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INZERCE NOVÝCH I POUŽITÝCH PLACHETNIC A MOTOROVÝCH LODÍ

MEZINÁRODNÍ VEŘEJNÝ PŘÍSTAV PÍŠŤANY S.R.O.

SEBEPOZNÁVACÍ REKREAČNÍ
POBYT NA NÁMOŘNÍ JACHTĚ

CLUB HOTEL PÍŠŤANY

Luxusní ubytování v pokojích
s výhledem na pͪístav, jezero
a panorama ́eského stͪedohoͪí
Píšȶany 3, 411 01 Žalhostice
GSM: +420 774 510 477
Tel./fax: +420 416 731 961
E-mail: marina@marinalabe.cz
E-mail: marinalabe1@seznam.cz

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
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PRODUKTY EBERSPÄCHER
ZAJISTÍ KOMFORT VE VAŠÍ LODI
Máte loď a potřebujete v kajutách a obytném prostoru zaručit tepelný komfort?
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.
E b er s p äch e r Pra ha s.r.o. | Po d Višňovko u 29 , 1 4 0 0 0 P ra ha 4 | Te l .: +4 2 0 2 3 4 0 3 5 8 0 0 | w w w.e be rs pa e cher. c z
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www.eberspaecher.cz
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Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

Léto
přede dveřmi

NEPŘEHLÉDNĚTE

Nastává nejkrásnější období v roce, prázdniny
a s tím spojené radovánky. Nás loďaře budou především zajímat plavby kdekoliv po Evropě a i celém
světě. Nicméně asi nejčastěji zamíříme na vody
našich řek a přehradních nádrží a pak již tradičně
k našim jižním sousedům, na Jadran.
Zatímco naše revíry známe velmi dobře, na Jadranu je třeba se pohybovat s vědomím, že moře
je přece jen něco jiného než třeba Lipno a že zde
jsme pouze na krátké návštěvě. Moře je tedy
nutno vždy vnímat s patřičným respektem. O to,
abyste se zde cítili jistěji, se již devátým rokem
stará námořní asistenční služba rakouské ﬁrmy
SeaHelp, která svým členům poskytuje bezplatné služby na celém pobřeží Jadranu od Benátek
až po Dubrovník. Stát se členem není ani složité ani ﬁnančně náročné, neboť členství začíná již
na 50,- € pro až čtrnáctidenní charterové plavby.
Jedete-li naopak se svou lodí, pak za 20 denní
členství vyjde na 65,- € a koupit se dá i na internetu. Být členem se rozhodně vyplatí.
SeaHelp pomůže i nečlenům, i když ti mají vždy
přednost. Zavolat pro pomoc na chorvatskou
HotLine 00385 919 112 112 tak může každý.
SeaHelp najdeme ještě na Baltu a Baleárských ostrovech, kde je k dosažení vždy na stejné HotLine:
+800 112 00 112.
V Chorvatsku však ještě zůstaneme, protože zde
došlo k několika změnám. Po vstupu do EU totiž
Chorvatsko změnilo způsob výpočtu a výši poplatku za povolení k plavbě. Známá „Prijava“ tak
po mnoha letech deﬁnitivně skončila. Kolik budete
nově platit si snadno spočítáte na on-line kalkulačce kterou najdete na lode.cz. Pro příklad, 5 m
člun se 40 k motorem, by měl platit cca 268,- K.
Spolu s Prijavou pak skončily i Crewlisty. Proces se
tedy zjednodušil i poněkud zlevnil. Teprve po sezóně však poznáme, jak na vstup do EU zareagovaly
ceny v turistických zařízeních.

Eberspächer – teplo ve Vaší kajutě
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Boat Expo – podzimní výstava lodí v Praze str. 3

Nanotechnologie na lodi
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SeaHelp – křest lodí nové generace
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Příjemnou plavbu a jen samé pěkné zážitky
Vám přeje
Petr Zajíček

Lodní servis Tomáš Holoubek
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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
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Nano technologie se aplikují velmi snadno, většinou nástřikem

NANOTECHNOLOGIE NA LODI
by mohly přinést makro výsledky
Po dlouhé době jsem se rozhodl napsat další z testů, tentokrát
zaměřený poněkud nezvyklým směrem a sice na ověření fyzikálních
vlastností tzv. nanotechnologií aplikovaných na lodi.
Všichni, co máme lodě známe tu práci, kterou musíme pokaždé
věnovat čištění a konzervování povrchů palub, nástaveb a zejména
jejich podponorových částí. V tom nám již leta pomáhají různé mycí
a konzervační prostředky. Obvyklým výsledkem však je každoroční opakování této namáhavé a neoblíbené činnosti. Někdo možná
namítne, že „jeho“ postup je mnohem lepší a že může jeden rok
vynechat. Nepřu se. Záleží však vždy na způsobu používání lodě,
místě, kde je zakotvena a provozována. Tuto práci nám možná
v budoucnu právě nanotechnologie ulehčí.
Na letošní výstavě Lodě na vodě se do mého zorného pole dostala společnost Ekonano, která zde působivými zkouškami před-

váděla účinnost svých nano preparátů. Protože výsledky byly vskutku velmi slibné a majitelé společnosti projevili zájem o další využití
svých produktů, došlo k dohodě o zkušební aplikaci speciálních
nově vyvinutých a zatím neprodávaných výrobků na zcela novou 22
stopou plachetnici, která měla být umístěna na sezónu na Orlíku.
Ačkoliv by jako smysluplné bylo ošetřit plachetnici celou, byl nakonec na plachetnici ošetřen právě jen laterál – podponorová plocha,
která zde trpí nárůstem různých vodních řas.
Před prvním spuštěním na vodu byla tedy loď vyzdvižena, důkladně omyta a ošetřena procedurou doporučenou odborníky ﬁrmy Ekonano. Ačkoliv jak jsem na začátku řekl, jednalo se o zcela
novou loď, pečlivá aplikace trvala přes dvě hodiny. Nutno dodat,
že ačkoliv jak jsem uvedl, jednalo se o zatím neprodejné vývojové
výrobky, podle informací odborníků ﬁrmy Ekonano by toto ošetření
stálo přibližně 5000 Kč. Hlavní výhodou ošetření nanotechnologií
však je to, že odpadá komplikovaná aplikace mnohdy jedovatého

Nebo jako v tomto případě druhé vrstvy nanášením pasty

Tak takovémuto stavu by mělo nanesení nano ochranné vrstvy
zabránit

REDAKČNÍ TEST
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CO JSOU NANOTECHNOLOGIE
A K ČEMU SE BĚŽNĚ VYUŽÍVAJÍ?

barvícího antifoulingu
a nezměněná barva dna
lodě.
Po aplikaci loď musí
dvanáct hodin schnout
a tím je proces završen.
Loď byla tedy druhý den
spuštěna na vodní hladinu a nový majitel ji začal
zcela běžným způsobem
užívat. Po cca dvou týdnech mi to nedalo a ze zvědavosti jsem šel zkontrolovat stav dna.
Po celé ošetřené ponořené ploše byly sice řasy, ale tyto na povrchu
nikterak nedržely. Naproti tomu na kormidelním listu, který ošetřen nebyl, byla již po takto krátké době několika milimetrová vrstva
poměrně pevně držících řas a po jejich odstranění zůstalo na bílém
podkladu šedozelené samotnou houbou s vodou neodstranitelné
zabarvení. Vzhledem k tomu, že účelem tohoto testu je prokázat
účinnost nového přípravku v provozu plachetnice na sladké vodě
po celou sezónu, případně déle, je tento mezivýsledek jen první nadějnou zprávou.
Po vytažení plachetnice po letošní sezóně bude mít tento test
pokračování a na jeho výsledek jsem opravdu velmi zvědavý!

Jako nanotechnologie se obecně označuje obor, který
se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1–100 nm), tzn. 10−9 m (miliardtiny metru), což je přibližně tisícina tloušťky lidského
vlasu. Jedná se rovněž o studium možnosti manipulace se
hmotou v atomárním a molekulárním měřítku, přičemž se
uplatňují kvantově-mechanické jevy, které se diametrálně
vymykají chápání světa viditelného pouhým okem. Díky
těmto jevům, které popisuje kvantová fyzika, se otevírají nové perspektivy v oblasti magnetických záznamových
mediích, výpočetní technice, elektronice, optice a dalších
vědních oblastech.
Již v současnosti nalézají uplatnění v mnoha oblastech
běžného života jako je elektronika (paměťová média, spintronika, bioelektronika, kvantová elektronika), zdravotnictví (cílená doprava léčiv), strojírenství (supertvrdé povrchy s nízkým třením, samočisticí nepoškrabatelné laky),
chemický průmysl (nanotrubice, nanokompozity, selektivní
katalýza, aerogely), elektrotechnický průmysl (vysokokapacitní záznamová média, fotomateriály, palivové články),
optický průmysl (optické ﬁltry, fotonické krystaly a fotonická vlákna, integrovaná optika), automobilový průmysl,
kosmický průmysl (katalyzátory, odolné povrchy satelitů),
vojenský průmysl (nanosenzory, konstrukční prvky raketoplánů), životní prostředí (biodegradace).

www.lode-musil.cz

Servis lodí Brno, tel. +420 608 159 991

3 / 2014

5

STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA
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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

POVEDENÝ KŘEST NOVÝCH LODÍ
První nové lodě Technomarine ve službě
Rychlá a účinná pomoc – to bylo a nadále i zůstává mottem nautické asistenční služby SeaHelp. Protože však rychle nemusí úplně
vždy být dost rychle, vybavuje se SeaHelp postupně novými výkonnějšími loděmi. První dvě lodě nové generace byly slavnostně
pokřtěny a na vodu spuštěny 15. dubna a tímto okamžikem také
předány do služby. Celkem 600 k výkonu obou motorů a spousty
místa v kajutě na potřebné vybavení a techniku jsou předpokladem
pro poskytování účinné pomoci.
Více než spokojeni byli i zástupci mezinárodního tisku a TV, kteří
se slavnostního aktu zúčastnili a to zejména poté, co si sami mohli
lodě vyzkoušet. „Jede to jako po kolejích“ znělo z jejich úst v různých jazycích nejčastěji. Novináři měli totiž vyjímečnou možnost lodě
prověřit přímo za silné Bóry, která se na moře před marínou snesla

právě přesně v momentě, kdy nové lodě doprovázené významnými
hosty z řad zástupců tisku, politiků a Policie na palubě doprovodné
lodě vyplouvaly na svou první plavbu. Bóra (silný nárazový vítr foukající v Chorvatsku u hornatého pobřeží) doprovázená silným deštěm ihned zvedla ostré vlny, ve kterých měly zásahové lodě SeaHelp
nejlepší možnost ukázat své schopnosti. Lepší testovací podmínky
nebylo možno si ani přát. Nové kajutové lodě dokázaly hravě své
posádky přesvědčit, že budou platnými
členy týmu a dopřály svým pasažérům
za daného počasí plný komfort.
Jak šéf SeaHelp, Wolfgang Dauser,
ve svém krátkém slavnostním proslovu zdůraznil: „Účinná pomoc na moři poskytovaná našimi spolupracovníky skipperům v nouzi je výsledkem týmové práce a je možná jedině díky perfektní spolupráci jednotlivců v rámci SeaHelp, kdy
všichni táhnou za jeden provaz“. Posádky zásahových lodí se často
pohybují v extrémních podmínkách a mnohdy přitom i riskují zdraví
a život a potřebám SeaHelp mnohdy podřizují i své soukromí.
Jedna z nových lodí bude již v příštích dnech přesunuta na svou
stálou základnu v přístavu Mali Lošinj, kde bude spolu s kapitánem

Stankem Kovačevičem připravena na zásahy. Nahradí tak zdejší
nejmenší loď ﬂotily SeaHelp, se kterou se Stanko pouštěl do spektakulárních akcí, ať už šlo o záchranu rakouské posádky v těžké
Bóře, podporu polské posádky na palubě poškozené plachetnice v průběhu bouřlivé noci nebo záchranu těžce zraněné ženy
po havárii motorové plachetnice z ostrovních skalisek za silného
příboje – tady všude musel otec od rodiny riskovat svůj život, aby
pomohl jiným. Ani následně udělené
chorvatské vyznamenání nemůže nic
změnit na faktu, že jak rodina, tak
i většina spolupracovníků SeaHelp
prožila hodiny napětí vždy, když byl
Stanko za těchto podmínek na zásahu. „Jeho nová loď nyní přináší nejvyšší míru pasivní bezpečnosti a jednoznačně vyhoví jeho
nárokům,“ konstatoval Marko Orlič, vedoucí záchranných týmů
SeaHelp v Chorvatsku.
Druhá nová loď zůstává v centrále SeaHelp v Punat na ostrově
Krk. Do r. 2016 pak bude obnovena stejnými RIBy od ﬁrmy Technomarine kompletně celá ﬂotila lodí. Závěrem přinášíme ještě technické údaje nových zásahových lodí: str. 8

www.bataknalodi.cz
Vodní doprava s.r.o. Strážnice I Vyhlídkové plavby na osobní lodi ÁMOS I O prázdninách každý den v 11.00 a 15.00
Pronájem obytných lodí I Půjčovna kánoí I tel. +420 603 371 350
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Technická data:
Výrobce: Technomarine
Délka: 10,25 m
Šířka: 3,15 m
Ponor: 0,85 m
Prázdná hmotnost: 4.850 kg
Max. hmotnost: 7.500 kg
Objem nádrží: 600 l
Dojezd: 350 Nm
Max. obsaditelnost: 24 osob
nebo 1950 kg
Max. hmotnost tažené lodi: 150 t
Materiál trupu: GFK
Materiál tub: Hypalon
Proﬁl dna: záď 24°, příď 43°
Kategorie B, omezeno max.
dojezdem, jinak A
Motory:
Výrobce: Suzuki
Model: DF300
Hmotnost: 290 kg
Uspořádání /počet válců: V6
Objem válců: 4.028 ccm
Vrtáníxzdvih: 98 x 89 mm
Max.ot.: 6300ot/min
Objem olejové náplně: 8,2 l
Alternátor 12 V 54 A
Výbava:
2x 12,5 palc. bar. display
pro plotter, radar, záďovou kameru,
infrakameru, motorová data, log, ...
Radar 4 kW 61 cm HD zobrazení
2xmultifunkční display pro
hloubkoměr, rychlost, vítr,

8

motorová data, pozici,…
Autopilot
VHF vysílačka s DSC a ATIS
AIS 100 (navádění SAR k místu
havárie)
Termokamera s obrazovkou,
zesilovačem zbytkového světla,
infrazobrazením a zoomem
Radio s MP3 přehrávačem
Navigační světla LED
od HellaMarine
Pracovní světla a hledací LED světla
HellaMarine
Poziční systém od SatPro pro
koordinaci centrálou SeaHelp
Ultrazvukový antifouling
100 W solární panel od ﬁrmy E-Box
Výstroj:
30 záchranných vest
100 m vlečného kevlarovéo lana
Nářadí
Hasicí přístroj
GoPro kamera pro
videodokumentaci (pro pojišťovny)
Nezávislá benzínová vodní pumpa
o výkonu 30 m3/h
Agregát 3,8 kWh
Zkoušečka baterie
Startovací box na 12 a 24 V,
max 1800 A
Základní náhradní díly pro Volvo /
Mercruiser / Cummins / Yanmar
100 l nafty v kanystrech pro klienty
60 l benzinu v kanystrech pro klienty

 


    


  
3 / 2014

Navštivte naši
facebookovou stránku:

facebook.com/lode.cz
Vaše plavby
začínají u nás

ZMĚNA HOTLINE:
00385 (0) 919 112 112
Dosavadní linka byla proto nahrazena novou a odteď je SeaHelp dosažitelný pouze na novém čísle 00385 919 112 112. Nové samolepky, které
by neměly chybět na žádné lodi našich členů zasíláme současně s prodlužováním členství a jsou samozřejmě k dispozici na veletržních stáncích
SeaHelp a na základnách.

www.lodniplachty.cz
3 / 2014
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Sportis Idea 2000

Q

Q
Q
Q
Q
Q

ȱídící konzole s°hydraulickým
ȱízením, volantem, vȓtrným
štítem
pȱední sun deck
schȽdky
nerez nádrž 70͍l
sklopný nerez rám
s°poziȏními svȓtly
houkaȏka

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

závȓs pro tahání lyžaȱe,
hraȏek
nádní ȏerpadlo
rádio s°CD, repro
barevný sonar s°navigací
motor Honda BF 90
vlek R.H.C. 100͍͍km/h, 1000͍kg
krycí plachta pȱepravní
krycí plachta parkovací

Do provozu uvedeno 2014 (pŒedvádÔcí model),
možnost odpoËtu DPH, od nákupu zaËíná záruka 24 mÔsícŢ.
Cena 650.000 KË vË. DPH
READY LINE s.r.o.
Fáblovka 560, 533 52 Pardubice-Staré Hradištȓ
tel.: 777 567 821, e-mail: info@readyline.cz, www.readyline.cz
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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
Jméno: ...........................................................................................................

4. Platba
(platí pouze u placených inzerátů)
Převodem na účet č.: 51-1575240237/0100 u KB Praha 4.

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

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 zveřejněno)

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

gena 32 qm, Kontakt: skialpy@seznam.
cz, 602344384
J.J.Herbulot
CorsaireJOG+motor+přívěs, 59.000,- 5,5 x 1.95 m, dřevo, 1976,
700 kg, Tomos 4,8 kW, kajutovka, řízení
pákou, hl. plachta 8qm, kosatka 5 qm,
gena 9qm, Bržděný jednoosý přívěs
za OA s RZ po technické prohlídce, Kontakt: sun.ody@seznam.cz, 777694142
Amat. stavba Miton 23, 89.000,- Liberec,
7,1 x 2,4 m, dřevo, 1997, 500 mh, 1550 kg,
Tohatsu 3,7 kW, hl. plachta 11qm, kosata
9 qm, gena 12 qm, Kontakt: Jan Hola, holajan@centrum.cz, 739304830
Miton 18 Prodám kýlovou kajutovou
plachetnici MITON r.v. 1998, 7,5 m, šířka 2,5 m, 20m2 hlavní plachta+kosatka
na rolfolku, kotva, lihový vařič, dřez+nádrž na vodu s čerpadlem, rozvod
12 V z AKU, závěsný motor Suzuki 6HP
r.v. 2005, v dobrém stavu, výborně ovladatelná, spaní v kajutě ve špici pro dva+2x na zádi, dvouosý bržděný vlek bez
TP, dohoda možná, 110.000,- Kontakt:
zbyyneek@seznam.cz, 774807487
Granada Prodám rodinnou kýlovou plachetnici tovární výroby Granada 24.
Délka 7,2 m, šířka 2,52 m, ponor 1.25 m,
hmotnost 1800 kg. Trvale uložený motor
Volvo Penta 5,5 kW. (elektrický starter)
Kompletní velmi zachovalé oplachtění
plus genakr a spinakr. Celkem pět lůžek,
venkovní plnění pitné vody tank 60 litrů,
stejně tak i palivová nádrž. Nezávislé
lodní topení, mořská toaleta. Hloubkový
sonar, alarm. Možnost dokoupení lodního vleku (žádné Polsko). Lod i vlek mají
veškeré platné doklady a tech. prohlídky. Možnost zajištění kotvení na Orlíku.
Pomoc začátečníkům samozřejmostí.
Zájemcům více po tel. 215.000,- Kontakt: Luboš, vondraklubos@seznam.cz,
603742049
Jeanneau Flirt, 68.000,- 6 x 2,3 m, Litoměřicko, Kontakt: kufimoto@seznam.cz,
608967878

Giga 2 Prodám kajutovou plachetnici, celolaminátovou, 6,9 metru délka, 2,1 metru šířka, kýlová, ponor 120 cm, 4 osoby,
3 pevná lůžka, kuchyně s dřezem a odpadem, dvojí tekoucí voda, samostatná
koje s pumpovacím WC, výška v kajutě 165 cm. Dakronové plachty, rolfok,
ovládání z kokpitu, přívěsný motor 2takt
Yamaha chlazený vzduchem, vnitřní+vnější osvětlení 12 V, nabíječka 230 V,
mnoho příslušenství podle dohody, možnost kotviště v Praze, nové osvědčení,
60.000,- Kontakt: giga2.pavel@seznam.
cz; 790351481

Pandora 700 Pandora 700 Továrně vyráběná anglická loď, 7 m x 2,25 m, ploutvokýl (ponor 0,65/1,2 m). Loď je v r. 2006
po rekonstrukci, má novou hlavní plachtu
12qm, rolfok, boční okna. Je udržovaná,
bezpečná, stabilní, skvělá na přepravu
(cca. 1200 kg) a stavěná na obsluhu 1
osobou (všechna lana v kokpitu). Otypovaná pro 6,spaní pro 4 os. Prostorný,
bezpečný kokpit, místo pro přívěsný motor v šachtě(i krátká noha). Možno dokoupit 2 náp.,tov. vlek s TP a motor 4T
SAIL 2,5; 2. sezona, 150.000,- Kontakt:
Aleš Krejbich, ales.krejbich@seznam.cz,
+420602399178

Mlynarczyk Giaur 31, 399.000,- 9,3 x
3,1 m, laminát, 1988, Jehla – Kubota
10 kW, nádrž poh. hmoty 30l, nádrž voda
150 l, hl. plachta 14 qm, kosatka 15 qm,

JAKA 510 Prodám ploutvokýlovou kajutovou plachetnici JAKA 520. Délka 5,2 m, šířka 2 m, váha 430 kg, plocha plachet 12 qm.
Manipulační vozík za OA v ceně (bez SPZ).

Loď je kompletní, v dobrém stavu – bude
ještě proveden nový antifouling, připravena
k vyplutí. Není potřeba průkaz, ani registrace. Cena 43tis.Kč, Hořovice. Kontakt:
michalmar@seznam.cz, 721051793
Rasmusen Norsko 1936 Norský křižník
160.000,- 10,9 x 2,35 m, dřebo, 1936,
6500 kg, Farymann 25RW, diesel a saildrive, páka, hl. plachta 40 qm, kosatka
20 qm, 160.000,- Kontakt: inmare1@seznam.cz, 601289992
AXA590, 5,9 m, laminát, 1988, úplně
nové plachty + původní, 95.000,- Kontakt:
j.burt@seznam.cz, +420603505365
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, zásuvné kýly, automatická kormidla, ráhno
s rychlostavitelným kikingem. Kosatkové
a hlavní otěže s bloky Harken s vypínatelnou ráčnou. Rychlá sportovní loď i do silného větru a do vln s výbornou stoupavostí. 39.000,- Kontakt: Rudy, dark.one@
email.cz, 608481885
Hunter 340 Legend 350.000,- 11,5 x
3,8 m, laminát, 6000 kg, Yanmar 30 kW,
kormidelní kolo, anitární buňka: manuální toaleta, kamarád prodá svůj 1/3 podíl
na plachetnici Hunter Legend 340, americké výroby, r.v. 2000 V současné době
jsou spolumajiteli dva češi a jeden angličan. Syndikát funguje bez sebemenších
problémů a každému členu umožňuje 6
týdnů na moři po třítýdenních turnusech
v hlavní sezóně, ale dohoda je vždy možná. Každý ze členů má vždy jeden rok
právo prvního výběru, ale zatím jsme
se vždycky domluvili bez tohoto práva.
Kotviště HR Mandalina Šibenik. Kontakt:
Vladislav Ondráček, ondracek@mart-plastic.eu, 602416941
Coltcat Katamaran-plováky. Prodám plováky na stavbu sportovního katamaranu.
délka plováku 457 cm, váha cca 10 kg,
výtlak cca 190 l. Konstrukce: kompozit
-polyester + skelná výztuž. Lze použít
jako boční plováky pro trimaran, 13.000,Kontakt: Zdeněk Legner, legner@email.
cz, 60235715
CAFE YACHTS CAFE 30, 9,25 x 2,95,
2005, 800MH, 4000 KG, Volvo Penta
MD2020D SD 13,8 kW, 60 l nádrž pohon.
hm, 150 l nádrž voda, korm. kolo, hl.plachta 23qm, kosatka 20qm, gena 28 qm, spinakr 68 gm,rychlá, snadno ovladatelná,
pohodlná a nízkonákladová loď, vybavená
jako o třídu větší.TP do r. 2018. Spěchá –
významná sleva!!! info na http://taiaraforsale.weebly.com/, 999.000,- Kontakt: jan.
koci.ing@gmail.com, +420 602 374 961
Prodám jachtu Leisure d 5,2 m š 2,1 m,
dva kýly + přívěs, kabina pro 3 osoby

cena 27 000 Kč. Telefon: 604771391,
e-mail: frasus@volny.cz
Prodám kajutovou plachetnici Delphia
860, r. v. 2003. D: 8,58 m, Š: 2,98, vestavěný motor Volvo, bohatá výbava, výborný stav, k vidění na Slapech. Cena
790 000 Kč Telefon: 724672118, e-mail:
svojtisek@gmail.com
Pronajmu plachetnici Bavaria 44. 8 lůžek,
plná výbava – GPS, VHF, plotter atd. Motor Volvo Penta 55 HP, kotviště Makarská.
Ceny od 1500 EUR dle vytíženosti a sezóny. Telefon: 608060750, e-mail: info@
zemi.cz
Tov.anglická loď, 7 m x 2,25 m, ploutvokýl
(0,65/1,2 m). Loď je v r. 2006 po reko.nová
hl.plachta, rolfok, boční okna. Je udržovaná, bezpečná, skvělá na přepravu
1200 kg. 150 000 Kč. Telefon: 602399178,
e-mail: ales.krejbich@seznam.cz

2 OKRUHOVÉ PLACHETNICE
Dřevěná plachetnice třídy Evropa vhodná
pro rekreační ježdění. K lodi je manipulační podvozek. 5.000,- Kontakt: stva@
centrum.cz, 606152425
Trs Vaurien Prodám dřevěnou závodní
plachetnici lodní třídy Vaurien vhodnou
i pro rekreační účely ve velmi dobrém stavu, rychlou, vytrimovanou. Součástí jsou
plachty (dle dohody starý/nový střih), kulatiny Proctor, manipulační vozík, ploutev
a kormidlo. Samozřejmostí je proměřovací listina a doklad o proměření. Tato loď
se zúčastnila 2x Mistrovství světa a 2x
Mistrovství Evropy. Bližší a podrobnější
informace osobně. Cena dohodou, Kontakt: adrema@volny.cz, 722488588

3 MOTOROVÉ LODĚ
P.P.H.U. GALEON Galia 485 Cruiser Prodáme s ženou motorový člun Galia 485
(r. v. 2002) s kajutou. S motorem Johnson 50 HP, s přívěsem Nelbach. OTP
lodě do 2018 a OTP přívěsu 2015. Vše
je ve velmi slušném stavu, garážované, a připraveno k užití. Zakoupili jsme
jej v roce 2011, od té doby 2 krát 14 dní
u Jadranu. Vybavení: – autorádio, hloubkový sonar – 2 kotvy, lana, fendry, plachta
Rychlý prodej – rodinné důvody, 4,81 x
1,96, 220.000,- Kontakt: ing.Miroslav Novák, xynovak@volny.cz, 777 117 090
Prodám motorový člun Bayliner – Ciera
2655, v dobrém stavu, 399.000,- 7,32
x 2,57m, 1997, 168 kW, Kontakt: Michal Šimek, michal@oz-simek.cz, +420
602 257 959
Vlastnbí Brouk Prodám plavidlo kopie VW
Brouk (viz foto). Možnost spalovacího
motoru 5 PS (není potřeba průkaz vůdce malého plavidla), nebo elektromotor
Minn Kota Endura 55. 78.000,- Kontakt:
Pavel, ondra92@gmail.com, 602270854

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 Media, a.s., u vybraných obchodníků, yachtklubech,
lodních výstavách, ke čtení na www.lodezdarma.cz
3 / 2014
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Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

Super Falcon 45, 160.000,- 14,5 x 4,25 m,
ocel, 1990, 20 000 kg, Vovlo Penta Diesel
147 kW, elektrická toaleta , Luxusní plavidlo pro náročné pro plavbu po řekách
i po pobřeží.Ve výborném stavu, 2x ložnice, 2x koupelna +WC, velký salon, vybavená kuchyň,teplá voda. 220/24/12 V-dobíjecí agregát+břehová přípojka,mnoho
náhr.dílů,připravena k okamžitému použití. Min. podjezdní výška 3,2 m,radar,navigace,hav.pumpy, 2x vysílačka,včetně záchr.člunu s motorem. Kontakt: Pokorný Ivo
pokoivo@volny.cz, 602310417

elektrická toaleta, loď veľmi dobrom stave
bez akýchkoľvek vonkajších poškodení interiér je veľmi zachovalý. Loď kotví
na ostrove RAB, ACI marina Supetarska
Draga – Chorvátsko Interiér: Obývačka,
kuchynka, vnútorné poťahy- textil, 2 spálne, 2 sprchy s elektrickým WC, TV/ DVD
220/12V, rádio, mikrovlnka, 2x chladnička, sporák, elektrický bojler 80 l,elektrický
generátor 4 kW. Cena starších lodí rovnakého typu na trhu: 145.000-188.000,- Eur,
Kontakt: Ivan Chaban, ivan.chaban@
hotmail.com, +421903654521

Prodám motorový člun Crowline 215 SS
ve vynikajícím stavu, model 2012, Mercruiser 5,0L MPI – 260PHP, délka 6,35m, šířka
2,59m, pro max 10osob. Včetně 2 nápravového přívěsu. Vybavená řídící konzole
s plným přístrojovým vybavením, dvě ergonomické sedačky pro řidiče a spolucestujícího, sedačka na zádi s úložným prostorem. Bohatá luxusní výbava, prostory
na slunění, paluba s průchody. Sony Stereo – CD přehrávač s rádiem, USB vstup
pro iPod, iPhone, 850.000,- Kontakt: standakouba77@gmail.com, 777018810

Bayliner 175 r.v. 2004 motor mercury 3.0 135
ps+ přívěs v ceně dobrý stav velmi málo jetý
přidám prislusenstvi jako jsou vesty fendry
echolot kruh na tahání atd, 239.000,- Kontakt:
Petr, petrhajek@email.cz, 603576415

Starcraft 1900 I/O RE,sportovní motorový
člun,vestavěný motor Mercruiser 4,3 Mpi
220 PS, r.v. 2008,délka 6,5 m,šířka 2,59 m,
cca 200 mH,váha 955 kg bez paliva,člun je
pro max 10 osob,má velice moderní kokpit,velkou opalovací matraci+zadní koupací
plato,otevřená špička s prostřední matrací,
lehce tonovaná okna, 2x schůdky do vody
na přídi a zadnim platě,sprchu,spousty úložného prostoru+prostor na Wake
nebo lyže, odepínací koberce na podlaze,
480.000,- Ondřej Dlouhý, dlouhy.o@seznam.cz, 603704406
Nabizim k prodeji Wolks 2 kajutovou
mot.lod o delce 10 m sirka 2,55m motor
Wolksvagen 40 kW mala spotreba nafty.
Dno lodi je zinkovane, komplet nove natazena elektrika, predni kajuta po kompletni rekonstrukci ze zadni kajuty je mozne
udelat spani pro dve osoby nebo sprchu
ci jine.Vybaveni lode kombinovana lednicka elektrika, plyn, baterie. Mikrovlna
trouba, suche wc.Sviceni led svetly.Vhodne jak pro rodinu pro pary nebo partu lidi,
150.000,- Kontakt: marek grepl, m.greplik@seznam.cz, 739980896
Crownline 765 EURO 8,3 x 2,59m,1998,
250 mh, 2800 kg, 210 kW, nádrž palivo
320 l, nádrž voda 60 l, nádrž fekální 60 l,
Loď je ve velmi dobrém stavu, pravidelný odborný servis,loď je originál německá verze, vše originál evropské, žádná
předělávána elektrika. Komplet kuchyn,
sprcha, wc, el. kotva, boiler, stojná výška cca. 185 cm, velká kajuta, k lodi možno zánovní vlek 3500 kg. Lod je k vidění
na Slapech, již na vodě. Super cena!!!
649.000,- Kontakt: Aleš Vokrouhlík, alesov@seznam.cz, 776668066
Sealine F44 Flybridge 149.000 €, 13,41 m.
2004, 400 mh, 11 tun, Volvo Penta 380 kW,
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Selva Selva 5,5 PRODÁM MOTOROVÝ
ČLUN vč. přívěsu zn.Selva, délka 5,5m,
otevřený člun, r.v. 2001; přívěsný motor SELVA PORTOFINO 70 HP (51kW),
dvoutaktní s odděleným dávkováním oleje
do benzínu, 3-válec, r.v. 2004; otypovaný
bržděný přívěs. 265.000,- Kontakt: Michal
Palivec, aniko@volny.cz, 603 212 836
Prodám člun SPORT 45, 4,5 m, registrovaný na Plavební správě v Praze, vhodný
k přestavbě nebo rovnou k použití. Stav
viz foto. Přidám dvě dvousloužkové barvy (modrá + bílá) zn. INTERNATIONAL
Perfection v hodnotě každá 1046 Kč. Při
rychlém jednání sleva. 10.000,- Kontakt:
Petr, drakite@email.cz, 724712020
Selva SELVA 5.0, 5 x 2m, laminát, r.v.
1998, 180 mh, 700 kg, Suzuki 70EFI 2007
– 55 kW, nádrž 70 l, bez vleku a krycí
plachty, Kontakt: Petr Vrtek, petr.vrtek@
carciton.cz, 602582055
Rinker Fiesta Vee 250, 8,23 x 2,6m, laminát, 2006, 540 mh, 2800 kg, Mercury 5,7,
300 HP, 895.000,- nadstandard výbava, loď
po servisu, vč. traileru, Kontakt: Petr Pešata, petr.pesata@seznam.cz, 602315853
Sea Ray 250 Sundancer 690.000,- 8 x
2,5m, r.v. 1997, 2360kg, MerCruiser 7,4
III MDI 295 kW, nádrž.poh.hmoty 250l,
nádrž voda 50l, nádrž fekál. 70l, el. Toaleta, mezinárodní doklady registrováno ČR
r.v. 2008, počet osob 10, technická platná
do 10.6.2018, Kontakt: Josef josbares@
volny.cz, 603560968
Prodám Chris Craft Crowne 34. Zánovní
perzenik, antifoaling, koupelna, spaní 2
příď, 2 zadní koje, koupelna, teplá voda,
klimatizace, generátor, 2 x lednice. Loď je
bez motorů, zabudujeme případně podle
požadavků dvsdavid@volny.cz; výbava:
WC/sanitární buňka, elektrická toaleta,
10x3,6 m, 5.000 kg, 600.000,-; Kontakt:
David dvsdavid@volny.cz
Chris Craft Crowne 34 libella Prodám
laminát. člun 4,5 x 1,40 m s motorem
Mercury 25 a přívěsem bez TP, 450 kg,
závěsný motor, Kontakt: Jaroslav Macháček, jmpe@seznam.cz, 608364937

Ten Broeke 800 Prodám obytnou,ocelovou loď holandské výroby délka 7,7 m šíře
2,7 m stojná výška 1,8 m. Motor diesel
Volvo Penta, počet cestujících 8, spaní 4,
prostorná kuchyň, tekoucí voda, vařič,lednice, oddělené WC,koupací plato, sonar,kotvy, lana, fendry, břehová přípojka, přihlášená a po STK. Kompletně vybavená
loď perfektní na přehrady i řeky. Kotvení
a zimování zajištěné, r.v. 1985, 228.000,Kontakt: Martin, svarovskyhrdlorezy@
seznam.cz, 602382102

tace a dataily přes e-mail, 45.000,- Kontakt: jarohra@volny.cz, 602344277

Prodám kajutovou loď s vestavěným motorem OMC V8 o objemu 5,7 litru z roku
1979 ze Z-náhonem OMC Stern drive 800.
Z-náhon je po kompletním GO, olej, impeller, gufera, ložiska a další komponenty.
Motor je každoročně po kompletní kontrole
a servisu. Loď je 7,5 metrů dlouhá a 2,5
metrů široká.Na lodi je nové čalounění
a 2 roky starý perzening., více informací
na tel.čísle 777001330, možná výměna
caravan, auto,motorka. 99.000,- Kontakt:
Pavel Koutecký, pavel@koutecky.cz,
+420777001330

Prodám hausbot na Orl. přehradě, bez
motoru (plynová lednice, kachlová kamna, rozkládací sedačka, palanda, sol. panel, kuchyně, r. v.1975, kontakt: m.opo@
seznam, cena 280 000 Kč cena k jednání.

Prodám Galeno 330HT, r. v. 2006, Volvo Penta D3-190DPS-800 th, d:10,12 m,
š:3,42 m. Nadstandardní výbava. Včetně
mola ve žlutých lázních. Cena 2.350.000 Kč,
605 916 882, horky@purum.cz
Prodám 8 mistný motor. člun Bayliner
2052 LS, r.v. 1994. Mercruiser 3.0. Posledních 10-15 let skoro nejetý, cca 500700 MH. Včetně podvozku OTP, nového
oplachtění. Telefon: +420602297101
E-mail: if@bestiaprint.com
Prodám motorovou loď, délka 5,5 m, šířka
2,30 m, motor Suzuki (65 PS), platná STK,
sedadla 4, osvětlení, rychloměr, echolot,
schůdky, čerpadlo, fendry, lana,kotva,palivoměr atd. Telefon: 776 669 656
E-mail: r.sticha@email.cz
Prodám loď r.v. 1999, délka 7,35 m,
šířka 2,59 m, motor Mercruiser 5l LX,
přihlášena na SPS Praha, technická
do 05/2017. Najeto cca 580 mth. Loď
je v max. výbavě, kompletní zastřešení,
fendry, lana, el. kotva, přední dálkový
hledáček, břehová přípojka, měnič napětí, vařič, lednice, WC, sprcha, bojler.
Spaní pro 4 lidi, celkem možnost vozit
11 osob. Loď ve výborném stavu. K lodi
je i podvalník s platnou STK. Při rychlém jednání sleva. Telefon: 775656131,
e-mail: pavel.hostasa@seznam.cz
PRODÁM NÁMOŘNÍ JACHTU Yamarin
53 BR včetně podvozku r. v. 2010, v záruce,100 % servis, v nerezu + motor Yamaha F100 r. v. 2009 vše jako nové. Umístění v Chorvatsku. cena: 690.000,- Telefon:
603541047, e-mail: amipos.p@tiscali.cz

4 KLASICKÉ LODĚ
Marine 15F – 4,35 x 1,57 m, hliník, 80 kg,
rybářská loď, velmi dobrá, fotodokumen-

5 OBYTNÉ LODĚ, HAUSBOTY
Prodám hausbót 9x3 m, r.v. 2007, celoroční
kotviště Orlík – spodní část nádrže, vč. mola
a zázemí na břehu, 50 m od příjezdové komunikace a parkování. V r. 2011 nově šopovaný spodek, zateplený, dvojskla. Více info
+ foto proti mail kontaktu. 170.000,- Kontakt:
perca1@seznam.cz, 606447181

6 NAFUKOVACÍ ČLUNY
Prodám konzoly pro nafukovací člun.Gumové držáky na přilepení jsou součástí
nabídky.Velice kvalitní – německý Metzeler, 4.900,-, Kontakt: Petr Hille, petr.hille@
seznam.cz, 603480373
Zeepter 330 VIB 3,3 m, r.v. 2008, 42 kg,
5 vzduch.komor, prodám téměř nepoužívaný člun Zeepter typ 330 VIB.Max.
osazení motorem 15HP!!! Cena nového
v SRN 35tis. Kč. Skladován v nafouknutém stavu, možnost prohlídky. 17.500,Kontakt: Petr chvaletice1@seznam.cz,
603480373
Grand Corvette C 360, 79.000,, Chornice, 3,6 x 1,82 m, 004, 300 mh, Johnson
12kW, 22l nádrž, jako nový, bimini,transportní plachta,4x vesta, transportní kolečka,vesla,nízká hmotnost díky vysokotlaké
podlaze,dvoučinná pumpa, Kontakt: Pavel Hrubý, givi@centrum.cz, 774641904
Prodám gumový nafukovací člun eSea
470S (4.70 m) pro max.8 osob r.v 2002
s pevnou podlahou a nafukovacím kýlem délka 4.70 m ve velmi dobrém stavu.
Motor Suzuki DT40 TL (1998) (dvoutakt)
Dálkové ovládání, rychloměr, nové čalounění sedačky. Zaregistrovaný na SPS
Přerov TK do 8/2017.Biminy střecha,převozní plachta. Vestavěná nádrž na 22 l
paliva,velký úložný prostor, kotva,fendry.
Včetně přepravního vleku (do 750 kg)
s SPZ (TK 9/017). Motor po výměně olejů. 70.000,- Kontakt: Dušan
dusan11p@seznam.cz, 601554492
ADVENTURE Vesta – 450, 140.000,- 4,5
x 1,95 m, 2004, 325 kg, Tohatsu 36,80
kW, dobře udržováno, Kontakt: Oldřich
Novák, anco@anco.cz, 602 338 335
PRODÁM UPLĚ NOVÝ NEPOUŽITÝ
ČLUN YAMARINE 380S S HLINÍKOVOU PODLAHOU A ZÁVĚSNÝ MOTOR
YAMAHA 20 PS + NÁDRŽ A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ,ČLUN ANI MOTOR NEBYLY NIKDY POUŽITY, PÚVODNÍ CENA
124000, NYNÍ 85000 PŘI RYCHLÉM
JEDNÁNÍ SLEVA MOŽNÁ tel. 602459066,
xvohnout@seznam.cz
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Další lodě na prodej naleznete na: www.bazar.lode.cz

www.batak-pujcovnalodi.cz

Prodám nafukovací člun Qucksilver
430HD-hliníkvá podlaha, pevné provedení,
Motor Tohatsu 30 PS, s el.starterem+dobíjení, nádrž 22 l, rok 2005, SPS, +Ch. mámořní známka do 7/14. 48.000,- Kontakt:
Richard Pasovský, richardpasovsky@seznam.cz, 602313809
Zodiac MK1 Touring Prodám nafukovací
člun Zodiac + 2T motor Johnson 25 +
příslušenství (23 L nádrž, přepravní vak,
přepravní kolečka atd). Člun i motor jsou
v zachovalém a plně funkčním stavu. Přihlášeno na SPS Praha. Na vaše dotazy
rád odpovím. 33.000,- Kontakt: JirisMB@
seznam.cz, 606404005
Motorový člun ALSON + vlek s SPZ Prodám Motorový nafukovací člun ALSON
v dobrém stavu. Délka: 6,3 m Šířka: 2,3 m
Pro 9 osob Motor: Johnson 70 HP R.V.
1998 Elektrický trim, elektrická pumpa
včetně sklápěcího vleku ELLEBI s SPZ
Přidám zdarma: nafukovací člun 3,3 m,
kruh na tahání za člunem, krycí plachta (rok stará, původní cena: 7 000,-) při
rychlém jednání sleva. 129.000,- Kontakt: Miloslav Svatoš, jaja.st@seznam.cz,
+420602188070
Zodiac MK1 Touring 3,5 x 1,6m, 1996, 3
komory, Prodám nafukovací člun Zodiac
+ 2T motor Johnson 25 + příslušenství
(23 L nádrž, přepravní vak, přepravní
kolečka atd). Člun i motor jsou v zachovalém a plně funkčním stavu. Přihlášeno
na SPS Praha. Na vaše dotazy rád odpovím. Cenu nabídněte. Dohoda jistá.
95.000,- Kontakt: Jiří, JirisMB@seznam.
cz, 606404005
ALSON ALSON Prodám Motorový nafukovací člun ALSON v dobrém stavu. Délka: 6,3 m Šířka: 2,3 m Pro 9 osob Motor:
Johnson 70 HP R.V. 1998 Elektrický trim,
elektrická pumpa včetně sklápěcího vleku ELLEBI s SPZ Přidám zdarma: nafukovací člun 3,3m, kruh na tahání za člunem, krycí plachta (rok stará, původní
cena: 7 000,-) při rychlém jednání sleva,
125.000,-; Kontakt: Miloslav Svatoš, jaja.
st@seznam.cz, +420602188070
Zodiac Futura Mark 3, 4,7 m, PVC s textilií,
r.v. 1998, Johnson 52 kW, Člun je k dispozici včetně přívěsu, byl minimálně používán
a některé roky nebyl vůbec na vodě. Vzhledem k výkonu motoru je vhodný např. pro
vodní lyžování. (Lyže + další vybavení možno dodat). V případě zájmu možnost prohlídky (uskladněn v Brně). Kontakt: Lenka
Krytinářová, lenka.krytinarova@gmail.com
+420724786066
Yuki Marine 520 B Prodám člun Yuki Marine 520 B, nafukovací člun s pevným laminátovým kýlem, pro 8 osob, do provozu
v roce 2013, opalovací paluba, úložné
prostory, polstrování, úchyty pro tahání
lyžaře atd. Motor Mercury 60HP 2013,
elektrický trim, rychloměr, otáčkoměr, trimmetr, dálkové řízení a řazení s trimováním, najeto cca 60 mth. Garážováno. Při-

hlášeno na SPS. + vlek r. v. 2012, celková
váha 750 kg, 275.000,- Kontakt: Jarda,
JermanJ@seznam.cz, 602360955
SUZUMAR 350 RIB Prodám člun SUZUMAR 350 RIB Dále přívěs na přepravu
lodí s SPZ a motor SELVA PIRANHA 5XS
C. Vše s doklady, první majitel a zakoupeno v ČR v létě 2011. Najeto max 40
motohodin na Labi, parkováno celoročně
v garáži. Prodám komplet i jednotlivě.
Cena 35, 14 a 26 tis, Kontakt: Honza,
tpc@seznam.cz, 60525174
Prodám Motorový nafukovací člun ALSON (6,3x2,3 m), 9 osob Motor: Johnson
70HP,r.v.1998 Elektrický trim, elektrická
pumpa, sklápěcí vlek ELLEBI s SPZ,plachta, tel.: 602188070 Cena: 125 000
Prodám nafukovací člun QuickSilver
430HD s motorem Tohatsu 30 PS, rok
2005, hliníková podlaha, přihlášeno
na SPS, platná chorvatská známka,
el.startér,dobíjení, 48t. Kč, fotky emailem.
Telefon: 602313809, e-mail: richardpasovsky@seznam.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

10 ZÁVĚSNÉ MOTORY
Suzuki DF 2.5, r. v. 2010, 20 mh, 13 kg,
čtyřtakt, zánovní lodní motor Suzuki 2.5
HP typ DF.2 krát dovolená, koupil jsem
silnější.11.500,- Kontakt: Petr, chvaletice1@seznam.cz, 603480373
Lodní motor Mercury F5M, r.v. 2009, výborný stav, najeto cca 200 mh jen sladká voda.
Vč. ext. nádrže 12 l, orig. nářadí a manuálu. Koupeno v ČR, doklady o koupi k dispozici (první majitel). 19.000,- Kontakt: pimpa65@seznam.cz, +420775148395
TOHATSU 5 PS Prodám nový,nikdy nepoužitý,zabalený čtyřtaktní motor Tohatsu
5 PS. Nevhodý dárek. 25.000,- 25 kg, 3,7
kW, Kontakt: Pavel Stibor, stibor@btc-praha.cz, 603421148
Honda čtyřtakt 2 PS Prodám čtyřtaktní
přívěsný motor HONDA 2 PS. Výborný
stav – snadný start, dlouhá noha. Cena
10 000 Kč, michalmar@seznam.cz,Hořovice. 721 051 793
Prodám Východoněmeckého veterána
Forelle 6, dvoutaktní jednoválec ve funkčním stavu za 5.000 Kč, dohoda možná !!!
Tel. 723549250.
Prodám starší závěsný lodní motor Johnson 5 dvoutaktní dvouválec ve funkčním
stavu za 15.000 Kč, dohoda možná !!!
Tel. 723549250.

11 VESTAVNÉ MOTORY
Vovlo Penta MD2 Prodám lodní dieselový motor Volvo Penta MD2 (stabilák),
rok výroby 1980, motor měl prasklý blok,
který jsme zalepili a zavařili, jinak je plně
funkční. 29.000,- tps://www.youtube.com/
watch?v=3mgkySgp1I4; Kontakt: Mojmír
Říha, maven@centrum.cz, 776288420

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

20 PŘÍSTAVNÍ MÍSTA
kotviště Orlík – 4.000,- Kontakt: kolismcrae@seznam.cz, 724347307
Pronajmu kotviště na boji na Orlické přehradě na rok 2014 v klidné zátoce z duvodu rekonstrukce lodi. Pro více info mne
zkontaktujte na tel. 724347307

23 PŘÍVĚSY
Prodám sadu příslušenství na podvozek pro loď (rolny, držáky, naviják): rolna kýlová s držákem – 3 ks rolna boční
s držákem-přední – 2 ks rolna boční
s držákem – středová – 2 ks příďový doraz lodi – 2 ks naviják se stojanem – 1 ks;
3.750,- Kontakt: Radek, mb.320@email.
cz, 602705356
Magic tilt 3500 5,65 x 2,55 m, hliník,
2008, pohotovostní hmotnost 510 kg,
už. Zatížení 2990, dvě nápravy, lehký
hliníkový vlek tovární výroby s velkou
nosností,téměř nejetý cca 5000 km,
zadní odnímatelná nerezová rampa,
125.000,- Kontakt: alesbarta@centrum.
cz, 777329371

Rinker Fiesta Vee 250 / model 2006,
Mercury 5.7, nadstandard výbava, loď
po servisu, vč. traileru, cena 980 000 Kč,
k vidění v Praze, tel. 602 315 853.

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, 220 V,
WC, sprchy, parking, kamerový systém, apartmány, restaurace, cukrárna.
www.marinamechenice.cz
info@fregatta.cz

26 OSTATNÍ
Hledám společníka (společnici) pro plavbu na mé plachetnici v oblasti: Thajsko,
Malaysie, Singapur v období: 1. 11. 2014
až
1. 4. 2015.
Podmínka-zkušenosti
s plavbou na námořní plachetnici. Telefon:
+420 602 241 040, e-mail: mireksobek2@
gmail.com

www.jihoceskaplavebni.cz
3 / 2014
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Crownline CR 270 s motorem Mercruiser 350 MAG MPI 5,7L BRAVO III 221 kW (300 PS) r. v. 2007 najeto 300 Mth. Parametry: délka
9 m, šířka 2,59 m, povolený počet cestujících 8. Příslušenství: příďový motor,zánovní červené bimini + zaplachtování, radio+cd+mp3,
navigace, elektrocentrála 230 V, elektrická kotva, automatická nabíječka, mikrovlnka, lednice, chladící box, sporák, TV LCD,Tv antena,
2x sprcha, spaní pro 4 osoby, 2 kajuty, koupací plato, macerátor, 6x koš na fendry, 2013 nový antifouling, nový přívěsný vozík r. v. 2013
– 3 nápravový maximální bezpečnost!
CENA: 1.300.000,- bez DPH (včetně přepravníku)

Balt 550 r.v. 1999 s motorem Mercury 90 HP s elektrickým startem
a trimem. d. 5,5 m, š. 2,30 m, max.počet os. na plavidle: 6. Příslušenství: nové bimini, radar. odražeč, přídová sedačka, nové čalounění v kajutě, sonar Humminbird 718 včetně GPS, držáky udic atd.
CENA: 150.000,- bez přepravníku (včetně bržděného přepravníku 190.000,-)

Ranieri Shadow 510 r.v.
1996 se čtyřtaktním motorem Mariner 40 HP r.v. 2001
a bržděným přepravníkem
Ellebi na 600 kg. Motor má
elek. start a trim, lod zachovalá, lehká na manipulaci, úložné prostory.
Příslušenství: otáčkoměr,
rychloměr, rezervní kolo,
d. 5,10 m, š. 2,10 m, ponor
0,9 m.
CENA: 170.000,(včetně přepravníku)

Saver Harmony 20 r. v. 1999 se čtyřtaktním motorem Honda
BF 90 r.v 2003. Motor – elek. trim a startér, úložné prostory.
Příslušenství: otáčkoměr, ukazatel polohy trimu, bimini, bilge
pumpa, palivová nádrž, stolek na palubě, nerezový propeller,
d. 6,0 m, š. 2,30 m, pov.počet osob na palubě 7.
CENA: 210.000,- bez přepravníku (včetně přepravníku 240.000,-)

Adresa nové provozovny:
Tomáš Holoubek – Lodní servis I Ulice: Na Láně (hala naproti č.p 55) I Město: Zbýšov u Brna,PSČ: 66411
GPS: 16.3490778°E,49.1529636°N I tel. +420 736 720 979 I www.lodni-servis.cz
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Nonstop sólová
plavba kolem svČta

RADY A ZKUŠENOSTI PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST

VELKÁ KNIHA
UMĚNÍ JACHTINGU
RADY A ZKUŠENOSTI SKUTEČNÝCH EXPERTŮ

i Námořní praxe
i Navigace

i Manipulace s lodí
i Trimování plachet

i Být dobrým kapitánem
i Nouzové situace

Tom Cunliﬀe

Tom Cunliffe
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ZA KORMIDLEM
NEJEN NA JADRANU
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david houghton
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PRAKTICKÝ PRŮVODCE JACHTINGEM

poþasí

Kniha pro pokročilé i pro
začátečníky
Kniha rad i kniha příběhů

předpověď počasí
snadno a rychle

Kniha lásky k mořím

VELKÁ PLAVBA ZA SVOBO
SVOBODOU
ODOU
NORSKO, ŠVÉDSKO, SKOTSKO, ANGLIE, ŠPANĚLSKO , PORTUGALSKO
O
,
FRANCIE, ŐECKO, TURECKO, RUSKO, UKRAJINA, GRUZIE, RUMU
UMUNSKO
UNSKO, BULHARSKO

FRANTIŠEK NOVOTNÝ

„Nejen jako závodník, ale také
jako trenér věřím, že by tato kniha
neměla chybět v knihovně žádného
námořníka nebo jezerního jachtaře.“
David Křížek
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PČíbāhy þeských
jachtaČĕ a námoČníkĕ
Josef Dvorský, kapitán brigy La Grace, která zvítāzila
v prestižní regatā Tall Ship Race 2013 v kategorii A.
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www.krasajachtingu.cz

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

