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N
a  Rašínově nábřeží, kde se u  vstupu 

vyplňovala jen krátká registrace, bylo 

k vidění mnoho rozličných stánků. Vy-

stavovatelé nabízeli námořnické oblečení, pří-

slušenství pro lodě, motory, vybavení pro 

rybáře, grily a  další. Mimo jiné byly k  vidění 

i obytné automobily a kamiony, které jezdily 

legendární závod Rallye Dakar.

Návštěvníci si také mohli vybrat z  nabídek 

charterových společností, kterých na výstavě 

bylo ale méně než vloni. I na tomto břehu si 

mohli lidé prohlédnout několik lodí. Napří-

klad děti se mohly projet na  lodích značky 

Speedoboat a vůbec poprvé bylo na expo-

zici Českého svazu jachtingu vystaveno 

deset tříd okruhových plachetnic. Probíhal 

zde také nábor dětí a velký zájem byl o pla-

chetnici RS Vision, na které se mohli uchazeči 

projet. K vidění byl také nový závodní speciál 

T-boat HÉBÉ IV.

Již posedmé se v Praze 

na Vltavě konala výstava 

LODĚ NA VODĚ. Ve dnech 

23.–26. dubna se 

Rašínovo a Hořejší 

nábřeží stala cílem 

příznivců jachtingu, 

dalších vodních sportů 

a aktivní dovolené. 

LODĚ NA VODĚ
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Hořejší nábřeží bylo zaplněné především pro-

dejci a výrobci lodí. Vstup na tuto část výstavy 

stál 150 Kč, mezi jednotlivými břehy návštěv-

níky převážel zdarma přívoz. Velkou expozici 

měla firma Marine. Návštěvníci si mohli pro-

hlédnout a vyzkoušet například nový nafuko-

vací člun Bombard Bombster (test na stranách 

30–31), Zodiac Cadet 310 ALU nebo hliníkovou 

loď Marine 17F SC DLX.

Česká lodní doprava představovala lodě 

Regal 2000 ES nebo Seatech 30´ Hybrid Li-

mousine. „Nej“ motorovou lodí výstavy byla 

odborníky zvolena novinka značky Beneteau 

Antares 680, kterou přivezla firma Bemex 

Boot. Honda Marine prezentovala hliníkovou 

loď Arronet Landing Craft, která je určena pro 

široké spektrum profesionálního využití a kte-

rou jsme testovali stejně jako říční Delphii 

Escape 800 S (strany 26–29). Firma OAK Bay 

měla na vodě sportovní loď Allison, svůj člun 

představovala i  chorvatská Arba Nautika 

a F.A.S. yachting přivezl Cap Camarat 5.5 WA 

a Merry Fisher 695 Legende.

Po celou dobu konání výstavy byl na vodě za-

jímavý doprovodný program. Nejvíce příchozí 

zaujalo „létání“ na  vodě pomocí Flyboardu, 

Howerboardu, Jetovatoru a Jet Surfu. Díky Fly-

board Czech Connection se na Vltavu podařilo 

přilákat i úřadujícího mistra světa ve Flyboar-

dingu Laurenta Calliota z Francie. Tato zábava ❯ ❯ ❯

Expozice Českého svazu jachtingu budila díky představení deseti lodních tříd a možnosti 
vyzkoušet si plachetnice RS Vision na vodě zaslouženou pozornost.

U praktického mola firmy MARINE mohli návštěvníci pohodlně nastoupit na testovací jízdy.

Velký ohlas měli „létající“ muži na Flyboardech.

Stánek YACHT byl znovu na smíchovském břehu.
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není nic levného – příslušenství čítá boty, 

prkno, hadice a  koleno připojující se k  vod-

nímu skútru, cena je 3 800 EUR.

Na pražských nábřežích se představilo více vy-

stavovatelů než v minulém roce, ale na druhou 

stranu zde bylo k  vidění méně novinek. Ná-

vštěvníkům scházely také plachetnice, na vodě 

byla v placené části jen jedna, navíc šlo o loď, 

kterou jsme na této výstavě viděli již v loňském 

roce. LODĚ NA VODĚ hlavně o víkendu i díky 

slunečnému počasí přilákaly velké množství 

lidí. Pokud měla být akce oslovením široké ve-

řejnosti, mohly být obě části zdarma.

Text Markéta Prokšanová

Foto Eva Skořepová

www.lodenavode.cz

Další fotografi e:

www.yacht-magazine.cz

Redakce časopisu YACHT vyzkoušela mimo jiné i pracovní loď Arronet, test vyjde v YACHTU 6/2015.

Velmi žádaná byla projížďka na lodích Speedoboat.

Firma OAK Bay 
představila 
i Aqua Kolo, 
díky kterému lze 
jezdit po vodě 
na kole.

Na Vltavě se konal také závod katamaranů, 
kterého se účastnil také David Křížek.




