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Autorizovaný prodejce Volkswagen

ROS a.s.
Poříčí 3, 639 00 Brno, tel. +420 530 501 111 
www.rosauto.cz, e-mail: rosauto@rosauto.cz

Multivan 6.1

Nový Multivan 6.1 vás nikdy nenechá ve štychu. Je vždy v pozoru a během jízdy pro vás 
hlídá odstup od ostatních vozidel, drží se v jízdním pruhu a jeho pozornosti neuniknou 
ani dopravní značky. Nevadí mu ani převzít za vás volant – a tak si můžete užít snadné 
parkování třeba s rukama za hlavou. Buďte vždy v bezpečí a jezděte s tím, na koho je 
spoleh.

Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba a emise CO2

modelu Multivan: 6,2–8,8 l / 100 km, 164–204 g/km.

Bezpečný
v každém nebezpečí
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   EDITORIAL 

V NOVÉM DESIGNU
Vážení a milí čtenáři,

právě držíte v ruce první vydání časopisu YACHT s novým logem i novým moderním designem. I když 
změny nejsou nijak zásadní, je za nimi velké množství práce celé redakce i řady dalších spolupracovníků. 
Vím, že řada z Vás bude možná novým vzhledem časopisu překvapená, a doufám, že příjemně.

Od roku 1994 jsme logo měnili po deseti letech a to, které právě opouštíme, se na obálce YACHTU 
a všude jinde poprvé objevilo již v roce 2004. Myslím, že na změnu je právě nyní ten správný čas.

Nové logo přichází také s jednodušším webem yacht.cz, který se v minulém roce konečně dostal pod 
kontrolu časopisu. Pokud máte někde uložený starý web, nevadí, bude fungovat i nadále.

S novým logem se budete setkávat v různých variantách – s příponou .cz, s podtitulkem ČASOPIS 
O LODÍCH, v anglické verzi pak s podtitulkem MAGAZINE. Ať se s ním ale setkáte jakkoliv, tak si můžete 
být jisti, že uděláme vše pro to, abychom Vám i nadále přinášeli užitečné informace ze světa lodí 
a jachtingu obecně.

A co najdete v tomto čísle? Je toho opět hodně. Od minulého vydání proběhly dvě výstavy. Ta prosincová 
v Paříži je spíše zaměřena na francouzský trh a vzhledem k tomu, co vše se v poslední době v tomto 
krásném městě děje vždy ke konci roku, je spíše s podivem, že jsou jí vystavovatelé stále věrní.

Boot, který se koná v německém Düsseldorfu v době, kdy jde toto vydání do tisku, působí spíše 
opačným dojmem. V  Německu se daří nejen výstavě, ale i  vystavovatelům, a  přestože některé 
loděnice stánky zmenšily, nahradily je nové značky a výstaviště praskalo ve švech. Ke konci výstavy 
jsme mluvili se zástupci některých loděnic a ti si počet i zájem návštěvníků také pochvalovali. 

A jaké lodě vám tentokrát představíme? Francouzské plachetnice Amel patří k tomu nejlepšímu, 
co jde pro život na moři pod plachtami pořídit. Ukážeme vám poslední přírůstek. Pro delší pobyt 
na vodě je uzpůsoben i Beneteau Swift Trawler 41, na kratší pobyt na vodě je určen Galeon 425 HTS, 
pro denní vyjížďky pak Regal 3300. Inspiraci a důležité informace můžete hledat v reportážích 
z plaveb v Norsku nebo na Lofotech. A pokud vybíráte kotvení pro svoji loď, přinášíme reportáž 
z cesty po španělských marinách. Ty jsou mimochodem výrazně levnější než ty chorvatské a dá se 
tam poměrně dobře doletět.

Přeji Vám všem šťastnou plavbu rokem 2020.

Daniel Guryča

vydavatel

MOBIL TABLET ONLINE

INSTAGRAMFACEBOOK

PDF verze k dispozici na www.yacht.cz
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16  | BENETEAU SWIFT TRAWLER 41
  Novinkou firmy Beneteau pro letošní rok je motorový člun z řady Swift Trawler, tentokrát s označením 41. Na podzim jsme 

měli možnost ji otestovat v přístavu Port Ginesta nedaleko Barcelony, odkud jsme se vydali na krátkou plavbu.
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36  | AMEL 60
  Francouzská loděnice Amel získala již titul Evropská loď 

roku 2018 za konstrukci Amelu 50 a nyní v kategorii 
Luxury Cruiser dosáhla na tuto cenu znovu. Těží 
z firemní strategie co nejrychleji integrovat nové 
technologie, ale umí také naslouchat zákazníkům 
a akceptuje jejich zkušenosti. Nový cruiser Amel 60, 
který navazuje na úspěšnou „padesátku“, byl slavnostně 
představen 10. září 2019 na festivalu v Cannes. 

66  | LOFOTY
  Naše expediční skupina zocelená Antarktidou, 

patagonskými fjordy, mysem Horn i Špicberky vyrazila 
tentokrát opět za polární kruh, a to do severního Norska 
na plavbu Tromsø – Lofoty a zpět. 

74  |  KOMU PATŘÍ 
JOSEF RÖSSLER-OŘOVSKÝ

  Josef Rössler-Ořovský musí patřit všem, a to bez rozdílu. Dnes již 
nikdo nespočítá, kolik kilometrů provesloval, kolik hodin píchal 
pádlem na své kanadské kánoi, kolik otupil bruslařských nožů, kolik 
lyží ošoupal či kolikrát musel měnit potrhané plachty. Výčet sportů, 
ve kterých zanechal svoji stopu, je ohromující a pravděpodobně ani 
není úplný. Připomeňme si tohoto galantního pána, rytíře českých 
sportsmanů – vloni by se dožil rovných sto padesáti.
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Cíl jednoho z nejslavnějších offshore závodů světa se přesouvá 
z Plymouthu do francouzského Cherbourgu. Stane se tak již 
v příštím ročníku, tedy v srpnu 2021. Důvodem je zejména 
kapacita přístavu v Plymouthu. Cherbourg je výrazně větší 
a bez problémů pojme i obří trimarany. Navíc přístav leží 
v centru města, což bude velmi atraktivní pro očekávané 
návštěvníky. Francie je jachtařskou velmocí a její zapojení 
do tohoto slavného závodu bude po všech stránkách přínosné. 

ROLEX FASTNET RACE 
ZAVÍTÁ DO FRANCIE
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S celkovou délkou 11 metrů je nová vlajková loď řady Beneteau Antares skvělým příkladem rodinného 
cruiseru. Moderní design tohoto motorového člunu, který je bezpečný a pohodlný při plavbě na moři, 
nabízí chytře vyřešený prostor se spoustou inovací. K těm patří zadní sluneční lehátko, koupací plošina, 
která se vyklápí do boku a vytváří tak terasu s výhledem na moře, nebo zcela rovná podlaha v kokpitu 
i salonu. Dvoulůžková hlavní kajuta s vlastní koupelnou převyšuje obvyklý standard. Zadní kajuta, jež za-
bírá celou šířku lodě, obsahuje tři lůžka. Antares 11 OB je loď na víkendové plavby, pojme až sedm osob, 
prosklená kormidelna poskytuje nádherný výhled do okolí a čerstvý vzduch do salonu proudí také díky 
kabrio střeše. Více na www.aventuraboats.cz a www.aventuraboats.sk.  

Galeon 400 Fly nezapře rukopis této polské 
značky a dává pocit mnohem větší jachty. Zá-
roveň je to nejmenší model v řadě, která na-
bízí inovativní plážový režim. Má 
charakteristický design Galeonu s protáhlými 
okny v trupu směřujícími k přídi a velké nedě-
lené čelní okno. Byl navržen tak, aby poskyto-
val co nejvyšší možnou nosnost a stabilitu 
na vlnách. Otevřením dveří do salonu a vyklo-
pením boků vznikne na palubě jeden úžasný 
prostor pro relaxaci a zábavu. Nechybí ani 
opalovací lehátko na přídi. A navíc je tu ještě 
flybridge! V podpalubí najdou hosté dvě velké 
kajuty, ta majitelská je umístěna v zádi. Dvě 
oddělené koupelny nabízejí hostům extra po-
hodlí. Více na www.aventuraboats.cz 
a www.aventuraboats.sk.

Francouzský výrobce katamaranů Privilège, který 
patří do Hanse Groupe, v prosinci představil nový 
model Signature 510 Essential. Staví se nejlepší 
možnou metodou – pod tlakem vakuově, s izofta-
lovou gelovou vrstvou, polyesterovou pryskyřicí a 

pěnovou sendvičovou konstrukcí. Přepážky a vý-
ztuhy jsou pečlivě laminovány pro optimální stabi-
litu. Také bezpečnost na palubě zůstává nejvyšší 
prioritou. Přestože má loď sportovní elegantní linie, 
je schopna čelit jakýmkoli podmínkám při zacho-

vání bezpečí a pohodlí posádky. Vnitřní konfigu-
race byla optimalizována, budoucí majitel může 
vybírat z celého seznamu variant. To činí koupi ka-
tamaranů Privilè ge přístupnější, jednodušší a rych-
lejší. Více na www.tpscentrum.cz.

POHODLNĚ NA VÍKEND                 

Beneteau Antares 11 OB        

V PLÁŽOVÉM MÓDU                  

Galeon 400 Fly         

SNADNÝ VÝBĚR                   

Privilè ge Signature 510 Essential          

Celková délka 11,08 m
Šířka 3,4 m
Výtlak 5 723 kg
Motory 2x 300 HP 
Objem palivových nádrží 2x 400 l
Objem nádrže na vodu 200 l

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková délka 12,5 m
Šířka 4 m
Motory 2x 440 HP 
Objem palivových nádrží 1 000 l
Objem nádrže na vodu 450 l

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková délka 17,09 m
Šířka 7,98 m
Motory 2x 41 kW 
CE Certifi kace A-12

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Padesátosmička je zcela nové číslo pro rodinu plachetnic značky 
Swan – ještě nikdy neexistoval model této velikosti, ale stejně jako 
každý nový Swan je i tento výsledkem dlouhého a přesného procesu 
vývoje. Funkce a krása jsou hlavní principy, které si novinka vzala z mi-
nulých modelů. Stejně jako každý Swan je určen k oceánským plav-

bám, vždyť mnohé z nich trvale brázdí světová moře. Nový Swan 58 má všechny 
typické vlastnosti pro tento účel a je bez kompromisů, pokud jde o výkon a potěšení 
při rodinné plavbě. Zároveň bude schopen podávat dobré závodní výsledky v rega-
tách s plnou posádkou. Více na www.nautorswan.com. 

Revoluční novinka Scarab 285 ID by se 
měla stát nejluxusnější rekreační lodí s je-
tovým pohonem na trhu. S délkou 
9,1 metru a šířkou 2,8 m je vlajkovou lodí 
této americké značky, která patří pod 
Beneteau Group. Odlišný design, dechbe-
roucí výkon a možnost skvělé jízdy 
na wakeboardu, surfu nebo vodních ly-
žích staví tuto loď do popředí zájmu. Styl 
sportovního člunu s progresivními liniemi 
trupu a maximální rychlost téměř 50 uzlů 
přímo vybízí k adrenalinovým zážitkům 
na vodě. Více na www.marine.cz.

Světovou premiéru si odbyl na výstavě v Düssel-
dorfu. Nová 27stopá plachetnice nabízí kombi-
naci nápadného vzhledu, rychlosti, pohodlí 
a bezpečí pro denní plavby na jezerech i při po-
břeží. Trup má moderní linie s dobrou tvarovou 
stabilitou a širokým plochým dnem s dlouhým 
štíhlým kýlem. Standardně je loď vybavena mo-
torem Torqeedo 4,0 kW s lithiovou baterií. Kom-
pletní elektrický pohon je o 70 % lehčí než 
srovnatelný vznětový motor. Také sendvičová 
konstrukce ušetřila na celkové hmotnosti, takže 
Saffier Se 27 Leisure je s výkonnou takeláží scho-
pen surfovat na vlnách, letět ve skluzu. Více 
na www.saffieryachts.com.

NOVÉ ČÍSLO                    

Swan 58          

NEJVĚTŠÍ Z ŘADY                     

Scarab 285 ID           

PERFEKTNÍ DAYSAILER                      

Saffier Se 27 Leisure           

Celková délka 9,1 m
Šířka 2,8 m
Podjezdná výška 1,6/2,5 m
Ponor 0,51 m
Motor 2x Rotax max. 2x 300 HP
Objem nádrže na vodu 45 l

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková délka 19,11 m
Délka na vodorysce 17,09 m
Šířka 5,27 m
Ponor 2,7/3,6 m
Výtlak 24 700 kg
Balast 7 000 kg
Hlavní plachta 116,52 m2

Kosatka 100% 97,48 m2

Genakr 334 m2

Objem nádrží na vodu 930 l
Objem nádrží na palivo 1 150 l

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka 8,2 m
Šířka 2,6 m
Ponor 1,4/1,6 m
Hmotnost 1 900 kg
Balast 750/1 000 kg
Hlavní plachta 24 m2

Samopřehazovací kosatka 15 m2

Kosatka 108% 18 m2

Code 0 51 m2

Genakr 66 m2

Motor Torqeedo 4,0 kW/Yanmar 2YM15

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Symbolicky na světové výstavě lodí v Düsseldorfu byl proveden 
poslední formální krok mezi výrobcem luxusních jachet Prestige 
a společností MILYO YACHTS ohledně nového zastoupení této 
francouzské loděnice pro český trh. Společnost MILYO YACHTS 
od letošního roku poskytuje kompletní poradenství, prodej, zá-
ruční a pozáruční servis jachet Prestige. Základny má společnost 
v Brně, Praze a chorvatském Sukošanu, kde poskytuje veškeré 
služby spojené s provozem jachet. Úplnou nabídku lodí najdete 
na www.prestige-yachts.cz.

Vyhlášení ankety Jachtař roku 2019 se uskuteční 
v rámci Galavečera českého jachtingu, který se 
bude konat 6. 3. 2020 v kongresovém sále Masa-
rykových kolejí, Praha 6. Večerem bude provázet 
moderátor Václav Žmolík. K tanci bude hrát živá 
hudba. Nebude chybět módní přehlídka jachtař-
ského oblečení značek Gill a Henri Lloyd. Na akci 
jste všichni srdečně zváni. Vstupenky jsou v pro-
deji online na www.sailing.cz.

Sérii zimních přednášek pro širokou veřejnost připravil i letos 
Český svazu jachtingu a jeho Jachtařská akademie. Zajímavé 
jachtařské přednášky určené jak zkušeným jachtařům, tak ši-
roké jachtařské veřejnosti budou stejně jako vloni i v letošním 
roce probíhat každé úterý od 18.30 hodin na adrese: Přírodově-
decká fakulta Univerzity Karlovy, Hlavova 8, Praha 2. U předná-
šek zahraničních hostů bude zajištěn simultánní překlad 
do češtiny profesionálními překladateli. Všechny přednášky 
budou natočeny, nastříhány, okomentovány a uveřejněny 
na webových stránkách Jachtařské akademie. Tři přednášky již 
během ledna proběhly. Jednalo se o Cestu k účasti na třetí 
olympiádu – Tokio 2020 Karla Lavického, Navigaci na moři 
a přípravu weather routingu pro světový rekord Christiana 
Dumarda a Vnitřní svět vítězů Mariana Jelínka. Všechny byly za-
jímavé, úspěšné a hojně navštívené.  Vstupné pro veřejnost je 
150 Kč, pro držitele závodní licence ČSJ jsou přednášky zdarma. 
Zaregistrujte se předem zde www.jacht-akademie.cz.

MILYO YACHTS – nové 
oficiální zastoupení značky 
Prestige pro ČR 

Galavečer českého jachtingu 

Jachtařské přednášky 
pro veřejnost 

 4. 2. 2020 Jan Hirnšal: Elektronická výbava závodních námořních lodí a jejich používání 
 11. 2. 2020 Fabrizio Lazzerini z Itálie: Nahlédnutí do práce úspěšného trenéra v Torbole
 18. 2. 2020 Martin Trčka: Management, příprava na závody a taktika v závodě
 25. 2. 2020 Jiří Denk: Dobrodružství v Antarktidě na plachetnici ALTEGO II
 3. 3. 2020 Petr Ondráček: Metody překonávání bouří na moři
 10. 3. 2020 Václav Brabec a Marek Pavlovský: Závodní pravidla a řešení protestních situací
Přihlásit se můžete na www.jacht-akademie.cz, nebo na tel.: +420 731 591 313.

TÉMATA DALŠÍCH PŘEDNÁŠEK V ROCE 2020 
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For boat Praha, CZ   13. - 15. 3. 2020

Boat Show Bratislava, SK   13. - 15. 3. 2020
POZOR pouze v Bratislav  premiéra Elektrolodi MasterCraft

WIaTR I WODA, Varšava, PL   12. - 15. 3. 2020

UVIDÍTE NÁS NA VÝSTAVÁCH:

P ij te se na výstavu seznámit s novými skladovými lod mi roku 2020 
( NXT22, X22, X24, XT21 electric)

www.mastercraft.cz

Boatmaster.indd   1 27.1.2020   10:42:03
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Společnost f.a.s yachting, která na českém trhu zastupuje značku Jeanneau, zís-
kala zastoupení mladé, živé a moderní francouzské firmy, výrobce katamaranů 
Excess z portfolia světového lídra na trhu lodí Groupe Beneteau. Dnešní jachting 
je naplněním velkých snů a nových přístupů, námořníci se dnes plaví mnoha 
způsoby. Katamarany sledují tento trend více než kdy jindy: Nabízejí 360° záži-
tek z moře. Značka Excess ztělesňuje tuto vizi a splňuje nové požadavky na ak-
tivní a sportovní životní styl městských obyvatel. Její katamarany jsou lehké a cílí 
na sportovně laděné jachtaře. Více na www.fasyachting.cz.

Připomínáme, že v sobotu 8. února se v Lib-
štátě uskuteční jubilejní padesáté setkání 
jachtařů. Je to ojedinělá příležitost, jak se se-
tkat s osobnostmi českého námořního jach-
tingu od pamětníka Oldřicha Karáska přes 
Richarda Konkolského, Rudolfa Krautschnei-
dera, Jiřího Denka až po Martina Dolečka. 
a mnohé další jachtaře a námořníky Každý 
účastník setkání obdrží jako bonus speciální 
publikaci k tomuto výročí. Kní ž ka obsahuje 
zprá vu o Libš tá tské m př í bě hu, seznam vš ech, 
kteř í  v Libš tá tě  vystoupili, fotografickou doku-
mentaci, struč nou historii ná moř ní ho jach-
tingu v Č echá ch, medailonky vybraný ch 
než ijí cí ch jachtař ů , vý bě r slavný ch č eský ch 
lodí , př ehled vý znamný ch plaveb a udá lostí 
v č eské m ná moř ní m jachtingu a př í bě hy 

a eseje všech, kteř í  př ispě li. Tř i prá zdné  
stránky vybí zejí  k autogramiá dě . Celá akce za-
číná již v pátek v podvečer, kdy od 18 hodin 
začne neorganizované  setká ní  v prostorá ch 
SD Libš tá t. K poslechu, zpě vu a tanci bude 
hrát country kapela jachtař e Karla Eliá š e a pro-
mí tat se budou jachtař ské filmy. V sobotu 
od 10 do 19 hodin jsou na programu prezen-
tace a rozhovory s pozvanými osobnostmi 
č eské ho ná moř ní ho jachtingu. Od 20.00 hodin 
bude následovat Velký  ná moř nický  bá l. K tanci 
a poslechu zahraje kapela Kaleidoskop. V so-
botu od 13 hodin se v kině budou promítat 
filmy a prezentace z nejzajímavějších akcí mi-
nulé sezony: například Druhá  č eská  sólo 
plavba kolem svě ta, Nord West Passage, Země  
Františ ka Josefa, Ú spě chy č eské ho regatové ho 

jachtingu 2019… Ubytování je možné s vlast-
ní m spací m pytlem na lehátkách v OU Libš tá t, 
pokoje jsou k dispozici také v okolních penzi-
onech. Za pořadatele zve všechny příznivce 
jachtingu Jarda Bernt.

Firma f.a.s yachting 
zastupuje katamarany 
Excess na českém trhu 

50. setkání jachtařů v Libštátě 

Tipy na příští měsíc 
VÝSTAVY

1.–9. 2. Båtmässan – Göteborg Boat Show Göteborg Švédsko
5.–8. 2. SEATEC Marina di Carrara Itálie
5.–9. 2. Belgian Boat Show Gent Belgie
7.–11. 2. Boot Holland Leeurwarden Nizozemsko
7.–16. 2. Vene 16 Båt – Helsinki International Boat Show Helsinky Finsko
13.–17. 2. Miami International Boat Show Miami USA
19.–23. 2. f.re.e Mnichov Německo
19.–23. 2. Boat Show Záhřeb Chorvatsko
20.–23. 2. Beach & Boat Lipsko Německo
21.–29. 2. CNR Eurasia Boat Show Istanbul Turecko

SPOLEČENSKÉ AKCE

8. 2. 50. setkání jachtařů v Libštátě
6. 3. Galavečer českého jachtingu s vyhlášením ankety Jachtař roku 2019

VÝZNAMNÉ ZÁVODY S ČESKOU ÚČASTÍ

8.–16. 2. Mistrovství světa třídy 49erFX Melbourne, Austrálie
21.–28. 2. Mistrovství světa třídy Laser Radial Melbourne, Austrálie

010_012_akce.indd   12 27.1.2020   13:47:53



AUTORIZOVANÝ PRODEJCE PRESTIGE YACHTS

WHERE THE SEA 
FEELS LIKE HOME

VYSOCE VÝKONNÁ  

S VYNIKAJÍCÍ OVLADATELNOSTÍ  

NA MOŘI

KONFIGURACE  

S GARÁŽÍ NEBO KAJUTOU  

PRO KAPITÁNA

JEDINEČNÁ VE SVÉ TŘÍDĚ  

V KOMBINACI SPORTFLY, GARÁŽ  

A HYDRAULICKÁ PLATFORMA

Prestige 590 S

Mens side corporation a.s.

Jakubská 121/1, CZ–Brno 602 00 www.milyo-yachts.comE: info@milyo-yachts.com



Předplaťte si YACHT

  pátek – sobota 10.00–18.00, neděle 10.00–17.00

www.forboat.cz

13.–15. 3. 2020

OFICIÁLNÍ VOZY 
PVA EXPO PRAHA

( platná pro souběžný veletrh FOR CARAVAN, 
neplatí pro cestovatelský festival KOLEM SVĚTA)

ČESTNÁ VSTUPENKA

Host firmy: 

Přikládejte ke čtečce kódem nahoru.
Vstupem do areálu vstupující osoba uděluje souhlas s pořízením záznamu své podobizny a s jejím zveřejněním.

NEPRODEJNÉ |  Vstupenka platí pro jednu osobu a jednorázový vstup. 
Vstupenka neopravňuje k bezplatnému parkování.

4. VÝSTAVA LODÍ A VODNÍCH SPORTŮ

CV_BOAT_20.indd   1 22.01.2020   15:51

Zveme vás na 

výstavu For Boat

Jako dárek 
jsme pro vás připravili 
vstupenku zdarma.

✁
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MOBIL TABLETONLINE

Výhody pro 

předplatitele

•  získáte zdarma ročenku 
DOVOLENÁ NA LODI 2020

•  získáte zdarma vstup 
na veletrh FOR BOAT

•  doručíme vám Yacht 
až domů

•  ušetříte až 33 %

Předplatné objednávejte na 
www.yacht.cz/e-shop/predplatne, 

e-mailem na adresu info@yacht.cz nebo 
telefonicky na čísle +420 225 985 225.

Vydává YACHT s.r.o., Nedvědovo náměstí 14, 147 00 Praha 4. 

Také digitální verzi můžete objednat na  
www.yacht.cz/e-shop/predplatne

www.yacht.cz

Předplaťte si YACHT
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B E N E T E A U  S W I F T  T R A W L E R  4 1

     Rychle i pomalu  
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TEST   MOTOROVÉ ČLUNY 

testNovinkou fi rmy Beneteau pro letošní rok je motorový člun 
z řady Swift Trawler, tentokrát s označením 41. 
Na podzim jsme měli možnost ji otestovat v přístavu 
Port Ginesta nedaleko Barcelony, odkud jsme se vydali 
na krátkou plavbu.

016-23_Beneteau.indd   17 27.1.2020   13:03:56
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Na základě zkušeností z provozu loň-
ského modelu 47 loděnice vylepšila 
některé prvky a uvedla na trh 

jachtu, která je pohodlná, rychlá a díky tri-
movacím klapkám velmi stabilní i ve větších 
vlnách při výtlačné i skluzové plavbě. Per-

fektně se hodí pro rodinné dovolené nebo 
rybářské výpravy. Swift Trawler 41 je vše-
stranná loď, kterou užijete při krátkých 
i dlouhých plavbách jak na moři, tak na je-
zerech, kanálech nebo řekách. Je k dispozici 
ve dvou verzích – Flybridge a Sedan – 

a může na ní plout až osm osob. My jsme 
měli k dispozici variantu s flybridgem. Ven-
kovní i vnitřní design pochází tradičně 
z ateliéru Andreani Design a Beneteau se 
zde vrací k čisté bílé barvě trupu a světlému 
dřevu interiéru.

Pro pohodlné a klidné cestování je zcela postačující rychlost kolem 15 uzlů při 2 500 otáčkách za minutu.

Boční dvířka se hodí ke vstupu na palubu při stání bokem 

třeba u městského mola.

Kormidelní prostor je samozřejmě vybaven veškerými 

potřebnými přístroji.

016-23_Beneteau.indd   18 27.1.2020   13:04:02
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Na pohodlí mysleli návrháři opravdu 
ve všech částech lodi. Začíná už bočními 
dvířky při vstupu na palubu, které se hodí při 
stání bokem třeba u městského mola. Ty 
vedou rovnou k posuvným dveřím do kormi-
delny. Kormidelní prostor je samozřejmě vy-
baven veškerými potřebnými přístroji, ale 
největší změnou prošel palubní počítač Ray-
marine s dotykovou obrazovkou, kde na-
jdete nejen všechny údaje o plavbě, ale 
i mapy okolí, dna a pro rybáře pohyb ryb. 
Nad pákou plynu je ovládání trimovacích 
klapek, které udržují stabilitu lodě při 
jízdě. Je buď automatické, nebo se dá 
nastavit ručně.

Velký salon působí na první pohled světle 
a útulně, a to nejen díky dvěma střešním 
otevíracím oknům. Zajímavé je variabilní ře-
šení jídelního prostoru. Sedadlo kormidel-
níka lze otočit tak, že vytvoří další sedadlo 
pro dvě osoby u rozkládacího jídelního stolu. Velký salon působí na první pohled světle a útulně.

Nad pákou plynu je ovládání 

trimovacích klapek, které udržují 

stabilitu lodě při jízdě. Je buď 

automatické, nebo je můžete 

nastavit ručně. Nechybí zde ani 

páčka bow thrusteru.

Zajímavě je řešen odpadkový koš. Je přístupný jak zvenku 

z boku, tak shora z linky. Šikovný je i sklopný servírovací 

nebo odkládací pultík. 

Na pravé straně je velká 

lednice s mrazákem, pracovní 

pult, úložné prostory a chytře 

schovaná televize za dvířky 

z boku.

Kuchyně se nachází v zadní části salonu 

a od zádi je oddělena pouze velkými 

skleněnými posuvnými dveřmi. 

Na rozdíl od předchozí verze má majitelská 

kajuta jednu samostatnou místnost se sprchou 

a druhou s toaletou.

Menší kajutu na pravoboku 

s jedním lůžkem si můžete 

přizpůsobit vlastním potřebám.

❯ ❯ ❯
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Posadí se sem pohodlně až šest osob. Když 
se stůl složí a posune dolů, získáte velké 
dvoulůžko, nad nímž je kolejnice se závě-
sem, kterým se prostor na spaní uzavře a od-
dělí od ostatního salonu, máte pak soukromí 
pro nerušený spánek. Navíc si zde můžete 
otevřít velké posuvné boční okno a dýchat 
svěží noční vzduch.

Kuchyně je v zadní části salonu a od zádi je 
oddělena pouze velkými skleněnými posuv-
nými dveřmi. To má výhodu při servírování 
jídla na záď. Levá strana je vyhrazena pro 
přípravu jídla a vaření. Je tady plynový 
čtyřvařič, trouba, chladicí prostor na potra-
viny, dřez, skříňky na nádobí a různé šuplíky. 
Zajímavě je řešen odpadkový koš. Šikovný je 

i sklopný servírovací nebo odkládací pultík. 
Na pravé straně je velká lednice s mrazákem, 
pracovní pult, úložné prostory a chytře 
schovaná televize.

Protože je Swift Trawler 41 koncipován 
i na dlouhé plavby, má velkorysé obytné pro-
story a promyšlená úložná místa. Ve třech 

Zajímavé je variabilní řešení jídelního prostoru. Sedadlo kormidelníka lze otočit tak, že vytvoří 

další sedadlo pro dvě osoby u rozkládacího jídelního stolu. Posadit se sem může pohodlně až šest 

osob. Když se stůl složí a posune dolů, získáte velké dvoulůžko.

Na levoboku je kajuta s dvoulůžkem. 

Z horní paluby můžete nejen řídit loď, ale tvoří i velký prostor pro relaxaci 

a posezení kolem jídelního stolu. 

Pozornost zaujme lůžko na přední palubě, které lze zvednout 

a rozdělit na dvě oddělená pohodlná sedadla k odpočinku.

016-23_Beneteau.indd   20 27.1.2020   13:05:29
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KARAVANEM A LODÍcestovatelský festival

DOPROVODNÝ PROGRAM

14.–15. 3. 2020

13.–15. 3. 2020
www.forboat.cz

Souběžně probíhající veletrh:

FOR CARAVAN

OFICIÁLNÍ VOZY 
PVA EXPO PRAHA

4. VÝSTAVA LODÍ A VODNÍCH SPORTŮ

ODBORNÝ PARTNER

BOAT_19_190x125_soubeh_new.indd   1 18.10.19   16:30

kajutách může na lodi přenocovat až pět 
osob. Komfortně vybavená kajuta majitele je 
situována v přídi lodi. Spodní odklápěcí část 
velkého dvoulůžka skrývá úložný prostor. 
Na rozdíl od předchozí verze má majitelská 

kajuta jednu samostatnou místnost se spr-
chou a druhou s toaletou. Na levoboku je ka-
juta s dvoulůžkem, na pravoboku pak menší 
kajuta s jedním lůžkem, kterou si můžete při-
způsobit vlastním potřebám. 

Na přední palubu se pohodlně dostanete 
ochozem po obou stranách lodi, který lze 
navíc na pravoboku uzavřít skleněnými 
dvířky. Zajímavě je řešené lůžko na přední 
palubě, které jde zvednout a rozdělit na dvě 

Beneteau Swift Trawler 41 je k dispozici ve dvou verzích – Flybridge a Sedan.

❯ ❯ ❯
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oddělená sedadla k odpočinku. Pohodlí 
zpříjemní i dva držáky na skleničky. 
Na flybridge vedou dřevěné schody s nere-
zovým zábradlím, ty lze přisunout ke stěně, 

aby nepřekážely v kokpitu. Z horní paluby 
můžete nejen řídit loď, ale tvoří i velký pro-
stor pro relaxaci a posezení kolem jídelního 
stolu, který se dá zastínit před sluncem 

stříškou. Je tu i venkovní kuchyň s vařičem, 
dřezem a ledničkou. 

Design trupu byl upraven tak, aby zajišťo-
val stejné jízdní vlastnosti pro obě verze, 
jak Flybridge, tak Sedan. Loď má délku 
12,52 metru a pevnost trupu je uzpůso-
bena pro použití dvou motorů o výkonu 
270 nebo 300 HP. Štíhlý tvar přídě Swift Tra-
wleru 41 napomáhá optimální spotřebě 
paliva. Trawler dosahuje maximální rych-
losti 22 uzlů. Nádrže pojmou až 1 200 litrů 
paliva a při průměrné cestovní rychlosti 
kolem 16 uzlů má loď dojezd zhruba 
180 námořních mil.

Swift Trawler 41 jsme měli možnost testovat 
ve španělské marině Port Ginesta. Měli jsme 
štěstí na pěkné slunečné počasí bez velkých 
vln a větru. Na palubě bylo během testu pět 
osob, moře bylo klidné a vál mírný vítr, vlny 
dosahovaly maximálně půl metru. V testo-
vané lodi byl zabudovaný motor Volvo Penta 
D4-260, který je určitě dost silný na běžné 
cestování. Pokud ale máte raději svižnější 
jízdu, doporučovala bych silnější 300HP 
motor. Já osobně nemám ráda velké kymá-
cení lodí a bouchání trupu do vln, proto se mi 
moc líbily trimovací klapky, které automa-
ticky udržovaly stabilitu lodi hlavně v zatáč-

Otáčky za minutu 700 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 600
Rychlost v uzlech 3,3 5 7 10 11,7 16 22
Spotřeba v litrech za hodinu 3,4 6,5 11 27 48 69 96

Poznámka: Měřeno s pěti osobami na palubě, za slabého větru, vlny do půl metru.

NAMĚŘENÉ HODNOTY

Komfortně vybavená kajuta majitele je situována v přídi lodi.

Na flybridgi je i venkovní kuchyň s vařičem, 

dřezem a ledničkou.

Testovaná loď byla osazena dvěma motory Volvo Penta D4-260 

o výkonu 2x 270 HP. 
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kách. Díky nim mi ani nevadila prudší jízda 
některých kolegů, takže jsem si, byť i krát-
kou plavbu opravdu užila.

Pro pohodlné a klidné cestování je zcela 
postačující rychlost kolem 15 uzlů při 
2 500 otáčkách za minutu, při které mů-
žete urazit bez tankování paliva kolem 
200 mil. Navíc díky zlepšené izolaci stro-
jovny nedělá motor velký hluk. V ta-
bulce pak najdete naměřené údaje 
z testovací jízdy.

Firma Beneteau je známá důkladnou péčí 
o své zákazníky a snaží se jim nabídnout 
vždy něco navíc. Pokud bych již byla maji-
telem některého z jejích motorových 
člunů, určitě bych využila Rendez-vous 
majitelů lodí Swift Trawler. Za posledních 
osm let v Beneteau uspořádali celou řadu 
takovýchto prodloužených víkendů, kde 
si mohli majitelé vyměnit zkušenosti, po-
dělit se o své příběhy a prožít mnoho no-
vých zážitků a dobrodružství.

Celkově na mě působil Swift Trawler 41 
jako velmi příjemná a pohodová loď 
na víkendové vyjížďky i delší dovolenou 
a pro milovníky motorových lodí bych ji 
bez výčitek doporučila.

Text Hana Novotná

Foto Eva Skořepová, Hana Novotná 

a Julien Gazeau

Beneteau Swift Trawler 41 
Flybridge
Celková délka 13,43 m
Délka trupu 12,52 m
Šířka 4,25 m
Podjezdná výška 5,81 m
Ponor 1,15 m
Výtlak 11,04 t
Počet lůžek 5
Počet osob B-8
Motory max. 2x 300 HP
Motory v testované lodi 2x Volvo 
 Penta D4-260, 2x 270 HP
Objem palivové nádrže 1 170 l
Objem nádrže na vodu 400 l
Objem odpadní nádrže 120 l
Cena od 362 500 EUR bez DPH

www.beneteau.com

TECHNICKÉ ÚDAJE

Prostor záďového kokpitu se zvětší odsunutím zadní lavice dozadu. V tom případě 

lze přidat stůl a židle. Pokud se lavice přisune zpět, zvětší se plocha koupací plošiny 

a zároveň vznikne pohodlné lehátko.
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    Rodinný bowrider  

Nejenže jsou motorové čluny s otevřenou přídí – takzvané bowrider – 
stále populárnější, ale také se neustále zvětšují a nabízejí více funkcí 
a větší fl exibilitu. Testovaný Regal 3300 je toho důkazem.
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Loděnice Regal, která sídlí v Orlandu 
na Floridě, nyní nabízí celkem 27 různých 
modelů bowriderů od 19 do 33 stop; 

15 z nich disponuje pohonem sterndrive, osm 
má přívěsné motory a čtyři jsou modely Surf 
s pohonem Forward Facing Drive společnosti 
Volvo Penta. Regal 3300 je s délkou 10, 4 metru 
největší z nich. Jeho sesterský model 33 OBX 

má stejnou velikost a nabízí prakticky identické 
vybavení, ale je osazen dvěma přívěsnými 
motory.

Koho by před pár lety napadlo, že nějaký 
bowrider nabídne docela slušné ubytování 
pro dva nocležníky v kajutě s velkým letiš-
těm zasunutým pod podlahu kokpitu, toa-

letu a kompletní kuchyň, zkrátka vše, co 
potřebujete na víkendové plavby. A to 
přesně najdete na Regalu 3300, který jsme 
měli možnost testovat na podzim v Key 
Largu na Floridě.

Je postaven na poměrně hlubokém patento-
vaném trupu značky Regal, který zajišťuje 

Na přídi je spousta místa na sezení, nesmí chybět ani integrované 

držáky nápojů.

Palubní deska je vybavena standardní dotykovou obrazovkou 

Garmin, která kromě GPS a mapového plotru zobrazuje také 

všechny údaje přístrojů motoru.

Regal 3300 nabízí až 18 míst k sezení ve velkém kokpitu a na přídi.
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hladkou plavbu, i když jsou podmínky drsné. 
Na stavbu trupu je použita fúzní vakuová tech-
nologie, která dovoluje lepší distribuci a proni-
kání pryskyřice do skelné tkaniny a zaručuje 
větší pevnost a integritu i nižší hmotnost. Maji-
tel má na výběr z devíti barev gelcoatu 
a z osmi barev pruhů ve třech různých stylech. 
Testovaná loď vypadala v kombinaci tmavě 
modré a bílé velmi dobře.

Regal 3300 může být osazen různými mo-
tory: buď dvěma benzinovými motory Volvo 
V8 300 EVC o výkonu 2x 300 HP s joystickem 
(Electronic Vessel Control), duopropelerem 
a elektronickým řazením, nebo dvěma mo-
tory MerCruiser 6.2L 300 DTS 2x 300 HP s po-
honem Bravo 3 a elektronickým řazením. 
Volitelně je k dispozici také Mercury Axius 
Joystick Control. V nabídce jsou i silnější mo-
tory Volvo V8 380 nebo pokud preferujete 
naftu, tak Volvo Diesel D3. A právě s motory 
Volvo o výkonu 380 koní jsme loď testovali.

Zdá se to neuvěřitelné, ale Regal 3300 na-
bízí sezení až pro 18 osob. Tolik hostů byste 
na palubu snad ani pozvat nechtěli… Tím je 
však jasné, že je zde dostatek prostoru pro 
pohyb celé rodiny a téměř pro všechny zá-

bavné vodní aktivity. V zadní části kokpitu 
zaujme takzvaný „UltraLounge“ – obrovské 
opalovací lehátko, jehož opěradlo lze různě 
polohovat, takže z něj vznikne sedačka oto-
čená jak po směru, tak proti směru jízdy. 
Na pravoboku vede průchod k velké kou-
pací plošině s chytře schovaným žebříkem. 

Na levoboku „UltraLounge“ navazuje na se-
dačku vedoucí až ke křeslu spolujezdce. To 
tvoří dvojité široké sedadlo s výklopným 
opěradlem, které poskytuje pohodlné se-
zení nejen ve směru jízdy, ale i při lenošení 
čelem dozadu. Na sedačku pro řidiče se 
také vejdou dva lidé a její sklopná přední 

V příplatkové výbavě je navíc hardtop s posuvným střešním oknem, 

kterým byl osazen i testovaný člun.

Na pravobok kokpitu je umístěna venkovní kuchyň, 

která je standardně dodávána s dřezem, lednicí, 

odpadkovým košem a úložným prostorem.

Na koupací plošině nechybí záďová sprcha.

Testovaná loď měla ještě příplatkovou 

vysunovací lednici.

V kajutě se nachází lůžko o rozměrech 2,03 x 1,47 m, přístupné po schodech 

po odklopení sedačky na pravoboku těsně před konzolou řízení.

Za pohodlným křeslem se 

skrývá vstup do kajuty.

❯ ❯ ❯
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část umožňuje řízení vsedě i vestoje. Rov-
něž v přídi jsou dvě pohodlná křesla s opěr-
kami rukou po směru plavby. Ostatní 
sedačky se rozprostírají kolem celé přídě. 
Pod přední sedačkou se skrývá lednička 
všude jinde najdeme bohaté úložné pro-
story. Ty nechybí ani v podlaze, kterou po-
krývá koberec. 

Když zvedneme sedadlo před konzolou ří-
zení, dostaneme se do kajuty, ve které se na-
chází dvojlůžko umístěné pod podlahou 

kokpitu. Pokud odklopíme palubní desku 
před spolujezdcem, sestoupíme po scho-
dech do koupelny s umyvadlem a WC, to 
může být jak chemické, tak za příplatek spla-

chovací elektrické. Velká trupová okna zajiš-
ťují přirozené osvětlení kajuty i koupelny. 
Palubní deska je vybavena standardní doty-
kovou obrazovkou Garmin, která kromě GPS 
a mapového plotru zobrazuje také všechny 
údaje přístrojů motoru. Ve standardu je i digi-
tální hloubkoměr a námořní stereo Fusion 
UD750 kompatibilní s Bluetooth se šesti re-
produktory v kokpitu a dálkovými ovladači 
na přídi a na koupací plošině. Za příplatek 
může být 12palcový plotr Garmin, VHF, sonar, 
radar nebo autopilot.

Otáčky za minutu 600 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
Rychlost v uzlech 3,7 5,5 7,6 9,3 14,9 22,3 27,6 32,7 36,8 41,6 48 50,9
Spotřeba v litrech za hodinu 7,2 11,7 18,5 31,8 43,5 49,2 68,1 89,0 113,6 155,2 181,7 223,3

Poznámka: Měřeno na mírně zvlněné hladině za slabého větru se dvěma osobami na palubě.

NAMĚŘENÉ HODNOTY

Pokud odklopíme palubní desku před spolujezdcem, 

sestoupíme po schodech do koupelny s umyvadlem a WC.

Na přídi je k dispozici 

kotevní systém.

Zajímavá je kombinace 

pevného hardtopu s látkovou 

otevírací střechou.

Takzvaný „UltraLounge“ na zádi poskytuje pohodlné sezení v kokpitu nebo vzadu na pohovce 

s opěradlem, stejně tak jako komfortní rozměrné sluneční lehátko. 

Pod sedačkami v kokpitu i na přídi jsou 

bohaté úložné prostory.

Na vodě se 
Regal 3300 chová 
jako opravdový 
sportovec.  
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bar s lednicí, dřezem, košem na odpadky 
a úložným prostorem. Přiobjednat je 
možné ještě jednu zásuvkovou ledničku, 
stejně jako plynový nebo elektrický gril. 
V základní výbavě kokpit zakrývá látkové 

bimini připevněné k bílému nebo čer-
nému radarovému oblouku (Power 
Tower). V příplatkové výbavě je navíc har-
dtop s posuvným střešním oknem, kte-
rým byl osazen i testovaný člun. Spousta 
nadstandardní výbavy umožní budoucím 
majitelům přizpůsobit si člun podle svého 
vkusu a potřeb. V nabídce jsou různé 
podlahové krytiny, stůl do kokpitu, pří-
pojka na 220 V, nabíječka baterií, mikro-
vlnná trouba, bojler, podvodní světla, 
generátor, stěrač čelního skla, prodlou-
žená koupací plošina či odnímatelný 
pylon na tahání lyžaře. 

Na vodě se Regal 3300 chová jako oprav-
dový sportovec. Se dvěma osobami 
na palubě naskočí do skluzu za 3 vteřiny, 
za 7 vteřin uhání rychlostí 30 uzlů. Maxi-
mální rychlost vyšplhala až téměř 
na 51 uzlů. Je to všestranný bowrider, 
který slouží nejen pro denní vyjížďky 
velké skupiny lidí, jako loď pro vodní 
sporty, ale protože má koupelnu a ka-
jutu, může být dokonce i víkendovým 
společníkem.

Text a foto Eva Skořepová

Regal 3300
Délka 10,4 m
Šířka 3,2 m
Ponor 0,89 m
Podjezdná výška 2,77 m
Hmotnost 5 171 kg
Objem palivové nádrže 568 l
Objem nádrže na vodu 110 l
Motor 2x Volvo Penta V8 6.2 l, 
 2x 380 HP
www.cld.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

Testovaný model poháněly dva motory Volvo Penta o výkonu 380 koní, dosáhl s nimi 

maximální rychlosti téměř 51 uzlů.
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G A L E O N  4 2 5  H T S

     Do každého počasí  
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Galeon 425 HTS je cestovní jachta, která dává svým majitelům 
možnost trávit čas jak na otevřené palubě, když je venku pěkné 
počasí, tak v uzavřeném salonu v chladných dnech.
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Nový model 425 HTS vychází z kon-
cepce express cruiseru Galeon 485, 
kde je palubní salon zcela chráněn 

před vodou i hlukem, přesto je ale díky 
skleněným dveřím a velkým oknům dobře 
prosvětlený. To také umožňuje přizpůsobit 
kombinaci větrání a klimatizace podle aktu-
álních povětrnostních podmínek.

Elegantní linie a dlouhá okna v trupu po-
dobná noži, která běží od přídě k přední části 
kokpitu, asi do třech čtvrtin délky trupu, do-

dávají Galeonu 425 HTS agresivní vzhled. 
Opalovací lehátko na přídi a sezení v kokpitu 
agresivitu snižují a přinášejí společenský 
a odpočinkový tón.
 
Široké boční ochozy umožňují snadný prů-
chod na příď, do garáže se vejde nafukovací 
člun a příplatková sklopná lávka zajistí bez-
pečné vystupování z lodě v marině. Velké 
střešní okno v nadstandardním karbonovém 
rámu stejně jako boční okna a zadní okno 
vedle dveří do kokpitu jsou otevírací, čímž 
zajišťují skvělé větrání celého salonu. Po-
sádka si může zvolit, zda zůstane při plavbě 
v teple za zavřenými okny, nebo nechá 
vzduch volně proudit.

Jídelní kout v palubním salonu poskytuje 

pohodlné sezení.

Prostřední část lodě patří kuchyni 

a interiérovému salonu.

Do výbavy kuchyně patří dvouplotýnková 

keramická varná deska, lednička i velký dřez.

Další sedačka se nachází v podpalubí. V přídi je situována kajuta pro hosty. Majitelské apartmá leží uprostřed lodě 

a zabírá celou její šířku.

Elegantní linie a dlouhá okna v trupu podobná noži, která běží od přídě k přední části 

kokpitu, asi do třech čtvrtin délky trupu, dodávají Galeonu 425 HTS agresivní vzhled.

Salon je díky velkým otevíracím oknům dobře prosvětlený. To také umožňuje přizpůsobit 

kombinaci větrání a klimatizace podle aktuálních povětrnostních podmínek.
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Pod palubou čekají na hosty interiérový 
salon, kuchyně, dvě ložnice a dvě kou-
pelny. Majitelské apartmá se nachází upro-
střed lodě a zabírá celou její šířku (téměř 
4 metry), což přináší neuvěřitelně velký 
prostor s množstvím úložných míst. Bu-
doucí majitelé mají k dispozici několik inte-
riérových designů s možností volby barvy 
nábytku i čalounění. 
 
Volit mohou také z několika možností mo-
torů, a to jak MerCruiser, tak Volvo Penta. 
Pravděpodobně nejoblíbenější bude vari-
anta 2x Volvo Penta D6 IPS 500 o výkonu 
740 koní. Na palubní desce je dost místa pro 
dvě velké obrazovky MFD i další menší pří-
strojové displeje. Nechybí ani analogové 
měřiče motorů, trimovací klapky a joystick 
IPS (pokud je zvolen tento pohon) má kapi-
tán po pravé ruce. 

Text Marek Bylnický

Foto Galeon

Galeon 425 HTS
Celková délka 13,46 m
Délka trupu 11,99 m
Šířka 3,9 m
Ponor 1,09 m
Výtlak 12 425 kg
Nosnost 2 770 kg
Počet osob 10
Motory max. 2x 430 HP
Objem palivové nádrže 950 l
Objem nádrže na vodu 450 l
www.aventuraboats.cz
www.aventuraboats.sk

TECHNICKÉ ÚDAJE

Koupací plošina s integrovaným žebříkem umožňuje snadný přístup do vody.

V salonu nesmí chybět venkovní bar.
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Zodiac patří k nejstarším výrobcům nafuko-
vacích člunů na světě. Původně firma, 
která vznikla už v roce 1896, stavěla leta-

dla a vzducholodě. První nafukovací člun vyrobila 
v roce 1934. Dnes vyrábí především nafukovací 
čluny s pevným dnem (tzv. RIB z rigid inflatable 

boat), ale i menší klasické nafukovací čluny. V sou-
časnosti spadá pod Zodiac i značka Bombard, po-
jmenovaná po francouzském biologovi Alainu 
Bombardovi, který pokořil na nafukovacím člunu 
Atlantik. A dále značky Avon a AKA Marine. Přes-
tože firma v posledních letech několikrát měnila 

majitele, stále prožívá dobré časy. Její podíl 
na trhu se vloni v domovské Francii zvýšil o pět 
procent a roste i ve většině ostatních odbytišť. 
Stephan Rudolf si to náležitě pochvaloval.

Co chystáte na příští sezonu?
Především jsme připravili nový vzhled celé naší po-
pulární řady Medline. Vloni jsme do ní zařadili nový 
Medline 7.5. Ostatní lodě z této řady jsou nyní 
ve stejném stylu jako tento model. To znamená, že 
si zákazník může vybírat z mnoha barev trupu, 
válců i čalounění a přizpůsobit si tak svůj člun 
podle vlastního vkusu. Trup může být bílý nebo 
šedý, válce bílé, šedé nebo černé a polstrování 
v kombinaci béžové, šedé, petrolejové, oranžové 
nebo červené. Rozšířila se také nabídka příslušen-
ství, v níž nechybí třeba dodatečná sada reproduk-

Na prosincové 
výstavě lodí 
v Paříži jsme měli 
možnost mluvit 
se Stephanem 
Rudolfem, 
manažerem pro 
střední Evropu 
ve společnosti 
Zodiac. Zajímalo 
nás, co je u této 
renomované 
značky nového.

 Co nového u Zodiacu  

Stephan Rudolf, manažer pro 

střední Evropu ve společnosti Zodiac

Zodiac na výstavě 

v Paříži

Medline 580 s černým trupem a petrolejovým čalouněním Fjord bude k vidění na výstavě 

For Boat na stánku firmy Marine, která je výhradním dovozcem značky Zodiac.

Medline 9 

s prostornou 

kajutou pro dvě osoby 

bude představen na jaře. 

Kuchyň, koupelna s WC, sezení 

na přídi i na zádi přeměnitelné 

na opalovací plochy, pevné bimini, 

několik barevných kombinací a pestrá paleta 

příslušenství – to jsou základní charakteristiky 

největšího člunu řady Zodiac Medline. 
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torů či lednička. Příslušenství jsme pro zákazníky 
připravili do výhodných balíčků, ve kterých je o pět 
až osm procent levnější, než pokud se kupuje sa-
mostatně. Namontujeme ho přímo v naší loděnici. 
Je to výhodné, poněvadž instalace některých kusů 
vybavení by mohla být složitá. Například montáž 
sprchy může zabrat i padesát hodin. Dříve se pří-
slušenství většinou montovalo až u dealerů. Dnes 
prodejci montují pouze bimini, protože se s ním 
čluny špatně transportují. 

A připravujete i nějaký zcela nový model?
Na konci března představíme Medline 9. 
Na délku bude mít 8,9 metru, na šířku 3,06 m. 
A zcela podle posledních trendů v tomto seg-
mentu trhu bude mít kajutu, ve které se vyspí 
dva lidé, toaletu a velký prostor na zádi, jenž po-
slouží jako jídelna nebo jako opalovací lůžko. Zá-
kazník dostane opět na výběr z mnoha 
barevných zpracování. Další možnosti výběru 
bude mít v uspořádání prostoru na přídi. 

Takže všechny novinky se týkají řady Medline?
Ne. Podobným způsobem jsme inovovali také 
čluny z řady N-Zo. Nově nabízíme tři různé barvy 
nafukovacích válců: černou, bílou a modrou. La-
minátový trup může být opět bílý nebo šedý 
a nabízíme rovněž čtyři nebo pět typů čalounění. 
Balíčky s příslušenstvím montujeme už v loděnici, 
stejně jako u řady Medline. Oblíbená řada PRO 
zůstává stejná, inovovali jsme ji v loňském roce.

A jak je to v oblasti menších člunů?
V nabídce zůstávají i modely Classic, Cadet a Fu-
tura. V minulosti jsme měli také slavnou řadu 
malých člunů pro velké jachty, ale v Evropě se 
moc neprodávala, populární byla hlavně v USA. 
Jmenovala se Zodiac Yachtline. Rozhodli jsme se 
ji obnovit. Jsou to menší motorové čluny, k je-
jichž řízení nepotřebují v USA průkaz ani děti. 
Používají se i samostatně na řekách a jezerech. 
Délky jsou od 3,6 do 4,4 metru.

Dají se očekávat nějaké novinky od značky 
Bombard?
Minulý rok jsme změnili vzhled základních mo-
delů Sunrider a Explorer. Také jsme snížili ceny 
o 20 %, v čemž nadále pokračujeme. Sunrider 
500 teď stojí včetně daně něco pod 10 000 EUR. 
V minulosti to bylo 12 500 EUR. Je to dobrý člun 
pro začátečníky, mladé lidi a lidi, kteří nechtějí 
nebo nemůžou utratit moc peněz. Čluny Bom-
bard letos dostaly podobně jako Zodiacy balíčky 
s příslušenstvím.

Projevily se změny i na prodejních číslech?
Minulý rok stouply prodeje našich člunů RIB 
o 55 %. Týká se to jak Zodiacu, tak Bombardu. 
V dubnu jsme začali prodávat loď Medline 7.5 
a ihned prodali šedesát kusů. Velký úspěch 
měly i modely Open 5.5 a Open 6.5.

Děkujeme za rozhovor.

Text Eva Skořepová a Radek John

Foto Zodiac

Medliny 500, 580 a 660 jsou luxusní a prostorné lodě ideální pro dlouhé rodinné výlety 

a relaxaci na moři. Paluba je výjimečně přizpůsobivá, takže je pohyb po ní zcela 

bezproblémový, a opalovací lehátka jsou prostorná a snadno nastavitelná. Firma Zodiac 

nabízí pro rok 2020 nejen kompletně nový design celé série Medline, ale také možnost 

výběru z nových barevných variant čalounění a vztlakových válců i laminátového trupu.

Nových barev se dočkala i řada N-Zo.

Bombard Sunrider 500 teď stojí včetně daně pouze těsně pod 10 000 EUR. Je to dobrý 

člun pro začátečníky, mladé lidi a lidi, kteří nechtějí nebo nemůžou utratit moc peněz.

N-Zo 760 ve výbavě Deluxe
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Francouzská loděnice Amel získala již titul Evropská loď roku 2018 
za konstrukci Amelu 50 a nyní v kategorii Luxury Cruiser dosáhla 
na tuto cenu znovu. Těží z fi remní strategie co nejrychleji integrovat 
nové technologie, ale umí také naslouchat zákazníkům a akceptuje jejich 
zkušenosti. Nový cruiser Amel 60, který navazuje na úspěšnou „padesátku“, 
byl slavnostně představen 10. září 2019 na festivalu v Cannes. 

A M E L  6 0

  Evropská loď roku 2020  
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Francouzskou loděnici Amel založil v roce 
1965 lodní konstruktér Henri Amel 
a firma záhy proslula jako průkopník lami-

nátové stavby. Její hlavní parketou se staly velké 
cruisery pro oceánskou plavbu, většinou 
oplachtěné jako keče. Firemní produkce nebyla 
příliš velká, často vznikla jen jedna loď daného 
typu, což se změnilo až kolem roku 2010. K fi-
remní legendě patří, že loděnice využívá 
ke stavbě svých jachet výhradně francouzské 
materiály a produkuje je též pouze rukama fran-
couzských loďařů. 

Amel 60 je 19 m dlouhá námořní plachetnice 
pro luxusní cestování pod plachtami, zkonstru-

ovaná Olivierem Racoupeauem. Sendvičový 
laminátový trup nese kutrové oplachtění se 
dvěma předními stěhy a integrovaný přední 
krakorec umožňuje použít ještě genakr. 
Na trupu moderních tvarů se svislým klounov-
cem a podélnými okny v bocích okamžitě 
padne divákovi do oka elegantní nástavba při-
pomínající kormidelnu motorové jachty s pře-
tažením střechy nad kokpit. Sbližování 
stylistických prvků u plachetnic a motorových 
jachet patří k současným trendům a je součástí 
prodejní strategie výrobců, kteří takto chtějí 
přilákat nerozhodné kupce, jimž vadí příliš ex-
ponované kokpity námořních plachetnic. 
U Amelu 60 prosklená nástavba s dokonalým 

výhledem na všechny strany a dozadu ote-
vřená do kokpitu opravdu jako kormidelna 
slouží, a navíc umožňuje posádce či cestujícím 
z čalouněných lavic pohodlný a plně chráněný 
výhled na moře. 

Teprve při druhém pohledu se ozřejmí, že tato 
kormidelna stojí na nízké nástavbě s dlouhým 
bočním oknem, jež ponechává na bocích rela-
tivně úzké palubní ochozy. A ještě pozorněj-
šímu divákovi neunikne, že paluba má 
pozitivní, byť malý prošlup. Takové vypouklé 
paluby se objevily na námořních plachetnicích 
začátkem 50. let minulého století a byly ty-
pické pro miniaturní oceánské jachty třídy JOG ❯ ❯ ❯

Na zádi nechybí dvojice člunových jeřábků z černého laminátu.

Krytou kormidelnu ve stylu motorových jachet je možné zcela zakrýt.
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(Junior Offshore Group). Na cestovních jach-
tách pozitivní prošlup zvyšuje objem interiéru 
a i při nízké nástavbě poskytuje stojnou výšku. 
Nicméně ani jedno nebylo třeba u Amelu 60 
vzhledem k jeho velikosti řešit.

Plochá palubní nástavba je protažena až 
na záď, kde tvoří střechu záďové kajuty, na niž 
se dá rozložit čalounění, aby střecha mohla 
sloužit i jako plošina pro slunění. Poměrně 
malý kokpit s rozklápěcím stolem je tedy vsa-
zen do středu lodě, což ještě zvyšuje ochranu 
a bezpečí posádky za plavby.

Hlavní plachta, která se navinuje do karbono-
vého stěžně, se ovládá prostřednictvím hlav-
ních otěží s jezdcem na kolejnici, umístěné 

na zadní palubě za zadní hranou nástavby. 
Otěže jsou pak vedeny v krytých tunelech 
k vinšnám v kokpitu, takže záď je čistá, bez lan. 
Též palubní ochozy jsou čisté, neboť kosatkové 
otěže jsou vedeny na okrajích nástavby a končí 
u vinšen osazených po dvou na límci kokpitu. 
Rolfoky obou stěhovek se ovládají elektricky 
nebo hydraulicky, což také platí pro navinování 
hlavní plachty do stěžně. Palubní výbavu dopl-
ňuje na přídi dvojitý kotevní vrátek a na zádi 
dvojice člunových jeřábků z černého laminátu. 
Koupací plošina se vyklápí ze zrcadla a v rozích 
záďového koše jsou osazeny dřevěné sedačky. 

Plavební charakteristiky se dají zatím jen od-
hadnout. Amel 60 má dva kormidelní listy, jež 
zaručují vyšší kormidelní citlivost a manévro-
vatelnost. Ponor činí pouze 2,35 m, ploutvový 
kýl s balastním vřetenem je relativně nízký. 
Trupové linie prozrazují, že jak příď, tak záď 
mají plnější tvary a přispívají k prostornosti in-
teriéru. Ačkoli se trup odchyluje od optimál-
ních závodních tvarů ve prospěch cestovního 
pohodlí, nebude Amel 60 vůbec pomalý.
 
Loď se kormidluje ze stanoviště na levé straně 
kormidelny, které je řešeno „motorákovým“ 
stylem s otočným čalouněným křeslem a pří-
strojovou deskou, v jejímž centru se nachází 
displej navigačního počítače. Kormidelní kolo 
s neobvykle silnou obručí též připomíná volant 
a páka plynu na levou ruku je opět řešena jako 
u motorového člunu. Celá podlaha kokpitu 
i s přišroubovaným soklem skládacího stolu se 
dá kolem pantů na levoboku vyklopit vzhůru, 
čímž se odhalí přístup do strojovny s dieselo-
vým motorem Volvo Penta.

Loď je opatřena karbonovou takeláží.

Sezení v salonu doplňuje skutečný bar.

036-41_Amel.indd   38 27.1.2020   12:54:51



2/2020   YACHT  |  39

PŘEDSTAVUJEME   PLACHETNICE 

Hlavní lukna se nachází v průčelí kormidelny 
a pokračuje schody do salonu. Ten svou pro-
storností opravdu bere dech a okamžitě od-
haluje, co je hlavním stylistickým prvkem 
interiéru. Dá se to vyjádřit lakonickým hes-
lem – žádné křivky. Veškeré linie jsou přímé, 

jen s mírně zaoblenými rohy. Platí to jak pro 
sedací nábytek, tak pro jídelní stůl, okna 
a obkladové panely z amerického ořechu. 
Toto dřevo je použito i na nábytek a tvoří 
pěkný barevný kontrast se smetanově bílými 
přepážkami a čalouněním. Jachtařské srdce 

potěší svislá madla, jež po obou stranách le-
mují schody a vytvářejí jakousi vstupní bránu 
do salonu, takže za oceánských plaveb se 
nikdo nemusí bát, že bude při sestupu ze 
schodů nějakou zlomyslnou vlnou do salonu 
katapultován. 

Na střechu záďové kajuty se dá rozložit čalounění, takže slouží jako plocha pro slunění.Kuchyně lemuje po celé délce chodbu 

do zadní kajuty. 

Ke každé kajutě náleží i koupelna. Celá podlaha kokpitu se dá vyklopit vzhůru, 

čímž se odhalí přístup do strojovny 

s dieselovým motorem Volvo Penta.

Prostor na fendry

❯ ❯ ❯
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Prakticky ihned za schody najdeme na levo-
boku pracoviště navigátora s otočným křes-
lem na noze z nerezové trubky. Na přepážce 
po jeho levé ruce je zavěšena plochá obra-
zovka velkoplošné televize, před sebou má 
displej navigačního počítače a nad ním je 
umístěna elektrická rozvodná deska. K levo-
boku je též vyosen jídelní kout s pohovkou 
do tvaru „L“ a s lavicí na opačné straně jídel-

ního stolu. Její záda s prosklenými dvířky 
obsahují lodní bar. Na pravoboku začíná 
za schody hlavní lukny kuchyně, jejíž pra-
covní stůl se sporákem, chladničkou a další 
výbavou lemuje po celé délce chodbu 
do zadní kajuty, jež slouží jako majitelské 
apartmá s vlastní koupelnou, disponující 
odděleným sprchovým koutem. V zadní ka-
jutě je dostatek místa nejen pro pódiové 

dvojlůžko, ale také pro kout s malou dinet-
kou na relaxační posezení. 

Před salon jsou do přídě po obou stranách 
přístupové chodby vestavěny dvě symetrické 
kajuty pro hosty či pro posádku. Poskytnou 
dvojlůžko a šatník a každá má svou kou-
pelnu. Příď ještě obsahuje přední kolizní pro-
stor se vstupem palubním poklopem, v němž 

Plout může i s genakrem.

Palubní desce dominuje mapový plotr Furuno. Majitelská kajuta je umístěna na zádi.
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je umístěn mechanismus příčného po-
honu a který poslouží jako skladiště pla-
chet. A v samé přídi se pak nachází 
kotevní komora.
 
Loděnice Amel má bohaté zkušenosti se 
stavbou oceánských cruiserů, takže se dá 
oprávněně předpokládat, že oplachtění je 
vyvážené a palubní výbava dostatečná, aby 
ji zvládl majitel sám s rodinou, hosty či přá-
teli. Poněkud překvapuje, že loď francouz-
ské provenience je spíše uzpůsobena pro 
plachtění v drsnějších severnějších šířkách 
než v horkém a slunném letním Středo-
moří. Její krytá kormidelna bude dobře 
chránit před deštěm a ostrým větrem, ale 
také před slunečními paprsky, nicméně 
Amelu 60 právě z tohoto důvodu dají před-
nost jachtaři, kteří nemilují opalování se 
na slunci a radši plují tam, kde fouká, i když 
je zamračeno. A ještě cena. Ta začíná 
na 1 650 000 EUR, ale Amel 60 si určitě 
svoje kupce najde.

Text František Novotný

Foto Amel

Amel 60
Celková délka 19 m
Délka trupu 18 m
Délka na vodorysce  16,85 m
Šířka 5,35 m
Ponor 2,35 m
Výtlak 26 000 kg 
Balast 7 500 kg
Hlavní plachta 78 m2

Gena 92 m2

Stěhovka 36 m2

Motor Volvo Penta 180 HP
Objem nádrže na palivo 900 l
Objem nádrže na vodu 700 l
www.amel.fr

TECHNICKÉ ÚDAJE

Palubní výbavu doplňuje na přídi dvojitý kotevní vrátek.

Video Amel 60

www.marine.cz

+420 491 474 045 
obchod@marine.cz
  praha@marine.cz

BLACK EDITION
NEW

2020

FOR BOAT
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Pro stálé návštěvníky bylo trochu neobvyklé 
nové uspořádání výstavy a přestěhování 
některých oborů na jiná místa. Důvodem 

byl přesun motorových člunů v kategorii od 10 
do 15 metrů do zcela nové haly 1. Díky tomu 
mohly být motorové čluny pohromadě v halách 
1, 3, 4, 5 a 6, plachetnice a katamarany zůstaly 
v halách 15, 16 a 17, potápění se přesunulo do hal 
11 a 12. Haly 13 a 14 obsadily charterové firmy, 

zbývající haly byly věnovány příslušenství a hala 
8a poskytla zázemí pro akce na vodě.

Česká stopa na bootu

Není možné upozornit na všechny novinky 
a světové premiéry, které tady byly prezento-
vány, proto se budeme kromě vítězů anket Ev-
ropská loď roku 2020 a Evropská motorová 
loď roku 2020, kteří byli vyhlášeni první den 

výstavy, věnovat především českým a sloven-
ským firmám, jež se letošního bootu nějakým 
způsobem zúčastnily.

Tradičním účastníkem výstavy boot je firma Al-
tumare, která kromě katamaranů Lagoon nově 
zastupuje prestižní italskou loděnici San Lo-
renzo. Ta v hale 6 představila jednu z největších 
lodí letošní výstavy – San Lorenzo 96 Asymetric. 

  Co přinesl boot Düsseldorf  

Po loňském jubilejním ročníku ukázal letošní boot lodní rekreační 
průmysl a  vše,  co  s  tím souvisí,  v  tom nejlepším světle. Investice 
do samotného výstaviště a navazující infrastruktury, poloha uprostřed 
jedné z nejbohatších zemí světa a dobré napojení na leteckou i dálniční 
síť jsou těmi nejlepšími předpoklady předvést světu, že projekt lodních 
výstav není ani v době digitální horečky mrtvý. Podle uváděných faktů, 
podle částek investovaných do jednotlivých expozic i podle subjektivního 
pocitu návštěvníka je to spíše naopak. 

042-47_Dusseldorf.indd   42 27.1.2020   12:44:56



2/2020   YACHT  |  43

REPORTÁŽ   VÝSTAVY 

Zástupci firmy Aventura Boats měli svoje body 
zájmu hned v několika halách, ale hlavně byli 
k zastižení v hale 1 na stáncích firem Beneteau 
a Galeon a potom také v hale 6 na stánku Monte 
Carlo Yacht.

O české zákazníky plachetnic Beneteau a kata-
maranů Fountaine Pajot v halách 15 a 16 se 
starala firma Bemex boot. Pozornost zde budil 
stejně jako v Cannes nový First 53, i když nej-
větší lodí na stánku byl model 62 Yacht. 

Také další domácí firma Boat Master měla 
svoje místo na stánku americké loděnice Mas-
ter Craft, tentokrát to bylo v hale 3 a vidět bylo 
možné pět různých aktuálních modelů. 

Bychl Yacht Centrum bylo tradičně na stánku 
Sunseekeru v hale 6, kde si letos odbyl svoji 
světovou premiéru Manhattan 68.

❯ ❯ ❯

Na stánku Absolute panovala tradiční příjemná atmosféra. Zákazníci si mohli prohlédnout 

aktuálně čtyři nejdůležitější modely: z řady FLY 62, 50 a 47 a z řady Navetta model 52.

Stánku plachetnic Beneteau vévodily lodě nominované 

na titul loď roku. Tento prestižní titul nakonec získal 

nejmenší Oceanis 30.1 v kategorii Family Cruiser.

Dlouho očekávanou novinkou byla 

plachetnice Bavaria C42 s polointegrovaným 

čelenem a poměrně širkou přídí.

Jet Surfy z Brna budily zaslouženou pozornost. Kromě modelů se spalovacím motorem 

byl vystaven i vylepšený model s elektropohonem.

Dominantou stánku italské loděnice Cranchi byl nejnovější 

model Settantotto (78).
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ČLD byla rovněž na několika místech, 
konkrétně především na stánku Greenlinu 
v hale 1 a na stánku Cranchi v hale 6. 
Tady byla hlavní novinkou jachta Cranchi 
Settantotto (78). 

Brněnskou značku Jet Surf nešlo na letoš-
ním bootu minout. Strategická poloha 
v hale 5 u průchodu do haly 6 byla skvělou 
výchozí pozicí, když k tomu připočteme 
dobře udělaný stánek a výborný produkt, 

který dnes dává jméno celému novému od-
větví. V Düsseldorfu byla představena 
kromě jet surfů se spalovacím motorem 
i druhá vylepšená generace s elektrickým 
pohonem.

Také Monte Carlo Yacht pořádá při příležitosti výstavy boot výroční tiskovou konferenci. A hlavní letošní téma? 

Představení modelů, které budou mít zasklený flybridge vybavený klimatizací.

V hale 17 byla celá řada výrobců plachetnic, v popředí dva modely 

Nordship, vzadu pak stánek Bavaria Yachts.

Motorové čluny Speedster jasně odkazují nejen názvem, 

ale také tvarem zádě na legendární modely Porsche 

z 50. let minulého století.
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Českobudějovická firma KWS Sports CZ zastu-
puje v ČR značku Bavaria Yachts, a tak musela 
dělit své síly mezi haly 17, kde byly plachet-
nice a jejich hlavní a dlouho očekávaná no-
vinka C42, která tu měla světovou premiéru, 

a mezi motorové čluny v hale 1, kde si odbyl 
svoji premiéru motorový SR 41. 

K lodím patří i řada příslušenství, proto jsme na-
vštívili i halu 12 s českým zástupcem na stánku 

Lodě roku 2020

Dvě prestižní ocenění Evropská loď roku 2020 
a Evropská motorová loď roku 2020 byla vy-
hlášena 18. ledna během slavnostního zahá-
jení vý stavy boot (nominace v YACHTU 
11/2019). V Evropě se vloni na trhu objevilo 
kolem 50 nový ch modelů plachetnic a více 
než 200 nový ch modelů motorový ch člunů, 
z nichž zástupci prestižních evropských jach-
tařský ch časopisů vybrali ty nejlepší.

Motorová loď roku 2020 
Kategorie do 7 metrů: 
Silver Tiger DCz 
Kategorie do 10 metrů: 
Beneteau Flyer 10 
Kategorie do 14 metrů: 
Pardo 38
Kategorie do 20 metrů: 
Solaris Power 48 Open 
Kategorie Výtlačná plavba: 
Vedette Navigator 35 
Cena za inovaci: 

Volvo Penta DPI drive

  

Evropská loď roku 2020
Kategorie Family Cruiser: 
Beneteau Oceanis 30.1
Kategorie Performance Cruiser: 
X 4.0 
Kategorie Luxury Cruiser: 
Amel 60
Kategorie Racer/Cruiser: 
Dehler 30 OD 
Kategorie Vícetrupé lodě: 
Cena nebyla udělena, protože nominovaný 
Lagoon 46 nebyl k dispozici pro testování 
a zbylé dvě nominované lodě měly během 
testování velké technické problémy. 
Cena za inovaci: 
ClubSwan 36

Nejnovější model San Lorenzo SL 96 Asymetric nám na výstavě boot osobně představil 

Tomáš Kapička z firmy Altumare, který je nově členem týmu San Lorenzo s odpovědností 

za český a slovenský trh.

Loděnice Oyster prodělala v nedávné době „klinickou smrt“. Model 565 je první, který vznikal 

od samého začátku pod novým majitelem. První recenze jsou více než pochvalné, a tak zůstává 

jediným problémem cena, která leží někde mezi 1,5 až 2 miliony eur.

❯ ❯ ❯
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Mares. V některém z dalších vydání YACHTU 
bude určitě prostor představit nový projekt SSI, 
který budou moci využívat i jachtaři.

Známá firma Marine se na bootu prezentuje již 
téměř 20 let svou řadou oblíbených hliníkových 
lodí. Po přesunech na výstavišti se dostala z ob-
vyklé pozice v hale 9 na nové místo v hale 3.  

Zástupce firmy Milyo Yachts, nového oficiál-
ního zastoupení značky Prestige pro ČR, jsme 

potkali na jejich stánku v hale 6. Prestige letos 
slaví 30 let a může se chlubit poměrně zajíma-
vými čísly. K dnešnímu dni například prodala 
především v Evropě více než 4 000 lodí. Hlav-
ními novinkami byly modely 420 a 590S.

RS Yacht jsme tradičně zastihli po tiskové kon-
ferenci na stánku Princess, kde bylo pět novi-
nek – F50, S62, S66, V55 a Y78 a byla zde 
odhalena maketa Princess X95, lodě, která 
bude představena v blízké budoucnosti.

Další brněnskou firmou na bootu bylo TPS 
Centrum, které zastupuje kompletní řadu lodě-
nic Hanse Group. Asi nejzajímavější z jejich na-
bídky byla světová premiéra Moody 41 DS 
s řadou prvků jak z katamaranů, tak z motoro-
vých člunů, přesto se jedná o plnohodnotnou 
plachetnici.
 
Yacht Professional na stánku Absolute ukazo-
val modely 62 FLY, 50 FLY, 47 FLY a Navettu 52. 
Na programu tiskové konference byl však hlav-

Stánek Sunseeker byl na svém místě. Hlavní novinkou byl Manhattan 68.

Mototrové čluny Solaris jsou dalším praktickým příkladem, 

jak loděnice, která umí dobře stavět plachetnice, začne dělat 

motorové čluny. Trh je neúprosný.

Axopar „jede“ a v Düsseldrofu představil model 37 rovnou 

ve třech variantách – Spyder, Sun Top a Cross Cabin. 
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Diamonds are forever, 
aren‘t they?
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Vienna · Phone +43 1 710 92 22
pantaenius.at

As far as we are concerned, yes, they are. 

Because the value of your assets is not 

dependent on certain situations in life or 

even the unsteady moods of the boat 

market. Which is why we invented the term 

Agreed Fixed Value and made it the basis 

for our insurance conditions. The original 

sum insured that we negotiate with you is 

exactly the amount that will be reimbursed 

in the event of a total loss - without any 

deduction.

ním tématem model Navetta 64, který 
bude v mnoha ohledech originální a lodě-
nice jej představí na konci léta v Cannes.
 
Letošní boot ukázal zvyšující se zájem zá-
kazníků i vystavovatelů. Vždyť düsseldorf-
ské výstaviště bylo opravdu plné. 
A designové studie lodí, které budou 
představeny v nejbližších měsících, pre-

zentovaly snad všechny významnější lo-
děnice na tiskových konferencích, jež se 
u příležitosti otevření bootu letos konaly, 
a také ukazují velké investice do vývoje. 
To znamená, že i výrobci a investoři věří, 
že tento trend bude pokračovat. Máme se 
na co těšit.

Text a foto Daniel Guryča

Tradičním vystavovatelem je na výstavě boot firma Marine, která zde prezentuje hliníkové 

čluny vlastní výroby pro německý i evropský trh. 

Dominantou stánku Evinrude byl model 

E-TEC G2 K115 H.O., který má také 

široké možnosti výběru barev krytů tak, 

aby co nejlépe ladil s lodí.

Většina majitelů nafukovacích člunů jej 

potřebuje občas složit. Pokud má člun ale 

laminátové dno, bývá to problém. Firma 

foldablerib.com to vyřešila složením podlahy.
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Ve čtvrtek 5. prosince začala ve Francii 
stávka zaměřená proti tamní zamýšlené 
důchodové reformě. Trvala nejen ještě 

v pondělí 9. 12., když jsme do Paříže letěli, ale 
trvá stále (24. ledna). Mezinárodní letiště Char-
lese de Gaulla normálně fungovalo, ale pařížská 
hromadná doprava stála. Na silnicích byl do-

pravní kolaps. Cesta z letiště na výstaviště tak ta-
xíkem trvala místo obvyklé necelé hodiny, 
hodiny tři. A abychom se dostali zpět na letiště, 
museli jsme taxikáře řádně zaplatit, aby byl 
ochoten takovou cestu vůbec podstoupit. A tak 
nebylo divu, že na výstavě bylo minimum ná-
vštěvníků. Pro nás výhoda, ale co vystavovatelé? 

Ti francouzští, ti jsou zvyklí, ve Francii se stávkuje 
prakticky pořád, ale výstavy, která byla pro mě 
překvapivě velká a rozmanitá – zabírala pět vel-
kých hal – se účastnilo mnoho zahraničních 
firem. Jejich majitelé byli mírně řečeno rozčaro-
váni. Expozice je stály spoustu peněz, času a úsilí 
a zákazníci se k nim po celou dobu výstavy ne-

Prosincový pařížský 
veletrh Salon 
Nautic kdysi patřil 
k nejprestižnějším 
v Evropě a rozhodně 
byl největší výstavou 
ve Francii. Pak jej 
přeskočil Festival 
v Cannes, který 
se stal největší 
evropskou výstavou 
na vodě, a v Paříži 
zůstala pouze lokální 
výstava zaměřená 
na francouzský trh. 
Poměrně dlouhou 
dobu jsem tam nebyla. 
Až nyní…

S A L O N  N A U T I C

  V liduprázdné  
  Paříži  

Pro Beneteau je Paříž prestižní domácí výstavou. Stánky 

měla tato značka jak v hale s plachetnicemi, tak 

s motorovými loděmi.

Početné zastoupení měly v Paříži i charterové společnosti, 

které lákaly do všech koutů světa.

Snad nejpočetněji 

zastoupenou skupinou zde 

byli výrobci nafukovacích 

člunů – patřila jim celá 

jedna hala a ze dvou dalších 

ještě polovina. 
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mohli dostat. Ve Francii totiž nelétaly ani vnitro-
státní letecké spoje a nejezdily ani vlaky. 

My jsme tak ale měli skvělou možnost si celou 
výstavu v klidu prohlédnout a měli jsme dosta-
tek času a příležitostí se setkat s mnoha zástupci 
výrobců lodí i příslušenství. Snad nejpočetněji 
zastoupenou skupinou zde byli výrobci nafuko-
vacích člunů – patřila jim celá jedna hala a ze 
dvou dalších ještě polovina. Velikost nafukova-
cích člunů se neustále zvětšuje, a tak téměř 
u každého výrobce najdete v nabídce člun 
dlouhý minimálně 9 metrů, ale také 15 metrů 
a opatřený kajutou pro přespání dvou lidí, kou-
pelnou a kuchyní. Zkrátka loď, na které v po-
hodě strávíte celý víkend. Zastavili jsme se třeba 
u Zodiacu, Lomacu, Hondy nebo Ranieri, ale 
bylo tu spousta dalších značek, o kterých jsme 
dosud nikdy neslyšeli. Zdá se, že tento segment 
trhu musí být v přímořských státech úspěšný. ❯ ❯ ❯

Celá jedna hala byla věnována příslušenství. Objevilo se zde mnoho 

zajímavých novinek a technických vymožeností.

Nafukovací čluny zabíraly téměř celé dvě haly. Jeanneau Sun Loft 47 – plachetnice s prvky převzatými z katamaranů, která se 

v nové sezoně objeví v mnohých charterových destinacích. 

Velikost nafukovacích člunů se neustále zvětšuje, a tak téměř u každého výrobce najdete 

v nabídce člun dlouhý minimálně 9 metrů, ale také 15 metrů a opatřený kajutou pro 

přespání dvou lidí, koupelnou a kuchyní. Zkrátka loď, na které v pohodě strávíte celý 

víkend. Příkladem je i tento Lomac. Na stánku jsme si o situaci na evropském trhu povídali 

s exportním manažerem této značky Riccardem Vitou.

Nechyběl ani velký bazén, kde se provozovaly nejrůznější 

vodní sporty od paddleboardingu po wakeboarding.
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Na stánku značky Four Winns, která patří 
do Beneteau Group, jsme se setkali s ob-
chodním manažerem Jeanem Paulem Ca-
pronem. 

„Před čtyřmi lety, když Beneteau Group pře-
vzala čtyři americké značky lodí – Glastron, 
Welcraft, Four Winns a Scarab, které se vyrá-
bějí v továrně v Cadillacu u Michiganského 
jezera. V Evropě tyto značky začali prodávat 
dealeři lodí Jeanneau a Beneteau. Ale ne-
fungovalo to podle představ, takže bylo 
nyní rozhodnuto o změnách. Pro tyto 
značky se hledají noví dealeři a konečně 
došlo i na výrobu v Polsku,“ vysvětluje Jean 
Paul Capron. 

Jaké modely se v Polsku vyrábějí?

Začali jsme jednou lodí značky Glastron 
a menším modelem Four Winns HD 200 OB, 
který je kombinací elegance a všestrannosti. 
Je 6,12 m dlouhý a 2,5 m široký, takže se dá 
snadno převážet po silnici za osobním 
autem. Je svižný a obratný, což je způsobeno 
hlavně tvarem trupu, který má loděnice pa-
tentovaný pod názvem Stable-Vee® Hull, 

tedy doslova trup ve tvaru stabilního véčka. 
Zajišťuje perfektní stabilitu a kontrolu nad 
plavidlem v ostrých zatáčkách při vysokých 
rychlostech, a to i na větších vlnách. Tím 
umožňuje zadovádět si s mrštnou lodí podle 
svých představ, aniž by bylo jakkoliv ome-
zeno pohodlí posádky. Ač na to člun nevy-
padá, uveze až 11 pasažérů. K dispozici jsou 
dvě prostorná lehátka v přídi, na kterých má 
člověk za jízdy pocit, že doslova létá nad 
vodou. Dále jsou v kokpitu dvě velmi poho-
dlná křesla pro kapitána a jeho spolujezdce 
a za nimi velká lavice přes šířku celého trupu. 
Mezi těmito pomyslnými řadami sedadel je 
v kokpitu dostatek místa na to, aby si nikdo 
nepřipadal stísněně. Pod lavicí se nachází 
úložný prostor, který je na jednodenní výlety 
víc než dostačující. V nabídce jsou různé po-
honné jednotky – zde je vystavena loď s mo-
torem Mercury o výkonu 115 koní. 

Liší se lodě vyráběné v Polsku od těch 
amerických?

Je mezi nimi trochu rozdíl, v Polsku je méně 
volitelného příslušenství a menší výběr ba-
revných provedení, ale jinak jsou lodě úplně 

stejné. Kvalita výroby lodí se v Polsku v po-
sledních letech hodně zlepšila, téměř 
všechny velké evropské značky vyrábějí své 
lodě tam. Zpracování našich lodí je tudíž 
stejně kvalitní jako v Americe.

Zastoupení pro český trh značek Glastron, 
Welcraft, Four Winns a Scarab má firma 
Marine. Jaké výhody výroba v Polsku přináší 
pro českého dealera a potažmo pro budoucí 
majitele lodí?

Samozřejmě je to výhodné zejména proto, že 
se nemusí platit americké clo a doprava ze zá-
moří. Tím se cena nové lodě dostává na vý-
razně nižší úroveň. U modelu Four Winns HD 
200 OB je to necelých 40 000 EUR včetně DPH 
a motoru. Také náhradní díly jsou dostupnější, 
vše je „po ruce“. Pokud se výroba malých lodí 
v Polsku osvědčí a bude pro ně v Evropě do-
statečný odbyt, máme v plánu sem přesu-
nout i větší modely. Na jaro připravujeme 
testy nových modelů pro novináře a budeme 
rádi, když se také YACHT zúčastní.

Děkujeme za pozvání i rozhovor a přejeme 
hodně úspěchů.

Obchodní manažer značek Scarab a Four Winns Jean Paul Capron 

na stánku v Paříži

Four Winns HD 200 OB

Four Winns
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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 a znalecké posudky
l pojištění lodí prostřednictvím společnosti PANTAENIUS

POŘADATEL ČESKÉ NÁMOŘNÍ RALLYE
24. Česká námořní rallye Mistrovství ČR One Design
10. - 17. 10. 2020

ZASTOUPENÍ ZNAČEK

  SUNBEAM 46.1

  HANSE 548

  MOODY DS54

  STEELER 65 S

www.tpscentrum.cz

Samozřejmě tady byli zastoupeni také 
všichni velcí francouzští výrobci lodí, a to 
jak těch motorových, tak plachetnic, napří-
klad Jeanneau, Beneteau, Dufour, Alubat… 
Většina z nich si připravila nějakou světo-
vou premiéru. Ale nechyběly ani zahraniční 
značky jako Regal, Galeon nebo Quicksilver. 
Velká část byla věnována charteru – vysta-
vena zde byla i novinka od Jeanneau Sun 
Loft 47, plachetnice s prvky převzatými 
z katamaranů, která se v nové sezoně ob-
jeví v mnohých charterových destinacích. 

Poměrně velké zastoupení měl i okruhový 
jachting – k vidění byly všechny olympijské 

lodní třídy i další sportovní plachetnice, 
které jsou ve Francii populární. Nechyběl 
ani velký bazén, kde se provozovaly nejrůz-
nější vodní sporty od paddleboardingu 
po wakeboarding, nebo pláž s beachvolej-
balovými kurty. A celá jedna hala patřila 
příslušenství. 

Pařížská výstava, i když má ještě daleko 
k původní slávě, je rozhodně opět mezi-
národní a určitě stojí za návštěvu. Navíc 
předvánoční Paříž je k tomu příjemný 
bonus.

Text a foto Eva Skořepová

K vidění byly také všechny olympijské lodní třídy.

Pardo 38, Evropská motorová loď roku 2020 v kategorii do 14 metrů
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Virtuální výtrhovka zastaví motor a spustí alarm do dvou vteřin poté, co někdo spadne přes 
palubu. Motor lze znovu nastartovat po pěti vteřinách a zahájit záchranu MOB. Pro řidiče na-
fukovacích RIBů a dalších motorových člunů to znamená značné zjednodušení. Výtrhovku 
mají prostě na zápěstí jako hodinky a nemusí řešit žádné šňůry kolem ruky nebo nohy.  
A přitom mají jistotu, že OLAS Guardian jejich loď zastaví v okamžiku, jestliže kdokoliv z po-
sádky spadne přes palubu, čímž se snižuje šance na vážnou nehodu nekontrolovaného mo-
torového člunu. OLAS Guardian může být bezdrátově připojen až k 15 lidem, kteří mají na zápěstí příslušný náramek. Pokud si chce 
jít někdo z posádky zaplavat nebo odejít na břeh, pomocí tlačítka se od systému jednoduše odpojí. Vše se zobrazuje na displeji při-
pojeného mobilního telefonu, takže kapitán může před vyplutím snadno zkontrolovat, zda jsou všichni členové posádky k systému 
připojeni. Pokud někdo spadne přes palubu, aplikace OLAS může automaticky odeslat SMS zprávu s místem a časem nehody 
na zadané telefonní číslo. Cena tohoto zařízení je 250 USD. Více na www.acrartex.com.

Odolná nabíjecí čelovka Fenix HM61R Amber se snadno ukryje v každé kapse, ale ve tmě umí zazářit až 
na 145 metrů. Je osazena diodou Luminus SST40 s teplejším odstínem světla, které barvy v noci podává 
ve věrnější a kontrastnější podobě. V režimu 5 lumenů může dosáhnout výdrže 300 hodin, zároveň umí 
vystupňovat výkon až na 1 200 lumenů, což pro srovnání odpovídá klasické 100W žárovce. Tělo z letec-
kého hliníku je nárazuvzdorné, plně vodotěsné a prachotěsné dle IP68. Nechybí ani pro jachting důležité 
červené světlo, se kterým nebudete na noční hlídce oslňovat posádku. Navíc je čelovka obdařena i výji-
mečnou multifunkčností, kterou určitě oceníte při údržbě lodi. Můžete ji vyjmout z držáku, používat jako 
ruční svítilnu, díky magnetu si ji přichytíte na cokoli železného a jako tzv. „L svítilnu“ si ji sponou připevníte 
třeba na kapsu. O napájení se stará Li-ion akumulátor 18650 s kapacitou 3 500 mAh, který je možné nabí-
jet USB kabelem například nabíječkou na mobil či z adaptéru na 12 V. Cena této 149 gramů vážící univer-
zální noční společnice je 2 299 Kč. Více informací naleznete na www.kronium.cz.

Vývojáři plachet značky Rolly Tasker 
Sails vytvořili novou všestrannou 
plachtu pro rekreační i závodní lodě. 
Code C je kombinací code 0 a asymet-
rického spinakru. Může být použit při 
plavbě s úhlem skutečného větru 
od 65 do 135 stupňů, se spinakrovým 
pněm jej lze použít až do 180 stupňů, 
tedy na čistý zadní vítr. Písmeno C 
v názvu  znamená zkratku pro cruising, 
protože s touto plachtou se opravdu snadno manipuluje. Natáčí se totiž na vlastní 
rolfok. Stačí tedy vytáhnout srolovanou plachtu a rozvinout ji až ve chvíli, kdy je vše připra-
veno. Také halza je snadná – před halzou code C stočíte na rolfok, odhalzujete s hlavní 
plachtou a code C rozvinete na druhém boku. Code C se vyrábí ze spinakrového nylonu 
v různých gramážích podle své velikosti (od 32 do 150 me2). Více na www.rollytasker.com.

Univerzální plachta code C 

Bezdrátová výtrhovka OLAS Guardian 
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Multifunkční čelovka se špičkovým výkonem 
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Společnost Yanmar vyvinula novou vodní hračku nazvanou Wheeebo. Uži-
vatelé kruhové desky přenášejí váhu v požadovaném směru pohybu, čímž 
palubní senzory detekují změnu v rozložení hmotnosti a zapojí motor, aby 
poháněl desku správným směrem. Deska Wheeebo se hodí spíš na hladkou 
vodu řek a jezer nebo na klidné moře. Jak děti, tak dospělí si s ní užijí 

spoustu zábavy. Podle použití a hmotnosti uživatele se vyrábí desky o prů-
měru 140 nebo 150 cm. Je poháněna elektromotorem a vyvine maximální 
rychlost 3 uzly. Nikl-vodíková baterie vydrží 60 minut provozu na jedno na-
bití. Uživatel má k dispozici dva režimy zrychlení a ruční ovladač. V prodeji 
bude na jaře, cena ještě nebyla stanovena. Více na www.wheeebo.com.

Pro letošní sezonu představila firma Plastimo na prosincové výstavě 
v Paříži 100% nepromokavé, teplé, prodyšné a větru odolné ponožky, 
rukavice a čepici. Activ' Merinos jsou rukavice, které užijete v chladném 
počasí. Vnější vrstva vyrobená z 84% nylonu a 16% elastanu je nepro-
mokavá, vnitřní díky 40% podílu vlny merino příjemně hřeje. V nabídce 
jsou ve třech velikostech, pořídíte je za 39,90 EUR. Ponožky Activ’ Cool-
max® kromě toho, že jsou 100% nepromokavé, také rychle schnou. 
Jsou obzvláště pohodlné a prodyšné. K dostání jsou ve čtyřech velikos-
tech za 31,90 EUR. Teplejší verze voděodolných ponožek s využitím 
vlny merino se jmenuje Activ’ Merinos. Je o něco dražší – stojí 
38,90 EUR a v nabídce je také ve čtyřech velikostech. Posledním pro-
duktem této řady je čepice Activ' Polar, která je teplá, nepromokne ani 
neprofoukne. Je vyrobena ze 100% akrylu, uvnitř je 100% microfleece. 
Pořídíte ji za 29,90 EUR. Měla jsem možnost všechny tyto produkty 
na výstavě v Paříži krátce vyzkoušet v bazénu s vodou a jsou skutečně 
nepromokavé a navíc zevnitř příjemné na nošení. Více informací na-
jdete na www.plastimo.com, objednat je lze prostřednictvím českého 
zástupce Plastima firmy Marine – www.marine.cz.

Nová řada ultratenkých luken značky Vetus nese označení FGHF. Lukny 
tvoří velmi tenký hliníkový rám a 12 mm silné tmavě kouřové akrylové 
sklo. Také celý otevírací mechanismus je opravdu tenký, takže lukny jsou 
ploché a praktické. Nevyčnívají nad palubou, snižují tak hluk větru a pa-
luba se snadno čistí. Nová madla dobře padnou do ruky a lehce se otá-
čejí. Lukny se tím pádem snadno otevírají zvenku i zevnitř. Mají CE 
certifikát pro použití při oceánské plavbě. Jejich cena začíná na 299 EUR 
bez DPH. Více na www.vetus.com.

Nová hračka Wheeebo 

Zcela nepromokavé ponožky, 
rukavice a čepice Plastimo 

Ultratenké lukny Vetus 
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Vloni na jaře se jeho novým ředitelem stal 
někdejší šéf Pražské paroplavební společ-
nosti Dušan Sahula, který má zkušenosti 

také s působením na postu provozního mana-
žera ve společnosti Prague Boats. Nástupem no-
vého ředitele, kterému jsme položili několik 
otázek, dostal spolek nový impuls ke skuteč-
nému rozjezdu svých aktivit. 

Jaké jsou hlavní činnosti spolku a k čemu 
primárně slouží?
Cílem našeho spolku je především přispívat 
k rozvoji turistiky kolem středočeských řek 
Labe a Vltava. Snažíme se vytvářet podmínky 
pro lepší využití potenciálu vodních cest 
na území Středočeského kraje a podporu-
jeme budování infrastruktury potřebné pro 

rekreační plavbu a další volnočasové aktivity, 
zejména provozování přístavišť určených pro 
menší a rekreační plavidla nebo výstavbu 
stellplatzů pro obytné automobily a kara-
vany. Přitom spolupracujeme s dalšími sub-
jekty – se Středočeskou centrálou cestovního 
ruchu, Jihočeskou centrálou cestovního 
ruchu, Povodím Vltavy, Povodím Labe, Státní 
plavební správou, Ředitelstvím vodních cest 
a obcemi a městy ležícími kolem řek. Vloni 
v květnu se spolek prezentoval na Festivalu 
vodní turistiky v Hluboké nad Vltavou a v září 
se organizačně podílel na festivalu Slavnosti 
břehu v Roztokách a Klecanech, kde zajišťo-
val přívozní loď a účast vodní záchranné 
služby. S Jihočeskou centrálou cestovního 
ruchu pracoval na studii o ekonomických do-

padech z umožnění plavby do Českých Budě-
jovic a podílel se i na koncepci ekologické 
cyklolodě na Vltavě mezi Klecany a Máslovi-
cemi. Vytvořili jsme také webové stránky, při-
nášející ucelené informace pro uživatele 
vodních cest, kteří chtějí trávit dovolenou 
na lodi nebo u vody.

Vraťme se k tolik potřebné infrastruktuře. Co 
konkrétního bylo již uděláno nebo se chystá?
Výstavbu infrastruktury má v ČR na starosti Ře-
ditelství vodních cest, existuje síť plánovaných 
přístavů a vývazišť, které bude stavět. My jsme 
s nimi uzavřeli gentlemanskou dohodu, že my 
budeme přispívat na vývaziště na krátkodobé 
stání na místech, kde oni stavět nebudou, 
a která budou jimi postavené přístavy doplňo-

Zejména pro podporu rekreační plavby byl založen v roce 2016 spolek 
Středočeské vodní cesty, jehož zakladateli byly Středočeský kraj, společnost 
BG Technik cs a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

S P O L E K  S T Ř E D O Č E S K É  V O D N Í  C E S T Y 

  Rozvoj plavby na Labi a Vltavě  
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vat. V loňském roce byl na to vypsán fond, 
do kterého se přihlásilo několik obcí. Byly pod-
pořeny dvě žádosti – Lázně Toušeň, kde by 
mělo vzniknout přístaviště v oblouku Labe 
pod cukrovarem, a Kárané. Obě vývaziště by 
měla být v provozu již od začátku letošní pla-
vební sezony. Provozovat je budou samy obce. 
Spolek získává dotace, granty a příspěvky pře-
devším ze Středočeského kraje, na výstavbu 
přístavišť by měla být příští rok alokovaná 
částka kolem 6 milionů korun. Předpokládáme, 
že by to mělo stačit na dalších 12 míst.

Kdo si o podporu spolku může požádat?
Kromě zástupců měst a obcí to může být 
jachtklub nebo jakákoli firma či soukromá 
osoba, která třeba provozuje na břehu řeky 
kemp nebo restauraci a chtěla by vybudovat 
také přístavní molo pro hosty. Pokud splní 
všechny podmínky, je velká pravděpodob-
nost, že na dotaci dosáhne. Fond na letošní 
rok by měl být vypsaný v dubnu. Peníze by 
subjekty obdržely během roku a na příští se-
zonu by měla být vývaziště postavená. Jedná 

se o jednoduché stavby a plovoucí zařízení, 
tak by se to mělo stihnout.

Na českých vodách chybí kromě infrastruktury 
také přehledný ucelený informační portál nebo 

publikace, kde by se jachtař či majitel 
motorového člunu mohl dovědět všechny 
potřebné informace k plavbě… 
Některé informace – například o plavebních 
komorách, přístavištích, ubytování, restaura-
cích, sportovních areálech a akcích a podobně 
už zájemci najdou na našem webu. Vše je aktu-
ální, úzce při tom spolupracujeme se Státní 
plavební správou a Povodími Labe a Vltavy. 
Nyní také připravujeme s kolegy publikaci – ta-
kový almanach nejen pro Středočeský kraj, ale 
pro celé Čechy, respektive pro povodí Vltavy 
a Labe, v němž budou základní pravidla 
plavby, aby lidé věděli, jak se na vodě chovat, 
dále komory, mariny pro krátkodobé stání, 
kotviště, restaurace, občerstvení…

Děkuji za rozhovor a držím palce, aby se 
dařilo rekreační plavbu na našich řekách 
nadále rozvíjet.

Text Eva Skořepová

Foto archiv YACHT

www.stredoceskevodnicesty.cz

Dušan Sahula, ředitel 

www.stredoceskevodnicesty.cz – webové stránky spolku Středočeské vodní cesty přinášejí ucelené informace 

pro uživatele vodních cest, kteří chtějí trávit dovolenou na lodi nebo u vody.
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Určitě existuje mnoho dobrých důvodů, proč navštívit právě 
Costa Blancu, ale sedmička je šťastné číslo, a tak začnu s těmi sedmi 
hlavními důvody, proč prozkoumat španělský region Valencie.

  Nejen v zimě s lodí  
  na pobřeží Costa Blanca  Marina v městečku Calpe
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Costa Blanca zahrnuje 600 km pobřeží, 
kde najdete tři mořské rezervace. Mů-
žete využít přes 20 000 míst na kotvení 

ve 40 přístavech, které jsou v historických i od-
lehlých místech obklopených nádhernými plá-
žemi a malebnými středomořskými městy. 

Hlavní devízou celé oblasti jsou skvělé povětr-
nostní podmínky, ať už pro pobyt na plachet-
nici nebo motorovém člunu. Ohromnou 
výhodou je, že v zimě zde teplota klesá pouze 
k 15 °C. Proto jsou místní přístavy ideální pro 
zimní uskladnění lodí a zároveň perfektní zá-

kladnou pro mimosezonní výlety. Z Valencie 
nebo z Denie vás dělí pouhých 45 námořních 
mil od přístavů na Baleárských ostrovech Ibiza 
a Formentera. Navíc je sem dobré letecké spo-
jení. Z Čech můžete letět přímo do Valencie 
nebo s přestupem do Alicante. 

Místní jachtařské kluby pořádají mnoho 
regat, které poskytnou nejen nádhernou po-
dívanou, ale pro zkušenější jachtaře i nezapo-
menutelné sportovní zážitky. Valencia, hlavní 
město tohoto regionu, hostila v roce 2007 
Americký pohár a Alicante je oficiální přístav 
startu závodu The Ocean Race (dříve Volvo 
Ocean Race a předtím Whitbread). Ten zde 
bude startovat opět v roce 2021. Velmi zají-
mavé je muzeum přibližující historii tohoto 
prestižního velmi náročného jachtařského zá-
vodu kolem zeměkoule.

Alicante stojí určitě za návštěvu nejen díky 
krásnému přístavu, ale hlavně pro svoji boha-
tou historii a malebné centrum. Má vynikající 
letecké a pozemní dopravní spojení s hlavními 
evropskými letišti. V Port Alicante se po celý 
rok konají sportovní i společenské akce. Marina 
a jachtklub se nacházejí přímo v centru města. 
Nabízejí 748 kotvišť s kapacitou pro plavidla 
do 60 metrů. Je zde i „Varadero“, což ve španěl-
štině znamená servis, kde se specializují ❯ ❯ ❯

Přístav ve Valencii – hlavní město regionu a hostitel Amerického poháru v roce 2007

Valencie – Oceánografické muzeum
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na opravy nejen exteriérů lodí jako laku, 
antifoulingu a takeláže, ale i interiérů. Také se 
zde dá loď ponechat přes zimu mimo tradiční 
jachtařskou sezonu. K dispozici jsou jeřáby 
s kapacitou až 270 tun.

Pouhých 11 námořních mil od pobřeží Alicante 
leží ostrůvek Tabarca, který byl vyhlášen první 
mořskou rezervací ve Španělsku, kde lze nejen 
zakotvit, ale je i rájem pro potápěče. Pokud po-
plujete po pobřeží na východ směrem k Valen-

cii, můžete využít řadu přístavů a marin, které 
nabízejí místa jak pro plachetnice, tak pro mo-
torové čluny. Pobřeží je zde moc krásné, kop-
covité, tvoří řadu zátok, a tak trochu se podobá 
tomu chorvatskému, na které jsme zvyklí. 

Španělé se snaží chránit moře a přírodu, proto 
je zakázáno kotvit v určitých oblastech. Ale to 
je kompenzováno větším množstvím přístavů, 
kde vždy místo najdete. Mezi ně patří napří-
klad jachtklub v městečku Altea, které také 
stojí za prozkoumání. Nejen díky historickému 
centru, ale také výborné kuchyni. Večer tu mů-
žete na rybím trhu koupit čerstvé ryby z den-
ních úlovků.

Další zastávkou by mohl být třeba jachtklub 
Calpe s jachtařskou školou, kde pořádají 
mnoho jachtařských závodů nejen pro děti, ale 
i dospělé a také jeden plavecký závod na ote-
vřeném moři kolem místní hory.

Posledním velkým přístavem před Valencií je 
městečko Denia. V tamním přístavu jsou dvě 
mariny, jeden jachtařský klub a také výchozí 
místo pro lodě zajišťující pravidelné spojení 
s 60 mil vzdálenou Ibizou a Formenterou. Jsou 
zde kotviště nejen pro plachetnice, ale i pro až 
60 metrů dlouhé megajachty. Jachtkluby jsou 
převážně určeny pro členy, ale nečleny roz-
hodně neodmítnou, a kotviště v nich najdete 
i třeba jen na jeden den.

Alicante – oficiální přístav startu závodu The Ocean Race

Přístav Denia – odtud vyplouvají trajekty na Ibizu a Formenteru.

056-59_Spanelsko.indd   58 25.1.2020   16:28:07



  10/2012    YACHT ❘ 59

in
ze
rc
e

Bemex_Boot Fountaine Pajot Astrea 42.indd   1 31.1.2019   10:17:16

A na závěr plavby rozhodně stojí za to navští-
vit Valencii, hlavní město stejnojmenného re-
gionu. Kloubí se tady dlouhá historie 
Španělska s hypermoderními stavbami, které 
sice způsobily dost kontroverzí, ale jsou to ar-
chitektonické skvosty. A určitě si nenechte ujít 
vyhlášené oceánografické muzeum s nejdel-
ším proskleným tunelem a spoustou exotic-
kých mořských živočichů.

Z odlehlého přístavu na okraji města se 
díky pořádání Amerického poháru v roce 
2007 stalo moderní centrum sportovního 

vyžití a víkendových výletů obyvatel Valen-
cie. Konají se zde mnohé kulturní akce 
a v říjnu tu končí i výstavní sezona Středo-
moří. Valencia Boat Show je malá výstava, 
je však vidět, že pořadatelé se snaží přitáh-
nout do regionu nejen turisty, ale i lodní 
nadšence a průmysl. Pokud si chcete užít 
podzimního sluníčka, a navíc si vyzkoušet 
loď, kterou byste si chtěli koupit, zde máte 
jedinečnou příležitost. Pobřeží Costa Blanca 
vás přivítá s otevřenou náručí.

Text a foto Hana Novotná

Noční pohled na starobylý hrad v Alicante
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Následuje tři čtvrtě roku práce a další jaro 
na lodi všechno funguje. Již se nepo-
tápí, motor běží a čeká tě skvělých pět 

měsíců jachtingu a toulání se po fjordech. A pak 
když loď už máš, už to není jen sen, už můžeš 
plout, kam chceš.

Samozřejmě to všechno až tak jednoduché 
a přímočaré nebylo. Jak mi říkali později místní 
kluci, je hodně lidí, co si koupí starou loď v ro-

mantické představě, že ji opraví a vyplují s ní 
na cestu kolem světa. Jenže brzy dojdou peníze, 
ještě dřív dojde elán a entuziasmus a pracovní 
nasazení. A potom ti blázni sedí na lodi, která 
rychle chátrá, nakonec z ní utečou a ta se pak 
potopí. Protože staré dřevěné lodě se většinou 
potopí v přístavu. Ten kluk, co ji měl čtyři roky 
přede mnou, to byl tenhle případ, akorát se 
ANNA nestihla potopit, i když už měla párkrát 
namále. No a na mě, když jsem na lodi začal pra-

covat, všichni koukali jako na tuplovaného 
blázna. Dokonce se vsázeli, jak rychle to vzdám.

ANNU jsem si našel „na první dobrou“. Neobjíž-
děl jsem spoustu dalších lodí, vlastně žádné, ne-
hledal jsem ji dlouho. Možná jsem věděl, co 
chci, nebo když jsem ji uviděl, věděl jsem, že 
chci právě ji. Nebylo proč čekat, proč se vymlou-
vat, proč to oddalovat. Za rok by už bylo pozdě, 
před rokem ještě moc brzo. Měla všechno, co 

Je to celkem jednoduché, prostě přiletíš v zimě do Norska, koupíš starou 
dřevěnou potápějící se loď se zaplaveným a zaseklým motorem. Plácneš 
si a smlouvu napíšeš na kus ubrousku v baru. A pak doma naložíš auto 
věcmi, zásobami a nářadím a na jaře vyrazíš na sever. 

  Historická tuleňářská   
  plachetnice ANNA v Norsku  ANNA, Norsko, 2019
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jsem chtěl, a to ostatní si opravím, vyrobím, kou-
pím, seženu. Když jsem do ní poprvé vlezl, byla 
naprosto vybrakovaná, ale já to neviděl, já už 
viděl, co kde bude, jak to bude vypadat, jak to 
uvnitř uspořádám. Zatékající palubu, pár shni-
lých prken, odlupující se barvu jsem taky nevi-
děl, viděl jsem pouze, jak bude vypadat, až se 

natře, až se paluba vyspraví. A motor, ten starý 
mercedes, když dám dohromady, bude vrčet 
dalších třicet let. To je kus motoru, s tím se ne-
musíš bát vplout i do tvrdých podmínek. Šest 
válců jen tak nějaká špína v naftě nezastaví.
Po osmi letech na Aljašce na komerčních rybář-
ských lodích a pár letech v lodním servisu na Sla-

pech mi to bylo jasné. Žádná naleštěná skořápka. 
Potřebuji pořádnou loď, nic slabého. Něco, na co 
se můžeš spolehnout. Že to jen tak ve vlnách ne-
rozlámeš, že pojede skvěle i v hnusném počasí. 
A nevadí, že nepofrčí jako blázen. Ideální rychlost 
je, když loď pluje a ty necháš kormidlo kormid-
lem a v klidu si uvaříš v podpalubí kafe a mezitím 
se nic nestane. Jestliže se nepotopila sto let, ur-
čitě ještě pár let vydrží. Když ji stavěli, tak ještě 
poctivě, jako se dneska nic už nedělá. Tvar je ide-
ální. Ve vlnách pluje nádherně. Ještě aby ne, když 
byla do polárních moří. Registrovaná na 49 stop, 
těsně pod padesát. Větší už by byla moc velká 
a menší by byla malá. S ANNOU si přistanu sám, 
kde chci, stálou posádku nepotřebuji. Podpluji 
skoro všechny mosty, s ponorem dvou metrů při-
stanu téměř všude.

Na velkou loď v dobrém stavu nebyly peníze, ale 
dřevěné jsou levné. Takže si ji může koupit 
každý, kdo si na to troufne. Zkrátka nemusíš být 
tak bohatý, aby sis mohl koupit velkou starou 
dřevěnou loď. Spousta nekončící práce, ale stojí 
to za to. Jako to, že nikdo nemá stejnou loď, jako 
je tahle. ANNA je nádherná, já bych řekl, že když 
si někdo má představit starou dřevěnou plachet-
nici, musí si představit ANNU. Často jsem slyšel: 
„Tady přístavní poplatky platit nemusíš, můj 
děda měl podobnou loď, “ nebo „tady jsem vám 
upekla koláč, můj táta taky dělal na dřevěné 
lodi…“ Loď z doby, kdy Jack London dostavěl 
svůj SNARK a vyplul s ním na Tahiti. Z doby, kdy 
Joshua Slocum ještě brázdil moře se svojí SPRAY. 
Z doby, kdy se Roald Amundsen vrátil ze své 
plavby severozápadní cestou. ❯ ❯ ❯

ANNA, Lofoty, 1930

ANNA, Tromsø, 1926, po návratu z lovu tuleňůPrvní majitel a kapitán ANNY Lauritz Benonisen 

s manželkou
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ANNA z Tromsø 

V přestávkách mezi prací na lodi byl čas pátrat 
po její historii. Skoro žádné informace jsem ze 
začátku neměl. Kluk, co mi ji prodal, mi jenom 
říkal, že s ní lovili tuleně na severu Norska 
a na Svalbardu a že byla postavena do polár-
ních moří, do ledu. Postavili ji v roce 1907 v ob-
lasti nazývané Salten. Tak, jak se lodě v Norsku 
dřív stavěly. Z borovice. Trámy na žebra tesané 

sekerou a řezané ručně. Zahnutý tvar tak, jak 
rostl strom v lese. Místo hřebů dřevěné kolíky. 
Žebra jsou pořádné trámy jeden vedle dru-
hého, že mezi ně ani ruku nedáš. Tvar trupu 
jako měla FRAM, aby ji led nerozdrtil, ale vy-
zvedl. Double ender. Plný kýl se silnou traver-
zou vespod a beton jako balast. Měděné pláty 
na přídi proti ledu. Oplachtění gaflový keč. Bez 
motoru.

První majitel a kapitán se jmenoval Lauritz Be-
nonisen pocházející ze Skogsfjordu na úplném 
severu Norska. On a jeho synové loď vlastnili 
dlouhých 75 let. Plavili se s ní v okolí Svalbardu 
a na severu Ruska v Norském a Barentsově 
moři. S ANNOU lovili tuleně a lední medvědy. 
Posádku většinou tvořilo sedm mužů, kteří se 
tísnili v přídi. Zbytek byl nákladní prostor. Ská-
kali z jedné kry na druhou a tuleně lovili nástro-
jem zvaným hakapik. Každé šlápnutí vedle 
nebo uklouznutí znamenalo jistou smrt. V těž-
kých kožešinových oblecích se plavat nedá 
a většinou ani plavat neuměli. Na loď se vraceli 
se staženými kůžemi. Když loď naplnili, vydali 
se po několika měsících na zpáteční cestu. 
Za jednu dobrou sezonu si prý mohli klidně vy-
dělat i na farmu. Ale ne všichni se vrátili. Jeden 
chlápek mi povídal, jak jeho dědeček také lovil 
tuleně na podobné lodi a nevrátil se. Pak někdo 
tu jejich loď objevil, převrácenou se čtyřmi uto-
nulými v přídi a dvěma muži posádky pohřešo-
vanými.  

Během roku 1930 do ANNY instalovali první 
motor Munktell 45 HK, jednoválcový semi diesel. 
Prodloužili loď ze 46 na 49 stop a postavili stro-
jovnu s krytou kormidelnou. Omezili hlavní 
plachtu a hlavní stěžeň začali používat ve spo-
jení s kladkami na vytahování rybářských sítí ze-
jména při zimním rybolovu tresek na Lofotech. 
Další větší přestavba lodě, především strojovny 
a kormidelny, proběhla v 60. a 70. letech sou-
časně s instalací tehdy nového motoru Merce-
des-Benz OM 360 180 HP. V 80. letech loď prodali 
(v té době ji již vlastnili vnuci původního maji-
tele) a nový majitel provedl přestavbu a konverzi 
z rybářské lodě na rekreační plachetnici. Loď zís-
kala opět původní vzhled gaflového keče s ote-
vřenou kormidelnou. 

Když jsem se pustil do pátrání o historii ANNY, 
dohledal jsem jen záznamy z registru polárních 
lodí, což je důkaz, že se ANNA plavila v oblastech 
s ledovcovými poli. Jenže jsem pořád nevěděl, 
jak vypadala původně, ale věřil jsem, že někde 
najdu její pěknou starou fotografii. A tu jsem 
našel. V archivu Nordlandsmuseet nádhernou 
fotografii ANNY ze třicátých let z Lofot. Zasně-
žené hory a desítky lodí v pozadí a ANNA plující 
na vlně. Pak jsem kontaktoval rodinu původního 
majitele, jejíž členové mi zaslali dalších pár histo-
rických fotografií. Třeba tu, na které je ANNA 
ještě pouze jako čistá plachetnice, nebo tu, kde 
je loď vyfocená mezi plovoucími krami na Sval-
bardu, nebo portrét Lauritze, prvního majitele, 
a jeho ženy. A najednou už to nebyla jen loď, ale 

Cesta do Bergenu

V přístavu v Bergenu
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mnoho osudů a životů dalších lidí. Začali se mi 
ozývat a psali mi e-maily, že třeba to byla jejich 
první loď, na které jako mladí kluci vypluli po-
prvé lovit ryby, začali se mne ptát, kdy se 
s ANNOU podívám na sever do Tromsø, že by ji 
ještě rádi viděli.

Opravy na lodi

Když jsem na ANNU přijel a spal na ní první noc, 
strašně pršelo. V lodi pršelo skoro jako venku. 
Tehdy jsme uzavřeli takovou dohodu, já se o tebe 
budu starat, budu dřít, abychom spolu co nejdřív 
vypluli, ale ty mě nenecháš ve štychu. Nebudeš 
mi házet klacky pod nohy. Máš poslední šanci, 
jinak tě tady rozšmelcují bagrem jako spousty ji-
ných starých lodí. Od dalšího dne nepršelo. A pak 
nepršelo asi tři týdny. Mohl jsem zbrousit a natřít 
celou palubu a všechny nástavby a spoustu dal-
ších drobností. Místní za mnou chodili a říkali:  
„Na to si nezvykej, takovéto počasí je tak jednou 
za deset let. “ Následovaly výlety s novými zná-
mými na jejich lodích, koupání, rybaření. Když 
pak začalo pršet, ale do lodi už ne, pustil jsem se 
do motoru. Vypadalo to beznadějně. Zaboha 
s ním nešlo protočit, ale nevypadal špatně. Začal 
jsem ho odstrojovat, že ho vytáhnu ven. Aby pro-
šel světlíkem, chtěl jsem odpojit i americkou pře-
vodovku twin disc. Když jsem si vyrobil z trámů 
a kladek jeřábek a tu dvěstěkilovou převodovku 

Oprava přední paluby Strojovna před a po

Hlavní kajuta Antifouling

❯ ❯ ❯Na slipu
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odmontoval a vytáhl ze strojovny, motor se točil! 
Po pár týdnech trošku špatné nálady (není nic 
horšího než s nepojízdnou lodí stát v přístavu) se 
mi vlilo do žil hodně optimismu a očekávání. 
Hned jsem dal zpět hlavy a běžel pro repasovaný 
startér. Honem jsem vše dozapojil zpátky. Když 
šel ke mně jeden kluk na kafe, hned mi točil star-
térem. Nepotřeboval moc a motor se rozeběhl. 
Po čtyřech letech a blafal jako nový. Prostě ně-
mecká kvalita. Strojovna plná dýmu, jak jsem 
ještě neměl zapojený výfuk, ale oslavili 
jsme to náležitě. 

Druhý den šel kolem šéf z loděnice a možná tro-
chu posměšně mi povídá: „Tak co, nějaké zlep-
šení?“ Jen tak s rukama v kapsách pak můžeš 
říct: „Ale jo, motor už běží!“ Potom jsem rozebral 
tu převodovku, a to bylo nadělení. Jeden zrezi-
vělý kus hřídelí a ložisek. Cena za repasi v Nor-
sku, to samé, co stála celá loď. Na prodej tenhle 
atyp nikde nebyl. A rozebrat jsem to neměl kde. 
A pak, když jsem nad tím v noci přemýšlel, jsem 
se rozhodl to vzít do Čech, stejně jsem se chystal 
za pár dní domů za rodinou. Za den jsme to ro-
zebrali, já si objednal ložiska a různé součástky 

po Evropě a Americe a za čtrnáct dní jsem seděl 
zpátky v letadle s repasovaným vnitřkem převo-
dovky v kufrech. Na podlaze v lodi jsem to složil, 
spustil k motoru, zapojil a ono to běželo! Na to, 
že jsem původní profesí knihkupec, tak dobrý. 
A tak jsem mohl vyplout.

Pak následoval asi další milion oprav. V zimě najít 
slip – skluz, kde mě vytáhnou z vody. V mezičase 
mezi dalšími loděmi, což byly asi čtyři dny, loď 
očistit, zkontrolovat, nabouchat novou ucpávku, 
vytmelit a natřít. 20 litrů barvy na dno. Pak už 
na vodě natřít trup. Přivézt v zimě přes Hargan-
dervidu nové nádrže na vodu. Udělat celý vnit-
řek. Kuchyň, kamna na dřevo, kamna na naftu, 
stůl, kóje na spaní. Zapojit záchod a sprchu. Kni-
hovničku. Nádhera, přesně tak, jak chci já. Jako 
stará rybářská loď, jako loď Slocuma, jako plo-
voucí trampský srub. Loď, kde se nemusíš zou-
vat, kde můžeš štípat dřevo do kamen 
na podlaze. Kde se nemusíš bát zarazit nůž 
do desky stolu. Kde voní nafta a dřevo, whisky, 
horký čaj a doutníky, moře a mokré ponožky.

První sezona ve fjordech 

a plány na další rok

Loď musí plout, ne stát někde v přístavu, a tak 
jsem se s ní toulal od jara do podzimu v okolí 
Bergenu. S manželkou a třemi dětmi, s kama-
rády z Císařské louky, s kluky, co mi pomohli 
s opravami. S lidmi, co si zaplatili, se skauty. 
Tehdy jsem si vzpomněl na první sezonu na 

Expedice Norsko 2019

Práce s plachtami
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Aljašce v roce 2005, kde najednou všechny ty 
věci, co jsem se ve skautu naučil a co možná 
působily zbytečně, najednou dávaly smysl. 
Všechny ty uzly, vaření v ešusu, spaní v mok-
rém spacáku. Možnost dát lidem šanci zažít 
jachting jinak. Tak jako dřív. Na lodi jako dřív. 
Aspoň si to zkusit na pár dní. Jako s autem, 
nemusíš jezdit každý den do práce s veterá-
nem, ale když máš prázdniny, je to zážitek, 
na jaký se nezapomíná. Pro mě je to zážitek 
pokaždé, když zatočím kormidlem a odrazím 
od břehu. Ten pohled je úplně jiný, ten pocit, 
když ANNA pluje vlnami. A je radost se o to 
podělit s jinými lidmi, kteří o to mají zájem. 
Opuštěné zátoky, rybaření, vytahování pla-
chet, večery u kamen s kytarou. Koupání 
za hezkého počasí v průzračné vodě. Žádné 
návaly lodí. Jen pár hodin plavby od Bergenu 
a pluješ sám ve fjordu. Krajina jako na Aljašce. 
Hluboké lesy, prázdná mola ke kotvení. Ne-

spočet zátok. Stará dinghy na palubě, když 
chceš plout na břeh, anebo si jen tak veslovat 
zátokou. Oheň na pláži a ulovení krabi z vlast-
ních klecí. Největší luxus – svoboda a volnost.

ANNA je můj sen, ale něco si na sebe musí vy-
dělat charterem. Asi by mě to stejně nebavilo, 
jen tak si jezdit pro zábavu. Je mnohem lepší 
potkávat se na ní s novými lidmi, vytvářet 
nová přátelství a zažívat dobrodružství. V roce 
2020 je od června do září k pronájmu v okolí 
Bergenu. Nicméně jsem navázal spolupráci 
s vodními skauty, a tak nás čeká několik „sai-
ling campů“, je to taková splátka skautingu 
a příležitost dát možnost skautům ze země, 
která nemá moře, vydat se na plavby. Plánuji 
dva delší výlety na Shetlandy do Skotska. Do-
stal jsem totiž nabídku od jednoho chlápka, 
co má exvelrybářskou loď, která je stejně 
stará jako ANNA, zúčastnit se výročí „Shetland 
Bus“. Válečné operace, kdy lodě norských ry-
bářů za druhé světové války odvážely z Nor-
ska uprchlíky před Hitlerem a pak zpět 
za temných nocí převážely zbraně a agenty. 
Tahle stará velrybářská loď absolvovala asi 30 
„tripů“ a otec současného majitele na ní slou-
žil v posádce. Tak poplujeme společně. 

A pak? Pak možná už na podzim na sever 
do Tromsø, přeci nemůžu mít loď s domov-
ským přístavem v Tromsø a nepodívat se tam. 
No a další léto? Třeba Lofoty, Svalbard…

Text a foto Petr Kos

ANNA z Tromsø
Délka 49 stop (15 m, s čelenem 
 a člunem vzadu asi 20 m)
Šířka 16,5 stop (5 m)
Ponor 7 stop (2 m) 
Hmotnost 42 tun
Motor Mercedes-Benz OM 360 Marine 
 z roku 1973
Oplachtění gafl ový keč
www.sailboatanna.com

TECHNICKÉ ÚDAJE

Plavba se skauty
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Jako obvykle jsme zvolili aklimatizační 
pobyt – zastávku v polském Gdaňsku. Vy-
užili jsme ji k návštěvě námořního muzea, 

projížďce po přístavu až na historickou Wester-
plate, místo, kde padly z německé bitevní lodě 
Schleswig-Holstein první výstřely druhé svě-
tové války. Nevynechali jsme impozantní nově 
vybudované muzeum, kde zaujme expozice, 
která nerozlišuje mezi agresory Německem 
a sovětským Ruskem. Další den jsme navštívili 
Sopoty a přístav Gdynia, kde jsme měli to 
štěstí a zastihli otevřený torpédoborec z druhé 

světové války a oba polské školní plnoplachet-
níky, dnes již muzejní DAR POMORZA a stále 
funkční DAR MLODZIEZY. Po třech dnech ná-
ročného pobytu jsme s přestupem v Oslo pře-
letěli do nám již známého Tromsø. V tomto 
městě za polárním kruhem jsme končili v roce 
2014 naši plavbu Severním ledovým oceánem 
kolem Špicberků až do severního Norska, kde 
jsme tehdy vraceli loď. Nikde blíž cíli naší 
plavby – Lofotám – jsme loď k charteru nenašli. 
Naše rozhodování usnadnila také skutečnost, 
že syn jednoho z nás (a na to jsme hrdí – svého 

času absolvent našich jachtařských kurzů) za-
kotvil jako profesionální kapitán malé charte-
rové flotily v severním Norsku. 

Pronajali jsme si tedy od jeho mateřské spo-
lečnosti katamaran Lagoon 450 F v kom-
pletní zimní výbavě čili s dokonalým 
topením nejen v interiéru lodi, ale i v rozsáh-
lém kokpitu, který byl kompletně uzavřen 
stanovými plachtami. Flybridge – kormidelní 
stanoviště – bylo také plně uzavíratelné 
a byli jsme za to rádi. Do Tromsø jsme dora-

Naše expediční skupina zocelená Antarktidou, patagonskými fjordy, 
mysem Horn i Špicberky vyrazila tentokrát opět za polární kruh, 
a to do severního Norska na plavbu Tromsø – Lofoty a zpět. 

  Lofoty  Hanningvaer – fotbalové hřiště na skále 

za polárním kruhem
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zili za vytrvalého deště a teploty kolem jed-
noho stupně Celsia. Na Lofoty nás čekalo cca 
200 Nm přeplavby, kterou jsme bohužel ne-
mohli absolvovat po volném moři, jak by se 
nám líbilo, protože vanul intenzivní protivítr, 
který nás zahnal do vnitřních vodních cest 
mezi fjordy. Provozovali jsme tedy více méně 
motorový jachting. 

První den jsme dopluli do malé perfektně 
chráněné vesničky Stø na ostrově Langøya, 
kde jako téměř všude v severním Norsku bylo 
molo vybavené elektrickou přípojkou. Samo-
zřejmě že jsme se museli jít do vesnice pře-
ptat, jestli tam můžeme zakotvit, protože 
většina těchto míst není určena pro návštěv-
níky, ale vždy někomu patří. Norové zrovna 
neoplývají srdečností, ale chovají se korektně 
a vždycky nás zakotvit nechali. Hospody 
v našem smyslu jsou v Norsku prakticky ne-
známou věcí, každopádně v malých vesnic-
kých osídleních, ale i ve městech jsou 
otevřeny pouze restaurace, a jen ve velikých 
městech, jako je Tromsø, je nějaký ten bar, 
který ale Norové obsazují hlavně v pátek. 
Vzhledem k extrémním cenám pití všeho 
druhu Norové předehřívají kotle doma z lahve 
nakoupené v jednom ze zdejších monopol-
ních obchodů a poté se úsporně vydají 
do baru na jeden drink. Tam navážou známost 
na jednu noc (ale opatrně) se souhlasem 
málem písemným! A hurá do tepla domácí 

postýlky. Malé vesnice jsou v podvečer úplně 
mrtvé a venku nepotkáte ani živáčka. Na Lofo-
tech samotných je řada vesnic zcela vylidně-
ných a domky jsou přeměněny na hotelová 
zařízení, mimo sezonu prázdné. 

Další den jsme popojeli dál mezi fjordy – stále 
na motor, obklopeni úžasnou krajinou, nic-
méně pořád ještě za deště – k malému letišti 
Stokmarknes, kam dorazilo poslední z řady 
ztracených zavazadel. (Ne jednou, ale několi-
krát na cestě tam i zpět se totiž stalo, že v Oslu 
ztratili kufr. Na cestě domů to nevadí, na cestě 
tam jeden ze členů posádky dva dny existoval 
s vypůjčeným oblečením.) Měli jsme pocit, že 
celé miniletiště ovládá jedna starší dáma, která 
zároveň dělá řízení letového provozu, odbavení 
cestujících a zavazadel, i bezpečnostní kont-
rolu. Možná, že tam ještě někdo jiný byl, ale 
naše delegace vyslaná na břeh ho nepotkala.

Následující den jsme absolvovali asi 20 mil ko-
nečně po atlantické straně – tentokrát za skvě-
lého jachtingu na zadoboční severozápadní 
vítr. Pro mě nejkrásnější zážitek z celé plavby – 
oceán je oceán. Chviličku jsme váhali, jestli 
k vjezdu do souostroví máme použít úžinu, kde 
se vytváří známý nebezpečný vítr Maelstrom. 
Po poradě jsme si řekli, že hrdinů jsou plné 
hřbitovy a mořské dno a zvolili jsme bezpeč-
nější cestu o jednu úžinu blíž na sever. Tím také 
skončilo naše krátké plachtění a začali jsme se ❯ ❯ ❯

Stø na ostrově Langøya
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opět toulat mezi jednotlivými ostrovy jako mo-
torová loď. Horská scenérie kolem nás ubíhala 
jako v kýčovitém filmu. Všude zasněžené štíty, 
na loukách dole se občas pásl nějaký ten doby-
tek, ale kupodivu ho nebylo mnoho. Zdejší 
ekonomika po staletí stála a padala s treskami. 
Lidé bydleli častěji v izolovaných usedlostech 
a některé domky na břehu fjordu přímo nabá-
daly ke snění o klidu a míru daleko od civili-
zace. Nicméně museli jsme si uvědomit, že zde 
půl roku vládne tma a že až poměrně do ne-
dávna tady musel být dost krušný život. Norsko 
bylo vlastně velmi chudá země, dokud se zde 
nenašly zásoby ropy. Z rozhovoru s místními 
jsem měl takový dojem, že si to vůbec neuvě-
domují, že na staré doby už zapomněli a jako 
by měli pocit, že ropa poteče věčně. Velice mě 
překvapilo tvrdě levicové a protizápadní smýš-
lení téměř všech mladších lidí, se kterými jsem 
mohl mluvit, a absolutní nedostatek představy 
o tom, kam takový socialismus vede, když není 
podporován ropou tryskající ze země. Další věc, 
která mě překvapila, byl zvláštní vztah k ekolo-
gii, kdy si nikdo netroufá vyhodit do vody je-
diný papírek, a přitom na konci toho 
jednoznačně nejkrásnějšího fjordu celého sou-
ostroví najdete místo dvou původně úžasných 
vodopádů dvě veliké roury končící v nevzhled-
ných betonových krychlích zcela „ekologic-
kých“ vodních elektráren. 

První den na Lofotech jsme zakotvili v populární 
vesničce Nusfjord na ostrově Flakstadøya. Vypa-
dalo to tam opravdu půvabně, jen tam zcela 
chyběli lidé. Stojany, na kterých se kdysi sušily 
tresky, byly prázdné a z původní rybárny bylo 
nyní již jen muzeum. Vyvazování v malinkatém 

přístavu byl docela oříšek. Kromě velmi malého 
prostoru k manévrování byl ještě ponton, ke 
kterému jsme se vyvazovali, jenom málo nad 
vodou, takže skok našeho populárního Všudy-
býlka Tomáše z poměrně vysokého boku kata-
maranu skončil jak jinak než třemi úskoky zpět 
a pádem do vody. Bylo by to celkem žertovné, 
jako známá scénka na toto téma opakující se 
v Hrabalových povídkách, kdyby ale nejdříve 
nehrozilo přimáčknutí jeho hlavičky mezi trup 
lodě a ponton (to ale náš kormidelník toho dne 
mistrovským manévrováním zvládnul) a kromě 
toho, že voda byla 0 °C stupňů teplá, respektive 
studená. Nicméně Tomáše jsme vylovili a využili 
jsme dokonalého zařízení na sušení mokrých 
oděvů v zastřešeném a uzavřeném kokpitu. 
Všudybýlka jsme rozehřáli k tomu určenými ná-
poji a vypravili jsme se do vsi. V toto květnové 
období jsme míjeli stále jenom prázdné domky, 
které slouží jako hotelové pokoje. Našli jsme 
tam ale zcela výjimečně otevřenou a funkční re-
stauraci, kde si naše posádka ukájela své zvrhlé 
chutě pojídáním velryb, tuleňů a vodního ptac-
tva, jinde nedostupných to lahůdek. Samo-
zřejmě, že účet s několika lahvemi vína byl 
astronomický. Prakticky nikde jsme se v Norsku 
nenajedli ani ve velmi průměrné restauraci pod 
cca 2 000 Kč na osobu. 

Následujícího dne byl norský státní svátek, při-
pluli jsme do administrativního centra oblasti 
Leknes na ostrově Vestvågøya. Opět jsme se po-

Vjezd do Trollfjordenu

Ponton v přístavu Nysfjord

066-71_Lofoty.indd   68 27.1.2020   12:37:05



2/2020   YACHT  |  69

PLAVBA   CHARTER 

hodlně vyvázali ke krátkém molu a náš domes-
tikovaný česko-norský kolega chviličku hledal, 
kde uhradit skutečně nevelký poplatek, který se 
v řadě případů házel v obálce do obyčejné 
schránky. Státní svátek – Den ústavy – se nám 
odměnil tím, že absolutně všechny bary a re-
staurace ve městech byly zavřené. S výjimkou 
orientálního Kebabu vedeného imigranty. Když 
jsem viděl rozsah přistěhovalého obyvatelstva 
z celé Afriky a Blízkého východu do této země 
polární noci, sněhu a tmy, nemohl jsem si s hoř-
kostí nevzpomenout, jak mi kdysi dávno 
po ruské okupaci naší země dost arogantním 
způsobem odmítli Norové udělit vízum s velmi 
nepříjemnými slovy, že o žádné přistěhovalce 
nestojí. Inu časy se mění. Dnes jsem rád, že mě 
osud tehdy do žádné severské země nezavál. 
Nechtěl bych s těmi, kterým se to povedlo, dnes 
měnit, zvláště ne v případě Norska. 

Pěšky jsme se dostali do města. Ulice byly le-
movány svátečně vyšňořenými obyvateli a je-
jich druhá půlka kolem nás hrdě defilovala 
ve slavnostním průvodu s dechovými hud-
bami vyhrávajícími břeskné pochody a kolem 
nás pochodovaly školy, krojované spolky, ha-
siči, prostě to vše, co od nás známe už jen 
z předválečných archivních záběrů, protože 
u nás tento pocit sounáležitosti v obyvatelstvu 
zcela vymizel. Velmi hezké mi přišlo, že průvod 
zvlášť zvolil trasu kolem domova pro starší ob-
čany, jehož personál staré dámy a pány vyvezl 
ven, přikryl dekami a procházející je všichni sr-
dečně zdravili. Se závěrem průvodu se větší 
část naší posádky dostala až do centra, kde 
byly ve sportovní hale připraveny různé la-
hůdky, ke kterým přispěl každý z obyvatel 
a naše posádka byla ke stolu srdečně pozvána.

Příští den – tedy den byl stále, – půlnoční čer-
vánky už zase střídalo slunko – nás přivítal 
krásným počasím, kdy jsme opět projížděli 
změtí fjordů a ostrůvků velkých i nejmenších. 
Kotviště bylo pak na chráněném pustém místě 
mezi mnoha ostrůvky. Náš kameraman vypus-
til svůj dron a obdařil nás sérií naprosto úžas-
ných fotografií i filmových záběrů z dálky 
i z blízka. Tři stateční se dokonce vykoupali. 
Nicméně jak statečně tam skočili, tak méně 
statečně se záhy téměř prali o místo u lodních 
schůdků, aby se dostali zpět do tepla. 

Následujícího dne nás čekala místní Zlatá ulička 
a Karlův most dohromady – fotogenický Troll-
ffjorden. Vjížděli jsme do zužujících se stěn 
za krásného osvětlení, takže z toho byly nád-

herné fotografie. Na konci přišlo částečné rozča-
rování z velmi necitlivého umístění ekologických 
elektráren, které nám ale celkový dojem roz-
hodně nezkazily, zvláště když jsme se k nim ob-
rátili zády. Po levé straně jsme na skalní stěně 
sledovali starý námořnický archiv. Je to zvyk 
na hezkých místech barvou zvěčnit památku 
na svou přítomnost, dělají to námořníci velikých 
lodí na betonových molech, dělají to jachtaři 
v populárních přístavech, například v Hortě 
na Azorech, tady mi to až tak půvabné nepřipa-
dalo, ale tradice je tradice. Bohužel památku 
na návštěvu Jardy Bernta s jeho krásnou plachet-
nicí SPICA už smyly zimní bouře – nenašli jsme ji. 

Toho dne večer jsme dopluli do Henningværu 
na ostrově Austvågøya, kde jsme našli v hlubo-
kém zálivu uprostřed města úvaziště přímo 
pod velmi noblesní restaurací. Městečko bylo 
jako vždy perfektně čisté, půvabné, dokonce 
na některých rámech se stále ještě sušily 
tresky, což bylo provázeno příslušným popu-
lárním čichovým vjemem. Jak si nevzpome-
nout na slavný výrok ze Švejka na adresu 
opilého polního kuráta: „Stinkt aber der Kerl 

wie ein Stockfisch – Smrdí ten chlap jak sušená 
treska.“ Město samo už zase byl jeden velký 
hotel, je proslulé svým fotbalovým hřištěm, 
které je zbudováno na skalních výběžcích – 
muselo to být jistě jak technicky, tak finančně 
neobyčejně náročné. 

Další den se aktivnější část výpravy jala zkusit, 
kam až dojde v okolních horách. Vyšplhali 
na menší kopec do úctyhodných cca 700 m 
výšky a šťastně dorazili zpátky na loď. Poté 
jsme využili celodenního světla a za půvab-
ných půlnočních červánků a přízračného 
světla bílé noci jsme pokračovali dál směrem 
k severní části Lofot, kde jsme na jakési silnici 
uprostřed ničeho pomocí člunu vysadili nor-
skou snoubenku našeho rezidenta, která se 
odtamtud skutečně, pro nás zázračným způso-
bem, dostala až zpět domů do Tromsø. My 
jsme zakotvili opět „na divoko“ a následujícího 
dne jsme absolvovali prohlídku jedné z pev-
ností, které si zde budovali Němci ke střežení 
příjezdu do přístavu Narvik. V tomto fjordu 
vládla také čilá nákladní doprava velkých lodí. 
Jinak jsme po cestě potkávali občas místní 

Vzácná chvíle plachtění ve Vestfjordenu

❯ ❯ ❯
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osobní dopravní lodě, které suplují autobuso-
vou a vlakovou dopravu v této změti ostrůvků. 
Tu a tam jsme také potkali, ale relativně ojedi-
něle, rybářský kutr. Více bylo lodí obsluhujících 
všudypřítomné rybí farmy.

Po celou dobu část naší posádky intenzivně 
a úspěšně lovila ryby. Nejčastějším úlovkem 
byly tresky. Loď byla vybavena i fishfinderem, 

ale norská snoubenka – mořská bioložka – nám 
poradila, že nejlépe se ryby chytají tam, kde je 
pod vodou kopec, a to na jeho straně 
po proudu, kde ryby stojí v zákrytu chráněny 
před proudem. Návnadu pomocí zátěže je třeba 
spustit až na dno, pak ji vytáhnout asi o metr 
výše a pohybovat jí nahoru a dolů. Úlovky byly 
skutečně bohaté, nicméně já osobně jsem se je 
zdráhal konzumovat, protože bez výjimky 

všechny ryby měly plný trakt parazitů. Místní 
sice říkali, že to nevadí, že je maso v pořádku, 
jen je třeba je opatrně vyvrhnout, mě to ale ne-
přesvědčilo. Nicméně většina posádky statečně 
konzumovala a nic zvláštního se jim nepřiho-
dilo, takže asi mé obavy, respektive nedostatek 
statečnosti, byly zbytečné.

Potom následoval už jen dlouhý návrat trošku 
jinou trasou zpátky do Tromsø. Vyvázání v do-
movském přístavu, doplnění nafty, která v této 
naftařské zemi byla všechno jenom ne laciná. 
Večeře v noblesní restauraci a pak už jen závě-
rečný večírek v místním baru. Tento bar – jeden 
z mála ve městě – je zajímavý tím, že byl zřízen 
v budově bývalého pokusu o nádraží, které zde 
bylo postaveno, ale nakonec sem dráha údajně 
nikdy nedorazila. Pokud by se člověk nedíval 
na ceny, které pro Nory nejsou při jejich pří-
jmech až tak astronomické jako pro nás, tak by 
se dalo říci, že zde vládla příjemná atmosféra. 
Nejpopulárnější člen výpravy byl náš kamarád, 
který zrovna v tuto dobu měl cool vzezření 
v podobě bujných dlouhých prošedivělých 
vousů a vlasů a k tomu příslušně mohutnou po-
stavu, takže místní babičky pod dojmem vypi-
tých panáků se k němu jen hrnuly, oplácávaly 
ho a nadšeně volaly: „Viking, Viking!“

Návrat do Tromsø

Uzavřené kormidelní stanoviště obsazené početnou hlídkou
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JACHTY A KATAMARANY

ZASTUPUJEME NEJVĚTŠÍHO DEALERA V EVROPĚ
NEJKOMPLEXNĚJŠÍ NABÍDKA NA TRHU

ŠIROKÁ 6, 110 00 PRAHA 1 - JOSEFOV
TEL./FAX: +420 222 310 129 
MOBIL:   +420 602 254 932
CHARTER@PINOS-YACHT.CZ
WWW.PINOS-YACHT.CZ

IGOR PIÑOS
ZNÁME CO PRODÁVÁME - UŽ 25 LET! KIRIACOULIS
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PIÑOS YACHT
NÁMOŘNÍ JACHTING

AUTORIZOVANÝ PRODEJ LODÍ

FINANCOVÁNÍ Z CHARTERU

CHARTER - NA CELÉM SVĚTĚ

ZARUČENÝ VÝNOS - ŽÁDNÉ KAMPELIČKY

BAVARIA, DUFOUR, BENETEAU, JANNEAU, 
ALUBAT LAGOON, FOUNTAINE PAJOT

KAPITÁNSKÉ ZKOUŠKY
MDČR 

VÝHRADNÍ ZÁSTUPCE

Město Tromsø je podobně jako Praha devasto-
váno návaly turistů. Aspoň tam ale většinou neby-
dlí. Přivážejí je veliké cruisery, z nichž vyběhnou 
tisíce lidí, kteří nic neutratí, protože všichni mají all 
inclusive na lodi. Koupí si jednu pohlednici, pokud 
místo toho ale neodešlou na Facebook své vlastní 
selfie z mobilu, a večer zase jedou dál. 

Můj dojem z Lofot byl, že se jednalo o krásný 
výlet v nádherné krajině, ale připadal jsem si tro-

chu jako na hausbótu, který se projíždí zatope-
nými alpskými údolími. Plachtu jsme použili jen 
krátce, jinak to vše byla motorová záležitost. Sa-
mozřejmostí je naprosto perfektní značení bój-
kami, ale na nějaké veliké nákupy nebo 
stravovací provozy zde můžete rozhodně zapo-
menout. Co mě se týče – krása, ale jednou sta-
čilo. Pravděpodobný potenciál bych viděl 
v nějaké přidané hodnotě, například v období 
pozorování velryb či v zimě polární záře nebo 

naopak v kombinaci jachtingu se skialpinismem. 
Plavba byla krásná, poučná a díky jako vždy 
skvělé posádce a našemu česko-norskému ski-
pperovi velmi příjemná. Jen trochu více turis-
tická než mořeplavecká. Tak se z toho jedeme 
vzpamatovat na jarní Balt.

Text Igor Piňos

Foto Igor Piňos a Zbyněk Ságner (dron)

www.pinos-yacht.cz

Lofoty

Tromsø
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Pro osmičlennou posádku:
● 4 filátka z platýse
● mrkev
● pórek
● sůl, pepř
● máslo

Rybu osolíme, opepříme. Zeleninu nakrájíme 
na nudličky. Nejdřív na másle orestujeme 
mrkev. Přidáme pórek, ochutíme solí 
a pepřem a směsí naplníme rybu. Vytvoříme 
rolky. Ty položíme na napařovací hrnec 
a cca 10 minut napařujeme. Před servírová-
ním lehce podlijeme olivovým olejem nebo 

omáčkou. Můžeme podávat s čerstvou 
bagetou nebo pečenými malými 
bramborami.  

 Omáčka k rybě:
● 24 g creme fraiche
● 4 žloutky
●  rybí vývar z koster 

(zhruba 1 dl)
● 4 lžíce citronové šťávy
● sůl a pepř
● špetka cukru
●  pažitka nebo jiná čerstvá bylinka 

(např. estragon) 

Do vodní lázně vložíme mísu s polovinou ry-
bího vývaru, žloutky a citronovou šťávu. 
Za stálého šlehání prohřejeme, až omáčka 

Platýs je vyhledávanou rybou pro své jemné a libové maso, které je 
vhodné téměř pro všechny druhy úprav v kuchyni. Často je podáván 
s krémovými omáčkami, které podtrhnou jeho chuť. 

A B Y  V Á M  N A  L O D I  C H U T N A L O  /  5 9 .

  Platýs s krémovou omáčkou  
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www.bluerent.cz

Na cestách jako doma!

BLUEMOBIL ELITÉ, předváděcí bez registrace, 
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HAPPY 420, nové 5/2018, najeto 66 000 km
délka 5,96 m, 6 os. jízda, prost. interiér, markýza, 
nosič kol. ZÁRUKA!
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zhoustne. Podle konzistence přidáváme 
další lžíce vývaru. Pak vmícháme zakysa-
nou smetanu a bylinky, prohřejeme, oso-
líme a opepříme.

Doporučujeme podávat s bílým vínem, 
jako jsou například Pinot Blanc, Char-
donnay nebo elegantní vína z řecké od-
růdy Malagouzia, třeba z vinařství 
Domaine Papagiannakos, jehož návštěvu 
vám umíme zajistit po cestě z athén-
ského letiště do Olympic Mariny.

Dobrou chuť přeje ALTUMARE.

Text a foto Michaela Kapičková

www.altumare.cz 
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  Komu patří  
  Josef Rössler-Ořovský  

Soukromá mansarda Josefa Rösslera-Ořovského v budově ČYKu s dochovaným mobiliářem – nově zrekonstruovaná, uvedená 

do původní podoby v r. 2017. Ořovský mansardu obýval až do své smrti, sloužila k soukromým schůzkám i jako konspirační místnost 

v období první světové války. Do roku 1965 byla v držení manželky Ořovského Alby.

Josef Rössler-Ořovský musí patřit všem, a to bez rozdílu. Dnes již nikdo nespočítá, 
kolik kilometrů provesloval, kolik hodin píchal pádlem na své kanadské kánoi, 
kolik otupil bruslařských nožů, kolik lyží ošoupal či kolikrát musel měnit 
potrhané plachty. Výčet sportů, ve kterých zanechal svoji stopu, je ohromující 
a pravděpodobně ani není úplný. Připomeňme si tohoto galantního pána, rytíře 
českých sportsmanů – vloni by se dožil rovných sto padesáti.
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Všeobecně uznávaným datem narození 
Josefa Rösslera (i na jeho náhrobku 
na Vyšehradě) je 29. 6. 1869, ač v mat-

ričním zápise farnosti při kostele Nejsvětější 
Trojice ve Spálené ulici na Novém Městě praž-
ském jest psáno datum narození 30. 6. a křest 
se jménem Josef Ludwig datován 3. 7. 1869. 
Narodil se do rodiny zámožného drogisty 
v centru Prahy. To mu v mládí umožňovalo 
sportování a jistou finanční nezávislost. Jeho 
otec, rovněž Josef, jej přivedl k veslování, leč 
mladý pán sportu zcela propadl, a to nejen 

veslování. Miloval atletiku, účastnil se mno-
hých závodů a školní povinnosti začaly pokul-
hávat. Nepomohlo ani přijetí pseudonymu 
Ořovský (český překlad jména Rössler), pod 
kterým figuroval na sportovních přihláškách, 
aby otec nevěděl a bystrozoři C. a. K. školní in-
spekce neměli podezření. Ono totiž sportování 
bylo tehdy studující mládeži zapovězené. 

Školu ošálil, ne však tak svého otce. Ten ho jed-
noho dne vyvedl ještě před startem z hřiště 
a Josef musel na studia do Německa. Tam ale 

❯ ❯ ❯

Memoriál Rösslera-Ořovského – putovní 

plaketa jachtařského závodu, jehož první 

ročník se jel již v roce 1933.

Josef a Karel Rösslerové na oplachtěném 

MAŇÁSKU, 1885

1869 – Narozen v červnu.
1872 – Regatta – česko-německý veslařský 
klub se spojil se spolkem sdružujícím dvojja-
zyčné kroužky bruslařské. Vznikl gigant s 325 
členy a jazyk lámajícím názvem Spojený 
klub bruslařský a veslařský Regatta v Praze – 
Vereinigter Eis-Club und Ruder-Club Regatta 
in Prag. Členem je Josef Rössler senior.
1875 – Češi se odtrhli a založili Český veslař-
ský a bruslařský klub (ČVBK) Praha.
1879 – Z ČVBK se odděluje VK Blesk.
1881 – Ve dvanácti letech zakládá Bruslař-
ský závodní klub Praha.
1884 – S bratrem Karlem staví „ježdíka“ – 
kajak ze tří prken (později zvaný „maňásek“), 
sjíždějí Berounku, Tichou Orlici a část Labe.
1885 – Začíná s rychlobruslením.
1887 – V osmnácti letech objednává norské 
brusle a lyže, 5. 1. absolvuje prvosjezd 
na Václavském náměstí, zakládá ski-klub, 
dalšími členy jsou K. Rössler, A. a E. Bürger-
meisterovi, vítězí v Cross Country na Letné 
v lehké atletice (první atletické závody 
v Česku), loďař B. Kunc na Smíchově vyrábí 
jasanové závodní lyže dle norských vzorů…
1888 – Vstupuje do VK Blesk, vítězí 
na juniorské čtyřce nad Rowing Clubem 
a R. C. Regattou, začíná na kajacích prová-
dět „ river camping“ se stanováním.
1889 – Iniciuje první mezinárodní mistrov-
ství Čech v rychlobruslení pořádané Rowing 
Clubem. 13. 1. zavádí „bandy hockey“ 
(na ledě) a pořádá první veřejné utkání, 
15. 9. vítězí v podzimních závodech skifů.
1890 – Jako jednoroční dobrovolník si od-
bývá prezenční vojenskou službu v Terstu, 
kde ve veslování získává 1. místo, závodí 
i v Benátkách, Capo d´Istria a Celovci (svoji 
loď pojmenoval po své dívce EMILKA, 
na svých cestách po Evropě ji vozil s sebou), 
pluje na jachtě arcivévody Štěpána, na kutru 
rytmistra Zuboviče nebo na cvičné lodi ital-
ského klubu Società delle Regate, v Terstu 
a Klagenfurtu je mistrem v rychlobruslení.

Podobizna Josefa Rösslera-Ořovského 

ve věku 55 let – kresba z roku 1946, 

autor Pavlíček

Josef Rössler-Ořovský 
v datech

Veslování v Terstu jako trojka (třetí zprava), 1890
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bez dozoru začal sportovat naplno. Proto se 
jeho studia opět přesunula, tentokrát do Terstu, 
který tehdy patřil Rakousku-Uhersku a kde síd-
lila vojenská flotila monarchie. Otec netušil, co 
tím způsobí, Josef Rössler-Ořovský zde objevil 
sportovní plachetnice. Sportoval i při studijních 
praxích ve Francii a Anglii, kde získával nejen 
zkušenosti, ale hlavně přátele a kontakty na roz-
ličné sportovní kluby. Žil střídmě, šetřil peníze, 
za které pořizoval sportovní vybavení, a to po-

skytoval sportovcům ve své vlasti. Po návratu 
ho dokonce otec vydědil. Ani to mladého 
Rösslera neodradilo a on nadále věnoval veške-
rou svoji energii rozvoji českého sportu.

Živelná láska k přírodě a ke sportu jej provázela 
celým životem. Nabídl české mládeži sport a kul-
turu těla jako něco zcela nového v době, kdy 
národ dával přednost vysedávání a politizování 
v hospodách a kdy se o výletu do Chuchle mluvilo 

1891 – Ve Frankfurtu nad Mohanem hraje 
fotbal a vesluje, vítězí na skifu ve Vídni 
a v Terstu, na dvojce v Benátkách, v Praze 
závodně bruslí.
1892 – 17. 1. zakládá v Bruslařském závod-
ním klubu a v Rowing Clubu organizovaný 
„bandy hockey“ dle midlandských pravidel, 
na jaře vesluje v Rowing Clubu de Paris a zá-
vodí na umělém ledě v Le Pole Nord – vítězí, 
učí se jachting v Société des Voiliers na jachtě 
FANTASIE, jejímž majitelem je P. M. Lelouey.
1893 – V Anglii plachtí u J. Dorlii, trénuje 
na osmách Oxford – Cambridge, po návratu 
do Prahy zavádí ve veslařině styl rychlého 
tempa, zakládá Český Lawn Tennis Club 
(první tenisový klub v Rakousku vůbec), pro 
který kupuje pozemek na Židovském ostrově 
(dnes Dětský ostrov), kde přechodně bydlí 
a stará se o přípravu kurtů, v červenci se stává 
mistrem Čech na skifu v Roudnici, v Praze pak 
Mistrem veslařem, dopomáhá Ústřední jed-
notě veslařů Čech v uznání členství ve Fédé-
ration Internatinale d´Aviron (Rakouský 
veslařský svaz tomuto kroku pochopitelně 
brání), na podzim zakládá Český Yacht Klub.
1894 – Slučuje První český Lawn-tenis Club 
s Lawn-tenis Cerklem a vzniká mohutný klub, 
který pořádá řadu turnajů, zakládá Český 
Scullery Cercle pro středoškolskou mládež 
s odbory tenisu, fotbalu a hokeje (po zániku 
klubu se z fotbalové sekce stává S. K. Slavia), 
obhajuje titul mistra Čech na skifu.
1895 – Konal se první ročník Jarního sculer-
ského závodu, který se později stal součástí 
veslařských Primátorek a dodnes se jezdí pod 
názvem Jarní skulérský závod Rösslera-Ořov-
ského, na vlastní náklady (i v roce 1896) posílá 
českého skifaře na mistrovství Evropy, Gustav 
Langhans dojel pokaždé třetí, spory s Rakušáky 
eskalují a vyústí v bojkot českého veslování.
1896 – Pořádá první lyžařské závody ve Stro-
movce, na podzim svolává první fotbalový 
kongres, spolu s M. Švagrovským a bratry 
Rudly zakládá Českou amatérskou atletickou 
unii, které po několik let předsedá.
1897 – Stojí u založení závodního Českého 
Ski Klubu a v únoru organizuje prvé mezi-
národní lyžařské závody v Dolních Štěpani-
cích, stal se mistrem Čech v rychlobruslení, 
díky osobní intervenci povoluje Evropská 
veslařská federace pořádání mistrovství Ev-
ropy v Praze, Ořovský upisuje 1 000 Kč na je-
jich organizaci, ale Ústřední jednota pro 
vnitřní nesváry pořádání závodů odmítá.
1898 – Přihlašuje Český Lawn-tenis klub 
do mezinárodní asociace v Londýně, vy-
hrává tenisový turnaj, v březnu na Císařské 
louce soudcuje první fotbalové derby mezi 
Slávií a Spartou (byl tehdy jediným majite-
lem překladu pravidel) – výsledek 0:0, 
Sparta sice vstřelila gól, ale Rössler-Ořovský 
ho dodatečně po zápase odvolal, protože 
podle tehdejších pravidel musely oba sou-
peřící celky s góly souhlasit a Slavia nesou-
hlasila, gól tedy nebyl uznán a nevraživost 
pražských „S“ byla na světě, na skifu vítězí 
v Roudnici a v polském Krakově.
1899 – V dubnu po obtížné korespondenci 
a nemalých výdajích umožňuje zájezd muž-
stva univerzity Oxford k fotbalovému zá-
pasu s S.K. Slavií, jenž se uskuteční i přes 

Josef Rössler-Ořovský jako ambasador Českého 

olympijského výboru spolu s tenistou Žemlou 

na olympijských hrách ve Stockholmu roku 1912

Bruslař

Lyžníci
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jako o cestě do Ameriky. Nespokojil se ovšem 
s tím, že nové ideje přinesl, ale prosazoval je a sám 
šel příkladem. Neztrácel optimismus, přesvědčo-
val, předváděl, o sportu psal a kreslil, v každé 
volné chvíli sám sportoval a vítězil. Škarohlídů si 
nevšímal – ignoroval je, tím však získával i zástupy 
nepřátel. Jako každý, kdo chce něco dokázat.

Naštěstí byl obratným a pohotovým diploma-
tem, ovládal několik cizích jazyků a pokud šlo 
o sport a český národ, žádná oběť mu nebyla 
dost malá. Souputníky na sportovním poli mu 
byli dva velikáni. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský 
(1861–1943), generální tajemník Mezinárod-
ního olympijského výboru, předseda Klubu 
českých turistů a autor dodnes uznávaných 
knih o etiketě, a Miroslav Tyrš (1832–1884), 
který založil Sokol a dal mu tělocvičné i mo-
rální zásady.

Ze života Josefa Rösslera-Ořovského vyčnívají 
dvě úsměvné příhody. Ta první se týká lyží. V roce 
1881 se svým bratrem Karlem zakládá Bruslařský 
klub Praha. Zakládajícím členům bylo tehdy 12 
a 11 let. O šest let později zatouží chlapci po kva-
litnějších nožích vyráběných v Norsku. Napíší si 
tedy o katalog. Podpis Bruslařský klub Praha. Co 
ale chcete po Norech, ti si podpis přeloží jako 
Bruslarův ski klub v Praze a ke katalogu bruslí při-
kládají i katalog lyží. Oba Rösslerové se chytí 
a lyže objednávají. Norská firma Heude a Gustaf-
sson z Christiánie (Oslo) nezklamala, ale pražská 
celnice si nevěděla s lyžemi rady. Nakonec je 5. 
ledna 1887 proclila jako „Holzwaare gemeine, 
nicht lackierte“ (dřevo prosté, nelakované). 
Jedno vázání z rákosu, druhé z řemenů pone-
chali celníci bez povšimnutí. Pod dohledem po-
bavených rodičů a sousedů nacvičují telemark 
na dvorku v Jindřišské ulici, a ještě téhož večera 
za svitu lamp sjíždějí čerstvě zasněžené Václavské 

intriky z Vídně, které Angličany varovaly 
před násilnostmi ze strany Čechů, v květnu 
spolu s Guth-Jarkovským zakládá Český 
výbor pro hry olympijské a navrhuje uspo-
řádání zimních her v Krkonoších, v červenci 
organizuje první fotbalový zápas Čechů 
proti Berlínu.
1900 – V ČLTK zavádí také stolní tenis, pro-
sadil samostatnou účast českých sportovců 
na II. olympijských hrách v Paříži, byl zvolen 
prvním zpravodajem olympijského výboru.
1903 – 21. listopadu v Jablonci nad Jizerou 
založil Svaz lyžařů v Království českém, první 
lyžařský svaz na světě vůbec.
1905 – Pořádá závod lyžařů na 50 km, 
do horských bud (po vzoru z plaveckých 
hospůdek na Vltavě) zavádí staniční knihy, 
které mapují rozvoj lyžování.
1906 – V lednu je z jeho podnětu založena 
Law-tenisová asociace, stává se jejím před-
sedou a přihlašuje ji do mezinárodní asoci-
ace v Londýně, zúčastňuje se olympijských 
meziher v Athénách, je jmenován do roz-
hodčího sboru gymnastů, stává se členem 
Organizace gymnastů a helénských profe-
sorů tělocviku při athénské univerzitě, je 
představen řeckému králi jako jeden z nej-
přednějších sportovců Evropy.
1908 – S J. Bucharem přednáší v Praze 
o krásách Krkonoš, v Jilemnici a ve Vysokém 
nechává vyrábět lyže pro děti horalů, aby se 
lépe dostávaly v zimě ze škol a nemusely 
v nich přespávat, podílí se na výstavbě Zlaté 
vyhlídky na Benecku, pořádá vánoční dob-
ročinné kurzy, zastupuje Ústřední jednotu 
veslařů na kongresu v Luzernu, je přítomen 
na olympijských hrách v Londýně.
1910 – Je delegát na kongresu v Christiá-
nii (Oslo), přiváží do Čech z Kanady pravé 
plátnem potažené kánoe, jejichž následná 
výroba je podnětem k masovému rozvoji 
kanoistiky a vodní turistiky, 19. 6. je hlav-
ním rozhodčím prvního ročníku veslař-
ských Primátorek.
1911 – Bere na sebe spolu s Ph. R. Feltlem 
závazek a ručí za úvěr na stavbu nové lodě-
nice ČYKu, vede české fotbalové mužstvo 
na mistrovství Evropy pod českou vlajkou, 
spolu s A. B. Svojsíkem zakládá první oddíl 
skautů a junáků.
1912 – Dokončení loděnice ČYKu (nynější 
budova) umožňuje rozmach jachtingu, vede 
české mužstvo spolu s Dr. J. Guthem-Jarkov-
ským na olympiádě ve Stockholmu, při 
ČYKu zakládá první oddíl vodních skautů.
1913 – Zakládá Svaz kanoistů.
1914 – Organizuje velkou výpravu londýn-
ského Winter Sport Clubu do Krkonoš, jako 
vynikající šermíř České zemské školy G. Herg-
sella je vyslán coby delegát na světový šermíř-
ský kongres v Paříži, zastupuje český národ 
na olympijském kongresu a ČYK při tamních 
Nautických slavnostech, opět čelí výpadům 
rakouské delegace proti samostatné účasti 
Čechů a Maďarů na plánované olympiádě 
v Berlíně 1916, po vypuknutí světové války je 
označen za politicky podezřelého (rovněž tak 
Guth-Jarkovský), je vyšetřován za vlajku Čes-
kého Yacht Klubu, úřady vyhrožují uzavřením 
klubu a zabavením majetku.

Jako jachtař, 1912

Táboření na Sázavě, 1914 (Ořovský s dcerou 

v pravém dolním rohu)

Kánoe na Vltavě Jako skaut

Se svojí COMASSAGEROU, Štěchovice 1920

❯ ❯ ❯
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náměstí. O pár dní později zakládají při Bruslař-
ském závodním klubu ski-klub, první lyžařský 
spolek v Evropě mimo Skandinávii.

Druhá příhoda je o mnoho let mladší. Na olympij-
ském kongresu konaném ve Stockholmu roku 
1912 vypukl spor o to, mohou-li Češi vystupovat 
jako samostatný národ. Tato otázka se řešila již 
řadu let, ale tentokrát vyvrcholila deklarovaným 
bojkotem ze strany rakouské výpravy prezento-
vané Ottou Windischgrätzem. Argumenty, že 
v předchozích letech Češi již samostatně vystupo-
vali, nepomáhaly. Do sporu se vkládá i legační rada 
rakouského velvyslanectví hrabě Kolowrat. V nouzi 
nejvyšší vyndá Josef Rössler-Ořovský z kapsy zla-
tou desetikorunu a podá ji rozhodujícím delegá-
tům. Ti čtou: „Franciscus Josephus I., D.G. Austriae 
Imperator, Hungarie et Bohemiae Rex…“ (Franti-
šek Josef I., z Boží milosti císař rakouský, král uher-
ský a český). Výrok zněl jasně. „Pokud mají Češi 
svého krále, jsou nesporně národem a mají právo 
na samostatné vystupování. “ Česká výprava pak 
pochoduje v úvodním ceremoniálu pod vlajkou 
s českým lvem a s nápisem „Autriche-Tcheques“. 

Josef Rössler-Ořovský by se pro sport rozdal. 
S uspokojením, ač nemocen, sledoval, kolik no-
vých lodí pluje každým rokem po řekách. Jak při-

1916 – Na Dobříšském zámku zkouší ski-
jöring (jízda na lyžích při tažení psů či koní), 
pro vodní skauty nechává u p. Šíleného 
ve Vltavotýně zhotovit hausbót PETR VOK, 
se kterým pak podniká strastiplnou cestu 
do Prahy.
1918 – Již druhý den po vzniku republiky 
spoluorganizuje a řídí Skautskou poštu, která 
zabezpečuje doručování důležitých informací 
a zásilek mezi úřady a osobnostmi pomocí 
kurýrů, zapojuje se do obohacení společen-
ského a sportovního života, zve zahraniční 
sportovce a kluby na návštěvu republiky, or-
ganizuje vznik Čs. olympijského výboru.
1919 – Jede jako odborník léčebných pro-
středků s delegáty Čs. červeného kříže 
do Paříže, opatřit nejdůležitější léčiva.
1920 – Vede s Guthem-Jarkovským čs. muž-
stvo na olympijských hrách v Antverpách.
1921 – Organizuje slavnostní vyjížďku flotily 
ČYKu u příležitosti 50letého jubilea plavby 
první parolodě na Vltavě (26. 5. 1871), 
působí mezi organizátory Masarykových 
her v Praze.
1922 – Jako starosta Čs. svazu junáků se 
účastní mezinárodního Jamboree skautů 
v Anglii za předsednictví gen. Baden-Powe-
lla, zakladatele skautingu.
1923 – Spolu s V. Pavlouskem a Dr. J. Synáč-
kem organizuje mezinárodní lyžařský kon-
gres v Praze, kde z postu předsedy navrhuje 
vznik Mezinárodní lyžařské federace.
1924 – Je přítomen kongresu v Chamonix 
(2. 2. schválen návrh na vznik federace – 
La Fédération Internationale de Ski – FIS), 
tamtéž se účastní Týdne zimních sportů, v Pa-
říži na OH zastupuje ČOV a ČYK při závodě 
v Le Havru a na Sieně jako jachtař-náhradník.
1925 – Na kongresu MOV v Praze prosazuje 
zpětné uznání her v Chamonix za I. zimní 
olympijské hry.
1927 – Na své kánoi COMMASAGERA 
dobývá v ČYKu první cenu v počtu ujetých 
kilometrů.
1928 – Vede lyžaře spolu s Guthem-Jarkov-
ským na zimní olympijské hry ve Sv. Mořici 
jako delegát ČOV a zároveň jako náhradník 
za ČYK je přítomen na olympiádě v Amste-
rodamu, při speciálním závodu plachtičů-
-náhradníků obdrží upomínkovou 
olympijskou medaili.
1929 – Zakládá Čs. jachetní asociaci a stává 
se jejím předsedou, v Anglii se účastní 
skautského Jamboree, poměry v ČOV jej 
přiměly složit funkci generálního sekretáře, 
kterou zastával 38 let, byl to i projev solida-
rity s Guthem-Jarkovským, který podal de-
misi na funkci předsedy výboru 
z obdobných důvodů.
1930 – V červenci a srpnu pořádá dvě vý-
pravy anglických námořních skautů na Vl-
tavu, kterých se i přes pokročilou nemoc 
aktivně účastní.
1931 – Skládá svoji předsednickou funkci 
v Čs. jachetní asociaci a stává se jejím čest-
ným členem, stále vyplouvá na své COM-
MASAGEŘE.
1933 – 17. ledna vyplul již naposled po vo-
dách řeky Styx.

S manželkou na verandě ČYKu, 1912

Ilustrované zápisy ve Staničních knihách 

(Štěchovice 1912) – „Výlet lyžecký 1912

Ráno v 6 z Prahy, dráhou do Pikovic, přes 

Sázavu zamrzlou po lyžích –20 °C, 25 cm sněhu, 

jasno, kolem hory Medníku na lesovnu 

Habernu – Brunšov – přes Vltavu po ledě lyžmo 

– Štěchovice – Kocába – Červená Hůra – 

Sv. Jánské proudy (zde oběd, na ohni jsme se 

hřáli), pak hřebeny směrem ke Slapům, pak 

z vrcholu t.zv. Třebenickou silnicí do Štěchovic. 

A zde u Přibíka se máme dobře! Odtud jedeme 

po lyžích přes Sv. Kiliána do Libřic ke vlaku.

Ahoj a Skol“
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bývají zápisy do staničních knih vodáckých 
i lyžařských. Jak se sport stává každodenní sou-
částí české mládeže. Přejme si, aby v každém 
sportovci bylo něco z Josefa Rösslera-Ořov-
ského, z jeho houževnatosti, cílevědomosti 
a národní hrdosti. Patří nám všem a děkujme 
mu za to, co pro nás v oněch pionýrských za-
čátcích vykonal.

Josef Rössler-Ořovský zemřel 17. 1. 1933 
ve věku nedožitých 64 let. O kamenný ná-
hrobek byly opřeny jeho lyže, moc 
dlouho však nevydržely. Kámen za pár let 
zcela zahalí zelený břečťan.

Text a foto Martin Houska 

a archiv ČYK

Vztyčení státní vlajky v ČYKu 20. října 1918 Josef Rössler-Ořovský

Josef Rössler-Ořovský s Vítězslavem 

Pavlouskem vysvětlují Tomáši Garriguovi 

Masarykovi průběh závodů na Vltavě 1919.

Náhrobek Josefa Rösslera-Ořovského 

na Vyšehradě

www.marine.cz

+420 491 474 045 
obchod@marine.cz
   praha@marine.cz

L I V E  T H E
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Nové modely

2020

Uvidíte na výstavě 13.–15.3.2020
FOR BOAT

Hala č. 3
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Na startu se potkaly tři nejnovější trima-
rany světa – MACIF, SODEBO ULTIM 3 
a MAXI EDMOND DE ROTHSCHILD, 

čtvrtý byl o generaci starší modernizovaný 
ACTUAL LEADER. Závodily pouze tříčlenné po-
sádky, které tvořili dva závodníci a jeden „media-
man“, jenž se staral o mediální publicitu týmu. 
Startovalo se v severozápadním větru o rychlosti 
30 uzlů. Na čelo se dostal MACIF Francoise Ga-
barta, který letěl rychlostí až 34 uzlů.

Pořadím ale zamíchaly srážky s neznámými 
předměty. Poškozené kormidlo na trimaranu 
MACIF a zničený foil na trimaranu MAXI ED-
MOND DE ROTHSCHILD Francka Cammase zna-
menaly pro oba trimarany ztrátu a nutné 
zastávky k opravám. MAXI EDMOND DE ROTH-
SCHILD se rozhodl pro zastávku v Salvadoru da 
Bahia v Brazílii, kam připlul v 9 hodin ráno 
a večer byl už zase schopen pokračovat se 100% 
připravenou lodí. MACIF zvolil Rio. 

K otočnému bodu v Riu připlul jako první tým SO-
DEBO ULTIM 3, MAXI EDMOND DE ROTHSCHILD 
ztrácel 247 Nm, za ním připlul ACTUAL LEADER se 
ztrátou 340 Nm a až jako poslední vyrazil směrem 
na Kapské Město MACIF. Blížila se však hluboká tla-
ková níže, a tak se posádka trimaranu SODEBO 
ULTIM 3 rozhodla k nezvyklému kroku – otočila loď 
a zamířila zpět, aby se nedostala do extrémně sil-
ného větru, který by mohl loď poškodit. Nechala se 
tak předjet trimaranem MAXI EDMOND DE ROTH-
SCHILD, na který se už dotáhl MACIF. SODEBO 
ULTIM 3 se k nim připojil a znovu se vydal směrem 
na Kapské Město. Se ztrátou 160 Nm mil plul 
ACTUAL LEADER. Ve velmi silném větru přes 
30 uzlů tak pluly všechny čtyři trimarany společně 
se zrefovanými plachtami a jejich posádky se sna-
žily je hlavně nepoškodit. Tvrdé podmínky pano-
valy po celou dobu plavby až k ostrovu Gough, kde 
lodě musely halzovat, aby se nedostaly za zakáza- ❯ ❯ ❯

Čtyři nejrychlejší trimarany 
na světě vyrazily 
5. listopadu v 11 hodin 
na unikátní závod, jehož 
trasa vedla z francouzského 
Brestu k Rio de Janeiru, 
dál ke Kapskému Městu 
a zpět Atlantikem na sever 
do cíle v Brestu.

Start v Brestu 
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nou hranici plovoucího ledu. MAXI EDMOND DE 
ROTHSCHILD si pomalu, ale jistě vytvářel náskok. 
Do vážných problémů se opět po srážce s nezná-
mým předmětem dostal trimaran SODEBO ULTIM 
3. Odneslo to kormidlo na jednom z plováků. 
U Kapského Města točil jako první tým MAXI 
EDMOND DE ROTHSCHILD s náskokem 160 mil 
na MACIF, a za ním v těsném závěsu ACTUAL 
LEADER. Kvůli problémům s kormidlem byl 
nucen v Kapském Městě kromě SODEBA znovu 

přistát i MACIF. Trimaran SODEBO ULTIM 3 na-
konec musel ze závodu odstoupit. Na sever 
tedy pokračovala již jen trojice lodí. Předpoklá-
dalo se, že na této pro závody neznámé trase 
bude vát stabilní pasát, místo toho se trima-
rany potýkaly s bezvětřím. MAXI EDMOND DE 
ROTHSCHILD plul těsně kolem Afriky, MACIF 
naopak daleko na západ. Dlouhou objížďkou 
se chtěl dostat do silnějšího větru a doufal, že 
soupeře zase předjede.

Na strategii se kromě členů posádky podílejí 
také specialisté – weather routeři – Marcel Van 
Triest pracuje pro MAXI EDMOND DE ROTH-
SCHILD, Christian Dumard (již dvakrát přednášel 
na toto téma pro české jachtaře v Praze) pro 
ACTUAL LEADER a Jean-Yves Bernot pro MACIF. 
Nakonec se ukázalo, že nejlepší trasu vybral Mar-
cel Van Triest pro MAXI EDMOND DE ROTH-
SCHILD – ten se jako první dostal k Azorům 
a s frontou v zádech letěl do cíle s náskokem 

Vítězný trimaran MAXI EDMOND DE ROTHSCHILD – posádku tvořili Franck Cammas, Charles Caudrelier a mediaman Yann Riou. 

Na třetím místě doplul trimaran ACTUAL LEADER s posádkou Yves Le Blevec, Alex Pella a mediaman Ronan Gladu. 

Druhé místo a trimaran MACIF s posádkou Francois Gabart, Gwénolé Gahinet a mediaman Jérémie Eloy 
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1 200 Nm před svými soupeři. Nakonec měl 
v cíli, kam připlul 5. prosince krátce před půl je-
denáctou dopoledne, náskok celých 1 800 Nm. 

Trasu, která měřila 17 083 Nm, uplul za 28 dní, 
23 hodin, 24 minut a 46 vteřin průměrnou rych-
lostí 24,57 uzlu.  „Během závodu jsme nechtěli 

riskovat. Několikrát jsme pluli na plný plyn, jindy 
jsme se ale drželi zpátky. Nikdy jsme nešli 
do zbytečného rizika, zvlášť v jižním Atlantiku, 
kde jsme zažili hlubokou tlakovou níži. Ze zá-
vodu si odnášíme mnoho cenných zkušeností 
i několik nápadů, jak naši loď ještě zrychlit,“ 
uvedl v cíli Franck Cammas. „Máme první loď, 
která byla navržena k tomu, aby opravdu létala 
na foilech přes oceány. Pracoval na ní designér 
Guillaume Verdier a celý náš tým GITANA. Žádná 
jiná jachta ještě neletěla na foilech po tak dlou-
hou dobu,“ dodal Charles Caudrelier.

O necelé tři dny později doplul do cíle trimaran 
MACIF v čase 31 dní, 20 hodin, 43 minut 
a 50 vteřin. Za dalších téměř h 5 hodin dorazil 
do cíle i ACTUAL LEADER.

Text Eva Skořepová

Trimaran SODEBO ULTIM 3 s posádkou Thomas Coville, Jean-Luc Nélias a mediaman Martin Keruzoré vzdal závod v Kapském Městě. 
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Trasa závodu
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R O L E X  S Y D N E Y  H O B A R T  R A C E

     Vánoční tradice  

Miliony diváků tak mohly 
sledovat napínavé sou-
boje nejen těch nejrych-

lejších plachetnic, tradičních rivalů 
– COMANCHE, WILD OATS XI, 
BLACK JACK, SCALLYWAG a INFO-
TRACK, ale všech 157 lodí, které se 
postavily na startovní čáru. Pod-
mínky tohoto závodu bývají velmi 
složité, předpovědi často nevychá-
zejí, a tak nikdy není jasné, kdo 
bude v Hobartu první. 

Přece jen největším favoritem byla 
australská maxijachta COMANCHE, 
kterou vedl její majitel James Coo-
ney, do posádky letos přibyl také 
Mike Sanderson, vítěz Volvo Ocean 
Race. A svou roli potvrdila. Zvítězila 
v čase 1 den, 18 hodin, 30 minut 
a 24 vteřin.

Start se vydařil lodím INFOTRACK 
a SCALLYWAG, v závěsu za nimi 
pluly WILD OATS XI a BLACK JACK. 

COMANCHE se držela o několik set 
metrů zpět. Na startu vál stálý vítr 
o rychlosti 12 uzlů, který postupně 
zesílil na 16 uzlů. Jakmile se však 
COMANCHE dostala ze zátoky 
na otevřené moře, během chvíle 
převzala vedení, které udržela až 
do cíle.

Druhá doplula INFOTRACK se ztrá-
tou 44 minut a třetí vloni vítězná 
WILD OATS XI, té letošní ročník ne-
vyšel. Na bronzovou příčku se pro-
drala až v samém závěru, když 
předjela BLACK JACK i SCALLY-
WAG. V handicapu IRC zvítězila loď 
TP52 ICHI BAN Matta Allena, která 
proplula cílem na 11. místě. Také 
na dalších příčkách skončily lodě 
TP52 – druhá byla GWEILO a třetí 
QUEST.

Text Eva Skořepová

Foto Kurt Arrigo/Rolex
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Na Štěpána, tedy 26. prosince, byl v Sydney odstartován 
již 75. ročník jedné z nejznámějších regat na světě.

Závodní lodě 

opouštějí Sydney…

V handicapu IRC zvítězila ICHI BAN.

Jako první proplula cílem COMANCHE.
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bro vybojoval Holanďan Nicolas Heiner 
a třetí byl obhájce titulu Maďar Zsom-
bor Berecz.

Ondřej Teplý se celý závod pohyboval 
na začátku druhé desítky, zajel jedno 
skvělé třetí místo, ale do „top ten“ se na-
konec nedostal. Celkově skončil na vyni-
kajícím 15. místě. A to nezávodil na tom 
nejlepším materiálu, který má v sou-
časné době k dispozici. Ten musel zůstat 
v Evropě, aby byl připraven na poslední 
kvalifikaci na olympiádu – na závod 
světového poháru, který se koná 
od 13. do 19. dubna  v italském Janově. 
Pokud pojede Ondra ve stejné formě 
jako v Austrálii, kvalifikace by mu ne-
měla uniknout. 

O další místa na olympiádu budou v Ja-
nově bojovat i ostatní naši reprezen-
tanti ve třídách Laser, Laser Radial, 
49erFX a RS:X-ženy. Jediným zatím kva-
lifikovaným jachtařem je Karel Lavický, 
který závodí na windsurfu RS:X.

Text Eva Skořepová

Foto Robert Deaves

Na startu bylo 62 závodníků 
z 23 zemí. Mezi nimi nechyběl 
ani náš jediný reprezentant 

Ondřej Teplý. Tréninkové podmínky byly 
skvělé a také závod proběhl za ideál-
ního jachtařského počasí – bylo teplo, 
slunečno a vál silný stabilní vítr. Pouze 
jeden den se nezávodilo a jeden den 
foukal vítr slabší. Celkem se odjelo 
deset rozjížděk včetně finálové.

I když závod nebyl olympijskou kvalifi-
kací, konkurence byla veliká. Některé 
týmy, například USA, zde měly svou ná-
rodní kvalifikaci na olympiádu. Závod 
s přehledem vyhrál Novozélanďan 
Josh Junior. Do první desítky se vešel 
ještě jeden reprezentant tohoto ostrov-
ního státu zaslíbeného jachtingu. Stří-

Od 16. do 21. prosince se závodilo na mistrovství světa olympijské třídy Finn. 
Konalo se v Royal Brighton Yacht Clubu v Melbourne v Austrálii.

     Mistrovství světa  
     třídy Finn v Austrálii  

Ondřej Teplý

Na startu
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Český reprezentant Karel Lavický z YC DIM Bez-
drev, který závodí na windsurfu třídy RS:X, byl 
v úterý 17. prosince v českobudějovickém Me-
tropolu vyhlášen třetím nejlepším sportovcem 

Jihočeského kraje za rok 2019. K jeho nominaci 
vedla hlasující odborníky z řad jihočeských 
žurnalistů a představitelů sportu především 
jeho úspěšná kvalifikace na OH v Tokiu 2020 
i jeho další úspěchy v evropských soutěžích. 
Na stupních vítězů ho předběhl pouze čtyřná-
sobný vítěz této ankety letecký akrobat Martin 
Šonka a sjezdařka na divoké vodě Anežka Pa-
loudová. Řečí čísel Martin Šonka z Aeroklubu 
Tábor získal 217 bodů, vodní sjezdařka Anežka 
Paloudová 123 bodů a Karel Lavický 112 bodů. 
Karel Lavický, který v době vyhlašování vý-
sledků plnil roli trenéra SCM třídy BIC Techno 
na soustředění ve Španělsku, se osobně předá-
vání cen nemohl zúčastnit. Cenu přebíral jeho 
otec Pavel Lavický, známý českobudějovický 
pedagog na gymnáziu J. V. Jirsíka. Ten vedl 

syna od mládí ke sportu. Původně chtěl ze 
syna vychovat hokejistu či lyžaře, ale mladík, 
který trávil prázdniny na chatě u Lipenského 
jezera, se zakoukal do windsurfingu. Od prv-
ních krůčků se věnoval závodnímu okruho-
vému windsurfingu. Jeho nezměrná píle a vůle 
být mezi nejlepšími a dokázat naslouchat 
radám nejlepších ho dovedla již potřetí 
za sebou na letní olympiádu ve třídě RS:X. 

Na základě rozhodnutí rady České trenérské aka-
demie byl Michael Maier nominován na ocenění 
Trenér roku 2019 v kategorii individuálních sportů. 
Návrh ČSJ na laureáta do trenérské Síně slávy ČTA 
letos nevyšel. Petr Topiarz se do finální šestice lau-
reátů pro rok 2020 nedostal, zároveň je ale auto-
maticky zařazen do nominací pro schvalování 
laureátů do Síně slávy v roce 2021. Michael Maier 
byl v roce 2019 trenérem Ondřeje Teplého, který 
závodí na olympijské lodní třídě Finn, v níž zazna-
menal vynikající výsledky, především 15. místo 
z 62 lodí na mistrovství světa, 19. místo z 84 lodí 
na mistrovství Evropy, 8. místo z 26 lodí na světo-
vém poháru v Miami a 13. místo z 25 lodí na svě-
tovém poháru v Enošimě. Petr Topiarz (19. 5. 1942) 
byl trenérem v TJ Tatran Praha společně s Václa-
vem Drbohlavem, který byl do síně slávy uveden 
v minulém roce in memoriam. Sám také závodil 

na olympijské plachetnici třídy Finn. Jeho rukama 
prošla celá řada úspěšných závodníků – Veronika 
Kozelská Fenclová (účastnice OH 2012 Londýn 
a OH 2016 Rio de Janeiro), Radka Dobnerová 
(účastnice OH 1992 Barcelona), Tomáš Musil (OH 
kampaň na olympijské třídě 470), Lukáš Neumann 
(OH kampaň na 49eru), Martin Kubový (úspěšný 

reprezentant lodní třídy Fireball)… Měl skvělé or-
ganizační schopnosti, i v osmdesátých letech se 
jeho svěřenci zúčastňovali mezinárodních závodů, 
a to i v západních zemích, dokázal také přivézt ten 
nejlepší možný jachtařský materiál ze zahraničí. 
Slavnostní vyhlášení proběhne 6. 2. 2020 v praž-
ské Lucerně.

V Yacht clubu CERE v Praze-Podolí proběhlo 8. 1. setkání závodníků, rodičů a přátel mládežnické lodní 
třídy 29er. V samotném závěru večera byly vyhlášeny výsledky celoroční soutěže Jachting hledá Skiff-
meistera. Suverénními vítězi se stala posádka Jaroslav Čermák a Petr Košťál. V úvodu večera zhodnotil 
trenér Sportovního centra mládeže David Křížek celou loňskou sezonu. Vyzdvihl pozitivní vrcholy, ale 
neopomněl zdůraznit věci, na kterých je třeba intenzivněji pracovat. Poté následovalo představení druž-
stva SCM A a SCM B pro nadcházející sezonu a dvou posádek pro reprezentační družstvo juniorů. Dalším 
bodem byl plán letošních akcí a závodů, včetně přípravy zimních soustředění ve španělské Barceloně. 
Závodníci byli obeznámeni s tréninkovým plánem a v závěru došlo na vyhlášení soutěže Jachting hledá 
Skiffmeistera. První oceněnou posádkou byly Lucie Košatová a Anna Košťálová, které získaly nejvíce 
hodnotících bodů z SCM B. Cenu jim předal předseda Komise talentované mládeže Ondřej Bobek. A pak 
už došlo k vyhlašování absolutního pořadí. Na třetím místě skončila posádka Anna Justová a Petr Tupý, 
kterým cenu předal Jan Pokorný, člen výkonného výboru ALT 29er. Na druhé příčce se umístila posádka 
Michal Krsička a Lukáš Krsička. Cenu předala předsedkyně ALT 29er Jana Košťálová. A konečně celko-
vými vítězi se stali a titul Skiffmeister získali Jaroslav Čermák a Petr Košťál. Těm cenu předával čestný 
předseda Českého svazu jachtingu Karel Bauer. Nyní čeká závodníky nakládání a již 25. ledna zahájí tré-
nink v Barceloně, kde v únoru odstartují první závod série Eurocup.

Windsurfař Karel Lavický třetím 
nejlepším sportovcem Jihočeského kraje 

Michael Maier nominován na Trenéra roku 2019 ČOV 

Jachting našel 
Skiffmeistera 

Michael MaierPetr Topiarz
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Výkonný výbor ČSJ schválil nominace na Jach-
taře roku 2019. Online hlasování bylo spuštěno 
1. ledna a 31. ledna skončilo. V anketě se hlaso-
valo stejně jako vloni v pěti kategoriích – muži, 
ženy, junioři, juniorky a jachtařské týmy, dále pro 

celkového vítěze ze všech nominovaných jed-
notlivců a novinkou v anketě je hlasování pro 
nejúspěšnější akci pořádanou v letošním roce. 
Jachtaři s licencí ČSJ v něm vybrali ty nejlepší. 
Vyhlášení ankety Jachtař roku 2019 se pak usku-

teční v rámci Galavečera českého jachtingu, 
který se bude konat 6. 3. 2020 v kongresovém 
sále Masarykových kolejí, Praha 6. Na akci jste 
všichni srdečně zváni. Vstupenky jsou v prodeji 
online na www.sailing.cz.

Kategorie MUŽI
Martin Kubový (1975) – Roman Roček (1969), Jachtklub Toušeň/YC Neratovice
2. místo ME Fireball (47 lodí) Lipno, 6. místo MS Fireball (42 lodí) Montreal, Kanada
Karel Lavický  (1985), YC DIM Bezdrev
46. místo MS RS:X (130 prken) Garda, Itálie – vyjetá kvalifi kace na OH, 2. místo Windsurfer World 
Trophy – MS Windsurfer (38 prken) Garda, Itálie, 5. místo ME Raceboard (78 prken), Nové Mlýny
Michael Maier (1964), Jachtklub Máchova jezera Staré Splavy
2. mí sto Finn World Masters (246 lodí) – 1. mí sto Grand Masters, Kodaň, Dánsko, 1. mí sto Barcolana 
v týmu maxijachty EWOL (2 176 lodí) Terst, Itálie, 1. místo MČR Star (14 lodí) Máchovo jezero
Ondřej Teplý (1995), Jachtklub Brno
15. místo MS Finn (62 lodí) Melbourne, Austrálie, 17. místo ME Finn (82 lodí) Athény, Řecko, 
1. mí sto Fiumanka v týmu maxijachty EWOL (181 lodí) Rijeka, Chorvatsko
Viktor Teplý (1990), Jachtklub Brno
64. místo MS Laser (156 lodí) Sakaiminato, Japonsko, 2. místo MS D-One (31 lodí) Lac du Der, 
1. místo ME D-One (19 lodí) Biel, Švýcarsko

Kategorie JUNIOŘI
Ondřej Baštář (2006) – Petr Pelnář (2008), Lokomotiva Plzeň
32. mí sto MS RS Feva absolutně  (200 lodí) Follonica, Itálie – 2. mí sto junioř i, 1. česká posádka, 3. mí sto 
MČ R RS Feva (32 lodí) Nové Mlýny – 1. místo do 13 let, 2. místo pohár ČR – 1. místo do 13 let
Jakub Dobrý  (1999) – Tereza Dobrá  (2002), Lokomotiva Plzeň
3. mí sto MS RS500 + MČR RS500 (63 lodí) Lipno – 2. místo junioři, 1. Češi, 2. místo MČR RS Feva 
v kategorii dívky (Tereza), Nové Mlýny, 4. místo v anketě nejlepší sportovec ČVUT Praha 2019 (Jakub)
Jaroslav Čermák (2001) – Petr Košťál (2002), YC Pardubice
1. místo Pohár ČR 29er, 2. místo MČR 2018 29er (11 lodí), 1. místo Eastbay Campionato Zonale 29er 
(16 lodí) Anzio, Itálie
Adam Jaroš  (2005), Moravský Yacht Klub
1. místo MČR Optimist (92 lodí), Lipno, 1. místo MČ R Team race Optimist (16 týmů) Praha, 
2. místo mistrovství Rakouska Optimist (70 lodí), Neusiedler See
Lukáš Kraus (2006), Jachtklub Česká Lípa 
39. místo ME Optimist (117 lodí) Crozon-Morgat, Francie, 1. místo Pohár ALT Optimist 
(hodnoceno 116 lodí), 1. mí sto MČ R Team race Optimist (16 týmů) Praha
Tibor Nevelöš (2006), SK Štětí
19. mí sto MS Bic Techno 2019 U15 chlapci (89 prken) Cadiz, Španělsko, 18. mí sto ME Bic Techno 293 U15 
chlapci (41 prken) Izrael, 1. místo MČR Bic Techno 293 (31 prken) Rozkoš
Dan Viščor (2004) – Nela Viščorová (2006), Lodní sporty Brno
1. mí sto MČ R RS Feva (32 lodí) Nové Mlýny, 1. místo Pohár ČR RS Feva, 38. mí sto MS RS Feva (200 lodí) 
Follonica, Itálie

Kategorie ŽENY
Eva Matoušková (1984) – Michaela Mertlová (1986), YC Neratovice/YC Regent
6. mí sto MS RS500 + MČR RS500 (63 lodí) Lipno – 3. Češi, 1. místo Český pohár RS500, 3. místo MČR Team 
Race (12 týmů) s týmem POBŘEŽÍ LIHOVINY, Praha
Johana Nápravníková Kořanová (1993), YC Neratovice
8. místo ME Fireball (47 lodí) Lipno (2. mix), 6. místo MČR Fireball (28 lodí) Nové Mlýny (1. mix), 
3. místo mistrovství Itálie Fireball (23 lodí) Marina di Salivoli / Piombino
Michaela Pavlišová (2000), YC Kovářov
4. místo ME Tornado (24 lodí) Rimini, Itálie – 1. mix (na kosatce se Zdeňkem Pavlišem), 
2. místo MČR Tornado (10 lodí) Lipno (na kormidle s Kryštofem Velíškem)
Jana Slívová (1991), Yacht Club Nechranice
94. místo MS RS:X (106 prken) Garda, Itálie, 1. místo ME Raceboard ženy (11 prken) Nové Mlýny, 
2. místo MS Raceboard ženy (13 prken) Warnemünde, Německo
Dominika Vaďurová (1993) – Sára Tkadlecová (1999), Jachtklub Toušeň
41. místo MS 49erFX (61 lodí) Nový Zéland, 27. místo Kielerwoche 49erFX (53 lodí) Kiel, Německo, 
5. mí sto MS RS500 + MČR RS500 (63 lodí) Lipno – 2. Češi – pouze Sára na kormidle

NOMINACE NA JACHTAŘE ROKU 2019

Nominace na Jachtaře roku 2019 

Kategorie JUNIORKY

Klára Himmelová (2002), Yacht Club Nechranice
1. místo MČR Laser 4.7 (19 lodí) Nové Mlýny, 61. místo ME Laser 4.7 Hyeres (130 lodí), Francie, 
12. místo YES Young Europeans Sailing Laser 4.7 (85 lodí) – 2. dívka

Kristýna Chalupníková (2005), TJ Rapid Brno
9. místo dívky U15 MS BIC Techno 293  (58 prken) Cadiz, Španělsko, 5. místo dívky U15 ME BIC Techno 
293  (23 prken) Michmoret, Izrael, 2. místo MČR BIC Techno 293 (31 prken) Rozkoš – 1. místo dívky

Anna Justová (2002), Lodní sporty Brno
6. místo MČR 2018 29er (11 lodí) – 3. mix
19. místo Easter Regatta (32 lodí) 29er Garda, Itálie 3. mix, 5. nejlepší kormidelnice
1. místo mix v absolutním hodnocení série Eurocup v kategorii 29er 

Alessia Palanti (2003), YC CERE
1. místo ME Laser 4.7 Hyeres (130 lodí), Francie, 11. místo ME Laser Radial do 21 let (102 lodí) – 
1. místo do 17 let – Athény, Řecko, 6. místo Italia Cup Laser Radial (164 lodí) Neapol

Adéla Rabasová  (2006), Yacht Club Jezero Hlučín 
3. místo MČR Optimist (92 lodí) Lipno – 1. dívka, 4. místo Pohár ALT Optimist (hodnoceno 116 lodí) – 
1. dívka, 12. mí sto mistrovství Rakouska Optimist (70 lodí) Neusiedler See – 1. dívka

Kateř ina Š ví ková  (2001), YC CERE
88. místo MS RS:X (106 prken) Garda, Itálie, 16. mí sto WS Youth World Championhip RS:X (20 prken), 
Gdynia, 34. mí sto RS:X Youth European Championship (43 prken) Mallorca

Eliška Vychová (2003), YC Neratovice
16. místo MS Cadet (62 lodí) Krynica Morska, Polsko, 1. místo MČR Cadet (12 lodí) Lipno, 
1. místo Central European Cadet Cup (CECC) 2020 – účastníci POL, GER, CZE, 1. pohár ČR 420

Kategorie TÝMY

BOHEMIA PRAHA, Dufour 34 PAULA – Pavel Štolba, Milan Koláček, Ondřej Vachel 
3. místo ME ORC Sportsboat (18 lodí) Portorož, Slovinsko, 63. místo Jabuka (116 lodí) – 
3. místo ORC 1 (21 lodí) Vodice, Chorvatsko

HEBE, M37 HEBE V – Zdeněk Jakoubek, Zdeněk Sünderhauf, Petr Fiala, Martin Trčka, Jakub Havelka, 
David Kovařík, Petr Solař, Milan Tomek, Libor Hošek, Jiří Halouzka, Vojta Komárek, Vojtěch Šindelář
2. místo mistrovství světa ORC C (50 lodí) Šibenik, Chorvatsko, 6. místo 45. Regata Due Golfi  ORC 
(15 lodí) Itálie, 3. místo ORC B, 6. místo Rolex Capri Sailing Week ORC (46 lodí) Itálie, 10. místo 65. Regata 
Tre Golfi  ORC (82 lodí) Itálie 

TŘI SESTRY SAILING TEAM, Swan 42 DARING SISTERS – Tomáš Magor Doležal, Milan Hájek, 
Adam Skin Plhoň, Petr Stoklásek, Jiří Michalčín, Pavel Satoránský, Eva Doležalová, 
Kateřina Staňková, Ivo Holý, Jakub Kozelský, Ondřej Labuda
7. místo MS ORC (50 lodí) Šibenik, Chorvatsko, 6. místo Palmavela ORC (21 lodí), 
3. místo mistrovství Katalánska ORC (14 lodí) 

ALTEGO II – Jiří Denk, Petra Denková, Hanička Denková (5 let), Zdeněk Dybal, Richard Polzer, 
Denisa Horníčková, Ondřej Kotáb, Mirek Valášek, Ivan Štěpánek, Barbora Červená, Otík Červený (10 let)
Proplutí severozápadní cestou (North West Passage) + plavba z jihu na sever

BAGATELA – Zdeněk Žižka, Pavel Elstner, Petr Ondráček, Jaroslav Bican, Vladimír Stěpán
Plavba do Země Františka Josefa, 1 600 Nm, 1.–26. srpna 2019

Kategorie AKCE ROKU

Mistrovství Evropy Raceboard, Nové Mlýny, 13.–18. 5. 2019

Mistrovství Evropy Fireball, Lipno, 26.–31. 5. 2019  

Mistrovství světa RS 500, Lipno, 5.–9. 8. 2019

Česká námořní rallye, Chorvatsko, 12.–18. 10. 2019

Česká jachtařská liga, Brno 13.–14. 4., Praha 11.–12. 5. a Lipno 2.–4. 8.
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V předvánočním čase ve 20 °C a ve větru až 18 m/s trénovali a závodili 
na Maltě dva naši závodníci na Optimistech. Nejprve Kristýna Flosma-
nová a Adam Jaroš absolvovali čtyřdenní trénink vedený světem uzná-
vaným trenérem Mauriziem Bencicem. Den volna strávili v Popeye 
Village. Následoval čtyřdenní závod EUROMED s účastí 170 lodí 
z 20 zemí světa.  Adam Jaroš se probojoval do zlaté skupiny, celkově 
obsadil 36. místo a byl spokojen s 12 rozjížďkami na hranici povolení 
závodit ve větru 12–18 m/s. Prověřil si tak dosavadní dovednosti ve svě-
tové špičce třídy Optimist. Adam bojoval v tomto náročném závodě se 
svou kolegyní z SPS Kristýnou Flosmanovou, která zastala neodmysli-
telnou roli velké podporovatelky a skvělé parťačky pro takovéto fyzicky 
i psychicky náročné akce. Sama si také úspěšně prověřila svou kondici 
a se dvěma stříbrnými dojezdy v bronzové skupině vyzkoušela průjezd 
cílem s celou flotilou za zády. V bronzové skupině skončila devátá, cel-
kově to znamenalo 124. místo. Českou dvoučlennou skupinu doplnila 
reprezentantka Slovenské republiky Emma Mária Sopuchová, která při 
svém čtvrtém závodě překonala to nejdůležitější, a to své obavy ze sil-
ného větru, dojela všechny rozjížďky a připsala si 162. místo.

Od 3. do 8. prosince se v Aucklandu jelo mistrovství světa třídy 49erFX, 
které je zároveň olympijskou kvalifikací. Bohužel Dominka Vaďurová se 
Sárou Tkadlecovou nepostoupily do zlaté skupiny a tím přišly o možnost 
bojovat o kvalifikační místo na olympiádu do Tokia. Závod začaly skvěle. 
V první rozjížďce si připsaly sedmé místo. Pak už to tak dobré nebylo. S do-
jezdy kolem 20. místa ve skupině se postupně propadly až na 47. místo, 
které na postup do finálové zlaté skupiny nestačilo. Osm zemí si vybojo-
valo místo na olympiádě již vloni na mistrovství světa v dánském Aarhusu, 
devátým jistým účastníkem je domácí Japonsko. Z tohoto šampionátu se 
kvalifikovalo dalších šest zemí. Na startu bylo celkem 61 lodí z 27 zemí. 
Druhá naše posádka sester Živných skončila předposlední. O olympiádu 
budou mít možnost závodnice bojovat stejně jako naši další reprezentanti 
v ostatních třídách ještě na světovém poháru v dubnu v Janově, kde se 
budou rozdělovat poslední místa. Jediným kvalifikovaným českým jachta-
řem je zatím Karel Lavický, který závodí na windsurfu RS:X.

Těsně před Vánocemi od 18. do 22. prosince závodili Laseristé ve Španělsku. 
Závod pořádal Club Nautico Costa Brava. Na startu tradiční Vánoční regaty 
byli i dva čeští reprezentanti. Závodilo se v pořádných vlnách, za kterými 
lodě občas ani nebyly vidět. „Byl to jeden z největrnějších závodů sezony,“ 

uvedl Jakub Halouzka, který skončil ve třídě Laser celkově na 18. místě 
z 69 lodí. Také juniorka Alessia Palanti zažila dobrý závod, když vybojovala 
ve třídě Laser Radial 11. místě celkově z 33 lodí, zároveň byla třetí v kategorii 
do 21 let a vyhrála kategorii do 17 let. 

Optimisti na Maltě 

Další olympijská kvalifikace nevyšla 

Christmas Race Palamos 
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Páté závody prvního ročníku nabídly sedm kol (osmé bylo pro ne-
dostatek větru zrušeno) a finále, do kterého postoupily podle oče-
kávání dva bodově nejlepší týmy z minulých čtyř závodů. Nic 
nerozbít a nezranit se bylo ponaučení z předchozí Velké ceny 
v Cowes, kde několik týmů poškodilo své katamarany. Samotné fi-
nále trvalo pouhých 10 minut a začalo velkou chybou Austrálie. 
Tým dostal penalizaci, a tak šlo na startu do čela Japonsko. Na třetí 
bójce ztrácela Austrálie už 12 vteřin, ale pak se lodě na zadní kurz 
rozjely každá na jednu stranu a australský skipper Tom Slingsby byl 
rychlejší. Na spodní bójce byly lodě u sebe. Nathan Outteridge, kor-
midelník Japonska, zariskoval a pokusil se přidělit Austrálii další pe-
naltu, ale celý manévr nevyšel, při dalším obratu navíc loď spadla 
z foilů a ztratila rychlost. Bylo rozhodnuto. Austrálie se stala prvním 
vítězem série Sail GP a inkasovala milion dolarů. 

Na sezonu 2020 jsou zatím v plánu čtyři závody – 28.–29 února 
Sydney, 2.–3. května San Francisco, 12.–14. června New York 
a 14.–15. srpna Cowes. Závodit bude sedm týmů. 

V konferenční hale Trhovek v Milešově uspořádal 21. listopadu Státní podnik Po-
vodí Vltavy veřejné jednání se zastupiteli obcí kolem vodního díla Orlík a členy 
dalších subjektů. Za APL se jednání zúčastnil Vladimír Toman. Zástupci podniku 
v čele s generálním ředitelem Petrem Kubalou podrobně informovali o probíha-
jících i plánovaných investičních akcích na Orlické přehradě. Jednání se týkala 
modernizace sportovního lodního výtahu, zajištění plavebních hloubek pod 
vodním dílem Kořensko a realizace sjezdů do vody v okolí nádrže Orlík.

V říjnu započaly na hrázi vodního díla Orlík práce na modernizaci lodního vý-
tahu pro malá sportovní plavidla. Dojde při nich ke kompletní výměně zasta-
ralé a poruchové strojní a elektro technologie, ke zvýšení nosnosti přepravního 
vozíku o 3,1 t až na 6,6 t. Bude zajištěn systém přesného vážení plavidel, stabilita 
plavidel na vozíku a pojezdu bez vibrací, dojde rovněž k zajištění bezpečné pře-
pravy pro jednu osobu obsluhy a 5 osob převáženého plavidla a k rekonstrukci 
stávající dráhy návodního líce. V neposlední řadě bude prodloužena kolejová 
dráha návodního líce o cca 12 m do délky a 3 m do hloubky. Právě tato kon-
strukční úprava umožní provoz výtahu i v případě, kdy by v důsledku sucha vý-
razně poklesla hladina v nádrži a musel by být kvůli tomu přerušen provoz 
výtahu během plavební sezony, k čemuž došlo v posledních letech několikrát. 
Práce, které si vyžádají výrazné snížení hladiny nádrže, probíhají nyní v zimním 
období právě s cílem neovlivnit provoz výtahu během letní sezony, kdy se hla-
dina vody v nádrži opět zvedne na běžnou letní úroveň. Práce na modernizaci 
lodního výtahu by měly být dokončeny do 30. 4. 2022.

Další významnou investicí je vybudování nového bezpečnostního přelivu vedle 
hráze vodního díla Orlík, které zvýší bezpečnost této přehrady až před desetiti-
síciletou povodní, tak jak to vyžadují současné bezpečnostní standardy pro 
srovnatelná vodní díla. Realizace této investice se předpokládá v období 
od konce r. 2020 do konce r. 2025 a vyžádá si finanční náklady ve výši cca 
1,5 mld. Kč. Při těchto pracech je předpoklad snížení hladiny v nádrži na kótu 
339,00 m n. m. v době 08/2021 až 03/2022, tedy opět převážně v zimní sezoně, 
a dojde také k uzavírce komunikace na koruně hráze od dubna 2023 do listo-
padu 2024. Tyto termíny vycházejí z harmonogramu stanoveného na podkladu 
Projektové dokumentace pro provádění stavby a současným znalostem o dal-
ším postupu přípravy akce, a v případě potřeby budou dále upřesňovány.

Návazně na dokončení nového bezpečnostního přelivu počítá Povodí Vltavy 
s přípravou a realizací lodního zdvihadla pro velká plavidla, a to mezi lety 2025 
až 2028. Toto lodní zdvihadlo bude sloužit v zásadě pro rekreační plavbu, 
od soukromých plavidel nemotorových a motorových přes plavidla z půjčo-
ven až po plavidla osobní lodní dopravy (výletní parníky) a kajutové lodě (plo-
voucí hotely). Užitné rozměry přepravní vany zdvihadla budou 45 x 6 x 2,7 m 
a umožní plavbu při hladině na kótách 347,60 až 351,10 m n. m.
Na setkání se zastupiteli zazněly rovněž informace o postupu prací na zajištění 
plavebních hloubek pod vodním dílem Kořensko. Práce byly zahájeny v říjnu 
letošního roku a termín dokončení je listopad 2020. Prohrábka dna pod tímto 
vodním dílem v délce 1 862 m probíhá z důvodu sucha a změny manipulač-
ního řádu vodního díla Orlík, kdy v období let 2003–2018 docházelo k zakles-
nutí hladiny a zastavení plavby v průměru 62 dní z 214 dní plavební sezony. 
Tato investiční akce tedy zajistí plavbu přes vodní dílo Kořensko i v době sní-
žené hladiny v nádrži Orlík, dojde při ní k vytěžení 28 tis. m3 výkopů a vyžádá si 
finanční náklady 44 mil. Kč.

Finále Sail GP v Marseille 

Jednání na Orlické přehradě ohledně 
investičních akcí 2020–2025 

INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU
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Asociace malých a středních podniků a živ-
nostníků České republiky byla založena v roce 
2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího 
podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje 
malé a střední podniky (MSP), živnostníky 
a dále spolky, cechy a sdružení zastupující 
konkrétní profesní zájmy malých podnikatelů. 
Prostřednictvím odborných výborů je připo-
mínkovým a podpůrným místem pro exportní 
politiku, výzkum, vývoj a inovace, financo-
vání, daně, sociální politiku, dotace a vzdělá-
vání. Hlavní aktivity směřuje asociace 
do deseti skupin malého a středního podni-
kání: začínající podnikatelé, rodinné firmy, ře-
meslníci, ženy v podnikání, obchodní 
provozovny, malé restaurace, drobní pěsti-
telé, podnikatelé 55+, podnikání církve 
a podnikatelé na venkově. V každém z těchto 
segmentů vytváří AMSP ČR pro členy infor-

mační a legislativní servis. Specifickými služ-
bami jsou SOS útvar, který řeší šikanu 
drobných podnikatelů, nebo on-line poradny 
zaměřené na aktuální problematiku (EET, 
GDPR atd.). AMSP ČR vydává magazín Trade 
News, řadu podnikatelských manuálů a knih, 
odborné zpravodaje a spravuje devět portálů. 
Vyhlašuje každoročně soutěže o nejlepší ro-
dinnou firmu, začínající podnikatele, podni-
kavé ženy, oceňuje nejlepší živnostníky 
na venkově, nejaktivnější cechy a poskytuje 
desítky záštit. AMSP ČR cíleně shromažďuje 
veškerá data o segmentu MSP, vydává vlastní 
analýzy, spravuje statistiky a provádí vý-
zkumy. Disponuje tak nejrozsáhlejší databan-
kou mapující segment malého podnikání, 
kterou využívá jak členská základna, tak ve-
řejné instituce, školy nebo média. Každoročně 
vyhlašuje program zaměřený na důležitou 

podnikatelskou oblast (Rok řemesel 2016, 
Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 
2018). Asociace je členem většiny vládních či 
resortních výborů. APL je členem AMSP ČR, 
a tak členové APL mohou využívat všech 
výhod tohoto členství. K odběru newsletteru 
se můžete přihlásit a více informací najdete 
na www.amsp.cz.

Předseda vlády Andrej Babiš a ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubo-
mír Fojtů zahájili 21. ledna práce na stavbě rekreačního přístavu Veselí 
nad Moravou. Původní přístav, ve kterém rekreační plavba na Baťově ka-
nále v 90. letech začínala, se rozroste na trojnásobek dnešní kapacity, 
bude vybaven moderním zázemím a novinkou bude servisní centrum 
pro ekologické služby plavidlům včetně tankovací stanice pohonných 
hmot. V roce 2000 zde byl městem Veselí nad Moravou vybudován první 
přístav a turistické lodě začaly brázdit vody obnoveného Baťova kanálu. 
Po dvaceti letech je Baťův kanál páteří turistického ruchu regionu 
a 90 000 návštěvníků ročně dokládá, že obnova vodní cesty byl úspěšný 
projekt. Velikost přístavu ale dnes zdaleka neodpovídá nárůstu počtu 
lodí a v sezoně je přístav beznadějně obsazen. „Když před půl rokem 
předseda vlády navštívil Baťův kanál, plavili jsme se na palubě lodi z pří-
stavu Petrov, který ihned po svém dokončení našel své uživatele a v se-
zoně je plný různých lodí. Ředitelství vodních cest urychlilo přípravné 
práce a nyní se setkáváme při zahájení stavby dalšího přístavu, tentokrát 
Veselí nad Moravou. Původní přístav rozšíříme a pozvedneme jej 

na novou, moderní úroveň,“ řekl Lubomír Fojtů. „V přístavu bude stání až 
pro 33 rekreačních plavidel, což je trojnásobek oproti dnešnímu stavu. 
Přenocuje zde tak více návštěvníků města a věřím, že zde najde své 
místo i více půjčoven lodí. Všichni jistě ocení nová mola s bezpečným 
přístupem a vyvázáním lodí, kdy každá bude mít k dispozici připojení 
na elektřinu a vodu. Mola budou rovněž přizpůsobena pro bezpečnou 
ochranu lodí i za nejvyšších povodní,“ doplnil. Stavbu realizuje společ-
nost firem IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. a LABSKÁ, 
strojní a stavební společnost s.r.o. Celkové stavební náklady ve výši 
69,8 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury. 
„Cílem Ředitelství vodních cest bylo zachovat provoz přístavu během 
plavební sezony. Proto probíhá první etapa prací při vypuštěném pla-
vebním kanále tak, aby do května byla hotová nová prodloužená pří-
stavní zeď i modernizovaný sjezd pro spouštění lodí,“ dodal Lubomír 
Fojtů. „Poté tady své místo najde nové plovoucí molo a po plavební se-
zoně od října 2020 do dubna 2021 vyroste provozní budova servisního 
centra s tankovací stanicí pohonných hmot.“

Spolupráce APL s AMSP ČR 

Předseda vlády zahájil výstavbu 
rekreačního přístavu Veselí nad Moravou 
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   INZERCE 

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: marketa@yacht.cz.

PRODEJ

PLACHETNICE

MOTOROVÉ ČLUNY
A LODNÍ MOTORY

Kajutová plachetnice Miton 23, délka 
6,8 m, šířka 2,4 m, ponor 1,35 m, s pev-
ným kýlem, plaňkovaná + olaminova-
ná, plně vybavená, chem. WC, vhodná 
i pro námořní plavbu. Cena 99 000 Kč. 
Kontakt: milkren@seznam.cz, 
+420 603 264 672 

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

Plachetnice Bavaria 37 cruiser, 
plně vybavená včetně topení, 
genakru, bimini a sprayhoodu, 
rok výroby 2007, cena 49 000 EUR. 
DPH placeno, kotviště Itálie. 
Kontakt:  +420 602 340 111

Námořní jachta Giaur, motor Nanni 
2,14 r. v. 2009, plachty v bezvadném 
stavu, paluba teak, nová baterie, 
automatická námořní nabíječka 
30 A, solár plus regulátor, navigace, 
antiosmózová ochrana 2016, koupací 
žebřík 2019, řetěz 45 m 2019, člun 
2,20 m 2019 + motor Honda 2,3 HP, 
kotevní vrátek. Jachta je v bezvad-
ném stavu připravena na vyplutí. 
Marina Almira poblíž Athén. 
Kontakt: jachtahippo@gmail.com  

VÝBAVA:
Plachty: všechny kevlar-carbon sendvič- 
kosatka, gena, grot, dále kosatka North-Sails, 
spinakr a genakr
Navigace: Raymarine - plotter, kompas, 
wind, depth, AIS radar
Bezpečnost: Záchranný ostrůvek, EPIRB bóje
Vnitřní: 3 kajuty à 2 osoby, 2 koupelny, 
Audio, TV, lednice, sporák
Cena: 198 000 EUR nebo ekviv. v Kč 
v kurzu ČNB v den platby
K odebrání: 1. 4. 2020

TECHNICKÉ ÚDAJE
Délka (LOA) 43“ - 12,93 m
Šířka (BOA) 3,97 m
Výška (HOW) 19,4 m
Ponor  1,9 m
Oplachtění 84 m2

Motor Volvo Penta 40,5 kW 
Skořepina Sklolaminátový  sendvič
Registrace  ČR - CZE 0682, Radio: Raymarine, 
 vol. zn. OL 5734 
Kontakt: e-mail: tischer@gf.cz, tel.: +420 603 852 774

Výrobce: X-YACHTS Daenemark, 
Typ X-Yachts 43 Performance
Rok výroby: 2008, 2. majitel, 2 roky na sladké 
vodě, 2 roky mimo provoz, pak Balt. Ve velmi 
dobrém stavu, rychlá a spolehlivá.
Kotviště: Balt, Kröslin, Německo

TILIKUM II

Tischer 190x125.indd   1 24.1.2020   21:56:55

inzerce
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Motorový člun Regal 2700 ES, 

r. v. 2014, Volvo Penta V8 320 
catalyst, DP, SS, délka 8,7 m, 
šířka 2,5 m, nádrž na vodu 42 l, 
palivová nádrž 325 l, hmotnost 
2 766 kg, kotevní naviják, příďový 
polstr, kompletní zakrytí, koberec 
a lednice v kokpitu, fl exiteak 
na koupací platformě, navigace 
Regal Vue, najeto cca 170 mth. 
Loď je k vidění na Slapech. Cena 
999 000 Kč včetně DPH, 
cena za přívěs Wick 80 000 Kč 
včetně DPH. Kontakt: cld@cld.cz, 
+420 602 720 164

Obytný automobil Happy 420,  

koupeno v ČR, první majitel, ne-
havarované, 87 000 km. Nejkratší 
rodinný vůz s délkou pouhých 
5,96 m! Super obratné auto pro 
nadšené cestovatele. Nádrž na čis-
tou vodu 100 l, na odpadní vodu 
100 l, fekální kazeta 19 l, otočné 
WC Thethford, oddělený sprchový 
kout, zpětná kamera, rolety oken 
kabiny, nosič kol, trezor, LED 
osvětlení markýzy, přídavný vnější 
úložný prostor, otočné křeslo řidi-
če = lůžko na boční lavici. Záruka 
do 05/2020! Cena 644 627 Kč bez 
DPH. Kontakt: info@bluerent.cz, 
+420 777 656 272

Obytný automobil P.L.A. HS 75,   

koupeno v ČR, první majitel, 
nehavarované, servisní knížka, 
poloaut. převodovka, tažné 
zařízení na 2 tuny, palubní počítač, 
navigační systém, parkovací kame-
ra, bluetooth, centrální zamykání, 
USB, autorádio, CD přehrávač, 
venkovní teploměr, markýza, nádrž 
na čistou vodu 100 l, na odpadní 
100 l, termoizolační deky kabiny, 
SAT s TV, zdravotní matrace, 2x so-
lární panel. Cena 818 099 Kč bez 
DPH. Kontakt: info@bluerent.cz, 
+420 777 656 272

RŮZNÉ

PRODÁVÁTE SVOU JACHTU?
Zprostředkujeme Vám prodej včetně zajištění 
všech potřebných formalit.

602 724 174 I info@tpscentrum.cz I www.tpscentrum.cz

technické prohlídky – znalecké posudky – pojištění lodí

Kajutový motorový člun Selva 6,7 

Cruiser, r. v. 2011, motor Selva (Ya-
maha) 150 XSR, 175 HP, r. v. 2017, 650 
motohodin. Délka 7,3 m, šířka 2,5 m. 
Loď pravidelně servisovaná v autori-
zovaném servisu, v zimě parkovaná 
na suchu. Vhodná na řeky i moře. 
Max. 7 osob, možnost přespání pro 
2 až 4 osoby. Elektrické splachovací 
WC a sprcha, umyvadlo, 50l nádrž 
voda, 150l benzin. Digitální motoro-
vé přístroje (rychlost, otáčky motoru, 
aktuální spotřeba, motohodiny, 
měřič ujeté vzdálenosti, spotřeba 
na km, stav nabití baterií, teplota 
motoru, stav oleje...), GPS, sonar, 
zabudovaný elektrický pomocný mo-
tor Minn Kota 55 lbs 12 V, 2 baterie, 
elektrická kotva, chladnička, přípojka 
na 220 V, měnič z 12 na 220 V, 
kompas, hydraulické ovládání, rádio 
s DVD, TV, antifouling, komplet bi-
mini (8 plachet)… Cena 29 500 EUR. 
Dvounápravový brzděný přívěsný 
vozík 2 000 kg – cena 2 500 EUR 
včetně DPH (možnost odpočtu DPH). 
Kontakt: robert.cirke@gmail.com, 
+421 948 424 422

Motorová jachta Greenline 39 

Hybrid, elektrický motor připojený 
k dieselovému motoru Volvo Penta 
D3-220 EVC E 10 kW s integrovaným 
generátorem 7 kW, perfektní stav, 
modelový rok 2018, délka 11,99 m, šířka 
3,75 m, 2 kajuty + kokpit = 4 + 3 lůžka, 
solární balíček – 4x fotovoltaické panely 
na střeše 1 140 W; kuchyně – el. trouba, 
mikrovlnka, indukční varná deska, 
lednice s mrazákem; klimatizace. 
Cena 260 000 EUR bez DPH. Kontakt: 
+420 272 769 280, cld@cld.cz

Motorový člun Rinker 280EC, 

MerCruiser Duo Prop 5.0i 300 HP, 
r. v. 2008, do provozu uveden v roce 
2010, velmi zachovalý, se stojnou 
výškou v kajutě, pravidelný servis, 
rozvod 220 V, dvouokruhový ohřev 
vody, nezávislé topení Webasto, 
přídavná nádrž na vodu, samostatné 
WC, sprcha, lednice, mikrovlnka, TV, 
DVD, odpadní nádrž (může na jeze-
ra), stabilizační klapky, GPS navigace 
s autopilotem, námořní vysílačka, 
rozvod hudby, zesilovač 2x 200 W, 
subwoofer, teakové zadní plato + 
vnitřek lodi, originální koberce v celé 
lodi, el. ovládané víko mot. prostoru, 
bojler na teplou vodu. Délka 9,65 m, 
šířka 2,59 m, hmotnost 3,45 t, 8 osob, 
4 lůžka. Cena 1 450 000 Kč včetně 
přívěsu. Kontakt: +420 602 379 393

Motorový člun Scandica 20 BR 

Exclusive 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, 
plachta na přední sezení, kompletní 
cabrio s odepínacími boky, trans-
portní plachta, rádio, navigace, echo-
lot, nádrž na vodu + sprcha, paluba 
HPL teak, servisováno, kompletní 
doklady. Cena 640 000 Kč. Kontakt: 
+420 603 482 552,  www.wboats.cz

Nafukovací člun Ranieri Cay-

man 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 hledáčkem 
a bimini, závěs pro tahání, schůd-
ky, 2x 100Ah akumulátor, nádní 
čerpadlo, palivová nádrž 200 l, 
na vodu 45 l, krycí plachta člunu, 
krycí plachta řídicí konzoly, jed-
noosý přepravní vlek 1 800 kg. 
Vše v záruce. Cena kompletu 
k jednání 1 195 000 Kč 
(nový 1 950 000 Kč). Kontakt: 
+420 777 567 821

Regal 26 EX, modelový rok 2018, 
Volvo Penta V8 300 EVC, délka 7,9 m, 
bow thruster, WC, kotevní vrátek, děle-
né zábradlí na přídi, power tower, lůžka 
pro 4 osoby, kuchyně, koupelna.
Cena 2 490 000 Kč bez DPH. Kontakt: 
cld@cld.cz, +420 777 620 164
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   INZERCE 

Luxusní obytný automobil 

Concorde Liner 1130 Gmax,    

koupeno v ČR, první majitel, neha-
varované, servisní knížka, podvo-
zek Iveco Eurocargo, 5,9 l/279 HP, 
celk. hmotnost 11 500 kg, 6 místa 
jízda, 4–6 míst spaní, garáž na Fiat 
500, nafta 580 l, tažné zařízení 
3,5 t, přídavné naftové topení 
Webasto, autom. nivelace, čistá 
voda 330 l, fekální nádrž 230 l, 
2x 120 W solární panel, SAT + 
2x TV, gastank 120 l, gasalarm, 
podlahová i střešní klimatizace, 
navigace + dvojitá zpětná kamera, 
plynová i mikrovlnná trouba, dveře 
na kódový zámek, potahy kůže, 
trezor, 2x el. markýza, centrální 
vysavač… Nutno vidět! 
Cena 2 907 261 Kč bez DPH. 
Kontakt: info@bluerent.cz, 
+420 777 656 272

Obytný automobil Hymer B-

-Class 514 CL, koupeno v ČR, první 
majitel, pohodlný prostorný vůz, 
motor Fiat Ducato 2,3 l/130 HP 
s minimálním nájezdem km! 4 mís-
ta jízda i spaní, klimatizace kabiny, 
izolační deky kabiny, moskytiéra 
vstupních dveří, elektrický schod 
nástavby, 2x bezpečnostní zámek 
dveří, přední sklopná postel (ne-
používaná), panoramatické okno 
nad sezením, nádrž na čistou vodu 
110 l, odpadní 100 l, 2x solární pa-
nel, markýza 4 m, stabilizační nohy, 
nosič kol v garáži. Vozidlo používa-
né pouze v létě. Cena 999 900 Kč 
včetně DPH (nelze odečíst DPH). 
Kontakt: info@bluerent.cz, 
+420 777 656 272

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 
společnost 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 odborný servis 
včetně elektro, v sezoně činnost 
skippera, pohotovostní služby 
na základně, přebírání a předávání 
lodí klientům a veškeré nutné opra-
vy lodí za provozu. Nutná časová 
fl exibilita! Dobrá komunikační 
schopnost AJ a nejméně pětileté 
jachtařské zkušenosti 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

Obytný automobil Pössl 2 Win 

Plus, Citroën Jumper 2,0 l, 163 HP, 
EURO VI, vyrobeno 2019, najeto 
550 km, d x š x v: 5,99 x 2,05 x 2,58 m, 
3 500 kg, 4 místa na jízdu, 2+1 
na spaní, volant a řadicí páka 
v kůži, nádrž na naftu 90 l, topení 
Truma C4, nádrž na vodu 100 l, 
na odpadní 92 l, chladnička 80 l, 
2x baterie nástavby 95 Ah, kou-
pelna s WC Thetford, USB zásuvka, 
couvací kamera, Duocontrol 
s crashsensorem, plně elektrické 
ovládání bočních dveří. Cena 
1 159 900 Kč, možnost odpočtu 
DPH. Kontakt: info@bluerent.cz, 
+420 777 656 272

Plavba v Turecku - nabízíme 
2 místa na plavbu v Turecku: Gocek, 
Datca, Knídos, Bodrum, Marmaris, 
Fethiye. Loď Bavaria 37 (2015). 
Termín 2.–16. 5. 2020. Cena 664 EUR 
za osobu + letenka cca 6 500 Kč. 
Kontakt: krenek@moravyacht.cz, 
+420 545 575 663, +420 603 264 672

www.yacht.cz

Předplaťte si
časopis YACHT
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Na cestách jako doma!

PRODEJ • SERVIS 
PRONÁJEM 

www.bluerent.cz

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

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

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

Prodej lodí Regal, Greenline, Chaparral,

Cranchi, Whaly, Pedro, Karnic, Cobrey

Kompletní seznam 
prodejních míst

www.yacht.cz/
o-casopisu/kde-koupit/

Na tomto místě 
by mohl být

VÁŠ 
INZERÁT!
Informace na telefonu:  

+420 244 460 104 

nebo na e-mailu: 

yacht@yacht.cz
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SLOVENSKO

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

SIVRES A JEDORP 
výc lun

QUICKSIL GALIA AY

k v c lun
QUICKSIL W v AC

c RCURY
A Y A

Knni,eiug,USA

c

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
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 • 

www.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

NOVÉ 
PRODEJCE

VÍCE INFORMACÍ: +420 244 460 104, info@yacht.cz
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Kupujeme starší loď 
Jak si vybrat a na co dávat pozor. 

Oceanis 30.1 
Evropskou loď roku 2020 v kategorii Family Cruiser 
jsme testovali ve Španělsku.

Pohár Ameriky        
Série závodů 36. ročníku nejslavnějšího jachtařského 
klání na světě začíná v dubnu… 

PŘIPRAVUJEME   VYCHÁZÍ V BŘEZNU 2020
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Vyplujte na lodích 
z české základny v Sukošanu.

Naše fl otila v Sukošanu:
Beneteau Oceanis 30.1 - Radka
Beneteau Oceanis 31 - Bejby
Beneteau Oceanis 34 - Sixth
Beneteau Oceanis 35 - Vendy
Beneteau Oceanis 38 - Felina
Beneteau Oceanis 38.1 - Fany
Beneteau Oceanis 41 - Sluní č ko
Beneteau Oceanis 41.1 - Honey
Beneteau Oceanis 41.1 – Wave
Beneteau Oceanis 423 - Myrtillus
Beneteau Oceanis 43 - Blue Star II
Beneteau Oceanis 43 - Valdeker II
Beneteau Oceanis 43 - Magnolia
Beneteau Oceanis 45 - Viki
Beneteau Oceanis 46 - Juliette
Beneteau Oceanis 46.1 - Sá ra
Beneteau Oceanis 46.1 - Daria & Engara
Beneteau Oceanis 473 - Andy
Beneteau Oceanis 48 - Lucy
Lagoon 410 - Gemini
Lagoon 42 - Sea Witch III
Fountaine Pajot Astréa 42 - Vespera

Prodej lodí: +420 602 333 636      Charter, kurzy: +420 724 041 592

www.bemex.cz

Prodej jachet
Charter vlastních lodí
Kapitánské kurzy
Česká charterová fl otila v Chorvatsku
Základna s českým personálem
Servis
Charter management
Last minute charter

DEALER PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO 

22 českých jachet čeká pouze na vás :)

Bemex 220x300.indd   1 22.1.2020   15:30:01
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Showroom Jeep
®

 Kolbenova 809/31, Praha 9
Kontakt:  Petr Mikulík, tel.: 603 883 015
 mikulik@dojacek.cz 
 jeep.dojacek.cz

Sledujte nás na

a 

V roce 1974 přišel Jeep® s vůbec prvním SUV. A jedničkou zůstává i dnes. Jeep® Compass má totiž prvotřídní výkon, design a inovativní technologie.

NOVÝ JEEP® COMPASS JIŽ OD 589 900 KČ. LEGENDY SE NERODÍ, ALE VYTVÁŘÍ.
Jeep

®  je registrovaná ochranná známka společnosti FCA US LLC. Kombinovaná spotřeba 5,1–8,3 l/100 km, emise CO
2
 134–190 g/km. Nabídka platí do odvolání nebo 

do vyčerpání zásob. Použitá fotografie je pouze ilustrační. Nechte si zpracovat konkrétní nabídku u autorizovaných prodejců Jeep
®
. Více informací na www.jeep.cz. 

* Dvouletá základní záruka výrobce a další 3 roky smluvní záruky Powertrain Care s limitem do 100 000 km. Podrobné informace u autorizovaných prodejců Jeep
®. 

   


