dovolená na lodi a v karavanu
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SEBEPOZNÁVACÍ REKREAČNÍ
POBYT NA NÁMOŘNÍ JACHTĚ

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 er 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 che r. c z

A WO R LD OF C OMF ORT
www.eberspaecher.cz

bazar.lode.cz
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Zima – čas příprav
a snění...
Pro nás loďaře by se mohlo zdát že se zimou
všechna zábava končí. Není tomu ale tak. Nastává
naopak veledůležitý čas snění, důkladného plánování a příprav další sezóny. Mnoho z nás zvažuje
pořízení nové lodě, vybavení a nesmíme rozhodně zapomenout na náležitý posezónní servis tak,
aby nám příští sezóna stoprocentně vyšla. K tomu
všemu je potřeba také sledovat dění okolo. Pro
novou sezónu vychází nový „Vodní zákon“ resp.
novelizace Vyhlášky 114/95 Sb. o vnitrozemské
plavbě s platností od 1. 1. 2015, který mnohé
upřesňuje a mění. Pro nové amatérské loďaře je
asi nejpodstatnější fakt, že se podstatným způsobem mění systém zkoušek způsobilosti Vůdce
malého plavidla, a tak, kdo si nestihl udělat zkoušky ještě podle starého zákona, bude nyní muset
počkat dlouhé týdny do jara příštího roku, kdy budou opět zkouškové termíny vypsány.
Pro nás co už jezdíme delší dobu přináší zákon
také několik změn. Jednou z těch podstatných je
zavedení „povinného ručení“, tedy obdobného
pojištění, jak jej známe ze silnic. Které pojišťovny jej budou nabízet? To zatím není zcela jasné,
pravděpodobné však je, že ty, které toto pojištění dodnes zajišťovaly pro výjezdy do zahraničí, připraví také podobný produkt jen pro naše
vody. Situaci na trhu budeme nadále monitorovat
a průběžné zprávy uveřejňovat na našich stránkách lode.cz, kde najdete i plné znění zmíněného
„Vodního zákona“ ve verzi předložené ke schvalovacímu procesu. Tato změna s sebou na jedné
straně samozřejmě přináší nepříjemnost ve formě
zvýšených nákladů na provozování lodí, na straně druhé ale z nás sejme finanční odpovědnost
v případě nechtěně způsobené škody třetí osobě
a ta může být i velmi značná. Osobně se domnívám, že se v tomto případě jedná o krok správným směrem.
Zima je také obdobím výstav a veletrhů, místem
setkání plánovaných i náhodných. Naplánovat si
automaticky setkání s námi můžete prakticky na
všech výstavách po novém roce, kdy ve spolupráci
s naším partnerem, společností Sea-Help GmbH se
budeme účastnit kromě výstav českých a slovenských i těch oblíbených zahraničních, tedy zejména
Düsseldorfu a Tullnu.
Na setkání se těší

nepřehlédněte

Test Beneteau First 20
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KVALITNÍ NEáMECKÉ
OBYTNÉ AUTOMOBILY
Charter
Yachtmarten
ZE SKUPINY
ERWIN HYMER GROUP
ZA VYNIKAJÍCÍ CENY
• Charter, pronájem všech druhů lodí on-line
(ve stálé nabídce všechny světové lokality)

• Hausboaty a říční plavby
(F, NL, PL, D, I, IRL,...)

• Last minute slevy 5-50%

• Každoroční regata Marten Cup

• Kapitánské kurzy a školení,
licence MD ČR i chorvatské

• Každoroční dětská regata Kid Sailing
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• Prodej jachtařské literatury a map
• Prodej přívěsných vozíků
zn. THULE na přepravu lodí
• Pro členy našeho klubu slevy na zapujčení
lodí, jachtařské oblečení a vybavení

• Teambuildingové a firemní plavby
• Plavby na luxusních lodích všech délek,
all inclusive i s posádkou
• Skipper treningy, zdokonalovací plavby
• 2x denně meteoservis na váš mobil

Výhradní zastoupení ELAN YACHTS
pro Českou a Slovenskou republiku

Najachtu, s. r. o.

Obytné vozy Hykro
str. 11
CharterLUXUSNÍ
– KurzyOBYTNÉ
jachtingu
– Plavby na
moři
AUTOMOBILY
LAIKA
YACHTCHARTER MARTEN S.R.O.

IL CAPITANO RESTAURANTE

Bohdíkovská 2406/87
Šumperk - 780 01
Czech republic, Europe
mob: +420 608 400 254

Slavíkova 1571/6
130 00 Praha 3

www.NAJACHTU.cz

www.yachtmarten.com

www.facebook.com/ilcapitanorestaurante
www.ilcapitano.cz
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Prodej náhradních dílů a příslušenství, vč. montáže, e-shop. Bazar ojetých obytných vozů, výkup protiúčtem.
Leasing a pojištění nových i ojetých vozů, registrace vozů. Zastoupení značek Camos, Thetford, Alde, Truma a Teleco.

Charter Na jachtu
CARAVAN CENTRUM HYKRO
POD ZBUZANY 1
155 00 PRAHA 5 - ŘEPORYJE

CARA

VA N C E N T R U M

HYKRO
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TEL.: +420 244 914 665
E-MAIL: HYKRO@HYKRO.CZ
WWW.HYKRO.CZ

info@najachtu.cz
tel.: 602 620 910, 602 620 886, 222 781 429,
Najachtu s.r.o., Seifertova 81, 130 00 Praha 3

Petr Zajíček
Test Nanotechnologie
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Redakční test

Beneteau First 20
V létě tohoto roku jsem měl díky pochopení
českého zastoupení Benéteau firmy Bemex a zejména laskavosti majitele nové lodě příležitost
seznámit se na vlastní kůži s nejmenším Firstem.
Lodě Benéteau s tímto přídomkem jsou známy
svým sportovním duchem, a tak jsem se po dlouhé době na test hodně těšil.
Jak je uvedeno již v úvodu, je sice dvacítka First nejmenším představitelem této řady, avšak svými parametry a výbavou výrazně oživuje „entry-level“ segment trhu. Její design pochází z pera kanceláře
Group Finot, která je známá především svými konstrukcemi závodních lodí hojně obeplouvajících svět. „Dvacítka“ tak nese nutně jejich
konstrukční prvky: dvě kormidla, sklopný kýl, trup lodi tvarovaný pro
maximální zisk rychlosti a stability a nahoře nabranou hlavní plachtu.
Loď, kterou jsem měl možnost testovat je navíc již z továrny osazena vybavením pro genakr, což čítá zejména samotný genakr, krátký
čelen, výtah a kování na palubě pro otěže. Důležitým doplňkem je
rovněž navíc montovaný držák motoru, který je díky absenci zrcadla
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speciálně tvarovaný a unese zatížení až 10 k motorem, což se pro
lodičku této velikosti jeví jako velmi přiměřené i na případné příbřežní
výpravy po moři.
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Vzhledem k tomu, že test probíhal částečně již při prvním skládání lodě na vodu a loď předcházela pověst o snadné manipulaci
se stěžněm za použití příplatkového systému na jeho stavění, byl
jsem zvědav, jak účinný systém „mrtvého muže“ Benéteau nakonec opravdu dodává. Kdo už jednou poprvé skládal novou plachetnici mi jistě dá za pravdu, že se zde některým zmatkům prakticky
nedá vyhnout. Jakmile se nám ovšem podařilo „mrtvého muže“
sestavit, vše fungovalo skvěle. Stranovou stabilitu stavěného stěž-
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ně kontrolují kosatkové otěže a stavění stěžně má na starosti výtah
hlavní plachty. Loď při této manipulaci tudíž ani nemusí stát úplně
na rovině. Podstatou všeho je spinakrový peň, ke kterému jsou připevněna dodaná lanka navazující na kosatkové otěže a přes jehož
volný konec je stěžeň ovládán. To, že z výše uvedeného popisu
není zdaleka patrné jak systém opravdu funguje naznačuje, že ani
po přečtení jednoduchého návodu dodaného výrobcem není před
prvním stavěním stěžně novopečený majitel „dvacítky“ ve snadné
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vijákem je pak úplná hračka. Jediným zjištěným nedostatkem vleku je vlastně banalita: výsuvné zadní čelo vleku, které je zavěšeno
na dvou relativně podměrečných a ovšem dlouhých trubkách. Ty se
v délce snadno prohnou a zadní čelo tak při jízdě „pěkně lítá“. To
jsme ovšem snadno vyřešili přivázáním čela k zádi lodě.

Oplachtění

situaci. Jediným úskalím celé
operace je tedy ovšem návod,
který vyžaduje značnou dávku
vlastní imaginace.
Velkou předností First 20
je její snadná přepravitelnost.
Tuto větu najdete jako tahák
na všech prospektech k lodi.
V zásadě není ani zvláštní důvod být k tomuto tvrzení vzhledem k její velikosti a hmotnosti
skeptický. Nejde však jen o to,
jestli loď o této hmotnosti
(1245 kg) uveze naše auto, ale
snadnou přepravitelnost vidím
zejména v tom, zda budeme
při nakládání a skládání potřebovat jeřáb. Loď má sklopný kýl a vyžaduje tomu upravený vozík. Při testu jsem se proto věnoval i tomuto aspektu. S většinou
kýlových lodí vyvstává v tomto směru mnohdy značná komplikace s vyhlédnutím vhodného místa s dostatečně hlubokou vodou
a rovným dnem. Při podzimním vytahováním se pak majitelé musí
chtě nechtě nezřídka smířit s pořádně studenou koupelí. Proto
také většina majitelů kýlových lodí dává přednost jeřábu a smíří
se raději s cca tisícovkou na jaře a na podzim. Řešení sklopného
kýlu slibovalo snažší manipulaci, ovšem zásadní přitom je vždy jak
loď na přívěs ve vodě „sedne“. Tady musím ovšem uznat, že u Benéteau odvedli poctivou práci. First 20 s továrním vlekem je možno
bez obav vytáhnout takřka kdekoliv, kde je možno tahat motoráky
což je velká výhoda spočívající v nezávislosti. Při představě organizace jinak nutného jeřábu, pomocníků a vhodného místa si jinak
mnohý majitel přesun s lodí raději rozmyslí. Celá operace proběhla hladce a efektivně, loď namontované kladky na vlek navedou
a usadí ji přesně na místo. Dotažení vhodně dimenzovaným na-
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Benéteau 20 má na stěžni ukotveném na střeše nástavby 7/8
oplachtění. Stěžeň je nadále ukotven lanovím bez back stay. Gena
(105% 10,35 m2) je rolovací zatímco hlavní plachta (15,85 m2) je
klasická s refováním na ráhno. Genakr má 31,04 m2. K lodi je alternativně k dispozici i spinakr 34,77 m2. Gena je opatřena z výroby protislunečním zátěrem (proti UV). V testovaném případě však
nebylo možno určit správnou stranu díky absenci značení. Naopak
hlavní plachta se na ráhně snadno složí a přitáhne dodanými tkanicemi. Celá se pak pohodlně vejde do originálního perseniku.

Jak jezdí?
Loď jsme tedy zkompletovali, úspěšně spustili na vodu a teď
jdeme konečně plachtit. Tady dvacítka své sportovní geny nezapře. Už při strojení se setkáváme s prvky kvalitní výbavy. Plachty
North Sails jsou jednak v této třídě z luxusního materiálu, jednak
je jejich střih a výbava jednoduše excelentní. Kapsy na spíry jsou
jištěné kvalitními suchými zipy vkládanými dovnitř a opatřené tkanicí na opětné uvolnění. Hlavní plachta je dále opatřena jedním
refem. Po vyplutí na motor spouštíme klikou v kajutě kýl a vytahujeme hlavní plachu a rozbalujeme genu. Na první projížďku nám
fouká typický orlický poryvový vítr, který v nárazech dosahuje až
něco kolem 10 m/s. Jsem příjemně překvapen stabilitou lodě. Díky
dvěma kormidelním listům je ale loď i při velkém náklonu stále
pod kontrolou. Dvacítka se jimi vesele prohání a rychlost jí dělá
vysloveně radost a ta se přenáší i na nás. Na logu se běžně zobrazují hodnoty kolem 7 uzlů.
Loď je příjemně ovladatelná. Všechna lana jsou svedena na střechu nástavby, kde jsou umístěny stopery a nacházejí se zde i obě
pracovní vinšny. Otěž hlavní plachty je ukotvena v podlaze kokpitu
a kladkostroj je opatřen zásekem. Díky tomuto tradičnímu řešení má
kormidelník plachtu snadno pod kontrolou. Plavba se dvěma kormidly má hned dvě výhody: jednak je jedno z nich vždy zanořené ať
už je náklon jaký chce a druhá se vztahuje k umístění pomocného
závěsného motoru uprostřed. Ale ještě zpět ke kormidlu: kormidelní
páka je nastavena pínou dostatečně dlouhou, aby kormidelník mohl
sedět na boku a účinně vyvažovat což je na každý pád velmi příjemné a evokuje to sportovní dojem. Kormidelník má tak i na výběr, jestli
za slabšího větru bude sedět v závětří.

Co se vejde do kajuty?
U lodí této třídy se obvykle kajuta omezuje na to nejnutnější.
U naší dvacítky konstatujeme, že je plně čtyřmístná s tím, že v pří-
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Výhradní dealer BENETEAU
pro Českou a Slovenskou republiku.

Technická data

ďové kajutě je buď místo pro vzrostlého dospělého s dítětem nebo
dva lidi menší postavy. Kajutě vévodí skříň mechanismu spouštění
kýlu. Na pravoboku je pak prostor pro umyvadlo, panel ovládání lodního rozvodu elektriky, rádio a na levoboku by bylo možno
umístit vařič. Chemická toaleta může být umístěna pod příďovým
dvoulůžkem a pod schůdkem do kokpitu je zasunut stůl, takže
nikde nepřekáží. Pod něj se ještě vejde zásuvková lednice.
Kajuta je svou velikostí vhodná pro sportovně laděné rodiny, jimž
však poskytuje v této třídě zvýšenou míru pohodlí. Odkládací prostory najdeme i pod hundkami a na praktických poličkách po obou
bocích lodě. Jako trochu problematické musím zde hodnotit uzamykání hlavní lukny, při kterém je nutno získat cvik k nalezení polohy,
ve které jde zamknout. U testované lodě to znamenalo trochu pozdvihnout dvířka, správně nastavit poklop, přitlačit a v pravou chvíli
otočit klíčkem. 

Jak se hodí na naše vody?
Dvacítka je určitě praktickou lodí. Jak už jsme řekli lehce se ovládá,
její plavební vlastnosti jsou bezpečné a loď je krásně stabilní, má kokpit dimenzovaný pro rodinu, všechna lana jsou ovládána z kokpitu,
gena je rolovací.
Důležitým parametrem je pro naše často mělké vody je ponor.
S plně spuštěným kýlem dosahuje 1,8 m, ale díky mechanismu, kterým se kýl dá snadno sklopit se s lodí dostaneme i na písečnou pláž.
Nesmíme přitom zapomenout ovšem povysunout i kormidelní listy,
které pro tento účel mají ve zdvižené poloze aretaci.

Jak vypadá?
No řekněte sami. Není tohle vysloveně pěkná loď? Tvarům, které
kopírují současný lodní design se nedá nic vyčíst, tmavomodrá barva
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Délka přese vše

6,40 m

Délka trupu

6,25 m

Délka na vodorysce

5,99 m

Šířka

2,49 m

Ponor (s plným kýlem)
Ponor se sklopeným kýlem

1,80 m (max.)
Neuvedeno

Podjezdní výška (max)

9.50 m

Max. výška v kajutě

1.45 m

Hmotnost

1245 kg

Nádrž na palivo

Není

Nádrž na vodu

Neuvedeno

Hlavní plachta (klasická)

15,85 m²

Genoa (105%)

10,35 m²

Asymetrický spinakr

31,04 m²

se žlutým pruhem ji dodává eleganci mnohem větší lodě, plachty jsou
perfektní tvarově i designově, loď je už z továrny vybavena kvalitním
kováním. Teakové obložení v kokpitu působí velmi hodnotně. Je zajímavé, že tahle dvacítka od Benéteau je nejtěžší lodí ve své třídě a to
i mezi kýlovými loděmi. To něco vypovídá o konstrukci, použitých
materiálech a celkové robustnosti. Možná i díky tomu získala osvědčení CE pro šest osob.

Závěrem
Benéteau 20 od lodních architektů z Group Finot se opravdu
povedla. Jejím tvůrcům se povedlo jí jaksi mimochodem předat
cosi z jejich mimořádně úspěšných plachetnic vyhrávajících závody
kolem světa. Možná jsou to ty správné tvary, možná je to jen asociace, která se nám při pohledu na loď vybaví. V každém případě se
jedná o praktickou, robustní a bezpečnou loď, která svého majitele
potěší svou jednoduchostí, snadnou ovladatelností a především radostí z jízdy.
n
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Crownline CR 270 s motorem Mercruiser 350 MAG MPI 5,7 l 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 Kč bez DPH (včetně přepravníku).

Prodám STINGRAY 180 RX s motorem Volvo Penta 3.0
– velice zachovalý motorový člun STINGRAY 180 RX r. v. 2006
s úsporným motorem Volvo Penta 3.0 GL výkon 100 kW + přepravník na platných RZ. Loď je včetně motoru a přepravníku registrována v ČR a má platné veškeré doklady. Parametry: délka
550 cm, šířka 216 cm, max. počet osob 7. Příslušenství: krycí plachta, radio atd.
CENA: 290 000 Kč (včetně přepravníku).

Prodám Four Winns 180 Horizon s motorem Mercruiser 3.0 – velice zachovalý laminátový motorový člun Four Winns
180 Horizon s motorem Mercruiser 3.0 rok
výroby 2007 + bržděný prepravník R.H.C
na 1600 kg r. v. 2007. Celý komplet byl kupován nový v Čr a je po prvním majiteli.
Možnost odpočtu DPH. Parametry: délka
530 cm, šířka 230 cm, povolený počet cestujících 6, výkon motoru 99 kW.
Příslušenství: teakové koupací plato, schůdky do vody, sklopný bržděný přepravník
na 1600 kg, rádio Sirius, hloubkoměr, sprcha
nádrž na 50 l vody, orginál bimini, orginál
persenik, rezervní kolo, spousta úložných
prostorů.
CENA: 345 000 Kč vč. DPH
(včetně přepravníku).

Prodám Bayliner 175 BR + Mercruiser 3.0 99 kW – sportovní laminátový motorový člun Bayliner 175 BR r. v. 2006 s motorem
Mercruiser 3.0 výkon 99 kW + brždený přepravník na platných RZ.
Parametry: délka 5,33 m, šířka 2,11 m, max. počet. os na palubě 7.
Příslušenství: převozní plachta, zánovní parkovací plachty,echolot
(LOWRANCE) s barevným lcd, bimini. Radio BOSS Marine s CD/
MP3 + dálkové ovládání + 4 x repro BOSS Marine. Povoleno vlečení
lyžaře. K lodi bržděný přepravník, nová STK, nové pneu, nové led
osvětlení. Člun je celoročně garážovaný a nikdy nestál dlouhodobě na vodě. Je velmi prostorný, rychlý, usporný a spolehlivý. Vhodný k rekreační plavbě, na vodní sporty a k rybaření.
CENA: 279 000 Kč (včetně brždeného přepravníku).

Prodám sportovní laminátový člun Quicksilver 470 + Mercury 60 HP – sportovní laminátový člun Quicksilver 470 r. v. 2001 s motorem Mercury 60 HP r. v. 2003 motor má elektrický start a trim + přepravník R.H.C 750 r. v. 2006. Člun je ve velice dobrém stavu je vhodný
k vodním sportům nebo k výletům. Příslušenství: přepravní plachta,
parkovací plachta, rezervní kolo, bimini včetně kompletního zaplachtování, držák telefonu, držák pomocného motoru, polohovatelné
sedačky. Parametry: délka 465 cm, šířka 208 cm, max. počet osob 4.
CENA: 190 000 Kč (včetně přepravníku).

Prodám Zodiac Cadet FR 340 Acti-V
+ Mercury F9.9M
– nafukovací člun Zodiac Cadet FR340
Acti-V r. v. 2006 s motorem Mercury
F9.9M r. v. 2009 motor je ve stavu nového. Príslušenství: lavička, vesla, přídavná nádrž, taška na člun a příslušenství, krycí plachta, veškeré dokumenty
jak k motoru tak ke člunu.
Parametry: délka 340 cm, šířka 179 cm,
max. počet osob 6.
CENA: 70 000 Kč.

Adresa 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

• Charter, pronájem všech druhů lodí on-line
(ve stálé nabídce všechny světové lokality)

• Hausboaty a říční plavby
(F, NL, PL, D, I, IRL,...)

• Last minute slevy 5-50%

• Každoroční regata Marten Cup

• Kapitánské kurzy a školení,
licence MD ČR i chorvatské

• Každoroční dětská regata Kid Sailing

• Prodej jachtařské literatury a map
• Prodej přívěsných vozíků
zn. THULE na přepravu lodí
• Pro členy našeho klubu slevy na zapujčení
lodí, jachtařské oblečení a vybavení

• Teambuildingové a firemní plavby
• Plavby na luxusních lodích všech délek,
all inclusive i s posádkou
• Skipper treningy, zdokonalovací plavby
• 2x denně meteoservis na váš mobil

Výhradní zastoupení ELAN YACHTS
pro Českou a Slovenskou republiku

YACHTCHARTER MARTEN S.R.O.

IL CAPITANO RESTAURANTE

Bohdíkovská 2406/87
Šumperk - 780 01
Czech republic, Europe
mob: +420 608 400 254

Slavíkova 1571/6
130 00 Praha 3

www.yachtmarten.com

www.facebook.com/ilcapitanorestaurante
www.ilcapitano.cz

STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA

x
x
x
x
x
x
x
x

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

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

www.spspraha.cz

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

MY LIFE. MY HOBIE.
Nové modely,
nové technologie 2015
Výhradní dovozce a distributor – HOBIE Mirage Kajak USA,
Stand Up Paddleboards USA
Kajakyng, Fishing, Sailing, SUP Paddleboarding
SHOWROOM: Na Průhoně 159, Vestec u Prahy
www.adventurecentrum.cz
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KVALITNÍ NEáMECKÉ
OBYTNÉ AUTOMOBILY
ZE SKUPINY ERWIN HYMER GROUP
ZA VYNIKAJÍCÍ CENY

LUXUSNÍ OBYTNÉ AUTOMOBILY LAIKA
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Prodej náhradních dílů a příslušenství, vč. montáže, e-shop. Bazar ojetých obytných vozů, výkup protiúčtem.
Leasing a pojištění nových i ojetých vozů, registrace vozů. Zastoupení značek Camos, Thetford, Alde, Truma a Teleco.

CARAVAN CENTRUM HYKRO
POD ZBUZANY 1
155 00 PRAHA 5 - ŘEPORYJE

CARA

VA N C E N T R U M

HYKRO

TEL.: +420 244 914 665
E-MAIL: HYKRO@HYKRO.CZ
WWW.HYKRO.CZ

Dopravný úrad bol zriadený zákonom č. 402/2013 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2014 ako orgán štátnej správy s celoslovenskou
pôsobnosťou pre dráhy a dopravu na dráhach, civilné letectvo a vnútrozemskú plavbu. Ako právny nástupca Štátnej plavebnej
správy vykonáva prostredníctvom svojej divízie vnútrozemskej plavby (DVP) štátnu správu a štátny odborný dozor v oblasti
vnútrozemskej plavby.

Základné oblasti pôsobenia a hlavné úlohy, ktoré v nich plní divízia vnútrozemskej plavby

plavebná bezpečnosť
odborné vyšetrovanie plavebných nehôd, ukladanie plavebných opatrení
vodné cesty a prístavy
povoľovanie státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch, rozhodovanie o zriadení a zrušení
požičovní malých plavidiel, vydávanie povolení na usporiadanie verejných podujatí na vodných cestách
spôsobilosť plavidiel
vykonávanie technickej prehliadky plavidiel a overovanie prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ciachovanie plavidiel, vydávanie
lodných osvedčení a ciachových preukazov, vedenie registra plavidiel
lodné posádky
vykonávanie skúšok pre získanie odbornej spôsobilosti členov posádok plavidiel, vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti
členov posádok plavidiel a služobných lodníckych knižiek
riečne informačné služby
správa systému riečnych informačných služieb a plnenie funkcie centra riečnych informačných služieb

Územná pôsobnosť odborov štátneho odborného dozoru (ŠOD) divízie vnútrozemskej plavby

█ odbor ŠOD Bratislava

█ odbor ŠOD Žilina

█ odbor ŠOD Komárno

█ odbor ŠOD Košice

Dopravný úrad - ústredie
Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava, tel.: 00421 2 43 63 85 86, fax: 00421 2 43 42 45 03
Divízia vnútrozemskej plavby
Prístavná 10, 821 09 Bratislava, tel.: 00421 2 33 300 200
Odbor ŠOD Bratislava
Prístavná 10
821 09 Bratislava

Odbor ŠOD Žilina
Horný Val 65/28
010 01 Žilina

Odbor ŠOD Košice
Slnečná 24
040 01 Košice

www.nsat.sk

Odbor ŠOD Komárno
Ostrov Svätej Alžbety 3098
945 01 Komárno

Najachtu, s. r. o.
Charter – Kurzy jachtingu – Plavby na moři

www.NAJACHTU.cz

info@najachtu.cz
tel.: 602 620 910, 602 620 886, 222 781 429,
Najachtu s.r.o., Seifertova 81, 130 00 Praha 3

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
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Nanotechnologie místo antifoulingu?
Závěr redakčního testu
Na jaře tohoto roku jsme Vás seznámili s naším
úmyslem otestovat na nové plachetnici technologii nano nástřiku. Pro ty, kdo náš první díl testu nečetli uvádím, že je k dispozici na internetu
www.lodezdarma.cz v čísle 2/2014.
Nanotechnologie je v současné době hojně využívána v různých
oborech lidské činnosti a tak jsme se s distributorem, společností
EKONANO s.r.o., rozhodli důkladně prověřit možnosti jejího využití
jako náhražky protinárůstového nátěru dna lodí známého pod všeobecným názvem antifouling. Firma EKONANO s.r.o. tuto technologii
již delší dobu a s dobrými výsledky používá v různých jiných oblastech
jako např. ochranu fasád proti graffiti, ochranu solárních panelů,
údržbu a mytí automobilů… Přípravky jsou v těchto oblastech podrobovány denně náročným provozním podmínkám, jimž plně vyhovují.
Podpůrnými argumenty pro tento test bylo jednak neekologické odmývání protinárůstových nátěrů do vody a jednak pracné ošetřování zanořených částí lodí antifoulingem. Použití nanotechnologie při
ošetření lodního dna tedy bylo logickým krokem.
V dubnu tohoto roku jsme proto nechali odborníky firmy ošetřit zcela novou plachetnici, která měla kotvit celou sezónu na sladké vodě nádrže Orlík. Loď byla tedy náležitě připravená a spuštěna
na vodu. S napětím jsme čekali na podzim.
V minulých dnech, na závěr sezóny, jsme loď vyzvedli. Bohužel,
ukázalo se, že prostředek, kterým byla loď na jaře ošetřena nebyl
vhodně zvolen, případně, jak uvádí výrobce společně s prodejcem,
že došlo k chybě při aplikaci. Fotodokumentaci jsme pořizovali hned
při vytahování ještě ve vodě, bezprostředně po vytažení na suchu
a následně s asi dvouhodinovým zpožděním při mytí tlakovou vodu.
V tuto chvíli proto nelze nanotechnologii pro ošetření dna místo antifoulingu doporučit.
Jak můžete z obrázků vidět, loď je hojně porostlá různě dlouhými
řasami, které se ve vodě vznášejí a po vytažení velmi rychle zasychají.
Při mytí studenou tlakovou vodou ze značné části odpadají avšak
nedaří se je z povrchu bezezbytku odstranit. Podle mého názoru stav
lodě odpovídá stavu v jakém by loď byla bez jakéhokoliv ošetření.
Jednoznačně tedy zklamání.
Nanotechnologie – co dál? Uvidíme. V zájmu objektivity jsem oslovil výrobce a prodejce použitých přípravků, aby uvedli svá stanoviska.
Jejich vyjádření otiskujeme dále.
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Vyjádření společnosti Anker Technology s.r.o.,
výrobce aplikovaných přípravků:
Společnost ANKER technology s.r.o. dodala prostředky a proškolila společnost EKONANO. Na základě Vašeho upozornění,
jsme se zkontaktovali zákazníka. Bylo zjištěno, že nebyl dodržen
přesný aplikační postup. Celá záležitost nás hluboce mrzí, neboť
nedokáže ovlivnit jakým způsobem bude s našimi produkty zacházeno. Již jsme kontaktovali majitele lodě a navrhli jsme mu
vyčistění a následnou ochranu pod naším dohledem.
M. Dolejš
jednatel společnosti

Vyjádření společnosti Ekonano:
Omlouváme se tímto za pochybení našeho zaměstnance, který
oba přípravky prohodil a aplikoval je na loď v opačném pořadí.
Stručně řečeno, tím druhým přípravkem vlastně odstranil ten
první, díky množství alkoholu v něm.
Namísto toho měl ten první přípravek ošetřit povrch a po zatvrdnutí ho měl druhým přípravkem zakonzervovat.
Jak jsme již zmínili, loď na vlastní náklady předěláme a ještě jednou se omlouváme za pochybení zaměstnance, který u naší firmy už nepracuje.
M. Horníček
jednatel společnosti
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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

4

		
Velikost max. počet		1x		4x
			
znaků
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

●
●
●
●
●
●
●

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: ..............................................................................................................

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

Důležité: Jako variabilní symbol platby uveďte číslo vašeho telefonu.

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

vlek s TP a STK do 5/2015. Na zádi je odnímatelný teleskopický žebřík a vepředu
odnímatelný čelen s rolnou. Loď dávám
do vody na pláži, stěžeň může postavit 1
člověk. Více fotek zašlu. Láďa sotek3@
seznam.cz, 608038070
Prodává se krásná plachetnice GIGA, materiál dřevo laminát, ploutvokýl, vyrobená
v roce 1981 profesionálním truhlářem-loďařem, který ji po 33 letech neustálého
opečovávání prodává. Osvětlení jak vnitřní tak venkovní. Celý interiér je z mahagonu, krásný. Minulý rok byly dělané nové
očalouněné matrace na spaní. Vybavení:
nový persenik šítý na míru, kosatka a hlavní plachta opět šité na míru, včetně téměř
nepoužívané genuy (blistr), motor po GO.
kladivoun@volny.cz, 603763116
Prodám plachetnici Jeanneau Sun Odyssey 45.1. Loď je pod chorvatskou vlajkou, technická prohlídka v HR do 2019,
součástí gumák s motorem mercury 2,5
HP DPH v HR uhrazeno!! Roman Vašata
svosro@seznam.cz, 603166498

13 Plachty
14 Oblečení
15 Pojištění
16 Školení, kurzy

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 21m2, Tiefgang 0.651.25 m (Kielschwert), Gcca 900kg, Material - pouze dřevo. Rollfock. Perzeniky,
střecha pravá kůže, paluba pravý teak,
evidována v ČR. Tel.od 16 do17 hodin.
Pouze vážný zájemce. Doprava po ČR
zdarma. Foto zašlu. cze22@seznam.cz,
602126574

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
Ploutvokýlov. plachet. HUNTER 26
s orig. vlekem, r.v. 1996 USA, pro 8 osob,
d=7,85 m, š = 2,72 m, toal. kab. (chem.
WC + umývad.), kuchyň (umýv.+lih.
vařič+chladnič.) za 360.000,- Kč, tel.:
777800432
Prodám stylovou kajutovou laminátovou
plachetnici super dorade 6,5m, tovární
výroby, rychlou ve větru, k vidění v zimovišti kousek od přehrady – Orlík. Cena
59000,- Kč Michal Dolezal 737258030
Prodám krásnou plachetnici Jeaneau Sun
Fast 17, ve velmi pěkném stavu. Délka
5,35m, šířka 2,30m, rok výroby 1996,Lazy
Jack, spinakrový peň, ponor 0,25m - 1m,
váha 725kg, sklopná ploutev,zimní plachta + plachta na ráhno, V ceně je brzděný

Prodám námořní plachetnici Avar A29/
http://www.avaryacht.cz/plachetnice-a-29.p.aspx/, Záložní motor Tohatsu
M15D, 15 Hp. Nádrž na vodu na 100 l.
Pomocný člun s 2 kW motorem Honda,Je registrovaná na Slovensku, je proclená / T2L /, technická platná do 8. 2018.
Kotvení v maríně D-MARIN v Sukošanu
v Chorvatsku. Stanislav Majernik, majernik@trimm.cz, +420602247602
Prodám kajutovou plachetnici Neptun
22 s motorem a vlekem Agados OTP.
Ploutvokýl, d. 6,95m, š. 2,30m. 2x hlavní
plachta, kosatka, bouřkovka, genua. Petr
Bázler p.bazler@seznam.cz, 602626491
Laminátová ploutvokýlová kajutová
plachetnice tovární výroby ŠTÍR se zánovním závěsným čtyřtaktním motorem
Mercury, celková plocha plachet 12m
není potřeba pořeba průkaz VMP, El.
instalace 12 i 230V, břehová přípojka,
rozvod tekoucí vody. Duralový stěžeň
i ráhno. Plachty hlavní 2x kosatka+balonová, kotevní naviják, bržděný vlek
1300 kg, nová TK. zazbynek@seznam.cz,
728126923

2 Plachetnice okruhové
Prodám celolaminátovou dvoukomorovou plachetnici, r. v. 1990. Délka 5,20 m,

šířka 2,00 m. Plachetnice je v dobrém
stavu, má duralový stěžeň a ráhno.
Plachta přešita ze 470. K plachetnici dám manipulační vozík pro závoz
do vody. Možnost prohlédnutí v Krnově
na Petrově rybníku. Cena 20 000 Kč,
dohoda možná. josespicka@seznam.cz
603557239

3 Motorové lodě
Loď Regal 2465 LSC, mod. + r.v. 2005,
motor V8 Volvo Penta 5.0 GXi 201 kW,
délka 8,2 m, šířka 2,5 m,celková hmotnost
vč. přívěsu do 3,5 t, pro 8 osob-spaní 4
osoby, motohodin 175, kompletně vybavená.Cena 990.000 Kč. 607417403
nakupka@seznam.cz
Prodám Bayliner 2355 Sierra, d 7,65m,
š 2,49 m, r 1995, kajuta 4 lůžka, Mercruiser 162 kW. Nerezový čelen, el. kotva
nerezová, GPS Seiwa s mapami jadran,
vysílačka, echolot, S brzděným vlekem
v ceně. Nutno vidět! Roman Antes antesroman@email.cz, 603813520
Prodám Prins 480 open, d 4,8m, š 1,95m,
laminát, r. 2006, motor Selva Dorado 60
ELPT, stav velmi dobrý. r.svatek@post.cz
736620197
Rybářská Laminátová loď vlastní výroby. Uzpůsobená pro rybáře s kajutou
pro 2 osoby. Stanové zastřešení. Baterie, led podsvícené úložné příhrádky.
Kajuta s matrací, koberec. Možno zanechat echolot. Prodej bez vleku a motoru. Josef Dúcký ducjos@seznam.cz
602124376
Prodám Crownline 270 CR super stav
cena včetně přepravního Traileru. R.
2008, motor Mercruiser 317 kW, stav
jako nové, WC/sanitární buňka: vakuová
toaleta. rene zak renezak@seznam.cz,
602527043
Prodám ocelovou motorovou loď vlastní
výroby Morgan, kajuta, dvě lůžka, motor
diesel Yanmar 30 kW, m.cvikrova@seznam.cz 777308108
Insolvenční správce Ing. Radim Dědic,
Ph.D. dlužníka Office happy s.r.o., IČ:
62914464 nabízí v insolvenčním řízení
(konkurz, MSPH 91 INS 12824 / 2011)
k prodeji člun Focker 215, 6,8 x 2,4m,
motor Evinrude 115, 84,5 kW, rok výroby
2007. Přívěsný vozík není součástí prodeje! Bližší podrobnosti zašleme. Prohlídka, po předchozí domluvě, možná.
Kontaktujte nás na petr@dedic-partneri.
cz. Tel.: 737053715
Carver montego, délka cca 8 m, šířka
2,55 m, rok 1989, motor vortec V6 4,3 l,
nove vyfuky, hydraulika, rozdelovac,
srovnane hlavy a go hlav., nove pumpy, alternator, baterie, kryci plachta,
cerstve prihlaseno. Hlinikovy transportni vlek 2500 kg. Cena 329.000 Kč.

Tomáš Dvořák carver1989@seznam.cz
777910227
Prodám Xyllon Tümmler 83, topeni 3 kW
nahore i dole nove Motory najeto 00 hodin mycka na nadobi nove kresla nove
teakove stolky nove koberce zadova sprcha tepla el. wc s fekalkou nove baterie
nove fendry nova lana zapinani plachet-Tenax Lod spolehliva ve velice dobrem
stavu, bez nutnych investic, pro milovniky pobytu na vode. Vice obrazku mozno
zaslat, prives mozno dokoupit. Dohoda
mozna. K. Marxer, marxerag@email.cz,
00420604265555
Crownline 765Euro (250CR), jedná se originální evropskou verzi, žádná předělaná
Amerika. Vše velmi kvalitně provedeno.
Posledních 6 let Slapská přehrada, pravidelný servis. Komplet kuchyně, mrazák,
lednice, mikrovlnka atd. Záchod, sprcha
2x, teplá voda. Echolot, GPS, atd. K lodi
je možno koupit zánovní vlek na 3500 kg.
Velmi dobře řešený interiér, všude stojná
výška, velké ležení, vše v látce. Možno
udělat zkušební plavbu. Nyní výrazná
sleva 200.000. Aleš Vokrouhlík alesov@
seznam.cz, 776668066
Bayliner 2255, vyměna oken, motoru
(r.v.1998), vazníků, přetěsněná noha,
vařič, samostat. el. wc, nový antif., chybí
zábradlí a plachta, spaní v kabině 2+2.
David Fajman david.fajman@atlas.cz,
608535913

6 Nafukovací čluny
Kompletní nafukovací člun LODESTAR
320, s vysokotlakou nafukovací podlahou a integrovaným podvozkem. Nožní
pumpa a adaptér na nafukování kompresorem / pro vyfouknutí u čerpací stanice
728415376 boumirka@centrum.cz
Prodam nafukovaci motorvy clun vcetne dalkoveho rizeni a motoru Selva
25 HP / 2takt. Striska ve spatnem stavu.
Jinak vse ok a funkcni. Cena 25 000 Kč
za komplet. Mozno vc.voziku: 608921926,
608921926@seznam.cz
Prodám nafukovací člun Adventure 380
s pevným laminátovým kýlem a čtyřtaktním motorem Tohatsu 30 HP s přímým
vstřikováním. Příslušenství ke člunu:
bimini, fendry, ležení do přídě, schody
do vody, nádrž na 40 l zabudovaná v sedačce, pumpa, lanoví, kotva, náhradní
propeler, nerezový rám s osvětlením,
přepravní persenik. Vše ve výborném
stavu. Rychlá a úsporná loď. V ceně
je podvalník – Brenderub, osvědčení
TP do 2016 605514262 ou.lebeda@
seznam.cz
Prodám Zodiac Fastroller 360 + Yamaha
15 HP, koupeno v létě 2013, najeto cca
20 hod z toho 10 hod. po 1. výměně oleje.
Možnost odpočtu DPH. tel. 777 020 485.
e-mail: hardmanuh@hardmanuh.cz

DistribuČNÍ MÍSTA:

Časopis zdarma k dispozici v síti poboček české Státní plavební správy,
Slovenské štátnej plavebnej správy, v síti 252 stojanů u benzinových stanic
společnosti Grand Princ Media, a.s., u vybraných obchodníků, yachtklubech,
lodních výstavách, ke čtení na www.lodezdarma.cz
4 / 2014
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Prodám nafukovací člun YAM 380
S r.v. 1998, nelepený, málo používaný
ve velmi pěkném stavu, délka 380 cm,
šířka 168 cm, pro šest osob, dřevěná
podlážka, nafukovací kýl. Plastová
lavice s úložným prostorem, nafukovací křeslo, přídavná nádrž 12 l. Hák
na přitažení v komoře. Nové nepoužité
bimini, vesla, po výměně všech ventilů.
Motor SUZUKI 15 hp, dvouválec čtyřtakt, r.v. 1998, stav jako člun, bezproblémový. Cena k jednání 48.000 Kč.
Zbyněk zbynek.fojticek@seznam.cz,
777604205

10 Závěsné motory
Yamaha 5HP, model 2014, 35 motohodin, 27 kg, čtyřtakt, velmi dobrý stav.
Michal Hájek michal.mts@seznam.cz
725857005
Prodám motor Johnson 8.0, dobry stav,
cena 10000 Kč, Karel Kafka marinero2@
seznam.cz, 731491848
Prodám lodní motor Mercury 13,5 HP,
2-takt., dlouhá noha. Používán pouze
na sladké vodě. Rok výroby 2004 Tel.
602173173, Michal Majer michalmajer@
seznam.cz
Prodám malý závěsný lodní motor SUZUKI 2,2 HP 2T vhodný na gumák nebo

pramici, není třeba žádné povolení, pěkný stav, lehký a skladný na manipulaci,
málo použitý, spolehlivý, sepisovaný,
vestavěná nádrž, používaný jen na tender k motorové lodi. rm1563@email.cz
608254625

26 Ostatní
Prodám kotevní můstek, d. 6 m, š. 1,5 m,
r.v. 2005, cca 700 kg, Ladislav Klojda
lklojda@seznam.cz, 603820037
Prodám trakční akumulátor Exide Dual
ER 550 Marine, 12V/115Ah, koupeno
v lednu 2014, původní cena 5050 Kč,
záruční list včetně, možnost zaslání poštou. divezonecz@gmail.com
602218880

23 Přívěsy
Doklady a SPZ na přívěs pro loď jednoosý brzda a plošinový jednoosý a dvouosý též na auta a nákladní valníkový. Foto
TP zašlu mejlem. mira.moto@seznam.cz
tel. 721616161
Prodám celopozinkovaný bržděný přívěs pro přepravu lodě do cca 6 m. Celková délka přívěsu je 6840 mm, šířka
2240 mm, výška 1220 mm. Největší
technicky přípustná hmotnost 1200kg,
provozní 260 kg – tzn. lze provozovat
za běžným osobákem např. Škoda Octavia I. Kvalitní, velice masivní rám a náprava ALKO. Minimálně používaný – najeto
odhadem do 2.000 km, včetně rezervního
kola, navijáku, klínů, sundavací rampy, pomocného kolečka. romanbartos@post.cz,
603503007

Škola jachtingu

Yacht Club CERE rád přivítá všechny zájemce o jachting! Pravidelné tréninky na klubových plachetnicích,
pod dohledem zkušených trenérů a s podporou motorových člunů. Cena od 1.000,- / měsíc
www.cere.cz | kurzy@cere.cz | +420 605 815 688 | Podolské Nábřeží - přístav 1, Praha 4
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Další lodě na prodej naleznete na: www.bazar.lode.cz

Prodám Suzumar MX 350/1 RIBV přídi
člunu uzavírací schránka.Vyfouklý člun
možno přepravovat na zahrádce osobního auta. Člun jde lehce do kluzu.možno poslat video. Motor Tohatsu M18E2.
Cena: 79.000 Kč chrast.miroslav@seznam.cz +420608862207

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

Prodám pěknou laminátovou kajutovou plachetnici Super Dorade 6,5 m ve velmi slušném stavu, krátký kýl, duralový
stěžeň, rolovací plachta. Loď je rychlá ve větru, příjemná na ovládání. Váha cca 900 kg, cena 59.000 Kč. K vidění na
zimovišti kousek od Orlické přehrady. Kontakt: Michal Doležal, dolezal@consulto.cz, tel.: 737 258 030.

www.navigatour.cz

www.vudcemalehoplavidla.cz
4 / 2014
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SPORTSWEAR

SWIMWEAR

UNDERWEAR

KATALOG

PLAVKY
SPODNÍ PRÁDLO
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ

INTERNET
IIN
NTERNET SHOP
SHOP

POZOR ZMĚNA HOTLINE!!!

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

