochranu na zimu doporučuje ERC Benzin Power aditiv 

za € 7,75 v balení 200 ml. Toto množství stačí na cca 60 l 

benzinu. Členové SeaHelp obdrží z těchto cen při předlo-

žení členského čísla 10 % slevu.

Aditiva lze objednat prostřednictvím objednávkového for-

muláře a mohou být zaslána na základny SeaHelp v Chor-

vatsku, Slovinsku, Španělsku a na Baltu. Za dodávku přímo 

do maríny účtuje SeaHelp paušál ve výši € 9,00 za prvních 

5 l a dalších € 5,00 za každých dalších 5 l aditiva. Nečlenové 

SeaHelp mohou rovněž aditiva touto cestou získat, ovšem 

bez slevy.
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Na uzavřené slalomové trati se mimo jiné závodilo i v Týnci nad La-

bem a Roudnici nad Labem. Výhodou těchto adrenalinových akcí je 

to, že závodit může téměř každý. Řidičský průkaz VMP není potřeba 

a loď si může každý v rámci ceny startovného zapůjčit. Záleží pouze 

sebrat odvahu a přijet si užít trochu nevšedních zážitků.

A jak to probíhalo?
V dopoledních hodinách měl každý závodník možnost si zajet tré-

ninkové jízdy, posilnit se na odpolední dvě jízdy naostro, jejichž časy 

se ve fi nále sčítaly. Mezi závody nechyběly doprovodné programy, 

občerstvení, muzika a samozřejmě dobrá nálada. Ti, kteří nechtěli 

závodit, si mohli vyzkoušet volné slalomové jízdy, jízdy na vyhlídkové

Série závodů
Speedoboat Race

2013

Po loňském úspěšném premiérovém závodě motorových člunů s názvem Speedoboat Race, který se konal 
v Týnci nad Labem, vznikla letos celá série závodů. Na jaře odstartovaná v Předměřicích nad Labem 
a na sklonku léta pro tento rok zakončená v Praze.

lodi Speedoboat 360 řízené naším kapitánem, nebo se také mohli 

projet na nejmenší lodi Speedoboat 249 s motorem o výkonu 5 Hp. 

Zájem byl velký. To, že závod o poháry a věcné ceny vždy motivuje, 

ukázala i tato nadupaná akce.

Spokojenost a zážitky byly na obou stranách. Nesmíme zapome-

nout zmínit v rámci doprovodného programu exhibici létajících mužů 

Flyboard, který si mohl kdokoli vyzkoušet a i takových odvážlivců se 

pár našlo. Letošní série závodů je úspěšně za námi, nezbývá než se 

těšit a přijít si zazávodit v příštím roce. Termíny a místa konání závodů 

na příští rok budou zveřejněny co nejdříve na webových stránkách, 

akci lze sledovat i na Facebooku. Závěrem velké díky všem závodní-

kům, sponzorům a všem, kteří s touto akcí pomáhali.
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FINNMASTER 61CA nový bez mo-
toru se slevou 50% oproti prodejní 
ceně. D: 6,01 m, Š: 2,3 m, váha 890 kg 
za 308.500 Kč. Tel. 602 616 876.
www.oakbay.cz/skladem.

ALLISON XB-2003 nový bez motoru 
se slevou 50% oproti prodejní ceně. 
D: 6,17 m, Š: 2,23 m, váha 490 kg 
za 360.000 Kč. Tel. 602 616 876.
www.oakbay.cz/skladem.

Weinsberg Carabus 631 ME – nová 
obytná vestavba s podélnými poste-
lemi v zadní části vozu. Ve výbavě 
Smart paket, 120 l nádrž na naftu, 
tempomat. Cena 929.550 Kč vč. DPH. 
Tel. 608 210 035.

Knaus Sky Ti 650MG – Nový polointe-
grovaný obytný automobil s vysokým 
zadním dvoulůžkem, prostornou gará-
ží pro skútr nebo jízdní kola a se samo-
statnou sprchou a WC. Fiat paket, Sky 
Ti paket, TV Paket, bohatá výbava, 
150PS, prodejní cena 1.299.900 Kč 
vč. DPH. Tel. 608 210 035.

Fendt Saphir 470 – nový karavan, 
model 2013. Jedná se o kvalitní 
přívěs pro 4 osoby s francouzským 
lůžkem v zadní části a „U“ sezením 
v přední části. Celková hmotnost 
1500kg. Prodejní cena 487.105 Kč 
vč. DPH. Tel. 608 210 035.

Obytný automobil Bürstner Ixeo Plus 726 G Fiat Ducato 3,0 Mjet Maxi 115 Kw / 157 
PS. Plynové topení, El. topení, El. vytápěná podlaha, elektricky sklápěcí postel, 
přídavné vzduchové pérování. Tažné zařízení, sluneční markýza, držák na 3 kola, držák 
na motorku do garáže, TV, satelitní komplet. Celková délka/šířka/výška 739/230/280 cm 
celková hmotnost 4000 kg, rok výroby 2011, najeto 32 415 km. Cena: 1 270 379 Kč 
vč. DPH Možný odpočet DPH. Tel.: 281 864 155 GSM: 602 656 322.

Obytný automobil Hobby T 650 AK FLC Ford 2,2 TDCI 103 Kw / 140 PS. Plynové topení, 
pylotní sedadla otočná, klimatizace v kabině řidiče, TV + DVD satelitní komplet. Zatemění 
kabiny řidiče, radio s CD, střešní nosič s žebříkem, sluneční markýza, klimatizace 
Dometic. Celková délka/šířka/výška 696/286/294 cm celková hmotnost 3500 kg, rok 
výroby 2010, najeto 1631 km. Cena: 980 000 Kč. Tel.: 281 864 155 GSM: 602 656 322

Obytný přívěs Bürstner Belcanto 590 TL. Plynové topení Truma, bojler na teplou 
vodu, elektrika, nádrž na vodu 40l, TV anténa, držák TV, lednice 93l, střešní okno, AL-
KO stabilizátor. Celková délka vč. oje /šířka/výška 761/250/255 cm. Celková hmotnost 
1700 kg, rok výroby 2009. Cena: 329 000 Kč. Tel.: 281 864 155, GSM: 728 119 101

Obytný automobil Bürstner Ixeo it 664. Fiat Ducato 3,0 JTD 115 Kw / 157 PS. Plynové 
topení, El. topení, El. vytápěná podlaha, sluneční markýza, naftové topení, mikrovlnná 
trouba. Satelitní komplet 2x TV, klimatizace Dometic B2200, držák na 2 kola, měnič 
napětí WAECO 1600 W. Venkovní přípojka plynu gril, venkovní přípojka vody. Celková 
délka/šířka/výška 674/230/285 cm. Celková hmotnost 3500 kg, rok výroby 2010. 
Cena: 950 000 Kč Možný odpočet DPH. Tel.: 281 864 155 GSM: 728 119 101

Obytný automobil Bürstner Argos A 650-2 G Fiat Ducato 2,3 Mjet 109 Kw / 148 PS. 
Plynové topení, El. topení, El. schůdek, pilotní sedadla, sluneční markýza, zpětná couvací 
kamera, rádio navigace, lednice 160 l, držák na 4 kola, přídavné topení od motoru, 
klimatizace v kabině řidiče, garážové dveře navíc levé. Celková délka/šířka/výška 
739/230/321 cm celková hmotnost 3500 kg, rok výroby 2013, najeto 3684 km. Cena: 
1 598 000 Kč vč. DPH Možný odpočet DPH. Tel.:281 864 155 GSM: 602 656 322
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Čistíme fendry, nafukovací čluny-hy-
palon, guma, PVC, jachtařské obleče-
ní, histor. stany, teepee, 777 231 401, 
info@cisteniplachet.cz
www.cisteniplachet.cz
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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 

zlom lode sro 1 2013.indd   19 18.2.13   16:01
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



   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.
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MIROSLAV RA AN

NORSKO, ŠVÉDSKO, SKOTSKO, ANGLIE,  ŠPAN LSKO , PORTUGALSKO, 
FRANCIE, ECKO, TURECKO, RUSKO, UKRAJINA,  GRUZIE, RUMUNSKO, BULHARSKO 

SE SN HURKOU
KOLEM SV TA

1. DÍL

VELKÁ PLAVBA ZA SVOBODOU
NORSKO, ŠVÉDSKO, SKOTSKO, ANGLIE,  ŠPAN LSKO , PORTUGALSKOO , 

FRANCIE, ECKO, TURECKO, RUSKO, UKRAJINA,  GRUZIE, R UNSKOUMU , BULHARSKO

ODOUVELKÁ PLAVBA ZA SVOBO

VELKÁ KNIHA
UMĚNÍ JACHTINGU
 Námořní praxe
 Navigace

 Manipulace s lodí
 Trimování plachet

 Být dobrým kapitánem
 Nouzové situace

Tom Cunliff e

RADY A ZKUŠENOSTI SKUTEČNÝCH EXPERTŮ

VEKÁ KNIHA UMĚNÍ 

JACHTINGU Tom Cunliff 

P íb hy eských P íb hy eských 
jachta  a námo níkjachta  a námo ník

www.krasajachtingu.czwww.krasajachtingu.czJosef Dvorský, kapitán brigy La Grace, která zvít zila 
v prestižní regat  Tall Ship Race 2013 v kategorii A.

p o a s í
na mořipředpověď počasí 

snadno a rychle

david houghton

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

David Křížek

pocasi_obalka_1_strana.indd   1 12.3.2010   9:14:57

Jaroslav Foršt

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

KnihaKniha  pro pokročilé i pro pro pokročilé i pro 
začátečníkyzačátečníky

KnihaKniha  rad i kniha příběhůrad i kniha příběhů

KnihaKniha  lásky k mořímlásky k mořím

FRANTIŠEK NOVOTNÝFRANTIŠEK NOVOTNÝ

obalka_FINAL_ADVERTISING.indd   1 20.10.2010   14:13:32

DALŠÍ KNIHY Z JACHTAŘSKÉ EDICE IFP PUBLISHING
WWW.IFPPUBLISHING.CZ

WWW.JACHTARSKALITERATURA.CZ

SÁM TY MI 
OCEÁNY PETR ONDRÁ EK

Nonstop sólová 
plavba kolem sv ta

SÁM ČTYŘMI OCEÁNY

Petr Ondráček

VELKÝ A DRAMATICKÝ PŘÍBĚH 

OSAMĚLÉHO MOŘEPLAVCE

KNIHA O JACHTINGU 

A DOBRÉ NÁMOŘNÍ PRAXI

IFP_LODE_ZDARMA_A4_PODZIM_2013.indd   1 18.10.2013   8:25:19
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Motorsport spol. s r.o.
Poděbradská 29
190 00 Praha 9  www.searay-lode.cz

„Není to jen jedna velká věc. Je to tisíc malých detailů, které 
tvoříme, aby byl Sea Ray jedinečný“

- C.N. Ray

Odstranění nečistot a plísní 
a následná impregnace.

Prodej čisticích a ochranných přípravků.

+420 777 231 401
info@cisteniplachet.cz
www.cisteniplachet.cz

Provádíme údržbu plachet pro lodě, 
karavany, stany, pergoly apod.

14 4 / 2013

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí



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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SOUKROMÁ INZERCE, FORMÁTY A CENY (NEPLATÍ PRO FIREMNÍ INZERCI)

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 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 21%



  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

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

 1 PLACHETNICE
Predam Skippi 650 Racer vo vynikajucom 
stave, Melarove plachty + dakronove, 2x 
Genaker, elktromotor a trakčná batéria, 
dve kormidlá, príves original pre Skippi 650 
r. nový stažeň vr 2012. cena 9.000 Euro 
bransoas@gmail.com +421 904 614 124.

Kajutová plachetnice r.v.1900, stavba 
Schwerin, pouze 3 exempláře na světě. 
Lmax 7.00 m, Bmax 1.95 m, Tmax 1.25 m, 
Segel 21 m2, Tiefgang 0.65-1.25 m (Kiel-
schwert), Gcca 900 kg, Material pou-
ze dřevo. Kontakt: Bronislav Fousek, 
cze22@seznam.cz 602126574

Prodám nádhernou USA rertro plachetni-
ci tovární výroby COM-PAC 16 (compac.
com), je ve výjímečném stavu, spaní 2 do-
spělí, úložné prostory, kvalitní nové plachty, 
délka 5 m, šíře 2,1 m, 600 kg, držák na pří-
věsný motor, antifouling, ploutvokýl, malý 
ponor 60 cm, skvělá manipulace, velký pro-
stor na sezení (větší než u 8m plachetnic), 
fendry, lana, dobrá takeláž, nerezové do-
plnky, čeleň, kotva, vozík pod lodí je možné 
přikoupit a přihlásit jako přívěs do 750kg. 
vladimirjanko@seznam.cz 702090005

Prodám kajutovou plachetnici Dehler Delan-
ta 75 Německá loď pro 5-6 osob, ploutvokýl 
80/155 cm ponor, šířka 2,5 m, délka 7,5m, 
váha 1,5t. výška v kajutě 175cm. hlavní 
plachta 11m², genua 20 m², blistr 28 m², 
tyčový rolfok (Furlex), persenik na hl.p. Zá-
věsný motor v šachtě-Honda 15, 4 takt r.v. 
1999. Originální dvounápravový vlek s SPZ. 
Vybavení: pumpovací keramické wc, sprcha 
v kokpitu, dvoudřez s tekoucí vodou. mdole-
zel78@seznam.cz, 734111887

Predám ocelovú plachetnicu Van de Stadt 
34, r.v.1987 profesionalne vyrobena v Ho-
landsku, Plne vybavená vč. Veterného 
kormidla, dinghy s prívesnym motorom 
a záchranným ostrovčekom. Registrovaná 
na Slovensku, stojí na Trinidade. Podrobné 
info rád poskytnem na ivo-sia@nm.psg.
sk , 00421904453466 Cena včetne státia 
do konca oktobra 2013. Ivo Cierny ivo-
-sia@nm.psg.sk 00421 904 453 466

Prodám kajutovou plachetnici Neptun 27, 
délka 8,3 m, šířka 2,5 m, ponor 1,3 m. Kom-
pletně vybavená (tekoucí voda, chemické 
WC, vařič), zabudovaný diesel Yanmar 
(minimální spotřeba), nový echolot, rolfok, 
kotva, fendry, podstavec na zimní stání atd. 
vlada.noe@centrum.cz 607570201

Katamaran NACRA 5.2, délka 520 cm 
(17 ft.), šířka 2,45 m, hl. plachta 16,25 m2 
celospírová, kosatka 4 m2, stěžeň 9,1 m, 
plachty Dacron, váha 142 kg, v dobrém 
technickém stavu, ihned k použití, vhodný 
pro 1 ? 2 osoby. Výbava: 4 x trapéz, zá-
suvné kýly, automatická kormidla, ráhno 
s rychlostavitelným kikingem. Kosatkové 
a hlavní otěže s bloky Harken s vypínatel-
nou ráčnou. Rychlá sportovní loď i do sil-
ného větru a do vln s výbornou stoupa-
telností. dark.one@email.cz 608481885

 2 OKRUHOVÉ PLACHETNICE
Tornado, výr. Märstrom 2003, carbon stě-
žeň, genakr. pole, kormidla, Koratka 2013, 
gennaker 2012, hl. plachta 2008, vše U/S. 
Persenik, Harken blocks, FSE zapošité, car-
bon blocks Märstrom, trim laserem, apod. 
Do ČR přivezena po 1.místě na mistrovství 
světa. Cena bez vleku 340tis. Cena s vle-
kem 385 tis. cze22@seznam.cz 602126574

 3 MOTOROVÉ LODĚ
Motorový kajutový člun Ockelbo, motor 
chrysler 5.7 cca 180 koní jede jak vítr včet-
ně pomocného motoru. Otypován,spani 2 
dospelí + deti.lod je kompletně po GO včet 
podval 120t dohoda. Tel. 721652653

Quicksilver 620 Flamingo, r. 2006, 6,15 x 
2,47 m, os. 6, lednice, fi schinder, el. kotva, 
tažné zař., hloubkoměr, sprcha, 72 moto-
hodin, Mercurier 3,0 GS 140 PS, na vodě 
4x4 měsíce, jako nová, dvouosý přeprav-
ník, CENA 390 000 Kč, tel. 702036959

Motorový člun Glastron 1700, r.v. 1991. Dél-
ka 510 cm, Šířka 220 cm, Motor Volvo-Penta 

2,3 – 81kW, 110 HP, s přívěsem. Cena kom-
pletu 160.000 Kč. Tel. 602202106

Laminátový člun Bayliner 175 BR Motor 
Mercury 3.OL 135 HP – 101KW Bayliner 
175 BR r.v. 2004 – prodejce Hlaváček Bo-
ats Slovensko http://www.hlavacekboats.
sk, zde byla loď servisována až do roku 
2012 Motor Mercury 3.OL 101 kW cca 440 
mth Přívěs na loď brzděný + rolny, navíje-
cí kladka, kurty, osvětlení LED v hodnotě 
58 000 Kč Prodám motorový člun Bayliner 
plně servisovaný. Možnost k vidění v Láz-
ních Bělohrad. Délka 5,33 Šířka 2,36 Čes-
ké doklady, velmi slušná spotřeba cca 16 
l/h, vše plně funkční i s výbavou v celkové 
ceně. Perfektní stav motoru i kýlu, interiéru. 
Vše jako nové !!! homologace 6 osob k se-
zení 8 míst STK lodě do 14. 5. 2016 vyda-
la Státní plavební správa Praha GARMIN 
GPS map 421s + dvojfrekvenční sonda + 
navigační mapy celé Středozemní moře. 
Celkem 19 000 Kč Rádio s fl ash MP3 nové 
Biminy – stříška na nerez konstrukci velká. 
Možnost plavby v plné rychlosti velmi pev-
ná + celkové zapláštění (stan) průhledný. 
Převozní plachta originál modrá, jako nová. 
Převozní plachta bílá pogumovaná 1 x kot-
va 9 Kg, 1x kotva 13 kg, pádlo s háčkem, 4x 
fendry, plovací vesta 3 x námořní velikost 
XL, L, L. + 4 x rezervní hadrové, záchranný 
kruh, lana kotevní, vázací, vlajkový stožár, 
poziční lampy, Při slušném a rychlém jed-
nání je možná dohoda z nabídnuté ceny 
290 000 Kč Prosím jen vážní zájemci, loď 
ukážu v Bělohradě, informace o servisu po-
skytne společnost, která loď od první regis-
trace r. 2012 v ČR servisuje: READY LINE 
s.r.o., Fáblovka 560, 533 52 Staré Hradiš-
tě, pan Kotrč Jiří, tel: 777567821. Kontakt: 
Novotný Radoslav radek@internationalart-
gallery.org 736688118

Prodám zánovní motorový člun Texas 430, 
s motorem Johnson 15PS, registrace SPS 
Praha, vozík bez SPZ v ceně, nádrž palivo-
vá, úložné prostory 2x, pro 6 lidí, dřevěný 
volant, fendry, lana, kotva, pádla, žebřík 
do vody, bimini top, zimní plachta, skvělá 
lod, jde ihned do skluzu i se 3 lidmi, perfekt-
ní manipulace, příplatková verze, cena nové 
byla cca 120tis Kč, lod je bez škrábanců 
ve výborném stavu, motor r.v. 1998 regist-
rován, spotřeba 1-2,5 l/h, vozík nemá spz. 
vladimirjanko@seznam.cz 702090005

Prodám starší laminátový člun Sport 25 
bez motoru a podvozku za 16.000 Kč, 
dohoda možná. Tel. 723549250 jarda.
glaser@seznam.cz 723549250

Prodám motorový člun Imperial 2200XL, 
r.v. 1989, laminátový trup, kajuta, motor 
Volvo PENTA AQ205A 4,3 l V6 150 kW, 
délka lodi 6,69m šířka 2,32 m. Přívěs bez 
TP a SPZ. Do lodi neteče, funkční motor 
i Z-noha, bilge pumpa i odvětrání moto-
rového prostoru. Loď plně schopná pro-
vozu, jen kosmetické vady na trupu i inte-
riéru. Nefunkční jeden displej na palubní 
desce (lze vyměnit za analogové budíky). 

Loď byla odhlášena ve Španělsku. Lukáš 
Malý lukasmaly@centrum.cz 602266665

Prodám Crownline 250 CR, r.v. 2006, 196 
mth, Mercruiser 5,7 350 MAG MPI, 300 
PS, nízká spotřeba, BRAVO 3, duopro-
peler, trim klapky, navi Garmin, el. kotva, 
el. otvírání víka motoru, bimini, převozní 
plachta, příďové natáčecí světlo, pro 7 
osob, spaní v kajutě pro 4 osoby, WC, 
2x sprcha, macerator, bojler, mikrovlnka, 
lednice, sporák, radio + CD, hasící sys-
tém, CO detektor v kajutě, 12V zásuvky, 
po kompletním servisu, nové baterie, 
zazimováno. Jan Tomeček j.tomecek@
seznam.cz 602149149

Prodávám sportovní laminátovou loď se 
závěsným motorem 100 koní. Loď je dlou-
há 4,7 m, a široká 2 m. rok výroby 2013 
nová používaná 2 týdny u moře, lLoď je 
s motorem Selva 100Hp, r.v. 98, el.start, 
trim, budíky atd. K lodi je mnoho přislušen-
ství. Loď je opravdu výkonná a obratná, 
celé to váži asi 500Kg. Dohoda jistá. Mož-
ný prodej i samostatně. Po dohodě možno 
prodat i bržděný vlek.Vyměnil bych možná 
za loď nebo člun. Nabízejte! Samuel bizo-
necek@seznam.cz +420603963489

Prodám Renken Classic 2000. Regist-
rováno v ČR. Loď v dobrém technickém 
stavu, připravena vyplout. Nové náplně 
(v noze, motoru), vodní pumpa – imple-
rer. + výbava lodi (echolot, fendry, pádla, 
držák na přídavný motor, halogenové 
světlo na přídi). Přívěs k lodi. autodipo@
seznam.cz 776245742

Prodám kajutový člun CONRAD 1220 M 
Výrobce loděnice Gdaňsk, Polsko dél-
ka: 12,10 m šířka: 4,12 m výška: 5,15 m 
ponor: 1,10 m volný bok: 1,26 m největší 
nosnost: 1,2 t/ 12 osob pohonné zařízení: 
jeden agregát – atmosférický vznětový 
motor s převodovou skříní výkon: 121 kW 
rok výroby: 6/1985 CENA 650.000Kč. to-
ninofl yg@seznam.cz 602528787

Prodám rychlý, obratný kajutový motorový 
člun Finger 480 o rozměrech délka 4,80 m, 
šířka 2,00 m, s velmi silným a úsporným 
lodním motorem Yamaha F80 (80 koní), 
r.v.2006, vodou chlazený 4-válec, 4-takt, 
zdvihový objem 1600ccm s hydraulickým 
trimem, startérem, dobíjením včetně origi-
nál Yamaha dálkového ovládání (ultrafl ex) 
a palubního budíku, otáčkoměru s kontrolou 
mazání, dobíjení atd. po servisní kontrole 
– výměně oleje v motoru i noze a svíček, 
ve výborném stavu nejeto 100 motohodin, 
namontovány hydrostabilizátory, start klíč-
kem, vytrhavací pojistka, velmi tichý a vy-
rovnaný chod, s tímto motorem dle počtu 
osazení pasažéry člun dosahuje rychlosti 
65km/hod. při spotřebě do 10 litrů benzínu, 
kombinovaná spotřeba vychází okolo 5-6L/
hod., tento motor je možné otevřít na 100HP 
(100 koní), je naprosto identický viz.: http://
www.yamaha-pemm.cz/produkty/ostatni/
lo dni-motory/benzinove-ctyrtaktni/f100-f80/
tech nicke-udaje vybavení: závěs pro tahání 
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Prodám nafukovací člun s pevným kýlem, délka 6,5 m šířka 2,5 m. Na člunu je 
nový motor SELVA  F150 4-takt 110,3 Kw současný stav cca 36 Mhod. Nové 
řízení řazení vlek GPS sonar 3x vrtule. cena 420 000 Kč tel.: 603 523 533

Prodám Wellcraft 240 SE (7,5 x 2,5) r.v. 98, motor Volvo Penta 165 kW, lůžka 2+2, 
koupelna, WC, vařič, lednice atd. Pravidelný servis. Cena 499t Kč. Tel. 777 222 998

lyžaře, řízení ultrafl ex, poziční a obrysové 
světla, rádio + repro, el. zásuvky – cigare-
tový zapalovač pro el. chladničku, přídavné 
světlo – hledáček, nabíjení mob. tel. apod., 
palivová nádrž na 22 litrů, nerezové zábrad-
lí, čalouněné otočné sedačky se sklápěcími 
opěradly, kouřové skla v kajutě, matrace, 
stanový přístřešek – biminy šitý v minulém 
roce, echosonda Navman FISH 4431 atd., 
v kajutě je pohodlné spaní pro dva dospělé 
a dítě, vážným zájemcům doporučuji osobní 
prohlídku a projížďku, cena kompletu (člun, 
motor) viz. foto cca 245 000 Kč, k vidění 
na Praze 4, bližší info s dohodou na tel.: 
+420 777850101

Prodám Ilver Eros 120. Loď je dovezena 
ze Švýcarska ze sladké vody. Z-noha-
-převodovka propeleru s hydraulickým 
trimem. Loď je velmi dobrém stavu, motor 
byl pravidelně servisovaný a užívaný až 
do prodeje. Výhoda je silný motor a potře-
ba jen malého VMP do 110 kW. Motor je 
po komplet servisu, vyměněný olej v mo-
toru a olejový fi ltr, nový olej v převodov-
ce, seřízený trim a revize elektriky. Člun 
je již vyzkoušený a může být předveden 
na vodě v přístavu v Českém Vrbném. 
persenik@centrum.cz 723773337

Prodám motor.sport.člun CHAPARRAL 
SSI 180, pro 8 osob, elektr. drenážní čer-
padlo, navigační světla, houkačka, taha-
cí hák k lyžování.Přístřešek proti slunci, 
plachty proti dešti, krycí plachta celé lodě.
Vestavěný motor VOLVO PENTA 3.01 
benzín, 135HP, velmi malá spotřeba.
Cena lodě je včetně přepravního vozíku 
a přihlášení na plavební správě.mirpok@
tiscali.cz 602430987

Prodám Bayliner 245, model 2000, (po-
slední model), motor 5,7 MPI 260PS 
r.v.2012, délka 7,32, váha 2400 kg, pro 10 
osob, 2 kajuty, koupelna, záchod, odpad-
ní jímka, macerátor, trim klapky, vysílač-
ka, sonar, mikrovlnka, lednice, teplá voda, 
břehová přípojka, klimatizace, kompletní 
plachy včetně převozní, el. kotva, velmi 
pěkná jachta. Cena 560.000,- možnost 
dokoupení téměř nového přívěsu. auto@
autojirman.cz 603477190

Prodám SEA RAY 250 SUNDANCER s vle-
kem, Mercruiser 5,7 230 PS, dvojitý okruh 
chlazení, obchuzná kabina, chrom. radarový 
oblouk, GPS s mapami, naloďovací příď, dr-
žáky fendrů, držák pomocného motoru vlny 
2 m bez problémů, bytelná nikdy nepoškoze-
ná loď, pravidelný servis, celoročně v zatep-
lené garáži rodinný cruiser v pěkném stavu, 
vlek 3500 kg nikdy nepotopený do vody, 
r.v. 2003, loni nová brzdová lana, pakny a lo-
žiska. rm1563@email.cz 608254625

Super nabidka! Prodám sportovní člun 
rok výroby 2013, má mnoho úložných 
prostorů. Délka 4,50 m, šířka 1,95m s lod-
ním motorem r.v. 2013 HONDA BF 50 D 
LRTU 4-takt s el. startérem a dobíjením 
včetně originál Honda dálkového ovládá-
ní, start klíčkem + S novým přívěsem, pří-
vesný vozík je nový do 750 kg lze táhnout 
za vším bez řid.skup.E. Přívěs v ceně. 

Spěchá. První majitel, rodinné důvody, 
rychlé jednání možná dohoda Mobil: +420 
608511575 cena komplet. info@cz-ru.cz

 6 NAFUKOVACÍ ČLUNY
Prodám nafukovací člun quicksilver 2,5 m 
a motor tohatsu MFS5 607580315 

PRODAM nafukovací člun PHOENIX d. 
230 cm, s mot.SUZUKI 2,2 hp, vest. nádrž, 
spolehlivý, málo použitý, skládací podlaha, 
pádla, př. tažka, masivní buřty-uveze 4oso-
by (425 kg), c.19000 kč, t. 608254625 

Prodám nový nafukovací člun BOAT 007 
délky 2 m, vesla, posuvná lavička, zrcadlo 
pro závěsný motor do 5 HP, nožní pum-
pa pro nafouknutí, cena 7.000 Kč. Tel. 
723549250

Prodám nafukovací člun Phoenix dlou-
hý 230cm, s přívěsným motorem SU-
ZUKI 2,2hp, nosnost 425 kg, kategorie 
C na motor do 5,5PS, skládací podlaha, 
masivní buřty – uveze 4 osoby, přeprav-
ní taška, pádla atd, na řízení není třeba 
žádné povolení, pěkný stav, málo použitý, 
spolehlivý motor, vestavěná nádrž, mohu 
prodat i bez motoru tel. 608254625, Ro-
man Mazaný, rm1563@email.cz

Prodám nafukovací člun s volantem, na-
fukovací sedačkou a motorem Yamaha 
4-takt 9,9 koní. Mám 2 druhy karburátorů 
(15 a 9,9 koní) možnost výbjeru. Motor 
koupen fungl nový roku 2006 ale rok vý-
roby 2001. V ceně jsou i převozní kolečka 
a krycí obal. S karburatorem 9,9 koní jde 
člun do kluzu ve 3 osobách a s karburá-
torem 15 koní ve 4 osobách. Člun nemá 
žádnou lepenou latu. Motor běží jako ho-
dinky! Miroslav Přikryl Lasten@atlas.cz 
733776950 nebo 728789298

Prodám vypěněný, nepotopitelný, nafu-
kovací člun s přepravním vozíkem a kry-
cí plachtou. Letos propadlá technická 
na člunu. K vidění na Praze 5. jansalaso-
vic@seznam.cz 774533553

 10 ZÁVĚSNÉ MOTORY
Prodam motor Johnson 9,5 PS, super 
stav, foto zaslu emailem, tel. 605884067

Prodám lodní motor Selva 100 Hp, r.v. 
98, el.start, el. trim s ovládání na páce 
i na motoru, Řadicí páka s kličkem a vy-
trhavací pojistkou atd. K motoru je budík 
otaček, trimu, a teploty. budíky atd. Motor 
je velice výkonný já jsem tahal lyžaře s 5 
lidma na palubě. Dobrý stav, dohoda jistá. 
Možno ještě vyzkoušet na lodi. Samuel 
bizonecek@seznam.cz +420603963489

Prodám Ruského veterána Moskva 
10 HP, dvoutaktní dvouválec kompletní 
na ND nebo na rybník, cena 3.000 Kč, 
Tel. 723549250. Dohoda možná !!! jarda.
glaser@seznam.cz 723549250

 11 VESTAVNÉ MOTORY
Prodám kompletní Z nohu Volvo Penta DP, 
plně funkční. jan.kruml@cbox.cz, 606475035

Prodám motor Volvo Penta 5,8FL 8V 
r.v. 1996. Prasklá hlava, nový rozdělovač 
a benzínová pumpa. jan.kruml@cbox.cz 
606475035

 23 PŘÍVĚSY
Prodám doklady a SPZ na přívěs pro loď, 
na auta, koně, valník, plošina, prodejní stá-
nek. Tel.608962002, mira.moto@seznam.cz

Doklady a SPZ na přívěs pro převoz lodě 
prodám nebo koupím přívěs bez dokla-
dů 1osý brzděný, tel. 721616161, mira.
moto@seznam.cz

 26 OSTATNÍ
Dřevěná pramice d 4 m, š 1,1 m, dřevo, 
r 2013, hmotnost 90 kg, antonin.cinert@
tiscali.cz 602615826

Prodám nerezový propeller pro EVINRU-
DE/JOHNSON, RAKER 14.5 x 20“ RH. 
Zánovní. Cena 7900,- Martin Chrást mar-
tin.chrast@ids-media.cz 739030498

Prodám plastové kanoistické pádlo bi-
-sport s duralovým dříkem dlouhé 155 cm 
za 700,-Kč a jedno Profi plast za 500 Kč, 
dohoda jistá !!! jarda.glaser@seznam.cz 
723549250

Prodám manipulační podvalník RHC. Po-

zinkovaný, pro lodě 5 – 7 m. Cena 7200,- 
Martin Chrást martin.chrast@ids-media.
cz 739030498

Výkup baterií 100-500Kč/Ks!!! Nabízím 
Vám výkup použitých olověných aku-
mulátorů, baterií a dalšího materiálu. 
od 40Ah za 100 Kč/ks od 55Ah za 120 Kč/
ks od 72Ah za 160 Kč/ks od 90Ah za 200 
Kč/ks od 125Ah za 300 Kč/ks od 180Ah 
za 400 Kč/ks od 225Ah za 500 Kč/ks Dále: 
Katalyzátory, samotná hmota, prach. pneu 

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

www.linacharter.cz

18 4 / 2013

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí



Prodám Atlantis 42, r.v. 2005, 2x 
Volvo Penta D6 310, 2x 228 kW, 
710 mth, 2x ložnice a WC, TV/SAT/
CD/VHF/DVD, gril. Chorvatsko.
169 000 EUR s DPH. krejci@zbreal.cz

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

Prodej čistících a ochranných příprav-
ků pro lodě, karavany, stany, oděvy
a domácnost, 777 231 401, info@cis-
teniplachet.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 (do-
hoda) tel. 602 441 831

Šijeme vnější i vnitřní izolace nejen 
na obytné vozy. Mnoho střihů pro různá 
vozidla, alkovny, integrály. Rychle, přes-
ně. Tel. 377 262 180, www.konig.cz

Weinsberg 400LK – lehký karavan 
z letošního roku ideální pro rodinu 
s dětmi. Palanda + rozkládací velké 
sezení, celková hmotnost 1000 kg, 
Smart paket, Advanced paket, Licht 
paket. Prodejní cena: 279.000 Kč. 
Tel. 608 210 035.

Weinsberg Carabus 601MQ – před-
váděcí obytná vestavba, která má 
najeto 11382 km, rok výroby 2013, 
Smart paket, tempomat, radio s CD 
a USB, 2x airbag. Cena 869.892 Kč 
vč. DPH. Tel. 608 210 035.

Carado 164L – Nový půdorys s pev-
ným dvoulůžkem vpředu a „U“ sezením 
vzadu. Přívěs je pro 4 osoby se třemi 
pakety: Performance paket, Comfort 
paket, Relax paket. Prodejní cena: 
304.990 Kč vč. DPH. Tel. 608 210 035.

T@B 320RS – Jedinečný nový obytný 
přívěs modelové řady 2013 s neopako-
vatelným designem ve stříbrné metalí-
ze a s nízkou celkovou hmotností. Na-
bízený akční model je navíc vybaven 
lednicí Dometic RM 4180M/40 a to-
pením Truma S 2002. Prodejní cena 
237.765 Kč vč. DPH. Tel. 608 210 035.

Prodám většinový podíl nebo celou loď, výrobce Beneteau, typ Moorings 432, 
rok 1988. V roce 2004 – 2010 prošla celkovou generální opravou a je nadstan-
dardně vybavena. Luxusní kotviště v Dalmácii. Více na tel.: 603 423 176.

závaží, mix ZN, PB, FE. 4Kč/Kg alterná-
tory, startéry, elektromotory. 10Kč/Kg auto 
kabely včetně konektorů. 30Kč/Kg Tel: 
604820992 E-mail: baterieodvoz@se-
znam.cz Přijedu, vykoupím, odvezu. bate-
rieodvoz@seznam.cz 604820992

Prodám dřevolaminátovou pramici, stavě-
nou podle kanadského vzoru, nutno vidět 
(viz. foto). Loď je vyrobena z vodovzdorné 
překližky a povrch přelaminován, profesi-
onální výroba. Možná motorizace. Miro-
slav Přikryl Lasten@atlas.cz 733776950 
nebo 728789298

Nová loďka, pramice, veslice, člun L 380 
o rozměrech 380 cm x 155 cm, pohodl-
ný, masivní, dvouplášťová – nepoto-
pitelná konstrukce, dva uzavíratelné 
zavazadlové prostory 1x v zadní části 

Eriba Van 513 – celoroční obytný auto-
mobil, rok výroby 2010, motor 103 kW, 
najeto 95391 km, markýza, držák kol, 
remis žaluzie v kabině, prodejní cena: 
689.000 Kč vč. DPH. Tel. 608 210 035.

Carado A461 – Alkovnový obytný vůz 
pro 6osob na jízdu i spaní. Předváděcí 
vůz 2013, najeto 20 318 km. Velmi pros-
torný. Výhodou vozidla jsou dvě sezení. 
Model 461 má oddělenou sprchu a zad-
ní palanda, kdy spodní lůžko je možné 
vyklopit a vytvořit tak garáž na jízdní 
kola. Prodejní cena 1.135.000 Kč vč. 
DPH. Tel. 608 210 035.

a 1x v přední části, vyjímatelná středo-
vá lavička, možnost zavěšení lodního 
motoru, vazáky, v přední a zadní části 
uvazovací oko, kladka na vytahování 
kotvy, na podlaze protiskluzový povrch, 
vypouštěcí zátka, loďka je komplet 
s hlavinkami + vesly, ideální pro rekreaci 
/ zábavu / rybaření, cena 21 600 Kč bez 
zábradlí, nebo se zábradlím za přípla-
tek 2 200 Kč, zájemcům o menší loďku 
mohu nabídnout identický model L310 
o rozměrech 310 cm x 145 cm, nebo 
L300 (JOLA) o rozměrech 300 cm x 
130 cm, dále dle zájmu mohu nabídnout 
i závěsný spalovací lodní motor, po do-
hodě i dovezu, bližší info s možnou vý-
měnou např. za pohonné hmoty (nafta), 
nebo lodní motor 4-takt a jiné, dohoda 
na tel. +420 777850101

Knaus Sport 600 DKG – rok výroby 
2010, najeto 84 000 km. Markýza, 
držák kol, elektrické střešní okno, 
stabilizační vzpěry. 6míst na jízdu 
i spaní, 3500 kg. Prodejní cena 
789.000 Kč vč. DPH. Tel. 608 210 035.
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