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PRAŽSKÁ VÝSTAVA
ZNOVU POD STŘECHOU

FOR BOAT
Před deseti lety se na pražském výstavišti v Letňanech naposledy konala velmi
úspěšná výstava LODĚ & KARAVANY, kterou tehdy pořádalo vydavatelství YACHT.
Letos na tuto tradici spojení lodí s obytnými automobily a přívěsy navázala firma ABF
pořádáním výstav FOR BOAT a FOR CARAVAN, které v Letňanech proběhly společně
od 10. do 12. března. Bylo toto spojení opět úspěšné?
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Cenu TOP EXPO získala společná expozice firem Schön-Boot a TomBoats. Na písečné pláži si návštěvníci mohli
prohlédnout Quicksilver 505 Cabin, Quicksilver 595 Active, Mazury 700 Camping Cruiser a Bluestar Holiday.
Cenu převzali společně majitelé Michal Schön a Tomáš Rohlena. „Perfektní organizace, dobrá atmosféra, velká
plocha, spousta lodí. Výstavu jsme si užili,“ zhodnotil akci Michal Schön.

N

ejprve čísla. Čtyři haly, které vytvořily
na ploše 18 300 m2 důstojné prostředí, byly plné zajímavých exponátů včetně spousty novinek. Za tři dny
zhlédlo expozice 129 firem téměř 25 000 návštěvníků. Ve dvou halách (zbylé dvě patřily
karavanům) byly vystaveny motorové i nafukovací čluny, vodní skútry i plachetnice. Exponátů bylo na české poměry hodně i díky
tomu, že Asociace lodního průmyslu (APL)
pořádání této výstavy podpořila, zúčastnila
se většina prodejců lodí, kteří na českém trhu
působí. Postrádala jsem širší škálu lodního
příslušenství a oblečení, které by návštěvníci
teď před sezonou jistě rádi kupovali. Kromě
velké expozice Exclusive Yacht a společného
stánku firem YachtNet a Dutchmasters chyběla také nabídka charterů a dovolených
na lodi.

Na stánku vydavatelství YACHT se kromě časopisu představil také Katalog lodí pro rok 2017, pro
zákazníky zde byla připravena ochutnávka vín nebo přehlídka oblečení značky Nautica, jejíž
kšiltovky získali noví předplatitelé jako dárek. Dále děkujeme společnosti MVP Event za stavbu
stánku, Segafredu za kávu, Vínu od Soba za italská vína Muralia a slovinská vína Gašparič a Alkohol
Killeru za nealkoholický nápoj. Také chceme poděkovat Horn.eu za poskytnutí reproduktorů.

Ohlasy vystavovatelů i návštěvníků jsou ale
vesměs pozitivní. „FOR BOAT zcela jednoznačně prokázal, že výstava takového charakteru u nás není o nezájmu návštěvníků či
vystavovatelů, ale o schopnosti či neschopnosti pořadatelů,“ říká Radka Fialová z firmy
Wavy Boats. „Společnost ABF je nesporným
profesionálem v oboru, a proto bez zaváhání
postavila akci, která dlouhá léta na trhu nebyla. Z pozice vystavovatele mohu s povděkem kvitovat důstojné podmínky, ať v podobě
krytých prostor, tak bezchybné organizace,
nemohu vynechat ani velmi dobré gastronomické či hygienické zázemí. Bylo mi nesmírným potěšením vidět, že většina vystavovatelů
se na výstavu důkladně připravila, za všechny
musím zmínit vysoce profesionální expozici

Spokojeni byli také ve firmě Boatservice. Na stánku si kromě člunů Stingray
250 CR a 198 LX odbyla českou premiéru italská značka motorových lodí
Eolo. Konkrétně byl představen model Eolo 650 Day.
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Vůbec největší expozici na výstavě měla firma Marine. Pojala ji jako v Düsseldorfu a rozdělila
na několik částí. „Připravili jsme velký stánek. Rozdělili jsme ho na šest sekcí podle značek, které
vyrábíme a zastupujeme. Máme tu hliníkové čluny Marine, Crownliny 275ss a 236ss, nafukovací
čluny Zodiac, Allroundmarin a Gladiator, vodní skútry Sea-Doo i motory Evinrude a Tohatsu.
Stálo nás to hodně úsilí a peněz. Obávali jsme se, zda to nebudou vyhozené peníze, ale už teď
vidím, že ne. Vrací se nám to v objednávkách a obrovském zájmu. Máme mnohem větší počet
zájemců o zboží než v minulých letech. Domnívám se, že trh jde nahoru, což je třeba podpořit
i lepší nabídkou,“ uvedl na závěr výstavy majitel firmy Marine Petr Novotný.

Velký stánek měla také firma Exclusive Yachts, její majitel Igor Krajčovič se omlouval: „Bohužel
nám nepřijely dvě nové velké motorové jachty Prestige, a tak zde prezentujeme půjčovnu člunů
Jeanneau Cap Camarat, která bude od letošní sezony fungovat v Sukošanu. S výstavou jsme
spokojeni, byla tady velká návštěvnost a těšíme se na příští rok.“

společnosti Marine či velice nápaditou oceněnou expozici společností Schön Boot a TomBoats. Jsem ráda, že výstavu nevynechali ani ti,
kteří práci nás, prodejců, doplňují – společnosti zabývající se pojištěním plavidel Smarteo
či SeaHelp, nebo péčí o ně jako firma StarBrite.
Vysoký počet návštěvníků pak ukázal, že my
Češi, ačkoliv nemáme moře, vodu a lodě milujeme, známe je a chceme je. A je naprosto lhostejné, jedná-li se o malé nebo nafukovací
čluny, motorové jachty či plachetnice. Otázky
návštěvníků dávaly znát, že tazatelé mají s loděmi menší či větší zkušenosti, a velmi často
jsem se setkala s tím, že mnohdy vážili dlouhou cestu s úmyslem se na výstavě podívat
právě na konkrétní loď. Jsem hluboce přesvědčena, že výstava FOR BOAT, jejíž vznik jsme
na základě impulsu ze strany časopisu YACHT
v roce 2015 iniciovali, nastartovala krásnou tradici a bude každoročním cílem všech, kteří
mají k vodě blízko. Na závěr jedna otázka: Nejsou tři dny na takovouto akci málo? Avšak
v neposlední řadě patří mé poděkování všem
návštěvníkům, organizátorům, ale i kolegům
vystavovatelům za báječnou atmosféru v průběhu celé výstavy,“ uzavírá Radka Fialová.
Slavnostní zahájení se v pátek v 10 hodin konalo v kongresovém sále. Přestřižení pásky se
ujal náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík, předseda AMSP ČR Karel Havlíček, jachtař
David Křížek a generální ředitel ABF Tomáš
Kotrč. Na přípitek na pódium přišli ještě Petr
Novotný, předseda APL, a jachtařka Veronika
Kozelská Fenclová. Následovala tisková konference a odborný seminář týkající se plavby
na našich vodách (více na str. 91). O víkendu
pak kongresový sál hostil cestovatelský festival
Kolem světa karavanem a lodí, který nabídl
během dvou dnů 14 projekcí z cest po celém
světě. K nejzajímavějším patřily přednášky Davida Křížka o Extreme Sailing Series, Františka
Novotného o přeplavbě Atlantiku severní cestou či vyprávění Josefa Dvorského o plavbách
plachetnice LA GRACE.
Výstava FOR BOAT nabídla mnoho zajímavého
laické i odborné veřejnosti, spokojena byla
i většina vystavovatelů. Doufejme, že všichni
zúčastnění udrží nastolený trend a příští ročník
bude ještě zdařilejší.

Jiří Belinger ze společnosti Honda Marine uvedl: „Ve srovnání s výstavou LODĚ NA VODĚ je zde
kulturní prostředí, zázemí a daleko větší návštěvnost i díky výstavě FOR CARAVAN. Část
karavanistů a těch, kteří se zabývají kempováním, jsou i naši zákazníci, kteří se zajímají jak
o nafukovací čluny, tak o motory Honda."

Text a foto Eva Skořepová
www.forboat.cz
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„Pěkná výstava. Po dlouhé době byla trochu na úrovni. Přišlo i dost lidí.
Výstava je sice malá, ale odpovídá českému trhu. Ať už rozložením sil
plachetnice/motoráky, tak i velikostí,“ myslí si Tomáš Linhart z firmy Lodní
servis Linhart, která na výstavu přivezla plachetnici Phobos 27
a motorové lodě Janmor 700 a Atlantic Marine Sun Cruiser 655.

❘ VÝSTAVY

Firma Wavy Boats předvedla kromě celé řady lodí – úplnou
novinku Aqualine 645 Pilot, Corsivu 565 New Age, Corsivu 500,
Coastliner 474 Console, Rostille 470, Ranger 370, Fisch 270 či
Balt 818 Titanium – také lodní elektroniku značky Lowrance.

„Jsme spokojeni se zákazníky i s tím, jak výstava vypadá,“ říká Jiří Krupka z firmy Marina Dock. „Návštěvnost je skutečně velká,
i když se nedá říct, že by to byli opravdoví zájemci o lodě, ale projdou se a něco je zaujme, třeba premiéra motorového člunu
Four Winns H190 na našem stánku,“ dodává.

„Skupina BRP zde má vůbec největší expozici v Evropě, dokonce větší než
v Düsseldorfu,“ říká Petr Novotný. „Vodní skútry Sea-Doo a motory
Evinrude totiž nejsou jen u nás na stánku Marine, ale skútry vystavují
i společnosti RAL – vodní skútry a lodě, Exclusive Yachts a Marina Dock.

Slavnostní zahájení se v pátek v 10 hodin konalo v kongresovém sále.
Přestřižení pásky se ujal náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík,
předseda AMSP ČR Karel Havlíček, jachtař David Křížek a generální ředitel
ABF Tomáš Kotrč. Na přípitek na pódium přišli ještě Petr Novotný,
předseda APL, a jachtařka Veronika Kozelská Fenclová.
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Udo Kleinitz, generální sekretář ICOMIE,
a trh lodí ve světě

Olympionička Veronika Kozelská Fenclová,
která v Riu vybojovala 12. místo ve třídě Laser
Radial, měla na stánku ČSJ autogramiádu.

Mezinárodní organizace ICOMIA sdružuje
34 asociací lodních firem jednotlivých zemí
z celého světa (to je přibližně 80 % světového lodního trhu). Její generální sekretář
se přijel na pražskou výstavu podívat. Zúčastnil se úvodní konference a pak jsme se
setkali na stánku firmy Marine.
Jak hodnotíte výstavu a český trh?
V Praze jsem teprve podruhé, poprvé jsem
zde byl v roce 2009 na jednání s českými
úřady, když jsme pomáhali APL prosadit pravidla pro plavbu vodních skútrů, aby byla
v souladu s Evropskou unií. Výstava vypadá
dobře, zdá se, že i zde se ekonomická situace
zlepšila a lodní trh jde i tady opět nahoru.
Máte krásnou přírodu a spoustu vodních
ploch, kde je možné si lodě užívat, a podle
toho, co zaznělo na konferenci, se zdá, že
i úřady rozvoj plavby podporují. Je zde určitě
veliký potenciál a je vidět, že Češi mají vodu
a lodě rádi.

Mezi příslušenstvím se objevily například
námořní dalekohledy Steiner.

Českou premiéru zde měla i značka Scarab.

Má ICOMIA relevantní statistické údaje
týkající se vývoje na trhu lodí?
Ano, dostáváme data od všech členských
asociací a také přímo od nadnárodních výrobců. Nejpřesnější data dostáváme napří-

klad od všech výrobců přívěsných motorů.
Každý rok vydáváme ročenku se všemi těmito údaji, která je pro členy k dispozici.
A vývoj? Lodnímu trhu v USA se daří velmi
dobře, což má pozitivní vliv na evropské
i australské výrobce lodí, kteří vyvážejí
do USA. Vznikají nové atraktivní produkty
a zdravá konkurence. Také v Evropě se výrobcům lodí zejména ve Francii, Itálii, Británii a v Německu opět daří dobře, prodeje
znovu rostou. Například Beneteau Group
udává více než 10% nárůst celkové produkce oproti minulému roku, což je skvělé.
Obecně platí, že se prodává více malých
motorových člunů, především těch s přívěsnými motory, zatímco velké motorové
jachty stagnují a plachetnice nadále klesají.
Napětí vyvolané krizí ve světě již opadlo,
lidé už zase utrácejí své peníze i za zábavu.
K lodím se dostávají snáze i mladí lidé. Naopak ti starší přicházejí na to, že není potřeba loď vlastnit, že je to spíše starost, že je
daleko výhodnější si loď pronajmout.
A proto charterové společnosti a půjčovny
lodí zažívají stále velký boom.
Jak vidíte možnosti využití řek a kanálů pro
rekreační plavbu? Může ICOMIA nějak
pomoci, aby i v ČR byly vodní cesty atraktivní,
podobně jako je tomu jinde v Evropě?
Ano, můžeme pomoci. Pořádáme různá
fóra, kde se setkávají zástupci různých zemí
s podobnými problémy, kde si vyměňují své
zkušenosti a poznatky. A samozřejmě můžeme pomoci také při jednání s vládami
a úřady jednotlivých zemí. Iniciativa musí
přijít z České republiky, její zástupci musí
přijít s jasným plánem, čeho chtějí dosáhnout, a my se jim pokusíme pomoci, nabídneme možnosti, pošleme experty
a podobně.

Firma KWS byla jedním z mála vystavovatelů, který kromě člunů Adventure
v500 a Bella 600 BR prodával i jachtařské oblečení značky Magic Marine.
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Český svaz jachtingu připravil prezentaci populárních lodních tříd,
na nichž se u nás závodí. Především to byly plachetnice pro děti
Optimist, RS Feva a RS Tera, dále juniorské lodě 420, 29er, RS500 či
prkno Bic Tecno 293, olympijský Laser a skif RS700. Pozornost
budila plachetnice třídy Evropa, na níž Lenka Šmídová vybojovala
stříbrnou olympijskou medaili v Athénách v roce 2004, a hlavně
trenažér, na němž byla instalována plachetnice RS Tera. Děti si tak
mohly vyzkoušet, jak se taková loď ovládá.
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Liboru Zárubovi z firmy F.A.S. Yachting, která prezentovala čluny Jeanneau Cap
Camarat 6.5 BR a Merry Fisher 695 a také sortiment příslušenství značky Plastimo,
se výstava líbila: „Líbí se mi, že byla výstava třídenní, jen by měla skončit v neděli už
v 17 hodin. V podstatě nemám žádné výhrady. Chtěl bych být příští rok na stejném
místě, protože předpokládám, že se výstava zase rozroste. Zde v Letňanech je
kulturní prostředí, myslím, že i seminář o plavbě v kongresovém sále byl na úrovni.
Jiří Belinger udělal spoustu práce, sezval vysoce postavené lidi, kteří k sobě možná
tak přátelští jindy nejsou, ale povedlo se mu je dostat sem na konferenci.“

„Jsme relativně spokojeni, přišlo dost lidí, a do krytých hal na rozdíl
od vltavského nábřeží neprší, což je fajn. Velmi negativní je to, že se termín
kříží s výstavou v Bratislavě, které se také účastníme,“ míní Vladimír Toman
z firmy ČLD, na jejímž stánku bylo možné vidět motorové čluny Karnic
SmartOne 55, Chaparral 19, Regal 23 OBX, Regal 26 EX či Greenline 33.

Vladimír Navrátil z firmy Avar Yacht, na jejímž stánku si návštěvníci
mohli prohlédnout například motory Yamaha nebo nafukovací čluny
Grand, si postěžoval: „V žádném případě by se neměly rozdávat
vstupenky zákazníkům zdarma. Z výstavy je pouť. Když si budou
zájemci vstupenky kupovat, tak zde nebude milion lidí a přijdou jen
ti, kteří se o lodě opravdu zajímají.“

Dovolenou na lodi si návštěvníci mohli vybrat na společném stánku firem
YachtNet a Dutchmasters.

Návštěvníky na stánku Wavy Boats zaujal mimo jiné motorový člun
Rostille 470.

Partneři vydavatelství YACHT:
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