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  ❘  EDITORIAL

SEZONA ODSTARTOVALA

Milí čtenáři,

5/2019    YACHT ❘ 3

duben je každoročně ve znamení opravdového začátku sezony. Výstavy jsou za námi, a je tedy potřeba 
vyrazit na vodu. Začínají první závody a majitelé lodí se snaží dokončit opravy, které byly naplánovány 
na podzim, ale jaksi se na ně ještě nedostala řada v servisu, nebo o tom ve svém servisu trochu zapomněli 
říct. Máte několik možností. Buď se „kousnete“ a uděláte si to sami, nebo se rozhodnete, že to ještě rok 
vydrží. Asi nejobtížnější teď bude přesvědčit dobrý servis, aby právě Vaši zakázku upřednostnil. Šikovných 
techniků s chutí do práce je totiž v poslední době kritický nedostatek. Slyším to ze všech stran.

V redakci začal každoroční jarní maraton testů. V Cannes se tradičně představily novinky Jeanneau a Prestige 
– jako první se k Vám dostává test plachetnice Jeanneau Sun Odyssey 410 (strana 38) a další budou následo-
vat. Za pozornost určitě stojí spolupráce značek Prestige a Raymarine. Jejím výsledkem je revoluční systém 
řízení, který ve spojení s joystickem dokáže díky pěti stereo kamerám spolehlivě zastavit a udržet loď v na-
stavené vzdálenosti od mola či okolních lodí. I o tomto systému chystáme samostatný článek.

Po Cannes následovala fl otilová plavba českých a slovenských posádek v Thajsku. Byla to moc přínosná 
zkušenost a jsem rád, že jsme dostali jako časopis důvěru charterových agentur i Thajské centrály cestov-
ního ruchu a mohli jsme se na organizaci plavby podílet. Ukázalo se, že nejen pořádání závodů může být 
zajímavé. Řada jachtařů nemusí závodit, ale rádi využijí zkušeností jiných, aby poznali nové revíry. 
A plavba ve fl otile přesně tohle umožňuje.

Hned po návratu z Thajska se díky příjemnému počasí začalo jezdit i u nás, a tak jsme vyrazili na Labe 
do Pardubic. Čekal tam na nás zbrusu nový nafukovací člun Ranieri Cayman 19, jehož test si můžete 
přečíst na straně 32. V Praze jsme zase vyzkoušeli Marion 500 Classic. Tento test najdete na straně 28.

Radost přineslo i testování dvou zástupců špičkových SUV, která se velmi dobře hodí na tahání lodí, ale 
i na každodenní použití. BMW X5 i VW Touareg totiž ukazují, jakým směrem se bude automobilový trh 
ubírat. Krátký test najdete na straně 55.

To byla jen malá ochutnávka toho, co Vám květnové vydání přináší.

Šťastnou plavbu!
Daniel Guryča

vydavatel

MOBIL TABLET ONLINE

INSTAGRAMFACEBOOK

PDF verze k dispozici 
na www.yacht-magazine.cz
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ANTARES 9 OB   
Poslední přírůstek lodí řady Antares společnosti Beneteau se jmenuje Antares 9 a je to nejen moderní a stylový motorový 
člun, ale zachovává i tradiční eleganci, smysl pro detail a pohodlí, kterými je loděnice Beneteau pověstná.
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BECOME  
ACI CLUB MEMBER 
30% discount on daily berth during  
the low seasons*

20% discount on daily berth during  
the high season**

15% discount on the annual berth for the first 
year to the newcomers to ACI system and 
existing ACI clients for the second and each 
subsequent vessel in selected ACI marinas 
Umag, Pula, Pomer, Cres, Supetarska Draga, 
Milna, Vrboska and Korčula

ACI APP &
ACI ONLINE  
BOOKING
No booking fee during  
the low seasons*

P &
LINE 
NG

fee during
ons*

*Low seasons: 1.1.-31.5.2019. and 1.10.-31.12.2019 
**High season: 1.6.-30.9.2019. www.aci-marinas.com

Daily berth booking with no booking fee during the low seasons*
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JEANNEAU SUN ODYSSEY 410   
Po modelu Sun Odyssey 490 (YACHT 5/2018) je tady mladší bratr této 
nové koncepce. Trup charakterizuje negativní tvar přídě (trup je 
nejdelší na vodorysce), pozitivní tvar paluby, jenž se směrem k přídi 
svažuje k vodorysce, kolmá záď a v poslední době oblíbená ostrá 
hrana, která ale u tohoto modelu vede od zádě prakticky až k přídi.

SAN MAARTEN 
HEINEKEN REGATTA  
Umíte si představit dokonalejší kombinaci než jachting 
společně s pobytem na některém ostrově v Karibiku?

AMAZING THAILAND 
CZECH & SLOVAK FLOTILLA 
SAILING   
Flotilové plavby jsou v zahraničí poměrně rozšířené, naši 
jachtaři však byli doposud zvyklí buď jezdit na závody, byť 
rekreační, nebo na společné plavby pár lodí. Letošní flotilová 
plavba po nejzajímavějších thajských ostrovech v okolí Yacht 
Haven Mariny a ostrova Phuket znamenala změnu, na kterou 
pravděpodobně navážou další plavby podobného charakteru.

POZNEJTE 
SEVERNÍ SPORADY 60

AMAZING THAILAND 
CZECH & SLOVAK 
FLOTILLA SAILING  62
Česko-slovenská stopa 

v Andamanském moři

ABY VÁM NA LODI 
CHUTNALO  66
Dušená parmice nachová 

s bylinkami, rajčaty a chilli

OLYMPIJSKÉ JOLY 
V ČESKOSLOVENSKU  68 
Se znakem červeného kruhu 

SAN MAARTEN 
HEINEKEN REGATTA  74

JUBILEJNÍ 
DVACÁTÁ VELIKONOČNÍ 
REGATA  78

TROFEO PRINCESA 
SOFÍA IBEROSTAR REGATA  84
50. ročník 

HANDICAPOVANÍ 
JACHTAŘI YC CERE 
V PRAZE I VE SVĚTĚ  86

LIDÉ  88

SERVIS  90

PRODEJ/KOUPĚ/
PRONÁJEM/KURZY  93

PŘIPRAVUJEME  98

Na titulní straně Absolute Navetta 48
Foto Alberto Cocchi  
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N 40° 45’ 31’’ W 73° 58’ 43’’.

Starting at EUR 17’500. 
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Swany si daly dostaveníčko v Monaku. Na začátku dubna se tam konal první 
závod série Nations Trophy Mediterranean League 2019. Na startu se sešly týmy 
z devíti zemí. Na snímku italská loď CUORDILEONE Clubswan 50.

NATIONS TROPHY 
MEDITERRANEAN LEAGUE 2019
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PŘEDSTAVUJEME  ❘  MOTOROVÉ ČLUNY
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka vnější 6,1 m
Délka vnitřní 4,93 m
Šířka vnější 2,54 m
Šířka vnitřní 1,39 m
Počet komor 5
Hmotnost 760 kg
Nosnost 1 770 kg
Počet osob C-15
Max. výkon motoru 175 HP
Objem palivové nádrže 200 l
Cena od 782 000 Kč 
 včetně DPH bez motoru

TECHNICKÉ ÚDAJE

Design Judel/Vrolijk & co.
Celková délka 10,3 m
Délka na vodorysce 8,97 m
Šířka 3,25 m
Ponor 2,2 m
Výška stěžně nad hladinou 14,3 m
Výtlak 2,8 t
Balast 0,94 t
Hlavní plachta 34,5 m2

Kosatka 28,5 m2

Code 0 45 m2

Genakr 95 m2

Motor 9,9 HP
Objem nádrže na vodu 40 l
Objem nádrže na palivo 25 l
Kategorie CE A-4/B-6

SUV NA MOŘI         

Zodiac Open 6.5      

NOVÁ ONE DESIGN TŘÍDA 

Dehler 30      

Zodiac Open 6.5 je nafukovací člun 

připravený a vybavený pro vše-

stranné použití. Ergonomický kokpit 

a trup hlubokého „V“, který nabízí 

kontrolu a stabilitu i na rozvlněné 

hladině, dělá z této novinky SUV 

na moři. Pomocí volitelného příslu-

šenství lze člun snadno přizpůsobit 

jak pro relaxaci s rodinou, tak pro 

rybaření nebo pro provozování vod-

ních sportů či potápění. Jednoduše 

jej přepravíte po silnici, a tak můžete 

objevovat stále nová místa. Více 

na www.marine.cz.

Německá značka Dehler představila návrh své nové závodní třicetistopé lodě. Ponese název Dehler 30 

a bude se vyrábět jako one design. Jednoduchým přenastavením bude možné měnit ryze závodní loď 

na pohodlnou turistickou. Na vodě by se měla objevit v létě, sériová výroba se rozběhne na podzim tohoto 

roku. První objednávky budou cenově zvýhodněné – za 99 900 EUR bez DPH. Standardní cena bude 

108 900 EUR bez DPH. Více na www.tpscentrum.cz.

PRO DENNÍ VYJÍŽĎKY   

Alia      
Tuto 16 metrů dlouhou rychlou krasavici 

společnosti Alia Yachts navrhl Billy Dixon. 

Pro loděnici, která se specializuje na výrobu 

obrovských superjachet, je otevřená „malá“ 

loď zcela něco jiného. Rozhodla se pro její 

výrobu na přání jednoho ze svých stálých 

klientů. V kokpitu, který chrání masivní pevná 

střecha, najdeme kromě kuchyňského baru za sedadly pilotů pohodlný jídelní kout. 

Na přídi i zádi zbývá dostatek prostoru pro opalování. Podpalubí skrývá dvoulůž-

kovou kajutu s vlastní koupelnou se sprchovým koutem a druhou kuchyňku. Loď 

poháněná dvěma motory Volvo IPS 650 dosahuje maximální rychlosti až 40 uzlů. 

Více na www.aliayachts.com.
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NOVÁ ITALSKÁ ZNAČKA 

Nerea Yacht 24      

V ČERVENCI NA VODĚ  

Elan Impression 45.1      

Motorový člun NY24 je první lodí, jež 

byla postavena v loděnici nové italské 

značky Nerea Yacht, kterou založil 

zkušený stavitel lodí Dario Messina 

ve Fanu na Jaderském pobřeží. Na de-

signu tohoto sedmimetrového plavidla 

se podepsali italští návrháři Alessio 

Battistini a Davide Bernardini. Jejich 

stylový daycruiser kombinuje moderní 

nadčasový design, velkoprostorový 

kokpit a zajímavé jízdní vlastnosti, kte-

ré uspokojí i nejnáročnějšího majitele. 

NY24 je ideální pro strávení příjemné-

ho dne na moři s rodinou nebo přáteli. 

Její světová premiéra se uskutečnila 

v lednu na Bootu v Düsseldorfu. Více 

na www.nereayacht.com.

Vývoj nové plachetnice Impression se blíží dokončení a stavba prvního kusu je v plném proudu. Trup navrhlo 

slavné studio Rob Humphreys Yacht Design. Nový interiér spojuje pohodlí, praktičnost a dlouhou životnost. 

Nábytek je vyroben za použití dřevěné dýhy i pevných dřevěných dílů z afrického teaku. Oproti předchozímu 

modelu byla kuchyně posunuta dopředu a na stranu a salon byl rozšířen směrem dozadu. Nové uspořádání 

umožňuje použití většího navigačního stolu. Kokpit se může přeměnit na velkou plochu na opalování, spole-

čenské místo s dostatečným prostorem pro stolování nebo přizpůsobit pro pohodlné ovládání lodě. Loď se 

bude vyrábět buď ve čtyřkajutové verzi pro chartery, nebo jako tříkajutová majitelská. Premiéru si nový Elan 

Impression 45.1 odbude 3. července v chorvatské marině Pirovac. Více na www.elan-yachts.com.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka 7,35 m
Šířka 2,5 m
Ponor 0,58 m
Podjezdná výška 1,37 m
Výtlak 3 t
Motor Volvo Penta D4 300A 
 (221 kW)
Objem nádrže na vodu 60 l
Objem nádrže na palivo 250 l
Maximální rychlost 32 uzlů
Cestovní rychlost 26 uzlů

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka 13,85 m
Šířka 4,18 m
Ponor 1,9 m
Výška stěžně nad hladinou 19,5 m
Výtlak 10,42 t
Balast 3,31 t
Hlavní plachta 49,79 m2

Gena 52,47 m2

Genakr 135,45 m2

Motor Volvo 75 HP
Objem nádrží na vodu 788 l
Objem nádrže na palivo 215 l

TECHNICKÉ ÚDAJE

Design VPLP Design
Délka 11,73 m
Šířka 6,73 m
Ponor 1,35 m
Výška stěžně nad hladinou 18,27 m
Výtlak 10,3 t
Počet lůžek 4–12
Hlavní plachta 50 m2

Samopřehazovací kosatka 32 m2

Code 0 67 m2

Motor 2x 29 HP
Objem nádrže na vodu 300 l
Objem nádrží na palivo 2x 200 l
Objem odpadních nádrží 160–320 l

SKUTEČNÁ PLAVBA 
POD PLACHTAMI  

Excess 12 

Jako všechny lodě značky Excess Catamarans je i Excess 12 určen 

pro ty, kteří sní o cestovním katamaranu poskytujícím skutečný zážitek 

z plavby pod plachtami. Dostatečný výhled od kormidla, dobrá manévro-

vatelnost i snadné ovládání plachet jsou hlavní devízy této lodě. Posuvné 

střešní okno kokpitu zajišťuje celé posádce příliv světla a slunce nebo 

naopak potřebný stín. Katamaran je v nabídce ve tří- a čtyřkajutové verzi. 

Více na www.excess-catamarans.com.
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STAŇ SE 
SOUČÁSTÍ  
VODA A VZDUCH, DVA ZÁKLADNÍ PRVKY,  
NA KTERÝCH ZÁVISÍ VEŠKERÝ ŽIVOT,  
SE STALY KONTEJNEREM NA ODPADKY.
• ZAREGISTRUJ SE ZDARMA DO PROGRAMU MISSION DEEP BLUE

• ZJISTI JAK MŮŽEŠ POMOCI OCEÁNŮM I TY

• I MALÉ KRŮČKY MOHOU POMOCI

Foto © Shutterstock/Napong Suttivilai

NASKENUJ  
A ZJISTI VÍCE

MISSIONDEEPBLUE.COM
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Známá španělská společnost IMNASA, úřadující na poli námořních doplňků a lodní výbavy, 

se nyní dostává do České republiky prostřednictvím svého internetového obchodu imnasa.cz, 

který provozuje výhradní distributor pro Českou republiku, společnost Česká lodní doprava – 

charter, s.r.o. (ČLD). Na tomto webu mají všichni provozovatelé přístavů, milovníci vody, lodní 

fandové a zájemci o vodní sporty jedinečnou příležitost vybrat si z portfolia 30 000 položek. 

Osobní odběr je v ČR aktuálně možný v Praze nebo v marině ČLD na Slapech. Dodací lhůty se 

pohybují od dvou do pěti pracovních dnů. Web je v českém jazyce, a proto je také primárním 

prodejním a konzultačním kanálem i pro zákazníky ze Slovenska. Firma IMNASA se specializuje 

na prodej profesionálům a společnost ČLD touto cestou otevírá dveře k rozsáhlému katalogu 

také českým a slovenským koncovým zákazníkům. Více na www.imnasa.cz a www.cld.cz.

První ročník festivalu Lodě na vltavské vodě se bude odehrávat v Českých Budějovi-

cích a v přístavu Hluboká nad Vltavou. V pátek 24. 5. bude akce otevřena v kavárně 

Lanna, kde proběhnou přednášky na téma splavnění Vltavy pro odbornou veřejnost. 

Večer bude v přístavu na Hluboké atraktivní program pro veřejnost, hrát bude večerní 

dixieland, upeče se prase a bude se promítat dokumentární fi lm Vltava – staronová 

cesta. V sobotu bude přístav celý den otevřený pro veřejnost. Návštěvníci si budou 

moci zdarma prohlédnout vystavené lodě a stánky vystavovatelů. Proběhnou projížď-

ky lodí a hausbótů, ukázky všech záchranných složek s tématikou záchrany lidských 

životů v případě zranění v rámci vodních sportů. Pro děti bude po celý den v provozu 

školka, kde mohou formou workshopu tvořit dárkové předměty s vodní tématikou. 

Celá akce se koná za podpory měst Hluboká nad Vltavou a České Budějovice, 

Povodí Vltavy a Ředitelství vodních cest. Zajímavá akce má za cíl návštěvníkům 

představit možnosti trávení volného času nejen na Vltavě, ale i kdekoli jinde na vodě. 

Všichni jsou srdečně zváni. Akci pořádá Destinační společnost Českobudějovicko-

hlubocko, více informací na stránkách www.festivalvltavy.cz.

Stejně jako v letech předešlých, tak i v tomto roce vás zveme na již 11. ročník v novodobé 

historii Svatojánských slavností NAVALIS. Slavnosti opěvují nejznámějšího českého světce 

Jana Nepomuckého, patrona zpovědního tajemství, dobré pověsti, města Benátek v Itálii 

a všech lidí od vody. Konají se 14.–15. května a hlavními protagonisty budou letos veslaři 

z Halštatského jezera, kteří s sebou přivezou do Prahy ke Karlovu mostu historické lodě 

Zille. Akce se již tradičně zúčastní i benátští gondoliéři se svými nádhernými loděmi. 

Návštěvníci se dále mohou těšit například na benátské odpoledne na Hergetově cihelně, 

alegoricky zdobené lodě, slavnostní mši svatou v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava, 

svatojánské procesí jdoucí na Karlův most včetně Kunovického banderia, regatu lodí, 

seskok parašutistů nebo plavbu otužilců. Chybět nebude ani jedinečný hudební program. 

Letos zazní Oratorium di San Giovanni Nepomuceno od italského barokního skladatele 

Antonia Caldary pod vedením skladatele, dirigenta a držitele Českého lva Kryštofa Marka. 

Antonio Caldara měl blízký vztah k českým zemím. Oratorio di San Giovanni Nepomuce-

no vzniklo na objednávku hraběte F. A. Harracha a premiéra se uskutečnila v Salcburku 

již v roce 1726. Celé slavnosti budou již tradičně zakončeny barokním svatojánským 

ohňostrojem na Vltavě. Více informací na www.navalis.cz. 

Imnasa.cz – španělský 
gigant s námořními doplňky 
poprvé v Česku 

Lodě na vltavské vodě 

Svatojánské slavnosti NAVALIS 2019 
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Již při prvním pohledu na tuto loď máte 
chuť vyplout a  trávit co nejvíc času 
na vodě, ať už slané nebo sladkovodní. 

Antares 9  nabízí komfort a bezpečí, prostě 
vše potřebné k tomu, aby se i krátké plavby 
staly skvělým dobrodružstvím nebo dokona-
lým odpočinkem. 

Při konstrukci trupu využili návrháři osvědče-
nou technologii Airstep®, díky které loď hladce 
protíná hladinu a  zajišťuje pohodlnou jízdu 
a  bezpečnou navigaci. Technologii Airstep® 
vyvinula loděnice Beneteau již v  roce 2003 
a hned si ji také nechala patentovat. Byla vý-
sledkem ambiciózního výzkumného pro-

gramu a  práce designérů Patricka Tableaua, 
Mauda Tronqueze a  Rémi Laval-Jeanteta. Ti 
vycházeli z  technologie užívané v  leteckém 
průmyslu, kde se ve spodní části trupu vytvoří 
kanálky, které nasměrují tok vzduchu, u  lodí 
vody, tak, aby se snížilo tření. To v kombinaci se 
zachyceným vzduchem vytvářejícím vzdu-

MALÝ CRUISER 
S OSOBITÝM STYLEM 
ANTARES 9 OB

Poslední přírůstek lodí řady Antares společnosti Beneteau se jmenuje Antares 9 
a je to nejen moderní a stylový motorový člun, ale zachovává i tradiční eleganci, 
smysl pro detail a pohodlí, kterými je loděnice Beneteau pověstná.

test
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chový polštář zvyšuje i stabilitu lodi a zároveň 
umožní zvýšení rychlosti za současného sní-
žení spotřeby paliva. Nyní je na trhu již druhá 
generace Air Step®, která se vyznačuje výraz-
ným zvýšením objemu přívodu vzduchu pod 
trupem. Trvalo více než 18 měsíců výzkumu 
a  350 hodin testů, aby designéři dosáhli 
správné kombinace tvaru a  uspořádání ka-
nálků tak, aby se proudění vody ještě zlepšilo. 
Airstep® přináší především snížení spotřeby 
paliva, rychlejší akceleraci a zvýšení maximální 
rychlosti. Z toho plyne stabilita lodi při jízdě, 
klidnější průjezd vlnami a optimalizace reakce 
i snadnější ovládání lodi v zatáčkách.

Trup je sice základ lodi, ale pojďme se podívat, jak 
jsou řešeny prostory, kde na lodi trávíme nejvíce 
času. Už ve velkém kokpitu (1,53 x 2,4 m) je dosta-
tek místa nejen na sezení kolem jídelního stolu, ❯ ❯ ❯

Nyní je na trhu již druhá generace Air Step®, která se vyznačuje výrazným zvýšením objemu přívodu vzduchu pod trupem.

Kokpit od salonu dělí třídílné skleněné dveře. 

Testovanou Antares 9 poháněly dva nejmodernější závěsné motory Suzuki 

o výkonu 200 HP.

Ve velkém kokpitu je dostatek místa nejen na 

sezení kolem jídelního stolu, ale i na rozměrnou 

lavici do tvaru písmene „U“, kterou lze 

jednoduše rozložit na dvoulůžko, kdybyste 

chtěli za teplých nocí spát venku.
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Nová Barracuda 9 připlula do světových vod 
loni na podzim a hned zaujala nejen náru-
živé rybáře, ale i ty, kteří chtějí v klidu vyjet 
na  pár dní na  vodu. Měli jsme možnost ji 
také vyzkoušet na  základně Beneteau ve 
městě Port Ginesta. 

Tato multifunkční loď je robustní, rychlá, 
bezpečná a přitom poskytuje dostatek po-
hodlí. Je postavena na stejném základu jako 
Antares 9, ale má mnoho vychytávek a de-
tailů, které jsou šité na míru přímo pro ry-
báře. Kokpit je uzpůsoben potřebám 

rybaření, s úchyty na pruty a úložnými pro-
story pro bohaté úlovky. V přístavu pak mů-
žete rozložit sedačky a  vychutnat si ryby 
u jídelního stolu. Technické vybavení a pří-
stroje jsou na  nejvyšší úrovni a  přizpůso-
beny pro rybolov. Můžete se spolehnout 

BARRACUDA 9 
DRAVOST SVÉ JMENOVKYNĚ NEZAPŘE

Testovaná loď byla vybavena dvěma motory Suzuki o výkonu 250 HP.

Technické vybavení a přístroje jsou na nejvyšší úrovni 

a přizpůsobeny pro rybolov.

Salon je prostorný a praktický.
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Obchodní partner Allroundmarin 
je i ve vašem okolí

Rheinboldtstrasse 11-13, A-2362 Biedermannsdorf bei Wien
+43 (0)2236 64676 -0  +43 (0)2236 64676-76
office@allroundmarin.at www.allroundmarin.com

Alltechnik Handelsges.m.b.H

Plnou parou do nové sezóny!sezó y

Boards

od € 625,-
dopor. prodejní cena včetně DPH

Nová generace Allroundmarin SUP 2018!  
Z materiálu Drop-Stitch, s lepším tvarem a 

nadmíru kompletní výbavou! 

Balení obsahuje:
• SUP board • Leash
• Vysokotlaká pumpa • Přepravní vak 
• Opravárenská sada • 3 odnímatelné ploutve
• Skládací teleskopické pádlo

na  sonary mapující dno, zobrazující 
pohyb i přesnou polohu ryb.

Podpalubí je tvořeno otevřeným prosto-
rem s  velkým dvoulůžkem pro dvě do-

spělé osoby v přídi a dalším dvoulůžkem 
pod salonem, tady je to ale trochu stísně-
nější. V koupelně je mechanická toaleta 
a v umyvadle je zabudovaná vytahovací 
sprcha. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Beneteau Barracuda 9

Celková délka 8,91 m
Délka trupu 7,98 m
Šířka 2,95 m
Podjezdná výška 2,54/2,97 m
Ponor 0,56/1 m
Hmotnost 3 441 kg
Počet lůžek 4
EU certifi kace C-10
Motory na testované lodi 2x Suzuki APX 
 X2 250 HP
Objem palivové nádrže 400 l
Objem nádrže na vodu 100 l
Cena od 54 800 EUR 
 bez DPH bez motorů
Cena testované lodě 130 300 EUR 
 včetně DPH a motorů

V přístavu můžete rozložit sedačky 

a vychutnat si ryby u jídelního stolu.

Podpalubí je tvořeno otevřeným prosto-

rem s velkým dvoulůžkem pro dvě 

dospělé osoby v přídi a dalším dvoulůž-

kem pod salonem.

Tato loď postavena na stejném základu jako Antares 9.

❯ ❯ ❯
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ale i na rozměrnou lavici do tvaru písmene „U“, 
kterou lze jednoduše rozložit na dvoulůžko, kdy-
byste chtěli za teplých nocí spát venku. Pod se-
dáky se skrývá úložný prostor a  pokud byste 
Antares 9 využívali k rybolovu, můžete místo pod 
kratším sedadlem využít na lednici.

Kokpit od salonu dělí třídílné skleněné dveře. 
Díky velkým oknům a zadním dveřím je v sa-
lonu dost světla a při jízdě máte nádherný pa-
noramatický výhled. Světlo proudí do  salonu 
i střešním oknem, které se dá otevřít. Přestože je 
salon široký pouze 2,4 m, působí prostorně, je 

variabilní a najdete v něm vše, co potřebujete 
i  k  několikadennímu pobytu na  lodi. Na  levé 
straně je jídelní stůl a  sedačky, které lze také 
upravit na lůžko. Na pravé straně se nachází ku-
chyňka s plynovým dvouvařičem, který zakrývá 
skleněná deska.

NAMĚŘENÉ HODNOTY

Otáčky za minutu 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500
Rychlost v uzlech 4 6 6,5 7,7 9,5 11 15 18,9 25 30,2
Poznámka: Při testu byly na palubě 4 osoby, loď byla prázdná, moře bylo klidné, téměř bezvětří a vlny měly max. 0,5 metru.

Antares 9 dosahuje maximální rychlosti přes 30 uzlů, ale komfortní je plavba nanejvýš kolem 20 uzlů.

Pokud si chcete udělat v kokpitu piknik, 

můžete přidat i jídelní stůl.

Na levé straně salonu je jídelní stůl a sedačky, 

které lze také upravit na lůžko.

V podpalubí najdete i koupelnu s toaletou 

a sprchou.
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Kormidelna je vybavena nejmodernějšími pří-
stroji. Výhodou jsou posuvné dveře vedle se-
dadla kormidelníka, jimiž se jednoduše 
dostanete na bok a příď lodi. Také vám usnadní 
manévrování v přístavu. Při jízdě můžete sedět 
vedle kapitána a na pultík před sebou si odlo-
žit osvěžující drink. 

V  podpalubí najdete dvě samostatné kajuty 
a koupelnu s toaletou a sprchou. Zadní kajuta 

je pod salonem a hodí se spíše jen na přespání, 
nicméně je v  ní velké dvoulůžko přes celou 
šířku trupu. Prostorná přední kajuta je určena 
pro majitele.

Testovanou Antares 9 poháněly dva nejmoder-
nější závěsné motory Suzuki o výkonu 200 HP, 
zaručují dobrý výkon a optimální spotřebu pa-
liva, jsou spolehlivé a poskytly nám příjemný 

požitek z  rychlosti. Díky 600litrové palivové 
nádrži máte i mnohem větší volnost pohybu 
a můžete urazit větší vzdálenost. Antares 9 je 
pohodová loď, která je pozvánkou k poklidné 
relaxaci i dobrodružstvím a úniku z každoden-
ního shonu.

Text Hana Novotná

Foto Eva Skořepová a Beneteau

TECHNICKÉ ÚDAJE

Beneteau Antares 9

Celková délka 8,23 m
Délka trupu 7,98 m
Šířka 2,99 m
Podjezdná výška 2,78 m
Hmotnost 3 695 kg
Ponor 0,6/0,9 m
Počet lůžek 4
EU certifi kace B-6/C-10
Motory  max. 2x 200 HP
Motory na testované lodi 2x Suzuki 
 APX X2 200 HP
Objem palivové nádrže 2x 200 l
Objem nádrže na vodu 160 l
Cena od 61 110 EUR 
 bez DPH a bez motorů
Cena testované lodě 140 652 EUR 
 včetně DPH a motorů
www.aventuraboats.cz

www.aventuraboats.sk

Na pravé straně je kuchyňka s plynovým dvouvařičem, 

který zakrývá skleněná deska.

Prostorná přední kajuta je určena pro majitele.

Kormidelna je vybavena nejmodernějšími přístroji.
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VĚTŠÍ ZEVNITŘ 
NEŽ ZVENKU
ABSOLUTE NAVETTA 48
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Italská loděnice Absolute tvrdí, že její nejnovější produkt, 
motorovou jachtu Navetta 48, nejlépe vystihují dvě slova: 
světlo a prostor. Něco na tom je, poněvadž loď je na svou délku 
vskutku široká a má opravdu spoustu oken.
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Jachty značky Absolute vznikají stavebnico-
vým systémem. Jeho použití je nezbytné, 
neboť hlavní loděnice společnosti leží ve vni-

trozemí. Jachty se sice testují v bazénu, ale pak je 
výrobce rozebere na menší části a odveze po sil-
nici k moři, kde je zase složí dohromady. Ani nej-
novější produkt loděnice Absolute, motorová 
jachta Navetta 48, není žádný střízlík. Na délku 
měří 14,9 metru a na šířku 4,65 metru. Hodí se 
poznamenat, že v nabídce loděnice Absolute jde 
spíše o jeden z menších modelů. Samotná řada 
Navetta se v současnosti skládá ze čtyř typů mo-
torových jachet. Největší třiasedmdesátistopá má 
úctyhodných 22,38 metru. 

Sražený vzhled

Vzezření plavidla je robustní. Při pohledu z boku 
působí loď zmáčknutým dojmem, může za to rela-
tivně vysoký trup. Nástavba začíná přibližně ve tře-
tině délky lodě. Korunuje ji vysutý kapitánský 
můstek s ochranným sklem a spoilerem. Na zádi 
prodlužuje loď dnes už standardní koupací plošina. 
Vedle prosklené nástavby má loď v každém boku 
i dvě okna. Mají nepravidelný mnohoúhelníkový 
tvar. Příďovou palubu, které vévodí rozlehlá polstro-
vaná opalovací plocha s nastavitelnými opěradly, 
obkružuje zábradlí z leštěného kovu. U kotevního 
vrátku na přídi není přerušené, jak to často bývá, 
nýbrž je v jednom celku. Zábradlí končí v místech, 
kde začíná nástavba. Paluba se směrem od zádě 
na příď stupňovitě zvyšuje. Nejníž je koupací plo-
šina, ze které se po dvou schodech vstupuje do kok-
pitu. Z kokpitu stoupá na obou stranách lodě další 
nízký schod na  úroveň boční paluby, chráněné 
vlastním nízkým zábradlím. Z boční paluby vedou 
ještě další dva schody na příď.  

Cestovní rychlost je podle výrobce 13–21 uzlů.

Za zády kormidelníka stojí na levoboku flybridge 

slušně vybavená kuchyňka.

Příďovou palubu, které vévodí rozlehlá polstrovaná opalovací plocha 

s nastavitelnými opěradly, obkružuje zábradlí z leštěného kovu.
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 Zabudovaný sonar CHIRP, zobrazení hloubky, pozice, 
napětí baterie a mnohem více!

Výhradní zastoupení SIMRAD pro ČR

www.bohemia-marine.cz

Užijte si svůj den na vodě.

Vše co potřebujete pro jednoduchou a přímočarou 
GPS navigaci v jednom.

Nový SIMRAD Cruise je velmi intuitivní, 
snadno ovladatelný a cenově dostupný 

chartplotter.

BEZSTAROSTNÁ PLAVBA

Sebejistá plavba s novým SIMRAD Cruise

• Jednoduché menu a ovládání pomocí otočného 
ovladače či klávesnice.

• Zabudovaná celosvětová základní obrysová mapa.

• Podporuje širokou škálu mapových podkladů 
od C-MAP® a Navionics®.

• Dostupné ve velikostech 5” , 7” a 9”

Kormidelník nad věcí

Zatímco všechny úrovně paluby pokrývá dřevo, 
na podlaze flybridge je jen bílý laminát. Nejdů-
ležitější místo na můstku je kormidelnická kon-
zola. Konstruktéři se ji rozhodli umístit v podélné 
ose plavidla. Kormidelník má k dispozici pohodl-
nou otočnou židli. K řízení jachty mu slouží by-
telný volant. Po  pravé ruce najde ovládání 
motoru a  navigační displej s  mapou. Po  levé 
ruce vidí další displeje, tentokrát s ovládáním 

systémů lodě. Nechybí ani držák na nápoje. Kor-
midelnická konzola má své vlastní nízké 
ochranné sklo. Obklopují ji polstrované sedačky, 
které směrem dopředu přecházejí v opalovací 
plochu podobnou té na přídi, jen o něco menší. 
Zepředu i z boků ji chrání matné sklo. V zadní 
části můstku je pak další polstrované sezení, ten-
tokrát i s malým stolkem. Za zády kormidelníka 
stojí na  levoboku slušně vybavená kuchyňka. 
Na pravoboku vedou schody dolů do kokpitu.

Uprostřed na levoboku salonu stojí stůl a za ním velká polstrovaná sedačka ve tvaru 

písmene „U“. Na pravoboku pak najdeme ještě další podélnou pohovku.

V kokpitu na zádi se nachází stolek a za ním polstrovaná sedačka.

Hlavní kormidelnická stanice s vysokým otočným křeslem a všemi nezbytnými přístroji
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Uvnitř nástavby

V kokpitu se nachází další stolek a za ním polstro-
vaná sedačka. Kolem ní se dá sejít po schůdcích 
na koupací plošinu. Na podlaze kokpitu je možné 
otevřít poklop do prostorné strojovny. Skrývá dvo-
jici 435koňových dieselů Volvo Penta. Dokážou lodi 
udělit rychlost 27 uzlů. Cestovní rychlost je podle 
výrobce 13–21 uzlů. Do skluzu se loď zvedne už 
okolo 11 uzlů, což je u tak velké a těžké jachty víc 
než slušný výkon. S 1 800litrovou nádrží má loď při 
13 uzlech akční rádius 300 námořních mil.

Když jsme se dostatečně pokochali motory, mů-
žeme poklop zase zavřít a podívat se, jak to vy-
padá uvnitř nástavby. Konstruktéři ji rozdělili na tři 
části. Úplně vzadu je velká kuchyně se vším po-
třebným. Uprostřed na levoboku stojí stůl a za ním 

velká polstrovaná sedačka ve tvaru písmene „U“. 
Na pravoboku najdeme ještě další podélnou po-
hovku. Před ní se rozkládá hlavní kormidelnická 
stanice s vysokým otočným křeslem a všemi ne-
zbytnými přístroji. Je vybavena podobně jako ří-
dicí centrum na můstku, působí ale robustněji.

V podpalubí

Okolo kormidelnického křesla vede krátké scho-
diště do podpalubí. Z malé společné předsíně se 
dá vejít do jedné ze tří kajut. Největší z nich je 
příďová, určená pro majitele lodi. Je opatřena 
velkou manželskou postelí, umístěnou pod 
úhlem asi pětačtyřicet stupňů k předozadní ose 
lodi. Po jejích stranách stojí noční stolky s lampič-
kami. Světlo z venku přivádí do příďové kajuty už 
zmíněná okna. Našlo se v ní místo i na menší kos-

Loď korunuje vysutý kapitánský můstek s ochranným sklem a spoilerem.

Úplně vzadu v salonu je velká kuchyně, 

vybavená vším potřebným.

Největší z kajut je příďová, určená pro 

majitele lodi.  

K majitelské kajutě přísluší samostatná 

koupelna.

Zadní kajuta pro profesionální posádku 

má vlastní toaletu, ve které nechybí pračka.
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metický stolek. Vedou z ní také dveře do sa-
mostatné pravoboční koupelny s  toaletou 
a sprchovým koutem.

Zbylé dvě kajuty jsou pro hosty. Větší z nich 
je vybavena dvojlůžkem a prostorným šatní-
kem. Menší kajuta má dvě samostatná jed-
nolůžka. Všem hostům je pak k  dispozici 
společná koupelna na levoboku, opět se spr-
chou a toaletou. Na záď se vešla ještě malá 
jednolůžková kajuta pro profesionální po-
sádku. Vstupuje se do ní z koupací plošiny. 
Má vlastní toaletu a umyvadlo. Je v ní také 
pračka. Loď je certifikována na  maximální 
počet čtrnáct osob. Lůžka má pro sedm, 
i  když do  salonu by se v  nouzi určitě vešli 
jeden nebo dva spáči navíc.

Absolute Navetta 48 je bezesporu zajímavá 
jachta, která zaujme svým celkovým vzhle-
dem i prosvětleným pohodlným interiérem.

Text Radek John 

Foto Alberto Cocchi

TECHNICKÉ ÚDAJE

Absolute Navetta 48

Délka 14,93 m
Šířka  4,65 m
Počet lůžek  6+1
Motory 2x Volvo Penta IPS 600 (2x 435 HP)
Max. rychlost 27 uzlů
Objem nádrže na vodu 530 l
Objem nádrže na palivo 1 800 l
Cena od 740 000 EUR bez DPH
www.yachtprofessional.cz

Dvě kajuty pro hosty: Větší z nich je vybavena dvojlůžkem a prostorným šatníkem. 

Menší kajuta má dvě samostatná jednolůžka

www.marine.cz

+420 491 474 045 
obchod@marine.cz

Výhradní zastoupení pro Českou republiku:

PRO 5.5

Prezentační víkend v Chorvatsku

Ve dnech 10.–12. 5. se v Chorvatsku v nové ACI marině Rovinj uskuteční prezentační víkend 
italských motorových jachet ABSOLUTE. Představí se mimo jiné modely NAVETTA 48, 58 FLY 
a zbrusu nová 62 FLY. V sobotu 11. 5. proběhne galavečer, na který jsou čtenáři časopisu 
YACHT srdečně zváni. Akce se uskuteční při příležitosti otevření nové kanceláře ABSOLUTE 
právě v ACI marině Rovinj. Registrace na info@yachtprofessional.cz.
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Počátky stavby lodí Marion sahají do 70. 
let minulého století, kdy zakladatel lo-
děnice a  zároveň majitel společnosti 

Polyester Yacht Mariusz Majorczyk začal stavět 
první laminátové lodě v klubové dílně. Po zá-
niku východního bloku Mariusz rozjel v  pol-
ských Chojnicích nedaleko Gdyně výrobu lodí. 
Po rozsáhlých investicích do modernizace vý-
roby začala továrna Polyester Yacht v  roce 
2005 vyrábět nové motorové čluny pod znač-
kou Marion. Dnes loděnice produkuje kolem 
1 000 lodí ročně, v nabídce má 39 modelů pře-
vážně pro sportovně-rekreační či rybářské 

BEZ ŘIDIČÁKU 
PO CELÉM ČESKU
MARION 500 CLASSIC 

Na první pohled vás napadne: „Co je to za pramici? Ta se hodí leda tak 
k projížďkám pod Karlův most.“ Ale při bližším ohledání zjistíte, že se jedná 
o šikovnou loď, která za dostupnou cenu nabízí víc, než byste čekali.

test

Po rozložení sedaček vznikne na přídi opalovací lehátko.
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účely. Díky dlouhodobé praxi v konstrukci lodí 
dosahuje výrobce velmi příznivých jízdních 
vlastností jak na chráněných vnitrozemských, 
tak i přímořských vodních plochách. 

Těsně před Velikonocemi jsme měli možnost 
v Praze na Vltavě jednu z lodí Marion vyzkoušet. 
Jednalo se o model 500 Classic, který je typickým 

představitelem této „klasické“ kategorie a je vyro-
ben z  ručně kladeného laminátu. Skutečně 
z dálky vypadá jako loďka z půjčovny historic-
kých center měst, což evokuje hlavně okrasné 
lano po celém obvodu trupu. Kromě estetické 
role může však převzít i  funkci odrazové lišty. 
Ve chvíli, kdy nastoupíte na palubu, vás ale pře-
kvapí velký vnitřní prostor zajišťující pohodlný 

pohyb, dynamický tvar trupu i mimořádná stra-
nová stabilita lodě jak v klidu, tak i při plavbě. 
V přední části jsou bohatě čalouněné sedačky 
v imitaci kůže s možností úpravy na opalovací 
plochu. Lze přidat i malý stolek, který je ovšem 
za příplatek. V zadní části je další čalouněná la-
vice a po celé lodi nechybí množství užitečných 
schránek pro uložení věcí. Uprostřed se nachází ❯ ❯ ❯

Okrasné lano po celém obvodu trupu může kromě estetické role převzít i funkci odrazové lišty.

Uprostřed se nachází řídicí konzola s nerezovým volantem, pákou plynu 

a testovaná loď byla osazena GPS Garmin.

Za příplatek byla na testované lodi startovací 

baterie se schránkou a odpojovačem i LED 

navigační osvětlení.
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řídicí konzola s nerezovým volantem, který může 
být za příplatek dřevěný nebo kožený. Pak je zde 
jen páka plynu a  testovaná loď byla osazena 
GPS Garmin. Standardní výbava ještě obsahuje 
nerezové vazáky a příďové vázací oko. Na přídi 
nechybí schránka na kotvu. K nadstandardnímu 
vybavení, které lze k lodi přikoupit, potom patří 
nerezový koupací žebřík s dřevěnými stupínky, 
podlaha kokpitu v imitaci teaku, LED navigační 
osvětlení, startovací baterie se schránkou a od-
pojovačem, rádio s reproduktory, nerezová pali-
vová nádrž, hydraulické řízení motoru či kotva 
s vázacím lanem a fendry. 

Velkou flexibilitu pro využití lodě nabízí příplat-
kové bimini, které lze doplnit o plátěné kabrio či 
kompletní zakrytí, pod nímž se dá nejen v pří-

padě potřeby nouzově přenocovat, ale loď tak 
může bezpečně plout a  lze ji tak i  převážet 
na  přívěsu. Nadstandardní výbava zahrnuje 
také přívěs přímo na míru značky Pongratz.

Testovaná loď byla vybavena desetikoňovým 
motorem Honda. To má zásadní výhodu – mů-
žete s ní plout po všech našich vodách, kde je 
plavba omezena výkonem do 10 kW (15 koní). 
Například na Lipně nebo Nových Mlýnech. Pro-
tože je loď takto schopna pouze výtlačné 
plavby, na mnoha místech na ní není potřeba 
vlastnit ani kapitánský průkaz – například 
na  Baťově kanále. Přitom se třemi osobami 
na palubě dosáhla maximální rychlosti 6,1 uzlu 
(11,3 km/h). Spotřeba je při této rychlosti 
2,5 litru za hodinu. Ovšem při cestovní rychlosti 

Loď snadno přepravíte za osobním automobilem. Výhodou zakrytí lodě není jen možnost případného přespání, 

ale i ochrana kokpitu při přepravě.

Testovaná loď byla osazena desetikoňovým motorem, což otevírá cestu na většinu 

našich vod, často i bez řidičáku. 

Příplatkový stolek umožňuje uspořádat na palubě piknik.
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TPS centrum, s.r.o. I Tůmova 17 I 616 00 Brno I +420 543 236 513 I info@tpscentrum.cz

l prodej plachetnic SUNBEAM, MOODY,
 HANSE, DEHLER
l prodej motorových lodí DE DRAIT, FJORD, 
 SEALINE, SELENE, FLEMING, STEELER YACHTS
l prodej použitých lodí
l pronájem plachetnic a motorových člunů
l organizace firemních akcí a závodů
l individuální přístup
l podílové vlastnictví lodí
l technické prohlídky
l pojištění lodí prostřednictvím společnosti PANTAENIUS

POŘADATEL ČESKÉ NÁMOŘNÍ RALLYE
23. Česká námořní rallye Mistrovství ČR One Design
12. - 19. 10. 2019

ZASTOUPENÍ ZNAČEK

  SUNBEAM 46.1

  HANSE 548

  MOODY DS54

  STEELER 65 S

www.tpscentrum.cz

4 uzly klesne na  pouhý 1 litr za  hodinu. 
Vzhledem k tomu, že je na palubě 12,5litrová 
nádrž, vydrží loď takto plout celý den. Pro 
příznivce rychlosti lze loď osadit motorem 
o výkonu až 50 koní, ale myslím, že to není 
vůbec třeba. Naopak i  pětikoňový motor, 
který umožňuje plavbu bez řidičáku úplně 
všude, by byl také dostačující. Loď během 
testu prokázala, že se velice dobře hodí 
na  naše vody a  přinese svým majitelům 
mnoho krásných zážitků na vodě.

Marion 500 Classic je moderní a velmi lí-
bivá výletní loď holandského typu s ote-
vřenou palubou. Důležitou devízou je sada 
perseniků, které jednoznačně prodlužují 
sezonu, a  navíc chrání interiér i  během 
uskladnění či přepravy. Loď se skvěle hodí 
pro jednodenní výlety čili pomalé turis-
tické plavby na  vnitrozemských vodách. 
Přenocovat lze v penzionech podél vod-
ních cest, nebo dokonce přímo na lodi – je 
to podobné jako ve stanu. Loď je možné 

jednoduše převážet za libovolným osob-
ním autem, manipulaci s  ní zvládne 
opravdu každý. Vzhledem k prostornému 
kokpitu, dobrým jízdním vlastnostem 
a příznivé ceně si Marion 500 Classic zís-
kala oblibu i v půjčovnách v historických 
centrech měst v Německu, Belgii a hlavně 
Holandsku. V České republice loděnici Ma-
rion zastupuje firma BG Technik, některé 
modely jsou k vidění v prodejně v pražské 
Chuchli. 

Text a foto Eva Skořepová

TECHNICKÉ ÚDAJE

Marion 500 Classic 

Délka 5 m
Šířka 1,96 m
Ponor 0,18 m
Hmotnost 330 kg bez motoru
Počet osob  5
Max. výkon motoru 50 HP 
Délka nohy motoru L
Motor na testované lodi Honda BF 10 
Palivová nádrž 12,5/25 l přenosná
Kategorie CE C
Cena od 111 562 Kč  bez DPH bez motoru 
Cena s motorem Honda BF 10  222 990 Kč 
 včetně DPH 
Cena testované lodě 349 990 Kč včetně DPH
www.hondamarine.cz 

www.marionboats.cz 

Pod sedačkami na přídi se skrývají bohaté úložné prostory.

Kotva se ukládá do schránky na přídi.
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Jednoho z nejnovějších zástupců této ka-
tegorie jsme měli příležitost testovat 
v dubnu na Labi. Panovalo téměř doko-

nalé jarní počasí a na vodě jsme byli sami. Ide-
ální podmínky pro vyzkoušení skoro všeho, co 
tato sympatická loď nabízí.

Paluba tohoto šestimetrového člunu poskytne 
solidní prostor a  vše na  svém místě. Když je 
někam potřeba šlápnout, je tam laminátová 
opora. Uprostřed lodě je centrálně umístěná 
konzola řízení. Za ní jsou sedačky ve dvou řa-
dách, přičemž ta zadní je sklopná. Vzadu je 

VLNY NA LABI 
RANIERI CAYMAN 19 SPORT 

Kategorie rodinných nafukovacích člunů s laminátovým 
dnem je dlouhodobě rostoucí segment trhu. Důvod je 
jasný. Hodí se na rekreaci i další sportovní aktivity. 
Na vodě je většinou tento typ lodě jistý, dosahuje velmi 
dobrých jízdních výkonů a dá se odvézt na přívěsu 
za většinou aut střední třídy.

test

Rám může sloužit jako nosič příslušenství 

a především bimini. Pro přepravu 

je možné jej snadno sklopit.
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možné vytvořit opalovací lehátko. Přední část 
lze upravit jak pro sezení s malým stolečkem, 
tak pro opalovací lehátko či prostě ponechat 
rovnou palubu. Pod předním dílem je ukryta 
kotevna. Další úložné prostory najdeme pod 
sedačkou i  pod konzolou řízení. Zde je také 
ve dvojitém dně uložena vestavěná nádrž, která 
je však jednou z položek příplatkové výbavy. 

Paluba je doplněna masivním nerezovým 
rámem, který nese vrcholové poziční bílé 
světlo, slouží jako madlo, a  především jako 

držák stříšky bimini. Dá se na  něj instalovat 
i další vybavení jako anténa vysílačky, přídavné 
osvětlení a podobně. Pro přepravu je možné 
rám sklopit směrem dopředu. Loď bez tohoto 
rámu ale najednou vypadá holá. Okolo motoru 
jsou umístěny dvě přídavné plochy, které 
slouží pro lepší pohyb po lodi hlavně během 
kotvení a odplouvání nebo jako malé koupací 
plošiny. Jedna z nich totiž nese sklopný kou-
pací žebřík a  hned vedle se nachází sprcha. 
Testovaná loď byla vybavena přídavnou nádrží 
na vodu a čerpadlem.

Centrálně situovaná konzola je řídicím a ovlá-
dacím centrem člunu a je náležitě robustní se 
zatmaveným plexisklem, které je navíc chrá-
něno nerezovým rámem, jež slouží i  jako 
madlo. Přístrojová deska s  volantem na  levé 
straně může být osazena ukazateli dle typu 
motoru. Na  testované lodi byl nainstalován 
čtyřválcový třílitr Mercury s výkonem 150 koní 
s hladkým a překvapivě tichým a klidným cho-
dem. Pokud by budoucí majitel počítal s menší 
posádkou 2–4 osob, klidně by stačil o trochu 
menší výkon motoru. ❯ ❯ ❯

Motor o výkonu 150 koní je více než dostatečný.

Konzola řízení pochází z většího modelu a je sympaticky 

robustní. Kromě obyvklých přístrojů je zde nad volantem 

dobře čitelný sonar s navigací Humminbird Helix 5.

Ze zadní lavice je možné vytvořit opalovací lehátko.
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Za kormidlem je možné nejen sedět, ale také 
po rychlé úpravě sedačky stát s pevnou opo-
rou tak, aby měl kapitán lepší stabilitu a vý-
hled. Hned první přidání plynu dalo tušit, že 
Cayman 19 Sport v sobě skrývá velký poten-
ciál. Po krátkém seznámení s člunem i řekou 
postupně zrychluji a sleduji, jak se loď chová. 
Žádné záludnosti se nedočkám, jen pokud 
zvednu příliš motor pomocí trimu, začne tro-
chu „plavat“. To je ale dáno přebytkem výkonu 

Během testu jsme snadno dosaáhli rychlosti přes 80 km/h (44 uzlů).

Loď příkladně sedí a lze ji otočit doslova na místě.Vedle koupacího žebříku je i schránka se sprchou 

pro opláchnutí od slané vody.
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a malým zatížením. (Během testu jsme byli 
na palubě tři a cca ½ nádrže). Trim spouštím 
dolů a testuji poloměr otáčení. Na tak úzké 
vodě, jako je Labe, je to důležitý parametr. 
Člun se točí téměř na místě a poslušně rea-
guje jak na přidání plynu, tak na sebemenší 
natočení volantu. Při neopatrném zatočení 
ve vyšší rychlosti tak nebude mít posádka 
problém se udržet.

Zbývá tedy vyzkoušet přejezdy vln a maxi-
mální rychlost. S vlnami se díky hlubokému 
véčku v přední části vypořádá Cayman vý-
borně, i když vím, že je něco jiného přejíž-
dět vlastní vlnu a  jet proti vlnám 10 Nm. 
Maximální rychlost na studené sladké vodě 
je ale zajímavý a  měřitelný parametr. 
Snadno dosahujeme rychlosti 80 km/h, což 
je 44 uzlů, a to je rychlost, kterou majitelé 
lodě určitě ocení.

Závěrem lze říct, že mne Ranieri Cayman 19 
Sport velmi příjemně překvapil a  potěšil. 
Vše na lodi působí robustně, ale nechybí jí 
pověstná italská elegance a šarm.

Text a foto Daniel Guryča

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ranieri Cayman 19 Sport

Délka 5,95 m
Šířka 2,5 m
Průměr válců 0,6 m
Počet komor 5
Hmotnost 550 kg
Počet osob 12
Max. výkon motoru 150 HP
Délka nohy L
Objem palivové nádrže 105 l (za příplatek)
Objem nádrže na vodu 45 l (za příplatek)
Kategorie CE B
Cena bez výbavy  545 000 Kč
Cena testované lodě 1 280 000 Kč 
(včetně DPH, motoru, přívěsu, perseniků 
a další bohaté příplatkové výbavy)

www.ranieri.cz

Sedačku za konzolou řízení lze zvednout o 45° tak, aby sloužila jako opora při řízení vestoje.

V konzole řízení je ve směru jízdy 

další sedačka.

www.marine.cz

+420 491 474 045
obchod@marine.cz

Výhradní zastoupení pro Českou republiku:

TRIXX
PRO TRIKY A ZÁBAVU

GTI
PRO RODINNÉ VÝLETY

GTX
EXKLUZIVNÍ POHODLÍ

SEA DOO.indd   1 23.1.2019   11:43:02

032-35_RANIERI.indd   35 26.4.2019   12:50:15



MOTOROVÉ ČLUNY  ❘  PŘEDSTAVUJEME

36 ❘ YACHT   5/2019

Kompaktní rybářský člun se hodí zejména 
pro chytání sladkovodních dravců. Trup 
do tvaru písmene „V“ dává vynikající sta-

bilitu a výborné jízdní vlastnosti. Člun, který je 
vyroben z vysoce pevné slitiny hliníku odolné 

NOVINKA PRO RYBÁŘE
MARINE 400 BASS

Další z řady praktických, 
ekonomických i ekologických 
člunů Marine s velmi stabilní 
a tuhou konstrukcí pro 
bezpečnou plavbu je 
novinkou mezi rybářskými 
čluny pro rok 2019.

Ve standardní výbavě nechybí otočná rybářská sedačka.
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proti mořské soli, disponuje vysokými boky, 
plochou zádí a je uzpůsoben pro chytání ve-
stoje po celé palubě. Bohaté úložné prostory 
se skládají z  pěti boxů. Celá paluba je po-
kryta vinylem a kobercem, což výrazně redu-
kuje hluk. 

Ve standardní výbavě nechybí otočná rybářská 
sedačka, vázací oka, zakrytí přídě a zádě, uzaví-
ratelné prostory s víkem, podlážky a vypouš-
těcí otvor se zátkou. S  širokou nabídkou 
volitelného příslušenství, do  kterého patří 
držák prutu, kotevní persenik, navigační světlo, 
vodní pumpa, elektrorozvod, úchyt havlinek, 
vesla a pádla, zábradlí, sedačka, fendry či va-
záky, si loď snadno přizpůsobíte podle svých 
představ. 

Nepotopitelný, bezúdržbový, odolný člun 
s dlouhou životností Marine 400 BASS v černém 
dekoru Cool patří mezi lehce ovladatelné lodě 
s velkou nosností pro bezpečnou a bezproblé-
movou plavbu. Pořídíte ho za 136 000 Kč včetně 
DPH bez motoru.

Text Eva Skořepová

Foto Marine

TECHNICKÉ ÚDAJE

Marine 400 BASS

Délka 3,99 m
Šířka 1,52 m
Hmotnost 190 kg
Nosnost 550 kg
Počet osob 4
Délka nohy motoru L (dlouhá)
Max. výkon motoru 20 HP
CE kategorie C
Cena  136 000 Kč včetně DPH 
 bez motoru
www.marine.cz

Loď můžete opatřit buď elektromotorem, nebo spalovacím motorem o výkonu až 20 koní.

Loď jednoduše převezete na přívěsu 

a spustíte do vody.

Vhodné je loď vybavit bilge pumpou, která 

snadno odčerpá případnou vodu z kokpitu.

Celá paluba je pokryta vinylem a kobercem, 

což výrazně redukuje hluk. 

Na palubě najdete pět úložných boxů.
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REVOLUCE 
V REKREAČNÍM 
JACHTINGU?

JEANNEAU 
SUN ODYSSEY 410 

Po modelu Sun Odyssey 490 (YACHT 5/2018) je tady 
mladší bratr této nové koncepce. Trup charakterizuje 
negativní tvar přídě (trup je nejdelší na vodorysce), 
pozitivní tvar paluby, jenž se směrem k přídi svažuje 
k vodorysce, kolmá záď a v poslední době oblíbená 
ostrá hrana, která ale u tohoto modelu vede od zádě 
prakticky až k přídi. Toto řešení umožňuje maximální 
využití vnitřního objemu a zvyšuje stabilitu lodě. 
Otázkou je, zda je to hezké a zda má být bok lodě 
kolmý k hladině a rovný v tak velké ploše. 
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Další revoluční řešení „opsané“ z většího 
modelu najdeme na palubě. Je to prů-
chod okolo kormidelních kol směrem 

dopředu. Díky tomuto průchodu má kormidel-
ník lepší přístup k vinšnám, a je tak možné snáze 
loď ovládat v malé posádce. Pohodlnější je díky 
tomu i vstup na přední palubu od kormidla. Cena 
za to je ale na takto malé lodi podle mého názoru 
příliš vysoká. Pokud si totiž za kormidlem chcete 
sednout, jde to jen čelem ke směru jízdy s ome-

zeným výhledem na příď. Je ale pravda, že řadě 
kapitánů to vadit nebude a ocení jiné přednosti 
Sun Odyssey 410.

Takeláž je také poplatná posledním trendům, 
tedy ráhno nízko na  stěžni směřující dozadu 
vzhůru. Testovaná loď byla vybavena standardní 
takeláží, možné je ale objednat i hlavní plachtu 
s rolováním do stěžně nebo celospírovou s trira-
diálním střihem. Netradičně je zde řešeno vedení 

a  seřizování otěží geny. Kdo jezdil na  menších 
sportovních lodích, bude se cítit jako doma, kdo 
se systémem volného průvlaku nemá zkušenosti, 
nechá oko ve střední poloze. Toto řešení je určitě 
lehčí a levnější než klasická kolejnice s jezdcem. 
Navíc umožňuje lepší seřízení trysky mezi genou 
a hlavní plachtou.

Pochvalu zaslouží prostor kotevny, kam se kromě 
řetězu vejde i všech 6 fendrů standardní velikosti. 

Zadní kurzy budou pro Jeanneau Sun Odyssey 410 znamenat jízdu v poloskluzu. Sportovně založení jachtaři to určitě ocení.

Velký navigační stůl a praktický odkládací prostor Pohled od navigačního stolu je impozantní. Dobře patrné je rozkládací 

sofa před kuchyňskou linkou.
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Paluba je jinak čistá bez zbytečných složitostí. Prak-
tický je integrovaný čelen, který slouží nejen jako 
nutný držák kotevní rolny při tomto tvaru přídě, 
ale také pro uchycení spodního oka genakru. Čty-
řistadesítce navíc dodává sportovní vzhled.

Od kormidla k hlavním vinšnám je jen krok. Při tomto pohledu je dobře patrný velmi praktický integrovaný klounovec.
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O kokpitu jsem se zatím zmínil jen okrajově. Je 
prostorný a pro posádku pohodlný, s velkým cen-
trálně umístěným stolem. Nezvyklé je asymetrické 
uspořádání sezení. Výrobce počítá s tím, že jedna 
strana je hlavní na sezení a druhá hlavní na cho-
zení do kokpitu. Abych toto řešení mohl hodnotit, 
musel bych na palubě strávit víc času, jisté je, že to 
odvádělo moji pozornost od kormidla. Ocenil jsem 
ale sklopnou střechu nad vstupem do salonu, bi-
mini i spojovací díl. Na výstavách i  fotkách jsou 
lodě prezentovány často holé a konstrukce těchto 
doplňků zcela zničí vzhled lodě i prostor v kokpitu. 
V tomto případě to ale tak rozhodně není.

Interiér je i díky širokému trupu nad vodoryskou 
velmi prostorný, konstruktéři se zamýšleli nad 

každým detailem. Například se do interiéru sa-
lonu vrací plnohodnotný navigační a tady i pra-
covní stůl pěkně ve směru jízdy. Kuchyňská linka 
je doplněna praktickým odkládacím prostorem 
téměř uprostřed trupu. Ten spolu s řadou dalších 
úložných míst nahradil klasicky zavěšené skříňky 
po  boku lodi. Další dominantní, neobvyklý 
a velmi užitečný prvek je rozkládací sofa v levé 
přední části salonu. 

Uspořádání kajut bylo na testované lodi klasické 
– dvě vzadu a jedna vpředu, ta přední měla ještě 
příplatkovou toaletu se sprchou. Objednat je 
možné i  dvoukajutovou verzi, kde třetí kajutu 
nahradí velký úložný prostor. Kajuty jsou poho-
dlné s  dostatkem místa nad hlavou, pocitově Celospírová hlavní plachta je za příplatek. Při tomto pohledu vidíme, že za 

kormidlem se dá pohodlně stát, sezení bude obtížnější.

Obložení za lůžkem skýtá úložné prostory. Okna v trupu v ložnici jsou trendem poslední doby.

Propracovaný detail umyvadla v koupelně, 

které je možné zakrýt.
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jsem se v podpalubí cítil jako na ještě větší 
lodi, což byl bezpochyby jeden z cílů, který si 
výrobce dal.

Během testu foukal poměrně slabý vítr 
do 10 uzlů, loď byla vybavena do charteru 
v Itálii jen základní sadou plachet, nicméně 
i tyto podmínky ukázaly, že loď má výborné 
zrychlení a dobře se ovládá. Na boční a zadní 
kurzy se projevila absence codu 0 a genakru 
a  je jasné, že v  DNA má loď zakódované 
velmi dobré jízdní výkony na  plachty. Při 
testu bylo na  palubě 6 osob, přesto byl 
pohyb v kokpitu bezproblémový.

Nová Jeanneau Sun Odyssey 410 si určitě 
najde místo v charterových flotilách i u sou-
kromých zákazníků, kteří chtějí na lodi nejen 
pohodlně bydlet, ale mají ambice užít si sviž-
nou plavbu na plachty.

Text Daniel Guryča

Foto Daniel Guryča a Jeanneau

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jeanneau Sun Odyssey 410

Celková délka 12,35 m
Délka trupu 11,99 m
Šířka 3,99 m
Ponor 2,14 m
Hmotnost 8 000 kg
Kajuty 2/3
Objem palivové nádrže 195 l
Objem nádrže na vodu 530 l
Motor  Yanmar 23 kW/32 HP 
 (za příplatek 32 kW/45 HP)
Kategorie CE dvoukajutová verze: A6/B7/C9, 
 tříkajutová verze: A8/B10/C10
Základní cena 165 000 EUR 
 bez DPH a dopravy
Cena testované verze 206 530 EUR 
 bez DPH a dopravy
www.fasyachting.cz

Testovaná loď byla určena do charteru. 

Teak by hladké přední palubě slušel.

Lůžko v příďové kajutě verzi je v tomto 

případě umístěno symetricky. Úložné 

prostory jsou přístupné i z čela postele.

Vedení otěží geny jako na závodní lodi. Díky 

tomu se dá velmi dobře seřizovat tryska mezi 

genou a hlavní plachtou.
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Mercury nabízí svým zákazníkům, kteří potřebují mít větší 
jistotu, že jim nikdo cizí neodjede s jejich lodí, imobilizér pro 
závěsné a zabudované motory. Systém TDS (Theft Deterrent 
System) lze namontovat na závěsný nebo vestavěný motor 
vybavený systémem SmartCraft od výkonu 40 HP. Součástí 
je spínací skříňka se dvěma plovoucími klíči, která indikuje 
blokování motoru, elektroinstalace a modul zapojený do in-
stalace motoru. Celý systém je spárovaný s motorem a jeho 
výrobním číslem, a tak i po jeho odejmutí z motoru zůstává 
funkce imobilizéru aktivní. Uvést motor do normálního provo-
zu tak lze pouze v autorizovaném servisu Mercury. 
Více na www.mercurymarine.com.     

Yadea C-Line a C-Umi jsou dvě plně elektrické novinky od největšího 
světového výrobce elektroskútrů. Díky inovativním technologiím a vysokoka-
pacitním li-ionovým bateriím Panasonic poskytují dlouhý dojezd a extrémně 
tichý provoz, který oceníte například při večerních návratech do mariny, 
na výletech, při cestách za nákupy nebo do zaměstnání. Díky kompaktním 
rozměrům se skútry vejdou i do malých garáží, přitom žádné benzinové 
výpary, žádný zápach z výfuku, žádné olejové loužičky na podlaze. Skútry 
Yadea C-Line a C-Umi uvezou dva lidi, v zacpaných městech nabídnou 
výbornou ovladatelnost, dosud nepoznanou svižnost a snadné parkování 
prakticky kdekoli, bez nutnosti hledat parkovací místo. Elektrické skútry 
Yadea, to je také tichá a plynulá jízda bez zplodin a směšně nízké náklady 
na provoz. Dobít je můžete z běžné elektrické zásuvky a k jejich řízení vám 
stačí automobilový řidičák (nebo skupina AM). Cena je 39 990 Kč včetně 
DPH. Více na www.yadea.cz.

Mercury 
Imobilizér TDS 

Yadea: elegantní e-skútry 
do mariny i do města 

Gril Piknik 
Tento plynový gril je určen 
k tepelné přípravě pokrmů 
ve venkovním prostředí, a tudíž 
ho využijete i na palubě lodí. Gril 
je vybaven piezo zapalovaním, 
madlem, popruhem pro přenos, 
litinovým roštem a prkénkem 
na přípravu a servírování 
pokrmů. Grilovací plocha má 
rozměry 30 x 24 cm. Gril je 
dodáván s příslušenstvím pro 
připojení ke kartuši se závitem 
7/16 (KP02008 – 100 g, KP02006 
– 230 g a KP02007 – 450 g, lze 
ho připojit i k 2, 5 nebo 10kg 
propanbutanové láhvi. Více 
na www.meva.eu. 
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Nabídka platí do 31. 7. 2019 nebo do odvolání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro jednotlivé modely: Polo: 5,8−7 l/100 km, 131−159 g/km, 
Golf: 5,3−7,1 l/100 km, 95−162 g/km, Golf Variant 4,1−7,2 l/100 km, 108−164 g/km. Hodnota výbavy navíc je vztažena k linii Comfortline. 
Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Vyberte si skvěle vybavený vůz Volkswagen z nabídky 
Maraton Edition! Nyní i s možností výhodného financování.

Výbava v hodnotě 

38 500 Kč navíc.

Výbava v hodnotě 

83 400 Kč navíc.

Výbava v hodnotě 

83 400 Kč navíc.

Golf
Polo

Golf Variant

Autorizovaný prodejce Volkswagen AMOND, spol. s r.o.
Smečenská 889, 272 04 Kladno, tel.: 312 817 111, 800 123 400, www.amond.cz, e-mail: amond@amond.cz
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Kvalitní obaly na fendry dobře vypa-
dají a zároveň zabraňují znečištění, 
poškození a oděru fendrů. Obaly 
značky Zak Marine jsou kvalitní, 
vyrobené ze speciální tkaniny, která je 
rozměrově stabilní, trvanlivá a netrhá 
se. Kromě toho je k dostání v mnoha 
barevných provedeních, takže si kaž-
dý může přizpůsobit obaly vzhledu 
své jachty. A v neposlední řadě jsou 
odolné proti UV záření, neabsorbují 
vodu a neplesniví, na což je poskyto-
vána pětiletá záruka. Jejich cena je 
70 EUR včetně DPH za 1 m2 tkaniny. 
Více na www.zak-marine.com.

Značka Zhik uvedla na trh nový prodyšný suchý 
oblek pro dospělé jachtaře i juniory. Je vyroben 
z třívrstvé voděodolné a vysoce prodyšné tkaniny 
a navržen v závodním střihu, aby neomezoval 
v pohybu. Horní část je provedena v zářivě 
zelené barvě kvůli snadné identifi kaci závodníků 
ve vodě. Neoprenové manžety na krku i rukou 
jsou pohodlnější a trvanlivější než latexové, které 
se tradičně používají na suchých oblecích. Nový 
pružný vodotěsný přední zip je 100% těsný, 
i když je měkčí a poddajnější. Všechny švy jsou 
plně vodotěsné a kritické části jsou zesílené. 
Nastavitelné šle umožňují přizpůsobení délky a je 
na nich vnitřní kapsa. Další kapsa je na stehně. 
Cena juniorského obleku je 500 EUR a dospělé-
ho 550 EUR. Více na www.zhik.com.

Společnost ACR Electronics představila nový kompaktní transpondér AISLink CA2 
třídy A. Standardní systém nabízí výkonný přenos informací AIS pro výměnu dyna-
mických a statických dat o lodích s jinými systémy AIS, což významně napomáhá 
předcházet kolizím a zvyšuje bezpečnost na moři. Zařízení interpretuje informace 
o lodích v reálném čase, které jsou zobrazeny na 7palcovém LCD displeji s vyso-
kou intenzitou. Mapu pobřeží a informace z radaru lze zobrazit v různých orienta-
cích a nastaveních. AISLink CA2 je vybaven integrovaným rozhraním Wi-Fi a USB 
pro připojení PC a tabletu a je opatřen velkými osvětlenými tlačítky. Více informací 
najdete na www.acrartex.com.

Prémiové obaly na fendry 

Nový suchý oblek 
pro dospělé i juniory 

Vodotěsný 
transpondér AISLink 
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Drony na dálkové ovládání se stávají stále oblíbe-
nějšími i na moři, a to nejen ty, které létají vzdu-
chem. Gladius Mini od společnosti Chasing-Inno-
vation nelétá ani milimetr nad vodou – namísto toho 
se ponoří pod vodní hladinu, do hloubky až 100 
metrů, odkud zajistí živý přenos videa přímo do tele-
fonu nebo tabletu! Žlutý, elegantní a rafi novaný tvar se 
lehce pohybuje pod vlnami. Je vybavený kamerou, která dokáže zaznamenat video v rozlišení až 4K Ultra 
HD nebo fotografi e v rozlišení 12 Mpx, vestavěným LED světlem a baterií s výdrží na 2 hodiny provozu. 
Pět vrtulí (dvě pro pohyb dopředu a dozadu, tři pro vertikální tah), inteligentní software s AI technologií 
a intuitivní ovládání pomocí joysticku zajišťují vysoce přesné pohyby. Dron má také hloubkový zámek, 
který lze nastavit tak, aby se vznášel stabilně. Dá se i uzamknout pod určitým úhlem (až +/- 45 stupňů), 
takže kamera může směřovat dolů směrem ke dnu nebo nahoru směrem k lodnímu trupu. S vodotěsností 
až do 100 metrů, snadným manévrováním a streamováním videa v reálném čase na smartphonu nebo ta-
bletu jej lze využít k prohlídkám trupů loděnic, přístavních zařízení, mořského dna, ke sledování rybí popu-
lace nebo k podvodní archeologii a výzkumným projektům. Délka dronu Gladius Mini nepřesahuje 40 cm 
a hmotnost je pouhých 2,5 kg, což znamená, že je dobře přenosný a velmi skladný. Příslušenství zahrnuje 
tašku na míru pro snadnou a pohodlnou přepravu. Doporučená maloobchodní cena je 39 990 Kč 
včetně DPH. Více na www.focusnordic.cz.

Audio systém s Bluetooth připojením pro modely Sea Doo Spark vyrobené od roku 2014 
se pro maximální čistotu zvuku umisťuje do přední části skútru. Reproduktor obsahuje 
ovládací panel pro nastavení hlasitosti a volby skladby. Je vodotěsný a snadno odníma-
telný, využijete jej tak nejen na skútru, ale i mimo něj. Pro připevnění na skútr je potřeba 
pořídit držák pro audio systém. V případě, že má váš skútr instalován přední kryt nebo 
úložnou schránku, je třeba kryt vyměnit. Více na www.marine.cz.

Švýcarská značka EDOX se dlouho-
době věnuje výrobě vysoce kvalitních 
hodinek se smyslem pro detail inspiro-
vaných sportovní tématikou. Modelová 
řada Chronoffshore 1 je určena všem 
milovníkům vodních sportů. Splňuje 
všechny podmínky využití při náročných 
sportovních výkonech, ale dodá i ele-
ganci pro volný čas. Ocelové pouzdro 
je potaženo růžovým PVD, hodinky mají 
keramickou otočnou lunetu, safírové sklo, 
automatický heliový ventil, šroubovací 
korunku s dvojitým těsněním, quartzový 
chronograf s datem, luminiscenční ručky 
a indexy a kaučukový řemínek s překlá-
pěcí sponou. Jsou vodotěsné do 50 atm. 
Doporučená cena je 39 450 Kč. Více 
na www.edox.cz.

Podvodní dron 
Gladius Mini 100m 

Audio systém ke skútru Sea Doo Spark 

EDOX 
Chronoff shore 1 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozlišení videa Full HD, 4K
Maximální clona 3,0
Kapacita paměti 64 GB
Typ bezdrátového přenosu RF (2,4 GHz), 
 Bluetooth
Typ paměťové karty MicroSD
ISO fotoaparátu 100-3200
Maximální výdrž 2 hodiny
Maximální rychlost 7,24 km/h
Voděodolnost 100 m
Rozlišení fotografi e 12 Mpx
Kapacita 5 000 mAh
Rozměry 226 x 112 x 385 mm
Hmotnost 2 500 g

10221 37R NIR
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S VATOJÁ NSKÉ SL AV NOSTI

11. ROČNÍK OBNOVENÝCH SLAVNOSTÍ

POD KARLOVÝM MOSTEM
N A  H L A D I N Ě  V L T A V Y

15  5  2019

Úter ý 14.  května
14.00–18.00 /  HALŠTATSKO-BENÁTSKÉ ODPOLEDNE (HERGETOVA CIHELNA)

18.00 /  MŠE SVATÁ V KOSTELE SV.  FR ANTIŠK A Z ASSISI (KŘIŽOVNICKÉ NÁM.)

Středa 15.  května
14.30 /  SLAVNOSTNÍ ZDOBENÍ KONÍ (HR ADČANSKÉ NÁM.)
16.45 /  ŽEHNÁNÍ KONÍM A JEZDCŮM (HR ADČANSKÉ NÁM.)

17.30 /  SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ V K ATEDR ÁLE SV.  VÍTA, VOJTĚCHA A VÁCLAVA
18.45 /  SVATOJÁNSKÉ PROCESÍ NA K ARLŮV MOST

20.00 /  REGATA LODÍ,  SESKOK PAR AŠUTISTŮ, PLAVBA OTUŽILCŮ (K ARLŮ V MOST)
20.30 /  ZÁVĚREČNÁ POBOŽNOST PŘED KOSTELEM SV. FR ANTIŠK A (KŘIŽOVNICKÉ NÁM.) 

2 1.00 /  KONCERT NA HLADINĚ VLTAV Y POD K ARLOV ÝM MOSTEM
21.55 /  BAROKNÍ OHŇOSTROJ

BAROKNÍ SPEKTÁKULUM NA VLTAVĚ
Poznejte kouzlo staré Prahy

PartneřiMediální partnerství

ZáštitySpolupořadatelPartnerství
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PlasDECK je syntetický teak, který se vyrábí 
v USA ve městě Acron. Plní se olejem již při 
samotné výrobě, a olej tak ani časem ne-

migruje. Tím je zaručena dlouhá životnost a kva-
litní zpracování dodává neměnnou barvu 
po dlouhá léta. 

Instalace kdekoliv

Další předností je zavedený postup výroby a insta-
lace, který dodržuje i firma Neboscar jako výhradní 
zástupce značky PlasDECK pro Českou a Sloven-
skou republiku. Především se jedná o  změření 

lodě a jednotlivých dílců kdekoliv, a to i na vodě 
v marině. Při měření se na fólii zakreslí jednotlivé 
dílce se vzájemnou návazností. Tento zákres si 
může provést i sám zákazník dle pokynů dodava-
tele a případné dokumentace. Následně nastává 
důležitý bod celé akce, neboť je nutné vybrat 
z více než 25 barev a druhů PlasDECK teaku, jeho 
tvar a krajní zakončení i řešení jednotlivých dílců. 
Po  odsouhlasení tohoto bodu nastává výroba. 
Obvyklé dodací termíny jsou 2 až 3 týdny dle zvo-
lené barvy. Společnost Neboscar vyrobí dle zá-
kresu a  dohodnutých dílců panely, které jsou 

přesnou kopií zakreslené fólie. Výroba samotných 
panelů trvá okolo jednoho až dvou týdnů v závis-
losti na náročnosti panelů a jejich zakončení. Poté 
je hotový panel připraven na instalaci. 

Pro motorovou loď obvyklé velikosti 25–27 stop, 
pokud se jedná o badeplato, ochozy a kokpit, je 
potřeba 4 až 5 metrů čtverečních teaku. Samotná 
instalace vyžaduje elektrický proud pro obroušení 
povrchu, který se následně odmastí a natře lepi-
dlem. Pak přichází na řadu položení jednotlivých 
dílců, zaválcování a  případně zatížení. Vhodná 
teplota pro instalaci je nad 18 °C. Po několika ho-
dinách se jednotlivé dílce vytmelí a začistí.

Pokud se majitel rozhodne pro PlasDECK během 
sezony, zaměření zabere okolo dvou hodin a sa-
motná instalace 1 až 2 dny dle velikosti. Může 
tak svou loď využívat prakticky bez omezení. 

KOMFORT 
NA PALUBĚ
PlasDECK

Každý uživatel chce na své lodi strávit pokud možno 
co nejdelší dobu. Když už se rozhodne pro koupi vlastní lodě, 
často musí volit mezi novou nebo starší, což je vždy zásadní 
rozhodnutí. Pro oba případy je ale materiál PlasDECK 
vhodným prvkem pro zvýšení komfortu na palubě. 

Detail materiálu ECOserie

Logo lodě vyřezané na CNC fréze

Ukázka realizace, materiál PlasDECK 

teak s bílým pruhem
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LUXUSNÍ ZAKÁZKOVÉ JACHTY 
DÉLKY 10 – 20 M

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ
INSTALACE

www.neboscar.cz
 www.neboscarshop.cz

Neboscar s.r.o.
+420 737 883 053

V případě, že se jedná o plachetnici, pokrytí 
celé paluby a FishBone je samozřejmě časová 
náročnost větší.

Za horka svařovaný materiál

Předností syntetického teaku PlasDECK je spo-
jování za horka svařovacím drátem z PVC. Tato 
technologie dává celému panelu pevnost, sou-
držnost a neomezenou variabilitu. PlasDECK je 
vyráběn a dodáván až o délce 20 metrů, takže 
ani v případě položení na palubu dvacetimet-
rové lodě se nemusí materiál spojovat v délce. 
Pruhy se dle rozměrů vaří do dílců, na které se 
přenese rozměr 1:1, a poté dochází k výrobě 
buď neohraněných panelů, nebo se jednotlivé 
panely ohraní dle zadání a přání zákazníka. Šíře 
pruhovaného i  nepruhovaného materiálu je 
15 cm a veškeré části a prvky se z nich vyrábí. 
Pro případné hrany a oblouky se dané tvary vy-
řežou a svaří stejným materiálem v téže barvě.

Barevné varianty

Více než 25 barevných variant dává širokou 
možnost volby majitelům všech typů lodí vy-
robených ze dřeva, laminátu, oceli i hliníku. 
Základní barvy jsou teakové od  světlé 
po tmavé, barva Aged připomíná starší teak. 
V nabídce jsou i metalické barvy ve variantách 
šedé, světlé s modrým i teakovým pruhem.

Výrobní možnosti

Jak již bylo uvedeno, celé panely se vyrábí dle 
předloženého zákresu pořízeným na  lodi. 

Od toho se odvíjí i cena, která je závislá na ná-
ročnosti zhotovených dílců. Nejlevnější vari-
anta je panel bez krajových zakončení. Ten 
navazuje na nezakončenou linii celé paluby, 
i když je na mnoho dílců. Druhou úrovní ceny 
je vytvoření dílců s jedním zakončením, a to 
například na zadní hraně plata nebo ohrani-
čení kokpitu. Třetí úrovní je každý díl s ohra-
ničením. Čtvrtou je již zmiňovaný FishBone 
na  předních palubách, vytváření schodnic 
nebo sedaček a jiných individuálních poža-
davků. EcoSerie je potom levnější variantou 
materiálu PlasDECK pro použití na  lodních 
palubách, a  to především díky jednodušší 
výrobě a snížené vrstvě barvy.  

Světlo na palubě

PlasDECK Azure se v současné době vyrábí 
ve dvou barevných variantách a linky jsou tvo-
řeny z fosforeskujícího materiálu, který během 
dne shromažďuje energii a v noci svítí modrou 
barvou, osvětluje palubu lodě, a dodává tak 
jedinečný styl a bezpečnostní osvětlení.

Opravy

Materiál PlasDECK je uzavřený materiál, který 
nevstřebává žádné tekutiny, špínu ani chemi-
kálie, jež se běžně používají v lodním průmy-
slu. V  případě poškození, proříznutí nebo 
poškrábání třeba i  od  domácích mazlíčků 
jej lze snadno opravit převařením stejným 
materiálem. Opravený povrch se následně 
přebrousí. 

Nápisy a ornamenty

Především na badeplata, ale i na jiná místa je 
možné vytvořit nápisy nebo ornamenty v ně-
kolika variantách. Do materiálů z EcoSerie se 
dá vše vyřezat na CNC fréze. V tomto materiálu 
zůstane vyřezaný nápis bez další úpravy. 
Do materiálu PlasDECK se nápisy vyřezávají 
také pomocí CNC frézy, ale vyřezaná místa se 
vyplňují tmelem, který se poté obrousí 
do stejné roviny. 

Využití materiálů a výrobků od firmy PlasDECK 
je velmi široké. Kompletní nabídka obsahuje 
PlasDECK, EcoSerii, EZ panely do kajut, PVC 
linoleum, plastová PVC prkna… Vše je možné 
využít nejen na lodích, ale také u bazénů, SPA, 
v marinách, zkrátka všude tam, kde si zákaz-
ník bude přát.

Text Marek Bylnický

Foto PlasDECK

www.neboscar.cz

PlasDECK na vodním skútru

Zpracování fishbone na plachetnici
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Moderní hodinky jachtařům nenabízí 
pouze jachtařský design, ale jsou plně 
funkční pomůckou, která usnadní 

plavbu, odstartuje závod, nebo dokonce pomůže 
v nesnázích. Z ozdoby zápěstí se tak stává plně 
funkční asistent, jehož pomoc se vám na  vodě 
může náramně hodit.

Od navigací k luxusním hodinkám

Americký Garmin byl řadu let známý jako výrobce 
široké škály GPS navigací. Ke změně došlo v sou-
vislosti s poklesem zájmu o přenosné automobi-
lové navigace, kdy se značka zaměřila 
na sportovní elektroniku, a především sportovní 
chytré GPS hodinky. Právě hodinky tvoří v součas-
ném portfoliu značky Garmin důležitou oblast, 
do  které proudí nejvíce prostředků na  vývoj. 
K velkým úspěchům posledních dvou let vývoje 
patří přístup k materiálům a technologiím, které 

JACHTAŘSKÉ HODINKY, 
KTERÉ BUDÍ OBDIV
GARMIN MARQ CAPTAIN 

Kde je rozdíl mezi 

chytrými a klasickými 

hodinkami? Moderní 

chytré hodinky 

přebírají design 

a materiály 

klasických hodinářů 

a vybrané skupině 

uživatelů, jakými jsou 

například jachtaři, 

umí nabídnout 

specifické jachtařské 

funkce. 
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využívají přední světové hodinářské značky. Gar-
min poprvé tyto technologie využil v nedávno 
představené řadě hodinek s označením MARQ. 

MARQ je luxusní řada chytrých hodinek obsahující 
pět unikátních modelů. Jednotlivé modely jsou 
orientovány na oblasti, které se Garminu podařilo 
za třicet let existence značky změnit nebo alespoň 
ovlivnit. MARQ Athlete jsou zaměřené na  spor-
tovce, MARQ Expedition na cestovatele a dobro-
druhy, MARQ Aviator na piloty letadel a příznivce 
létání, MARQ Drive na  milovníky rychlých vozů 
a konečně MARQ Captain na jachtaře. Všechny mo-
dely nabízí společně kombinaci chytrých, outdo-
orových a sportovně všestranných funkcí. Každý 
z  modelů má navíc specifické funkce zaměřené 
na oblast, které jsou hodinky věnované. Například 
MARQ Drive umí měřit mezičasy na  závodních 
okruzích, MARQ Aviator obsahuje světovou data-
bázi letišť včetně parametrů přistávacích drah a ko-
munikačních frekvencí.

MARQ Captain jsou unikátní hodinky 

s jachtařskými funkcemi

Hodinky MARQ Captain jsou navrženy v jachtař-
ském stylu. Titanové tělo doplňuje keramická lu-
neta a  tkaný řemínek v  námořnické modři. 
Hodinky disponují sadou jachtařských funkcí, 
mezi které patří funkce muž přes palubu, alarm 
na utržení kotvy, regatové stopky s unikátní virtu-
ální startovní linií, asistent křižování, možnost 
ovládání autopilotu, ovládání námořního audio 
vybavení značky Fusion či možnost bezdrátové 
komunikace s  námořní elektronikou na  lodi. 
A  jedna maličkost, originální ručičkový ciferník 
zobrazuje na  pozadí času aktuální informace 
o počasí ve vaší marině.

MARQ Captain ale nejsou omezené jen na využití 
na lodi po dobu několika málo týdnů v roce. Jsou 
na první pohled k nerozeznání od klasických ho-
dinek a hodí se pro celodenní nošení. Díky chyt-
rým funkcím a propojení s chytrými mobilními 

telefony vás upozorní na důležitou schůzku či 
příchozí volání. Funkce Garmin Pay zvládne 
na bezkontaktních platebních terminálech na-
hradit platební karty vybraných českých bank. 
Všestranné sportovní funkce inspirují ke zdravěj-
šímu životnímu stylu. Pro hodinky je maličkost 
zaznamenat běh, jízdu na kole, plavání, lyžování, 
nebo dokonce i průběh triatlonu. Pokud patříte 
k vyznavačům golfu, přijdou vám vhod funkce 
golfového počítače, včetně zobrazení vzdále-
ností k jamce, greenu a dalším důležitým místům 
na hřišti.

Cena a dostupnost

Hodinky MARQ Captain byly představeny v březnu 
letošního roku a první kusy by se měly v České re-
publice objevit v prodeji v průběhu května. Cena 
hodinek se bude pohybovat na úrovni 48 000 Kč.

Text a foto Garmin

www.garmin.cz/marq 

HODINKY  ❘  TECHNIKA

inzerce
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A zajímavé to je i z hlediska toho, co se 
děje na automobilovém trhu. Z něko-
lika důvodů právě nastává jedno z revo-

lučních období. Nebojte se, nebudu psát ani 
o stále častěji skloňované elektromobilitě, ani 
o starostech s emisemi. Tyto starosti výrobců 
automobilů naše každodenní používání aut 
myslím nijak zvlášť neovlivňují. Mám na mysli 
sadu asistentů, které se pomalu dostávají 
do běžné výbavy dražších aut. Připomněla mi to 
obě auta, která vám dnes představíme nejen 
jako výborné „tahače“, ale také jako nositele 
těchto revolučních změn – předzvěst autonom-
ního řízení. Na otázku, zda to jako řidič chci, od-
povídám, že v běžném provozu nikoliv. Otázka 
je, jak bych odpověděl po 12 hodinách řízení 
do Chorvatska. Ale pojďme k autům, o kterých 
to celé je. 

VW Touareg 

Třetí generace jednoho z nejúspěšnějších SUV 
nejen na našem trhu se předchozímu modelu 
podobá rozměry, objemem motoru a způso-
bem využití. Vše ostatní je zcela nové. Ve vět-
šině případů je ta změna výrazně k lepšímu. Při 

pohledu zvenku se zdá karoserie větší. Může 
za to především prodloužená kapota motoru. 
V interiéru upoutá pozornost hlavně obrovský 
displej středového panelu. Po  nastartování 
řidič zjistí, že i  místo klasického tachometru 
a otáčkoměru je rovněž displej. To dává projek-
tantům a  programátorům téměř nekonečné 
možnosti, co řidiči na obrazovce pustit. 

V krátkém testu jsme měli u nás asi nejprodáva-
nější model s motorem 3.0 TDI, který zcela po-
krývá potřeby většiny motoristů jak výkonem, 
hospodárností i  dynamikou. K  dispozici je 
ve verzi 170 a 210 kW, respektive 231 a 286 koní. 
Kdo podlehl nedávné kampani proti naftě, 
může volit motor V6 TSI s  výkonem 250  kW 
(340 koní), komu jsou 3 litry objemu málo, je 

LODĚ 
NA SILNICI 
ANEB ZA ČÍM TAHAT

A je tu opět nepravidelná rubrika auta a lodě. Je to téma, ke kterému se občas dostat 
musíme, stejně jako řada z vás musí občas loď vyndat z vody a někam převézt a zase 
na vodu spustit. Teď na začátku sezony je to navíc aktuální. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

BMW X5 M50d VW Touareg 3.0 TDI

Délka 4 922 mm 4 878 mm
Šířka 2 004 mm 1 984 mm
Výška 1 745 mm 1 702 mm
Rozvor 2 975 mm 2 904 mm
Max. povolená hmotnost 3 010 kg 2 850 kg
Hmotnost brzděného přívěsu 750/2 700 kg 750/3 500 kg
Zdvihový objem motoru 2 993 cm³ 2 967 cm³
Výkon 294 kW (400 koní) 170/210 kW (231/286 koní)
Maximální rychlost 250 km/h 218/235 km/h
Spotřeba paliva město 8,1–7,6 l/100 km 7,7 l/100 km
Spotřeba paliva mimo město 6,7–6,3 l/100 km 5,9 l/100 km
Kombinovaná 7,2–6,8 l/100 km 6,6 l/100 km
Základní cena 1 863 420 Kč (benzín 40i) 1 491 900 Kč včetně DPH (diesel 3.0d)
Cena testované verze 3 248 028 Kč 2 590 700 Kč
Konfi gurátor www.bmw.cz www.volkswagen.cz

test

VW Touareg 3.0 TDI
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VYHNĚTE SE 
PIRÁTSKÝM 

DÍLŮM!
Používejte pro Váš motor 

Mercury jen originální 
příslušenství a náhradní díly.

Seznam prodejců na www.mercurymarine.com

Distribuce do ČR: Motorsport spol. s r.o., Poděbradská 29, 
190 00 Praha 9 - Vysočany, www.motorsport.cz

Quicksilver_77x300.indd   1 22.3.2019   15:20:28

v nabídce špičkový vznětový osmiválec V8 
4.0 TDI s výkonem 310 kW (421 koní) a ohro-
mujícím točivým momentem 900 Nm. 

Jízdu mohou ovlivňovat asistenční systémy, 
které udrží auto v jízdních pruzích, dbají na bez-
pečnou vzdálenost při použití tempomatu 
a čtou dopravní značky. Pokud tedy vůz jede 
na tempomat 130 a náhle se objeví na silnici 
značka omezující rychlost 100 nebo 80 km/h, 
tempomat se automaticky přepne na  tuto 
rychlost. V této kategorii vozů již začínají být 
standardem i prvky jako Night Vision. Infračer-
vená kamera systému rozpozná tepelný obraz 
člověka nebo zvířete před vozidlem a ukáže ho 
na  displeji. Dalším standardním prvkem se 
stává Head-up-Display, který promítá nejdůle-
žitější údaje na čelní sklo v přirozeném zorném 
poli řidiče. 

BMW X5

Druhým testovaným zástupcem nejnovějších 
SUV je BMW X5 M50d. Od Touaregu se liší 
sportovnějším charakterem a typickým sty-
lem BMW. Ten největší rozdíl byl ale u testova-
ného auta pod kapotou. Vznětový řadový 
šestiválec M Performance TwinPower Turbo 
se dvěma nízkotlakými a dvěma vysokotla-

kými turbodmychadly je jednoduše exce-
lentní. Ve spojení s voličem charakteru jízdy 
od Eco po Sport+ uspokojí doslova kohokoliv. 
Umožňuje klidnou rozvážnou jízdu i  spor-
tovní svezení. Točivý moment 760 Nm je 
možné využít už v nízkých otáčkách a výkon 
294 kW (400 koní) dovoluje akceleraci 
z 0 na 100 km/h za 5,2 vteřiny! K dispozici jsou 
i  srovnatelné verze motorů X530d diesel 
a X540i benzin. M Perfomance design mo-
delu BMW X5 M50d zahrnuje exkluzivní 
prvky výbavy, jako je působivá maska chla-
diče ve tvaru ledvinek lakovaná šedou barvou 
Cerium Grey, ta zdobí také kryty zpětných zr-
cátek, dekorativní lišty nasávacích otvorů 
a otvorů pro usměrňování vzduchu. Vzhled 
vozu podtrhují volitelná leštěná 22“ kola 
z lehké slitiny.

Oba vozy byly vybaveny kamerovým systé-
mem s parkovacími asistenty a samozřejmě 
elektricky vysouvacím tažným zařízením. Oba 
také hravě utáhnou brzděný přívěs až do ma-
ximální povolené hmotnosti 2 700 kg (BMW) 
a 3 500 kg (VW Touareg). Oba rovněž posou-
vají laťku SUV „tahačů“ o pořádný kus výš.

Text a foto Daniel Guryča

BMW X5 M50d
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Ráno se slunce opírá svojí silou do pla-
chet a já se se slábnoucím větrem blížím 
do zátoky Samaná na severním pobřeží 

ostrova. Právě sem připlouvají každý rok kepor-
kaci, aby se zde věnovali milostným hrám. Da-
lekohledem sleduji hladinu, zda budu mít 
konečně to štěstí a  spatřím nějaké velryby. 
V dálce pluje několik motorových lodí s turisty 
právě na pozorování velryb. Pomalu se k nim 
blížím, když na pravoboku v dáli vyskočí obrov-
ský kytovec a za ním hned druhý. Měním tedy 
kurz tímto směrem a  stahuji plachty, abych 
mohl lépe manévrovat. Jenže když dopluji 
na místo výskoku, po velrybách není ani stopa. 
Ty se posléze vynoří blízko místa, odkud jsem 
vyplul. Okamžitě se vracím zpátky a vše se opa-
kuje. Prostě si se mnou hrají na honěnou. Pluji 
směrem k výletním lodím, ale i tam se situace 
opakuje. Jejich kapitáni sledují pozorně hla-
dinu, a  jakmile se někde vynoří velryba, oka-
mžitě vyrazí tím směrem. Velryby se většinou 
chvilku zdržují na hladině a pak se opět zanoří. 
Takže pochopím, že s  pomalou plachetnicí 
nemám šanci tyto pány oceánů honit.

DOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA 
A VELRYBY
FREEDOM ANEB 
CESTA ZA SVOBODOU

V letošní sezoně jsem se 
rozhodl po šesti letech 
opustit Karibik 
a pokračovat po jeho 
severních ostrovech dál 
na západ. 14. února 
vyplouvám z Portorika 
a s velmi příznivým 
větrem plachtím 27 hodin 
do Dominikánské 
republiky. Zde jsem byl již 
dvakrát a mám ji 
poměrně dobře 
procestovanou. Jenomže 
tentokrát se mi konečně 
podařilo sem připlout 
v období výskytu velryb.
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Pokračuji proto do  přístavu města Santa Bar-
bara, což je vlastně pouze trochu krytý záliv, 
a zde spustím kotvu. Odbavení je jednoduché, 
dojdu na  imigrační, kde zaplatím 80 USD, 
a potom na správu přístavu, kde doplatím 30 
USD za kotvení, které platí na 30 dnů po celé zá-
toce Samaná. Městečko je krásné, zasazené v ze-
leném údolí směrem k zálivu. Všude jsou vysoké 
kokosové palmy a Dominikánci se snaží vydělat 
na turistech. Nyní je tady právě díky velrybám 
hlavní sezona a  oni si tedy potřebují vydělat 
na zbytek roku. Je tu několik agentur s velkými 
motoráky na  pozorování velryb s  jednotnou 
cenou 55 USD. Jsou opravdu vytížené a plné tu-
ristů. Já se však seznámím s  Rubenem, který 
na ulici prodává tyto výlety pro malé lodě. Cenu 
usmlouvám na 35 USD a hned druhý den ráno 
mě Ruben veze do sousední rybářské vesnice, 

kde si rybáři přivydělávají na pozorování velryb. 
Nasedám do  malé kocábky pro 10  pasažérů 
a vyplouváme na moře. Rybář a zároveň kapitán 
Raul pozorně sleduje hladinu, kde je občas v dáli 
vidět typický vodní gejzír při vynoření velryby. 
Potom se rozhodne vydat jedním směrem, kde 
zastavíme a čekáme. Po chvilce se nedaleko vy-
noří obrovský samec a za ním i samice s mládě-
tem. Jsou od  nás snad 200 metrů a  Raul 
okamžitě na plný plyn natáčí kormidlo. Zasta-
víme asi 30 metrů od kytovců a všichni s otevře-
nou pusou sledujeme hladinu. Samec musí mít 
kolem 15 metrů, neustále se otáčí kolem samice 
a občas vystrčí nad hladinu svoji bílou ploutev, 
která je tak 4 metry dlouhá. Asi 10 minut sledu-
jeme tuto nádheru, aby nám potom všichni tři 
ukázali svoje ocasy a opět zmizeli pod hladinou. 

Tentokrát se mi konečně podařilo sem připlout 

v období výskytu velryb.

Lodě plné turistů vyplouvají na pozorování velryb.

Fotografka Eva

Los Haitises
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Po chvilce přejedeme na další místo, kde je však 
již víc lodí, a tak se musí dodržovat určitá pravi-
dla. Přiblížit se k velrybám mohou pouze dvě 
lodě na  vzdálenost 50 metrů a  ostatní musí 
čekat. Celkem jsme byli na moři 2 hodiny a byl 
jsem doslova nadšen tímto výletem.

Večer sedím v baru, popíjím piña coladu a čtu 
si internet. „Ahoj já jsem Eva z  Prahy, viděla 
jsem tě včera připlouvat s támhle tou českou 
lodí,“ ukazuje na SNĚHURKU v zátoce. Eva sem 
jezdí již 3 roky v tomto období a pracuje jako 

dobrovolnice-fotografka velryb v jedné agen-
tuře. Dvakrát denně vyplouvá na moře, foto-
grafuje velryby a  večer porovnává jejich 
charakteristické znaky jako hřbetní ploutve 
nebo hlavy. Existuje vědecká databáze, kde se 
shromažďují tyto informace a vše se pak vy-
hodnocuje. Vědci potom lépe zjistí, kdy a kde 
která velryba je, a poznávají tak jejich migrační 
plavby. Tito keporkaci tráví letní období 
v chladných severních vodách v okolí Newfou-
landu, Grónska a Islandu. Tam se vykrmí a v lis-
topadu migrují do teplých mělkých vod, aby 

Zá toka Samaná 

Mí stní  obchod

Plá ž  Rincon

Ř eka s mangrovy

Haiti

Samaná Los Haitises

Luperon
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se zde pářili nebo rodili mláďata vzešlá 
z loňského roku. Mláďata se vykrmí mateř-
ským mlékem a  přibírají denně 50 kg 
na  váze. Musí být dost silná, aby zvládla 
návrat na sever. V dubnu velryby opouštějí 
tyto vody. Je to úchvatné, jak příroda do-
káže vše takto řídit, jak se tato krásná zví-
řata umí orientovat.

Eva mě pozvala druhý den na další výpravu 
s její agenturou, takže mám příjemný bonus 
a opět jsem nadšený z okouzlujících tvorů. 
Ale zátoka Samaná má ještě jednu pěknou 
lokalitu a tou je přírodní park Los Haitises. 
Ten leží na protější straně zátoky, po větru je 
to pouze 17 mil. Již z dálky mě upoutá tmavě 
zelený obrys kulatých skal. Pobřeží je zde 
velmi členité a  porostlé divokou vegetací. 
Nikdo tu nežije a pouze občas propluje malá 
výletní loď s turisty. Zapluji do kryté zátoky, 
kterých jsou zde desítky a před nimi jsou ku-
laté skalnaté ostrůvky porostlé stromy. 
Hloubka je zde kolem 3 metrů, může se tak 
bezpečně proplouvat mezi ostrůvky blízko 
skal. Jedinou nevýhodou je zeleně zbarvená 
voda, takže není vidět na dno. Jinak si tady 
ale připadám jako v ráji.

V jedné zátoce je i jeskyně, kde jsou na stě-
nách kresby původních obyvatel ostrova 
z předkolumbovské doby. S dinghy si udě-
lám výlet po řece plné mangrovů a jejich 
tvar je doslova jako v pralese. Tři dny si uží-
vám naprosté samoty a úchvatné přírody. 
Pak se vrátím zpět do Santa Barbary a ještě 

musím prozkoumat celý poloostrov Sa-
maná. Na skútru dojedu na východní po-
břeží do  zátoky Rincon. Celou dobu 
projíždím půvabnou přírodou plnou koko-
sových palem a všech ostatních tropických 
druhů. V malých chudých vesničkách žijí 
všichni většinou zemědělstvím. Tato oblast 
je poměrně bohatá na vodu a Atlantik sem 
přináší déšť, což prospívá této nádherné 
přírodě. A  pláže jsou zde absolutně nej-
krásnější. Bílý písek, palmy a hlavně klid. 
Tady totiž nejsou vybudovány žádné lu-
xusní obří rezorty, ale jenom pár malých 
hotýlků či penzionů. V blízkosti není mezi-
národní letiště, a proto sem přijíždějí spíše 
baťůžkáři a tuláci. Pro mě osobně je polo-
ostrov Samaná nejhezčí oblastí Domini-
kánské republiky.

Po dvou týdnech se musím odhlásit na po-
břežní stráži a  pokračuji dalších 120 mil 
kolem severního pobřeží až do zátoky Lu-
peron. Zde kotví již více jachet a je to po-
měrně oblíbené a hlavně dobře chráněné 
jachtařské místo. Stojím zdarma na kotvě, 
ale k dispozici je mnoho mooringových bójí 
za 10 USD i malá marina. Ve městě Luperon 
lze doplnit zásoby a hlavně ovoce je velmi 
levné. Každý den sním jeden ananas 
a  mnoho banánů. Udělám si zde několik 
drobných oprav, navštívím zubaře a připra-
vím se na další plavbu.

Text a foto Miroslav Račan

www.snehurka-yacht.cz

SNĚ HURKA na Los Haitises
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Je to lokalita, kde je moře mírnější a ostrovy 
jsou dobře chráněny před severním větrem. 
Je tu spousta zátok vhodných ke  kotvení, 

které nabízejí krásné čisté pláže k  odpočinku. 
Místní obyvatelé jsou přátelští a vždy dobře nala-
dění. A dalším bonusem je skvělé jídlo a pití.

Skiathos

Tato nenápadná perla je nejrušnější a turisty nejna-
vštěvovanější ostrov Severních Sporad, i přesto si 
uchovává svůj osobitý a malebný charakter. V Česku 
ale nepatří mezi nejznámější prázdninové destinace. 
Skiathos měří na délku 11 kilometrů, pět na šířku, je 
čtvrtým největším, zároveň však nejmenším obydle-
ným ostrovem tohoto souostroví. To mu neubírá 
na zajímavosti, spíš přidává na tajemnu. Tento malý 

ostrov přitahuje jachtaře z celého světa, a to díky nád-
herné přírodě, azurovému moři a  krásným zátokám. 
Na moře se vyplouvá ze stejnojmenného přístavu leží-
cího na jihovýchodě nedaleko mezinárodního letiště. 
V marině zde mimo jiné sídlí základna společnosti Or-
bita Sailing. „Plavby kolem Skiathosu do souostroví Se-
verní Sporady mají co nabídnout,“ říká zkušený kapitán 
Lukáš Malý a doplňuje: „Můžeme svézt kohokoliv, kdo se 
na nás obrátí, tedy i toho, kdo nemá oprávnění k plavbě. 
Díky kontaktům, které jsme vybudovali, spolupracu-
jeme i s místními skippery, na něž je stoprocentní spo-
lehnutí, protože detailně znají oblast a  mají osobní 
zkušenosti s podmínkami na moři i v marinách. Pokud 
by si někdo přál, třeba kvůli jazykové bariéře, českého 
skippera, samozřejmě pojede s ním. Do flotily jsme vy-
bírali jen takové lodě, na kterých jsme sami jezdili, tedy 
víme, jak se chovají, kam se s nimi dá jet, a troufnu si říct, 
že uspokojíme jakýkoliv požadavek.“ 

Na Skiathosu se člověk nenudí ani v noci, především 
mladí lidé ho mají za častý cíl svých prázdninových cest. 
Vždyť právě zde v létě probíhají desítky akcí na plážích 
pod otevřeným nebem. Řekové se rádi nechají strhnout 
k party, při kterých ukazují svou pohostinnost a přátel-
skost. Nejznámějším místem srazu, z něhož lze vystarto-
vat nejen za  nočním dobrodružstvím, je ulice 
Papadiamanti s  desítkami barů, kaváren a  taveren. 
Sekunduje jí starý přístav, který ještě atmosféru dopl-
ňuje neobyčejným pohledem na svítící lucerny a jachty, 
jež v něm kotví. 

Bourtzi 

Jižně od města Skiathos se nachází poloostrůvek Bourtzi, 
který rozděluje přístav na starý a nový. Dominuje mu 
hrad, postavený ve 13. století bratry Giziovými. V létě se 
ve zdejších malebných kulisách konají divadelní předsta-
vení, koncerty, výstavy. Zajímavostí je také promítání 
filmů po setmění na stěny hradu.

POZNEJTE 
SEVERNÍ SPORADY

Pro letošní dovolenou na lodi můžete zvolit řecké 
souostroví Severní Sporady. Skládá se ze čtyř velkých 
ostrovů a spousty malých ostrůvků, některých 
neobydlených. Největšími jsou ostrovy Skiathos, Skopelos, 
Alonnisos a Skyros. Najdete zde vše – zlaté pláže, skály, 
strmé pobřeží, a hlavně všude kolem křišťálově čisté moře. 
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Skopelos 

Ostrov známý z filmu Mamma Mia! patří k nejze-
lenějším v Řecku. Není tak rušný jako Skiathos, 
ale je to ideální místo, kde můžete prožít klidnou 
dovolenou.

Alonnisos 

V okolí tohoto ostrova se nachází mořská rezer-
vace, v níž žije poslední populace tuleňů středo-
mořských. Na tomto ostrově plyne čas v klidném 
neuspěchaném řeckém tempu.

Skyros

Kdo zde vypluje na moře, neměl by vynechat nej-
větší ostrov Severních Sporad Skyros, na kterém žije 
1 700 stálých obyvatel. Plavba k němu potěší jak 
zkušené jachtaře, tak i ty, kteří vyrazí se skipperem, 
od něhož se budou moci leccos naučit. Kotví se 
v přístavu Linariá v jižní části ostrova, hlavní město 
Skyros, kterému se také říká Chora, se nachází deset 
kilometrů severně a díky úzkým a strmým uličkám 
s  mnoha schody se řadí k  nejkrásnějším měs-
tečkům Egejského moře. Terasovitě rozeseté bílé 
domky patří k nejzajímavějším pohledům v  této 
oblasti. Vidět svatbu nebo karneval na Skyrosu jsou 
zážitky na celý život, místní stále vycházejí z tradic 
a oblékají se do prastarých obleků. Tento ostrov si 
pořád zachovává tradiční řecký ráz.

Na  Skiathos se dostanete přímým letem z  Mni-
chova nebo z Vídně, z Prahy pak leteckým spoje-
ním s  přestupem v  Athénách. Další varianta je 
autem do Volosu a odtud trajektem na Skiathos, 
kde si v marině můžete pronajmout plachetnici 
na dovolenou v této nádherné oblasti.

Text Marek Bylnický

Foto Orbita Sailing

www.orbitasailing.com

Základna ORBITA SAILING 

na Skiathosu se nachází přímo 

v přístavu. V okolí najdete vše 

potřebné – supermarket, kde 

pořídíte své nákupy před 

vyplutím (po domluvě vám 

nákup dovezou k lodi), 

obchody, restaurace, kavárny, 

noční bary a v neposlední 

řadě servisní zázemí. O bázi 

se stará spolupracovník 

společnosti – basemanager, 

který vám předá loď, 

na Skiathosu působí již 10 let. 

Taxi a půjčovna skútrů jsou 

hned u mariny dobře 

viditelné a označené. Ceny 

taxi jsou příjemné, půjčovné 

skútru na celý den vyjde 

na 520 Kč.

Možný itinerář pro sedmidenní plavbu 

1. den: Skiathos – Skopelos, 6 námořních mil

Na ostrově Skopelos se nachází chrám, ve kterém se natáčela svatba z filmu Mamma Mia!
2. den: Skopelos – Kira Panagia, 25 námořních mil

Po  skutečném jachtařském dovádění čeká v  zátoce úžasná skrytá pláž Planitis 
a kotvení mimo marinu.
3. den: Kira Panagia – Skantzoura, 20 námořních mil

Ostrov uprostřed moře, ze kterého není vidět nic jiného než moře, nabízí jako 
zpestření výlet do kláštera.
4. den: Skantzoura – Skiros, 26 námořních mil

Dosažení nejvzdálenějšího bodu trasy. Odměnou bude pobyt v zajímavém městečku 
Linariá či okružní cesta po ostrově.
5. den: Skiros – Patitiri, 37 námořních mil

Nejdelší přeplavba potěší skutečné jachtaře. Otevřené moře vybízí k testování vlastních 
schopností a skončí na ostrově Alonnisos.
6. den: Patitiri – Loutraki, 17 námořních mil

Návrat na ostrov Skopelos, ale tentokrát na jižní pobřeží. I z něho se dají udělat výlety 
na pláže a za poznáním vyhlášeného ostrova.
7. den: Loutraki – Skiathos, 7 námořních mil

Ještě poslední zajímavá přeplavba přes úžinu mezi ostrovy, díky níž posádka uvidí 
Skiathos (ostrov i město) z jiné strany než při odjezdu.
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ČESKO-SLOVENSKÁ STOPA V ANDAMANSKÉM MOŘI

AMAZING THAILAND 
CZECH & SLOVAK FLOTILLA SAILING
6.–13. DUBNA 2019, PHUKET, THAJSKO

Flotilové plavby jsou v zahraničí poměrně rozšířené, naši jachtaři však byli 
doposud zvyklí buď jezdit na závody, byť rekreační, nebo na společné plavby 
pár lodí. Letošní  flotilová plavba po nejzajímavějších thajských ostrovech 
v okolí Yacht Haven Mariny a ostrova Phuket znamenala změnu, na kterou 
pravděpodobně navážou další plavby podobného charakteru. Flotilová plavba 
totiž umožní relativně bezpečně poznat nový jachtařský revír a využít 
zkušenosti kapitána doprovodné lodě, který je v dané oblasti doma.
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Letošní AMAZING THAILAND CZECH & SLO-
VAK FLOTILLA SAILING, jak zněl oficiální 
název, navíc podpořila Thajská centrála 

cestovního ruchu a firma Dream Yacht Charter, 
což umožnilo uspořádat akci za velmi příznivé 
ceny. Od samého začátku byl k dispozici limito-
vaný počet osmi lodí, které poskytla firma Dream 
Yacht Charter prostřednictvím českých a sloven-
ských charterových agentur. 

Přestože během celé plavby foukal jen mírný nebo 
střední vítr, hned první den se při odplouvání z ma-

riny ukázalo, že Thajsko není úplně jednoduchý 
revír. Proud v marině, který způsobil značný rozdíl 
hladin mezi přílivem a odlivem, byl velkým oříškem 
a řada lodí využila asistence Dream Yacht Charteru 
pro bezpečné odplutí. V dalších dnech jsme stáli 
buď na kotvě, nebo na bójích, ale i zde se pár kapi-
tánů s hloubkou přepočítalo.  

Plavbu na plachty je v tomto období dobré pláno-
vat na brzké dopoledne a podvečer, kdy prakticky 
každý den foukal pravidelný mírný, až střední vítr. 
Povětrnostní podmínky se pochopitelně liší podle 

ročních období, zažili jsme i krátkou, ale vydatnou 
bouřku s nárazy větru do 30 uzlů. 

Na závěr jsem se zeptal kapitánů na jejich ná-
zory a zde jsou dva z nich. 

Zdeněk Bínek, kapitán katamaranu Bali 4.5 AL-
CASTE: „Plavba určitě splnila naše očekávání. 
Před nějakou dobou jsme o  plavbě v Thajsku 
uvažovali, ale bylo příliš mnoho nejasností na to, 
abychom se do toho pustili. Bez společné plavby 
bychom určitě neobjevili všechna místa a nevě- ❯ ❯ ❯

Zleva: prezident Rady pro turistiku regionu Krabi Ekawit Pinyotamanothai, 

ředitelka pražské pobočky Thajské centrály cestovního ruchu Wlyada 

Srirangkul, náměstkyně guvernéra pro mezinárodní marketing Srisuda 

Wanapinyosak, poradce Rady pro turistiku Krabi Amarit Siripornjutakun 

a ředitel Centrály cestovního ruchu Krabi Apichai Aranyig

Jednoznačně nejrychlejší lodí celého pole byl katamaran 

Bali 4.3 ALCINA.

Kompletní flotila šesti katamaranů a dvou jednotrupých lodí v Andamanském moři
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děli bychom, že když hloubkoměr ukazuje 
nulu, tak to ještě nemusí být fatální – zkuše-
nost od James Bond Island. V Chorvatsku to ale 
raději testovat nebudeme. Myslím, že spoko-
jena byla i moje posádka a že speciálně párty 
předčila naše očekávání, bylo to super.

Překvapilo nás horko. Ještě jsme tu nebyli, 
takže jsme neočekávali, že rozdíl mezi teplotou 
vody a  vzduchu bude tak malý (31–33 °C). 
Velmi příjemně mě překvapilo přebírání lodě, 
řada evropských charterovek by se mohla učit. 
To, že mi někdo řekne, že zavolá elektrikáře 
a ten do 5 minut přijde, mi připadá jako zje-
vení. Tím zase neříkám, že na lodích by se ně-

jaká chyba nenašla, u  nás zlobila lana refů, 
takže jsme nemohli hlavní plachtu kompletně 
vytáhnout a moc nám to nejelo.“

Petr Krejbich, kapitán Jeanneau Sun Odyssey 
469 CHINON: „Pro mne a moji posádku byla 
tato plavba něčím novým a  odlétali jsme 
s velkým očekáváním. Užívali jsme si teplého 
klimatu (někdy až moc) a také srdečné po-
vahy Thajců. Cennou zkušeností pro mne byl 
výrazný příliv a odliv a s ním spojené prou-
dění moře. Doposud jsem se kotvení přes 
noc spíše vyhýbal, tak tady to byla skutečná 
škola kotvení. Naštěstí bylo skoro všude 
dobré dno a kotva dobře držela. Moře v se-

Slavnostní  zahá jení  v Yacht Haven Marině nedaleko letiš tě  na ostrově  Phuket

Joel Llas, š é f bá ze Dream Yacht Charter 

v Phuketu, ná m poskytl zá zemí  a podí lel se 

na př í pravě  trasy. Dě kujeme!

Paní   Wlyada Srirangkul, ř editelka praž ské  poboč ky 

Thajské  centrá ly cestovní ho ruchu, poskytla bě hem 

galaveč era rozhovor celsotá tní  thajské  televizi Kaná l 7.

Kapitá ni a poř adatelé  na zá vě reč né m galaveč eru poř á dané m Thajskou centrá lou cestovní ho 

ruchu. Zleva: Daniel Guryč a, Ali MArzouki, Rudolf Kuzník, Marcel Mourek, Hanka Kohoutová , 

Dušan Richtařík, Ivo Brachtl, Petr Krejbich, Zdeněk Bínek, Andrej Mellen a Martin Karlubík.

Strmé skály byly porostlé hustou vegetací.
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verní části zátoky bylo dost špinavé, ale tak je 
to asi potřeba vzít. Zase to bylo vykoupeno 
nádhernými skalami a ostrůvky trčícími z moře. 
Při plavbě na  jih se moře postupně čistilo 
a v jižní části již odpovídalo fotografiím z re-

klamních letáků. Poznali jsme množství ost-
růvků, pláží a  lagun a  těžko říci, co bylo 
nejhezčí. Také místní vodní dopravní pro-
středky pro nás voněly velikou exotikou. 
Nevím, jak je nazývali, snad vodní tuk tuk, ale 

oceňovali jsme originalitu každého provedení. 
Příjemným překvapením bylo přivítání v  re-
zortu na Krabi, kde jsme si opravdu připadali 
jako vážená delegace (i když jsme byli vlastně 
jenom turisti).  

Přihlášení a předání jachty u charterové společ-
nosti proběhlo bez problémů. U jachty jsme se 
celou plavbu potýkali s jednou vážnou závadou 
– někdy nešla zařadit rychlost a  motor běžel 
na volnoběh. Postupem času jsme se tuto zá-
vadu naučili odstranit ručně a při předání jachty 
jsem na to upozornil a předvedl – tak snad to 
pro další posádku opravili. 

Celkový dojem z Thajska? Nádhera. Užili jsme 
si tam každého dne a zůstaly nám samé krásné 
vzpomínky a záběry z fotoaparátů a kamer.“

Více fotografií najdete na stránkách časopisu 
YACHT ve fotogalerii https://www.yacht-ma-
gazine.cz/clanky/fotogalerie/

Text a foto Daniel Guryča 

a Jana Ježková

Zač á tkem dubna pomalu konč í  hlavní  turistická  sezona. Bě hem druhé ho 

dubnové ho tý dne foukal vě tš inou mí rný  ví tr rá no a pozdě ji odpoledne.

Ranní  porada kapitá nů  nad mapou 

na doprovodné  lodi

Na naš í  trase byla nejzají mavě jš í  mí sta celé  oblasti. Trasu pro ná s př ipravila 

mí stní  kancelá ř  společnosti Dream Yacht Charter. FOTOGALERIE
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Parmice jsou běžně k sehnání jak na rybích tr-
zích, tak v menších přístavech, kam jezdí drobní 
rybáři, od nichž se dají ryby přímo koupit. 

Pro osmičlennou posádku:
●  8 parmic nachových (red mullet)
●  2 červené cibule
●  půl konzervy krájených rajčat
●  hrst hladkolisté petržele
●  špetka sušeného oregana
●  1 dcl zeleninového vývaru
●  sůl, chilli, pepř
●  olivový olej

ABY VÁM NA LODI 
CHUTNALO 53.
Dušená parmice nachová 
s bylinkami, rajčaty a chilli

Parmice byla díky svému 
bílému a pevnému masu 
oblíbenou rybí pochoutkou 
již od dob antického Říma. 
Její šupiny mají červenou 
barvu, která po smrti 
pomalu mizí. Římský 
filozof Seneca popisuje, že 
se na hostiny nosily 
parmice živé a hodující 
občané následně 
pozorovali u vína, jak ryby 
po smrti mění barvu. Fo

to
 N

ic
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Wavy Boats s.r.o.
Provozovna | Týnice 3, 399 01 Milevsko

Telefon | +420 603 482 552, +420 603 814 506 
Email | info@wboats.cz

www.wboats.cz

PRODEJ A SERVIS LODÍ 
LODNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Wavyboats 77x300.indd   1 17.9.2018   15:21:56

Cibuli a  hladkolistou petržel nakrájíme 
nadrobno. Na  pánvi rozpálíme olivový 
olej a orestujeme cibuli, vložíme parmice 
a opečeme z obou stran. Posypeme na-
krájenou petrželkou, přidáme chilli, raj-
čata, osolíme, opepříme a  podlijeme 
zeleninovým vývarem. Celou směs du-
síme 10 minut. Podáváme s čerstvým pe-
čivem a vínem.

V Řecku doporučujeme podávat s místním 
vínem odrůdy Assyrtiko z vinařství Papagi-
annakos nebo růžovým vínem Astra z Do-
maine Vassiliou z odrůdy Agiorgitiko. 

Dobrou chuť přeje ALTUMARE.

Text a foto Michaela Kapičková

www.altumare.cz
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SE ZNAKEM 
ČERVENÉHO KRUHU 

3.
 Č

Á
S

T

OLYMPIJSKÉ JOLY 
V ČESKOSLOVENSKU 

Brněnská O 111 na Oravské přehradě v roce 1957, kdy se zde 

konalo první mistrovství republiky na „velké“ vodě.
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Třetí část je věnována hromadným mis-
trovstvím na nově napuštěných velkých 
přehradách, jako byla Orava a  Lipno, 

a  připomíná nejlepší závodníky třídy O-jola, 
jakými byli v mužské kategorii Mirek Vejvoda, 
Stanislav Špaček, Jiří Rotter a Stanislav Zýma, 
v ženské Květa Špačková, Marta Hejmová/Kriš-
tofová, Milada Kudláčková a Tonka Malá. 

Na nové vody

S rozvojem jachtingu v Československu a s růs-
tem jeho úrovně se ukázalo, že klasické vodní 
plochy jako Máchovo jezero, Bezdrev nebo Br-
něnská přehrada, o pražské Vltavě ani nemluvě, 
už nevyhovují požadavkům na regulérní závodní 
plochu, pokud se koná mistrovství všech lodních 
tříd v  jednom termínu, takže se začaly hledat 
větší plochy a s lepšími větrnými podmínkami. 
Přímo se nabízela nově stavěná velká vodní díla 
jako slovenská Oravská přehrada nebo šumavské 
Lipno. Oravská přehrada byla napuštěna právě 
včas, aby se na ní mohlo v srpnu 1957 konat mis-
trovství republiky. Pravda, nebylo zde žádné zá-
zemí v  podobě jachtklubu, každý kraj měl 
vyhrazenou plochu pro stanový tábor a  lodě 
prostě parkovaly na břehu. Najíždělo se s nimi 
na pneumatiky, ponořené napůl ve vodě, aby se 
zabránilo odření o štěrk či nárazu na kámen.

Změna vodní plochy přinesla štěstí Brňanům. Mi-
strem republiky se po tříleté pražské nadvládě 
stal Stanislav Špaček z TJ Zbrojovka Brno, který 
na O 95 OTAVA přerušil šňůru vítězství Mirka Vej-
vody. Ten byl druhý a Burda třetí. V ženách si ze 
zatím nejpočetnějšího startovního pole 14 zá-
vodnic opět vydobyla první místo Květa Špač-

ková, též z Brna a na O 95 OTAVA. Start stejné lodě 
v mužské a ženské kategorii umožňovala organi-
zace mistrovství. Každý den se konaly dvě roz-
jížďky každé třídy, přičemž jedna byla vypsaná 
pro muže a druhá pro ženy. 

O rok později se opět československá jachtařská 
špička sešla na Oravě. Jelikož oba velcí soupeři 
Mirek Vejvoda a Stanislav Špaček přešli na Finny, 
otevřela se šance na  titul dalším závodníkům. 
Chopil se jí Stanislav Zýma ze Starých Splavů 
na O 65 ELISABETH a po 8 letech vrátil titul na Má-
chovo jezero. Druhý byl Burda, třetí Herbst. V že-
nách po  šesté v  řadě zvítězila Květa Špačková 
a stala se nejúspěšnější československou o-jolař-
kou. Nicméně mistrovství republiky 1958 bylo 
poslední, na  němž Květa Špačková startovala, 
neboť z osobních důvodů jachtingu zanechala. 
Na třetí příčce za druhou Miladou Kudláčkovou 
se umístila Marta Hejmová/Krištofová z Prahy.

V roce 1959 se mistrovství konalo na Oravské pře-
hradě potřetí. V kategorii mužů se stal mistrem 
brněnský Jan Sedlák ml., avšak v dresu Dukly Bra-
tislava, v níž si odbýval základní vojenskou službu. 
V  ženách našla Květa Špačková důstojnou ná-
hradnici v  Evě Berčíkové (provdané Rabasové), ❯ ❯ ❯

Letos tomu bude padesát pět let, co na mistrovství Československa naposledy 
startovala lodní třída Olympijská jola. V první části jsme si připomněli, jaký 
význam měla tato třída pro rozvoj jachtingu v tehdejším Československu, v druhé 
pak první mistrovství republiky a mezinárodní závody v Brně. 

O 83 byla pravděpodobně jediná O-jola v Československu z produkce slavné německé loděnice 

Abeking und Rasmussen. Patřila brněnskému závodníkovi Františku Librovi a v kategorii žen 

na ní na MR 1956 vybojovala třetí místo Edita Dierlová.

Nástup závodníků Zbrojovky Brno při zahájení MR 1958 na Oravské přehradě. Třetí zleva 

Květa Špačková, která zde šestým mistrovským titulem uzavřela svou jachtařskou kariéru, 

pátá Eva Berčíková, jež tady získá titul mistryně o rok později. V pozadí jsou vidět na bójích 

zakotvené Stary, neboť žádná mola či jiné kotevní zařízení k dispozici nebylo.
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která ženský titul znovu na O 95 získala pro Zbro-
jovku Brno. Kudláčková byla opět druhá a Hej-
mová/Krištofová třetí.

V roce 1960 se závod vrátil do Čech, konkrétně 
na Bezdrev. Zde získal svůj druhý titul mistra re-
publiky Stanislav Zýma ze Starých Splavů a žen-
ský titul poprvé pro Prahu vybojovala Marta 
Hejmová/Krištofová ze Slavoje Vyšehrad na O 77 
NITOUCHE z dílny Františka Herbsta. 

To už byla dokončena a napuštěna Lipenská pře-
hrada, takže se Československý svaz jachtingu 
usnesl uspořádat mistrovství republiky 1961 na této 
nové rozlehlé ploše, přestože zde nebylo žádné zá-
zemí, opět se žilo pod stany a přistávalo na pneu-
matiky. Svůj první titul, o který usiloval mnoho let, 

získal pražský matador Jiří Rotter na O 71 HURRI-
CANE. Jednalo se o jolu, kterou v roce 1953 postavili 
Herbst s Novákem pod jménem VLASTA. V ženské 
kategorii, kde startovalo jen sedm závodnic, vybo-
jovala první titul pro Slovensko Tonka Malá ze Slo-
vanu Bratislava za zcela mimořádných okolností. 
Po předepsaných rozjížďkách měly Malá a Berčí-
ková/Rabasová z Brna stejný počet bodů a též v po-
mocných kritériích mezi nimi panovala absolutní 
shoda. Nezbylo než po  ukončení regaty vypsat 
zvláštní baráž, v  níž se vlastně v  match-racingu 
utkaly obě závodnice. Zatímco jednotlivé krajské 
výpravy už vagónovaly lodě v  železniční stanici 
Hůrka, na hladině Lipenského jezera bojovaly dvě 
osamělé olympijské joly o každý metr. Štěstí se na-
konec přiklonilo na stranu Tonky Malé a ženský titul 
ve třídě O-jola poprvé putoval na Slovensko. Ironií 

osudu bylo, že jej vydobyla na O 61 ŠMUDLA (pře-
jmenovaná JITKA II), odkoupené z Brna.

V roce 1962 se mistrovství nekonalo a závodníci 
se sešli až o rok později, opět na Lipně. Mistrem 
republiky v  mužské kategorii se stal Vladimír 
Paudera ml. na O 70 REBEKA ze Sokola Roud-
nice, na druhém místě skončil Rotter a třetí byl 
Zýma. Ženský titul na O 112 JIZERA vrátila Mi-
lada Kudláčková zpět do Brna, když porazila jak 
Martu Hejmovou, tak Tonku Malou. Startovní 
pole prořídlo, obzvláště v mužské kategorii, kde 
startovalo pouze 13 lodí. To věštilo, že O-joly 
jsou už za zenitem, okruhový jachting se vydal 
jiným, atletičtějším směrem, jehož představite-
lem a úspěšnou olympijskou třídou se stal Finn.

Poslední mistrovství republiky ve třídě O-jola se 
konalo na Lipně v roce 1964. Ve startovním poli 
11 lodí si pro svůj druhý titul dojel Jiří Rotter ze 
Slavoje Vyšehrad na osvědčené O 71 HURRICANE, 
v ženách podruhé zvítězila (6 lodí na startu) Mi-
lada Kudláčková ze Zbrojovky Brno. Slavnou éru 
olympijských jol, která trvala 20 let, tedy uzavřeli 
oba velcí rivalové plichtou, poslední titul v muž-
ské kategorii putoval do Prahy a v ženské do Brna.

Výhry a prohry

S lodní třídou O-jola jsou spojeny často až drama-
tické osudy závodníků této třídy, která se po celá 
padesátá léta pokládala za  třídu královskou, 
a tudíž nejprestižnější. K těm, kterým O-jola při-
nesla úspěchy největší, bezesporu patří Vítězslav 
Pavlousek, Ctibor Burda a Mirek Vejvoda z Čes-
kého Yacht Klubu. Komu ale štěstěna nepřála, byl 
jejich klubový kolega František Herbst. Ačkoli po-
stavil řadu O-jol a z toho dvě mistrovské (O 71 
VLASTA/HURRICANE a O 77 NITOUCHE) na stupni 

Spartánské podmínky na Oravě 1959. Vlevo O 28 Jana Nároka, uprostřed O 112, 

na níž se připravuje Čestmír Sobek k vyplutí.

Střídání stráží – Anna Sobková (vpravo), první mistryně ČSR z roku 

1952, pomáhá připravit se k závodu Miladě Kudláčkové, která na MR 

1958 a 1959 shodně obsadila druhé místo, ale mistrovský titul jí 

neunikl, když zvítězila v posledních dvou MR 1963 a 1964 na Lipně.

Skrumáž O-jol kolem bóje na jednom z posledních MR této třídy, jež se 

konala v letech 1963 a 1964 na Lipně. Úplně vpravo Pirát CZ 34 proslulého 

pražského závodníka „Tomáše“ Tamassyho.
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nejvyšším nikdy nestál a v seznamu mistrů repub-
liky na něho místo nezbylo. Tentýž osud postihl 
Čestmíra Sobka z YKB, později přejmenovaného 
na Jachetní oddíl TJ Zbrojovka Brno. Ačkoli inves-
toval do koupě několika olympijských jol, do pla-
chet a také do osobní přípravy, nikdy se mistrem 
v této třídě nestal. Titulu se nejvíce přiblížil dru-
hým místem v roce 1955, ale ten poslední krůček 
na místo nejvyšší nikdy neudělal. Pravda, mohl se 
utěšovat čtyřmi mistrovskými tituly v  neméně 
prestižní třídě Jola 22 qm, ale o to více toužil po ti-
tulu v O-jolách, který jeho velký rival Burda získal 
pětkrát. Toto velké přání se mu však nikdy nespl-
nilo, přestože zkoušel štěstí ještě na Oravě v roce 
1959 a ve věku 55 let obsadil třetí místo. 

Naopak se k titulu dopracoval pražský o-jolař 
Jiří Rotter. Trpělivě počkal, až největší soupeři 
Mirek Vejvoda a Stanislav Špaček přešli na Finny, 
a zajistil si dokonce dva tituly, i když už nebyl 
nejmladší. Dva tituly též získal Stanislav Zýma.

V  ženské kategorii byla zdaleka nejúspěšnější 
Květa Špačková, ve  třídě O-jola šestinásobná 
mistryně Československa. Za jejím fenomenál-
ním úspěchem stál kvalitní materiál (lodě jí seři-
zoval a  plachty šil manžel Stanislav Špaček), 
tělesné předpoklady (byla vysoká, takže O-jolu 
vyvážila i za silného větru), sebekázeň, smysl pro 
taktiku a hlavně odhodlání zvítězit. Celkem zís-
kala 15 mistrovských titulů ve třídách O-jola, Pirát 
a Star a byla nejúspěšnější jachtařkou té doby. 
Něco z jejích vlastností měla Milada Kudláčková, 
která získala mistrovský titul dvakrát. Zajímavá je 
hudební profese obou brněnských závodnic. 
Květa Špačková byla sboristkou Janáčkovy opery 

Brno, Milada Kudláčková pak houslistkou Filhar-
monie Brno a zásadně závodila v rukavicích, což 
tenkrát bylo cosi neobvyklého.

Mezi mistryně se v roce 1960 též zapsala Marta 
Hejmová (později Krištofová) z tehdejšího Sla-
voje Vyšehrad, ale větší úspěchy slavila ve třídě 
Pirát, v níž se mezi lety 1963–1968 stala šesti-
násobnou mistryní republiky.

Pokud na  základě dochovaných výsledků 
a po přiřazení bodů za medailová umístění v se-
stupné řadě tři, dva a jeden bod sestavíme žebří-

ček úspěšnosti, bude u  mužů vypadat takto: 
Ctibor Burda (25), Mirek Vejvoda (15), Vladimír 
Novák (10), Jiří Rottter a Stanislav Zýma (8), Áta 
Pavlousek (6), Vladimír Paudera ml. a Stanislav 
Špaček (5), Alexandr Medvěděv (4), Jan Böhm, 
Jan Nárok, Čestmír Sobek a Jan Sedlák ml. (3), Ale-
xander Eliáš, František Herbst, Jindřich Maděra 
a Boris Železňák (2), František Novotný a Jiří Rei-
senzahn (1).

U  žen je pořadí následující: Květa Špačková 
(19), Milada Kudláčková (12), Marta Hejmová/
Krištofová a Anna Sobková (8), Antonia Malá 
(5), Eva Berčíková/Rabasová (3), Eva Bulovová, 
Věra Čapková, Alena Marcalíková a Eva Mos-
tecká (2), Edita Dierlová, Marie Racková, Zdena 
Šosvaldová a Marcela Vejvodová (1). 

Soumrak a nová naděje

Rokem 1964 skončila v Československu éra Olym-
pijských jol jako špičkových závodních plachetnic, 
avšak z československých vodních ploch nevymi-
zely. V jachtklubech zůstal lodní park, který čítal 
kolem stovky O-jol. Stále se pro ně vypisovaly lo-
kální závody, stále sloužily jako ideální rekreační 
plavidla a pro výcvik nováčků. Na jejich dřevěných 
trupech však hlodal zub času a čím dále tím víc 
jich zůstávalo v  sezoně v  loděnicích a  mizelo 
z vody. V 70. letech zbylo jen pár veteránů, napří-
klad v Brně O 13 MARIE, o kterou se pečlivě staral 
její poslední majitel Borek Špaček a která jako po-
slední svého rodu každoročně startovala v Modré 
vlajce Brněnské přehrady.

Nicméně v České republice i nyní existuje několik 
Olympijských jol, jež jsou stále v provozu. V roce 

Tuto krásnou náladovou fotografii O-jol pořídil Ivan Englich, pravděpodobně 

na Vltavě. Velké procento bezvětří bylo dalším pádným důvodem pro 

přemístění mistrovství na rozlehlejší vody. 

Střídání lodních tříd. V popředí lodě třídy Finn, 

na niž přešli všichni špičkoví o-jolaři, v pozadí 

u mola O-joly, z nichž se staly cvičné 

a rekreační lodě.

Nejlepší československý jachtař 60. let a olympionik 

Mirek Vejvoda začínal na olympijské jole a vydobyl 

v této třídě tři mistrovské tituly, než přešel na Finna. 

Mistrem republiky v této třídě se stal ihned po jejím 

zavedení do programu MR v roce 1958. 

❯ ❯ ❯
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2017 plachtila na Plumlovské přehradě O 122, do-
vezená v roce 1956 z tehdejší NDR pro Jachetní 
oddíl TJ Železárny Prostějov. Současným majite-
lem je Jiří Husička, jemuž je třeba držet palce, aby 
v  údržbě o  tuto raritu nepolevoval a  aby 
na Plumlově i v budoucnu bylo vidět plachtu s čer-
veným kruhem. V loděnici Jachtklubu Prostějov se 
též zachovala O  121, jejímž majitelem je Ivan 
Kováč. Další provozuschopnou O-jolou je O  90 

REA, vyrobená VEB Yachtwerft Berlin v roce 1955. 
Na MR 1961 s ní Jindřich Maděra z Jiskry Ústí získal 
třetí místo a její současný majitel Ing. Jan Sládek 
z YC Česká Lípa na ní stále plachtí na Máchově je-
zeře, a dokonce na ní učí plachtit své vnuky. 

V Praze se přičiněním Rudolfa Holého podařilo 
uchovat slavnou O  1 OLYMPII, na  níž se 
na olympiádu 1936 v Kielu kvalifikoval Áta Pav-

lousek. Odkoupil ji pro Muzeum ČYKu, kde 
v historické budově Českého jachtklubu čeká 
na renovaci a na uvedení do původního stavu.

Další zachovanou lodí je O 4 DAGMARA z  roku 
1938, kterou později pod názvem ARGO vlastnil 
známý starista ze Starých Splavů Oldřich Vintiška. 
Nyní pracuje na jejím uvedení do původního stavu 
majitel, předseda ČYKu Jan Šilhavý. Snad se tedy 

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 1945–1964 O-JOL VE VÝSLEDCÍCH

1945, Praha (18 lodí)

1. Ctibor Burda O 18 ČYK
2. Vladimír Novák O 2 ČYK 
3. Vítězslav Pavlousek O 1 ČYK
1946, Brno (23 lodí)

1. Ctibor Burda O 18 ČYK
2. Vladimír Novák O 2 ČYK
3. Vítězslav Pavlousek O 1 ČYK
1947, Staré Splavy, Máchovo jezero (25 lodí) 
1. Vítězslav Pavlousek O 1 ČYK
2. Ctibor Burda O 18 ČYK
3. Vladimír Novák O 2 ČYK
1948, Praha (26 lodí)

1. Ctibor Burda O 18 ČYK
1949, Brno (17 lodí, které se střídaly)

1. Ctibor Burda ČYK
2. Boris Železňák Sokol Brno I
3. Vítězslav Pavlousek ČYK
1950, Staré Splavy, Máchovo jezero 

(19 lodí, které se střídaly)

1. Jan Böhm Sokol Staré Splavy
2. Vladimír Novák Sokol Vyšehrad
3. Jiří Reisenzahn Sokol Staré Splavy
1951, Praha (21 lodí) 

1. Vladimír Novák O 2 Sokol Vyšehrad
1952, Bezdrev

muži (21 lodí)

1. Ctibor Burda O 18 Sokol Vyšehrad
2. Miroslav Vejvoda O 31 Sokol Vyšehrad
3. Jan Nárok O 28 Zbrojovka Brno
ženy (8 lodí)

1. Anna Sobková O 28 Zbrojovka Brno
2. Eva Bulovová O 31 Sokol Vyšehrad
3. Květa Špačková O 60 Zbrojovka Brno
1953, Brno

muži (25 lodí)

1. Alexandr Medvěděv O 61 Zbrojovka Brno
2. Miroslav Vejvoda O 31 Slavoj Vyšehrad
3. František Novotný O 62 Zbrojovka Brno
ženy (6 lodí)

1. Květa Špačková O 62 Zbrojovka Brno
2. Anna Sobková O 28 Zbrojovka Brno
3. Zdena Šosvaldová O 32 Tatran Ústí
1954, Doksy, Máchovo jezero

muži (26 lodí)

1. Miroslav Vejvoda O 31 Slavoj Vyšehrad
2. Jan Nárok O 28 Zbrojovka Brno 
3. Alexandr Medvěděv O 61 Zbrojovka Brno

ženy (6 lodí)

1. Květa Špačková O 61 Zbrojovka Brno

2. Anna Sobková O 28 Zbrojovka Brno

3. Marie Racková O 37 Tatran Ústí

1955, Brno

muži (24 lodí)

1. Miroslav Vejvoda O 97 Slavoj Vyšehrad

2. Čestmír Sobek O 62 Zbrojovka Brno

3. František Herbst O 77 Slavoj Vyšehrad

ženy (14 lodí)

1. Květa Špačková O 95 Zbrojovka Brno

2. Eva Mostecká O 62 Zbrojovka Brno

3. Anna Sobková O 28 Zbrojovka Brno

1956, Bezdrev

muži (33 lodí)

1. Miroslav Vejvoda O 97 Slavoj Vyšehrad

2. Stanislav Špaček O 95 Zbrojovka Brno

3. Ctibor Burda O 118 Slavoj Vyšehrad

ženy (20 lodí)

1. Květa Špačková O 95 Zbrojovka Brno

2. Milada Kudláčková O 28 Zbrojovka Brno

3. Edita Dierlová O 83 Zbrojovka Brno

1957, Orava

muži (25 lodí)

1. Stanislav Špaček O 95 Zbrojovka Brno

2. Miroslav Vejvoda O 31 Slavoj Vyšehrad

3. Ctibor Burda O 18 Slavoj Vyšehrad

ženy (15 lodí)

1. Květa Špačková O 95 Zbrojovka Brno

2. Alena Marcalíková O 12 Baník Bohumín

3. Marcela Vejvodová O 97 Slavoj Vyšehrad

1958, Orava

muži (33 lodí)

1. Stanislav Zýma O 65 Sokol Staré Splavy

2. Ctibor Burda O 18 Slavoj Vyšehrad

3. František Herbst O 77 Slavoj Vyšehrad

ženy (16 lodí)

1. Květa Špačková O 95 Zbrojovka Brno

2. Milada Kudláčková O 124 Zbrojovka Brno

3.  Marta Hejmová/
Krištofová O 77 Slavoj Vyšehrad

1959, Orava

muži (20 lodí)

1. Jan Sedlák ml. O 62 Dukla Bratislava

2. Ctibor Burda O 77 Slavoj Vyšehrad

3. Čestmír Sobek O 112 Zbrojovka Brno

ženy (9 lodí)

1.  Eva Berčíková/
Rabasová O 95 Zbrojovka Brno

2. Milada Kudláčková O 112 Zbrojovka Brno

3.  Marta Hejmová/
Krištofová O 77 Slavoj Vyšehrad

1960, Bezdrev

muži (20 lodí)

1. Stanislav Zýma O 65 Sokol Staré Splavy

2. Vladimír Paudera O 70 Sokol Roudnice 

3. Jindřich Maděra O 90 Tatran Ústí

ženy (15 lodí)

1.  Marta Hejmová/
Krištofová O 77 Slavoj Vyšehrad

2. Věra Čapková O 65 Dynamo Doksy

3. Antonia Malá O 61 Slovan Bratislava

1961, Lipno

muži (14 lodí)

1. Jiří Rotter O 71 Slavoj Vyšehrad 

2. Ctibor Burda O 21 Slavoj Vyšehrad

3. Jindřich Maděra O 90 Tatran Ústí 

ženy (7 lodí)

1. Antonia Malá O 61 Slovan Bratislava

2.  Eva Berčíková/
Rabasová O 95 Zbrojovka Brno

3.  Marta Hejmová/
Krištofová O 77 Slavoj Vyšehrad

1962, mistrovství se nekonalo

1963, Lipno

muži (13 lodí)

1. Vladimír Paudera O 70 Sokol Roudnice

2. Jiří Rotter O 71 Slavoj Vyšehrad

3. Stanislav Zýma O 65 Slavoj Vyšehrad

ženy (10 lodí)

1. Milada Kudláčková O 112 Zbrojovka Brno

2. Marta Hejmová O 77 Slavoj Vyšehrad

3. Antonia Malá O 61 Slovan Bratislava

1964, Lipno

muži (11 lodí)

1. Jiří Rotter O 77 Slavoj Vyšehrad

2. Alexander Eliáš O 67 Tatran Bratislava

3. Stanislav Zýma O 65 Slavoj Vyšehrad

ženy (6 lodí)

1. Milada Kudláčková O 112 Zbrojovka Brno
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dočkáme, že i na Vltavě pod Vyšehradem, kde 
v roce 1936 poprvé v Československu vypluly 
na vodu, se znovu objeví plachetnice s typicky 
červeným kruhem na plachtě.

Článek je součástí historické studie pro archiv 
ČYKu, jež kromě uvedeného textu obsahuje 
jako přílohu Seznam československých O-jol. 
Studie vznikla na základě startovních a výsled-
kových listin MR a  dalších materiálů, jež se 
uchovaly v archivu TJ Jachtklub Brno. Pro kon-
trolu byly použity údaje z publikace 100 let 
jachtingu, kterou v roce 1993 vydal Český svaz 
jachtingu/Slovenský jachtársky zväz. Další 
podklady poskytli Rudolf Holý a Jan Šilhavý 
z ČYKu, autentickými vzpomínkami a fotkami 
též přispěli Ivan Englich a Radek Schuster. 

Text František Novotný

Foto archiv autora, archiv ČYKu 

a archiv rodiny Křenkovy 

Prostějovské O-joly O 121 a O 122 (na 

snímku se stejně očíslovanými plachtami) 

patří k lodím této třídy, které se zachovaly 

do dnešních dnů. Současným majitelem 

O 121 NORA je Ivan Kováč, O 122 patří 

Jiřímu Husičkovi. Obě vyrobila v roce 1956 

loděnice VEB Yachtwerft Berlin.

O 122 Jiřího Husičky plachtila na Plumlovské přehradě v roce 2017 a jak je vidět, stále plní 

úlohu ideální rodinné plachetnice. Další zachovanou O-jolou je O 90 REA, s níž plachtí na 

Máchově jezeře Jan Sládek. V roce 1955 ji vyrobila loděnice VEB Yachtwerft Berlin a na 

MR 1961 s ní Jindřich Maděra z Jiskry Ústí obsadil třetí místo.

Na znovuvzkříšení čeká O 4 DAGMAR, kterou restauruje její současný majitel Jan 

Šilhavý. V roce 1938 si ji nechal postavit Karel Rudl z ČYKu, zúčastnila se MR 1956 

s Vlastimilem Jelínkem u kormidla a v roce 1963 na ní pod názvem ARGO startoval 

Oldřich Vintiška ze Sokola Staré Splavy. 

 777 656 272

www.bluerent.cz

Na cestách jako doma!

ETRUSCO I7400 QB
Automat, 150 HP, markýza, nosič kol, podlah. topení

BLUEMOBIL ELITÉ
Markýza, solár, kamera, Zenec, SOPO Alarm

HAPPY 395 
Markýza, LED, 5 míst, kamera, centrál

ROADCAMP R
Elektrické dveře, markýza, nosič kol

Akce: 1 399 900 Kč + DPH

Akce: 1 239 900 Kč + DPH

Akce: 974 900 Kč + DPH

Akce: 959 900 Kč + DPH

AAkAk
1 510 000 Kč + DPH1 510 000 Kč + DPH

AAkk 239 9Akk 239 9
1 422 300 Kč + DPH1 422 300 Kč + DPH

AAkkAkk
1 203 470  Kč + DPH1 203 470  Kč + DPH

AAkAkk
1 091 610 Kč + DPH1 091 610 Kč + DPH

AKČNÍ CENY!

Blue Rent 77x300.indd   1 25.4.2019   12:48:30

068-73_Joly.indd   73 26.4.2019   13:27:16



ZÁVODY  ❘  NÁMOŘNÍ JACHTING

74 ❘ YACHT   5/2019

Naše karibská éra začala účastí na Mount 
Gay Barbados Cupu 2015. Od té doby se 
podobné regaty staly naší srdeční záleži-

tostí. Soutěže na  lodi nám dodávají adrenalin 
v  krvi, ideální jachting zaručuje karibský vítr 
s rychlostí kolem 10–25 uzlů, a to vše se odehrává 
při krásném počasí. Jen sem tam přijde tropická 
přeháňka, která je však spíš příjemným osvěže-
ním, a po ní opět zasvítí sluneční paprsky.

Letos jsme si vybrali 39. ročník prestižní regaty 
San Maarten Heineken Regatta. Tato jedi-

nečná událost přilákala více než 1 500 jachtařů 
z 22 zemí. Místem konání je ostrov Svatý Mar-
tin, který leží zhruba 200 km východně od Por-
torika. Jeho území (88 km²) je rozděleno na dvě 
části, jižní patří Nizozemsku a severní je fran-
couzská. Převládá zde španělsko-francouzský 
vliv s  kombinací karibské kultury a  s  pověstí 
místa, kde je možné užít si excelentní karibskou 
kuchyni. Pasátové větry nabízejí vzrušující jach-
ting i  pro zkušené jachtaře. Jednou z  atrakcí 
ostrova je letiště Princess Juliana International 
Airport, světoznámé svou netradiční příletovou 

dráhou v bezprostřední blízkosti pobřeží, kde 
letadla přelétávají pláž Maho ve  velmi nízké 
výšce (10 až 20 metrů nad hlavami lidí).

Regata se letos konala v termínu 29. 2.–3. 3. s plá-
nem čtyř závodních dnů pro zkušené jachtaře 
na závodních plachetnicích i katamaranech, ale 
také pro turisty a amatéry na charterových lo-
dích. My jsme si na doporučení kamaráda Chrise, 
se kterým jsme v Karibiku začínali, pronajali loď 
EL OCASO (v překladu: Nádherný západ slunce). 
Jde o 40stopou jachtu třídy J122. Tato loď dosa-

SAN MAARTEN 
HEINEKEN REGATTA
Umíte si představit dokonalejší kombinaci než jachting společně 
s pobytem na některém ostrově v Karibiku?
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hovala v uplynulých ročnících pěkné výsledky, 
a tak jsme i s posádkou věřili, že si ani my neudě-
láme ostudu. Tak jako v minulosti jsme loď svěřili 
zkušenému skipperovi Bandymu (Andrej Holák), 
který dokáže nejen svým profesionálním, ale 
i osobním přístupem zocelit a zkoordinovat náš 
různorodý tým a vytvořit opravdu příjemnou at-
mosféru. Do  posádky jsme tentokrát přizvali 
i českou jachtařku Moniku a jejího přítele Petra. 
My ostatní jsme již více méně stabilní slovenští 
účastníci (Dada, Miša, Roman, Marek, Tomáš 
a Martin).

Samotné regatě předcházely dva dny tré-
ninku, abychom se seznámili nejen s  lodí 
a jejím vybavením, ale i s Bobbym, Američa-
nem, který byl jako spolumajitel lodi součástí 
pronájmu. Jako největší výzva se ukázalo po-
užívání genakru, se kterým žádný člen naší 
posádky neměl dosud žádné zkušenosti. 
Oproti spinakru to byl samozřejmě velký roz-
díl. Rovněž jsme se snažili proniknout do tajů 
amerického jachtařského slangu, což se nám 
hlavně zpočátku příliš nedařilo a z čehož vzni-
kaly různé vtipné situace. ❯ ❯ ❯

Konkurence byla ve skupině CSA 3 vysoká.

Slovensko-český tým závodil na lodi J122 EL OCASO.

Regaty se účastní i běžné charterové lodě.
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Na první závodní den byly naplánovány dvě roz-
jížďky. Za téměř dokonalých podmínek odstarto-
val 39. ročník regaty vyplouvající flotilou lodí pod 
zvedacím mostem. Lodě zamířily do tří samostat-
ných startovacích oblastí podle kategorií. Naše 
loď byla zařazena do kategorie CSA 3, která měla 
vyhrazenou trať v Marigot Bay spolu s ORC Per-
formance a s třídami CSA 1 a 2. Vítr byl poměrně 
stabilní kolem 14 uzlů, chvílemi však zesiloval 
na 20 uzlů, což dávalo celé atmosféře pořádné 
jachtařské vzrušení.

Po prvním soutěžním dni jsme konstatovali, že 
bychom potřebovali víc tréninku, abychom 
zvládli technicky všechny úkony. Přesto se nám 
podařil husarský kousek ve druhé rozjížďce, když 
jsme excelentně odstartovali jako první, ale bo-
hužel bez vytažené kosatky, která se zasekla.

Na další den byla v rozpisu plavba kolem os-
trova dlouhá 26 námořních mil. V naší kate-
gorii byla nabitá konkurence a všichni jsme 
se drželi pohromadě, takže po celou 3,5 ho-
diny dlouhou plavbu nebylo zcela jasné, kdo 
obsadí první tři příčky. Závod kolem ostrova 
je jedním z  vrcholů čtyřdenní regaty. Pro 
mnohé je to příležitost poprvé vidět celý os-
trov z  jedinečné perspektivy moře, i  když 
na kochání se přírodou a krásami ostrova při 
regatě moc času není.

V sobotu se konaly opět dvě kratší rozjížďky. 
Tento den vnímám po jachtařské stránce jako 
náš nejvydařenější, rovněž mám pocit, 
že jsme začali loď opravdu ovládat, čemuž 
nasvědčovaly i  výsledky. Pociťovali jsme 
vzrušení při přepočtu handicapu oproti sku-
tečným výsledkům v cíli a musím říct, že jsme 
byli velmi zklamáni, když jsme se dozvěděli, 
že nám chybělo jen pár vteřin na  3. místo 
v obou rozjížďkách. Myslím, že jsme nakonec 
dosáhli výborné formy, byli jsme schopni 
konkurovat našim hlavním soupeřům, lodím 
LIQUID a  SCARLET OYSTER. Poslední čtvrtý 
den přinesl závěrečnou rozjížďku a opět zají-
mavý jachting, zářivé azurově modré moře 
a větrem roztrhané vlny.Tým si regatu opravdu užil.

Loď TOUCH2PLAY s posádkou v zářivých růžových tričkách 

ve skupině CSA 3 zvítězila.

Závod kolem ostrova 
je jedním z vrcholů 
čtyřdenní regaty. 
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39. ročník San Maarten Heineken Regatty 
splnil svůj slib čtyř dní opravdového jach-
tingu, napětí při taktizování i euforie, když 
loď proplouvala cílovou čárou. V  závěru 
jsme měli i  my radost, že jsme dokázali 
uspět v náročné skupině a skončit na krás-
ném 4. místě. Slavnostní ceremoniál, 
během kterého byla předána řada trofejí 
pro vítězné posádky, se konal v  neděli 
večer. Pódium se zaplnilo a Robbie Ferron 
předal ceny. Naše kategorie CSA 3 Perfor-
mance 40 byla prohlášena za nejlepší třídu 
v  regatě. Loď TOUCH2PLAY s  posádkou 
v zářivých růžových tričkách zvítězila. A ani 
my nejsme zklamaní, ale naopak máme 
dobrý pocit, že EL OCASO i s námi na pa-
lubě ze sebe vydala maximum.

A jak bývá dobrým zvykem, regatu zakončila 
Legendary Party s  vynikající atmosférou. 
Stovky usměvavých, ale vyčerpaných jach-
tařů se ještě naposledy zabavily při koncertu 
Jackson 5 a pak světla zhasla. „Good by San 
Maarten!“ Návrat domů ke  každodenním 
povinnostem není nikdy lehký, ale vzpo-
mínky zůstávají a rovněž víra, že se do Kari-
biku ještě vrátíme!

Text Michaela Vaďurová

Foto Tim Wright a Laurens Morel

Skipperem byl Andrej Holák.

Naučit se pracovat s tímto genakrem 

bylo náročné.

www.marine.cz

+420 491 474 045 
obchod@marine.cz

Výhradní zastoupení pro Českou republiku:

NEJČISTŠÍ TECNOLOGIE

NEJNIŽŠÍ SPOTŘEBA

5 LET BEZ SERVISU

VAŠE 

BUDOUCNOST
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JUBILEJNÍ 
DVACÁTÁ 
VELIKONOČNÍ 
REGATA
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Vraťme se ale do  historie. První Veliko-
noční regata se jela v roce 2000 na trase 
Sukošan-Dubrovník-Sukošan. Tehdy se 

závodilo na 12metrových lodích SAS 39, přihlá-
silo se pouhých osm posádek. Kvůli slabému 
větru se do Dubrovníku nedojelo, cíl byl na Kor-
čule. Prvním vítězem se stala posádka Václava 
Švece. Vzpomínalo se i na letošní regatě. Oce-
něni byli dva kapitáni. Protože žádný kapitán 
neabsolvoval všech dvacet ročníků, trofeje zís-
kali hned dva, kteří startovali devatenáctkrát: 
Martin Zvěřina a Jan Pokorný, jenž je zároveň 
nejúspěšnějším kapitánem. Na svém kontě má 
pět vítězství, dvě druhá místa a také rekordy 
v plavbě z Hraminy do Dubrovníku, který má 
hodnotu 26 hodin a 8 minut, i z Dubrovníku 
do Hraminy v hodnotě neuvěřitelných 15 hodin 
a  35 minut. Oba rekordy jsou z  roku 2010. 
Budou někdy překonány?

V průběhu let se závodilo na Elanech 45, Bava-
riích 42 Match až po nynější Bavarie 46 Cruiser. 
Startovalo se ze Sukošanu, ze Zadaru, z Bio-
gradu a od roku 2010 z Hraminy. Od roku 2014 
převzala pořadatelskou štafetu od  Petra 
Chmela a Jiřího Bělohlávka firma Akita-Yacht 
Michala Chudáčka, který do té doby závodil 
v  posádce Jana Pokorného. V  tomto úspěš-
ném týmu jsem Velikonoční regatu již sedm-
krát jela i  já (poprvé to bylo v  roce 2009) 
a jsem moc ráda, že jsem mohla být u čtyř ví-
tězství i obou rekordů. ❯ ❯ ❯

O rekordech jsem 
v souvislosti s Velikonoční 
regatou psala již vloni. 
A letos byl počet účastníků 
znovu překonán. Na start 
jubilejního dvacátého 
ročníku se postavilo 45 lodí. 
I když počasí nebylo nijak 
příjemné, závod se vydařil 
a ukázal, že právem patří 
k největším, 
nejoblíbenějším 
a nejúspěšnějším českým 
regatám v Chorvatsku.

Tým Honzy Pokorného, devatenáctinásobného 

účastníka Velikonoční regaty a pětinásobného vítěze jel 

letos ve složení: Jan Pokorný, Jan Raban, Eva Skořepová, 

Jan Stuchl, Jakub Stejskal, Michal Černý, Jakub Havelka, 

Vojta Špilar a Tomáš Janovský.
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Velikonoční regata za posledních pět let hodně 
vyspěla, stal se z ní největší český závod v Chorvat-
sku. Nepotřebuje k tomu označení mistrovství ČR 
ani price money. Týden po vyhlášení dalšího roč-
níku je již několik let po sobě beznadějně vypro-
daná. A  to přestože pořadatelé každoročně 
navyšují počet lodí až na letošních 45. Také pře-
mýšlíte o tom, čím to je, že je tak populární? Přede-
vším je to výzva. Je to o  překonání sama sebe 
– čelit nepřízni počasí, bezvětří nebo silnému 
větru, často 48 hodin v kuse, je pro mnohé účast-
níky extrémně náročné. Navíc relativně stejné lodě 
umožňují napínavé závodění. Jednoduchá pravi-
dla i  trasa bez omezení, žádné protesty, žádné 
bójky ani opakované starty. Sledovací systém 
SeeSea.cz je atraktivní jak pro závodníky, tak pro 
diváky… I když si po projetí cílem pokaždé říkám, 
že jsem jela naposledy, za rok jsem zase na startu.

A jaká byla ta letošní jubilejní Velikonoční regata? 
Především studená, deštivá, komplikovaná 
a velmi vyrovnaná. Předpovědi počasí se lišily, 

Vítězem letošního ročníku je REDSIDE SAILING TEAM – Pavel Bělehrad, Michal Hrabálek, 

Michal Vaníček, Kárel Hána, Pavel Křížek, Pavel Voráč, Albert Vaníček a Lukáš Vaníček.
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neodpovídaly situaci, bylo velmi těžké připravit 
nějakou smysluplnou strategii. Pořadím míchaly 
lokální přeháňky, lodě se držely hodně pohro-
madě, taktické chyby se daly jen těžko odčinit. 
Bez patřičné dávky štěstí se Velikonoční regata 

nevyhrává, letos bylo navíc důležité udělat co 
nejméně chyb. Zejména závěr první etapy se vy-
dařil REDSIDE SAILING TEAMU Pavla Bělehrada, 
který si připsal důležité vítězství v první etapě. 
Druhá etapa začala ve velmi slabém větru. Nako-

nec se ukázalo jako nejlepší zvolit plavbu co nej-
jižněji, tedy nejdál od  Mljetu, kde byl vítr 
nejsilnější. To se vyplatilo týmu SDJ ORANGEY-
ACHT Jiřího Macha, který si vybudoval až pětimí-
lový náskok. I když o něj z velké části v závěru 

Po startu první etapy

Dva kapitáni, kteří vynechali pouze jeden ročník: Martin Zvěřina a Jan Pokorný. 

❯ ❯ ❯
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etapy přišel, cílem proplul na  prvním místě. 
Ve skupině jeho pronásledovatelů lokální bouřky 
několikrát zamíchaly pořadím. Nakonec si první 
tři místa celkového pořadí rozdělily týmy, které 
získaly shodně sedm bodů, a další dvě místa při-
padla týmům, jež měly devět bodů. Shodu dělil 
nejlépe díky vítězství v první etapě REDSIDE SAI-
LING TEAM Pavla Bělehrada, druhé místo v první 
etapě vyneslo celkové stříbro slovenskému týmu 
RUMOVÉ KVARTETO Ladislava Sloty a bronz bral 
tým KUNRATICKÝ GO&YACHT CLUB Pavla Ho-
ráka, který v první etapě doplul třetí. Na vítězný 
tým druhé etapy SDJ ORANGEYACHT Jiřího 
Macha zbyly bramborové medaile, na  shodu 
bodů tak porazil tým Jana Pokorného, který 
skončil ve druhé etapě třetí.

„Bylo to náročné, ale podařilo se. Velké poděkování 
patří celé naší posádce i všem soupeřům a pořada-
telům za krásný závod a super zážitky,“ chválil Pavel 
Bělehrad v cíli. A jak hodnotí závod pořadatelé? 
„Jubilejní 20. ročník Velikonoční regaty je za námi. 

Celkově druhý slovenský tým RUMOVÉ KVARTETO byl pouze čtyřčlenný: Ladislav Slota, Michal Kelemen, Boris Vaňo a Martin Jarombek. 

Po startu druhé etapy – v popředí loď číslo 15 KUNRATICKÝ GO&YACHT CLUB 

Pavla Horáka, který skončil celkově třetí.
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Co všechno přinesl? Asi opravdu všechno, slunce 
(trošku), déšť, vítr, flauty a  dokonce i  kroupy… 
Hlavně ale obrovskou spoustu zážitků, převážně 
jachtařských. Moc děkujeme všem týmům za vy-
dařený závod, bez vás by to nešlo! Děkujeme po-
sádkám doprovodných lodí, hlavnímu rozhodčímu 
Karlu Lukschovi, fotografu Pavlu Nesvadbovi 
a našim sponzorům, kterými jsou společnost Helly 
Hansen, IFP Publishing, YACHT – časopis o lodích, 
lodninoviny.cz a  Lanex. Díky také charterovým 
společnostem Adventure Charter (Pitter Yacht-
charter) a Marina Hramina, která nám již tradičně 
poskytuje úžasné zázemí. V neposlední řadě patří 
velké poděkování fanouškům posádek, jejichž pří-
spěvky určitě pomohly k motivaci a vzpruze ná-
mořníků. A fanoušci by nám jistě dali za pravdu, že 
bez sledování pohyblivých lodiček na SeeSea.cz by 
to nebylo ono, proto velké díky také Tomášovi Stra-
kovi a firmě ADC Systems za tuto možnost!“ 

Příští ročník Velikonoční regaty se pojede 
v  dubnu 2020. Nezapomeňte, že je třeba se 
přihlásit včas!

Text Eva Skořepová

Foto Pavel Nesvadba

www.velikonocniregata.cz

Not all risks are predictable

A
U

T1
72

53
 / 

11
18

Vienna · Phone +43 1 710 92 22 · pantaenius.at

YACHT LINE
Pronájem lodí přímo od majitele 

MARINA MALI LOŠINJ 
Dufour 412 EVA rok 2018 / tři kajuty dvě koupelny

 MARINA KREMIK (PRIMOŠTEN)
Dufour 385 NIKÉ rok 2018 / tři kajuty dvě koupelny
Elan 40 JANINA rok 2019 / tři kajuty dvě koupelny

Více informací o lodích najdete na stránkách Jadranka Yachting:
http://www.jadranka-yachting.com/en/pricelist/thumbs/ 

yachtlinelosinj@gmail.com, +420602441869
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Se spinakry do cíle druhé etapy
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Závodu se zúčastnilo i sedmnáct českých 
reprezentantů. Až na výjimky se jim pří-
liš nedařilo, ale většina z  nich tuto 

skvěle obsazenou regatu pojala hlavně jako 
přípravu na důležitější vrcholy sezony a mož-
nost vyzkoušet si závodění v  početném poli 
kvalitních soupeřů. Začátek závodu byl ve zna-
mení slabšího větru, konec naopak přinesl 
silný vítr. V  něm si dobře vedl Karel Lavický 
ve třídě RS:X a dvěma dojezdy v první desítce 
se posunul na konečné 24. místo. 

Konstantní dobré výkony po celý závod podá-
val Viktor Teplý ve třídě Laser a ve velmi počet-
ném poli 187 závodníků vybojoval 30. místo. 
Ostatní tři naši reprezentanti této třídy skončili 
v bronzové skupině, potěšující je to, že Jakub 

Halouzka tuto skupinu vyhrál. Ve třídě 49erFX 
utekla posádce Dominika Vaďurová a Sára Tka-
dlecová zlatá skupina jenom těsně, celkově 
skončily na 45. místě. 

Ondřej Teplý ve třídě Finn čekal lepší výsledek. 
„V tréninku se mi všechno daří, ale tady se mi 
prostě nedařilo. Nicméně to neberu nijak tra-
gicky, vyzkoušeli jsme spoustu věcí a na dal-
ších závodech bude všechno v  pohodě. Teď 
mě čeká trénink a pak už mistrovství Evropy 
v  Athénách, které je kvalifikačním závodem 
pro Tokio,“ řekl Ondra po závodě, v němž skon-
čil na 29. místě.

Text Eva Skořepová

Foto Jesus Renedo/Sailing Energy

50. ROČNÍK
TROFEO PRINCESA SOFÍA 
IBEROSTAR REGATA

První letošní velká regata 
olympijských tříd se jela 

od 1. do 6. dubna. Na Mallorce 
se letos sešlo rekordních 
1 224 jachtařů, 869 lodí 

v deseti třídách ze 67 států 
světa.  Konkurence byla tedy 

tradičně obrovská, dá se říci, že 
přijeli všichni, kteří 

v současném olympijském 
jachtingu něco znamenají. 

VÝSLEDKY ČESKÝCH JACHTAŘŮ

Třída Laser – 187 lodí

30.  Viktor Teplý

126.  Jakub Halouzka

172.  Ben Přikryl

179.  Vítězslav Moučka

Třída Finn – 86 lodí

29.  Ondřej Teplý

59.  Michael Maier

Třída 49erFX – 66 lodí

45.  Dominika Vaďurová – Sára Tkadlecová

65.  Veronika Živná – Kateřina Živná

Třída Laser Radial – 118 lodí

109.  Martina Bezděková

116.  Klára Himmelová

Třída 470 muži – 73 lodí

73.  Michal Koštýř – Klára Kulhánková

Třída RS:X muži – 58 prken

24.  Karel Lavický

Třída RS:X ženy – 49 prken

36.  Jana Slívová

37.  Kateřina Švíková

Viktor Teplý, třída Laser
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V Yacht clubu CERE trénuje již několikátou 
sezonu tým handicapovaných jachtařů. 
Slouží jim k tomu plachetnice 2.4mR, které 

jsou perfektně přizpůsobené pro bezpečné 
a  komfortní svezení. Více o  letošních plánech 
a úspěších uplynulé sezony nám řekne trenérka 
týmu handicapovaných Tereza Šamšulová. 

Můžeš nám říct něco víc o plachetnici 2.4mR, 
na které jezdíte? 
Jedná se o jednoposádkovou kýlovou loď, která 
je díky své konstrukci nepřevratitelná. Je velice 
populární ve Skandinávii, rozšířená v Německu, 
Velké Británii, Rakousku nebo třeba v Austrálii. 
Doposud byla používána i na letních paralympiá-
dách. Tato lodní třída má své lokální závody, ale 
i mistrovství jednotlivých zemí, Evropy i světa. Je 

to snad jediný sport, kde společně soutěží handi-
capovaní sportovci i jachtaři bez tělesného ome-
zení a na výsledcích není znát téměř žádný rozdíl.  

Jak se loď ovládá?
Loď se dá ovládat rukama, nohama nebo kombi-
nací obojího. Vzhledem k tomu, že kormidelník 
sedí uvnitř lodi čelem k přídi a má všechna ovlá-
dací lana na dosah ruky nebo nohy, není plach-
tění tak náročné jako na jiných lodích. Zvládne to 
opravdu každý!

O jaké úspěchy sezony 2018 by ses s námi 
ráda podělila?
Určitě bych ráda zmínila Paralympic development 
program, který se konal loni v říjnu v japonské Hi-
rošimě. Zúčastnily jsme se ho s  našimi dvěma 

jachtařkami Jitkou a Míšou. Na místě se potkali 
jachtaři a trenéři z několika států (Thajsko, Macao, 
Estonsko, Filipíny, Indonésie…). Cílem akce bylo 
pomoci státům s paralympijskou kampaní. Celý 
program zaštiťoval World Sailing ve  spolupráci 
s Japonským svazem jachtingu. Jezdilo se na lo-
dích Hansa 303. Vše probíhalo pod vedením zku-
šených trenérů z Austrálie a Jihoafrické republiky. 
Přínosné to bylo nejen pro jachtaře, ale také pro 
trenéry jakožto inspirace a získání zkušeností pro 
trénink a vedení paralympijského týmu. 

Máte nějaké pravidelné tréninky nebo 
soustředění?
Pravidelně se scházíme každou středu od začátku 
dubna do  konce října, vždy od  17:00 do  20:00 
u nás v klubu v Podolí. Trénujeme vždy na dvou 

HANDICAPOVANÍ JACHTAŘI 
YC CERE V PRAZE I VE SVĚTĚ

Tým handicapovaných jachtařů Yacht clubu CERE brázdí vody 
nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Plachetnice 2.4mR 
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Tipy a rady pro začínající 
kapitány, zajímavé plavby 

a kapitánské kurzy

První nezávislý 
měsíčník o víně 

a gastronomii

Přehledný katalog 
lodí na českém trhu
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lodích 2.4mR a během tréninku se zaměřu-
jeme na manévry, techniku jízdy nebo třeba 
starty. Každý měsíc také organizujeme víken-
dová soustředění na  Nechranicích, kde se 
scházíme v hojnějším počtu a  tmelíme tým 
nejen na vodě, ale i na souši. Letos nás čeká 
novinka, soustředění budeme směřovat 
na stejné termíny jako kurzy jachtingu pro do-
spělé. Obě kategorie tak budou trénovat vedle 
sebe, budou se moci inspirovat a pomáhat si.

Jakých závodů se v letošní sezoně plánujete 
zúčastnit?
Letos se s týmem zase vydáme na mistrov-
ství Evropy, které se pojede na konci května 
na rakouském jezeře Traunsee. Každoročně 
vyjíždíme také na  mistrovství Rakouska, 
které se koná na  jezeře Wörthersee. U nás 
v klubu na Vltavě budeme v červenci pořá-

dat již čtvrtý ročník Prague Sail Open s mezi-
národním obsazením, na  kterém se opět 
utkají handicapovaní i jachtaři bez tělesného 
omezení. S týmem se samozřejmě chystáme 
i na české závody.

Pokud by se k vám do týmu chtěl přidat 
nějaký nováček, co pro to musí udělat?
Stačí se nám dopředu ozvat a přijít na trénink, 
je možné samozřejmě na začátku vyzkoušet 
ukázkovou lekci. Vestu a  loď poskytneme. 
Na místě je i asistent, který v případě potřeby 
pomůže s nástupem a výstupem z lodi. Ter-
míny víkendových soustředění jsou vypsané 
na našem webu.

Text Eva Vrabcová

Foto Jan Bendl/YC CERE

www.cere.cz

Jachtařky YC CERE Jitka a Míša s trenérkou Terezou Šamšulovou na paralympijském 

programu v japonské Hirošimě

Prague Sail Open 2018 
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Ferretti Group vzdala dva roky po jeho smrti hold Carlu Rivovi krát-
kým fi lmem THE MASTER BRIDGE (LA PLANCIA). Film měl premiéru 
během čtrnáctého ročníku festivalu Cortinametraggio. V 15 minutách 
fi lm představuje legendární loděnici Carla Rivy v Sarnicu s výhledem 
na jezero Iseo. Kancelář, která se rozprostírá nad jezerem jako maje-
státní jachta, navrhl sám Carlo Riva společně s architektem Giorgiem 
Barilanim. Když Carlo Riva prodal svou loděnici, kancelář si pronajal 
a nadále ji používal téměř deset let. Krátký fi lm ukazuje kouzlo tohoto 
magického prostoru a legendární historii celé loděnice. Režíroval ho 
Leopoldo Caggiano. 

Dlouholetý předseda Karel Bauer se rozhodl ukončit svou práci v čele Českého svazu jachtin-
gu. Karel stál za kormidlem svazu od roku 1990. Významně se zasloužil o rozvoj jachtingu v ČR. 
Na valné hromadě byl jmenován čestným předsedou ČSJ. Karel Bauer zasvětil velkou část své-
ho života jachtingu. V letech 1990–1992 byl předsedou Československé jachtařské federace, 
od roku 1993 až do letošního roku pak předsedou Českého svazu jachtingu. Za jeho působení 
ve funkci předsedy svazu se čeští jachtaři pravidelně účastnili olympijských her a v roce 2004 
v Athénách zaznamenal český jachting historický úspěch v podobě stříbrné medaile Lenky 
Šmídové. Sám Karel Bauer se jachtingu věnuje od svých devatenácti let, je trojnásobným mis-
trem republiky, resp. vítězem republikového poháru ve třídách Fireball, Lední jachty a Kajutové 
plachetnice. Dále závodil na lodní třídě Finn a v posledních letech na třídě Devoti One. Od roku 
1998 je předsedou Jachetního klubu YC CERE. Na mezinárodním poli působil v devadesátých 
letech jako místopředseda EUROSAF (Evropská jachtařská federace). Dále se sportovní agen-
dě Karel Bauer věnoval v těchto funkcích: v letech 1991–2008 členem VV mezinárodní jach-
tařské federace (IYRU, ISAF, WS) v soutěžní komisi (Events Committee), v letech 1993–2018 
členem pléna ČOV, v letech 1997–2018 členem VV ČOV, v letech 1997–2004 místopředsedou 
pro ekonomiku a marketing ČOV, od roku 2012 až doposud členem VV ČUS (v současné době 
se jedná o jeho 2. volební období). Karel Bauer v roce 2018 oslavil životní jubileum 65 let.

V sobotu 30. března se v Praze na Strahově za velké účasti zástupců klubů, 
asociací lodních tříd i krajů konala volební valná hromada ČSJ. Dlouho-
letý předseda Karel Bauer se rozhodl ukončit svou práci v čele Českého 
svazu jachtingu. Na valné hromadě byl jmenován čestným předsedou ČSJ. 
Novým předsedou ČSJ na další čtyřleté volební období byl zvolen Radim 
Vašík z Lodních sportů Brno, místopředsedou Tomáš Musil (sportovní úsek, 
mládež, reprezentace) a členy VV: Václav Brabec (kontakt se zahraničím, 
mezinárodní spolupráce – WS, EUROSAF, vý znamné závody v ČR), Kateřina 
Fantová (komise klubů a krajů, PR), Jan Kraus (sportovní úsek, mládež, 
reprezentace), Vojtěch Lambl (komise lodních tříd, měřičská komise), Milan 
Páleníček (sportovní úsek, mládež, reprezentace), Martin Soušek (komise 
rozhodčích, sportovně-technická komise, hladinová záchranná služba) 
a Zdeněk Sü nderhauf (Jachtařská akademie, trenérsko-metodická komise). 
Do Kontrolní komise byli zvoleni Jiří Bobek, Petr Kučera, Petr Ondráček, 
Pavel Schwarz a Petr Sládeček. Během valné hromady byly předány Zlaté 
odznaky ČSJ – převzali je Karel Bauer (1953) a Václav Cintl (1944) – a Stříbr-
né odznaky ČSJ, které převzali Stanislav Červenka (1939) a Ladislav Mendík 
(1950). Zasloužilými rozhodčími ČSJ byli jmenováni Jan Steffal (1950), 
Ivan Kantorík (1945), Miloslav Stránský (1949), Jiří Kalina (1952.) Nejlepším 
jachetním klubem v kategorii mládeže byl vyhlášen Český Yacht Klub, mezi 

dospělými i v absolutním pořadí zvítězil Yacht Club Lodní sporty Brno. Oce-
nění pro nejlepší klub v kategorii mládež převzal za Český Yacht Klub Pavel 
Schwarz, šéftrenér třídy Optimist, ocenění v absolutním pořadí a v kategorii 
dospělých převzal za Yacht Club Lodní sporty Brno jeho předseda Martin 
Malec. Usnesení valné hromady najdete na www.sailing.cz. 

Pocta pro Carla Rivu 

Karel Bauer ukončil svou práci 
v čele Českého svazu jachtingu 

Volební valná hromada 
Českého svazu jachtingu 

Nový Výkonný výbor ČSJ – zleva: Vojtěch Lambl, Martin Soušek, Kateřina 

Fantová, Radim Vašík, Tomáš Musil, Milan Páleníček, Václav Brabec a Jan Kraus

Krátký film THE MASTER BRIDGE (LA PLANCIA)
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VÝSLEDKY

Třída Laser (111 lodí)

1.  Jonatan Vadnai  HUN
2.  Pavlos Kontides  CYP
3.  Andrew Lewis .....  TTO 
20.  Viktor Teplý  CZE
79.  Jakub Halouzka  CZE
80.  Štěpán Novotný  CZE
Třída 49erFX (48 lodí)

1.  Odile van Aanholt – Marieke Jongens  NED
2.  Carlotta Omari – Matilda Distefano  ITA
3.  Stephanie Roble – Margaret Shea .....  USA 
47.  Dominika Vaďurová – Sára Tkadlecová  CZE
48.  Veronika Živná – Kateřina Živná  CZE

Od 15. do 20. dubna se v Janově konal světový pohár olympijských tříd. 

Z českých závodníků se ho zúčastnily pouze dvě naše posádky 49eruFX 

Dominika Vaďurová – Sára Tkadlecová a sestry Živné a Laseristi Viktor Teplý, 

Štěpán Novotný a Jakub Halouzka. Závodu vládl velmi slabý vítr, který našim 

skifům neseděl a vůbec se jim v něm nedařilo. Lasery začaly závodit o den 

později, v úterý 16. 4., kdy se odjela jedna rozjížďka. V té si vedl nejlépe Ště-

pán a vybojoval 16. místo, Viktor byl 27. Oba trefi li výhodné levé křídlo v první 

stoupačce, bohužel ve druhé nadějné pozice v první desítce ztratili. Ve středu 

se vůbec nezávodilo kvůli bezvětří. Ve čtvrtek se odjely tři velice krátké 

rozjížďky. V nich Viktor podal velmi dobré vyrovnané výkony, byl spokojený 

se svojí rychlostí. Škoda, že si připsal jeden předčasný start. Štěpán nebyl 

spokojen se svými starty (jedna penalta na startu) a dvakrát se netrefi l do vý-

hodného křídla. Jakub Halouzka zajel své standardní rozjížďky a až na starty 

byl spokojen. V pátek byla situace podobná, Viktor se díky všem dojezdům 

v první dvacítce dostal do zlaté skupiny z 35. místa. Ani sobota nepřinesla 

silnější vítr. Zlatá skupina odjela jednu rozjížďku, kterou Viktor Teplý vyhrál, 

čímž se posunul na celkové 20. místo. Stříbrná skupina odjela dvě rozjížďky, 

druhá se dojela za zcela neregulérních podmínek.

V Brně se o víkendu 13.–14. 4. konal první z letošních závodů 

České jachtařské ligy 2019. Na startu se sešlo 11 týmů. Rozhodčím 

se podařilo ve velmi chladném, ale zejména v sobotu příznivém 

jachtařském počasí odjet celkem 23 rozjížděk. Dramatické souboje 

o stupně vítězů probíhaly do poslední rozjížďky. Z vítězství se nako-

nec radoval domácí tým Yacht Club LS BRNO s Fedorem Kubešem 

za kormidlem. Druhé místo si z Brna odváží YC Neratovice Petra 

Fialy a třetí místo získal JK Truc Plzeň Radka Smetany. Pořadatelskou 

štafetu předává Brno do Prahy do Yacht Clubu CERE, kde se bude 

závodit o víkendu 11. a 12. května.

Skvělý výsledek zaznamenala česká posádka třídy 29er, když si z tradiční 

Easter Regatty na Lago di Garda odváží krásné 3. místo. Jaroslav Čermák 

a Petr Košťál se dlouho drželi na průběžném 4. místě, ale vítězství v poslední 

rozjížďce jim zajistilo medailovou pozici. Na start regaty do Circolo Vela Arco 

přijelo celkem 32 posádek z několika evropských zemí. V sobotu 13. dubna 

se startovalo v pravé poledne a celkem proběhly 4 rozjížďky. Naše nejúspěš-

nější posádka dojela na 5., 4. a na závěr dvakrát na 3. místě. Po prvním dnu 

to znamenalo průběžné 4. místo. Ani naše další posádky si nevedly špatně. 

Adam Ott a David Muzikář drželi 10. místo. V neděli se závodilo opět od 12 ho-

din. Vítr byl ale o poznání slabší a s každou další rozjížďkou se postupně 

vytrácel. Naši si opět vedli velmi dobře a rozjížďky dokončili na 6., 3. a 5. místě. 

Ve slabém větru však tentokrát dominoval tým z Malty, který vyhrál 3 rozjížďky 

v řadě, a pokud by se jim to podařilo i v závěrečném fi nále, pak by to pro naše 

závodníky znamenalo ztrátu pódia. Museli zabojovat a při vítězství týmu z Malty 

dokončit nejhůře na 2. místě. Byl to souboj až do konce. Výborně se jim vydařil 

start a úvodní stoupačka a návětrnou bóji točili s velkým náskokem na 1. místě. 

Tým z Malty byl pátý, ale rychle se propracovával vpřed. Naši ale nenechali 

nic náhodě a svůj náskok až do cíle jen zvyšovali. Zaslouženě tak vyhráli 

závěrečnou rozjížďku a z Gardy si odváží bronzovou medaili. Adam Ott a David 

Muzikář skončili na skvělém 9. místě, Michal a Lukáš Krsičkovi na 14. místě, 

Šimon a Matěj Jurečkovi na 17. místě a Anna Justová a Petr Tupý na 19. místě. 

Je to perfektní start do nové sezony. 

Světový pohár v Janově 

První ze závodů České 
jachtařské ligy 2019 

Úspěch na Gardě 
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Štěpán Sivý vybojoval v Itálii na jezeře Lago di 

Garda stříbrnou medaili na tradiční mezinárodní 

regatě lodní třídy Evropa. Závod se uskutečnil 

ve dnech 13.–15. 4. a zúčastnilo se ho celkem 

128 lodí z jedenácti zemí. Tradiční příznivé 

jachtařské podmínky dovolily odjet všech devět 

plánovaných rozjížděk. Ze čtyřčlenné české 

výpravy se nejvíce dařilo Štěpánovi Sivému, 

jenž potvrdil, že v této lodní třídě patří do svě-

tové špičky. Přestože se po šesté rozjížďce 

probojoval dokonce na průběžné první místo 

před několikanásobného mistra světa Larse 

Brodtkorba z Norska a v následných třech 

posledních rozjížďkách zajel 2,1,1, na zkušené-

ho Nora to nestačilo, neboť ten zajel ve druhé 

skupině 1,1,1 a dostal se o bod před českého 

reprezentanta. Druhé místo v celkovém pořadí 

je vynikajícím jachtařským výsledkem.        

Vážená redakce,

dovolte mi, abych poděkoval a zareagoval na krásný článek Františka 

Novotného v čísle 3/2019 Olympijské joly v Československu. Chci za něj 

poděkovat a pochlubit se tím, že také jednu vlastním. Je vyrobena ve 

V.E.B. Yachtwerft Berlin v roce 1955 s výrobním číslem 90. Tuto jolu koupil 

a dovezl do republiky známý Jindřich Maděra a samozřejmě s ní závo-

dil – hlavně na Labi. Loď je dosud kompletní kromě kormidla, které vzala 

velká voda v Litoměřicích v roce 2002. Původní je stěžeň, ráhno i ploutev. 

K lodi je ještě původní bavlněná plachta (ve stavu odpovídajícím stáří). 

Samozřejmě při současném plachtění je jola „oblečena do dacronu“. Loď 

kotví na Máchově jezeře (YC Česká Lípa) a dnes už na ní seznamuji se 

základy plachtění své vnoučky. V letech 1983–2008 na ní plachtil můj otec 

na žernosecké pískovně a já jsem ji koupil potom od dalšího majitele v roce 

2014. K jole mám samozřejmě i originální doklady a „doživotní proměřovák 

(A)“. Jak vyplývá z článku pana Novotného, O-jola byla opravdu zdařilá 

konstrukce a ukázala se doslova jako nadčasová.

Ing. Jan Sládek, YC Česká Lípa

První ročník mistrovství světa v námořním jachtingu pořádaného jach-

tařskou federací World Sailing se bude konat v říjnu 2020 ve Vallettě 

na Maltě zároveň s Rolex Middle Sea Race. Pojede se podle plánova-

ného olympijského formátu mix doublehanded offshore – to znamená, 

že budou závodit dvoučlenné posádky vždy tvořené jedním mužem 

a jednou ženou – na společné 660 Nm dlouhé trati jako Rolex Middle Sea 

Race nebo kratší v závislosti na podmínkách. Na startu mistrovství bude 

20 lodí dodaných pořadatelem a jachtařská federace již rozhodla, že to 

budou lodě L30 slovinského výrobce SVP Yacht, navržené studiem Justin 

Yacht Design, které se podepsalo i pod úspěšný projekt RC44. Původně 

byla koncipována pro ukrajinskou společnost Rodiona Luky, stříbrného 

medailisty ve třídě 49er na olympijských hrách v Athénách v roce 2004. 

Lodě L30 se budou vyrábět na Ukrajině a ve Slovinsku. Třicetistopá L30 

je lehkou 9,58 m dlouhou plachetnicí upravenou pro dvoučlennou po-

sádku. Je vybavena asymetrickým spinakrem a codem 0. Plocha hlavní 

plachty je 29,8 m2, kosatky 22,7 m2, asymetrický spinakr má 83 m2. Loď 

disponuje dvojicí kormidel, která jsou ovládána párem kormidelních kol. 

Snadný transport lodě umožňuje maximální šířka do 2,5 m a pro přepravu 

vysunovací kýl. Loď váží pouze 1 820 kg včetně kýlu o hmotnosti 710 kg, 

který je opatřen trimovací klapkou. Uvedené parametry slibují vysoký vý-

kon lodě i ve slabém větru a schopnost jízdy ve skluzu na zadní a boční 

kurzy při sílícím větru. Kvalifi kační systém bude zveřejněn v polovině roku 

2019 a od léta budou lodě připravené pro trénink jednotlivých národních 

týmů. Výběr lodě L30 pro mistrovství světa neznamená, že bude i olympij-

skou třídou v Paříži 2024. Rozhodnout by se mělo na výroční konferenci 

World Sailing na Bermudách letos v listopadu 2019. 

Stříbro z Gardy 

Olympijské joly 
v Československu 

Mistrovství světa v námořním 
jachtingu na lodích L30 
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VÝSLEDKY

Třída Evropa (128 lodí)

1.  Lars Johan Brodtkorb  NOR
2.  Štěpán Sivý  CZE
3.  Anna Livbjerg ..... DEN
64.  Jakub Krňák  CZE
71.  Jan Krňák  CZE
107.  Kateřina Mojdlová  CZE
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PRODEJ   KOUPĚ   PRONÁJEM   KURZY
Soukromá inzerce 

cena 100 Kč (maximálně 200 znaků), foto 100 Kč, zvýraznění 100 Kč
Firemní řádková inzerce a pronájmy

cena 600 Kč (maximálně 200 znaků), foto 500 Kč, zvýraznění 500 Kč

Informace vám poskytneme v redakci, tel./fax: +420 244 460 104, inzerci lze podávat i e-mailem: yacht@yacht-magazine.cz.

PRODEJ

PLACHETNICE

MOTOROVÉ ČLUNY
A LODNÍ MOTORY

Jeanneau Sun Odyssey 42 I Perfor-

mance, délka 12,85 m, ponor 2,2 m, šíř-
ka 4,13 m, r. v. 2008. Cena 165 000 EUR 
s DPH. Kontakt: info@exclusive-yachts.cz, 
+420 602 667 246

Plachetnice Bavaria 37 cruiser, 
plně vybavená včetně topení, 
genakru, bimini a sprayhoodu, 
rok výroby 2007, cena 75 000 EUR. 
DPH placeno, kotviště Itálie. 
Kontakt:  +420 602 340 111

Oldtimer Intrepid, konstruktér 
A. Mason, USA, délka 9,75 m, šířka 
2,85 m, r. v. 1980, trup: kostra dub, 
jasan, obšívka plaňkovaná, modřín 
26 mm, + olaminováno, interiér 
mahagon, teak. V r. 2005 generální 
přestavba, nový motor Volvo Penta 
2020, kormidelní kolo, elektrorozvody, 
nádrže, vysílačka, Navtex, GPS, kotevní 
vrátek, čalounění, rolfok kosatky. 
Loď je v marině v Chorvatsku. Cena 
550 000 Kč. Kontakt: +420 603 264 672, 
milkren@seznam.cz

Nový motorový člun Aqualine 610 
s motorem Mercury 150L EFI, loď byla 
použita na výstavě, vše nové, plná 
záruka. Délka 6,5 m, šířka 2,5 m, hmot-
nost 1 050 kg, ponor 0,4 m. Výbava: 
kompletní matrace v kajutě i na sklop-
ných sedácích v kokpitu, nastavitelné 
křeslo řidiče, stolek v kajutě i do kokpitu, 
žebřík s teak. nášlapy, kompletní relingy 
i střešní, navigační světla, záclonky, 
vázáky a oka, velká kotevna s rolnou, 
nádrž na palivo 150 l s ukazatelem, stě-
rač, nádrž na vodu s dřezem, chem. WC, 
hydraulický posilovač řízení, dotyková 
navigace – echolot Lowrance 7 Ti, po-
suvná boční okna v kajutě, lukna na pří-
di, mnoho úložných prostor, kompletní 
zastřešení s odepínacími boky, CE. Loď 
skladem ihned k dodání. Zvýhodněná 
cena za komplet 799 000 Kč včetně 
DPH. Kontakt: +420 603 482 552, 
www.wboats.cz

Motorová jachta Prestige 46, délka 
14,55 m, šířka 4,36 m, rok výroby 2005, 
650 motohodin. Cena 249 000 EUR 
s DPH. Kontakt: info@exclusive-yachts.cz, 
+420 602 667 246

Motorový člun Jeanneau Cap Camarat 

6.5 WA se závěsným motorem Evinrude 
200 HP G2, délka 6,2 m, šířka 2,48 m, 
rok výroby 2017, záruka na plavidlo 
24 měsíců. Cena 42 990 EUR s DPH. 
Kontakt: info@exclusive-yachts.cz, 
+420 602 667 246

Motorová jachta Prestige 510, délka 
15,76 m, šířka 4,36 m, rok výroby  2011, 
1 100 motohodin. Cena 420 000 EUR 
s DPH. Kontakt: info@exclusive-yachts.cz, 
+420 602 667 246

Motorový člun Corsiva 590 s lodním 
motorem Suzuki DF 30 ATL a trai-
lerem pro přepravu Tema 1 300 kg. 
Loď je vybavena navigací Lowrance 
Elite 4 . Cena dále zahrnuje drobné 
příslušenství (fendry atd.). Loď je 
ve výborném stavu, motor pravidelně 
servisován. Rok výroby lodě i motoru 
2015. Cena kompletu 449 000 Kč 
vč. DPH (možnost odpočtu DPH). 
Kontakt: www.wboats.cz, 
+420 724 672 493, +420 603 482 552

Motorový člun Scandica 20 BR Exclu-

sive s motorem Suzuki 140 ATL a lodní 
dvouosý přívěs 2 000 kg, vše rok 2013. 
Délka 610 cm, šířka 250 cm, ponor 40 cm, 
najeto 110 mth. Výbava: překlopitelné 
opěradlo spolujezdce, posilovač řízení, 
žebřík s teakovými nášlapy, kajuta pro 
1 osobu, mnoho úložných prostor, plach-
ta na přední sezení, kompletní cabrio 
s odepínacími boky, transportní plachta, 
rádio, navigace, echolot, nádrž na vodu 
+ sprcha, paluba HPL teak, servisováno, 
kompletní doklady. Cena 640 000 Kč. Kon-
takt: +420 603 482 552,  www.wboats.cz

Motorový člun Regal 2550 Cuddy, 
model 2018 jako nový, perfektní 
stav, motor Volvo V8 300 EVC Cata-
lyst 300 HP – FVC DP Drive EVC- SS 
Prop, kotva + řetěz a vrátek, Power 
Tower (bílý), koupací platforma – 
sea Deck & Walk, stereo: vysoce 
výkonný systém + osvětlení, Regal 
Vue Volvo – multifunkční digitální 
dotykový displej Garmin, přívěs-
ný vozík Wick 30.75-18, nosnost 
2,4 t, celková hmotnost 3 t. Cena 
109 000 EUR včetně vleku bez mož-
nosti odečtu DPH. Kontakt: cld@cld.cz, 
+420 777 620 164
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Motorový člun Regal 3760, 
r. v. 2010, 2x Volvo Penta 8.1 GI  
2x 750 kW, délka 11,6 m, šířka 3,7 m, 
nádrž na vodu 253 l, palivová nádrž 
1 045 l, rozkládací sluneční lehátko 
na zádi, lednice/výrobník ledu, bře-
hová přípojka, teakové koupací plato, 
hard top, podvodní světla, VHF rádio, 
benzinový generátor, Neutrasalt, 
bimini, bowthruster. Loď kotví v Chor-
vatsku. Cena 125 000 EUR. Kontakt: 
cld@cld.cz, +420 602 720 164

Jachta Atlantis 42, modelový rok 
2006, motory 2x Volvo Penta D6 310 
EVP S.N. – diesel o výkonu 2x 228 kW, 
délka 12,54 m, šířka 4,03 m, ponor 
1,1 m, 12 osob. Loď je ve výborném  
stavu. Cena 148 000 EUR bez DPH. 
Kontakt: cld@cld.cz, +420 602 720 164

Hliníkový člun Marine 400U 
včetně motoru Honda BF20D a vleku 
CBS B0340B, r. v. 2015, délka 3,99 m, 
šířka 1,52 m. Motor – dálkové ovlá-
dání, elektrický start, elektrický trim. 
Najeto 32 motohodin, pravidelný 
servis. Výbava člunu: konzola řízení, 
2x polstrovaná sklápěcí sedačka, 
nádrž 12,5 l, akumulátor 60 Ah, per-
senik, držák prutu, sonar s mapovým 
plotrem Humminbird Helix 5x Chirp 
Si včetně druhé sondy. Člun evidován 
na SPS. Původní cena 282 821 Kč 
včetně DPH. Cena nyní 222 222 Kč 
včetně DPH (možný odpočet DPH). 
Kontakt vladimir.bartos@progrill.cz, 
+420 605 267 796

Motorová jachta Beneteau Monte 

Carlo 32, r. v. 2008, délka 9,32 m, 
šířka 3,33 m, ponor 1,1 m, motor 2x 
Volvo Penta D3, hmotnost 5 500 kg, 
objem palivové nádrže 500 l, objem 
nádrže na vodu 150 l, 2 kajuty, 
8 lůžek. Výbava: bimini, krycí plachta, 
elektrický kotevní naviják, teaková 
paluba, příďový propeler, sprcha, 
hasicí přístroj, nezávislé topení, 
klimatizace, CD přehrávač, rádio, TV 
anténa, televize, vařič, trouba, ledni-
ce, mrazák, druhá lednice, břehová 
přípojka, GPS, mapový plotr, radar, 
autopilot, sonar, vlek 3 nápravy. 
Cena 2 700 000 Kč bez DPH (možnost 
odpočtu DPH). Kontakt: cld@cld.cz, 
+420 602 720 164 

Motorová jachta Prestige 620, délka 
19,5 m, šířka 5,12 m, rok výroby 2013. 
Cena 1 100 000 EUR s DPH. Kontakt: 
info@exclusive-yachts.cz, +420 602 667 246

Motorová jachta Prestige 630, délka 
19,02 m, šířka 5,15 m, rok výroby  2017, 
záruka na plavidlo 24 měsíců. 
Cena 1 315 000 EUR. Kontakt: 
info@exclusive-yachts.cz, +420 602 667 246

Nafukovací člun Ranieri Cayman 

23 Sport s laminátovým kýlem, 
r. v. 2018, motor Honda BF200 XU, 
délka 7,1 m, šířka 2,8 m, 12 osob, 
najeto 35 mth. Bohatá výbava – el. 
nerez kotva, lednice, rádio, GPS se 
sonarem, sprcha, nerez rám s hle-
dáčkem a bimini, závěs pro tahání, 
schůdky, 2x 100Ah akumulátor, 
nádní čerpadlo, palivová nádrž 
200 l, na vodu 45 l, krycí plachta člu-
nu, krycí plachta řídicí konzoly, jed-
noosý přepravní vlek 1 800 kg. Vše 
v záruce. Cena kompletu k jednání 
1 350 000 Kč (nový 1 950 000 Kč). 
Kontakt: +420 777 567 821

Motorová jachta Prestige 350, délka 
11,25 m, šířka 3,72 m, rok výroby 2011, 
230 motohodin. Cena: 210 000 EUR 
s DPH. Kontakt: info@exclusive-yachts.cz, 
+420 602 667 246

Wally 55, délka 17,4 m, ponor 1,2 m, 
šířka 5,4 m, r. v. 2013. Cena 1 700 000 EUR 
s DPH. Kontakt: info@exclusive-yachts.cz, 
+420 602 667 246

Motorová jachta Prestige 680, délka 
21,46 m, šířka 5,33 m, rok výroby 2017, 
záruka na plavidlo 24 měsíců. Cena 
1 695 000 EUR. Kontakt: 
info@exclusive-yachts.cz, +420 602 667 246

Motorová jachta Jeanneau NC9, rok 
výroby 2013, 1. majitel,  loď s bohatou 
tovární výbavou: motor Volvo D4 
260 HP (číslo motoru A231590), najeto 
165 motohodin, posuvné střešní okno, 
trup v šedé barvě, elektrický kotevní 
vrátek, příďový propeler, rozvod 220 V, 
elektrické trimovací klapky, rádio s CD 
a reproduktory včetně ozvučení kokpi-
tu, tiché elektrické WC, přídavná baterie 
110 Ah, snímatelné koberce v salonu 
a kajutách, ochranné kryty sedačky 
v kokpitu, úložný prostor v podpalubí, 
teaková podlaha v kokpitu, kotevní vrá-
tek pro přídavnou kotvu na zádi, sklá-
dací žebřík na přídi, sluneční střecha 
nad kokpitem a boční zakrytí (uzavření) 
kokpitu, příďová opalovací matrace 
s ochranným krytem, venkovní zakrytí 
oken, nezávislé naftové topení, LCD 
TV v salonu včetně DVD a MP3 přehrá-
vače, sada elektroniky Simrad NSS8 
včetně Navionics map a wifi  modulu, 
AIS 650. Loď je aktuálně v Chorvatsku. 
Cena k jednání 115 000 EUR. Kontakt: 
www.fasyachting.cz, +420 602 378 877

Regal 32 Express, délka 10,55 m, 
ponor 1,1 m, šířka 3,2 m, r. v. 2014, 
Chorvatsko. Cena 189 000 EUR s DPH. 
Kontakt: info@exclusive-yachts.cz, 
+420 602 667 246

Fairline Phantom 46 FLY, r. v. 2006, 
1 000 motohodin, přihlášeno v ČR, 
servisovaná každý rok, 2. majitel, vý-
borný stav, marina Šibenik, Chorvatsko. 
Klimatizace, tichý generátor 7,5 kW, 
můstek nosnost 400 kg (naloží vodní 
skútr 325 JET), motory Volvo Penta 
2x 500 HP, přímý náhon, 3 kajuty, 2x toa-
leta, TV + satelit, lednice 2x salon a 1x fl y, 
voda 850 l, bojler 80 l, příďový i záďový 
thruster, modré podsvícení na zádi, GPS 
plotr, radar, sonar, VHF, zimní i sezonní 
persenik. Cena 230 000 EUR včetně DPH. 
Kontakt: +420 602 311 406

Gena – přední lem do rolfoku 

11 metrů, zadní lem 10,85 m, spodní 
lem 5,6 m. Tmavě modrý UV fi ltr. Plach-
ta je z GibSea 33. Jetá jednu sezonu, 
je jako nová. Původní cena 44 800 Kč, 
cena nyní 27 000 Kč nebo 1 000 EUR. 
Kontakt: vdrska@seznam.cz, 
+420 602 172 562 
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Na cestách jako doma!

Mod anská 102, 147 00 Praha 4,  +420 777 656 272, wwwbluerent.cz

PRODEJ • SERVIS • PRONÁJEMOD

PRONÁJEM

od 1 290 Kč/noc

Blue Rent 1_8.indd   1 23.1.2019   13:06:56

 Kapitánské zkoušky 
v Chorvatsku 

 Kondiční plavby 

 Charter lodí  
Nauticat 331

VIG Travel s.r.o.
vigtravel@vigtravel.cz 
(+420) 728 644 094
www.vigtravel.cz

y

VIG Travel s.r.o.
vigtravel@vigtravel.cz 
(+420) 728 644 094
www.vigtravel.cz

Nabídka práce: Charterová společ-
nost hledá posily týmu pro českou 
základnu v Chorvatsku. Praxe v oboru 
elektro slaboproud – nejlépe zkušený 
autoelektrikář vítán nejvíce. Náplň 
práce – mimo sezonu kompletní servis, 
opravy a údržba lodí, od broušení 
a obnovy antifoulingu až po odbor-
ný servis včetně elektro, v sezoně 
činnost skippera, pohotovostní služby 
na základně, přebírání a předávání lodí 
klientům a veškeré nutné opravy lodí 
za provozu. Nutná časová fl exibilita! 
Dobrá komunikační schopnost AJ 
a nejméně pětileté jachtařské zkuše-
nosti na úrovni skippera na moři nutné! 
Ubytování a stravování v Chorvatsku 
zajištěno, přesuny z/do ČR fi remním 
vozem. Nabídky s CV prosíme písemně 
na bezecny@bemexboot.com

RŮZNÉ

Dvounápravový brzděný vlek, 
nosnost 1 100 kg, vlastní hmotnost 
400 kg, technická prohlídka červen 
2018. K vidění na Lipně v Jachetním 
klubu Černá v Pošumaví, kóje 27. 
Detailní informace telefonicky 
nebo e-mailem. Cena 45 000 Kč. 
Kontakt: itmprahasro@gmail.com,  
+420 603 279 078

BlueMobil GT700, r. v. 2019, najeto 
500 km, vyrobený v Německu, d x š x v: 
7,43 x 2,3 x 3,23 m. Podvozek Peugeot 
Boxer 2,0 l, 130 HP, Euro 6, hmotnost 
3 495 kg, Alu kola 16, 4 místa jízda, 
6 míst spaní, čistá voda 115 l, odpadní 
101 l, fekální 19 l. topení Truma Combi 6, 
asistent rozjezdu do kopce, rádio s CD, 
USB, AUX, dělená lednička s mrazákem 
190 l, markýza 4 m s LED osvětlením, 
solární panel 150 W, vyhřívaná alkovna, 
izolovaná odpadní nádrž, moskyti-
éra vstup. dveří, veliká garáž. Cena 
1 591 237 Kč vč. DPH. Kontakt: 
info@bluerent.cz, +420 777 656 272

Etrusco T7300SB, Fiat Ducato 2,3 l, 
150 HP, r. v. 2019. Nová značka na čes-
kém trhu – od  Hymer Group. 
D x š x v: 7,35 x 2,32 x 2,9 m, Euro 6, 
hmotnost 3 500 kg, alu kola 16‘‘, 4 místa 
jízda, 4–5 míst spaní, čistá voda 122 l, 
odpadní 92 l, fekální 19 l, doložnost 
524 kg, izolovaná odpadní nádrž, 
chladnička 167 l s odděleným mra-
zákem 29 l, topení Truma Combi 6E, 
markýza, nosič kol, rozměry zadní po-
stele 205/210 x 80 cm, rozměry přední 
sklopné postele 210/215 x 210 cm. 
Cena 1 365 969 Kč vč. DPH. Kontakt: 
info@bluerent.cz, +420 777 656 272

Obytný automobil Pössl 2Win R, 
Fiat 2,3 l, 180 HP, rozměry d x š x v: 
5,99 x 2,05 x 2,58 m, vyrobeno 2019, 
nové vozidlo, najeto 600 km, alu 
kola, palubní počítač, držák kol, USB, 
markýza, 4 místa jízda, 2 (+1) spaní, 
topení Truma C4, voda 100 l čistá/92 l 
odpadní, PB 2x 11 kg, 2x baterie 
nástavby AGM 95 Ah, chladnička 80 l, 
Winter Paket: izolovaná odpadní nádrž 
a potrubí, izolační matrace zadních 
dveří. All in Paket: kožený volant, LED 
denní svícení, rozkládací lůžko vpředu, 
splachovací WC Thetford, el. schod 
široký a moskytiéra vstup. dveří. 
Cena 1 330 879 Kč vč. DPH. Kontakt: 
info@bluerent.cz, +420 777 656 272

Obytný automobil Concorde Liner 

990 MS, MAN 6,9 l, 176 kW, v provozu 
od 07/2009, najeto 37 800 km, STK 
10/2020, aut. převodovka, tažné 
zařízení, držák kol, dřevěné obložení, 
pérování vzduch, kávovar, navigační 
systém, USB, AUX, markýza, solární 
panel, podlahové topení, parkovací 
kamera, bezklíčové odemykání, kožené 
čalounění, nastavitelný volant, 
koupeno v ČR, první majitel, servisní 
knížka, celk. hmotnost 8 800 kg, 4 místa 
jízda, aut. nivelace, fekální nádrž, 3x so-
lární panel, SAT + 2x TV, gastank 120 l, 
2x podlahová klimatizace, centrální vy-
savač, plynová trouba, myčka nádobí, 
Efoy centrála, dveře na kódový zámek, 
servisní prohlídka v MAN podzim 2018. 
Cena 3 618 989 Kč vč. DPH. Kontakt: 
info@bluerent.cz, +420 777 656 272

Dva apartmány v těsné blízkosti 

mariny Dalmacia Sukošan, obchod 
do 1 000 m, restaurace do 500 m, 
pláž 150 m, město Zadar 4 000 m. 
Klima–invertor (chlazení/topení), 
1x 84 m2, mezonet, dvě terasy, vyba-
vená kuchyně včetně elektrospotře-
bičů, vybavená koupelna, satelit, 
internet, vlastní elektroměr a vodo-
měr. 1x 65 m2, přízemí, terasa, vyba-
vená kuchyně včetně elektrospo-
třebičů, vybavená koupelna, satelit, 
internet, vlastní elektroměr a vodo-
měr. Kontakt: +420 603 477 125
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NEVÍTE, 
KDE KOUPIT ?

Kapitánské kurzy
v Chorvatsku

Průkazy MDČR 
C, B, A i HR B

Kurzy VMP/VRP
včetně ověření praxe v Praze

Kurzy SRC
na obsluhu radiostanice

Vyzkoušejte ten rozdíl!
www.yachtnet.cz

Prestige oficiální dealer pro ČR 
www.exclusive-yachts.cz

 +420 602 667 246

Prodej lodí a příslušenství

Servis  Poradenství  Pojištění

Pronájem lodí a charter Kurzy

Uskladnění plavidel v celoroční 
suché marině v Chorvatsku

Na techto místech casopis Yacht 100% najdete!
PRAHA

 www.marine.cz

 PRODEJ LODÍ, VODNÍCH 
SKÚTR  A MOTOR ,

AUTORIZOVANÝ SERVIS
Motorové luny – Scarab, 

Four Winns, Crownline 
Vodní skútry – Sea Doo

Nafukovací luny – Zodiac, Bombard, 
Allroundmarin, Gladiátor

Lodní motory – Evinrude, Tohatsu, Parsun
P epravní vleky – CBS, Harbeck

Hliníkové luny – MARINE, Starcraft, Starweld
P íslušenství – Plastimo, Lindemann

Popovická 924/4 
101 00 Praha 10

tel.: +420 605 245 414

 praha@marine.cz

Tel: +420 606 788 878
Haštalská 9 / 110 00 Praha 1 

www.lasartoria.cz

Plachetnice

Za rekou 815, +420 546 428 015

Konzumní 34/800, +420 284 818 921

LODNÍ PLACHTY
•   Výroba krycích plachet na všechny typy plavidel

převozní, bimini, cabrio, persenic, spray-hood, kryty, 
kapsy, zastřešení caravanů, pergoly aj. 

•   Výroba a opravy interiérů - čalounění, sedaček, 
matrací, apod.

•   Výroba a opravy kovových konstrukcí pro lodě
•   Opravy - švy, výměna zipů, fólie oken, zapínání apod.

•   Čištění plachet - od plísně, nečistot + impregnace

•   Prodej látek, zipů, zapínání, čistících a pěstících 
prostředků

•   Servis lodí a vleků, prodej lodních doplňků

Tel.: + 420 777 231 401
E-mail: info@cisteniplachet.cz

www.lodniplachty.cz
www.cisteniplachet.cz 

Lodni_plachty.indd   1 16.6.2017   13:22:10
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MORAVA

SLOVENSKO

www.dovolenanalodi.cz

Prodej a pronájem lodí

Zastoupení firmy
HUNTER Marine, USA

Soudní posudky, odhady
a technické prohlídky lodí

OKRUŽNÍ PLAVBY na
luxusních lodích all inclusive

info@moravyacht.cz, tel.: +420 545 575 663

www.moravyacht.cz

•

•
PLAVBY S KAPITÁNEM
KAPITÁNSKÉ KURZY

velkoobchodní prodej echolotů, 
chartplotterů a příslušenství 
Lowrance, Simrad, B&G

tel.: +420 605 294 983

prodej a servis motorových člunů
lodní motory Suzuki,Evinrude
přepravní vleky Tema
příslušenství, doplňky

provozovna Týnice 3, 399 01 Milevsko
tel.: +420 603 482 552, +420 603 814 506

www.wboats.cz      info@wboats.cz

www.bohemia-marine.cz

 info@bohemia-marine.cz

 PRODEJ LODÍ, VODNÍCH 
SKÚTR  A MOTOR ,

AUTORIZOVANÝ SERVIS
Motorové luny – Scarab, 

Four Winns, Crownline 
Vodní skútry – Sea Doo

Nafukovací luny – Zodiac, Bombard, 
Allroundmarin, Gladiátor

Lodní motory – Evinrude, Tohatsu, Parsun
P epravní vleky – CBS, Harbeck

Hliníkové luny – MARINE, Starcraft, Starweld
P íslušenství – Plastimo, Lindemann

adová 465
549 01 Nové M sto nad Metují

tel./fax: +420 491 420 129

 marine@marine.cz

 www.marine.cz
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Mníšek u Liberce
+420485146590, +420607525351

www.boatcentrum.eu

BOAT CENTRUM

www.ranieri.cz

Fáblovka 560, 533 52 Pardubice - Staré Hradiště
Mob.: +420 777 567 821, tel.: +420 466 303 204

E-mail: info@readyline.cz

ZVÝHODNĚNÉ CENY KOMPLETŮ

PRODEJ  A  SERVIS
■ NAFUKOVACÍCH  LUN

Honda, Ranieri, Zodiac
■ LAMINÁTOVÝCH LUN

Ranieri
■ LODNÍCH MOTOR

EVINRUDE, HONDA, MERCURY, SUZUKI, 
TOHATSU

■ EL. MOTOR  
MINNKOTA

■ P EPRAVNÍCH VLEK

ČECHY

 www.marine.cz
TYRŠOVA ULICE 2071, 256 01  BENEŠOV U PRAHY

info@neboscar.cz • 

w w w.neboscar.cz

SYNTETICKÉ TEAKY

VEŠKERÉ LODNÍ 

Autirozovaný prodej a servis

Pražská 226, 251 62 Mukařov, Praha-východ
otevřeno denně: PO - NE 8.00 - 20.00 hod. 

(vždy volejte předem)
tel: +420 777 693 777, autalode@seznam.cz

www.autalode.cz

Auta lode_viz.indd   1 12.2.2019   16:12:36

Kompletní seznam 
prodejních míst

www.yacht-magazine.cz/
o-casopisu/kde-koupit/
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VYDAVATELSTVÍ YACHT, s.r.o.

DALŠÍ TITULY:

Sunbeam 46.1                                 
Představíme si další z Evropských lodí roku 2019.

Ekoloď pro budoucnost              
S elektrickým pohonem se u motorových člunů zatím 
příliš často nesetkáte. Jelikož se však staví čím dál tím 
víc elektrických aut, mohlo by brzy být i víc elektrických 
lodí. Jednou takovou novinkou je E-Commuter z italské 
loděnice Ernesto Riva.

Záchranné vesty                             
Jak vybrat tu správnou? Jak se o svou vestu starat? 
Je možné vzít záchrannou vestu do letadla?
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Elektromobil s DNA Audi.

Vstupte do nové éry v prvním plně elektrickém SUV s komfortním 
dojezdem 417 km, inteligentní rekuperací energie a futuristickými 
technologiemi včetně virtuálních zpětných zrcátek.
Zažijte výjimečnou jízdu s dynamickým sportovním výkonem 
charakteristickým pro vozy Audi.  

Kombinovaná spotřeba a emise CO₂ modelu Audi e-tron: 0,0 l/100 km, 23,7–24,6 kWh/100 km (NEDC), 22,5–26,2 
kWh/100 km (WLTP). Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. Foto je pouze ilustrativní.

Objevte více na audi.cz/e-tron.


