ZDARMA

INZERCE NOVÝCH I POUŽITÝCH PLACHETNIC A MOTOROVÝCH LODÍ
PRODEJ JACHET
CHARTER VLASTNÍCH JACHET V CHORVATSKU
ZÁKLADNA S ÈESKÝM PERSONÁLEM
KAPITÁNSKÉ KURZY
CHARTER MANAGEMENT

www.bemexboot.com

AUTA – LODĚ s.r.o.
Joseff Bo
B bek +420 777
7 693
9 777

Prodejce nových lodí – člunů – lodních motorů LODĚ SKLADEM
k vidění a okamžitému odběru, ke všem lodím NOVÝ VLEK ZDARMA.
Prodej lodních přívěsů – THULE SWEDEN TRAILERS 100 km/h.
Prodej bazarových lodí QUICKSILVER – BAYLINER (největší sklad lodí).
LODNÍ BAZAR – výkup, protiúčet, stálý příjem lodí do prodeje
Q garantujeme nejrychlejší prodej
Q specializujeme se na zahraniční klientelu Německo,Rakousko,
Chorvatsko, Itálie, Francie, Belgie, Holandsko, Dánsko, Řecko
Půjčovna nových lodí a člunů – QUICKSILVER – BAYLINER
Q od 3500 Kč/den
Půjčovna lodních přívěsů THULE SWEDEN TRAILERS od 600 Kč/den
ODTAH LODÍ po celé EVROPĚ (smluvní ceny)
Q 8–16 Kč/1 km do 3500 kg, 15–35 Kč/1 km do 20 000 kg
Q každý týden vytížení Chorvatsko, Itálie
Výroba BIMINI TOP zastřešení paluby,
převozní plachty aj.
Přihlášení lodí, člunů motorů na SPS Praha vč. technické kontroly.
Kompletní nejlevnější pojištění lodí – povinné ručení, havárie a odcizení.
Financování ESSOX – prodej lodí na splátky.
AUTOSALON – prodej nových vozů AUDI-VW, BMW, ŠKODA.
Dovoz bazarových, předváděcích a zánovních vozidel na objednávku
z autosalonu MUNCHEN GmbH. AUDI-VW, BMW, ŠKODA.
kontakt: +420 7777 69
693 777, +420 327 5944 03
031
e.cz, e-mail: auta-lode@
@se
seznam
m.cz
c
www.auta-lode.c
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SeaHelp
doporučuje
kontrolu nádrží
Ze statistik SeaHelp za rok 2014 vyplývá, že
se mnoho vážných nehod na moři přihodilo následkem náhlého výpadku lodního motoru. Pokud se za této situace nachází loď jako na potvoru nad návětrným skalnatým pobřežím, jedná
se o ten nejčernější scénář. Vzhledem k tomu,
že k zastavení motoru dochází díky zacpání palivových ﬁltrů shluky bakterií, pro které se ujalo označení „plíseň v naftě“, dochází k tomuto
jevu zejména na rozvlněném moři právě jejich
rozmícháním. I když v praxi vždy naštěstí nepůjde o ten nejhorší scénář, o pořádnou nepříjemnost je v každém případě postaráno.
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O příčinách a následcích, které může tato
na první pohled banální závada způsobit, se
dočtete ve článku jak „Naftová plíseň ohrožuje bezpečnost plavby“.
Jak tomuto jevu předejít? Podle odborníků v případě zasažení nádrže pomůže jen
její důkladná desinfekce a následné důsledné
používání kvalitních palivových aditiv. Čištění
zabudované nádrže a celého palivového systému není zcela snadnou záležitostí a je lepší
jej přenechat servisu. V Chorvatsku má např.
SeaHelp partnerský servis Merk&Merk v marine Tribunj. Pro více informací navštivte web
sea-help.eu/cz.
Nyní, před lodní sezónou 2015, SeaHelp prostřednictvím své nové ﬁrmy SeaHelp Insurance
nadále nabízí i služby pojištění lodí a to jak povinné ručení a havarijní pojištění tak i pojištění
kaucí a odpovědnosti skippera v případě charterových lodí. Díky spolupráci s pojistiteli z celé
Evropy můžeme pro každou loď nabídnout ty
nejvýhodnější podmínky. A to nejlepší nakonec: pokud uzavřete pojistku u SeaHelp, máte
členství v ceně! Nechte si proto u nás udělat
zdarma nezávaznou kalkulaci.
Petr Zajíček
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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.

Topení Eberspächer

str. 20

Vydavatel: Lodě, s.r.o., Veleslavínská 150/44, 162 00 Praha 6. Redakce: Iveta Zajíčková, Petr Zajíček,
Tel.: 724 206 072, 602 325 965, E-mail: lode@lode.cz, internet: www.lodezdarma.cz, www.lode.cz,
IČO 27135250, DIČ CZ 27135250. Společnost registrována u Městského soudu v Praze v Obchodním rejstříku odd. C vložka 98912. MK ČR E 18534. Redakce nepřebírá odpovědnost za správnost dodaných materiálů.
Za znění inzerátů odpovídá inzerent. Nevyžádané materiály se nevrací.

2

Marina

ORLÍK

Q Pronájem

kajutových lodí

na Orlíku
Q Stylová

restaurace

Q Ubytování

v bungalovech

Q Vyhřívaný

bazén

Q Tenisový

kurt s umělým
povrchem

Q WiFi
Q Přístav

www.marinaorlik.cz
tel.: 777 261 452
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Pojistěte si loď u SeaHelp
Společnost Sea-Help nabízí od roku 2015 také službu pojištění lodí s názvem Sea-Help Insurance.
Vývoj společnosti tímto směrem je logický. Základny společnosti Sea-Help, které poskytují havarijní
službu, se totiž nacházejí přímo v nejvýznamnějších evropských regionech vodních sportů. Společnost tak může svým členům nabídnout služby, jaké nenabízí žádná jiná společnost v oboru, protože
tam, kde najdete některou z mnoha zásahových lodí Sea-Help je automaticky k dispozici také pojištění od této společnosti. Šéf společnosti, Wolfgang Dauser, k tomu dodává: „Takto jsme pro naše zákazníky a členy téměř nepřetržitě osobně k dispozici. U nás prostě pojištění přichází v případě potřeby
za zákazníkem, nikoliv zákazník za pojištěním.“
Hlavním důvodem pro rozhodpodmínek a následné neproplanutí službu zavést však byla pocení škod. V případě SeaHelp-Indle šéfa ﬁrmy skutečnost, že jeho
surance „melou mlýny“ o něco
společnost v minulosti v mnoha
rychleji. Buď jsou Žlutí andělé haSeaAssistanceService > Insurance
!
případech opakovaně zjišťovala,
varijní služby již na místě, protože
y
t
ecuri
S
jak nevýhodná a zdlouhavá je pro
byli požádáni o pomoc, nebo se
g
n
Creati
majitele lodi cesta vedoucí k účinsvou zásahovou lodí k vaší lodi
né náhradě škod u pojišťoven díky
dostanou ve velmi krátké době,
dlouhým rozhodovacím procesům a byrokratickým překážkám.
čímž odpadá dlouhé čekání. A pokud lze v jednom zásahu vyřešit
Uveďme alespoň jeden příklad: pokud se závěsný motor ocitne
jak pomoc, tak i veškeré pojistné záležitosti, je to pro obě strany,
pod vodou jen na krátkou dobu, obvykle jej stačí hned opláchnout
pojišťovatele i pojistníka, jen ku prospěchu. Wolfgang Dauser dále
sladkou vodou, zkontrolovat spalovací prostory a další zranitelříká: „Mnozí majitelé mají jen velmi málo času, který mohou využít
né komponenty, popřípadě jej ihned odborně opravit aby v krátk relaxaci na svých lodích. Pokud navíc dojde k nějaké škodě, větké době byl opět funkční. Pokud ale budete čekat na pojišťovací
šinou tím utrpí i jejich jediná dovolená za celý rok. To je právě to,
agenty a v nejhorších případech i na odborné znalce, působením
čemu chceme zabránit.“ Díky tomu, že zná lodní sporty již od útslané vody motor zkoroduje a následně jeho oprava bude neekolého věku, rozumí dobře obavám a potřebám skipperů.
nomická. Najde-li pak pojišťovna nějaký důvod k tomu, aby plV případě pojištění lodí SeaHelp Insurance ale není důležitý jen
nit odmítla, vznikne majiteli neodvratně zbytečná škoda. K těmto
jazyk, kterým hovoří skipper, ale také jazyk dané země. Kdo se již
a podobným scénářům, u kterých je hlavním faktorem čas, by již
někdy stal účastníkem nehody například v Chorvatsku, Slovinsku,
v budoucnu nemělo díky službě SeaHelp Insurance docházet.
Itálii nebo Španělsku, určitě se setkal s nespočtem administrativRychle, snadno a levně. To je základní princip pojištění lodí Seních úkonů s konverzací v národním jazyce, jehož znalost je sice
aHelp Insurance. Rychle nejen proto, že faktor času hraje rozhopro většinu majitelů dostatečná v případě objednávky v restauraci,
dující roli. I drobné poškození lodi totiž může vést k promrhání
ale již vůbec nepostačuje pro vyřizování právních záležitostí hosticelé dovolené, pokud nechcete riskovat nedodržení pojistných
telské země. A navíc jen velmi málo z nich má dostatečné znalosti
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o místních právních úpravách, takže se může velice snadno zaplést
do složitostí justičního systému. Aby právě k tomuto nedocházelo, pojišťovna SeaHelp Insurance převezme celý proces a v případě
potřeby bude doprovázet skippera po potřebných úřadech. Další
deﬁnicí služby Sea-Help je „vše snadné“. Vzhledem k tomu, že
zásahové složky Sea-Help udržují dobrý kontakt s místními úřady,
mnoho věcí lze v konečném důsledku vyřídit mnohem jednodušeji.
Všechny tyto výhody lze samozřejmě také kombinovat s cenově
výhodným pojištěním. Služba SeaHelp Insurance funguje prostřednictvím pojišťovacích makléřů, takže poskytuje více možností pojištění
a pro každého tak lze sestavit vlastní balíček na míru. SeaHelp také
nabízí příležitost porovnat nové sazby pojistného se stávajícími tarify.
K porovnání je zapotřebí mít k dispozici veškeré nezbytné údaje, několik minut času a přímo na místě, třeba přímo na veletrhu, obdržíte svou
individuální nabídku pojištění.
Na rozdíl od běžného pojištění, se službou SeaHelp-Insurance
máte vždy něco navíc. Protože základny SeaHelp nejsou nikdy příliš
daleko, spolu s komplexní ochranou získáte i dobrý pocit, že máte
v okolí někoho, kdo vám vždy v případě nehody pomůže. O tom,
jak je to důležité, hovoří Wolfgang Dauser z vlastní zkušenosti
dále: „Pokud došlo k nějakým škodám, zpravidla hned nevoláte
na hotline ani do call centra pojišťovny, ale potřebujete kompetentní a rychlou pomoc přímo v místě.“ Potřebujete přesně to, co
poskytuje služba SeaHelp Insurance.
Jedno staré známé arabské přísloví říká: „Když nemůže hora
k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře“, Nasreddin (1631). A protože havarovaný skipper se jen těžko může ihned dostat ke své
pojišťovně, je více než praktické, když pojišťovna přijde za ním.
A navíc rychle. A v mnoha případech i s loděmi o výkonu až 600
hp. All-inclusive servis, který začíná příjezdem zásahové lodi SeaHelp, je nyní pravděpodobně jedinou podobnou existující službou,
což ukazuje, že v této oblasti je ještě stále co zlepšovat, a to přesně
podle smyslu služby SeaHelp: „Kapitán kapitánovi!“
■

INZERCE

Mercury Verado 400R
MERCURY RACING

představuje nový model Verado 400R..
p
Nový model Verado 400R
je v tuto chvíli nejvýkonnějším
sériovým závěsným motorem
na trhu s poměrem výkon /váha –
1HP/0,77 kg (153 HP/1l objemu).
Výkonu 400 HP dosahuje při
7000 ot/min. Blok motoru je stejný
jako předchozí model 350SCi,
kde došlu k výrazné úpravě
sacího traktu a jeho chlazení.
SStejně jako model 350, 300 a 250 HP,
lze při duální a více instalaci využít
systému JPO (Joystick Piloting)
p snadné ovládání lodi při kotveníí
pro
joystickem. Barevná kombinace motoru
je tradiční černá Phantom Black a nebo Cold Fushion White
s výběrem barevných linek designu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Výkon motoru:
Obsah motoru:
Max. otáčky:
Váha motoru:
Typ motoru:

400 HP
2,6 l
6400–7000
303 kg
6-in line

www.motorsport.cz
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DOVOLENÁ NA JACHTĀ
Jaroslav Foršt

František Novotný
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KOMPLETNÍ PRĔVODCE DOVOLENOU NA MOċI
• Jak si pĕjþit loĞ • Jak si vybrat kapitána •
• Jak být platným þlenem posádky• Jak na moČskou nemoc•

   

i +!+!(
i "%#) !"

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

Přes propršené léto 2014
SeaHelp v Chorvatsku
zasahoval víckrát...
Z

aktuálních statistik SAR za rok 2014 je patrné, že se počet vážných
nehod se smrtelnými následky při vodních sportech v Chorvatsku snížil z 23 na 17 a dostal se tak na nejnižší úroveň od roku 2008. I když toto
číslo stále ještě není důvodem k oslavě, ukazuje alespoň pozitivní trend.
Vodní sporty v Chorvatsku jsou na dobré cestě stát se ještě bezpečnějšími. K tak rychlému poklesu počtu vážných nehod zcela jistě přispěly
zvýšené kontroly úřadů, zejména policie, vyšší úroveň informovanosti
a v neposlední řadě také důsledné oddělení koupajících se turistů a lodí.
Nemůžeme zde ovšem zcela ignorovat špatné povětrnostní podmínky,
které panovaly a za kterých mnoho jachtařů ztratilo na své hobby chuť.
Jakmile však v deštivém létě roku 2014 zasvítilo slunce, všichni najednou
chtěli na moře. To se pak také odrazilo ve statistikách zásahů služby SeaHelp: v Chorvatsku proběhlo 551 zásahů, zatímco v předešlém roce to
bylo ještě 524. Pozoruhodné je, že v 86 případech museli „žlutí andělé“
SeaHelp zasahovat, protože došlo k vysazení motoru kvůli špatné kvalitě
paliva. Voda v benzínu nebo naftovou plísní zanesené palivové ﬁltry byly
příčinou každého sedmého zásahu. Tento vývoj jasně ukazuje, že společnost SeaHelp o jakosti pohonných hmot správně informuje a přispívá tím
ke zlepšení bezpečnosti při vodních sportech.
Jen v Chorvatsku byly čluny SeaHelp pro své členy až 1.657 hodin v provozu, najely 11.250 námořních mil a spotřebovaly přitom celkem 40.436
litrů benzínu. Jedná se o nejvyšší číslo ve statistikách SeaHelp, jemuž asistenční služba vděčí prudkému nárůstu členství v posledních dvou letech.
Konkrétně se v roce 2014 jedná o následující typy zásahů: 198 případů
odtažení, 12 vyproštění, 34 najetí na mělčinu, 58 případů výpadku napájení, 54 zásahů kvůli různým technickým problémům, 31 případů nedostatku
paliva, 86 problémů s kvalitou pohonných hmot, které vedly k vysazení motoru a 3 případy požáru na palubě. Dále došlo k 26 případům nouzového

transportu z důvodu akutních zdravotních problémů a ve 49 případech se
jednalo o dodání náhradních dílů službou SeaHelp na postiženou loď.
Čluny služby SeaHelp dosáhly rekordního počtu 1063 zásahů po celé
Evropě: ve Slovinsku, v Itálii, ve Španělsku a na německém pobřeží Baltského moře. Ve srovnání s předchozím rokem (861 výjezdů) je počet zásahů
poprvé čtyřmístné číslo.
Šéf společnosti SeaHelp, Wolfgang Dauser přesto pohlíží na uplynulý rok
s uspokojením: „Předpokládáme, že počet zásahů do budoucna ještě poroste.
Proto jsme včas investovali do obnovení lodního parku naší ﬂotily a v našem
úsilí budeme i nadále pokračovat. V roce 2015 se chystáme uvést do provozu
další dva nové zásahové čluny. Pro naše členy přinášíme nedocenitelné výhody. Na místo havárie se nyní dostaneme mnohem rychleji, můžeme převážet
mnohem více zařízení a poskytujeme tak okamžitou a efektivní pomoc.“
Co všechno mohou nové zásahové čluny SeaHelp s výkonem 600 HP v praxi poskytnout, ukazuje působivým způsobem dokumentace zásahů SeaHelp:
zatímco v roce 2013 trvalo zásahovým složkám SeaHelp v průměru 35 minut,
než se dostaly na místo zásahu, v roce 2014 byla průměrná dojezdová doba již
31 minut. Dojezdové časy se však snížily i díky otevření nové základny ve Splitu, která je zejména důležitá pro oblast ostrovů Brač, Hvar a Vis.
■

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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VÝSTAVNÝ SPRAVODAJ

SPRIEVODNÝ PROGRAM

MOTOCYKESLHOW

Denne
od 09:00 		
		

Prezentácia činností Slovenskej motocyklovej federácie
hala B2, stánok č. 31 SMF

od 09:00 		
		

Ukážky zručnosti cyklotrialových jazdcov
voľná plocha pred halou A1

od 09:00 		
		

Testovacie centrum skútrov HONDA
voľná plocha pred halou A1

11:00 a 14:00
		

Exhibičné jazdy kaskadéra Tomáša Tohta
voľná plocha pred halou A1

BOAT

12. - 15. 3. 2015

11:30 a 13:30
Prezentácia bezpečnej jazdy na motorke s komentárom profesionálnych inštruktorov Bezpečne Na Motorke
		ukážky výukových metód a funkčnosti špeciálnych výukových motocyklov s protipadacími rámami
		
voľná plocha pred halou A1
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SILNÉ STROJE, ADREN

BOAT SHOW

štvrtok, 12. marec 2015
12:00 a 15:00
		

Autogramiáda úspešného jazdca DAKARU Ivana Jakeša
hala B, stánok č. 23 KTM

 	
Slávnostné vyhlásenie výsledkov - MOTOCYKEL ROKA 2015
		
Združenie POBYS, vydavateľ časopisu SVET MOTOCYKLOV
		hala D
17:00

piatok, 13.marec 2015
10:30, 13:00, 15:00 GLÓBUS SMRTI – kaskadérske vystúpenie jazdcov zo skupiny CRAZY DAY
		
voľná plocha pred halou A1

Aj tento rok na vás v Inchebe čaká viacero
noviniek. Pozornosť návštevníkov si
nepochybne vyslúži takmer 13 metrov
dlhá a 9 ton vážiaca loď Bavaria Sport 400
HT. Ďalšou z noviniek prezentovaných na
výstave bude čln Solemar, ktorý zaujme
svojimi rozmermi. Takmer 30 metrov dĺžky
a 3 tony sú parametre, ktoré budú istotne
pútať pozornosť všetkých milovníkov plavby
na vodnej hladine.

11:00, 14:00 , 17:00 Autogramiáda úspešných jazdcov DAKARU Štefana Svitka a Ivana Jakeša
		
hala B1, stánok č. 23 KTM
12:30 		
		

Tlačový briefing SMF sezóna 2015 a motocyklová olympiáda ISDE 2015 Košice
hala B2, stánok č. 31 SMF

14:00 a 16:00
		

Ukážky zručnosti reprezentanta SR v triale Vladimíra Kothaya
voľná plocha pred halou A1

16:00		
		

Autogramiáda Dakar 2015: Ivan Jakeš a Štefan Svitko
hala B2, stánok č. 31 SMF

Máte radi vodné športy? Láka vás dovolenka
na jachte, alebo si radi vychutnáte člnkovanie
na jazere, prípadne adrenalínovú jazdu na
vodnom skútri? Romantika na lodi, alebo
dobrodružná jazda na vodnom skútri? V tom
prípade od 12. do 15. marca nevynechajte
medzinárodnú výstavu BOAT SHOW
v bratislavskej Inchebe. BOAT SHOW bude
exkluzívnou prehliadkou lodí, plachetníc,
jácht, skútrov a príslušenstva a odhalí vám
kúzlo trávenia voľného času na vode.

Milovníkov adrenalínu poteší prezentácia
tzv. Flyboardu a Hoverboardu z dielne
Zapata Racing. Chcete zažiť pocit, ktorý
môžu mať delfíny vyskakujúce nad vodnú
hladinu? Žiadny problém – s Flyboardom
je to vďaka výkonným vodným tryskám
také jednoduché! Hoverboard funguje na
podobnom princípe. Ťahá za sebou vodný
skúter, ktorý ide na plný výkon, pričom prúd
vody smeruje prostredníctvom hadice práve
do Hoverboardu. Vzniká tak dostatočne
silný tlak, ktorý vás vynesie až 5 metov nad
hladinu.

Samozrejmosťou výstavy bude ponuka
vybavenia a doplnkov pre vodné športy
a možnosť získať informácie o vykonaní
kapitánskych skúšok.

sobota, 14. marec 2015
od 09:30
		

Junior moto akadémia – ukážky a možnosť jazdenia pre mladých adeptov voľné jazdy
voľná plocha pred halou A1

10:30, 13:00, 15:00 GLÓBUS SMRTI – kaskadérske vystúpenie jazdcov zo skupiny CRAZY DAY
		
voľná plocha pred halou A1
11:00		
		
		

Pozvánka na Deň Motorkárov a Majstrovstvá Slovenska v šprinte motocyklov adrenalínové vystúpenie slovenských
kaskadérov • Bikers Centrum Slovakia
voľná plocha pred halou A1

11:00,14:00, 17:00 Autogramiáda úspešných jazdcov DAKARU Štefana Svitka a Ivana Jakeša
		
hala B1, stánok č. 23 KTM
12:30 		
		

Výstavu BOAT SHOW v rovnakom termíne
doplní výstava MOTOCYKEL, ktorá bude
exkluzívnou
prehliadkou
motoriek
najznámejších značiek.

GZ SMF za rok 2014
EXPO CLUB
nedeľa, 15. marec 2015

10:30, 13:00, 15:00 GLÓBUS SMRTI – kaskadérske vystúpenie jazdcov zo skupiny CRAZY DAY
		
voľná plocha pred halou A1

MOTOCYKEL

Návštevníkom sa predstavia ACCESS MOTOR,
APRILIA, ARTIC CAT, BMW, BOMBARDIER,
CAN AM, CPI, C2I, DERBI, DUCATI, GAS
GAS, GILERA, HARLEY DAVIDSON, HONDA,
HUSQVARNA, INDIAN, KAWASAKI, KSR
MOTO, KTM, KYMCO,LINHAI, MOTO GUZZI,

MV AGUSTA, NORTON, PIAGGIO, SYM,
SUZUKI, TGB , TRIUMPH, YAMAHA, VESPA
a VICTORY.
Ponuku sériovo vyrábaných motocyklov
doplní viacero mimoriadne zaujímavých
kúskov. Vystavené športové špeciály
určite nenechajú chladným ani jedného
muža. Honda ukáže stroj CRF450 Rally,
ktorý dokončil najťažšiu rely sveta Dakar
celkovo na druhom mieste. S ďalším

špeciálom, Hondou RC213V, jazdec Marc
Marquez suverénne obhájil titul majstra
sveta v šampionáte MotoGP, a to dokonca
rekordným počtom víťazstiev v rade za
sebou.
Prehliadkou pestrosti a fantázie bude
nepochybne sekcia Customs of Slovakia.
Fanúšikovia tuningu si prídu na svoje aj
vďaka jedinečným modelom motoriek
vyrobených na zákazku.

Ktorý motocykel získa tento rok prvenstvo?
Dozvieme sa na vyhlásení prestížnej ankety
Motocykel roka.
Príchuť nebezpečenstva do Incheby
prinesú ukážky schopností mototrialistov,
stuntriderov a chýbať nebudú ani
autogramiády úspešných motocyklových
reprezentantov z Rally Dakar Štefana Svitka
a Ivana Jakeša.

Popri adrenalíne však treba myslieť aj na
bezpečnosť. Ako sa správať na motorke,
aby ste neohrozili seba ani ostatných?
Nechajte si poradiť od skutočných
odborníkov na túto tému. Tešiť sa môžete
na prezentáciu bezpečnej jazdy na motorke
s komentárom profesionálnych inštruktorov
Bezpečne Na Motorke, ukážky výukových
metód a funkčnosti špeciálnych výukových
motocyklov s protipadacími rámami.

Malých návštevníkov potešia ukážky
a možnosť jazdenia v Junior moto akadémii.
Dospelí návštevníci si budú môcť otestovať
skútre značky HONDA v testovacom centre.

Horúcou novinkou tohtoročnej výstavy budú
adrenalínové vystúpenia kaskadérov v tzv.
Glóbuse smrti. Skúsení jazdci predvedú
kúsky, pri ktorých sa vám zatají dych!

Pozor, na výstave si budete môcť vyskúšať
aj tzv. Lean simulator! Ide o špeciálne
zariadenie so skutočným motocyklom,
na ktorom môžete zažiť naklápanie, aké
zažívajú motocykloví jazdci v zákrutách.

Nezmeškajte výstavy Motocykel
a  Boat Show od 12. do 15. marca
v Inchebe. Viac na www.incheba.sk.
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Ktorý motocykel získa tento rok prvenstvo?
Dozvieme sa na vyhlásení prestížnej ankety
Motocykel roka.
Príchuť nebezpečenstva do Incheby
prinesú ukážky schopností mototrialistov,
stuntriderov a chýbať nebudú ani
autogramiády úspešných motocyklových
reprezentantov z Rally Dakar Štefana Svitka
a Ivana Jakeša.

Popri adrenalíne však treba myslieť aj na
bezpečnosť. Ako sa správať na motorke,
aby ste neohrozili seba ani ostatných?
Nechajte si poradiť od skutočných
odborníkov na túto tému. Tešiť sa môžete
na prezentáciu bezpečnej jazdy na motorke
s komentárom profesionálnych inštruktorov
Bezpečne Na Motorke, ukážky výukových
metód a funkčnosti špeciálnych výukových
motocyklov s protipadacími rámami.

Malých návštevníkov potešia ukážky
a možnosť jazdenia v Junior moto akadémii.
Dospelí návštevníci si budú môcť otestovať
skútre značky HONDA v testovacom centre.

Horúcou novinkou tohtoročnej výstavy budú
adrenalínové vystúpenia kaskadérov v tzv.
Glóbuse smrti. Skúsení jazdci predvedú
kúsky, pri ktorých sa vám zatají dych!

Pozor, na výstave si budete môcť vyskúšať
aj tzv. Lean simulator! Ide o špeciálne
zariadenie so skutočným motocyklom,
na ktorom môžete zažiť naklápanie, aké
zažívajú motocykloví jazdci v zákrutách.

Nezmeškajte výstavy Motocykel
a  Boat Show od 12. do 15. marca
v Inchebe. Viac na www.incheba.sk.
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VÝSTAVNÝ SPRAVODAJ

SPRIEVODNÝ PROGRAM

MOTOCYKESLHOW

Denne
od 09:00 		
		

Prezentácia činností Slovenskej motocyklovej federácie
hala B2, stánok č. 31 SMF

od 09:00 		
		

Ukážky zručnosti cyklotrialových jazdcov
voľná plocha pred halou A1

od 09:00 		
		

Testovacie centrum skútrov HONDA
voľná plocha pred halou A1

11:00 a 14:00
		

Exhibičné jazdy kaskadéra Tomáša Tohta
voľná plocha pred halou A1

BOAT

12. - 15. 3. 2015

11:30 a 13:30
Prezentácia bezpečnej jazdy na motorke s komentárom profesionálnych inštruktorov Bezpečne Na Motorke
		ukážky výukových metód a funkčnosti špeciálnych výukových motocyklov s protipadacími rámami
		
voľná plocha pred halou A1
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SILNÉ STROJE, ADREN

BOAT SHOW

štvrtok, 12. marec 2015
12:00 a 15:00
		

Autogramiáda úspešného jazdca DAKARU Ivana Jakeša
hala B, stánok č. 23 KTM

 	
Slávnostné vyhlásenie výsledkov - MOTOCYKEL ROKA 2015
		
Združenie POBYS, vydavateľ časopisu SVET MOTOCYKLOV
		hala D
17:00

piatok, 13.marec 2015
10:30, 13:00, 15:00 GLÓBUS SMRTI – kaskadérske vystúpenie jazdcov zo skupiny CRAZY DAY
		
voľná plocha pred halou A1

Aj tento rok na vás v Inchebe čaká viacero
noviniek. Pozornosť návštevníkov si
nepochybne vyslúži takmer 13 metrov
dlhá a 9 ton vážiaca loď Bavaria Sport 400
HT. Ďalšou z noviniek prezentovaných na
výstave bude čln Solemar, ktorý zaujme
svojimi rozmermi. Takmer 30 metrov dĺžky
a 3 tony sú parametre, ktoré budú istotne
pútať pozornosť všetkých milovníkov plavby
na vodnej hladine.

11:00, 14:00 , 17:00 Autogramiáda úspešných jazdcov DAKARU Štefana Svitka a Ivana Jakeša
		
hala B1, stánok č. 23 KTM
12:30 		
		

Tlačový briefing SMF sezóna 2015 a motocyklová olympiáda ISDE 2015 Košice
hala B2, stánok č. 31 SMF

14:00 a 16:00
		

Ukážky zručnosti reprezentanta SR v triale Vladimíra Kothaya
voľná plocha pred halou A1

16:00		
		

Autogramiáda Dakar 2015: Ivan Jakeš a Štefan Svitko
hala B2, stánok č. 31 SMF

Máte radi vodné športy? Láka vás dovolenka
na jachte, alebo si radi vychutnáte člnkovanie
na jazere, prípadne adrenalínovú jazdu na
vodnom skútri? Romantika na lodi, alebo
dobrodružná jazda na vodnom skútri? V tom
prípade od 12. do 15. marca nevynechajte
medzinárodnú výstavu BOAT SHOW
v bratislavskej Inchebe. BOAT SHOW bude
exkluzívnou prehliadkou lodí, plachetníc,
jácht, skútrov a príslušenstva a odhalí vám
kúzlo trávenia voľného času na vode.

Milovníkov adrenalínu poteší prezentácia
tzv. Flyboardu a Hoverboardu z dielne
Zapata Racing. Chcete zažiť pocit, ktorý
môžu mať delfíny vyskakujúce nad vodnú
hladinu? Žiadny problém – s Flyboardom
je to vďaka výkonným vodným tryskám
také jednoduché! Hoverboard funguje na
podobnom princípe. Ťahá za sebou vodný
skúter, ktorý ide na plný výkon, pričom prúd
vody smeruje prostredníctvom hadice práve
do Hoverboardu. Vzniká tak dostatočne
silný tlak, ktorý vás vynesie až 5 metov nad
hladinu.

Samozrejmosťou výstavy bude ponuka
vybavenia a doplnkov pre vodné športy
a možnosť získať informácie o vykonaní
kapitánskych skúšok.

sobota, 14. marec 2015
od 09:30
		

Junior moto akadémia – ukážky a možnosť jazdenia pre mladých adeptov voľné jazdy
voľná plocha pred halou A1

10:30, 13:00, 15:00 GLÓBUS SMRTI – kaskadérske vystúpenie jazdcov zo skupiny CRAZY DAY
		
voľná plocha pred halou A1
11:00		
		
		

Pozvánka na Deň Motorkárov a Majstrovstvá Slovenska v šprinte motocyklov adrenalínové vystúpenie slovenských
kaskadérov • Bikers Centrum Slovakia
voľná plocha pred halou A1

11:00,14:00, 17:00 Autogramiáda úspešných jazdcov DAKARU Štefana Svitka a Ivana Jakeša
		
hala B1, stánok č. 23 KTM
12:30 		
		

Výstavu BOAT SHOW v rovnakom termíne
doplní výstava MOTOCYKEL, ktorá bude
exkluzívnou
prehliadkou
motoriek
najznámejších značiek.

GZ SMF za rok 2014
EXPO CLUB
nedeľa, 15. marec 2015

10:30, 13:00, 15:00 GLÓBUS SMRTI – kaskadérske vystúpenie jazdcov zo skupiny CRAZY DAY
		
voľná plocha pred halou A1

MOTOCYKEL

Návštevníkom sa predstavia ACCESS MOTOR,
APRILIA, ARTIC CAT, BMW, BOMBARDIER,
CAN AM, CPI, C2I, DERBI, DUCATI, GAS
GAS, GILERA, HARLEY DAVIDSON, HONDA,
HUSQVARNA, INDIAN, KAWASAKI, KSR
MOTO, KTM, KYMCO,LINHAI, MOTO GUZZI,

MV AGUSTA, NORTON, PIAGGIO, SYM,
SUZUKI, TGB , TRIUMPH, YAMAHA, VESPA
a VICTORY.
Ponuku sériovo vyrábaných motocyklov
doplní viacero mimoriadne zaujímavých
kúskov. Vystavené športové špeciály
určite nenechajú chladným ani jedného
muža. Honda ukáže stroj CRF450 Rally,
ktorý dokončil najťažšiu rely sveta Dakar
celkovo na druhom mieste. S ďalším

špeciálom, Hondou RC213V, jazdec Marc
Marquez suverénne obhájil titul majstra
sveta v šampionáte MotoGP, a to dokonca
rekordným počtom víťazstiev v rade za
sebou.
Prehliadkou pestrosti a fantázie bude
nepochybne sekcia Customs of Slovakia.
Fanúšikovia tuningu si prídu na svoje aj
vďaka jedinečným modelom motoriek
vyrobených na zákazku.

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

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

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

BEL, SPOL. S R. O.

tel.: 274 776 702
274 773 493
fax: 274 812 023
e-mail: perkins@bel.cz
WWW.BEL.CZ

Distributor firem:

PERKINS

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

Solé Diesel

španělské lodní motory s výkonem 16 – 83 HP.
ZAJIŠŤUJEME DODÁVKY MOTORŮ, SERVIS,
DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ.
Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na výše uvedené
adrese. Informace naleznete také na stránkách zastupovaných
ﬁrem PERKINS https://www.perkins.com/marine
nebo Solé Diesel http://www.solediesel.com/english/.

www.motorsport.cz
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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

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

NAFTOVÁ PLÍSEŇ
ohrožuje bezpečnost plavby

Více než 80 % všech nádrží vykazuje známky znečištění
Stále více skipperů si na svých lodích pěstuje nebezpečné bakterie, aniž by o tom vůbec věděli. Tak zní
výsledky vůbec první analýzy naftových lodních nádrží v Evropě, kterou nechala zhotovit společnost
SeaHelp ve spolupráci s renomovaným německým časopisem Wassersport. Analýzu provedla v prosinci
2014 v Dalmácii ﬁrma MFT Mikroﬁltertechnik , jejíž specializací je čištění nádrží, společně s chorvatskou
marínou Olive Island Marina. Během dvoudenní akce byly zkontrolovány nádrže na 29 lodích, z nichž
25 bylo inﬁkováno tzv. naftovou plísní. U 21 případů bylo postižení plísní již tak rozsáhlé, že při velkém
vlnobití hrozilo zanesení palivových ﬁltrů a tím i riziko selhání motoru. K jakým následkům může dojít,
když se posádka se svou zcela neovladatelnou lodí ocitne v blízkosti skalnatého chorvatského pobřeží, si
snadno dokážeme představit.
Přestože analýza byla původně Marinou Olive Island na jaderském
ostrově Ugljan zamýšlena pouze pro vyšší spokojenost jejích hostů
a nečiní si nárok na úplnost, prokázala však zcela jasný fakt. V bezpočtu lodních nádrží číhá nebezpečně kontaminované palivo, aniž
by si toho majitel lodi vůbec všimnul. Jedná se o velice záludnou
skutečnost, protože pokud v této situaci se skipper na moři dostane
do špatného počasí s velkými vlnami, bývá již většinou pozdě. Nafta se rozlije po celé nádrži a černá, blátivá hmota (shluky bakterií),
která byla dosud usazená na dně, se rozvíří. Bakterie z nádrže jsou
pak společně s naftou nasávány čerpadlem přes palivový ﬁltr, kde
většinou jejich cesta končí a dojde posléze k náhlému a nečekanému ucpání palivového ﬁltru. Tím se přeruší přívodu paliva k motoru
a motor náhle vysadí. Loď se ve vlnách stává zcela neovladatelnou.
V této komplikované situaci lze jen stěží pomýšlet na opravu. Je to
noční můra každého skippera.
Šéf společnosti SeaHelp, který je zároveň iniciátorem této studie, upozorňuje, že panika, která se díky tomuto jevu obecně šíří
není úplně od věci: „Zejména v prvních měsících plavební sezóny,
po odzimování, se hromadí případy, kdy se lodě ve špatném počasí
dostanou do stavu nouze, protože u nich došlo k náhlému vysazení motoru.“ V minulosti se takové případy zahrnuly do kategorie
„technické selhání“. Loď byla odtažena do nejbližší dílny, kde jen
vyčistili palivové ﬁltry a pak se vrátila zpět na moře, které se obvykle
mezitím uklidnilo a zákeřný kal se opět usadil na dně nádrže. A to
až do příští bouře. Poté, co SeaHelp začal po každé takové závadě
naftového motoru doporučovat důkladnou kontrolu palivových ﬁltrů vyšlo najevo něco, co čekal jen málokdo. Palivové ﬁltry zanesené
naftovou plísní jsou zodpovědné za více než jednu třetinu výjezdů
zásahových lodí SeaHelp k případům, kdy došlo k náhlému selhání
motoru.
Ne vždy však všechno proběhlo úplně hladce. Nedaleko jadranského ostrova Mali Lošinj došlo k náhlému selhání pohonu v plně
obsazené motorové plachetnici, a to právě kvůli ucpanému palivoINZERCE
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vému ﬁltru. Loď se v bouři doslova roztříštila o skalnaté pobřeží. Výsledkem byli čtyři lehce zranění a jedna těžce zraněná turistka, která
byla zachráněna jen díky velkému úsilí záchranářů. Podobné události
potvrzuje i Achim Burmester, specialista na čištění nádrží ﬁrmy MFT
Mikroﬁltertechnik GmbH: „Jednomu skipperovi vysadil motor přímo
uprostřed plavební dráhy, protože biologické složky motorové nafty
zablokovaly přívod paliva a když se k němu začal přibližovat protijedoucí remorkér, podařilo se mu uniknout jen tak, že skočil přes palubu.“ Internetový časopis Spiegel Online nedávno uvedl, že ucpané
palivové ﬁltry byly také příčinou nehody trajektu Wittdün u prázdninového ostrova Amrum, při které bylo zraněno 30 školáků. Odborníci nyní odhadují, že skutečný počet případů, v nichž byla takto
znečištěná nafta příčinou nehod s lehčími či vážnějšími následky, je
výrazně vyšší, než si původně mysleli.
Tento názor podporují i výsledky šetření v přístavišti Marina Olive Island u Zadaru. Toto přístaviště má pro své hosty, kteří zde
dlouhodobě kotví, sjednáno členství v asistenční službě SeaHelp.
Příslušný členský poplatek je zahrnut v ceně kotvení, a proto má
služba SeaHelp k dispozici adresy všech příslušných majitelů lodí.
Firma MFT Mikroﬁltertechnik majitelům lodí zdarma nabídla provedení endoskopie nádrží a do týdne 30 skipperů podepsalo plnou moc k provedení prohlídky nádrží. Tým určený k prohlídce se
skládal z jednoho zaměstnance služby SeaHelp, dvou odborníků
na čištění nádrží, jednoho zástupce časopisu Wassersport a šéfa
přístavu Olive Island Marina.
Za účelem prohlídky bylo uvolněno víčko čidla hladiny a takto
vzniklým otvorem byla do nádrže zavedena více než dva metry
dlouhá hadice endoskopické kamery. Sonda na konci hadice přenášela obraz z vnitřku nádrže na malý monitor. To, co bylo pro
laika jen stěží rozpoznatelné, přineslo Achimu Burmesterovi cenné
poznatky. Kromě pouhých čtyřech z celkem 29 lodí, které byly nakonec zkoumány, byly všechny více či méně znečištěné nebezpečnou naftovou plísní. 21 z nich by se pravděpodobně, ne-li téměř

jistě, dostalo při dalším výjezdu na rozbouřené moře do problémů. U čtyřech dalších lodí byly již do jisté míry také viditelné stopy
této nebezpečné plísně. I v takových případech odborníci ﬁrmy
MFT Filtertechnik doporučují preventivní vyčištění nádrže, protože
při stání lodi v zimních měsících by se tento stav určitě dále jen
zhoršoval. Pouze u čtyř lodí, jednalo se o motorové jachty, nebyly
nalezeny žádné známky znečištění. Abychom se ujistili, odebrali
odborníci z každé nádrže, která byla zamořena nebezpečnou plísní, další vzorky paliva.
Všichni majitelé lodí byli samozřejmě informováni podrobnou
zprávou o výsledcích kontroly stavu paliva v jejich nádržích, které
byly pro mnohé z nich překvapením. Poté si samozřejmě mohli zvolit,
zda čištění nádrží provedou vlastními silami nebo zda požádají ﬁrmu
MFT Mikroﬁltertechnik, aby provedla nezbytná opatření. Achim Burmester k tomu dodal: „Pokud se najde alespoň deset skipperů, kteří
nás osloví, jsme ochotni znovu přijet do Dalmácie a vyčištění nádrží
provést přímo v místě. V takovém případě jsou náklady na dopravu
pro každého zájemce v přijatelných mezích.“
Odborníci na pohonné hmoty se shodují, že bez vyčištění a důkladné desinfekce nádrží nelze tento problém odstranit. Jakmile je
nádrž již jednou nebezpečnou naftovou plísní zamořena, pomůže
jedině úplné odčerpání paliva. Poté je nezbytné důkladně vydezinﬁkovat nejen stěny nádrže, ale také celý palivový systém. Při dalším
plnění nádrže by se mělo k naftě přidat vhodné aditivum, které
zabrání opětovnému výskytu plísně. Achim Burmester upozorňuje:

„Pokud se naftová plíseň v nádrži již objevila, nepomohou vám žádná aditiva. Tady pomůže jen vyčištění nádrže. Poté již můžete palivo
vhodnými přísadami ochránit před vznikem plísně.“ Mnozí výrobci
aditiv vám totiž naslibují cokoliv, jen aby prodali své zboží.
Příčina vzniku naftové plísně, která postihuje stále více skipperů, má příčinu v právních předpisech EU. Směrnice o obnovitelných
zdrojích (ES, 2009/28/ES) požaduje po většině členských států,
aby bylo až 7 % motorové nafty získáno z obnovitelných zdrojů.
Do roku 2020 se má tento podíl pro všechny členské státy zvýšit
až na 10 %. Ale to, co je ještě poměrně přijatelné pro osobní a nákladní automobily s každodenním provozem, způsobuje u sezónních dopravních prostředků, jakými lodě bezesporu jsou, značné
problémy. Přimíchávání bionafty podporuje absorpci vody v palivu,
a tím výrazně podporuje růst bakterií v nádrži, ze kterých se nakonec vytvoří naftová plíseň. Přední ropné společnosti v poslední
době nikoliv bezdůvodně doporučují spotřebovat palivo v nádrži
maximálně do půl roku.
Jedno je jisté. Problémy s naftou se nyní objevují víc než kdy předtím, a to právě u rekreačních lodí. S očekávaným zvýšením podílu
bionafty se situace může ještě více zhoršit. V dlouhodobém horizontu se nabízí jediné řešení a sice použité palivo musí být vyrobeno
přímo pro potřeby skipperů. Jednou z možností je palivo společnosti
Hamburger Tool Fuel, která pochopila situaci a uvedla na trh palivo
(naftu) z obnovitelných zdrojů vhodné pro lodě. Další informace k tomuto tématu naleznete na webu SeaHelp.eu.
■
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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

PRODÁM
PLACHETNICI

Benetau 43
(12,85 m), 1998,
Baotic Trogir. Perkins,
komplet po GO
včetně nového vybavení.
Cena: 36 900 EUR.

9 Pomocné člunky

Info mailem:
david.holzmann@seznam.cz

10 Závěsné motory
11 Vestavné motory
12 Elektronika

Prodám jedinečný jolový křižník, celodřevěnou plachetnici, oldtimer, rok výroby 1949, kompletně zrekonstruován
v roce 2013/14. cena 350.000 CZK - bez
dalších investic. 725327022, e-mail: antonin.kovacs@skyport.cz

13 Plachty
14 Oblečení
15 Pojištění
16 Školení, kurzy

Prodám kajutovou loď pro 7 lidi se spanim pro 4 lidi Doriff Werft 660 rok 1979
motor OMC 225 V8, šířka 6,5m, šířka
2,48 m, ve velmi dobrém stavu, jeta
pouze sladkou vodou – Bodamské jezero. 605884067, e-mail: dyno1112@
seznam.cz

17 Charter
18 Údržba a opravy
19 Zimní stání
20 Přístavní místa
21 Kontakty
22 Tažná auta
23 Přívěsy
24 Přeprava
25 Literatura
26 Ostatní
27 Nemovitosti u vody
28 Obytná auta a karavany
29 Vybavení pro potápění
30 Rybářské vybavení

1 Plachetnice
Prodám kajutovou plachetnici Delphia
860, r.v. 2003. Výborný stav, motor Volvo,
k vidění na Slapech, bohatá výbava, více
informací na vyžádání. Cena 750 000,-.
Stanislav Vojtíšek, e-mail: svojtisek@
gmail.com
Prodám kajut.plachetnici Miton 23. dřevěná konstrukce + laminát. Loď je málo
používaná a je ve velmi dobré kondici
interiér umožňuje pohodlný pobyt 4čl.
posádky.motor 5hp cena 80000.Jan Hola
739304830, e-mail: holajan@centrum.cz
Kajutová plachetnice Neptun 25 - německé výroby, d. 7,5, š. 2,5, ponor 1,2 váha
1,7 t. Stojná výška. 602294671, e-mail:
mjedlicka@volny.cz

Prodám plachetnici typu Jolový křižník rv 1976. Konstrukce trupu dřevěné
žebrování, laminát. Nástavba je olaminovaná překližka. Délka 6,6 m, max
šířka 2,2 m. Váha cca 1 t. Kýl je pevný, lze ho demontovat. Je k ní dřevěný
podstavec konstruovaný pro montáž
na standardní paletový vlek. Posádka
max 6 osob. Závěsný motor Honda
8HP 4takt rv 1995. h.drnek@seznam.
cz, 724427421
Prodám švédskou námořní laminátovou
plachetnici Albin 57 ve velmi dobrém
stavu. Čtyři lůžka, nová hlavní plachta,
motor Mercury 2,5 HP pravidelně servisovaný. Sklopný kýl 350 kg, ponor 0,51,2 m. Není třeba vůdce malého plavidla, ani registrace lodi. Zájemci volejte
na 602416941, nebo ondracek@mart-plastic.eu
Prodává se krásná plachetnice GIGA,
materiál dřevo-laminát, ploutvokýl, vyrobená v roce 1981 profesionálním truhlářem-loďařem, který ji po 33 letech neustálého opečovávání prodává. Délka
6,40 m (bez čeleně), šíře 2,10 m, výška
v kajutě cca1,50 m. Osvětlení jak vnitřní tak venkovní. Čelen na přídi, zadní
schůdky do vody, vše dělané majitelem
na míru. Celý interiér je z mahagonu,
krásný. Minulý rok byly dělané nové
očalouněné matrace na spaní. kladivoun@volny.cz, 603763116

Prodám člun – loď
Honda Origo Grand
S470L – 4x plnohodnotné sezení –
možnost slunečné
paluby na přídi lodi
k opalování, 50 koní
Honda motor, klakson, naváděcí světla, osvětlovací halogeny, integrovaná
nádrž v přídi lodi,
palivoměr, otáčkoměr, ukazatel trimu
motoru, rychloměr,
počítadlo hodin provozu, klakson, navigační rampa, můstek, 4x odkládací uzavíratelný prostor,
střecha proti slunci, vodotěsné rádio s USB, vodotěsné repr, vice foto, zašlu,
Tel. 604 111 999, e-mail: radek@auto-chiptuning.eu

3 MOTOROVÉ LODĚ
Prod. mot. loď SEA RAY 250 SUND. s vlekem 5,7 MPI obchůz. kabin, dvoj. okruh
chlaz, nerez rad. oblouk, rodinný cruiser
v OK stavu, celor. garáž. 2kaj, WC,sprcha, el. kotva 659000 Kč 608254625
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. Telefon:
607417403, e-mail: nakupka@seznam.cz
Nabízím kajut. diesel. loď – 70 HP, délka 5 m, otyp. pro 5 osob, hydr. Z noha,
vpřed, N, vzad, spotř. 5 l nafty, Kabrio,dobrý stav + otyp. vlek na 1000 kg. Cena
za soupravu 110 000 kč. 602734534, e-mail: pavelholas52@gmail.com
Prodej. Motorový člun Boesch určený
pro Wakeobarding a Vodní lyžování.
Motor Ford Marine Ohio USA 260 HP
5,8 8-válec. Najeto 1014 motohod.
Trup lodi po střední opravě.Překližka.
603803038, e-mail: vodni.lyzovani@
seznam.cz
Prodám otevřený motorový člun Selva
5,5, motor Selva 70HP, dvoutakt s odděleným dávkováním oleje do paliva,
s otypovaným bržděným přívěsem. Cena
245000 Kč. e-mail: aniko@volny.cz
Prodám rybářský člun NITRO 640 LX včetně brzděného vleku. Používán výhradně
na sladké vodě, rok uvedení do provozu
2007, používán 2x 14 dní v roce. Čtyřtakt
60 HP. Řada doplňků. 602710902, e-mail:
r.masarik@krab-brno.cz
Shipman 28, konstruktér Olle Enderlein
95 000 SEK. Nabízíme k prodeji naší jedinečnou loď Shipman 28. konstrukce Olle
Enderlein Švédsko 8,86 x 2,6 x 1,55, pavel.sulc3@gmail.com
Prodám motorový člun Stingray 200
CS, r. 2000, motor Mercruiser 4.3LX, ca

250 m.h., naprosto spolehlivý, ve velmi
udržovaném původním stavu,nepoškozený interiér, trup a Z-náhon absolutně
bez kolize, 2. majitel (dovoz SRN), kajuta a paluba s variabilním uspořádáním,
nové chem. WC (nepoužité), vařič, dřez,
tank na vodu, sprcha na zádi, 2x plachta+bimini, loď je vybyvená vším potřebným,
je třeba to vidět. Vlek je k lodi německý
2-osý, brzděný Harbeck s RZ a nosností
2t. dalea@email.cz, 602222113
Super Indios 18´ postavený v roce
1968 italskou firmou Colombo v konstrukční kategorii RIVA. Člun je ve stavu před renovací bez laku na původní
mahagonové dýze a v odstrojeném
stavu. Všechny doplňky včetně kování
a polstrování jsou původní a ve skvělém stavu. Člun je bez vestavěného
motoru MerCruiser 120HP pouze s originál „Z“ náhonem Mer Cruiser. Trup:
sklolaminát + mahagon, dýha, Opal.
plošina, schůdky, plachty. Přepravní
přívěs je součástí prodeje. PTekyla@
seznam.cz, 725078836
Prodám kajutovou loď Galia 485 s motorem Mercury 50HpFS, r. v. 2006 vč.
přepravníku, r. v. 2012, vše v perfektním
stavu (pravidelný servis, možno doložit).
Nadstandartní výbava, sonar, kompas,
cabrio, bimini, převozní plachta. Celková cena 339 tis. Kč, při rychlém jednání
sleva. galia485@email.cz 607525351,
777033047
Prodám motorovou loď SEA RAY 250
SUNDANCER d. 8 m, š. 2,49 m, Mercruiser 5,7 l MPI 230 PS dvojitý okruh chlazení motoru homologace pro 10 osob,
obchuzná kabina, chrom. radarový oblouk, držák pom. motoru, naloďovací příď,
držáky fendrů + nerez zábradlí, rodinný
cruiser v pěkném stavu, vlny 2 m bez problémů, bytelná nikdy nepoškozená loď,
pravidelný servis, kryc. plachty, celoročně
v zateplené garáži, vlek 3500 kg nikdy
nepotopený do vody, r.v.2003, Rm1563@
email.cz 608254625

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
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Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

Prodám lodˇ Century boot, RAVEN
200, rok výroby 1975, veterán, v rozebraném stavu, nový motor Mercruiser
888 4,9 V8, noha Mercruiser Stern
drive , vozík dvouosý, 6,4 m délky nosnost 1700 kg, michal.skribuckij@email.
cz, +420 777 222 968

6 NAFUKOVACÍ ČLUNY
Kompletní nafukovací člun LODESTAR
320, s vysokotlakou nafukovací podlahou a integrovaným podvozkem. Nožní
pumpa a adaptér na nafukování kompresorem / pro nafouknutí u čerpací stanice.
Mirka, 728415376, e-mail: boumirka@
centrum.cz
Prodám nafukovací motorový člun
včetně dálkového řízení a motoru Selva 25HP/2takt. Stříška ve špatném
stavu. Jinak vše ok a funkční. Cena
25 000 Kč za komplet. Možno vč. vozíku. 608921926, e-mail: 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 40l 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, e-mail: ou.lebeda@seznam.cz
Zodiac FR 360 + motor Yamaha 15 HP,
motor i člun mají najeto 10 hod. po první
výměně oleje, koupeno na podzim 2013,
velmi málo používané, prakticky nové.
Nadstandartní výbava – druhá lavička,
přepravní kolečka, tažná oka, přepravní
stojan na motor. Možnost odpočtu DPH.
tel. 777 020 485. e-mail hardmanuh@
hardmanuh.cz
Prodám gumový, nafukovací člun Allroundmarine 390 s nafukovacím kýlem a nafukovacími podlážkami. Motor Suzuki 15
HP. Komplet jako nový, jednou použitý.
Super kvalita za super polovinu pořizovací ceny. jnaus@stavebni-mechanizace.
cz, 602529585
Člun s pevným kýlem, délka 6,5 m šířka 2,5 m. Na člunu je nový motor SELVA F150 4-takt 110,3 kW (zakoupený
a montovaný v autorizovaném servisu
v ČR) současný stav cca 50 Mhod. 4takt.
S výměnou byla provedena kompletní
výměna řízení a řazení včetně nových
přístrojů (digitálních budíků) a startovací
baterie. je vybaven navigací GPS Garmin 3005 C (barevný displej) k navigaci
2x karta + orig. Čtečka k PC Sonar PARAMOUNT 3D, 2x nerez. Info@raydiving.com, tel. 603523533
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Prodám nafukovací člun Yamaha 230
S (vč. podlážka skládací 3dílná dřevěná
s Al výztuhami, lavička) + příslušenství
(hustící adaptér, náhradní hustící ventil,
klíč pro ventil). Pěkný stav. divezonecz@
gmail.com, 602218880

9 POMOCNÉ ČLUNKY
Rybářskou hliníkovou pramici 530 x
240 cm, výška bortu 95 cm, dvojité
dno se vzduchovou kapsou. Kvalitní
provedení tovární výroby – 3 mm hliník. Loď má výborné jízdní vlastnosti,
je vhodná k rybolovu na vodních nádržích, jezerech nebo řekách. Ve výbavě lodi je: kotvení na pětimetrové
ocelové tyče, lodní naviják s ocelovým
lanem, přední natáčecí světlomet,
vnitřní a venkovní osvětlení na přídi
i zádi bílými a červenými led světly pro
noční rybolov. Jiri.zelva@seznam.cz,
tel. 777706224

10 ZÁVĚSNÉ MOTORY
PRODÁM závěsný motor TOHATSU
5PS, najeto 30 MTH, servisovaný, cena
22.000 Kč. Liberec. telefon 602136083
Prodám lodní motor Honda 2,3 HP.
Vzduchem chlazeny a málo používány motor. R.v: 2006 najeto cca 40mth.
Dělaný servis každou sezonu. Cena
13.500 Kč. stanislav.zalevskiy@email.
cz, 721474060

11 VESTAVNÉ MOTORY
Prodam kompletni diesel motor MB
s prevodovkou a kompletnim přislušenstvy. tj. budiky elektrika přistrojova deska
včetně vypinaču, tahla, je v TOP STAVU, dovoz Šwicarsko, najeto 1120 mh,
servisovano ve swicarsku. dyno1112@
seznam.cz, 605884067
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

Guy Coach délka 15 m šíře 4,50 m
rv.1969 rekontrukce 2009. 2 nové Mercruiser 190 kW. Slovenské papíry, loď
v Chorvatsku. 1 540 000 Kč.
tel.: +420 608 871 838

27 NEMOVITOSTI U VODY
Prodám pozemek připravený k okamžité výstavbě loděnice v katastru obce
Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice. Přímý majitel. RK nevolat. Cena
187 Kč/m2. Celkem 1 157 904 Kč. Michal, 739847727, e-mail: ketuordek@
seznam.cz

DALŠÍ
AKTUÁLNÍ NABÍDKU
LODÍ NA PRODEJ
NAJDETE
na:

www.lode.cz

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

www.lodniplachty.cz

READY LINE s.r.o. – prodej lodí, servis lodních motor˜
Sportis Idea
2000

Q
Q
Q
Q
Q
Q

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

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. 100 km/h, 1000 kg
krycí plachta pȱepravní, parkovací

Do provozu uvedeno 2014 (pŒedvádÔcí model),
možnost odpoËtu DPH, od nákupu zaËíná záruka 24 mÔsícŢ.
Cena 590.000 KË vË. DPH

NABÍZÍ LODċ: SACS, Sportis, Ranieri, Bombard, Honda, Zodiac
MOTORY: Evinrude, Honda, Mercury, Suzuki, Tohatsu, Yamaha, Parsun

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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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 che r. c z

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

FORMY ČLENSTVÍ:
1. MajitelskýPas

od 90 € ročně

Cena se odvíjí od délky lodě, loď je členem, nezáleží na tom, kdo je na palubě.

2. CharterPass

za 75 € ročně

Platí pro jednu až čtrnáctidenní charterovou plavbu. Nejde rozdělit. Charterová loď je členem.

3. SkipperPass

od 140 do 400 € ročně

Cena se odvíjí podle délky lodí. Členem je skipper, nezáleží na tom, na jaké je lodi.

Délka členství je vždy 365 dní bez ohledu na to v jakém měsíci
bylo členství uzavřeno.
Členem mohou být i lodě využívané k podnikatelské činnosti.
Ceny Vám v tomto případě rádi zkalkulujeme.

+
+
+
+
+

Bezplatné služby pro naše členy:
Odtah
Dovoz náhradních dílů k lodi
Pomoc při startování
Dovoz pohonných hmot
Uvolnění lan / sítí z propeleru

+
+
+
+

Stažení z mělčiny při lehkém
nasednutí
Převoz osob 24h
Poradenství ohledně počasí a revíru
V ČR možná platba v Kč

Využijte naši novou službu pojištění lodí za výhodných podmínek
a nechte si od nás zdarma zpracovat nezávaznou nabídku!
Více info najdete na:
www.sea-help.eu/cz, info tel.: 602 325 965, nebo ofﬁce-ost@sea-help.eu.

