
INZERCE NOVÝCH I POUŽITÝCH PLACHETNIC A MOTOROVÝCH LODÍ

ZDARMA

KONTAKT: +420 777 693 777 I e-mail: auta-lode@seznam.cz I www.auta-lode.cz
Mukařov, Pražská 226, Praha-východ, CZ-251 62

otevřeno denně Po – Ne 8.00 – 20.00 (vždy volejte předem)

PRODEJCE NOVÝCH LODÍ – ČLUNŮ – LODNÍCH MOTORŮ – LODNÍCH PŘÍVĚSŮ
LODĚ QUICKSILVER – BAYLINER SKLADEM (k vidění a okamžitému odběru)
ZÁRUČNÍ a POZÁRUČNÍ SERVIS všech lodí – motorů – přívěsů
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

 garantujeme nejrychlejší prodej 
 nulovou provizi při prodeji na splátky
 specializujeme se na zahraniční klientelu Německo, Rakousko,

Chorvatsko, Itálie, Francie, Belgie, Holandsko, Dánsko, Řecko
Půjčovna nových lodí a člunů – QUICKSILVER – BAYLINER

 od 3500 Kč/den
Půjčovna lodních přívěsů THULE SWEDEN TRAILERS od 600 Kč/den
ODTAH LODÍ po celé EVROPĚ (smluvní ceny)

 8–16 Kč/1 km do 3500 kg, 15–35 Kč/1 km do 20 000 kg
 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 DEUTSCHE ALIANZ
(povinné ručení, havárie a odcizení)
Financování ESSOX prodej lodí, člunů, motorů, lodních přívěsů na splátky 
s 0,- akontací, nabízíme levnější financování (úvěr) než v bance

www.bemex.cz

PRODEJ JACHET 

CHARTER VLASTNÍCH JACHET V CHORVATSKU

ZÁKLADNA S ÈESKÝM PERSONÁLEM

KAPITÁNSKÉ KURZY

CHARTER MANAGEMENT

MC 6Oceanis Yacht 62

www.booking-manager.com

Yachts
Fleets
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Informace SPS str. 4

Gumex – spolehlivé na plavbě str. 5

Nabídka fy Winboats str. 10 – 11

Motory Mercury pro vaši loď str. 8

Jižní Čechy na lodi str. 20
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NEPŘEHLÉDNĚTEPřed startem
Období předjaří je alespoň pro mne vždy časem, 

který prožívám nejraději. Dny se již prodlužují ale 
ještě vládne zima. Je to ten správný čas a zároveň 
i poslední šance jak zvládnout před sezónou ještě 
v klidu přípravu lodě, její dovybavení, servis anebo 
si případně zarezervovat pěknou loď na chartero-
vou plavbu. 

Předjaří je také plné lákavých lodních výstav. 
Jen namátkou v našem regionu jmenujme třeba 
rakouský Boot Tulln, který je svým širokým zá-
sahem zcela nepochybně „naší“ jarní jedničkou. 
Při návštěvě těchto jarních výstav pochopitelně 
stoupá tepová frekvence návštěvníků na maxi-
mum, protože je třeba využít všech výhodných 
akčních cen. 

Na předjarních a jarních výstavách můžete sa-
mozřejmě jako každý rok navštívit i stánek naše-
ho zastoupení rakouské asistenční firmy SeaHelp, 
která vám už devátou sezónu přináší na moře 
pocit bezpečí v situacích, kdy potřebujete pomoc 
zvenčí. Na asistenční lince je po 24 hodin denně 
přítomna služba, která Vám poskytne nejen po-
třebné informace např. o aktuálním vývoji počasí, 
ale v případě technických nebo zdravotních pro-
blémů vyšle i fyzickou pomoc na rychlém člunu.

Rizika plavby na moři jsou tím pochopitelně sní-
žena na minimum, ale nelze ovšem vždy pouze 
spoléhat na pomoc zvenčí. Pohybujeme-li se kupří-
kladu ve vzdálenosti 40Nm od břehu a to rozhod-
ně není nic neobvyklého, může pomoc, zejména 
v případě zdravotních problémů, přijít někdy příliš 
pozdě. Je třeba si uvědomit, že ani tím nejrychlej-
ším člunem pak není pokaždé reálné se k volající 
lodi dostat dříve, než za cca 60 min. To je doba, 
která např. při zástavě srdce může být zcela fatální.

Proto je nutné věnovat na jaře pozornost nejen 
vaší lodi, kterou máte i tak jistě v perfektní kon-
dici, ale i sobě. Mám tím na mysli zejména vaše 
schopnosti a vědomosti uplatnitelné v případě 
nutného poskytnutí první pomoci na palubě. Její 
správné a bezchybné provedení je naprosto nutné 
k tomu, aby zůstaly zachovány šance postiženého 
na další zdravý a plnohodnotný život. 

Využijme tedy dobu předjaří k tomu, abychom 
se zamysleli, zda máme nejen skvěle připravenou 
loď a zaměřme se i na naše schopnosti a doved-
nosti, které mohou být pro některé situace na-
prosto klíčové.

Na shledanou na jarních výstavách se těší
Petr Zajíček
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JAK BUDE VÝMĚNA PROBÍHAT?
Výměna bude probíhat postupně v časovém rozmezí ně-
kolika let, a to od začátku roku 2015 do konce roku 2020 
s tím, že nejdříve je stanovena povinnost vyměnit průkazy 
způsobilosti nejstarší a postupně bude docházet k výmě-
nám průkazů novějších. Lhůta pro výměnu nejstarších prů-
kazů způsobilosti vůdců malých plavidel, tedy těch, které 
byly vydány do 31. 12. 1984, a vůdců a členů posádek pla-
videl jiných než malých, tedy těch, které byly vydány do 30. 
4. 2004, skončí ke dni 31. 12. 2016. V následujících letech 
budou postupně vyměňovány průkazy další, a to podle har-
monogramu stanoveného zákonem o vnitrozemské plavbě 
a zásad uvedených ve vyhlášce č. 42/2015 Sb., o způsobi-
losti osob k vedení a obsluze plavidel.

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

NEPŘEHLÉDNĚTE
Po marném uplynutí lhůty pro výměnu průkazu 
stanovené zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozem-
ské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, platnost 
takového průkazu způsobilosti zaniká.

KDE SE DOZVÍTE VÍCE?
Podrobnosti o jednotlivých časových obdobích výmě-
ny a další informace týkající se výměny jednotlivých 
druhů průkazů způsobilosti k vedení a obsluze plavi-
del naleznete na internetových stránkách Státní pla-
vební správy: http://plavebniurad.cz/dok-os/vy-
mena-prukazu-zpusobilosti, nebo na jednotlivých 
pobočkách úřadu. 

V souvislosti s novelou zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších před-
pisů, 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.

www.reve.cz
www.lodniplachty.cz
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Naše společnost Wavy Boats s.r.o. se do nedávna 
zabývala výhradně prodejem lodí, lodních motorů, 
přívěsů a okrajově i lodním příslušenstvím.

Začátkem minulého roku jsme však využili nabídky kon-
cernu Naviko a přijali výhradní zastoupení pro prodej pro-
duktových řad echolotů a navigací značek Lowrance, Simrad 
a BaG. Účast na veletrhu For Fishing 2015 se pro nás tak 
zcela logicky stala naprosto povinnou. 
Ačkoliv jsme na přípravu výstavní ex-
pozice měli minimum času, na zvlád-
nutí obsluhy všech typů přístrojů pak 
ještě méně, podařilo se a první den 
jsme stáli připraveni v očekávání věcí 
dalších na svém stánku v areálu PVA 
Letňany. I tentokrát se projevila rela-
tivita vnímání času takže výstava nám 
utekla tak rychle jak nikdy žádná lo-
ďařská. Svou roli zde bezpochybně sehrála  určitá nervozita, 
neznámá zájmová klientela či pro nás nezvykle velké množ-
ství návštěvníků. 

Vlastně až několik dní po skončení výstavy nám došlo, jak 
prima to bylo. Nekonaly se žádné otlapkané displeje ručička-
ma od trdelníků, nebyli jsme vystaveni povětrnostním pod-
mínkám, celkově kultivované prostředí dotvářelo úžasné záze-
mí gastronomické i hygienické. 

A někde tam začal klíčit nápad jít na příští For Fishing 
i s nějakou lodičkou... Nápad podpořilo zrušení podzimního 
termínu konání Boat Expo a  jeho přesunutí do souběžného 

POHLEDEM PRODEJCE LODÍ
termínu s For Fishing, dilema tímto vytvořené však za nás 
naštěstí vyřešil sám pořadatel Boat Expo, který nakonec vý-
stavu zrušil.

Věděli jsme, že lodě jako je náš Sun Camper či Titan nebu-
dou pro tuto akci tím pravým ořechovým, ale jelikož v našem 
portfoliu mají své místo i menší rybářské lodě, jednoznačně 
padla volba právě na ně. Trochu jsme váhali nad laminátovu 
Corsivou, ale nakonec i ona na výstavu jela. A i ona se těšila 

velkému zájmu.
A zájem o naše produkty byl skuteč-

ně velký, za což bychom rádi všem ná-
vštěvníkům poděkovali.

Velice příjemným překvapením byly 
dotazy prokazující vysokou erudova-
nost tazatelů i početná skupina loďařů 
mezi rybáři. A tím myslím loďařů, kteří 
nemají loď jen k dotvoření své image, 
ale skutečně ji užívají a znají.

Závěrem mohu už jen ocenit naprosto profesionální zvlád-
nutí celého veletrhu ze strany pořadatelů, které nás jedno-
značně utrdilo v názoru, že dokud nebude na našem trhu 
stejně důstojná výstava pro oblast lodí, budeme nesmírně rádi 
součástí For Fishingu. A kdo ví- třeba nás tam příští rok potká-
te i s Titanem!

PS:  Podle posledních zpráv PVA Letňany zvažuje 
uspořádání výstavy For Boat letos na podzim. 
Držme jim i sobě palce! 
A co Vás z našich produktů na výstavě zaujalo?

FOR FISHING

Vrobeno z polyety-
lenu, v kombinaci 
s tvarem trupu je 
tento člun velice 
směrově stabilní, 
rychlý a i celková 
stabilita je nesrov-
natelná s obdobný-
mi čluny. Je nepo-
topitelný z důvodu 
dvouplášťové kon-
strukce s jednotlivými komorami. Příďová ba-
kysta nabízí mnoho úložných prostorů. Nepo-
škodí se při nájezdu na břeh a kamení, nevadí 
nízké teploty – nezničitelný, bezúdržbový.

Řada Elite Ti – je perfektní volbou pro rybá-
ře, kteří chtějí vynikající výkon za příznivou cenu.

Díky tomuto pro-
duktu můžete na-
plno využít svého 
času na vodě a zís-
kat tak maximální 
přehled o okolí 
své lodi. Elite Ti 
je funkcemi nabi-
tý echolot, který 
svému uživateli 
nabídne ty nejno-
vější sonarové technologie jako jsou například 
Broadband Sounder, StructureScan HD, nebo 
revoluční sonarová technologie CHIRP. Zobra-
zit tyto funkce lze na jeho 5 nebo 7 palcovém 
displeji, který patří mezi ty nejlepší ve své třídě. 
Samozřejmostí je možnost připojení bluetooth, 
Wifi či k síti NMEA 2000.

Délka: 370 cm I Šířka: 160 cm I Váha: 130 kg I Ponor: 
15 cm I Motor max.: 30 PS I Certifikace CE-C
Možnost jiného barevného provedení: modrá, žlutá, zelená, oranžová, 
červená, fialová + možnost různých barevných kombinací.

Cena od 53 500 Kč vč. DPH

RANGER
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Přenosné kartušové vařiče jsou velice oblíbené 
jak při rybaření tak na cestách či campingu v pří-
rodě. Naše společnost je dodává ve třech varian-
tách- model Alpen camping v barvě modré, čer-
vené či černé s použitím kartuší, model Alpen 
camping 2v1 s možností připojení na PB láhev 
v černé barvě a model Alpen camping Grill též 
v kombinovaném použití kartuše a s možností 
připojení na PB láhev.

Ceny od 550 Kč

Benjamínek v našem portfoliu lodí. Vyrobeno 
z polyetylenu, tato loď je velice stabilní a ne-
potopitelná. Má dvouplášťovou konstrukci 
a nepoškodí se při nájezdu na břeh a kame-
ní, nevadí nízké teploty – nezničitelná. Baky-
sta o obsahu 90 l je vyjímatelná. Nepotřebuje 
žádnou údržbu.

Délka 260 cm I Šířka 145 cm I Váha 60 kg I Motor max. 
2,5 PS I Certfikát CE.

Cena od 14 800 Kč vč.DPH

Nejnovější loď postavená na platformě úspěšné Corsivy 475 New Age. Paluba je maximálně 
přizpůsobena pro potřeby rybářů. Verze Console je dostupná s řízením na pravé či levé straně. 
Má velký úložný prostor na přídí a zádi, navíc má další úložný prostor pod řízením. Vrchní část 
konzole řízení je možné zvednout. Opalovací platforma na přídí je skvělým místem pro odpočinek 
po celodenním rybaření.

Délka 465 cm I Šířka: 192 cm I Váha: 260 kg I Max. motor: 30 PS I Max.počet osob: 5

Cena od 159  000 Kč vč. DPH

COASTLINER 474

ALPEN CAMPING FISCH 260
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www.motorsport.cz

+1 2

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
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* TRAVEL BOX
* kompresorové autochladni ky
* objemy 15 - 130 litr , 22 typ
* kompresory SECOP (Danfoss) 
* napájení 12/24V 110-230V (dle typu)
* digitální ovládání -20°~10°C
* podp ová ochrana baterie
* skv lá cena / špi ková kvalita

* CRUISE vestavné chladni ky
* pro karavany a lod
* kompresory SECOP (Danfoss)
* napájení 12/24V voliteln  i 110-230V AC
* termostat
* podp ová ochrana baterie
* nízká spot eba energie
* 10 typ , 40-195 litr

* MultiPlus
* speciální sínusové m ni e nap tí
* vyvinuto pro lod
* zabudovaný nabíje  akumulátor
* transfer sí /baterie do 20ms 
* mo nost nastavení proudu ze b ehu
* varianty pro nap tí 12/24/48V
* 800-5000W
* mo no adit paraleln , 3f
* nasezeno i v U.S. Navy

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

www.indel-b.czwww.indel-b.cz

Více info na:

www.marinaorlik.cz, www.hacjacht.cz
tel.: 777 261 452

NABÍZÍ NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
CHARTEROVÝCH LODÍ NA ORLÍKU

Nyní v nabídce více jak 20 lodí

Motorové lodě a malé plachetnice 
můžete řídit bez průkazu

Parkování v areálu zdarma

K dispozici vyhřívaný bazén,
sprchy, WC

Loď ježděná jednu sezonu na Slap-
ské přehradě (model 2014, uvede-
no do provozu jaro 2015) s mo-
torem Honda BF 115 HP (cca 30 
motohodin).
Výbava: GPS s dotykovým displejem 
Simrad Go7 s Wifi rozhraním + HDI 
sonda hloubkoměru, vázací sada 
(fendry a lana), kotevní sada (kot-

va, řetěz, lano), zakrývací ,,parkovací“ plachta, bimini, stůl v kokpitu, 
přední opalovací matrace, polštáře v kabině včetně doplnění na dvoj-
lůžko, polštáře v kokpitu, lukna v kabině, dva držáky na rybářské pruty.
Loď (registrovaná v ČR, 1. majitel) je po dohodě k vidění na Cholíně 
(Slapská přehrada).

Cena: 667 900 Kč

JEANNEAU CAP CAMARAT 5.5 WA

S
s
(

va řetěz lano) zakrývací parkovac

NA PRODEJ!

V POVĚŘENÍ VLASTNÍKA EXKLUZIVNĚ NABÍZÍME 
K PRODEJI SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ STODOLU V REKRE-
AČNÍ OBLASTI U ORLICKÉ PŘEHRADY, 500 m OD VODY.

Objekt stojí na kvalitně oploceném stavebním pozemku 
o rozloze 1430 m2 s vjezdovou branou a s asfaltovou pří-
jezdovou komunikací. Zastavěná plocha 120 m2 – oprave-
ná původní stodola, čtyři zděné stěny, nová vrata, podlaha 
zámková dlažba, opravený krov a nová střecha (tašky). Ide-
ální pro přestavbu. Na hranici pozemku el. přípojka, u stav-
by podzemní nádrž na užitkovou vodu, určené místo pro vrt 
studny. Volné od 05/16.

Cena 2 500 000 Kč, kontakt: 776 033 076 

zaruba@fasyachting.cz, tel.: 602 378 877
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První poloskluzová, obytná, motorová loď na na-
šem trhu. Ideální na putování po našich i evrop-
ských vodách.

Délka: 840 cm I Šířka: 270 cm I Váha: 1800 kg I Motor 
max.: 90 PS I Max. počet osob: 6 I Max. počet lůžek: 6

Cena od 1 359 000 Kč vč. DPH

Sportovní, motorová, kajutová loď. Výborný po-
měr výkon / cena z ní činí jeden z nejprodávaněj-
ších modelů této značky.  Je vhodná jak pro vyu-
žití na našich vodách tak pro příbřežní mořskou 
plavbu.

Délka: 605 cm I Šířka: 255 cm I Váha: 1000 kg I Motor max: 
140 PS I Max. počet osob: 6 I Max. počet lůžek: 2

Cena od 439 000 Kč vč. DPH

BALT TITANIUM 818

COASTER 600 DC
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MOTOCYKEL
BOAT SHOW

10.-13.3.

VÝSTAVNÝ SPRAVODAJ

BOAT SHOW v bratislavskej Inchebe, ktorá bude od 10. do 
13. marca exkluzívnou prehliadkou  lodí, plachetníc, jácht 
a vodných skútrov. 

MOTOCYKEL prinesie exkluzívnu prehliadku 

BOAT SHOW

MOTOCYKEL

Exkluzívna prehliadka lodí a motoriek 

Mediálny partner
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PROGRAM

  DENNE

Testovacie centrum skútrov KEEWAY, BENELLI, ADIVA

GLOBUS SMRTI 

  
  



Bohemia Marine
+420 605 294 983, Peroutkova 7, 

Praha 5, 150 00
www.bohemia-marine.cz, 

facebook.com/bohemiamarine

www.simrad-yachting.com

Společnost Wavy Boats s.r.o. je výhradním dovozcem
lodí uvedených značek pro Českou republiku.

 Wavy Boats s.r.o
 Peroutkova 1383/7 Praha 5
 www.wboats.cz
 facebook.com/wavyboats
 GSM: + 420 603 814 506

Tento vyjímečný obytný motorový člun je určen 
primárně  pro výtlačný režim plavby, avšak při po-
užití závěsného motoru o výkonu 60 PS je mož-
ná též plavba v poloskluzu. Tento režim plavby 
je dán speciálně tvarovaným dnem v zadní části 
člunu, která je tímto nadlehčována.

Délka: 800 cm I Šířka: 275 cm I Váha: 1600 kg I Max. motor: 
60 PS I Max. počet osob: 7 I Max. počet lůžek: 5

Cena od 799 000 Kč vč. DPH

Výtlačná loď s vyjímečně velkým obytným prosto-
rem, zajímavým designem a perfektně provede-
ným interiérem. Loď má výbornou stabilitu díku 
plochému dnu a snadnou manévrovatelnost díky 
zdvojeným kormidlům. Její výška je 2,5 m nad vo-
doryskou pro snadné podjíždění mostů. Tato loď 
je vhodná pro turistiku a trávení volného času na 
vodě. Stojná výška v kajutě je 195 cm.

Délka: 1020 cm I Šířka: 298 cm I Váha: 3500 kg I Motor max.: 
60 PS přívěsný I Max. počet osob: 10 I Max. počet lůžek: 6

Cena od 1 650 000 Kč vč. DPH

SUNCAMPER 30 
CLASSIC

JANMOR 700





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

 13



 

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 

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 

Odbor ŠOD Komárno 
Ostrov Svätej Alžbety  3098  

945 01 Komárno 
 

www.nsat.sk 



15. – 17. 4. 2016
www.forcaravan.cz

7. VÝSTAVA OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ A KARAVANŮ
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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

 Standardní inzerát 1/16 150  360 Kč  600 Kč

 Zvýrazněný rámečkem 1/16 150  420 Kč  720 Kč

 Podélný inzerát 2/16 220  600 Kč  840 Kč

 Na výšku 2/16 150  600 Kč  840 Kč

 Maxi 4/16 220  1080 Kč  1800 Kč

 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 námo ní jachtu ACM Heritage 26 

Fotoinzerce

V textu inzerátu musí být uveden požadovaný kontaktní údaj pro zveřejnění.

Ceny včetne DPH 21%



  1 Plachetnice

  2 Okruhové plachetnice

  3 Motorové lodě

  4 Klasické lodě

  5 Obytné lodě, hausbóty

  6 Nafukovací čluny

  7 Vodní skútry

  8 Kiting

  9 Pomocné člunky

10 Závěsné motory

11 Vestavné motory

12 Elektronika

13 Plachty

14 Oblečení

15 Pojištění

16 Školení, kurzy

17 Charter

18 Údržba a opravy

19 Zimní stání

20 Přístavní místa

21 Kontakty

22 Tažná auta

23 Přívěsy

24 Přeprava

25 Literatura

26 Ostatní

27 Nemovitosti u vody

28 Obytná auta a karavany

29 Vybavení pro potápění

30 Rybářské vybavení

Seznam rubrik inzerce

Skipper LWL-8 m LOA-8,50 m Vý-
-

-
genua 27 m2 -

-

-
-

-

-

-

-
-
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MIROSLAV RA AN

NORSKO, ŠVÉDSKO, SKOTSKO, ANGLIE,  ŠPAN LSKO , PORTUGALSKO, 
FRANCIE, ECKO, TURECKO, RUSKO, UKRAJINA,  GRUZIE, RUMUNSKO, BULHARSKO 

SE SN HURKOU
KOLEM SV TA

1. DÍL

VELKÁ PLAVBA ZA SVOBODOU

KAPITÁN DO 

NEPOHODY 
Simon Jollands, 
Rupert Holmes

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.“ 

David Křížek

ZA KORMIDLEM 
NEJEN NA JADRANU
PRAKTICKÝ PRŮVODCE  JACHTINGEM

Kniha pro pokročilé i pro 
začátečníky

Kniha rad i kniha příběhů

Kniha lásky k mořím

FRANTIŠEK NOVOTNÝ

DALŠÍ KNIHY Z JACHTAŘSKÉ EDICE IFP PUBLISHING
WWW.IFP-PUBLISHING.CZ

WWW.JACHTARSKALITERATURA.CZ

PROČ BYCHOM 

SI NEPLACHTILI
Tim Dawison

Gordon Perry & Steve Judkins

Ilustrace Steve Lucas

UZLA, LANA, 

ÚVAZY
Gordon Perry, 
Steve Judkins

FREEDIVING
Nik Linder, 
Phil Simha

Jaroslav Foršt
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AGAPA SERVIS S.R.O. 

+420 777 289 455
info@agapaservis.cz
www.agapaservis.cz

-

www.fregatta.cz, info@fregatta.cz
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www.yachtmen.cz

PŘENOSNÝ 12. VOLTOVÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU

TRANSCOOL JE VHODNÝ DO VAŠEHO

www.transcool.cz  I  www.transcool.skool.skk

 
 Transcool je lehký, vysoce účinný dvanáctivoltový přenosný chladič vzduchu, který byl vyvinut a vyroben pro australské podmínky. At‘ už vás ochladí při rekordním  

teplu v přívěsu vašeho kempinkového vozu nebo obytného auta, lodě, při rybaření v kempech a bivaku, ochladí řidiče kamionu, autobusu během dlouhé dálkové  

jízdy či noci, nebo vás ochladí v ložnici/obývacím pokoji, svou práci vždy dokonale zvládá. A protože není vyšší a širší než 25 cm a váží pouhých 1,5 kg, můžete ho  

s sebou vzít kamkoli! Velmi nízká spotřeba proudu 0,7-1,7A/h Více informací na www.transcool.cz                                   
                                   

                

                                             
                                Těšíme se na Vás na veletrhu For Caravan 15.-17.4.2016 v hale 3!

VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU Adventure Centrum Showroom Na Průhoně 159 Vestec u Prahy 

-

-

-

-

-
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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:


