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LODĚ
NA VODĚ

Už poosmé se na Vltavě
konala výstava LODĚ
NA VODĚ. Rašínovo a Hořejší
nábřeží v Praze se v termínu
21.–24. dubna měla stát
cílem příznivců lodí,
jachtingu, adrenalinové
zábavy na vodě a aktivní
dovolené. Bohužel se však
ukázalo, jak moc je v našich
podmínkách těžké
uspořádat takovou výstavu
a jak moc ji ovlivňuje počasí.

P

ořadatel, kterým je Asociace lodního
průmyslu, si pro letošní rok připravil
několik novinek. Pro návštěvníky bylo
asi největší změnou, že jak na Rašínově, tak
i na Hořejším nábřeží se platilo vstupné
150 Kč, mezi jednotlivými břehy návštěvníky
převážel zdarma přívoz. Tváří výstavy se letos
stal handicapovaný jachtař Daniel Bína, který
se kvalifikoval na paralympiádu do Ria v lodní
třídě 2,4mR.

Smíchovská část výstavy sice působila opticky prázdnějším dojmem,
ale pro milovníky lodí a zábavy na vodě byla daleko zajímavější.

Slavnostního zahájení výstavy se mimo jiné zúčastnila také nová ředitelka
Státní plavební správy Klára Němcová a jachtař paralympionik Daniel Bína.

Řada prodejců lodí na této výstavě zcela chyběla, málo bylo také lodí na vodě. Většinu modelů, které zde byly prezentovány, měli
možnost návštěvníci vidět na stejné výstavě
již vloni. Možná i proto bylo návštěvníků
méně než v loňském roce, svou roli v tom určitě hrálo také počasí, které bylo opravdu
aprílové. Ve čtvrtek a v pátek bylo hezky, v sobotu ale byla zima a pršelo a v neděli dokonce
sněžilo!
Někteří vystavovatelé ale novinky přivezli. Například firma Marine měla na mole Crownline
270 SS (YACHT 4/2016), hliníkovou loď Marine
500 F HD SC (test na stranách 24–25) a dva
nové skútry SeaDoo. Firma Honda Marine prezentovala obytnou loď Delphia Nano, firma
Česká lodní doprava-charter předváděla americký člun Regal 2000 ES, firma Boat Service
bowrider Stingray 198 LX a firma BoatMaster
loď pro vodní lyžování a wakeboarding Mastercraft NXT 22. Testy všech novinek najdete
v dalších vydáních časopisu YACHT.

❘

36 YACHT 5/2016

036-37_Lode na vode.indd 36

2.5.2016 16:52:25

REPORTÁŽ

Doprovodný program byl velmi atraktivní.
Největší ovace sklidil flyboard, který si řada
zájemců vyzkoušela na vlastní kůži.

Břeh Prahy 2 byl doslova obsypán stánky.
Jednalo se ale o velmi různorodé prodejce.
Konaly se zde výprodeje námořního oblečení, zakoupit bylo možné dětské hračky,
rohožky i brýle. Několik stánků bylo věnováno příslušenství pro lodě nebo motorům.
Návštěvníci si také mohli vybrat z nabídek
charterových společností. Až za železničním mostem se prezentoval Český svaz
jachtingu, který chtěl plachetnice a závodní jachting představit hlavně dětem.
Především Český Yacht Klub a jachtařský
tým HEBE IV si pro děti připravily zajímavý
program. Nešlo jen o výuku jachtingu, ale
také o výcvik vodní záchrany. Děti měly
k dispozici zkušené instruktory na plachetnicích RS Vision.
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Smíchovská část výstavy sice působila opticky prázdnějším dojmem, ale pro milovníky
lodí a zábavy na vodě byla daleko zajímavější. Většina prodejců lodí na tomto břehu
prezentovala své motorové čluny, plachetnice nebo vodní skútry. V rámci adrenalinového koutku si zájemci mohli vyzkoušet
wakeboarding, pro který byl speciálně postaven vlek, flyboard a další vodní „hračky“. Velkému zájmu se zde těšil také stánek časopisu
YACHT, a to nejen kvůli svému netradičnímu
vzhledu. Děkujeme společnosti MVP Events
za partnerství a poskytnutí tohoto zajímavého stánku.
Text Markéta Prokšanová
Foto autorka a Eva Skořepová

Na stánku Českého svazu jachtingu byly k vidění
plachetnice různých lodních tříd.

Časopis YACHT měl velmi zajímavý stánek, za který
děkujeme společnosti MVP Events.

Celý prodloužený víkend se na Vltavě proháněly
motorové lodě, nafukovací čluny a vodní skútry.

Děti si mohly vyzkoušet rychlou jízdu
na Speedoboatech.
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