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Oslovili jsme všechny jachtkluby a mariny, 
na které jsme získali kontakty, a poprosili je 
o zaslání informací. Zdaleka ne všichni od-

pověděli, mnohé jachtkluby veřejnosti ani žádné 

služby neposkytují. V tabulce najdete přehled zá-
kladních údajů včetně cen a kontaktů, v článku pak 
podrobnější informace doplněné fotografiemi těch 
přístavů a klubů, které poskytují kotvení lodím, ať už 

svým členům nebo návštěvníkům. Mariny jsou řa-
zeny nejdříve na Vltavě a Labi od horního toku smě-
rem po  proudu, následují další místa v  Čechách 
a nakonec i na Moravě.

Jachetní klub Černá v Pošumaví 
Jachetní klub s velkou členskou základnou leží u Lipen-
ské nádrže v Černé v Pošumaví. Kromě aktivit týkajících 
se okruhového jachtingu provozuje i plně vybavenou 
marinu, která poskytne100 kotevních míst a volná místa 
pro karavany přímo u vody. Historie klubu sahá do let 
1972 a 1973, kdy se začaly kopat a betonovat základy 
loděnice. K dispozici je jeřáb pro lodě až do hmotnosti 6 
tun, délky do 12 m a ponoru do 2,5 m. 

Kemp Jestřábí I. 
Kemp na břehu Lipna, ve kterém si odpočine celá rodina, 
leží v Černé v Pošumaví, přímo na břehu přehrady Lipno 
v těsném sousedství jachtklubu. Najdete v něm kvalitní 
moderní ubytování a opravdu širokou nabídku sportov-
ního a kulturního vyžití po celý rok, a to i pro ty nejmenší. 
K dispozici je také molo pro kotvení lodí i hangár na jejich 
uskladnění. Na  letošní sezonu je plánováno navýšení 
počtu kotvišť na  vodě a  zavedení elektrické přípojky 
a vody k molu. Kemp nabízí výhodné balíčky v případě 
ročního stání karavanu a kotvení lodě.

Yacht Club Lipno nad Vltavou  
Klub začal fungovat v říjnu 2006 a je zaměřen především 
na okruhový jachting a dětské lodní třídy. Pořádá několik 
tradičních závodů, soustředění a  jachtařských táborů. 
K podpoře výuky a zvyšování kondice slouží nejen místní 
klubovna s potřebným vybavením, ale také tělocvična. 
V klubu funguje půjčovna plachetnic, restaurace a jsou 
zde dvě návštěvnická místa u mola.

Koupili jste si novou loď a nevíte, kam ji zakotvit? Chcete plout v České 
republice a přemýšlíte, kam se vypravit a kde najdete odpovídající služby? 
Snažili jsme se pro vás zmapovat aktuální situaci.

KAM DO MARINY?
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YC Azura   
YC Azura byl založen v únoru 2007 členy rozděleného YC 
Frymburk, kteří vytipovali vhodnou lokalitu pro stavbu 
nového přístaviště. Po  vzájemné dohodě a  pomoci ze 
strany Wellness Hotelu Frymburk bylo zakoupeno a k 1. 5. 
2007 zprovozněno plovoucí plastové molo o kapacitě tři-
ceti lodí, které patří k největším svého druhu v Čechách. 
Zátoka Černého potoka, kde se nachází tato marina, po-
skytuje přirozenou ochranu před vlnobitím a svojí hloub-
kou zajišťuje bezstarostné kotvení i při výjimečně nízkém 
stavu hladiny Lipna. Plastové molo s rozvodem elektrické 
energie, vody, s nočním osvětlením a pokrytím wifi signá-
lem je pod dozorem správce přístaviště. K přístavišti byl 
vybudován stylový bufet srubového typu. V této budově 
je též sprcha a toalety.

Ochranný přístav České Vrbné    
Marina v Českém Vrbném využívá existenci už fungující 
umělé slalomové a vodní trati ve vodáckém Centru Lídy 
Polesné, k němuž se přirozeně přimyká přístaviště s dosta-
tečným počtem míst na kotvení a také s potřebným sociál-
ním i technickým zázemím. Sportovní podniky pořádané 
na oblíbené slalomové dráze mohou být vítanou zámin-
kou pro zakotvení lodě právě na tomto místě. Stejně tak se 
nabízí možnost přerušit plavbu, pohodlně zakotvit loď 
a využít kvalitní cyklostezky k návštěvě okolních měst, ať už 
to budou České Budějovice či Hluboká nad Vltavou. 
Na nové kotviště s doprovodnou infrastrukturou naváže 
i nové řešení dopravní obslužnosti celého areálu. Předpo-
kládá se i postupné vybudování dostatečného a kvalitního 
stravovacího a  ubytovacího zázemí. Letos byl uveden 
do provozu lodní jeřáb o nosnosti 10 tun.

Yacht Club Barrandov     
Yacht Club Barrandov je největším, velmi oblíbeným 
a hojně navštěvovaným přístavem na Orlíku. Díky své po-
loze je i relativně bezpečným zázemím pro stálé členy i pro 
hosty, kteří se zde třeba jen schovají před bouřkou. Dosta-
tečné množství vyvazovacích míst pro hosty zaručuje 
všem tulákům po jezeře jistotu bezpečného a pohodl-
ného kotviště. Komplex mola je sestaven z ocelových plo-
voucích pontonů a  kovových lávek s  dřevěnými 
podlážkami. Jednotlivá plavidla jsou vyvázána po dvou 
v boxech. Celý přístav je trvale osvětlen. Areál nabízí stá-
lým členům i návštěvníkům, kteří připlují vlastní lodí, vyu-
žití všech dostupných služeb: restaurace, půjčovny 
sportovních potřeb, sociálního zařízení, ubytování, elek-
trických přípojek a možnost tankování vody do nádrží. 
Cesta pro vytahování lodí je díky asfaltovému a betono-
vému povrchu, dobrému příjezdu a dostatečně velkému 
manipulačnímu prostoru na břehu jednou z nejlepších 
na Orlíku.

Erbia Yacht Club     
Erbia Yacht Club (dříve Yachtclub Radava) vznikl na místě 
dávno využívaného kotviště v zátoce naproti YC Barran-
dov a tábořišti Velký Vír. Nehluboká zátoka má tu výhodu, 
že se nachází na místě se strmými břehy, které ji v případě 
snížení vodní hladiny výrazně nezmenšují. Příjemné kot-
vení u mola vybaveného přípojkami elektrického proudu 
a vody doplňuje celá řada dalších služeb. Pro členy klubu 
je zde možnost využívat hotel, venkovní zastřešený bazén, 
saunu, vnitřní i venkovní vířivku.

Sport-Eli     
Molo půjčovny Sport-Eli se nachází na Orlíku v zátoce ne-
daleko kempu Lavičky. Rodinná firma provozuje půjčovnu 
plachetnic již od roku 1990. Má v nabídce 13 plavidel, která 
jsou plně vybavená pro pohodový pobyt na vodě. Pokud 
je volno, mohou u mola kotvit i návštěvníci.

Veřejný přístav Hluboká nad Vltavou     
Přístav se otevřel rekreační a osobní plavbě 1. května 2015. 
Slouží pro krátkodobé i dlouhodobé stání malých plavidel 
na Vltavské vodní cestě a ke krátkodobému stání jednoho 
návrhového plavidla a jedné osobní lodi. Uzávěr vjezdo-
vého objektu umožní ochranu přístavu za vysokých vod-
ních stavů až do  výše dvacetileté vody. Lodě zde tak 
mohou bezpečně kotvit i při zvýšených průtocích. Uživa-
telé tady zároveň naleznou i místo pro spouštění a vytaho-
vání lodí. V  letošním roce bude otevřen kapitanát 
s toaletami a sprchami, wifi a obchodem.

Marina Na Palubu Týn nad Vltavou      
V Týnu nad Vltavou je od letošní sezony zprovozněna Ma-
rina Na Palubu. V novém přístavu se dají půjčit dvě moto-
rové lodě od začátku června do konce září. Lze s nimi plout 
přes přehradu Kořensko na Orlickou přehradu a doputo-
vat až na samý konec ke hrázi.

Marina Lipno    
Přístav v Lipně nad Vltavou je obehnán kvalitními vlnolamy, 
které současně slouží jako odpočinkové a relaxační zóny, je 
vybaven standardními majáky pro noční vplutí, nočním 
osvětlením a bezpečnostním kamerovým systémem. Sa-
mozřejmostí je uzamykatelnost jednotlivých mol. Přístav 
získal zcela nový rozměr díky výstavbě budovy kapitanátu, 
která poskytne kvalitní zázemí. Nabízí 138 míst na vodě.

Marina Orlík     
Marina Orlík s molem pro 20 lodí se nachází v lese nad 
zátokou Orlické přehrady, naproti zámku Orlík, nedaleko 
obce Chrást u Záhořan. V areálu je stylová restaurace, dvě 
grilovací pergoly, tenisový kurt s  umělým povrchem, 
bazén s vyhřívanou vodou a plovoucí koupací molo. Sa-
mozřejmostí je wifi zdarma. Zaparkovaná auta hlídá mo-
nitorovací systém. Je zde možnost odčerpání fekálních 
tanků. V nabídce je také ubytování v dřevěných bungalo-
vech celkem pro 80 osob.
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Název mariny Vodní plocha 
(říční km)

Počet míst 
na vodě/na břehu

Sezonní 
kotvení

Kotvení 
pro návštěvníky

Uskladnění lodí 
na zimu Charter Škola jachtingu Jeřáb (tonáž) Skluz

Přípojky 
voda 

a elektřina

Jachetní klub Černá v Pošumaví Vltava, Lipno (351,2) 120/120 120 10 uvnitř 20/venku 100 Ne Ne 6 tun Ano Ano

Kemp Jestřábí I. Vltava, Černá v Pošumaví (348,8) 6/120 3 místa na bojkách 3 hala 100 m2/venkovní stání 
10 000 m2

3 plachetnice, 2 motorové 
čluny Ano Ne Ano Ne

YC AZURA Vltava, Lipno (338,3) 35/0 35 Ano, operativně 0 4 až 5 plachetnic Ne Ne Ne Ano

Yacht Club Lipno nad Vltavou Vltava, Lipno (332,3) 0/v dostatečném počtu Ne 2 Ne Ne Ano Ne (používáme Marinu 
Lipno) Ne (používáme Marinu Lipno) Ano

Marina Lipno Vltava, Lipno (330,8) 138 plovoucích mol Ano min. 6 Ne Ano Ano Ano Ano Ano

Ochranný přístav 
České Vrbné Vltava, České Vrbné (240,5) 27 malých plavidel + 2 

osobní lodě/0 duben - říjen Ano (asi polovina stání je určena pro krátkodobé 
stání, zbytek měsíční/sezonní pronájem) Ne Ne (zajišťuje soukromý 

provozovatel) Ne 10 t Ano Ano

Veřejný přístav Hluboká 
nad Vltavou

Vltava, Hluboká nad Vltavou 
(229,12) 73/0 Ano Ano Jen na vodě Dle nabídky půjčoven, zatím 2 Ne Ne Ano Ano

Marina Na Palubu 
Týn nad Vltavou Vltava, Týn nad Vltavou (204,3) 4/0 Ne 2 Ne 7 motorových lodí Ano Ne Ne Ano

Marina Orlík Vltava, Orlík (158) 40/40 Ano 5 venku 40 11 plachetnic, 10 motorových 
lodí Ano 5 t Ne Ano

Yacht Club Barrandov Vltava, Orlík (155,9) 50+20/20 Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ano

Erbia Yacht Club Vltava, Orlík (155,3) 25/0 Ano Ano Ne Gumový člun Ne Ne Ne Ano

Marina Hotel Orlík Vltava, Orlík (151,9) 15/0 5 5 6 v hale/20 venku 5 člunů Marine 14M Ne Ne Ano Ano

Sport-Eli Vltava, Orlík (147,7) 24/0 Ne V případě neobsazenosti ano Ne Ano Ano Ne Ano Ne

Yacht club Milešov – marina Salaš Vltava, Orlík (145,7) 40/0 Ano 2 Ano Ne Ne Ne Ne Ano

Marina Hřebeny Vltava, Orlík (145,3) 32/0 Ano 5 V hale Ne Ano Ne Ano Ano

Yacht club Milešov – marina 
Popelíky Vltava, Orlík (145,0) 10/0 Ano 2 Ano Ne Ne Ne Ne Ne

River Marina Vltava, Slapy (103) 50 (Nová Živohošť), 
20 (Lahoz)/0 Ano 10 Subdodavatelsky Ne Subdodavatelsky Subdodavatelsky Ano Ano

Marina Atlantida Vltava, Slapy (101,2) 110/0 Ano Ano Venku Čluny, šlapadla a veslice Ne Ano Ano Ano

Marina Na Palubu Nebřich Vltava, Slapy (100) 9/0 Ne 2 0 7 motorových lodí Ano Ne Ne Ano

Jachtklub Královská Vltava, Slapy (97,0) 75/0 Podle aktuální nabídky 
na webu klubu 1 místo vyhrazeno pro návštěvy členů klubu Aktuální situace je uvedena vždy 

před koncem sezony na webu Ne Ne Ne Ano Ano

Modrá loděnice Vltava, Slapy (96) 110/0 Ano 14 Ne Ne Ne Ano, na stěžně Ano Ano

Davle Marina Vltava, Davle (77,8) 25/15 25 Ano 10 v hale/15 venku 4 motorové lodě Ano, motorové lodě Ano, na vyžádání 2 pro lodě do 9 m délky Ano

Marina Měchenice Vltava, Vrané nad Vltavou (75,5) 8–10/0 8–12 Ano Venku Ne Ne Ne 1 km Ano

Yacht Club Kotva Praha Vltava, Praha (60,1) 22 (Slapy-Rovínek) + další 
na Orlíku/kus břehu Ne, pouze členové Ne Pro klubové lodě venku Ne Ne Ne, objednáváme Ne Ne

Yacht Club CERE Vltava, Praha (56,5) 45/20 45 1 30 uvnitř/6 venku 20 plachetnic Ano Ne Ano Ano

Český Yacht Klub Vltava, Praha (55,9) 70 pouze pro členy/Ne Jen pro členy 3 místa Jen pro členy Ne Pro mládež členů klubu Ne (nejblíž na Císařské 
louce) Ano, pro malé lodě, pro větší v YC CERE Ano

Orthodocks Yacht Club Vltava, Praha (55,4) 18/10 18 3 10 venku kajutová plachetnice 22 stop, 
motorová loď 30 stop Ano, VMP Ne, v sousedství 2 jeřáby Pouze malé plachetnice Ano

Yacht club Císařská louka Vltava, Praha (55,4) 50/50 Ano 1 až 2 dle možností 6 uvnitř/40 venku 1 plachetnice, 1 motorový člun Ano 12,5 t Ne Ano

Přístav Holešovice – GM Navale Vltava, Praha (47,4) 20/4 Ano Min. 1, dle obsazení 4 venku 4 motorové lodě Ano Na objednání Ano Ano

Marina Vltava Vltava, Nelahozeves (19,6) 30/5 30 5 10 hala/40 venku Ne Ne Ne Ano Ano

Slavoj Litoměřice Labe, Litoměřice (45) 20/20 20 20 20 uvnitř/20 venku Ne Ne Ne Ano Ano

Marina Labe Labe, Píšťany (49,7) 46 na vodě – 22 vnějších, 
44 vnitřních Ano Ano 10 míst na vlastním podvozku Dvě malé veslice, jedna 

s motorem, dvě šlapadla Ne Ne Ano Ano

Yacht Club Kladno Turiňský rybník (Záplavy) 0/30 15 na břehu Ne 20 venku Ne Ano, zejména LT mládež 
Optimist, Splash, dospělí Finn Ne Ne Ano

Yacht Club Doksy Máchovo jezero, Doksy 24/25 5 5 20 míst venku Ne Ne 1,5 t Ano Ano

Jachtklub Máchova jezera Máchovo jezero, Staré Splavy 50/20 15 Ne Ne Ne Ano 1 000 kg Ano Ne

Jachtklub Cheb Jesenice 0/10 (přednostně pro 
členy klubu) Ne Ano, ale jen pro malé lodě, se kterými lze 

zajet ke břehu Ano, jen pro členy klubu Ne Ne Ne Ano Ne

TJ Lokomotiva Cheb Jesenice 0/3–4 Ne 3–4 3 venku Ne Ano Ne Ne Ano

Yacht Club Nechranice   Nechranice 6/6 Ne Ne 6 venku Ne Ne Ne Ano, zdarma Ne

Yacht Club Vranovská přehrada Vranov 28/3 – pro členy Ne Ne 3 venku – pro členy Ne Ne Ne Ano Veřejné ne

Přístaviště U jezu Hodonín Morava 0/0 Ano Ano Ne 6 lodí s motorem Zaškolení pro vedení plavidla 
v rámci půjčovny

Dle domluvy, není 
stálým vybavením

Ano, jedná se o veřejný sjezd - nutno domluvit 
příjezd přes pozemek VKH, cena cca 100 Kč Ano

Veřejný přístav Petrov Baťův kanál 42/0 Ano Ano Jen na vodě Dle nabídky půjčoven, zatím 3 Ne Možnost přistavení 
autojeřábu Ano Ano

Přístav Veselí nad Moravou Baťův kanál 20/10 10 10 venku 10 17 motorových lodí Ne Ne Ano Ano

Ranch Mississippi River Baťův kanál 0/5 Ne 10 Ne 8 motorových lodí Ne Ne Ano Ano

Přístav Staré Město   Baťův kanál 14/0 Ne 14 Ne 13 Ne Ne Ano Ano

Přístaviště Spytihněv Baťův kanál 8/0 Ne 8 míst, max. 24 hodin Ne 12 motorových lodí Škola řízení lodě Ne Ne Ano

Jachetní klub Olomouc Chomoutovské jezero 10 u mola 10 3 uvnitř 70 Ne Příměstské tábory Ne Ano Pro lodě ne, pro 
karavany ano

Yacht Club MCHZ Ostrava Štěrkovna Hlučín 5/10 Ne Ne Ano, venku 10 Ano, 3 plachetnice, 2 motoráky Ano Ne Ano Pouze elektřina, 
voda společná

Klub jachtingu Těrlicko Vodní nádrž Těrlicko 7 marina, 5 na bojkách/0 Ano 4 Ne Ne Ano Ne Ano, do max. hmotnosti lodě 2 t Elektřina ano
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Toalety 
a sprchy Restaurace Wi-Fi Čerpací stanice Servis/obchod Cena za rok Cena za den Telefon E-mail Web

Ano Ne (mimo areál 300 m) Ano Ne (mimo areál 1,2 km) Ne (mimo areál 100 m pouze 
v sezoně), surfshop informace na vyžádání informace na vyžádání +420 702 460 805  jiri.vachel@seznam.cz www.yccerna.eu

Ano Ano Ano 1 km, po dohodě na místě Ano 7 000 Kč bójka, 4 000 Kč sportovní lodě na břehu 500 Kč +420 775 563 740 info@kemplipno.cz www.kemplipno.cz

Ano 120 m Ano Ne Ne Neuvedeno Neuvedeno +420 603 269 359 sofron.m@seznam.cz www.ycazura.cz

Ano Ano Ano Ne Ano Neuvedeno Neuvedeno +420 602 410 028 yachtclub@
lodenicelipno.cz www.lodenicelipno.cz

Ano Ano Ano Ne Ano 13 500 Kč 300 Kč +420 380 736 100 info@landal.cz www.lipnoservis.cz, 
www.landal.cz

Ano Ano (sezonní kavárna v kapitanátu 
přístavu, sezonní restaurace 200 m) Ne 1 km, počítá se s rozšířením o čerpací stanici přímo v přístavu 

– stavebně připraveno, není zatím vybaveno technologií Ano 750 Kč/měsíc, tj. 5 250 Kč za sezonu 30 Kč, první den stání zdarma +420 702 005 307 tomas.vanecek@pvl.cz www.pvl.cz

WC mobilní Ne Ne Ne Ne od 10 000 Kč od 90 Kč +420 778 719 531 rvccr@rvccr.cz www.rvccr.cz

Ano Ne Ne Ne Ne Neuvedeno Neuvedeno +420 608 266 669 info@napalubu.eu www.napalubu.eu

Ano Ano Ano Ne Ano/Ne 18 000 Kč 250 Kč +420 777 261 452 vjanous@icloud.com www.marinaorlik.cz

Ano Ano Ano Ano Lze zajistit Neuvedeno Neuvedeno +420 602 220 027 yachtclub@unitec.cz www.yachtclubbarrandov.cz

Ano Ano Ano Ne Základní servis 17 000 Kč bez DPH 200 Kč +420 730 554 002 cervenkova@erbia.cz www.erbia.cz

Ano 200 m, COOL BAR Marina 30 m Ano Ne Ne Od 15. 5. do 30. 9. kotvení  lodě – jednorázový poplatek 18 000 Kč 
(lodě do délky max. 7 m), zimní stání v hale 14 000 Kč, stání venku 10 000 Kč

10–18 hodin – 200 Kč/den, noční 
18–10 hodin – 300 Kč/noc +420 602 359 388 recepce@hotelorlik.cz www.hotelorlik.cz

Ano/Ne Ne Ne Ne Ne Neuvedeno Neuvedeno +420 603 293 362 sporteli@volny.cz www.sporteli.cz

Ne Ne Ne Ne Ne Neuvedeno Neuvedeno +420 606 584 787 vaclavbucil@seznam.cz www.yachtclub-milesov.
webnode.cz

Ano Ano Ano Ne Ano od 18 000 Kč 200 Kč +420 776 211 896 jelinek@jachtservis.cz www.jachtservis.cz

Ano 500 m Ne Ne Ne Neuvedeno Neuvedeno +420 606 584 787 vaclavbucil@seznam.cz www.yachtclub-milesov.
webnode.cz

Ano Ano Ano Ano Subdodavatelsky 18 000 Kč 250 Kč +420 777 251 659 info@river-marina.cz www.river-marina.cz

Ano Ano Ano Ano Ne 18 000 Kč 100 Kč a 25 Kč vjezd do areálu +420 602 339 900 kvasnicka@aaataxi.cz www.hotelatlantida.cz

Ano 150 m Ne Ne Ne Neuvedeno 300 Kč +420 608 266 669 info@napalubu.eu www.napalubu.eu

Ano Ne Ne Ne Ne Neuvedeno Neuvedeno +420 739 666 436 vybor@jkk.cz www.jkk.cz

Ano Ano Ano Ne Ne od 16 250 Kč 240 Kč/noc +420 737 816 369 info@modralodenice.cz www.modralodenice.cz

Ano 300 m 4 restaurace Ne 250 m Ano 21 600 Kč 100 Kč +420 602 315 610 info@davlemarina.cz www.davlemarina.cz

Ano 20 m Ano, 
v restauraci 200 m Ne 9 500 Kč 100 Kč +420 777 214 213 info@fregatta.cz www.fregatta.cz

Ne 3 km Ne asi 8 km po vodě Ne Členové podle velikosti lodě Neuvedeno +420 774 815 359 gegbs@seznam.cz www.yckp.cz

Ano Ano Ano 2 km 100 m asi 30 000 Kč 500 Kč +420 777 108 113 info@cere.cz www.cere.cz

Ano Pouze kantýna (restaurace 200 m 
v YC CERE) Ano Ne Ne Jen pro členy 400 Kč +420 734 678 927 dana.horka@volny.cz www.cyk.cz

Ano 15 m Pouze 
v restauraci 500 m 500 m 4 200 Kč za metr  délky lodě 300 Kč +420 603 272 413 club@oyc.cz www.oyc.cz

Ano 500 m v sousedním areálu Golf Cinda Ano Ne Ano/Ne Dle aktuálních ceníků podle délky lodě a typu stání do 200 Kč +420 777 184 917 yccl@seznam.cz www.yccl.cz

Ano, v otevírací 
době prodejny 500 m Ano Ne Ano 2 400 Kč /měsíc 90 Kč +420 731 464 898 info@gmnavale.cz www.gmnavale.cz

Ano V areálu + penzion Ano Ano 4 km Loděnice Vltava Smluvní cena dle délky lodě 24 Kč/1 metr délky lodě +420 606 613 173 info@marinavltava.cz www.marinavltava.cz

Ano Ano, od května do září 
v autokempu 50 m Ano Ne Ne 2 400 Kč x m lodi, celoroční stání –20 %, vnější zimní stání –25 %, pro členy jachetního oddílu 

–10 % za každý dokončený závod pod hlavičkou Slavoje a to do maximální výše 50 % 100 Kč +420 604 832 809 info@sportslavoj.cz www.sportslavoj.cz

Ano 2 restaurace Ano Ano 6 km Litoměřice 18 000 Kč vnější pozice/15 000 Kč vnitřní pozice 25 Kč/ 1 metr délky lodě +420 774 510 477 recepce@marinalabe.cz www.marinalabe.cz

Ano Ne Ne Ne Ne Neuvedeno Neuvedeno +420 604 208 483 yckladno@gmail.com www.yckladno.cz

Ano 30 m Ne 400 m Ne 6–11 000 Kč 500 Kč +420 602 174 856 milapokorny@seznam.cz http://ycd.doksy.com

Ano Ano Ano Ne Ne 18 250 Kč 50 Kč +420 603 155 792 jo.staresplavy@gmail.com www.jmj.myacht.cz

Ano Ne Ano 10 km Ne Smluvní ceny Smluvní ceny +420 606 790 436 jachtklubcheb@email.cz www.jachtklubcheb.hys.cz

Ano Ano Ano Ne Ne Dohodou Dohodou +420 603 988 898 aaloha@seznam.cz www.surf-club.cz

Ano 100 m Ne Ne Ne Neuvedeno Neuvedeno +420 605 815 688 info@cscn.cz www.cscn.cz

Veřejné ne 0,5 km Veřejné ne Do 15 km Ne Neuvedeno Neuvedeno +420 731 181 506 miroslav.sveda@seznam.cz www.ycvp.webz.cz

Ano Ano Ano Možnost doplnit pohonné hmoty Možno zajistit Dle domluvy Dle domluvy 100-500 Kč +420 603 281 290 pristavisteujezu@
seznam.cz www.pristavisteujezu.cz

Ano Ne (v blízkosti) Ano Ne Ne (jen drobné příslušenství) od 6 000 Kč od 70 Kč +420 778 751 569 info@batakanal.cz www.batakanal.cz

Ano 1 km Ano 1 km 20 m 4 000 Kč 100 Kč +420 603 579 456 info@batakanal.cz www.batakanal.cz

Ano Bufet 15 m Ano Ne Ne 0 0 +420 776 824 499 rancveseli@seznam.cz www.rancveseli.cz

Ano Ano Ano 100 m Ne 0 100 Kč přes noc +420 774 490 344  info@pristavstaremesto.cz www.pristavstaremesto.cz

Ano Ano Ano 1,5 km 500 m/Ne Neuvedeno 0–100 Kč/noc +420 603 802 691 hampala@pujcovnalodi.cz www.pujcovnalodi.cz

Ano Ano, ve vesnici Chomoutov 600 m Ne Ne (ve vesnici Štěpánov 3 km) Ne Hosté 500 Kč + plavidlo 1 000 Kč Neuvedeno +420 602 476 916 jkol@tetcice.cz www.jkol.estranky.cz

Suché WC, 
sprcha ne 3 km Ano 5 km Servis 3 km, obchod 20 km Individuální Individuální +420 603 159 922 fl eximont@seznam.cz

Ano 200 m Ano, 
v restauraci 1 km Ne Dle dohody Dle dohody +420 602 568 113 jachting.terlicko@

gmail.com
www.jachtingterlicko.

webnode.cz
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Marina Hotel Orlík  
Přístav hotelu Orlík je projektován jako molo v  délce 
60 metrů. Najdete zde místa pro 20 lodí na krátkodobé 
i dlouhodobé kotvení. V nabídce jsou také jízdy na Fly-
boardu, půjčovna vodních skútrů, plavby s kapitánem 
na retro člunu Knocker White s možností rautu po dobu 
plavby, večerní romantické plavby, plavba s kapitánem 
na Bavarii Cruiser 30… Pro členy je k dispozici COOL BAR 
MARINA, základní dílenské zázemí, elektrická přípojka 
a samozřejmostí je doplňování paliv. Pět minut chůze 
od  mariny se nachází hotel Orlík s  restaurací, lobby 
barem a wellness centrem. 

Yacht club Milešov – marina Popelíky   
Marina se nachází na  pravém břehu Orlíka nedaleko 
kempu Popelíky. V zázemí najdeme parkovací místa, spr-
chy, WC a kontejner na odpadky lze využít v přilehlém 
kempu. Mola tvoří kovová pozinkovaná konstrukce, plas-
tové plováky a exotické dřevo bankerai, ke každé lodi je 
přístup po boční lávce, molo je uzamčené kovovými vrátky.

Marina Na Palubu Nebřich    
V  půjčovně obytných kajutových motorových lodí je 
od května do září k pronájmu sedm plavidel. K řízení těchto 
lodí nepotřebujete vlastnit průkaz Vůdce malého plavidla 
ani žádné jiné osvědčení. Od roku 2012 je domovským 
přístavem Nebřich, nacházející se v  lesním tábořišti 
na Slapské přehradě. 

River Marina    
Kotvit se zde může s motorovou lodí, plachetnicí, gumo-
vým člunem nebo vodním skútrem. Molo je umístěné 
na vodní nádrži Slapy v lokalitě Nová Živohošť. Zátoka 
u přívozu je proslaveným dějištěm Vánoční regaty. Sou-
částí mariny je i půjčovna šlapadel a motorových člunů. 
Samozřejmostí je občerstvení a vodní bar. Ve stylové 
restauraci se připravují steaky, maxi burgery i zelenina, 
každý víkend čerstvé ryby a další pochutiny na grilu. 
Všichni klienti kotvící celosezonně mají 20% slevu v re-
stauraci a  zajištěnu službu odtahu nepojízdné lodě 
(po Slapech – zpoplatněno). Další molo má tato společ-
nost v  malebné zátoce Lahoz na  levém břehu vodní 
nádrže Slapy přibližně 1 300 metrů od hráze.

Jachtklub Královská     
Neveřejný klubový přístav na břehu Slapské přehrady 
v osadě Měřín využívají členové Jachtklubu Královská, 
který má v současné době cca 90 členů všech věkových 
kategorií, pro kotvení svých lodí. V přístavu je jedno vy-
hrazené stání pro návštěvy členů klubu, eventuálně pro 
přistání lodí SPS nebo IZS. Případná volná kapacita pří-
stavu, kterou v dané sezoně nevyužijí členové, je před 
sezonou zveřejněna na klubových stránkách.

Modrá loděnice      
Přístav sportovních a rekreačních lodí funguje po dobu 
plavební sezony slapské rekreační oblasti, tedy každý 
rok od 1. května do 30. září. Má svoji část pro stálé klienty 
a část pro návštěvníky, kteří připlují a zakotví jen na ná-
vštěvu restaurace či přespání. Poskytuje doplnění lodní 
zásoby pitné vody, dobití baterií a nad rámec běžných 
služeb také stavění či skládání stěžňů plachetnic bez 
potřeby jeřábu. Pro spuštění motorových člunů s pří-
věsu na vodu je zde betonový sjezd. Hygienická zařízení 
jsou přístupná z lodi 24 hodin denně a také jsou tu po-
pelnice pro odložení nejnutnějšího lodního odpadu.

Marina Atlantida    
Nabízí kotvení pro plachetnice či motorové lodě v sou-
kromém přístavu nacházejícím se v areálu stejnojmen-
ného hotelu. Přístav se skládá ze dvou samostatných 
mol. Na molech jsou přípojky 220 V a vody. Hotel posky-
tuje kotvícím kvalitní zázemí v podobě nově vybudova-
ného sociálního zařízení. Bonusem navíc je rovněž 
slevová karta, kterou lze uplatnit při návštěvě hotelové 
restaurace. Nedílnou součástí přístavu je také čerpací 
stanice pro lodě, kde si zákazníci mohou za asistence 
kvalifikované obsluhy snadno natankovat benzin či 
naftu. Čerpací stanice nabízí také tankování vody, vysá-
vání nádních vod a odčerpávání fekálních vod. 

Yacht club Milešov  – marina Salaš   
Molo je v klidné zátoce Orlické přehrady přírodně chrá-
něné proti větru, pod ním je hloubka cca 35 metrů. Za-
parkovat lze asi 150 m od mola, je zde sjezd do vody pro 
menší plavidla, přípojky elektřiny a vody k  molu. 
Ke každé lodi je přístup po boční lávce, molo je uzamčené 
kovovými vrátky.

Marina Hřebeny    
Nová marina leží v čisté a klidné zátoce Hřebeny na Or-
lické přehradě. Poskytuje stání pro cca 20 lodí. Zátoka 
s kotvištěm je asi 1 kilometr nad hrází pod obcí Hřebeny. 
Je zde nepřetržitá přítomnost obsluhy mola, přípojky 
elektřiny pro dobíjení na mole, pitná a užitková voda, 
sociální zařízení, parkovací místo do 30 metrů od pří-
stavu, wifi, občerstvení, donáška pohonných hmot, 
servis, spouštění a vytahování lodí a možnost příjem-
ného koupání v přehradě.
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Český Yacht Klub     
Nejstarší český jachetní klub byl založen v roce 1893. Nabízí 
kotviště, vývaziště, místo pro spuštění plavidla na vodu, 
možnost vyzdvižení plavidla vrátkem do 5 t, dílnu. V klubu 
působí úspěšná dětská družstva tříd Optimist, Cadet a RS 
Feva. V roce 2006 byla postavena rampa, která usnadňuje 
zavážení a vyvážení lodí z velké loděnice na korunu hráze 
a odstranila obtížné pronášení hlavním vchodem. V prů-
běhu sezony probíhají každou středu odpoledne tréninky 
na  Vltavě v  Podolí, děti se pravidelně účastní závodů 
po celé ČR, klub závody také pořádá. V loděnici pulzuje 
klubový život po  celý rok. Dospělí se mohou přihlásit 
do posádky, pokud nemají vlastní loď, a pokud ji mají, na-
jdou zde možnosti kotvení, zimování, dílny, šatny se spr-
chami a  teplou vodou, občerstvení, a  kamarády, kteří 
pomohou a poradí na lodi i při přípravě plaveb na moři. Pro 
zvýšení bezpečnosti byl instalován nonstop pracující ka-
merový systém, který hlídá vstup do areálu, vstup do lodě-
nice, přístav a kolejiště (zimoviště lodí).

Yacht Club CERE      
Yacht Club Cere je jedním z nejvýznamnějších českých 
jachtařských klubů. Organizuje jachtařské tréninky jak 
v Praze na Vltavě, tak v rámci jachtařských soustředění 
mimo Prahu a v zahraničí. Žákům nabízí půjčení klubo-
vých plachetnic. Poskytuje možnost kotvení motorových 
člunů nebo plachetnic v Praze na Vltavě v délkách od 
5 do 8 metrů, o šířce do 2,5 metru. Zimní stání pro lodě je 
možné buď na vodě, nebo v krytých halách. Pro členy za-
jišťuje klub také veškeré služby spojené s údržbou lodí. Yacht club Císařská louka       

Marina TJ Císařská louka se nachází na levém břehu Vl-
tavy v ústí Smíchovského přístavu. Na severním konci 
Císařské louky je vlastní objekt loděnice, který nabízí 
nejen možnost kompletního servisu pro lodě, ale také 
další široké spektrum služeb. V klidné lokalitě s výhle-
dem na  Vyšehrad je klubová restaurace, ubytování, 
prostory pro školení či společenské akce pod širým 
nebem. Dopravní dostupnost je z Lihovaru (tramvaj) 
a ulice Strakonická (autem) na Císařskou louku, vodní 
tramvají nebo vlastní lodí do Smíchovského přístavu. 
Provoz celého areálu je celoroční. Letos se plánuje do-
končení kamerového systému na molech a zvýšení ka-
pacity kotevních ježků.

Germany · United Kingdom · Monaco · Denmark · Austria · Spain · Sweden · USA* · Australia

pantaenius.at

*Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of 
New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group.

Pantaenius - New Benefi ts in Your Best Interests

Reimbursement without deductions
We will agree a fixed insurance sum with you, which 
will be reimbursed in the event of total loss without 
any deduction for actual cash value, so that you are 
able to afford an equivalent vessel.

Reliable All-round Protection Against All Risks
All risks to which the insured yacht is exposed during 
the term of the insurance are covered.  Including 
damages resulting from theft, fire, acts of God, sinking, 
grounding, collision or piracy.

Accommodation and Return Journey Costs
Necessary accommodation and return journey costs 
for the Skipper, crew and guests, shall be reimbursed 
up to a sum of EUR 5,000, if the yacht is uninhabitable 
during a journey as the result of an insured event.

inzerce

Orthodocks Yacht Club         
Kompletně vybavená marina v centru Prahy na Císařské 
louce otevřená i  pro krátkodobé návštěvy. Součástí 
klubu je i sportovní škola jachtingu pro děti ve věku 6 až 
15 let a škola vůdce malého plavidla.
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Davle Marina   
Nabízí krátkodobé i dlouhodobé kotvení na molech. Pro 
členy je k dispozici sprcha a WC, základní dílenské zá-
zemí, přípojka elektro a pitné vody. Tři minuty chůze 
od areálu najdete pět restaurací, v sousedství se dále 
nachází samoobsluha, potřeby pro kutily, ovoce a zele-
nina, trafika a čerpací stanice. Parkovat mohou členové 
přímo v areálu mariny, nebo na sousedním neplaceném 
parkovišti. Pro zájemce o uschování či zimování lodě 
v suchém doku je určen areál mariny, který je vzdálen 
20 metrů od řeky.

Přístav Holešovice – GM Navale    
Firma poskytuje možnost sezonního kotvení u lodě VL-
TAVÍN. K  dispozici je břehová přípojka 230 V  a  pitná 
voda. Nabízí také zimní uskladnění lodí v hlídaných tem-
perovaných prostorách. 

Marina Vltava     
Je sportovně-rekreační areál s  přístavem nedaleko 
Prahy, obklopen krásnou přírodní scenérií a řadou his-
torických a  kulturních památek. Areál se nachází 
v atraktivním prostředí na břehu řeky Vltavy, v rodišti 
světoznámého skladatele Antonína Dvořáka, přímo 
pod renesančním zámkem Nelahozeves, na  cyklos-
tezce Praha – Drážďany. V  areálu najdete penzion, 
k dispozici jestravování i  možnost stanů a  karavanů 
na louce u lodí. Na letošní sezonu se chystá možnost 
odčerpávání fekálních tanků z lodí. 

Marina Labe      
Marina nabízí 48 kotevních míst pro plavidla do délky 
až 15 metrů a  2 kotviště pro velké říční lodě až do 
80 metrů délky. Hloubka v přístavu je 3–6 metrů, je zde 
možnost natankovat benzin nebo naftu přímo na vodě 
spolu s běžným servisem lodí. Přístaviště je celoročně 
hlídáno kamerovým systémem. Můžete si zde také vy-
půjčit veslice, plachetnice, šlapadla a veslice s přívěs-
ným motorem, pro děti nafukovací duše. V  případě 
vplutí do přístavu je majitel nebo kapitán povinen se 
přihlásit na recepci.

Marina Měchenice    
U mariny se nachází restaurace Fregatta s terasami, sa-
lonkem a vlastní cukrárnou. Je zde možnost parkování 
auta, ubytování v apartmánu Fregatty. V marině nechybí 
kamerový systém.

Yacht Club Kotva Praha     
Loděnice v Malé Chuchli poskytuje zázemí pro činnost 
klubu. Je zde celoročně přístupná klubovna, šatny, 
sklady, uložiště plavidel, plovoucí mola pro dočasná 
stání a základní dílenské vybavení s možností opraco-
vání kovu a dřeva. Klubová kotviště jsou i na Slapech 
na Rovínku a na Orlíku. Členové ve své bohaté více než 
padesátileté historii pluli po  všech splavných evrop-
ských vodách a v posledních letech působí i na mořích 
obklopujících Evropu.

Yacht Club Kladno      
Základnou tohoto klubu je loděnice na břehu Turyň-
ského rybníka. Klub sdružuje zájemce o okruhový i ná-
mořní jachting. Poskytuje zázemí svým členům, kteří se 
mohou tomuto sportu věnovat na velmi dobré soutěžní 
úrovni, nebo mohou jachting provozovat jen rekreačně, 
pro vlastní potěšení. Pro zájemce z řad mládeže a do-
rostu je k dispozici trenér vedoucí pravidelné tréninky 
na vodě. Několik soutěží v různých lodních třídách klub 
každoročně pořádá a  velkého počtu dalších závodů 
v tuzemsku i v zahraničí se jeho členové účastní. V klubu 
jsou nejpočetněji zastoupeny lodní třídy Finn, Optimist 
a Splash. Letos se chystá modernizace loděnice pro vy-
lepšení zázemí jachtařů a uskladnění lodí.

Slavoj Litoměřice       
Jachetní oddíl Slavoj Litoměřice je pokračovatelem více 
než 120leté jachtařské tradice v Litoměřicích. Poskytuje 
ubytování, možnost stanování a organizuje klubovou 
i závodní činnost.

Jachtklub Máchova jezera       
V současné době má klub ve Starých Splavech přes 140 
aktivních členů. Hlavní část stále tvoří okruhoví závod-
níci. Pod vedením předsedy Ladislava Mendíka klub 
nadále zvelebuje své zázemí pro závodníky i  členy 
na odpočinku, provozuje ubytování ve dvou dvoulůžko-
vých a  dvou čtyřlůžkových pokojích nové klubovny 
a  půjčovnu plavidel. Pořádá řadu celorepublikových 
závodů v lodních třídách Pirát, Star, Cadet, 420 i wind-
surfů. Letos se zde bude konat již sedmý ročník závodu 
dřevěných lodí Regata Rut Classic a sedmý ročník zá-
vodu jolových křižníků o Pohár White Queen. Tyto zá-
vody jsou spíše společenskou událostí milovníků 
starých lodí. Klub bude 1. září 2016 slavit sedmdesát let 
od založení. Počátky jachtingu se sice datují již od dva-
cátých let minulého století, ale protože Staré Splavy 
patří do  pohraničí, které bylo spíše německé, český 
jachtklub byl založen až v roce 1946.
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Yacht Club Doksy     
Jachting má v Doksech na Máchově jezeře velkou tra-
dici. Vždyť Yacht Club Doksy byl založen již v roce 1927. 
Za 90 let dosáhli závodníci klubu řadu velkých úspěchů. 
Klub pořádá několik jachtařských závodů a nabízí kot-
vení lodí i pro rekreační jachting. TJ Lokomotiva Cheb      

Loděnice se nachází na břehu Jesenice mezi městskou plo-
várnou Dřenice a autokempem stejného jména. Jedná se 
o aktivní jachetní oddíl se zaměřením na windsurfing, ka-
tamarany, Optimisty, lední jachty DN. Na letošní sezonu 
jsou nachystány plovoucí molo a kotevní bóje.     

Přístaviště U jezu Hodonín       
Nejedná se o klasickou marinu, ale o možnost kotvení 
u břehové hrany řeky Moravy s přístupem na komuni-
kaci a k dalším službám. Zápůjčky lodi s motorem (až 
pro 12 osob – řídíte si sami po krátkém zaškolení), pi-

rátské plavby za pokladem, pohádkové plavby s krá-
lovnou Konstancií, plavby až na meandry řeky Moravy, 
vyhlídkové plavby, půjčení paddleboardů, teambuil-
dingové akce, školní výlety – to vše je v nabídce.  

Yacht Club Nechranice      
Czech Sailing Centre Nechranice vznikl v  roce 2014 
s cílem poskytovat českým jachtařům kvalitní zázemí 
a služby v oblasti jachtingu. Ambicí klubu je vytvořit co 
možná nejlepší podmínky pro rozvoj českého vrcholo-
vého jachtingu. S tím souvisí nejen organizování jach-
tařských soustředění pro závodní jachtaře, ale také 
trénink a výchova jachtařů-začátečníků. Aby mohla být 
příprava efektivní, je třeba mít k dispozici nejen dob-
rého trenéra a vybavení na vodě. Po výkonu na vodě si 
každý jachtař potřebuje odpočinout, a  proto ocení 
komfort, který poskytuje zázemí centra na Nechrani-
cích. Kotvení lodí na bójkách je nyní obsazeno. Možno 
použít pouze skluz pro lodě.      

Jachtklub Cheb      
Rekreační středisko a  kemp Jachtklub Cheb najdete 
v klidné lokalitě na břehu Jesenické přehrady poblíž Chebu. 
Nabízí levné ubytování pod střechou i bez ní. V hlavní bu-
dově klubu jsou k dispozici 4 dvojlůžkové, 2 třílůžkové a 4 
čtyřlůžkové pokoje, vybavená kuchyňka a prostorná klu-
bovna s krbem a televizí. V areálu je také možnost kempo-
vání ve vlastních stanech, karavanech, obytných přívěsech 
a autech. Sociální zařízení, pitná voda, elektřina jsou samo-
zřejmostí. Dále je k dispozici oplocené parkoviště a antu-

kové hřiště se sítěmi na tenis, nohejbal i volejbal. Největší 
výhodou ubytování u přehrady Jesenice je okamžitý pří-
stup k  vodě. Domáckou atmosféru ocení nejen rodiny 
s dětmi, ale i cyklisté, turisté a příznivci vodních sportů.

inzerce

nabízí pro Vaše plavidla stání ve ve ejných p ístavech

P ístav 
Hluboká nad Vltavou

•  73 poloh malých 
plavidel, do 4 hodin 
zdarma, více o delších 
rezervacích na 
www.rvccr.cz

•  u všech poloh 
elekt ina, voda

• sjezd do vody, správce

•  42 poloh malých
plavidel, do 4 hodin 
zdarma, více o delších 
rezervacích na 
www.rvccr.cz

•  u všech poloh elekt ina, voda

•  od erpání odpadních 
vod, sjezd do vody, WC, 
sprchy, správce

•  levý b eh .km 51,7 - 
52,15, nutná rezervace 
24 hodin p edem na 
tel. + 420 727 963 376, 
více na www.rvccr.cz

• u všech poloh elekt ina

•  bezpe né stání až 
48 hodin, zdarma, 
u všech poloh elekt ina

P ístav 
Petrov na Ba ov  kanále

P ístavišt   
Praha – E. Beneše

P ístavišt  na Labi 
v Dolních Zálezlech, 

Nu nicích a Libotenicích

editelství vodních cest R

Hledáte stání na celou sezónu pro sv j lun, chcete z ídit p j ovnu nebo se jen zastavit na noc?

NOVINKA
Zastavení v centru Prahy
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Veřejný přístav Petrov      
Veřejný přístav nabízí pro všechny majitele a provozo-
vatele plavidel během plavební sezony krátkodobé 
stání lodí – do 4 hodin zdarma, středně a dlouhodobé 
stání na celou sezonu. Přístav umožňuje ochranu pla-
videl při zastavení plavby mimo sezónu, při povodni, 
zámraze nebo chodu ledu. Pevný odpad z plavidel je 
ukládán do označených odpadních nádob, odpad je 
třeba třídit. Tekuté odpady lze odčerpávat nebo ode-
vzdávat v servisním centru v přístavu. V plánu je zpro-
voznění 10t jeřábu a čerpací stanice. V přístavu máte 
možnost zapůjčit si motorové čluny pro 4 až 12 osob 
a plavit se po Baťově kanále.  

Přístav Staré Město       
V přístavu Staré Město se nachází u soutoku Moravy 
s Baťovým kanálem. Slouží pro kotvení maximálně na 
24 hodin. V areálu je půjčovna lodí a hausbótů, půjčovna 
jízdních kol, restaurace, sociální zařízení se sprchami, 
dětský koutek. Poblíž areálu je sjezd do vody (5 m), čer-
pací stanice (100 m) a obchodní centrum (300 m).

Yacht Club MCHZ Ostrava       
Klub provozuje sportovní a závodní jachting. Nabízí pro-
dej, půjčovnu a servis lodí i kapitánské kurzy. Loděnici 
najdete na štěrkovně Hlučín.

Klub jachtingu Těrlicko        
Klub pořádá jachtařské závody, nabízí i  kotvení lodí. 
Na letošní sezonu plánuje rozšíření míst v marině, kame-
rový systém a osvětlení.

Přístaviště Spytihněv      
V přístavišti se nachází domovské kotviště výletní lodi 
Morava s kapacitou 60 osob a lodi Kordulka s kapacitou 
11 osob. K pronájmu zde je 7 obytných hausbótů i sta-
bilní čluny s přívěsným motorem. Přístaviště nabízí mož-
nost občerstvení v  tradiční rybářské baště Na  Rejdě, 
expozici Baťova kanálu, WC, sprchy a další zázemí pro 
návštěvníky.

Jachetní klub Olomouc      
Loděnice má obytnou část a dvě haly na lodě, takže vět-
šina závodníků může loď mezi sobotou a nedělí schovat 
pod střechu. Mezi oběma halami (a za nimi) je dostatek 
místa pro obytné automobily, ale pohodlněji se vyspíte 
v  klubovně loděnice. Správci loděnice vaří výborný 
guláš a piva či limonád je vždy dostatek. Chomoutovské 
jezero o ploše 40 ha včetně klubu leží v chráněné kra-
jinné oblasti Litovelské Pomoraví, je tedy třeba se podle 
toho chovat. Stačí, když nebudete přistávat na ostro-
vech, rozdělávat oheň a dělat hluk.

Přístav Veselí nad Moravou       
V nabídce charteru jsou výletní lodě, hausbóty, moto-
rové čluny i kánoe. Ubytovat se zde můžete v novém 
moderním penzionu i ve stanu, karavanu či hausbótu. 
V sezoně je otevřená letní terasa s občerstvením a infor-
mačním centrem, pro nejmenší je k dispozici nové dět-
ské hřiště. V areálu přístavu jsou nově otevřeny toalety 
se sprchou, moderně zařízený servis lodí, lodních mo-
torů a kol. Od letošní sezony budou v provozu sloupky 
u hrany přístavu s vodou a elektřinou.

Ranch Mississippi River        
Ranč Mississippi River Veselí nad Moravou leží na levém 
břehu řeky Moravy, na trase Baťova kanálu a při cyklostezce 
č. 47. Nejedná se přímo o marinu, ale o kotviště pro ná-
vštěvníky ranče a půjčovnu hausbótů. Nabízí občerstvení 
včetně snídaní a obědů, grilování, ZOO koutek, jízdy na po-
nících, každý víkend táborák a opékání špekáčků. Pro do-
spělé o sobotách živé hudební vystoupení ve stylu country, 
folk, cimbálové muziky atd. Možnost stanování a rybaření. 
Turisté mohou využít přístaviště s půjčovnou lodí, veřejné 
sprchy a WC. Dále je možnost ubytování v chatce pro 4 až 
6 osob, s kuchyňkou, vlastním WC a sprchou.

V  celé republice určitě existuje mnoho dalších 
míst, která jsou otevřená pro majitele lodí a příz-
nivce jachtingu. Pokud některá znáte, můžete nás 
na ně upozornit, rádi je představíme v dalších vy-
dáních YACHTU.

Text Eva Skořepová 
a Markéta Prokšanová

Foto archiv

Yacht Club Vranovská přehrada       
Původní základna jachtklubu byla pod mostem přes 
Švýcarskou zátoku. Nyní je kotviště pod vojenskou zo-
tavovnou. Nabízí stání zejména pro členy klubu.   
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POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA 
KE KOTVENÍ NA MOLE

ERBIA YACHT CLUB
Chrást 54, 399 01, Milevsko
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