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INZERCE NOVÝCH I POUŽITÝCH PLACHETNIC A MOTOROVÝCH LODÍ

DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU ZDARMA

www.bemexboot.com

PRODEJ JACHET 
CHARTER VLASTNÍCH JACHET V CHORVATSKU

ZÁKLADNA S ÈESKÝM PERSONÁLEM

CHARTER MANAGEMENT
KAPITÁNSKÉ KURZY
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NEPŘEHLÉDNĚTEChorvatsko
zrušilo crewlisty
a prijavu

Platbě se ale stejně nevyhneme. Nové poplatky 
budou ale o něco nižší a díky nařízení z Evropské 
Unie budou nyní spravedlivě platit pro všechny 
stejně. 

Po dlouhé době se zdá, že v Chorvatsku začí-
ná být jasno ohledně tolik kritizovaných crewlistů 
a prijav. Nyní, před sezónou 2014, je již SeaHelp 
známo dlouho očekávané ofi ciální nařízení, které 
vzešlo z nově nabytého členství Chorvatska v EU. 
Jak už bylo v úvodu řečeno, od nynějška budou mít 
lodě, ať už plují pod jakoukoliv vlajkou, při určová-
ní výše poplatku stejné podmínky. Při výpočtu jeho 
výše jsou nyní rozhodující zejména dva parametry: 
délka lodě a výkon motoru. Jednotlivé položky, ze 
kterých se poplatek skládá (bezpečnost plavby, po-
platek za ochranu moře proti znečištění, poplatek 
za využití chorvatské námořní infrastruktury) jsou 
nastaveny těmito parametry při výpočtu. Stejné 
pak zůstávají poplatky za informační mapu při prv-
ním přihlášení (20,- K) a dále je ještě připočítáván 
poplatek za využití majáků, ten však není na délce 
lodi ani výkonu motoru závislý. Slevy za opakování 
byly tímto zrušeny.

Přes tento poněkud složitě působící vzorec by 
měla většina majitelů lodí v konečném důsledku 
ušetřit. Například zatímco podle starých předpi-
sů platila Bavaria 38 Cruiser se 40 kW motorem 
a 50 % slevou 805,- K, zaplatí nyní majitel této lodě 
496,- K. Poplatky neplatí lodě s délkou do 2,5 m 
a motorem do 5 kW.

Další důležitou změnou je zrušení crewlistu,který 
ztrpčoval život mnoha majitelům lodí, kteří se chtěli 
vydat na plavbu se svými přáteli. Crewlisty tedy tím-
to defi nitivně odpadají.

Abychom majitelům lodí usnadnili orientaci 
v nově zaváděných poplatcích, umístil SeaHelp, 
přední poskytovatel nautických asistenčních slu-
žeb, na své stránky online kalkulačku. Po zadání 
délky lodě a výkonu motoru podle lodních dokladů 
je vypočtena suma ročního poplatku. Tip SeaHelp: 
ušetřené peníze investujte do členství, tím si v pří-
padě potíží na moři ušetříte spoustu starostí. Veš-
keré informace obdržíte na offi ce-ost@sea-help.eu.

Příjemný začátek sezóny

Petr Zajíček
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Výstava jako tradičně velmi podrobně obsáhla celý lodní obor 
a byly zde k vidění i obory související. Trend, kdy se k výstavě 

lodí přiřazují i obory jako rybářství, potápění a dokonce vodní turistika 
na divoké vodě se ukazuje v poslední době jako cesta v dobách ústu-
pu výstav „ze slávy“. Pravdou je, že ne všem pořadatelům se takové 
spojení úspěšně daří vytvořit a pravdou i zůstává, že ne všechna tako-
vá spojení musí být vždy šťastná. Zatímco na Boot Düsseldorf se podle 
ofi ciálních zpráv zdá že tento koncept přinesl úspěch, u nás se spo-
lečné výstavy zatím uchytily snad pouze ve spojení s caravaningem. 

Stále důležitější součástí všech výstav se v poslední době stává ak-
tivní zapojení návštěvníků do programu a zejména „živá“ prezen-
tace jednotlivých sportovních disciplín nejmladším návštěvníkům. Ti 
se tak mohli svézt na Optimistech v bazénu s umělým větrem, vy-
zkoušet ponor nebo třeba pádlování na prkně. Atraktivním prvkem 
doprovodného programu pak bezesporu byl lyžařský vlek, na kterém 
zkušení závodníci předváděli své umění. Doprovodný program se tak 
stává stále důležitější a nosnou součástí veletrhu, přivádí návštěvníky 
k aktivnímu sportování a ukazuje trendy, kterými se sporty vydávají. 

Na Boot se tradičně sjíždějí i vystavovatelé luxusních jachet, kteří 
zpravidla obsazují halu 6. Po hubenějších letech se letos opět hala 
zaplnila. K vidění byly motorové jachty jako obvykle zejména brit-
ských značek Sunseeker a Princess, Francouzi přivezli Prestige Line 
od Jeanneau, IItalové značku Dominator, holandské barvy hájil Van 
der Valk s 27,6 m dlouhou ocelovou jachtou Continental III. Mě za-
ujal luxusní „tender“ pro 12 osob, jehož fotografi e naleznete spolu 
s ostatními fotografi emi z výstavy na našem facebooku. 

Pro naši fi rmu, která v zemích Východní Evropy zastupuje zájmy 
rakouské fi rmy SeaHelp byly však nejdůležitější návštěvníci v hale 
11, kde měl letos opět SeaHelp stánek. V souvislosti s prudce ros-
toucím zájmem o služby této fi rmy bylo v letošním roce rozhodnuto 
přejít na nový výstavní koncept a zvětšit výstavní prostor na 70 m2. 
Součástí stánku SeaHelp tak byl pohodlný prostor pro naše členy 
a velké oblibě se těšil zejména bar s nápoji zdarma. Návštěvníci 

Boot
Düsseldorf

měli možnost kromě uzavírání členství získat cenné fundované in-
formace o situaci v právě probíhajícím proclívání lodí v Chorvatsku 
v souvislosti s přistoupením země do EU. Tato záležitost je zejména 
aktuální pro všechny majitele lodí, kteří k 1. 7. 2013 měli svou loď 
umístěnou v celním skladu – maríně. Pokud se vás tato problema-
tika týká, můžete se více dozvědět na www.sea-help.eu. Termín 
pro vyřízení se blíží.

Pro všechny, kteří nás na Boot 2014 nemohli nebo nestihli na-
vštívit, můžete tak ještě učinit a získat za zvýhodněných podmínek 
služby SeaHelp na výstavách v Tullnu 6. – 9. 3. 2014, v Bratislavě 
13. – 16. 3. 2014 a konečně v Praze ve dnech 24. – 27. 4. 2014. 
Těšíme se na setkání! ■

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
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FOTOAPARÁTY PRO 
DOBRODRUŽNÉ ZÁŽITKY
NA VODĚ I POD VODOU

PenTec s.r.o. , Veleslavínská 19/30, 162 00 Praha 6
tel.: 220610753, 235364664, www.pentax.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



ŘPB ...  (Řád plavební bezpečnosti, vydaný vyhláškou č. 344/1991 Sb., který určuje pravidla bezpečnosti a zachování pořádku na vodních cestách ČR)

  1.  Plujeme vždy ohleduplně, tak abychom neomezovali ostatní 

plavidla, zejména míjející plavidla či trénující skupiny a aby-

chom neohrozili zdraví lidí nebo majetek umístěný na vodní 

cestě (ŘPB Čl. 1.04). V době konání kanoistických a veslař-

ských závodů plujeme pomalu u pravého břehu.

  2.  Plavební dráhu ostatních plavidel nekřížíme na krátkou vzdá-

lenost a neměníme náhle směr plavby. Při otáčení s motoro-

vým člunem snížíme rychlost (ŘPB Čl. 6.03, 6.03a).

  3.  Plachetnice plující pod plachtami má přednost před všemi 

malými plavidly, včetně kánoe, kajaku či veslice (ŘPB Čl. 

6.03a).

  4.  S motorovou lodí nebo s motorovým člunem plujeme stře-

dem řeky. Vyšší rychlostí lze plout jen za předpokladu, že ne-

způsobíme nebezpečné vlny a současně dodržíme první bod 

tohoto Desatera (ŘPB Čl. 6.20).

  5.  Všechna plavidla, včetně kánoí, kajaků a veslic mohou plout 

vedle sebe, jen pokud je k tomu dostatečný prostor. Pro mí-

jení s motorovým plavidlem ponecháváme volný střed řeky 

(ŘPB Čl. 6.17).

  6.  Veslař bez doprovodu je povinen neustále sledovat situaci 

před veslicí (ŘPB Čl. 1.09).

  7.  Žluté bóje tvoří vyhrazený prostor. Jsou-li na břehu doplněny 

znakem A1 „Zákaz proplutí“, nevplouváme do tohoto pro-

storu ani v situaci, kdy se v něm zdánlivě nic neděje.

  8.  Netrénujeme ve Smíchovském přístavu (vyhláška č. 222/1995 

Sb., § 24).

  9.  V noci a za snížené viditelnosti musíme používat předepsané 

osvětlení (ŘPB Čl. 3.01 a 3.13).

10.  Sledujeme provoz na řece, pokud je někdo v nouzi, poskytne-

me mu pomoc (ŘPB Čl. 1.16).

Vltava v Praze, zejména v úseku od plavební 
komory Praha-Modřany po plavební komo-
ru Praha-Smíchov, je velmi intenzivně vy-
užívána jak sportovci na bezmotorových 
plavidlech (veslaři, kanoisté, jachtaři), tak 
rekreačními motorovými plavidly. Pro před-
cházení kolizních situací mezi sportovci 
a motorovými plavidly  vznikla po dohodě 
Státní plavební správy s Českým olympijským 
výborem, který zastupoval zájmy sportovních klu-
bů, Českým svazem vodního motorismu a Sdružením 
pražských plavidel pravidla chování účastníků plaveb-
ního provozu na Vltavě v Praze. Pravidla se týkají úse-

ku od Jiráskova mostu až po dolní plavební ka-
nál plavební komory Praha-Modřany a jsou 

označována jako Desatero pro plavbu 
na Vltavě v Praze. Veškeré body Desate-
ra vychází z platných plavebních předpisů 
a zvýšený dohled nad jeho dodržováním 
přímo na vodní cestě zabezpečí Státní pla-

vební správa ve spolupráci s Poříčním útva-
rem Městské Policie Praha a příslušným Poříč-

ním oddělením Policie ČR. Znění Desatera zde uvá-
díme s tím, že jeho verzi s citací příslušných ustano-
vení Řádu plavební bezpečnosti najdete na stránkách 
Státní plavební správy www.spspraha.cz

Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze
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* TRAVEL BOX
* kompresorové autochladničky
* objemy 15 - 130 litrů
* kompresory SECOP (Danfoss) 
* napájení 12/24V 110-230V (dle typu)
* digitální ovládání -20°~10°C
* podpěťová ochrana baterie
* skvělá cena / špičková kvalita

* CRUISE vestavné chladničky
* pro karavany a lodě
* kompresory SECOP (Danfoss)
* napájení 12/24V volitelně i 110-230V AC
* termostat
* podpěťová ochrana baterie
* nízká spotřeba energie
* 10 typů, 40-195 litrů

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

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

PERKINS 
britské lodní motory s výkonem 92 – 300 HP

Beranových 65 
(areál LETOV)

https://www.perkins.com/marine
http://www.solediesel.com/english/

WWW.BEL.CZBEL, SPOL. S R. O.

Distributor firem:

Solé Diesel 
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Přístav je bezkonkurenčním 
a nejmodernějším kotvi-
štěm jachet, plachetnic 
nebo i elektročlunů v celé 
oblasti lipenského jezera. Je obehnán kvalitními vlnolamy, vybaven standardními majáky pro 
noční vplutí, nočním osvětlením a bezpečnostním kamerovým systémem. Samozřejmostí je 
uzamykatelnost jednotlivých mol, elektropřípojka a zázemí sprch, WC v budově Kapitanátu. K dis-
pozici je 100 stání s pohodlným zadním nebo předním kotvením– standardní délka lodi do deseti 
metrů, šíře 2,5 m a ponorem do 2,4 m. Pro hosty Přístavu Marina Lipno jsou připraveny exkluzivní 
slevy nahrané na kartě LIPNO CARD. Přístav se nachází v centru volnočasových aktivit – Stezka 
korunami stromů, lanový park, vodní ráj Aquaworld Lipno, Hopsárium, bikepark, půjčovna kol, 
bruslí a elektročlunů INTESPORT Rent, Jezerní cyklo – inline stezka kolem Lipna, desítky restaura cí...

Foto bylo použito s laskavým svolením autora (Dušan Vondra, www.dusanvondra.cz)

Přístav Marina Lipno
Tel.: +420 731 410 813
E-mail: rent@lipnoservis.cz

Přístav Marina Lipno 

1 den 1 týden 2 týdny 1 měsíc
Letní

sezóna
Zimní

uskladnění

Ceník
2014

300 Kč 1 700 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 13 500 Kč 3 500 Kč

Více na: www.pristavmarinalipno.cz

Yacht Marina Lipno 1_1.indd   1 28.02.14   8:47
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



tel. 777 214 213 info@fregatta.cz

www.fregatta.cz www.marinamechenice.cz

Skvělá poloha,
zázemí a služby

Marina Měchenice (Fregatta)
 v malebném údolí Vranské přehrady 11 km od Prahy a 2 hodiny lodí na Slapy

 možnost douhodobého i krátkodobého kotvení za zajímavé ceny

 parking, 220 V, pitná voda, sociální zázemí, sprchy, ubytování v apartmanech

 restaurace Fregatta oceněné třemi hvězdičkami Zdeňka Pohlreicha

 cukrárna Fregatta s vlastní výrobou 35 druhů zákusků, dortů, koláčů

inz Fregatta A4.indd   1 25.02.14   14:38
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná
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Jihoafrická fi rma Cobb vstupuje do nové sezóny s několika 

novinkami. Rozšířila příslušenství o pekáček na chléb a nabídku 

grilů doplnila sníženými modely klasických grilů Premiér 

a Pro tzv.  „Compact“ grily. Tyto modely mají pouze 29,3 cm 

na výšku, takže jsou ještě skladnější a účinnější.

Forma na chléb o průměru 20 cm a výšce 8 cm umožní 

přípravu chleba při použití poloviny tablety Cobble 

Stone nebo 6 dřevěnouhelných briket asi za 70 minut, 

ale jistě poslouží i k upečení dalších dobrot. Novinky 

budou na trhu v průběhu března 2014.

GRILUJE, VAŘÍ, PEČE, SMAŽÍ, DUSÍ, UDÍ
JE TO MALÁ KUCHYNĚ NA VAŠI LOĎ.

www.cobb-grily.cz

olika

a nabídku 

iér

3 cm

í 

,

Více informací o grilech Cobb,
včetně receptů, naleznete na:

GRIL COBB –

Cobb Grily 1_8.indd   1 25.02.14   16:36
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná

Hlídá ji FANTOM a pravideln  se mi hlásí.
Je magnetický, dob e na ní drží. 

Je hermetický, voda mu neublíží.
Pracuje i s p edplacenou kartou, nestojí mn  moc. 

Hodn  vlastn  nestál, ani když jsem ho platil.
Pracuje na vlastní baterky, akumulátor mi nevybije.

Má pohybové idlo, ohlásí i odtah lodi na vleku.
Uschoval jsem ho v ní sám, nikdo ho nenajde.

Je p enosný, asi si ho dám na zimu do auta.

I když na lo  nevidím, stejn  vím, kde je.

Buďte takto NEKOMPROMISNÍ!
www.FantomCarSecurity.cz, tel.: 725 326 866

Vážn , takhle dob e jsem už dávno nepo ídil!
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Nerezová čerpací stanice
na fekální vody

Membránove čerpadlo
z bronzu

Snadný servis

Rozměry
400 x 400 x 1400 mm

Samonasávací
a může běžet nasucho

Čerpadlo výkon 60 l / minuta

Motor výkon 750 W

Váha 95 kg

Max výška výtlaku 15 m

Max výška sání 6 m

Odsávací ventil
norma ISO 1,5"

Čerpací stanice na fekální vody

Prodej servis Marina Orlík, tel.: 777 261 452

Pump out system

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

16 1 / 2014

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí



CARAVAN_14_195x131.indd   1 27.9.13   10:55

Prodejna:  Kiliánská 242
252 06 Davle

Telefon:  257 771 208
Mobil:736 533 209

739 227 238
E-mail: schon_boot@email.cz

www.schon-boot.cz 

SeaRay 260 Sundancer

Quicksilver Pilothouse 605

UVÍTÁME VÁS V DAVLI A NA SLAPECH
Nabízené lodě máme skladem a těšíme se na Vás.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww...sssssssccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooooooooonnn---bbbbbboooooooooooooooooooooooooooooooooooooooott....cccccccccccccczzzzzzzz
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Výstava LODĚ NA VODĚ 
2014 je v České republice 
a střední Evropě svým po-
jetím a ve svém oboru jedi-
nečná. Výjimečnost projektu 
spočívá především v mož-
nosti vystavovat lodě jak 
na výstavní ploše nábřeží, 
tak i na vodní hladině řeky 
Vltavy. Šestý ročník oblíbe-
né výstavy LODĚ NA VODĚ 
2014, který se bude konat 
opět v Praze na Vltavě – 
Rašínově nábřeží, Hořejším 
nábřeží a Smíchovské pláži 
ve dnech 24.4. – 27.4.2014, 
je na základě připomínek 
z loňského roku rozšířen o významnou sekci DOVOLENÁ V PŘÍRO-
DĚ, zejména pro rodiny s dětmi a OCHRANU PŘÍRODY.

Propojení obou břehů bude zajištěno přívozy. Připraven je také 
bohatý doprovodný program na souši i na vodě. Na Rašínově ná-
břeží bude výstava určená zejména široké veřejnosti, věnovaná 
volnému času, budou zde nové nomenklatury jako: vodní sporty, 
půjčovny lodí, vodní turistika, potápění a rybářství. Na své si při-
jdou i cyklisté, bude zde zařazena nová nomenklatura Cyklistika 
a samozřejmě nebude chybět ani servis kol a další překvapení pro 
cyklisty. 

Pořadatelem a garantem této mezinárodní výstavy je Asociace 
lodního průmyslu (APL) – neziskové, otevřené sdružení zástupců 
fi rem zabývajících se výrobou a prodejem lodí a lodního příslušenství, 
jehož hlavním cílem je liberalizace plavby na vodních plochách a ře-
kách v České republice a podpora všech obchodních aktivit s tím spo-
jených. Dále se snaží o zlepšování infrastruktury říční dopravy, pod-
poruje výstavbu přístavišť a rozvoj turistiky na řekách. Rádi bychom 
poukázali na to, že Asociace lodního průmyslu spolupracuje s magis-
trátem. Na koncertu „Povodně 2013“ věnovaném hasičům a dalším 
záchranným složkám, které se aktivně podíleli na záchraně životů, 
ochraně zdraví a majetku při povodních v červnu 2013 jsme daro-
vali nový člun jednotce pražských hasičů, která o jeden takový člun 
při zásahu během letošních záplav přišla. Také se snažíme vyjít vstříc 
cyklistům a navrhujeme snížení omezení pro cyklisty oproti loňské 
výstavě mezi Mánesem a prvním sjezdem za Palackého mostem, aby 
cyklisté nemuseli projíždět křižovatkami. Zkracujeme výstavu o jeden 
den, místo 5 denní bude jen 4 denní, abychom snížili dobu záborů. 

S ohledem na přínos akce pro propagaci vodní turistiky, lodní do-
pravy a průmyslu 

a s přihlédnutím k zájmu veřejnosti o předchozí ročníky převzal 
záštitu nad akcí LODĚ NA VODĚ 2014 ministr dopravy Zdeněk Žák, 
dále převzal záštitu ministr pro místní rozvoj ČR Mgr. František Lukl, 
MPA a primátor hlavního města RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

Jak jdou dohromady lodě a ochrana přírody? Velmi dobře! V celém 
světě patří lodní doprava a používání rekreačních lodí s ekologickými 
motory šetrnými k přírodě k ekology podporovaným způsobům do-

pravy a rekreace. EU na zá-
kladě připomínek ekologů 
stanovila nové normy pro 
motorové lodě a všechny 
nově prodávané lodě musí 
mít certifi kát CE. Na výstavě 
v Praze budou představeny 
nové druhy lodí s hybrid-
ním a elektrickým pohonem 
a nejmodernější benzínové 
ekologické motory splňující 
normu Euro 5, stejnou jako 
nové automobily. Tyto lodě 
jsou tiché a neznečišťují ži-
votní prostředí, naopak po-
hybem lodního šroubu okys-
ličují vodu a tím jí pomáhají 

čistit a zejména snižují výskyt sinic, které se u nás velmi rozšiřují, 
zejména na údolních nádržích jako jsou Slapy, Orlík nebo Brněnská 
přehrada. Tam, kde je větší provoz rekreačních lodí jako na Slapech, 
sinice mizí.

Dovolená v přírodě u nás, to je široká oblast turistiky jak kolem řek 
a jezer, tak zejména cykloturistika, rybaření a pěší výlety do chráně-
ných krajinných oblastí a po hradech a zámcích. I zde si návštěvníci 
přijdou na své a budou se moci inspirovat v plánech na letošní do-
volenou. V uplynulých ročnících byl velký zájem o nákup dovolených 
na zahraniční zájezdy kanálových lodí do Holandska, Francie a nově 
do Německa a Polska. Tento druh rekreace spojený s cykloturistikou 
má obrovský nárůst a např. u nás na Baťově kanálu bylo loni více než 
65 000 rekreantů. 

V letošním roce bude možné půjčení lodí bez kapitánských zkou-
šek na Labi od Týnce nad Labem do Mělníka. Nově je zde také mož-
nost plout po Vltavě z Českých Budějovic na Hněvkovice. Vezmeme 
li v úvahu velký potenciál řeky Vltavy do Mělníka a Labe do Děčína, 
je u nás možnost velmi širokého využití rekreační plavby pro rodiny 
s dětmi a pro zahraniční návštěvníky, zejména z Německa. Budeme 
li trochu počítat, kapacita řek Vltavy a Labe je 250 000 lidí za rok, 
kteří utratí na dovolené v průměru 10 000 Kč za týden, to je celkem 
příjem 2,5 miliardy Kč za rok a z toho jenom DPH je 500 mil. Kč pro 
stát. Dalším pozitivním aspektem je nákup vybavenosti a zaměstna-
nost lidí. To jsou důvody, proč je v okolních zemích z prostředků EU 
podporován tento způsob rekreace a rozvoj vodní turistiky. U nás bo-
hužel jsou tyto peníze z EU čerpány minimálně.

Pro ty, kteří se chtějí jenom dobře pobavit a strávit zajímavý den 
s dětmi nebo přáteli, je připraven bohatý doprovodný program. Pro 
podnikatele, kteří mají zájem nabídnout své produkty nebo služby 
jsou ještě volná vystavovatelská místa, protože jsme opět rozšířili vý-
stavní plochy.

Sledujte naše stránky www.lodenavode.cz a www.facebook.
com/lodenavodepraha, které budou pravidelně doplňovány o nové 
informace.

Jiří Belinger
předseda představenstva APL

Výstava s mezinárodní účastí
LODĚ NA VODĚ

a DOVOLENÁ V PŘÍRODĚ 2014
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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

 1. PLACHETNICE
Prodám třídovou plachetnici Elvström H-
-Boat, rok 1981, 8,28 x 2,18 m, hmotnost 
1500 kg, pevný kýl (50% hmotnosti v kýlu, 
velmi stabilní), ponor 1,40 m, v perfektním 
stavu, kování Harken, plachty Raudaschl, 
spinaker, rolfok, na jaře 2013 nové všech-
ny nátěry pod čarou ponoru, vč. vleku, 
jen komplet. Kontakt: Petr Láska, petr.
laska@seznam.cz, 777171660

Prodám kajutovou plachetnici Caranan, 
delka 7,95m, šířka 2,5m. Loď je úředně 
pro 6 osob, jinak 4 lůžka, vestavěný 10 
kW diesel, voda cca 70l, nafta cca 65l, 
kotva s řetězem cca 40m, plachty: hlav-
ní, kosatka, gena, bouřková kosatka, 
rollfok, hloubkoměr, rychloměr, přeprav-
ník s SPZ. K vidění u Kolína, cena k jed-
nání 120.000 Kč. Jakub Vokřál, kuba@
az-outdoor.cz, 603740096

Prodám kajutovou plachetnici koupenou 
v USA. Plachetnice byla v provzu celkem 
asi 90 dní. Plachty jako nové,kvalitní sil-
ný dakron. Loď je použitelná i na moře. 
Počet lůžek zmenšen na 3. Kontakt: Ma-
hel Aleš, mahelovaalena@seznam.cz, 
773088906

Kajutová kýlová plachetnice Sasan-
ka 6,2 š. 2,45.+motor+vlek. max po-
nor 118cm pro 6 námořníků. V r. 2010 
kompletní nákladná rekonstrukce včet-
ně nového laku, celolaminát, prostor-
ná loď. baterie, velký solární panel, 
venkovní voděodolné repro, navíjení 
hlavní plachty na ráhno, rolfok kosat-
ky, chemické WC, nerez dřez, lihový 
vařič,oddělené kajuty, mnoho úložného 
prostoru, vanty a napínáky, vinchny, 
záseky, otěže,lana, fendry, kotva atd. 
podlážka kokpitu – Bangkirai-exotické 
tvrdé dřevo. závěsný motor Tomos 4 HP 
2takt zapsán v lodním osvědčení, exter-
ní nádrž 10l,vinikající jízdní vlastnosti 
i za velkého větru. Včetně dvounápravo-
vého vozíku s RZ. http://kareljeli.rajce.
idnes.cz/2_Sara_I_-_Sasanka/ Kontakt: 
Karel jelínek, karel.jelinek@ppsd.cz, 
725783939.

Andrzej Skrzat Aster 703, délka 703 cm, 
šířka 255 cm, váha 1,6t, výška v kajutě 
180 cm, pohodlné spaní pro 5 osob, vy-
soké matrace, 6 osob na plavnu dle TP. 
Ploutvokýl, kdy tedy s lodí se lze dostat 
úplně ke břehu a loď se chová obdobně 
jako kýlová plachetnice. Loď je kompletně 
vybavená pro příbřežní plavbu. Duralo-
vý stěžeň, nerez lanoví – dimenzováno 
na moře! Tyčový rolfok. Výborná ovlada-
telnost, snadné spouštění i vytahování 
ve dvou lidech. Rychlí jednání dohoda! 
Kontakt: Václav Sasyn, vencasasyn@
seznam.cz, 777825689

Prodám kajut.plachetnici CAFĚ 24, 
l=7,3 m, m = 2,5 m, 4kóje, chem. WC,-
vař ič,echolot,log,windmetr,manuál.i 
el.zatahováníloutve, sada plachet+ge-
naker.Cena: 280000Kč+vlek, milkren@
seznam.cz

PANDORA 700angl.tov.výroba, ploutvo-
kýl.7mx2,25,p. 0,6/1,2m. R.v.76. Reko 
2007.Pěkný stav, kvalitní laminát i ková-
ní,rolfok,2vařič ORIGO, mono motor, vlek. 
Loď samotná 165 tis.

Predam SKIPPI 650i rv. 2008 cena 
10.000 Euro marcel.cano@axis.sk

Prodám celolam.kajut.plachetnici GIGA-
,rok výr.1992,d.7m,.2.10,opachtění 17m,s 
přívěs. motorem TOHATSU,spaní pro 5 
osob,kuchyňka. Cena: 90000,- dohoda.
Více info na e-mail: jmjana@seznam.cz

 2. OKRUHOVÉ PLACHETNICE
Prodávám sportovní laminátovou loď 
se závěsným motorem 100 koní. Loď 

je dlouhá 4,7m, a široká 2m. rok výroby 
2013 velmi pěkná a rychlá je otypovaná 
pro 6 osob. V lodi je mnoho úložných 
prostorů, samovylévací kokpit, bimini, 
schůdky, palivoměr, rychloměr, čerpa-
dlo s automatikou, převozní plachta. 
Motor Selva 100Hp, r.v. 98, el.start, trim. 
Dohoda jistá, v případě zájmu možno 
prodat samostatně. Po dohodě možno 
prodat i bržděný vlek.. Cena je zimní. 
Kontakt: Samuel, bizonech@seznam.cz, 
603963489

 3. MOTOROVÉ LODĚ
Prodám motorový člun REGAL 2750, 
motor Volvo Penta 5,7L, r.v.2011. Loď je 
kompletně vybavená, tlaková voda, WC, 
rádio, biminy, vařič, gril. Loď je v perfekt-
ním stavu, bez dalších investic. Možnost 
prohlídky po telefoni dohodě v zimovisti. 
Kontakt: František Rezek rezek919@
gmail.com, 774160240

Prodám Bayliner, motor 3.0l benzín 
r.v.2008, motor s výměníkem vody, či-
dlo přehřátí výfuku, délka 5,66m, šířka 
2.24m. Velmi úsporná a dobře přepravo-
vatelná loď. Pro 6 osob,2 lůžka, komplet 
zaplachtování, elektrická kotva, řetěz, so-
nar, rádio, sprcha na zádi, koupací žeb-
řík. Náhradní motor Honda 5 koní. Přívěs 
na přepravu v ceně. Mezinárodní a české 
doklady platné do 06.2017. Kontakt: mtir-
pak@seznam.cz, 605887188

Prodám motorový člun Bayliner 2050ls 
s motorem Mercruiser 3,0 pro 8 osob 
na palubě. V případě zájmu volejte 
603511111 nebo email ing.er@seznam.cz 
Včetně přívěsného vozíku. Kontakt: Inger, 
ing.er@seznam.cz, 603511111

Prodám Chris Craft 248, motor Volvo Pen-
ta 5,0 GXi, 280 PS, r.v.2000, délka 7,5m, 
šířka 2,55m. Příjemná prostorná jachta, 
voda, WC, mikrovlnka, trim. klapky, du-
opropeler, lednice, kompletní zaplachto-
vání. cena 599000 Kč, tel 603 477 190, 
Michal jirman, auto@autojirman.cz

Prodám Crowline 250 CR. R. v. 2005, 
v plné výbavě včetně kompletního za-
plachtování. Motor 350 Magnum, najeto 
350 mh. V ceně dvounápravový hliníkový 
vlek. Výborný stav. Pro více info volejte 
na tel. 602 311 420. Cena 1,050.000,-Kč. 
Kontakt: alekar@centrum.cz

Sport 25 – Prodám starší laminátový 
člun Sport 25 bez motoru a podvoz-
ku za 16.000,-Kč, dohoda jistá !!! Tel. 
723549250. Kontakt: jarda.glaser@
seznam.cz

Bayliner Capri 1850 Lod´je v perfektním 
stavu, zakoupená nová v čr. Motor Mer-
cruiser 3.0, r.v.2001. K lodi je kompletní 
střecha, pro celkové zakrytí i za plavby. 
Součástí je sonar, rádio s cd, fendry, pře-
pravní plachty a td. Lod´je pro 7 osob. 

Cena je uvedená bez DPH, dohoda mož-
ná, přepravník v ceně. Kontakt: Info@
moto-x7.cz, 773957957

Prodám Crownline 180BR mercruiser 
4,3L V6 r.v. 2008. sportovní bimini, fendry, 
Radio s CD Sony Marine 2x repro, kotva, 
lana, vesty, kruh na vodu pro 3 osoby + 
originál tažné lano s gumou, lano s hraz-
dou pro lyžování a wake. převozní originál 
šedá plachta , velmi pěkný, jako nový su-
per stav málo používaný. Včetně originál-
ního přívěsu r. v. 2008. Kontakt: mraz@
promobil.cz, 602283478

Prodám duralový katamaran s kajutou, 
bez motorů. Šíře 2,5m délka 7m.Více info 
a cena na tel.606645697 Kontakt: alicizi@
post.cz

Prodám kajutovou loď s vestavěným mo-
torem OMC V8 o objemu 5,7 litru z roku 
1978 ze Z-náhonem OMC Stern drive 
800.Z-náhon je po kompletním GO,olej,im-
peller,gufera,ložiska a další komponenty.
Motor je každoročně po kompletní kontrole 
a servisu.Loď je 7 metrů dlouhá a 2,5 metrů 
široká.Na lodi je nové čalounění a 2 roky 
starý perzening.Cena dohodou,více infor-
mací na tel.čísle. Kontakt: Pavel Koutecký, 
ladislav.janous@gmail.cz, 777001330

 5. OBYTNÉ LODĚ, HAUSBÓTY
Prodám hausbót ve velmi dobrém stavu. 
Jezdí Baťův kanál. Určený pro 6 osob. 
Vybavení kuchyňka, spaní v zádi, horní 
paluba, nosič kol, přední paluba,chemic-
ké WC,elektrika....Nutno vidět. Kontakt: 
Tibor.Putin@seznam.cz, 731506317

Prodám obytnou,ocelovou loď holand-
ské výroby délka 7,7m šíře 2,7m stojná 
výška 1,8m.Motor diesel Volvo Penta-
,počet cestujících 8,spaní 4,prostorná 
kuchyň,tekoucí voda,vařič,lednice,od-
dělené WC,koupací plato,sonar,kotvy-
,lana,fendry,břehová přípojka,přihlášená 
a po STK.Kompletně vybavená loď per-
fektní na přehrady i řeky.Kotvení a zimo-
vání zajištěné. Kontakt: svarovskyhrdlorezy 
@seznam.cz, 602382102.

Prodám ocelovou kajutovou loď se za-
budovaným vznětovým motorem Vol-
vo Penta D2-40 (260motohodin), délka 
9,7m. Loď prošla v roce 2012 kompletní 
rekonstrukcí. Platné Lodní osvědčení 
plavidla vnitrozemské plavby. El.toaleta, 
tekoucí voda, kuchyňka se dřezem, seze-
ní, 2ložnice. Dokormidlování, hydraulické 
řízení.V současné době kotví v Praze. Při 
rychlém jednání sleva. Kontakt: Miroslav 
Liederhaus, liederhausoval@seznam.cz, 
724192028

 6. NAFUKOVACÍ ČLUNY
Suzumar 390, r 2005, velmi dobry sta-
v,motor Selva 2 - takt, vše plně funkční. 

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 / 2014 21



Jsem druhý majitel. Nákupní cena bez 
doplňků 139.000,-Kč. Prodej z důvodu 
koupě velké laminátové lodě. Možno 
i s přívěsem za 15 tisíc, nemá doklady. 
Kontakt: Dušan Vitoul, d.vitoul@seznam.
cz, 602520900

Prodám starší nafukovací člun GRYF 
dlouhý 350 cm bez podlahy a příslušen-
ství za 6.000,-Kč, na ryby nebo zábavu, 
dohoda jistá !!! Tel. 723549250. Jarda.
glasser@seznam.cz

PRODÁM nevyužitý nafukovací člun 
s laminátovým kýlem SUZUMAR 350 
RIB koupený v létě 2011 v ČR, jetý 
pouze párkrát na rybách na Labi. Super 
stav nového člunu. Celoročně zaparko-
vaný v garáži. Dále přívěs na přepravu 
lodí uvedený do provozu 2010. a motor 
SELVA PIRANHA 5XS C r. 2011. Vše 
s doklady, první majitel a najeto max 
40 motohodin. Při koupi celého kom-
pletu cena 72.000,- Kč Kontakt: tpc@
seznam.cz, 605251748

Prodám gumový nafukovací člun eSea 
470S(4.70m) r.v 2002 s pevnou podla-
hou a nafukovacím kýlem délka 4.70m 
ve velmi dobrém stavu.Motor Suzuki 
DT40 TL(1998)(dvoutakt)Dálkové ovlá-
dání,rychloměr,nové čalounění sedač-
ky.Zaregistrovaný na SPS Přerov TK 
do 8/2017.Biminy střecha,převozní 
plachta.Vestavěná nádrž na 22 l paliva,-
velký úložný prostor, kotva,fendry.Včet-
ně přepravního vleku (do 750 kg) s SPZ( 
TK 9/017) .Motor po výměně olejů. Jěště 
platná viněta. Kontakt: dusan11p@se-
znam.cz, 601554492

Prodám člun Yuki Marine 520 B, nafuk. 
člun s pevným laminátovým kýlem, 8 
osob, max. výkon motoru 60HP, do pro-
vozu v r. 2013, opalovací paluba, bimini, 
úložné prostory, řízení, polstrování, la-
minátové + nerez. křídlo,přídavná nádrž 
70l + 30l provozní. Ve výborném stavu, 
najeto cca 50 mth. Motor Mercury 60HP, 
do provozu 2013, 5 let tovární záruka, 
elektrický trim, rychloměr, otáčkoměr, tri-
mmetr, dálkové řazení. Vlek 750 kg, r.v. 
2012 kontakt: Jerman, jermanj@seznam.
cz, 602360955

Gumový člun Novurania, 3,7m,r.v. 1997, 
vestavný motor Johnson 115ps, turbí-
na, zvedací kokpit, včetně podvozku 
r.v. 2011, celková hmotnost do 750kg. 
69000,-. Volejte 777144442

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
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 9. POMOCNÉ ČLUNKY
Prodám dřevěnou pramici 400x110x40  
včetně vesel. Nová 13900,- tel. 602615826

 10. ZÁVĚSNÉ MOTORY
Honda BF5A4SU, 2006, 30 motohodin. 
Motor je po použití zazimován prodejcem. 
Kontakt: Jiří ŠnajProdám laminátové for-
my (dva díly – horní spodní)na výrobu 
člunu BWM 6,5. (nafukovací s pevným 
laminátovým kýlemberk, snajberk.jiri@
cmail.cz, 728109523

Torqeedo Base Travel 401 – Elektromotor 
vč. baterie, nabíječky a adaptéru na na-
pojení baterie externí. Perfektní stav, 
vhodný pro lehčí plachetnici (cca do 1t), 
nebo člun. 17.000,- Kč. Kontakt: Harry 
Lowit, aaary@seznam.cz, 777184917 

Prodám závěsný motor Mercury 9,9 
krátká noha, dovoz USA. Kontakt: Ma-
hel Aleš, mahelovaalena@seznam.cz, 
773088906

Prodám lodní motor Selva 100Hp, 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. Mo-
tor je velice výkonný já jsem tahal lyžaře 
s 5 lidma na palubě.. Dobrý stav, Dohoda 
jistá.. Možno ještě vyzkoušet na lodi... 
Kontakt: Samuel, bizonech@seznam.cz, 
603963489

 23. PŘÍVĚSY
Prodám nový nepoužitý přívěs MEDD 
BOAT 2500 kg pro přepravu lodi, celý 
zinkovaný, celková hmotnost 2500 kg, 
hmotnost přívěsu 485 kg, délka přívěsu 
8260 mm, šířka přívěsu 2310 mm, r.v. 
2014, nezaregistrovaný - tech. průkaz 
čistopis, STK do 2018. Výbava: posuvné 
nápravy, odnimatelná elektroinstalace, 
naviják, posazení pro loď, opěra špice 
lodi. Cena 68.000,- Kč. Tel.: 777805285

 26. OSTATNÍ
Prodám laminátové formy (dva díly - horní 
spodní)na výrobu člunu BWM 6,5. (nafu-
kovací s pevným laminátovým kýlem, 
Cena 5000,-Kč. Konatkt: Martin Chrást, 
martin.chrast@ids-media.cz, 739030498

Predám športovo-výletný čln MON-
TEREY 214fs, 4.3L, 35Mh 1M, kom-
pletná výbava+vysielačka, sonar, 
GPS, CD, samohasiaci systém, pre-
krytia, podvozok THULE, 30000 €, 
Telefon: 00421 903 722 012, E-mail: 
olivaimport.eu@gmail.com

www.cisteniplachet.cz

www.navigatour.cz

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.
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Dosavadní linka byla proto nahrazena novou a odteď je SeaHelp dosaži-
telný pouze na novém čísle 00385 919 112 112. Nové samolepky, které 
by neměly chybět na žádné lodi našich členů zasíláme současně s prodlu-
žováním členství a jsou samozřejmě k dispozici na veletržních stáncích 
SeaHelp a na základnách.

yachtclub-milesov.webnode.cz
tel. 606 584 787

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

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

NOVINKY Z VÝSTAV NAJDETE NA NAŠÍ
FACEBOOKOVÉ STRÁNCE:

facebook.com/lode.cz

Vaše plavby začínají u nás!

Kotvení na Orlické přehradě
Marina Salaš / Popelíky

ZMĚNA HOTLINE:
00385 (0) 919 112 112

www.yachtclubbarrandov.cz    yachtclub@yachtclubbarrandov.cz
tel.: 274 779 791, 382 275 194

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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Závada se projevila náhle a nikdo z posádky lu-
xusní jachty si z počátku ničeho nevšiml. Jestli se 
nakonec jednalo o vadné připojení hadic nebo zda 
měl náhlý průnik vody do jachty za 600.000 € jinou 
příčinu, budou muset zjistit odborníci pojišťovny. 
V každém případě kapitánovi zbylo v kritické chvíli 
ještě tolik času, aby informoval kapitanát v Rijece 
dřív, než voda jachtu nacházející se v blízkosti ma-
riny Piškera zaplavila až po úroveň paluby. Místo 
havárie tak označoval už jen z hladiny čnící stěžeň.

Začal pravý závod s časem. Záchranná loď byla 
rychle na místě a vzala posádku nešťastné jachty 
na palubu. V centrále SAR v Rijece naštěstí službu 
konající důstojník projevil tolik duchapřítomnosti, 
že okamžitě uvědomil centrálu „Žlutých andělů“ 
Sea-Help.

Za oblast Zadaru je u Sea-Help odpovědný ka-
pitán Ladislav Pribyl. Tomu trvalo jen pár minut, 
než se svou lodí dostal na místo havárie, aby se 
pokusil zabránit jejímu potopení. Údaj hloubko-
měru v těchto místech ukazoval hodnotu 110 m. 
Pokud by plachetnice klesla ke dnu, vedlo by to 
nepochybně k její ztrátě. Ladislav Pribyl, který je 
sám vášnivý jachtař, ví, co je třeba v takové situ-
aci bezodkladně podniknout. Potápí se do kajuty 
jachty, kam umisťuje speciální balón, který se pak 
nafoukne ze zásahového člunu Sea-Help. Jakmile 
je jednou nafouknutý, má balón výtlak 2 t.

Mezitím přijíždí na místo havárie Drago Juriev 
s dalším zásahovým člunem Sea-Help, který se sho-
dou okolností vrací od předchozího zásahu nedaleko 
kolem místa havárie. Oba spojí síly a po chvíli se jim 
podaří loď na hladině stabilizovat. Okamžitě začínají 
opatrně přesunovat zatopenou jachtu směrem k pí-
sečné lavici u pobřeží. Oba musejí dávat velký pozor, 
protože loď, ačkoli teď už stabilizovaná dvěma zá-
chrannými balóny, se přesto může kdykoliv potopit. 
Na přeplutí vzdálenosti 2Nm oba nakonec potřebují 6 hodin! Je to nej-
kritičtější fáze záchrany. K tomu dodává šéf Sea-Help, Wolfgang Dauser: 
„Jakmile by se totiž loď dostala pod hladinu, hrozí akutně únik velkých 
vzduchových bublin a pak už by potopení nezabránily ani naše speciální 
balóny.“

Po dosažení mělčiny byly do lodě zavedeny další záchranné balóny, 
které mezitím ze základny Sea-Help v Punat přivezl kapitán Yasin Bu-
weden. Tyto již celkově zabezpečovaly vztlak 20t. Současně byly uve-
deny do provozu dvě pumpy o výkonu 2000 l/min každá. Wolfgang 
Dauser vysvětluje: „Šanci máme jedině tehdy, jestliže jsme schopni 
z lodi vyčerpat víc vody, než přitéká.“ 

Teprve po pěti dalších hodinách mají oba kapitáni Sea-Help vyhrá-
no. Za tuto dobu vyčerpali z jachty cca 1,2 milionu litru slané vody. 
Je to úspěch, který Ladislava Pribyla naplňuje hrdostí. Aktivní jachtař 
známého Zadarského jachtklubu Uskok s ulehčením poznamenává: 
„Moc by mě mrzelo, pokud by se nám nepodařilo tuto překrásnou 
plachetnici zachránit“.

Zásluhu na úspěchu akce mají ovšem spolupracovníci Sea-Help ne-
jen na moři samém. V centrále společnosti v maríně Punat se ode-
hrává jiné dějství stejného dramatu. Wolfgang Dauser dále vysvětluje: 
„Podstatnou část úspěchu totiž tvoří jednání s pojišťovnou. Jedině 

tehdy, když nám dají zelenou, můžeme teprve se záchranou začít. Ji-
nak máme svázané ruce“. V tom měl kapitán nešťastné jachty ovšem 
štěstí v neštěstí. Specialista na lodní pojištění, společnost Panteanius 
reagovala okamžitě a nejenže Sea-Help záchranou jachty pověřila, ale 
i vyřídila nezbytné dokumenty. To vše ovšem stálo nejeden telefonát!

Sea-Help má už v oblasti poskytování těchto služeb u partnerů 
dobré jméno. Zasloužil si ho spolehlivou prací svých zaměstnanců, 
pro které je jejich práce něčím víc, než pouhým zaměstnáním.

Rakouská společnost Sea-Help spolupracuje dlouhodobě s ra-
kouským svazem jachtingu ÖSV, MSVÖ, autokluby ADAC a ÖAMTC 
u nichž si vydobyl své místo. Wolfgang Dauser k tomu ještě dodává: 
„máme zásahové lodě, odpovídající vybavení a konečně Know-how.“ 
Od loňského podzimu se partnerem stal i Český svaz jachtingu, ČSJ. 
Členové těchto organizací mají nárok na slevu na členství v Sea-Help, 
pro členy ČSJ pak platí konkrétně sleva 10 % z majitelského členství. 

Fotografi e u článku patří k této skutečné záchranné akci. Po při-
vlečení jachty do přístavu byly škody odhadnuty na cca 200.000 €, 
přičemž bezprostředně hrozila ztráta lodě v hodnotě 600.000 €!

Záchrana na poslední chvíli

O Sea-Help se můžete dozvědět více na:

www.sea-help.eu/cz 

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
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LINDA BARTOŠOVÁ
PRESENTS LITEX COLLECTION

Sensitive to quality, 

Sensitive to the environment

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ

CAPO PRODOTTO CON TESSUTO

 FATTO IN ITALIA

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

GARMENT PRODUCED WITH FABRIC

MADE IN ITALY
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