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Kuboušek Water Sports CZ s.r.o.

PRODEJ A SERVIS PLACHETNIC
BAVARIA A KATAMARÁNŮ NAUTITECH

vlastní fl otila • charter • předváděcí lodě 
v Čechách a v Chorvatsku

výhradní zastoupení pro Českou republiku
www.kubousek.eu / marine@kubousek.eu





STINGRAY 198 LX
S MOTOREM MERCRUISER 4,3 l MPI
IHNED K ODBĚRU
CENA PO SLEVĚ:
39 580 USD + DPH
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NEPŘEHLÉDNĚTE

Věnování členství
v SeaHelp

pro rok 2016.

Číslo dárkového poukazu:Pro uplatnění poukazu kontaktujte kancelář SeaHelp pro Východní Evropu na
      +420 602 325 965 nebo        offi ce-ost@sea-help.eu. Poukaz lze uplatnit pouze
do 31. 3. 2016 a má hodnotu příslušného objednaného jednoročního členství.
     ☎    

Hladina vody 
na Orlíku 
je stále nízká

Sezona 2015 je definitivne minulostí a my jako 
každoročně stojíme tímto okamžikem vlastně na 
prahu sezóny nové. Za dlouhých podzimních ve-
čerů máme ideální příležitost hodnotit a hledat 
nové. Tím mám na mysli především plavby, revíry, 
zkušenosti a v neposlední řadě v našich myslích 
se objevuje zcela jistě i  úvaha nad prodejem naší 
stávající lodě a koupě lodě nové.

Pokud se podívám sám na právě uplynulou se-
zonu, musím konstatovat, že největším zklamá-
ním pro mne byl přístup státních institucí k řešení 
nedostatku vody na Vltavě řešený zásadním upuš-
těním Orlíka. V tuto chvíli je jasné a připouští to 
i oficiální místa, že hladina Orlíka do budoucna 
zůstane pod dlouholetým normálem. Jak moc, 
na jak dlouho a co toto přinese, resp. způsobí re-
kreačnímu využití celé obrovské oblasti zasahující 
do území dvou krajů, lze zatím jen odhadovat. 
Záležet bude právě na konkrétní výšce hladiny. Ve 
své činnosti budou kromě marín omezeny i další 
podnikatelské subjekty, jejichž hospodářský výsle-
dek závisí právě na rekreační sezoně.

Klidný konec roku všem čtenářům 

Petr Zajíček

Výměna průkazů způsobilosti vůdců

a členů posádek plavidel

vydaných Státní Plavební

správou.
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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

SELVA C 6,7 CABIN r. v. 2011 + Suzuki DF200 r. v. 2011 najeto 90 Mth + přívěs 
d. 6,65 m, š. 2,53, poč. osob 7, rádio BOSS Marine, el. kot. vrátek dálkové ovl. + nerez 
kotva, vysílačka, Fishfi nder Humminbird 170, GPS Raymarine vč. map, propeller, 
držák pom. motoru, bimini, persenik, zimní plachta, přídový motor s dál. ovl., příd. 
matrace, sprcha, WC, umyvadlo s tekoucí vodou, spací prostor pro 2 osoby, vel. úložné 
prostory, odpočet DPH. CENA 1.190.000 Kč vč. DPH (vč. přepravníku).

SEASWIRL 2100 r. v. 
2000 s mo to rem Evinru-
de Ficht 150E + přerav-
ník na 2000 kg, d. 6,4 m, 
š. 2,55 m, počet osob 
7, záv.motor zn. EVIN-
RUDE FICHT 150E r. v. 
2000, v. 112 kW, přívěs 
zn. FREEWHEEL r.v. 2014, 
kompl. Bimini, persenik, 

kokpitový stůl, rádio, 3 x fendr, WC, trim klapky, žebřík, náhr. pro-
peller, rok starý antifouling, echolot + GPS Garmin, odpočet DPH.
CENA: 390.000 Kč vč. DPH.

Sea Ray 290/325DA SUNDANCER rok výroby 2006 poprvé 
na vodě 2007.  Motory 2 x Mercruiser 5,0 MPI Bravo 3 (2x 194 kW) 
530 PS  najeto 268 MTH Převodovky Z-náhony Mercruiser Bravo 
III nerezové duopropellery, d. 9,47 m, š. 2,9 m, váha 4195 kg, ná-
drž 473 l, nádrž na vodu 106 l, fekální nádrž 106 l, 2 kajuty, klima-
tizace / topení v kajutách, el. kotva,atd. zazimována v suché ma-
rině v Chorvatsku v oblasti Murteru, CENA: 70 000 Euro vč. DPH 
(odpočet DPH možný), vč. T2L protokol – prokazující chorvatské 
celní správě zaplacení DPH.

Maxum 2400 SCR r. v. 
1996 model 97 s moto-
rem Mercruiser 5,7 výkon 
250 HP d. 7,6 m, š. 2,5 m, 
počet os. 7, 2 kajuty, LCD 
TV, radio BOSS Marine, 2x 
sprcha, Fishfi nder Humin-
bird 3D, persenik, bimini, 
bojler, teplá i studená 
voda, mikrovlná trouba, 
lednička, macerátor, el. + lihový vařič, el. kotevní vrátek s řetezem, 
marine vysílačka, autom. Nabíječka, rok starý antifouling.
CENA: 470.000 Kč bez přepravníku.

Crownline 270 BR r. v. 2005 s motorem 
Mercruiser 350 Mag najeto 330 Mth + 
bržděný přepravník Steinbacher 2006. 
d. 8,30 m, š. 2,59 m, počet osob 10, persenik, 
stolek, rádio s CD, duo propeller, WC, 
koberce, hloubkoměr, chladící box, odpočet 
DPH. CENA 900.000 Kč bez DPH

Maxum Cuddy 2352 MH r. v. 1997  s motorem Mercruiser 5,7 EFI 
výkon 260 HP + přepravník R.H.C. r. v. 2001 d. 6,55 m, š. 2,54 m, 
počet os. 8, umyvadlo, záďová sprcha, kompl. Bimini, lednice 
s mrazákem, Fischfi nder, GPS Navigace s podklady pro celé HR, 
nerez. kotva, najeto 30 MtH – možnost doložení faktury.
CENA: 450.000 Kč vč. přepravníku.

Apex A 17, r. v. 2008 
s motorem Suzuki DF100 
r.v.2008 včetně přeprav-
níku. d. 5,33 m, š. 2,31m, 
počet osob 8, lak. oblouk 
pro uchycení antény 
a osvětlení, vrchol. svět-
lo, zadní sklopná seda-
dla, nerez. žebřík, lano 
+ kotva, 4 x fendr, perse-
nik, radio + repro Pioneer, 2 ks pádla, autom. bilge pumpa, nerez. 
tažná tyč na lyže a wakeboard, rok starý echolot Humminbird 
597 combo, přívěsný vozík r.v. 2009 do 750 kg, odpočet DPH.
CENA: 390.000 Kč včetně DPH.

MYRA PLAST 21 r. v. 
1970 s motorem Nanii 
Diesel N3  r. v. 2014 vý-
kon 20 HP + přeprav-
ník na 2000 kg r. v  2013 
v posledních 2 letech 
proinvestováno do pří-
slušenství a oprav 1,5 mil. 
korun. Lod je velice sta-
bilní s nízkou spotřebou. 
d. 6,4 m, š. 2,3 m, počet osob 6, autom. Nabíječka, šupl.lednice, 
nezávislé naftové topení, el. kot. vrátek, zád. sprcha, navigace 
vč.echolotu Raymarine, motor Nanni Diesel 20 HP r. v. 2014 nízká 
spotřeba 10 l na 100 km, palivová nádrž 60 l, nádrž na vodu 100 l, 
břeh. přípojka, rozvod 220 V, autom. bilge pumpa, kompl. nové 
uložení hlavní hřídele, přepravník R.H.C na 2000 kg r. v. 2013 na-
jeto 1000 km. CENA 750.000 Kč včetně přepravníku.
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* TRAVEL BOX
* kompresorové autochladničky
* objemy 15 - 130 litrů, 22 typů
* kompresory SECOP (Danfoss) 
* napájení 12/24V 110-230V (dle typu)
* digitální ovládání -20°~10°C
* podpěťová ochrana baterie
* skvělá cena / špičková kvalita

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

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

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

www.indel-b.czwww.indel-b.cz
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Zazimování motorů je principiálně u většiny motorů podob-
né, v detailech se však může lišit, ať už druhem chlazení motoru 
(jednookruhové; s tepelným výměníkem, kýlové 
chlazení, apod.), nebo způsobem ochrany proti 
mrazu (napuštění chladícího okruhu nemrznou-
cí směsí; vypuštění chladícího okruhu, apod.). 
Naše zkušenosti praví, že při zazimování se 
často na některé důležité body zapomíná např. 
na vypuštění vody z hadic nebo pumpy vnějšího 
chladícího okruhu, voda zůstává mezi lopatka-
mi impelleru a pokud zde zamrzne, může být  
na jarní překvapení zaděláno, např. v podobě 
popraskané pumpy.

Majitelé lodních pohonů se Z-pohonem by 
měli svou pozornost také zaměřit na zbytkovou 
vodu v noze pohonu. Často dochází po vytažení 
lodě z vody a usazení na vlek ke zvednutí nohy z důvodů převozu 
lodě na zimoviště. Avšak opomíná se, že voda mohla ve zdviže-
né noze zůstat a první mrazy, kdy již noha není chráněna stabilní 
teplotou pod vodou, pak nekompromisně vykonají své. Některé 
typy Z-pohonů sice mají odtokové kanálky, ty však bývají po se-
zóně velice často zarostlé nebo zanesené a ucpaný odtok tak 
nedovolí vodě samovolně odtéci. Rozhodně není od věci nohu 
pohonu  před zazimováním spustit plně dolů a přesvědčit se, že 
zbytková voda skutečně vytekla a pro jistotu spodní část nohy 

zabalit igelitovým pytlem a stáhnout např lepící páskou.  Větši-
na výrobců ve svých návodech k obsluze popisují kroky, které je 
nutno provést při zazimování celé pohonné jednotky. Vůbec není 
od věci se s postupem seznámit nebo se obrátit na servis, který 
vám kompletní zazimování lodě a ochranu lodního pohonu před 
mrazy provede. 

K zazimování lodě pak také patří a prakticky všichni výrobci 
lodních motorů i doporučují provést na konci sezóny pravidel-
nou výměnu olejů, olejových a palivových filtrů a předfiltrů. Lodní 

motor je tak kvalitněji zakonzervován a při vý-
měně oleje, ať už v motoru nebo v noze po-
honu, lze před zimou ještě zavčas objevit např. 
přítomnost vody z důvodů netěsnosti, které by 
následně v zimním období a další sezóně mohly 
napáchat další škody nebo vás na jaře servisním 
zásahem krátit o drahocenný čas lodě na vodě. 

K dalším krokům by měla patřit celková kon-
zervace motoru (vnější i vnitřní pomocí konzervač-
ního spreje do sání vzduchu), pohyblivých částí, 
přidání aditiv do paliva s anti-korozními účinky 
a kontrola ochranných anod proti elektro-korozi. 

Nezapomeňte rovněž na baterie, obě bate-
rie jak provozní tak i startovací motorová musí 

na zimu z lodě ven a alespoň jednou za 2 měsíce připojit na nabíječ-
ku aby se udržely v dobrém stavu a nezkracovala se jejich životnost.

V případě zájmu o provedení zazimování nebo provedení pra-
videlné výměny olejů a filtrů na vaší lodi jsme připraveni přijet 
k vám na místo nebo vaši loď prohlédnout a zazimovat na naší 
provozovně na Praze 6 v Papírenské ulici 4. Neváhejte nás proto 
kontaktovat na tel. číslech.: 777180027 nebo 777180007. Spo-
lečnost PASLER & RATTAY, s.r.o. je autorizovaným servisem Volvo 
Penta, více informace o nás naleznete na www.boatyard.cz.

MÁM SPRÁVNĚ ZAZIMOVANOU LOĎ?
Vážení milovníci vod, lodí a plavidel. Letošní sezo-
na je za námi a my jsme v našem servisu často pod 
palbou telefonátů, co vše je potřeba před zimou 
na lodi s motorem provést, aby se předešlo nepří-
jemným jarním překvapením. 

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
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TECHNICKÁ DATA:
délka 8,05 m / šířka 3 m / počet míst ke spaní 5
motor Honda Marine s výkonem 10 HP

Cena 790.000 Kč vč. DPH

www.hondamarine.cz

JIŽ SKLADEM

Darujte bezpečí – darujte členství 
v Sea Help na rok 2016 za cenu roku 2015!

Věnování členství
v SeaHelp

pro rok 2016.

Číslo dárkového poukazu:Pro uplatnění poukazu kontaktujte kancelář SeaHelp pro Východní Evropu na
      +420 602 325 965 nebo        offi ce-ost@sea-help.eu. Poukaz lze uplatnit pouze
do 31. 3. 2016 a má hodnotu příslušného objednaného jednoročního členství.
     ☎    
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V souvislosti s novelou zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozem-
ské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 
1. 1. 2015, je třeba upozornit plaveckou veřejnost na nutnost 
výměny všech platných průkazů způsobilosti k vedení 
a obsluze plavidel, které Státní plavební správa vydala 
do 31. 12. 2014. 

Výměna bude probíhat postupně v časovém rozmezí několika 
let, a to od začátku roku 2015 do konce roku 2020 s tím, že 
nejdříve je stanovena povinnost vyměnit průkazy způsobilosti nej-
starší a postupně bude docházet k výměnám průkazů novějších. 
Lhůta pro výměnu nejstarších průkazů způsobilosti vůdců malých 

Průkazy vydané od vydané do platnost do

Průkazy způsobilosti plavidel jiných než malých – 30. 4. 2004 31. 12. 2016

Průkazy způsobilosti plavidel jiných než malých 1. 5. 2004 31. 12. 2014 31. 12. 2017

Průkazy vydané od vydané do platnost do

Průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel – 31. 12. 1984 31. 12. 2016

Průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 1. 1. 1985 31.   12. 1995 31. 12. 2017

Průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 1. 1. 1996 31. 12. 2000 31. 12. 2018

Průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 1. 1. 2001 31. 1. 2006 31. 12. 2019

Průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 1. 2. 2006 31. 12. 2014 31. 12. 2020

Průkazy vydané od vydané do platnost do

Průkazy členů posádek plavidel jiných než malých – 30. 4. 2004 31. 12. 2016

Průkazy členů posádek plavidel jiných než malých 1. 5. 2004 31. 12. 2014 31. 12. 2017

Průkazy vydané od vydané do platnost do

Mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel pro oblast plavby 1.0, 1 a 2 – 31. 12. 2000 31. 12. 2018

Mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel pro oblast plavby 1 a 2 1. 1. 2001 1. 6. 2006 31. 12. 2019

Výměna průkazů způsobilosti vůdců
a členů posádek plavidel vydaných 
Státní plavební správou

plavidel, tedy těch, které byly vydány do 31. 12. 1984, a vůdců 
a členů posádek plavidel jiných než malých, tedy těch, které byly 
vydány do 30. 4. 2004, skončí ke dni 31. 12. 2016. V následují-
cích letech budou postupně vyměňovány průkazy další, a to po-
dle harmonogramu uvedeného níže.

Po marném uplynutí lhůty pro výměnu průkazu stano-
vené zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 
ve znění pozdějších předpisů, platnost takového průkazu 
způsobilosti zaniká.

Podrobnosti o jednotlivých časových obdobích výměny jsou 
uvedeny v následujících tabulkách:

Tyto a další informace týkající se výměny jednotlivých druhů průkazů způsobilosti k vedení a obsluze plavidel naleznete 
na internetových stránkách Státní plavební správy: www.plavebniurad.cz, a to v části Doklady osob – výměna průkazů 
způsobilosti nebo na jednotlivých pobočkách úřadu.

MEZINÁRODNÍ PRŮKAZY VŮDCŮ REKREAČNÍCH PLAVIDEL VYDANÉ DO 1. 6. 2006

PRŮKAZY VŮDCŮ PLAVIDEL JINÝCH NEŽ MALÝCH

PRŮKAZY VŮDCŮ MALÝCH A REKREAČNÍCH PLAVIDEL

PRŮKAZY ČLENŮ POSÁDEK PLAVIDEL JINÝCH NEŽ MALÝCH

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
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www.motorsport.cz

8. ROČNÍK VÝSTAVY

21.–24. 4. 2016
LODĚ NA VODĚ A DOVOLENÁ V PŘÍRODĚ

www.lodenavode.cz
facebook.com/lodenavodepraha

POŘADATEL GENERÁLNÍ PARTNER

Praha – VLTAVA: Rašínovo nábřeží, Hořejší nábřeží, Smíchovská pláž
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Wolfgang Dauser, šéf Sea Help, byl v sezóně sám v pohoto-
vosti, aby svým posádkám poskytl podporu. Ke zvýšení počtu 
výjezdů pak říká: „V letošní sezóně se ukázalo jak důležité je 
mít členství. Jsme totiž podle našich zásad povinni – samozřej-
mě s výjimkou případů krajní nouze – poskytovat pomoc před-

nostně našim členům. Tím se dojezdová doba k lodím nečlenů 
neúměrně protahuje“.

Jakožto nejproblematičtější z hlediska počtu zásahů se uká-
zaly oblasti Dalmácie a Istrie, kde zásahové lodě Sea Help byly 
v provozu 24 hodin denně. Často dokonce posádky sousedních 
základen musely zaskakovat, aby nápor zvládly. V tomto provozu 
se velmi osvědčily nové velké zásahové lodě Sea Help vybavené 
motory o celkovém výkonu 600 k, které byly zejména na zvlně-
ném moři mnohem rychlejší. n

Končící dobrodružná dovolená, kdy se oba zkušení vodáci 
chystali na malém dvoumístném pádlovacím člunu navštívit stej-
ná místa jako rok předtím, měla zcela nečekanou dohru. Krátce 
po vyplutí se z ničeho nic zvedla silná Bora a při obeplouvání 
jedné ze zátok se dostal člun dál od břehu. V tom okamžiku oba 
muži, aniž si to ještě stačili uvědomit, začali bojovat o život. Přes 
jejich veškerou snahu se jim totiž nedařilo člun svou silou dopád-
lovat zpět k ostrovu. Vítr je beznadějně odnášel dál na otevřené 
moře. Rychle si uvědomili, že chtějí-li mít nějakou naději, musí 
se svými silami šetřit a že nemá smysl dál s takto silným živlem 
bojovat. Kvůli plavebním vlastnostem člunu, který je na takovéto 
mořské podmínky nevhodný se nedařilo ani postupně mírně mě-
nit kurz, aby dosáhli břehů ostrova Grgul, který míjeli levobokem.  

Bylo načase přijmout realitu a uvědomit si, že jsou na cestě 
na ostrov Cres, který je ovšem jednak značně vzdálen a jednak 
z této strany neobydlen. Z výpočtů, které pomocí elektroniky 
na palubě měli vyplývalo, že pokud se budou dál posunovat stej-
nou rychlostí, dosáhnou břehu Cresu někdy kolem 04–05 h ráno.

Situace na lodi ovšem byla vážná. Ačkoliv člun se nepotápěl a vedl 
si na podmínky velmi dobře, se vzdáleností od břehu rostly i vlny, 
které si s ním povážlivě zahrávaly a které hrozily vypadnutím někte-
rého člena posádky z lodi, což by představovalo téměř jistý konec. 
Neustále hrozilo, že voda zaplaví a zničí jejich přístroje. Po několika 
hodinách se oba proto rozhodli zavolat pomoc. Jako první volali 
na linku tísňového volání 112, kde se ovšem s dispečerem nedoká-
zali domluvit anglicky. Dalším volaným byl proto rodinný příslušník 
doma, který se spojil s českým konzulátem v Chorvatsku se žádostí 

Plavba nafukovacím člunem po moři

ZÁSAHŮ SEA HELP 
V ROCE 2015 
VÝRAZNĚ PŘIBYLO

Do nezáviděníhodné situace se dostali dva turis-
té z česka, když na gumovém nafukovacím člunu 
vyrazili jednoho slunného odpoledne na moře. 
Na pohled ideální meteorologická situace slibova-
la klidnou přeplavbu z ostrova Prvič v Kvarnerské 
oblasti na ostrov Krk. 

Letošní návštěvníci Jadranu měli sotva šanci potkat 
žluté záchranné čluny Sea Help v přístavu. Podle 
hrubých odhadů pracovníků Sea Help z Punatské 
centrály stoupl letos počet zásahů v porovnání 
s loňským rokem téměř o jednou tolik. Lodě a lidé 
byli prakticky neustále v pohybu, aby pomohli na-
šim členům, kteří se dostali do úzkých.

ZÁSAHŮ SEA HELP 
V ROCE 2015 
VÝRAZNĚ PŘIBYLO

ZÁSAHY SEA HELP V ROCE 2015

o pomoc. Paní konzulka poté ihned kontaktovala příslušné orgány 
a přes ty se zpráva o lodi v nouzi dostala až na dispečink Sea Help 
v Punat na ostrově Krk. Okamžitě vyrazila oběma vodákům na po-
moc zásahová loď, která měla nyní k dispozici koordináty GPS. 
V oblasti však opravdu v noci panovaly špatné podmínky a ke slovu 
při hledání nakonec přišlo i noční vidění a termokamera, kterou jsou 
moderní lodě Sea Help vybaveny. Oba zachraňovaní vodáci přitom 
prokázali značnou duchapřítomnost, když svou polohu posádce 
Sea Help taktéž signalizovali pomocí červeného světla čelovky.

Příběh obou mužů, zkušených vodáků s sebou nese nejedno 
poučení pro všechny, kteří se na moře vydávají a nezáleží na tom, 
zda si „pouze“ jdou zaplavat nebo plánují výlet svou, případně 
půjčenou lodí: vždy je třeba se předem seznámit s místními pod-
mínkami, mít přehled o aktuální meteorologické situaci a zejmé-
na k moři přistupovat s náležitým respektem. Oba muže zachrá-
nila především jejich schopnost nepodlehnout panice, správně 
vyhodnotit situaci a fungující mobilní telefon s GPS. Bez těchto 
předpokladů je velká pravděpodobnost, že by jejich případ skon-
čil v každoročních černých chorvatských statistikách. n

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
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SOUKROMÁ INZERCE, FORMÁTY A CENY (NEPLATÍ PRO FIREMNÍ INZERCI)

Lodě, s.r.o. Veleslavínská 150/44, 162 00 Praha 6,
nebo naskenovaný na e-mail: lode@lode.cz

Takto můžete zadat váš soukromý fotoinzerát

1. Vyberte velikost, typ a počet vydání inzerátu

2. Vyplňte text inzerátu

3. Zadejte vaše kontaktní údaje 4. Platba

5. Formulář odešlete na adresu

1)  e-mailem na lode@lode.cz odešlete text a do přílohy dáte foto ve formátu .tif, .jpg. (velikost min. 1000 x 700 obrazových bodů na 72 dpi)
inzerát nesmí obsahovat žádné logo ani webové stránky.

2) telefonicky na tel.: 724 206 072.

  Velikost max. počet  1x  4x
   znaků

 Textový inzerát  180 ● zdarma ● zdarma

➀ Standardní inzerát 1/16 150 ● 360 Kč ● 600 Kč

➁ Zvýrazněný rámečkem 1/16 150 ● 420 Kč ● 720 Kč

➂ Podélný inzerát 2/16 220 ● 600 Kč ● 840 Kč

➃ Na výšku 2/16 150 ● 600 Kč ● 840 Kč

➄ Maxi 4/16 220 ● 1080 Kč ● 1800 Kč

➅ Mega 8/16 350 ● 2280 Kč ● 3480 Kč

Pozn.: Váš inzerát bude uveřejněn v nejbližším vydání. Poštou zaslané fotografi e vrátíme jen 
pokud k zásilce přiložíte ofrankovanou obálku. V opačném případě přecházejí fotografi e 
do majetku vydavatele. Vydavatel neručí za případné poškození či ztrátu fotografi í.

Jméno:  ...........................................................................................................

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

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

Telefon:  ..........................................................................................................

Podpis:  ...........................................................................................................

(jméno ani adresa nebude zveřejněno)

(platí pouze u placených inzerátů)

Převodem na účet č.: 51-1575240237/0100 u KB Praha 4.

Důležité: Jako variabilní symbol platby uveďte číslo vašeho telefonu.

Prodám námořní jachtu ACM Heritage 26 
(7,99 x 2,60 x 0,75), r. v. 2003, motoro Vol-
vo Penta 150 HP, lůžka 2+2, koupelna, WC, 
plyn. Vařič, GPS, topení, atd. velmi dobrý 
technický stav. Cena 1,5 mil. Kč bez DPH.
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V textu inzerátu musí být uveden požadovaný kontaktní údaj pro zveřejnění.

Ceny včetne DPH 21%
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1 Plachetnice
Kajutova plachetnice vl. Vyroby Skipper. 
LWL-8 m LOA-8,50 m Výtlak-3200 kg Mani-
pulační vlek Plachty-Sailservice hlavní celo-
spírová biradial, kosatka 110 % biradial,spíry 
na rollfock, genua 27m2 RollFock Plastimo 
408 profil Motor-YANMAR 2V-16Hp, pře-
vodovka ZF 2/1,propeler 13/9 bronz Vnitřní 
uspořádání-Dineta, Lůžka-2-3příd, 2x koje 
Vinsch HARKEN ST-16 samozásekové,-
kladky BURTON Stěhy 6 mm nerez vč napí-
náků Čelen nerez/teak, oko na genakr, výtah 
na genakr, spinakr. peň Solární panel Jan 
Jeníček, info@yachtservis.cz, 774319747

Hunter Vision 32. Pro více informací nás 
prosím kontaktujte. Jiří Doležal, dalmatin-
ka@seznam.cz, 603277544

Prodám nafukovací katamaran rakouské 
výroby Smartkat. Délka 4 m, hmotnost cca 

40 kg, celospirová hlavní plachta 5,9 m2, 
rolovací kosatka 4 m2, bezpečnostní plou-
tev i kormidlo, originální držák na přívěsný 
motor, automatický nafukovací kompresor, 
speciální přepravní vak na ploutev a kor-
midlo. Přeprava ve 2 originálních vacích 
délky 180 cm, průměr cca 30 cm, snadno 
složitelné a přepravitelné ve střešním boxu 
210x70 cm nebo uvnitř auta. Ondřej Kry-
gel, ondrej.krygel@seznam.cz, 739325502

Prodám kajutovou plachetnici DEREK 26 
Materiál: Dřevo, laminát Délka: 7,65 m Šíř-
ka: 2,78 Výtlak 2,55 m3 Ponor: 1,15 m Plo-
cha plachet 32,7 m2 Motor (vestavěný). 
Nanni Diesel 2,5 HP 10 kW Max přípustný 
počet osob: 6 Rok stavby: 2003 Evidována: 
SPS Přerov Kotviště: Murter-Chorvatsko 
Popis: Jedná se o kajutovou plachetnici s 
pevným kýlem. Loď má vestavěný naftový 
motor (velmi spolehlivý) se spotřebou ne-
celý 1 l nafty na hodinu při rychlosti 4 km. 
pavelhersko@gmail.com, 737004488

Prodám velmi jezdivou plachetnici First 30. 
Rozměry 9x 3x 1,7m a 3.6 t. Volvo Pen-
ta 20 HP, dvě sady plachet, spinakr. Nádrž 
palivo 50 l, nádrž voda 60 l, el. čerpadla. 5 
lůžek. K vidění Marina Orlík. 430 tis. Kč, 
cena k jednání. Loď je v naprostém pořád-
ku, rovnou dát na vodu, kupujeme větší.

Prodám dřevolaminátovou plachetnici 
Miton 23. Loď je kompletně vybavená: 
plachty, nová hlavní plachta, lana, fen-
dry, kotva, gelová baterie, petr.kuchar1@
gmail.com, 737720544

Prodám velmi rychlou sportovní plachet-
nici, kýlová, s malou kajutou. Celková 
váha 300 kg, 2 sady plachet, treninkové 
a závodní, genaker. Výsuvný kýl. Přívěs 
za osobní automobil. K vidění na Brněn-
ské přehradě. Cena dohodou. fornaalu@
gmail.com, +420737344443

2 Okruhové plachetnice
Prodám starší okruhovou plachetnici třídy 
420 na rekreační ježdění, francouzská vý-
roba L. Lanaverre 1973. Žlutý laminátový 
trup, dřevěný stěžeň a ráhno, hlavní plach-
ta a kosatka (také starší, ale funkční). Loď 
není zcela kompletní – chybí ploutev a kor-
midlo (buď sehnat zvlášť nebo tuto loď a 
součásti použít k jiné nekompletní lodi 420). 
sarah.grimova@gmail.com, 605 882 496

3 Motorové lodě
Predáme kajutový motorový čln Odyssey 
21 Sundeck rok výroby 2012 s motorom 
Mercury 115 HP, rok výroby 2013, kupo-
vaný ako nový v roku 2015 na Sloven-
sku. Dĺžka 6,77 m, šírka 2,42 m, hmotnosť 
1135 kg. Čln slúžil ako predvádzací model, 
kúpený ako nejazdený v roku 2015. Motor 
cca 10 mh. Výbava: palivová nádrž 180 l, 
rozvod studenej vody, sprcha na zadnom 
plate, umývadlo pod sedením kapitána, 
2x batéria Banner 80 Ah (jedna trakčná), 

povinná výbava. 27.000,- €, pharoskrem-
nicky@pharos.sk, 00421911906767

Prodám loď Selva 5,5 m s motorem Evinru-
de e-tec 90 HP s dvounápravovým brždě-
ným přívesem. Výbava: sonar Lowrance 
X 515, elektromotor Minkota Pover drive s 
copilotem a dvě trakční baterie 100 A, ná-
hradní vrtule, sluneční střecha, nájezdový 
kryt kýlu, skládací žebřík,nerez držáky pru-
tů, nerez palivová nádrž 85 l, 2x kotva, pře-
pravní plachta, atd. Velmi dobrý stav. vla-
dimir.hruska@aquatrading.cz, 602549103

Prodej lodi Bounty 545 SunDeck SLVH Na 
přídi je prostorná paluba s matrací na opa-
lování, pod kterou najdou tři lidé prostor k 
přespání. Prostorný kokpit poskytuje po-
hodlí až pro šest osob. Parametry: délka 
545 cm, šířka 238 cm, váha 660 kg, po-
sádka 6 osob, spaní 2+1 os. motor max. 
140 HP, kategorie plavby C příbřežní plav-
ba. Cena člunu bez motoru – 271 000 Kč

Prodám laminátový člun Glastron, 
5,8 x 2,3 m. Před 5 lety provedena v Ně-
mecku jeho celková renovace, nové veš-
keré sedačky včetně čalounění a kom-
pletní výdřeva trupu lodě, zejména jeho 
zesílení, včetně zrcadla pro upevnění Z-
-nohy. Trup lodě v bezvadném stavu.V 
lodi jsou instalované nové nerezové 2 
nádrže na benzín po 100 l včetně nerezo-
vého příslušenství. Čalounění je bez po-
škození! Jen je třeba opravit boční okno 
větrného štítu. Loď je bez motoru Z-nohy.

Prodám motorovou jachtu Princess 45Fly, 
délka 13,8 m šířka 4,20 m, 13000 kg, moto-
rizace 2x Volvo Penta 71 A, výkon 263 kW. 
karel.vala2@valatrans.com, 603176016

Rybářská loď 5,55 x 2,12 metru, v dokla-
dech pro 8lidí, s motorem Mercury 90 HP, 
2004, el.start, trim, dobíjení, otáčkoměr. 
Loď je registrována na SPS. Lamináto-
vá dvouplášťová konstrukce, vypěnovaná 
podlaha, velmi prostorná a stabilní loď se 
spoustou úložného prostoru. Spaní pro 
dva rybáře, vejdou se pohodlně dvě lehát-
ka. Příďový box, případně dvě zadní vo-
dotěsné schránky, lze použít na nástraž-
ní rybky. Velký uzamykatelný prostor pod 
sedáky. seckap@seznam.cz, 608070180

Kvalitní loď značky Sea ray, delka lodě 7,4, 
šířka 2,55, motor 4,3 MPI 225 ps. Výroba 
2010, kompletní vybavení, chemická toale-
ta, sporák, lednice na palubě, elektrická ne-
rezová kotva, přední ležení, koupací plato 
s integrovanou sprchou, muzika sony, další 
info a popis na telefonu. restaurace.mala-
hrastice@seznam.cz, 737617925

Prodám kajutovou loď CHRIS CRAFT Ca-
valier 26 ve velmi dobrém stavu, v roce 
2013 dovoz z CH, vše původní včetně orig.
motoru, výkon 155 kW, v kajutě spaní pro 
4 osoby, samostatné WC/chem., sezení 
pro 4, rozměry 8,5 x 2,6 x 2,5 m, vhodné i 
jako oldtimer, prodej bez podvozku. Cena 
169.000 Kč. Tel.: 606 690 010.

Prodám laminátový člun Crestliner s mo-
torem Yamaha 40 HP, vč. přepravníku, po 
celkové GO s platnými doklady. Včetně 
převozní plachty a bimini. Cena dohodou. 

Motorovej kajutovej clun znacky Jeann 
Skanes 575 Skanes 575 délka: 575 m 
šířka: 230 m rok výroby: 1985 hmotnost: 
1200 kg kajut: kajut: 1, lůžek: 3, výrobce 
motoru: omc 3.8 benzin výkon: 124 kW ka-
tegorie: kajutová loď motor top stav-vadna 
z-noha, na lod lze mozno namontovat za-
vesni motor od 5 ps, loď je celkove v moc 
dobrem stavu,dovoz ze swicarska jeta 
pouze sladka voda, uvnitr je zachovala. 
vice foto je na sbazar.cz, 605884067.

Prodám motorový člun Crowline 180BR 
r.v. 2005, Mercuruiser 3.0 výkon 100 kW.
Délka 5,5 m. Člun je ve velmi dobrém sta-
vu,pravidelně serváván,přes zimu gará-
žovaný a má schválené tažné oko v tech-
nickém průkazu pro vlečení lyžaře v ČR. 
Příslušenství člunu: přepravní zakrývací 
plachta,malá zakrývací plchta při kotve-
ní,originál nízkásluneční střecha + zakrý-
vací špička, originál vysoká sluneční stře-
cha, 4x fendr, lana, kotva 3 vrtule dvou 
velikostí, sonar. kovar1.honza@seznam.
cz, 608761225

Prodám plavidlo kopie VW Brouk (viz 
foto). Možnost spalovacího motoru 5 PS 
(není potřeba průkaz vůdce malého plavi-
dla), v červené barvě, za cenu 67.000 Kč, 
nebo elektromotor Minn Kota Endura 55, 
v černé barvě, za cenu 62.000 Kč. ond-
ra92@gmail.com, 602270854

Prodám motorovou loď GALIA 475 s mo-
torem EVINRUDE E75DPLSO r.v. 2005. 
Loď ve velmi pěkném stavu, motor pra-
videlně servisován – 200 Mh. Nerezové 
bimini, přepravní plachta, fendry, nová 
baterie, sonar, výkonný el. motor USA, 2 
x kotva, lana, velký – nový kruh na vle-
čení a další doplňky. Brzděný přívěs – 
nové pneu – STK v 04/2015. Platná re-
gistrace – Děčín. suchyze@seznam.cz, 
602411913

Prodám laminátový motorový člun ba-
yliner r.v. 1987, Délka 5,66 , šířka 2,24, 
ponor 0,40. Člun pro 6 osob, kajuta pro 
2. České papíry. Motor OM 3 litr,103 kW 
r.v. 2008, noha OMC. Vlek po GO. Cena 
včetně vleku. Krycí plachta, el. kotevní 
vrátek, přední světla, kotva, fendry, spr-
cha na zadní pošine. Motor s výmění-
kem pro chlazení. mtirpak@seznam.cz, 
00420605887188

Koupím malý kajutový člun nebo trup ka-
jutové plachetnice, bez motoru, bez take-
láže, na přespání, nepodléhající evidenci, 
tel.: 603 331 954

6 Nafukovací čluny
Sevylor SV 210 prodám. Nafukovací část 
je v pořádku, ale spodek potřebuje opravit. 
Do člunu zatéká. Nové podlážky, rám je ok, 

DISTRIBUČNÍ MÍSTA:
Časopis zdarma k dispozici v síti poboček české Státní plavební správy, Slovenského 
Plavebného úradu, v síti 252 stojanů u benzinových stanic a business cen trech 
společnosti Grand Princ Media, a.s., u vybraných obchodníků, yachtclubech, 
lodních výstavách, ke čtení volně na www.lodezdarma.cz
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AGAPA SERVIS S.R.O. 
Opravy a instalace lodních motorů 
a převodovek, příprava lodí na sezonu 
a zimování, opravy laků + antifouling, 
opravy dřevěné i ocelové 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 sys-
tém, apartmány, restaurace, cukrárna.
www.fregatta.cz, info@fregatta.cz

ale netěsní spodní guma. Cena 2000 CZK, 
weravlasak@gmail.com 721655235

Prodám nafukovací člun GRAND 470 s 
motorem Honda 60 a přívěsným vozí-
kem RHC 750. Nafukovací člun GRAND 
470NL: rok výroby: 2010 1. majetel, kou-
peno nové v ČR délka: 4700 mm šířka: 
2050 mm průměr tub: 50 mm max. počet 
osob: 8 Motor HONDA BF60: rok výro-
by: 2010 1. majitel, koupeno novbé v 
ČR najeto: 170 mhod nádrž: 50 litrů Pří-
věsný vozík RHC 750: rok výroby: 2010 
1. majetel přívěs je nebrzděný katego-
rie O1 na 750 kg. Více informací na tel. 
603786477.

Prodám nafukovací člun s laminátovým 
kýlem Grand S470L r.v. 2006, délka 
4,7 m, šířka 2,05 m, ponor 0,35 m, velmi 
dobrý stav, nikdy neopravovaný + motor 

Tohatsu MD50 Eptol r.v. 2006 po kont-
role v servisu, nový olej v noze, velmi 
úsporný a spolehlivý, rychlost člunu až 
60 km/h + přívěsný vozík Fiberline 500, 
r.v. 2009, nová STK do 2017. Výbava 
člunu: velká nádrž v sedačce na 60 l pa-
liva, chromový žebřík, vodotěsné rádio s 
USB + 2x repro. petrcerny222@gmail.
com, 604233421

10 Závěsné motory
PRODEJ POUŽITÝCH LODNÍCH MO-
TORŮ SE ZÁRUKOU a servisem. Yama-
ha 8hp, S, CE, 2013, 4takt, řízení pákou. 
Motor je v perfektním stavu, po sladké 
vodě. Cena 42 900 Kč. Lze jej ihned re-
gistrovat na SPS. Dovoz lodních motorů 
i na objednávku. Zboží je skladem k od-
zkoušení.

BALZÁM PRO MOTORY

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.STARTRON.COM, NEBO NA TEL: 777 079 591 

Technologie Star Tron® využívá k ošetřování 
motorové nafty a benzínu vysoce specializované
enzymy, které rozkládají přebytečnou vodu 
v palivu. 

Enzymové technologie Star Tron® jsou zcela 
neškodné vůči motorům a nemění speci� kace 
paliva podle ASTM. 

Star Tron® působí rovněž jako katalyzátor spalo-
vání, snižuje emise včetně redukce tvorby oxidu 
uhelnatého a přitom zvyšuje výkon motoru 
a zlepšuje využití paliva. 

Star Tron® čistí již dříve vzniklé úsady karbonu na 
stěnách spalovacího prostoru, snižuje požadavky
motoru na oktanové číslo paliva, zabraňuje 
vzniku rázů v motoru a čistí celý palivový systém. 

Star Tron® rozrušuje a bezpečně rozpouští kaly 
a překonává běžné chemicky vázané stabilizátory 
benzinu či nafty, protože nejen zabraňuje stárnutí 
nového paliva, ale je schopen také regenerovat 
palivo staré či dokonce prošlé. 

NOVINKA
NA ČESKÉM TRHU

11 Vestavné motory
Prodam komplet motor plne fumkcni s no-
hou volvo penta AQ 170 cenu nabidnete. 
dyno1112@seznam.cz, 605884067

23 Přívěsy
Přívěs na loď. Max. hmotnost lodě 2,2 t. 
Max. délka lodě 7,5 m. davidkovy@volny.
cz +420777622326

Prodám uplně nový celohlinikový přívěs 
Trailer pro loď – člun o délce 6-7 m, cel-
ková hmotnost 1800 kg, užitná hmotnost 
1450 kg, STK 10/17, odnímatelná hliniková 
světelná rampa, naviják, reserva (nova), 
naprava-brzda ALKO (1800 kg) naj. 150 km. 
Cena s dohodou. robert.broz@email.cz 
+420607905640

14 4 / 2015

Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí
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KAPITÁN DO 
NEPOHODY 

Simon Jollands, 
Rupert Holmes

Příběhy českých 
jachtařů a námořníků

www.krasajachtingu.czJosef Dvorský, kapitán brigy La Grace, která zvítězila 
v prestižní regatě Tall Ship Race 2013 v kategorii A.

p o č a s í
na mořipředpověď počasí 

snadno a rychle

david houghton

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

 
 

██  ooddbboorr  ŠŠOODD  BBrraattiissllaavvaa ██  ooddbboorr  ŠŠOODD  ŽŽiilliinnaa ██  ooddbboorr  ŠŠOODD  KKoommáárrnnoo ██  ooddbboorr  ŠŠOODD  KKooššiiccee 

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 
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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 440 € 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.

Více info najdete na:
www.sea-help.eu/cz, info tel.: 602 325 965, nebo offi ce-ost@sea-help.eu

Využijte naši novou službu pojištění lodí za výhodných podmínek
a nechte si od nás zdarma zpracovat nezávaznou nabídku!

+ 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 24 h
+ Poradenství ohledně počasí a revíru
+ V ČR možná platba v Kč

Bezplatné služby pro naše členy:

FORMY ČLENSTVÍ:

inz_sea-help_2015.indd   1 18.11.15   12:25
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá


