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Plavební mapa
holandských kanálů, řek a jezer

 nejzajímavější místa, která osobně doporučujeme

 mapa Holandska v měřítku 1:400 000

 mapa vybraných měst v měřítku 1:15 000
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www.skipperskaskola.cz 

Skipperská škola
pro vnitrozemské i mořské plavby

kapitánské kurzy VMP, MDČR C, B, A a chorvatský Boat Skipper B

cvičné a kondiční plavby na člunech, lodích a plachetnicích 

 pod vedením zkušených kapitánů - výcvikářů
powered by

www.ceskonalodi.cz 

Česko na lodi
výlety, dovolená i akce na míru

se zkušenými a pohodovými kapitány

 na klasické obytné motorové lodi Explorer

na moderních motorových člunech Beast a Predator powered by
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je absolvent SPŠ v Děčíně se zaměřením na provoz a ekonomiku lodní dopra-

vy s praxí u Československé plavby labsko-oderské, Státní plavební správy 

a Hasičského záchranného sboru. Je autorem mnoha odborných publikací, 

např. o radarové navigaci, příručky VMP, MPZ atd., přispívá do odborných 

časopisů, od roku 1990 provozuje firmu REKO, působící jako školicí a výcvi-

kové středisko pro vedení malých plavidel, od roku 1999 zahájil školení 

a výcvik námořního jachtingu a plavby, mezi jeho klienty patří kromě veřej-

nosti také Armáda ČR, Vodní záchranná služba, Hasičský záchranný sbor  

či Městská policie.

Kpt. Pavel Kocfelda   *1947

je zakladatelem a ředitelem firmy Dutch Masters. Je původem Čechoholanďan, 

proto zná Holandsko jako své boty, perfektně se tu domluví a ví, na koho se 

obrátit. Je skutečný specialista na Holandsko a dokáže připravit zájemci na míru 

jakoukoliv formu poznávacího nebo pobytového programu v této zemi. Něko-

lik let působil jako průvodce českých turistů po Holandsku a mnoho let vedl 

pobočku holandské národní centrály cestovního ruchu v České republice. Cesty 

a pobyty v Holandsku organizuje od roku 1992 a v roce 1997 byl první, kdo 

nabídl Čechům možnost projet si tuto zemi na motorové lodi.

Daniël Hagen   *1970

Daniël Hagen                Kpt. Pavel Kocfelda

Šťastnou plavbu vám přejí

Skippers Club by Dutch Masters

H
olandsko považujeme za jednu z nejzají-
mavějších zemí Evropy. Krajina rozdělená 
kanály, s krásně zelenými loukami, kde se 

pasou ovce, krávy a koně, má neskutečný kolorit, 
který jiná země nenabízí a ani nabídnout nemůže.

Z loďařského hlediska se jedná o jedinečnou kra-
jinu, kde se vnitrozemská plavba stala špičkou, 
tím nejlepším, co můžete zažít. Nabízí kanály, 
řeky, jezera a veškeré potřebné zázemí pro plav-
bu, vše patřičně udržované. 

Vzhledem k tomu, že platí, co Holanďan, to loďař, 
narazíte zde na všechny typy lodí: od malých bá-
rek, rychlých člunů, moderních lodí až po troj-
stěžňové historické plachetnice.

Svou loď si tu můžete kormidlovat sami a nepo-
třebujete k tomu žádné zkoušky. 

Spokojeni budou všichni – muži v rolích kapitá-
nů, ženy, které si odpočinou, a děti? Těžko si pro 
ně představit zajímavější prázdniny. Také čtyřno-
zí kamarádi ocení, že jste je vzali s sebou. Uvidíte 
květinová pole, větrné mlýny i centra historic-
kých vesnic a měst. Nudit se tu opravdu nebude-
te – Holandsko má tak bohatou síť vodních cest, 
takže nikdy neplujete po stejné trase.

Nám Holandsko učarovalo a již léta se na kanály 
vracíme. Proto představit vám ho, není pro nás 

prací, ale zábavou.
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Jak na to

Plavba po holandských kanálech je ideální dovole-

nou nejen pro mladé, ale i lidi ve středním věku či 

pro starší generaci. Tuto aktivní dovolenou si mohou 

užívat páry, rodiny s malými dětmi (ty musí dobře 

zvážit výběr lodě), rodiny se školáky, party přátel a je 

zajímavá i pro firemní a teambuildingové akce.

Pro řízení našich obytných motorových lodí sice 

nepotřebujete žádný kapitánský průkaz, důležité ale 

je se předem na plavbu dobře připravit. Čím důklad-

nější bude příprava, tím lepší pak bude vaše dovole-

ná na kanálech, řekách a jezerech Holandska.

Za dovolenou v Holandsku na lodi zaplatíte většinou 

méně než za týdenní pobyt u moře. Na našich inter-

netových stránkách jsme pro vás připravili vzorové 

kalkulace ceny vaší dovolené, kde už jsou kromě 

pronájmu lodi zahrnuty i další náklady, se kterými 

musíte počítat.

Holandsko je nejlepší prozkoumat postupně. 

Rozdělujeme ho na čtyři plavební oblasti: Sever, 

Střed, Jih Holandska a IJsselmeer. Každá oblast 

je jedinečná, liší se náročností a „obsahem“, 

tedy tím, co zde můžete vidět a zažít: na Severu 

Holandska najdete romantickou a klidnější plav-

bu, Střed Holandska je zase známější a živější, Jih 

Holandska a IJsselmeer se hodí pro pokročilejší 

skippery. Nejhezčí kanálová plavba je na Severu 

a ve Středu Holandska, Jih Holandska a IJsselme-

er nabízí především plavbu příbřežní.

Plavební sezona začíná na začátku dubna a kon-

čí posledním říjnovým dnem. Ale během prvních 

a posledních dvou týdnů nedoporučujeme pře-

devším začátečníkům plánovat dovolenou, pro-

tože plavba je v této době komplikovanější kvůli 

omezené otevírací době zdymadel a mostů. 

Pokud jsou vaším cílem lány rozkvetlých tulipá-

nů a dalších cibulovin, vydejte se do Holandska 

ve druhé polovině dubna. Jedním z nejklidněj-

ších a nejpříjemnějších měsíců je květen, počasí 

ale bývá střídavější. Červen je podle našich sta-

tistik nejsušším měsícem, proto ho loďaři mají, 

zároveň se zářím, nejraději. Od druhého týdne 

v červenci do předposledního týdne v srpnu 

Co byste měli vědět, než vyplujete
Láká vás dovolená na lodi? Tady se dozvíte vše potřebné. 
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vládne na kanálech hlavní sezona, takže tu bývá 

největší provoz. Od třetího zářijového týdne 

do poloviny října je počasí proměnlivější, okolo 

poloviny října většinou začíná babí léto.

Vybírat můžete mezi různými typy lodí, nejmenší 

jsou pro 2 osoby a největší až pro 15 lidí. U malé 

lodě pro dvě osoby však počítejte, že vám bude 

chybět pár rukou, které by pomáhaly při jejím 

vyvazování. U velkých lodí zase hrozí ponorková 

nemoc. Pro začátečníky proto doporučujeme lodě 

s kapacitou 4 až 8 osob. Pokud plánujete plout ve 

flotile, zvolte obdobný typ lodí, abyste mohli plout 

stejnou cestou v závislosti na ponoru a výšce lodě.

Pro jednodušší orientaci při výběru lodě jsme při-

pravili vlastní hodnocení, ve kterém srovnáváme 

jednotlivé lodě z hlediska ovladatelnosti, kvality 

a zachovalosti a jejich vybavenosti. Upozorňujeme 

také na jejich vhodnost či nevhodnost pro rodiny 

s malými dětmi a osoby s pohybovými potížemi.

Lodě se půjčují na 3, 4 či 7 dnů, anebo na jejich 

součty. S výjimkou firemních plaveb ale nedopo-

ručujeme jezdit na kratší dobu než týden. Úplní 

začátečníci by pak neměli jezdit na déle než týden 

kvůli možné ponorkové nemoci.

Na lodi se budete cítit jako doma. Každá má 

salon - obývací pokoj, jednu či více kajut - lož-

nic, plně vybavenou kuchyňku, sociální zaříze-

ní a většina lodí má i horní palubu - terasu. Vše 

je však výrazně menší než u vás doma. Neče-

kejte tedy žádné pracovny, šatny či sklady. 

S sebou si vezměte spací pytle nebo přikrývky 

a polštáře. A pokud přijedete autem, bude po 

celou dobu vaší plavby bezpečně zaparkova-

né v loděnici.

 

Běžný den na lodi začíná procházkou do pekárny 

pro křupavé pečivo, a pokud je pěkně, můžete 

posnídat na horní palubě. Poté již vyplujete. 

Přes den se zastavíte v městečkách nebo na dal-

ších místech, která se vám zalíbí. V podvečer se 

vyvážete a čeká vás romantický večer v přírodě, 

malebném městečku či ve víru velkoměsta. Den-

ně poplujete přibližně 4 až 5 hodin.

Pozor: Chcete-li mít možnost vybrat si loď dle 

svých představ, udělejte to během října až pro-

since. Od ledna do března už bude výběr omeze-

nější a od dubna je spíš otázkou štěstí, zda něja-

ká vhodná loď zbyla. Ideální je pak poptat jednu 

konkrétní loď ve třech možných termínech či tři 

lodě seřazené dle priorit v jednom termínu.
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Proč s námi

Známe Holandsko jako své dřeváky
mnoho důvodů, proč jet do Holandska na loď právě s námi:

 pomůžeme vám s výběrem ideální plavební 

oblasti a lodě vhodné právě pro vaši posádku

 poskytneme vám podrobně zpracovaný Plaveb-

ní manuál a můžete shlédnout film Jak na to

 nabídneme vám některou z našich podrobně 

zpracovaných Doporučených plavebních tras

 naučíme vás ovládat loď na Cvičných plavbách 

v Praze a Zkušebních plavbách v Holandsku

 poradíme vám s plánováním následné dovo-

lené a zajištěním vhodného ubytování v Ho-

landsku

 řídíme se etickým kodexem pronajimatelů

 od roku 1992 zajišťujeme cesty po Holandsku  

a od roku 1997 pak i pronájmy lodí v Holandsku

 dokonale známe holandské prostředí, ředite-

lem a hybnou silou společnosti je Čechoholan-

ďan Daniël Hagen

 jsme skupina podobně smýšlejících lidí, např. 

kpt. Pavel Kocfelda se plavbou zabývá již 45 let 

a 20 let školí budoucí skippery

 svou práci neděláme v prvé řadě jako obchod, 

ale jako koníček, můžeme nabídnout širo- 

kou škálu služeb a každý požadavek je pro nás 

výzvou

 nabízíme přes 150 lodí 70 typů všech kvalitativ-

ních kategorií ve 4 plavebních oblastech, proto 

můžeme lodě v Holandsku nabídnout komu-

koliv a kdekoliv

 loď si u nás objednáte za ceny shodné s cena-

mi holandské loděnice; slušný pronajímatel 

by nikdy neměl nabízet lodě za vyšší ceny než 

jeho partner - loděnice

 ceny pronájmů lodí vždy udáváme v eurech,  

a pouze orientačně v korunách, proto naši kli-

enti platí reálnou cenu pronájmu lodě v kurzu 

dne fakturace, uváděného bankou

 pravidelně projíždíme loděnice a kontro-

lujeme aktuální stav lodí, těm přidělujeme 

počet hvězd a určujeme i jejich vhodnost 

pro rodiny s malými dětmi a osoby s pohy-

bovými potížemi

 pojedete-li s námi, budete spokojeni a příště u 

nás získáte slevu 2 % pro stálé zákazníky, kterou 

lze kombinovat se slevou za „včasné bukování 

lodě“ nebo slevami typu „na poslední chvíli“
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Naše loděnice
Bezmála 170 lodí z 11 loděnic ve 4 plavebních oblastech.

 1) Centerpoint Charters

 Sever Holandska a IJsselmeer, 38 lodí

 2) De Drait Yachting

 Sever Holandska a IJsselmeer, 28 lodí

 3) FNMA Charters

 Sever Holandska, 16 lodí

 4) Friesland Boating Koudum

 Sever Holandska, 11 lodí

 5) Friesland Boating Sneek

 Sever Holandska, 15 lodí

 6) Hatenboer Yachtcharter

 Střed Holandska, 22 lodí

 7) Olympia Charters

 Střed Holandska, 3 lodě

 8) P.A. van der Laan 

 Střed Holandska, 18 lodí

 9) Villapark Langweer

 Sever Holandska, 3 lodě

 10) Waterfront Jachtcharter Kuddelstaart

 Střed Holandska, 2 lodě

 11) Waterfront Jachtcharter Ouddorp

 Jih Holandska, 3 lodě

m
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Jih

Střed

IJsselmeer

Sever

plavební oblast i pro úplné začátečníky

plavební oblast pro zkušenější skippery
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Sever Holandska, druhá a nejkrásnější ze čtyř pla-

vebních oblastí Holandska, nabízí nádhernou pří-

rodu, romantické vesničky a městečka i hustou síť 

kanálů, řek a jezer. Jedinečný způsob poznávání 

této oblasti nabízí kanálová plavba. Je ideální pro 

úplné začátečníky, rodiny s malými dětmi i náročné 

skippery. Mohou tudy plout i party mladých skippe-

rů a je vhodná i pro firmy či větší skupiny.

Nenajdete tady tolik živých měst jako ve Středu 

Holandska, ale budete proplouvat malými měs-

tečky i vesničkami. Pro oblast je typická malá 

zastavěnost, méně obyvatel i menší koncentra-

ce lodní nákladní dopravy. Plavební sezona na 

Severu Holandska začíná později než ve Středu 

Holandska. Je zde mnoho charterových lodí, pro-

to máte široký výběr. V létě ale počítejte s výrazně 

vyšším pohybem na kanálech a jezerech. Zdejší 

obyvatelé, Frísové, cestují do zahraničí méně než 

Holanďané. A především v létě vyrážejí na svých 

lodích na výlety. Pokud si tedy můžete dovolenou 

libovolně plánovat, raději se prázdninám vyhněte. 

Ale nemusíte se bát, že byste tu čekali v konvo-

jích. Hlavním způsobem poznávání zdejší oblasti 

je plavba, v jejímž průběhu nebudete tak často 

potkávat mosty a zdymadla, proto je celkově jed-

nodušší a plynulejší. Můžete se pokochat plavbou 

po Fríských jezerech: Sneekském nebo Heegském 

jezeru či Tjeukemeeru s náderným ostrůvkem 

Marchjepolle. Mezi města, která stojí za návštěvu, 

patří malebný Leeuwarden, jehož centrum obklo-

puje park s městským úvazištěm, jediné velkoměs-

to v této oblasti – Groningen – či městečka Sneek 

a Harlingen. Zastavte se i v malebných vesničkách 

Sloten, Hindeloopen, Giethoorn a Blokzijl. Za krá-

sami přírody vyrazte do přírodních rezervací Prin-

cenhof, Weerribben či Lauwersmeer. Zkušenější 

skippeři mohou vyplout i na IJsselmeer. A ti oprav-

du zkušení také na Waddenzee a udělat si příjem-

ný výlet na ostrovy Terschelling či Ameland.

Sever Holandska je především balzámem na 

duši a odpočinkovou dovolenou, při níž se však 

rozhodně nebudete nudit.

Sever Holandska
Obklopeni nádhernou přírodou zapomenete, co je stres.

 tradiční kanálová plavba nejen pro začátečníky

 trasy krásnou přírodou a klidnými městečky

 dovolená plná pohody a romantiky

Skippers Club by Dutch Masters8
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Střed Holandska, první a nejznámější ze čtyř pla-

vebních oblastí Holandska, je místo hustě posázené 

malebnými městečky i metropolemi s historickou 

tradicí, protkané sítí kanálů a řek s několika jeze-

ry. Charakteristickým způsobem poznávání této 

oblasti se stala kanálová plavba. Je ideální pro party 

mladých skipperů i firmy či větší skupiny. Mohou 

tudy plout úplní začátečníci, ale i nároční skippeři, 

nehodí se však pro rodiny s malými dětmi. 

Nenajdete tu tolik přírody jako na Severu Holand-

ska, ale budete proplouvat historickými centry 

i malebnými městečky. Oblast je více zastavěná, žije 

zde větší množství obyvatel a očekávejte i hustší 

lodní nákladní dopravu. Plavební sezona ve Středu 

Holandska začíná dříve než v jiných oblastech. Je 

zde relativně málo charterových lodí, proto nemá-

te příliš široký výběr, ale v létě tady, až na výjimky, 

nedochází ke zvýšenému provozu na kanálech, 

protože zdejší obyvatelé v tuto dobu cestují po 

světě. Odehrává se zde i řada unikátních akcí, jako 

je Královnin den, Květinové korzo, Jihoamerický 

karneval, Gay Pride, Sail apod. Mezi nejhezčí cíle 

patří pohodový Amsterdam, jehož sečnou můžete 

proplout, moderní Rotterdam a jeho doky nebo 

historický Utrecht, považovaný za loďařskou lahůd-

ku. Další místa, která stojí za prohlídku, jsou města 

Leiden, Haarlem, Delft, Gouda, Den Haag a městeč-

ka Muiden, Volendam, Marken či Oudevater. Pokud 

budete hledat tradiční Holandsko, jeďte do květino-

vé zahrady Evropy Keukenhofu, za sýry a dřeváky do 

Alida Hoeve či si projděte skanzen větrných mlýnů 

Zaanse Schans. A pokud chcete vidět Holandsko na 

jednom místě, navštivte park miniaturních staveb 

– Madurodam. Neměli byste vynechat plavbu po 

romantickém kanále Vecht či úchvatných Kaag-

ských jezerech. Odvážnější a zkušenější se odtud 

dostanou i do mořské zátoky IJsselmeer (dnes uza-

vřené), respektive do její části Markermeer.

Střed Holandska nabízí především zábavu a ne- 

tradiční způsob dovolené ve stylu poznávacího 

zájezdu, který si kormidlujete dle svého vlastního 

tempa.

Střed Holandska
Vše typické pro tuto zemi zažijete právě zde.

 tradiční kanálová plavba nejen pro začátečníky

 trasy živými velkoměsty i romantickými městečky

 dovolená plná poznávání a objevování
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Výběr plavební oblasti

Jih Holandska, třetí ze čtyř plavebních oblastí 

Holandska, nabízí sice rozsáhlou, ale rozmanitou 

vodní plochu, na jejímž pobřeží najdete roman-

tické vesničky i městečka. Poplujete převážně při 

pobřeží. Plavba je ideální pro náročné skippery, ale 

nehodí se pro úplné začátečníky ani rodiny s malý-

mi dětmi. Nedoporučujeme ji ani partám mladých 

skipperů, firmám a větším skupinám.

Nenajdete zde tolik živých měst jako ve Středu 

Holandska, ale budete proplouvat menšími měs-

tečky a vesničkami. Pro oblast je typická malá 

zastavěnost, méně obyvatel i menší koncentrace 

nákladní lodní dopravy. Plavební sezona na Jihu 

Holandska začíná později než ve Středu Holand-

ska. Nejsou zde skoro žádné charterové lodě, 

proto je výběr užší. V létě tady počítejte s výraz-

ně vyšším pohybem lodí, především plachetnic. 

Jedná se totiž o jeden z hlavních jachtařských cílů. 

Termín dovolené nemusíte podřizovat sezoně, 

lidé míří na Jih kvůli počasí především od začátku 

května do konce září. Nejvhodnějším způsobem 

poznávání zdejší oblasti je plavba na lodi, jejíž 

průběh bude, s výjimkou nutnosti ohlídat si pří-

liv a odliv, velmi pohodový. Přesto lze tuto oblast 

doporučit pouze zkušenějším skipperům. Delta 

řady velkých řek, které se tu vlévají do moře, je od 

něj oddělená jedinečnou soustavou hrází. Kromě 

této pozoruhodné stavby najdete na Jihu krásnou 

přírodu, o něco divočejší, než je pro Holandsko 

typické. Krásné je i město Middelburg, za prohlíd-

ku stojí i typické vesničky a městečka, jako jsou 

Goes, Yerseke, Willemstad nebo Bruinisse. Můžete 

zakotvit v malebné vesničce Veere, malém měs-

tečku Zierikzee nebo přírodní rezervaci Biesbos. 

Na lodi se můžete vydat i do nedalekého Rotter-

damu, jež patří mezi největší přístavy na světě. 

Ačkoliv tu nenajedete téměř žádné známé atrak-

ce, jde o loďařsky velice zajímavou oblast.

Jih Holandska je poněkud drsnější, ale také uklid-

ňující, a pobyt v této, pro české skippery takřka 

panenské, oblasti připomíná jachtařům především 

plavbu po moři.

Jih Holandska
Tady si u kormidla nejlépe ověříte své schopnosti.

 převážně příbřežní plavba pro zkušenější skippery

 trasy napříč krásnou přírodou a klidnými městečky

 dovolená plná pohody a romantiky

11



Skippers Club by Dutch Masters

IJsselmeer, čtvrtá a poslední plavební oblast 

Holandska, je bývalou mořskou zátokou, na její-

mž pobřeží najdete romantická městečka i živá 

velkoměsta. Pro tuto oblast je charakteristická 

příbřežní plavba, kombinovatelná s kanály Středu 

i Severu Holandska. Ideálně se hodí pro náročné 

skippery, pro firmy a větší skupiny. Nedoporu-

čujeme ji však úplným začátečníkům, rodinám 

s malými dětmi ani partám mladých skipperů.

Oblast IJsselmeer je výjimečná už tím, že při plav-

bě nepoplujete mezi dvěma břehy, ale užijete si 

romantiky rovnající se plavbě po moři. Zároveň 

budete vplouvat do historických měst i městeček. 

Plavební sezona na IJsselmeeru začíná později 

než ve Středu Holandska. Charterové lodě sem 

vyplouvají jak ze Středu, tak ze Severu Holandska. 

Oblast patří mezi hlavní jachtařské cíle, proto zde 

počítejte s výrazně vyšším pohybem plachetnic, 

a to jak malých, tak i oblíbených historických 

velkých plachetnic. Termín dovolené nemusíte 

podřizovat sezoně. Oproti Jihu Holandska vás 

nezaskočí příliv a odliv, musíte si ale dávat pozor 

na náhlé změny počasí. A právě kvůli počasí míří 

loďaři na IJsselmeer především od začátku květ-

na do konce září. Plavba vede nejčastěji podél 

pobřeží, ale máte možnost vydat se i do přilehlých 

kanálů. Tuto oblast však lze doporučit pouze zku-

šenějším skipperům. V současnosti je IJsselmeer 

obrovským jezerem, odděleným od moře hrází 

Afsluitdijk. V jeho severní části leží menší měs-

tečka, v jižní části narazíte na čilý ruch Středu 

Holandska. Můžete si tak naplánovat plavbu do 

Amsterdamu s jeho uličkami lásky a obsáhlou 

nabídkou atrakcí, muzeí a památek, Harderwijku 

s delfináriem či moderního Lelystadu. Mezi další 

městečka, která stojí za zastávku, patří například 

Hoorn, Enkhuizen, Volendam, Marken, Elburg, 

Lemmer či Hindeloopen.

Plavba IJsselmeerem je za silnějšího větru náročná, 

ale pobyt zde nabízí jachtařům jak plavbu podob-

nou té na moři, tak i poznávání země a typickou 

kanálovou plavbu.

IJsselmeer
Ideální místo pro opravdové námořníky.

 převážně příbřežní plavba pro zkušenější skippery

 trasy s živými velkoměsty i romantickými městečky

 dovolená plná poznávání a objevování
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Příklady lodí pro úplné začátečníky
Správný výběr lodě může úplným začátečníkům usnadnit plavbu!

Pro úplné začátečníky je vhodná co nejmenší, 

a pokud možno i starší loď. Vybírejte především lodě 

označené symbolem jednoho kormidla. Není dobré 

přeceňovat své síly, proto doporučujeme připravit se 

před cestou na cvičné či zkušební plavbě. Možnými 

plavebními oblastmi jsou Sever či Střed Holandska.

Výběr lodě

Pro úplné začátečníky máme více typů lodí; kompletní nabídku najdete na našich stránkách.

13



Příklady lodí pro rodiny s malými dětmi
Pro plavbu s malými dětmi je nejdůležitější jejich bezpečnost!

Pro rodiny s malými dětmi jsou ideální „plovoucí 

vany“, lodě bez schodů. Vhodná plavidla poznáte 

dle symbolu rodiny s dětmi. Špatně vybraná loď 

může zkazit celou dovolenou. Doporučujeme se na 

plavbu připravit na cvičné či zkušební plavbě. Ideál-

ní plavební oblastí pro vás je Sever Holandska.

Skippers Club by Dutch Masters14

Pro rodiny s malými dětmi máme více typů lodí; kompletní nabídku najdete na našich stránkách.



Příklady lodí pro party mladých skipperů
Party mladých skipperů mohou správným výběrem lodě dost ušetřit!

Pro party mladých skipperů jsou vhodné buď větší 

a starší lodě s nízkou cenou za osobu, nebo tzv. expe-

diční. Jejich nabídku najdete na stránkách. Vzhledem 

k větší náročnosti řízení doporučujeme připravit se na 

plavbu při cvičné či zkušební plavbě. Ideálními pla-

vebními oblastmi jsou Střed či Sever Holandska.

Výběr lodě 15

Pro party mladých skipperů máme více typů lodí; kompletní nabídku najdete na našich stránkách.



Příklady lodí pro náročné skippery
Nároční skippeři by měli volit komfortní lodě s dostatkem prostoru!

Pro náročné skippery jsou vhodné dobře vybavené 

lodě s co největším prostorem, označené pěti či čtyř-

mi hvězdičkami. Pokud jste ale zároveň začátečníci, 

je nutné absolvovat 6hodinovou cvičnou plavbu 

nebo zkušební plavbu. Možnými plavebními oblast-

mi pro začátečníky jsou Sever či Střed Holandska.

Skippers Club by Dutch Masters16

Pro náročné skippery máme více typů lodí; kompletní nabídku najdete na našich stránkách.



Příklady lodí pro firmy a větší skupiny
Pro firemní či skupinové plavby je rozhodující prostor a pohodlí!

Pro firmy a větší skupiny jsou vhodné velké, dobře 

ovladatelné lodě s co největším prostorem. Důležité 

je i kvalitní zázemí; od kajut přes salon i kuchyni. 

Pokud jste začátečníci, doporučujeme vzít si s sebou 

našeho kapitána. Možnými plavebními oblastmi 

jsou Sever či Střed Holandska nebo IJsselmeer.

Akce pro firmy 17

Pro party mladých skipperů máme více typů lodí; kompletní nabídku najdete na našich stránkách.



Skippers Club by Dutch Masters

Firmám nabízíme akce připravené na míru. K samot-

nému pronájmu lodě připravíme plavební trasu, 

dodáme zkušeného kapitána i s posádkou, umožní-

me kompletní stravování na lodi i na břehu. V rámci 

teambuildingové akce si můžete vyzkoušet výcvik 

řízení lodě, anebo si rovnou udělat kapitánský kurz 

VMP. Jsme schopni připravit kombinaci kanálové 

plavby s cyklistikou či třeba s plavbou na plachetnici.

Můžete si vybrat mezi třídenní plavbou o pro-

dlouženém víkendu, čtyřdenní plavbou ve všední 

pracovní dny, anebo plavbou na celý týden. Plav-

bou můžete navázat na speciální holandské akce, 

například Květinové korzo či Královnin den, anebo 

„jen“ poznávat malebná města, městečka a vesni-

ce, ochutnávat lahodné sýry, ryby a další speciality. 

V dubnu a říjnu můžete využít nabídky plaveb na 

lodích Olympia za zvýhodněné ceny. V případě 

zájmu vám poskytneme pouze pronájem lodě 

spolu s veškerými potřebnými informacemi a pří-

padný výcvik v řízení lodě v Praze. 

S partnerskou, cyklisticky zaměřenou cestovní 

kanceláří Extrem Tour společně nabízíme zájez-

dy na lodi a na kole, s dopravou a polopenzí ve 

Středu Holandska na lodi Olympia ***** a na 

Severu Holandska na lodi Fribo 1500 ***. Trasy 

jsou připravené, na místě se o účastníky postará 

naše zkušená posádka. 

S dalšími partnerskými firmami, NaPlachet-

nici a Sailing Club, nabízíme jednodenní, ale 

třeba i týdenní plachtění s veškerým komfor-

tem a maximálními službami na historických 

plachetnicích v nejoblíbenějším jachtařském 

revíru Holandska - IJsselmeeru a na Wattovém 

moři. Na plachetnici si vyzkoušíte či vytvoříte 

soudržnost skupiny, všichni tady totiž musí 

táhnout doslova za jeden provaz. Celá skupina 

se zapojuje do navigace, obsluhy a řízení lodě, 

což je stmelujícím prvkem pro všechny a záro-

veň nezapomenutelným zážitkem pro každé-

ho jednotlivce.

Akce pro firmy a větší skupiny
Připravíme akci na míru, můžete kombinovat loď, kolo i gurmánské zážitky.

 plavba je nevšední teambuildingovou akcí

 nabídne nezapomenutelné a adrenalinové zážitky

 naučíte se zde, a to doslova, jak táhnout za jeden provaz
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Plavební manuál
Praktická příručka na cesty, nejlepší pomocník při plavbě Holandskem.

  Příprava na plavbu

Jednoduchý přehled aktivit, které by začínající 

i zkušenější skippeři měli před plavbou udělat. 

Doporučujeme zde také činnosti, na které je 

dobré či možné se před plavbou zaměřit. 

  Odpovědi na dotazy

Vybrali jsme nejčastější dotazy našich klientů, 

doplnili je o další, které považujeme za důležité, 

a na všechny jsme poctivě odpověděli. 

  Informace o plavbě

Nejdůležitější část plavebního manuálu, kte-

ré říkáme „plavební autoškola“. Najdete zde 

podrobné informace o všech situacích, s nimiž  

se při plavbě po kanálech setkáte nebo je 

můžete očekávat. 

  Informace o loděnici

Detailní informace o vaší cílové loděnici, včetně 

naplánované trasy z libovolného krajského měs-

ta v ČR a SR, ať již vzduchem, nebo po souši. 

  Holandský slovníček

Nečekejte klasický překladový slovník. Jsme prak-

tičtí, a proto je česko-holandský slovníček zaměře-

ný na konkrétní každodenní situace, včetně fone-

tického přepisu slov a frází.

  Holandské speciality

Nezapomínáme ani na gurmány. Vše, co má v Ho- 

landsku smysl ochutnat, jsme svědomitě vyzkou-

šeli, popsali a nafotili. Všechny názvy jsme opět 

opatřili přesnou výslovností a doplnili cenou. 

  Nákupní košík

Orientaci při nákupech vám usnadní náš nákupní 

košík. Nejen, že srovnává ceny v Holandsku a v ČR, 

ale zároveň poradí, co si vzít s sebou do Holand-

ska, a naopak co je lepší koupit až na místě. 

  Informace pro rybáře

Rybáře seznamujeme s podmínkami tohoto sportu 

v Holandsku a se všemi sladkovodními i mořskými 

rybami, které se zde mohou stát jejich trofejemi.

Příprava na plavbu

Plavební manuál je užitečná příručka, rozdělená 

do osmi částí, ve které najdete podrobné informa-

ce o všem, co budete při plavbě Holandskem na 

lodi potřebovat. Tento jedinečný materiál vytvořil 

v  roce 2002 kpt. Pavel Kocfelda a každý rok ho 

aktualizujeme. Především díky své názornosti se 

manuál stává příjemným společníkem na cesty,  

s nímž i úplní začátečníci zvládnou svou první 

plavbu po Holandsku zcela v pohodě. Aktuální Pla-

vební manuál je klientům Skippers Club by Dutch 

Masters k dispozici vždy nejpozději k 1. 3., tedy 

jeden měsíc před zahájením plavební sezony.

© Skippers Club by Dutch Masters

Plavební manuál
k dovolené v Holandsku na lodi

powered by

je určen výhradně pro klienty Skippers Club by Dutch Masters

připravují ho Daniël Hagen, kpt. Pavel Kocfelda již od roku 2002

foto Jakub Zdechovan, Jan Mottl, Jiří Páleníček, Michael Fokt a Tomáš Kubeš
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Informace o loděnici
Plavební manuál k dovolené v Holandsku na lodi

powered by

je určen výhradně pro klienty Skippers Club by Dutch Masters

připravují ho Daniël Hagen, kpt. Pavel Kocfelda již od roku 2002 

foto Jakub Zdechovan, Jan Mottl, Jiří Páleníček, Michael Fokt a Tomáš Kubeš

Plavební manuál Skippers Club by Dutch Masters

Odpovědi na nejčastější dotazy

© Skippers Club by Dutch Masters

Holandský slovníček 
Plavební manuál k dovolené v Holandsku na lodi

powered by

je určen výhradně pro klienty Skippers Club by Dutch Masters

připravují ho Daniël Hagen, kpt. Pavel Kocfelda již od roku 2002 

foto Jakub Zdechovan, Jan Mottl, Jiří Páleníček, Michael Fokt a Tomáš Kubeš

© Skippers Club by Dutch Masters

Holandské speciality
Plavební manuál k dovolené v Holandsku na lodi

powered by

je určen výhradně pro klienty Skippers Club by Dutch Masters

připravují ho Daniël Hagen, kpt. Pavel Kocfelda již od roku 2002 

foto Jakub Zdechovan, Jan Mottl, Jiří Páleníček, Michael Fokt a Tomáš Kubeš

Plavební manuál Skippers Club by Dutch Masters

Holandské speciality

Mexicano „mexikáno“ 
– fritované mleté pikantnější vepřové maso

Kaassouflé „kássuflej“ 
– obalovaný a smažený sýr

varianty: standardně pouze sýr, ham …  (se šunkou)

Kipcorn „kipkorn“ 
– v kukuřičných lupínkách obalované fritované kuřecí maso

Shoarmarol „šoarmarol“
– jehněčí maso v těstíčku

varianty: … zonder „zondr“ (samotná), … met saus (s česnekovou 

omáčkou)

Kroket
– obalované fritované, strouhané, jemně kořeněné maso, zahuštěné moukou

varianty: Kwekkeboom „kvekeboum“ (nejoblíbenější výrobce), rundvlees … „rundflejs“ (z hovězího masa), goulash … „gulaš“ 

(příchuť guláš - z hovězího masa), kalfs … (telecí), saté … „satej“ (s burákovou omáčkou), kaas … „kás“ (sýrová), garnalen … „charnálen“

(garnátová), groente … „chrunte“ (vegetariánská), broodje … „brouťje …“ (v měkké housce s máslem) a další…

Ke kroketám se automaticky přidává sáček s hořčicí.

goulash kroket

© Skippers Club by Dutch Masters

Nákupní košík
Plavební manuál k dovolené v Holandsku na lodi

powered by

je určen výhradně pro klienty Skippers Club by Dutch Masters

připravují ho Daniël Hagen, kpt. Pavel Kocfelda již od roku 2002 

foto Jakub Zdechovan, Jan Mottl, Jiří Páleníček, Michael Fokt a Tomáš Kubeš

© Skippers Club by Dutch Masters

Informace pro rybáře
Plavební manuál k dovolené v Holandsku na lodi

powered by

je určen výhradně pro klienty Skippers Club by Dutch Masters

připravují ho Daniël Hagen, kpt. Pavel Kocfelda již od roku 2002 

foto Jakub Zdechovan, Jan Mottl, Jiří Páleníček, Michael Fokt a Tomáš Kubeš
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Zkušení kapitáni – výcvikáři zde seznamují začína-

jící skippery se všemi informacemi o řízení a plav-

bě na obytné motorové lodi v Holandsku. Získané 

vědomosti z Plavebního manuálu si tak můžete 

ještě výrazně rozšířit. Součástí teoretické přípravy 

je i praktická část zaměřená na vázání uzlů a velký 

prostor věnujeme i vašim otázkám. Ti, kteří absolvují 

šestihodinovou cvičnou plavbu v Praze po Vltavě, 

mají dvouhodinovou teoretickou přípravu zahrnu-

tu přímo na lodi. Teoretickou přípravu na plavbu je 

možné za poplatek dohodnout též v podobě indivi-

duálního školení na území ČR nebo SR.

Teoretická příprava na plavbu
Co se na souši naučíte, na vodě jako když najdete.

Schůzka s odborníkem na Holandsko
S námi se v Holandsku nikdy neztratíte.

 je určena pouze klientům Skippers Club by Dutch Masters

 koná se ve vypsaných termínech vždy o víkendu od dubna do června a je zdarma

 po dohodě ji za poplatek připravíme i kdekoliv jinde v České a Slovenské republice

Daniël Hagen je Čechoholanďan, který Holand-

sko dokonale zná, a to nejen z paluby lodě. 

Rád vám s čímkoli poradí, zvláště cestujete-li 

do Holandska poprvé. Doporučí vám vhodnou 

plavební trasu či sestaví itinerář cesty včetně 

eventuálního návazného programu. Tuto službu 

oceníte především ve chvíli, rozhodujete-li se 

prodloužit si svůj pobyt v Holandsku ještě o pár 

dní na souši. Pomůže vám zajistit ubytování, dá 

pár tipů na místa, která byste měli rozhodně 

navštívit, a upozorní vás na akce, které se v dané 

oblasti právě konají.

 je určena pouze klientům Skippers Club by Dutch Masters

 koná se kdykoliv po dohodě v naší pražské kanceláři či jinde a je zdarma

 podmínkou je předchozí prostudování dostupných informačních materiálů
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Na cvičných plavbách v České republice máte 

nejjednodušší možnost vyzkoušet si, jaké to je, 

stát za kormidlem. Kurzy probíhají od jara do 

podzimu na Vltavě v širším centru Prahy, které 

zaručuje dostatečně klidné prostředí pro začá-

tečníky. Skupiny či jednotlivci plují pod vedením 

zkušených kapitánů na holandské obytné moto-

rové lodi Explorer. Se 13 metry a dvěmi dokor-

midlovacími zařízeními skvěle simuluje ovládání 

lodí na holandských kanálech.

Při dvouhodinové plavbě si vyzkoušíte řízení 

a obsluhu lodě a pochopíte, jak funguje. Jde 

o malou ochutnávku, při níž si prohlédnete 

palubní desku, vyzkoušíte startování motoru, 

funkci dokormidlovacích zařízení ale hlavně 

základní nautické manévry: odplouvání a při-

stávání u mola, obraty, couvání, vyvazování lodě 

a osvojíte si základní lodní uzly.

Při čtyřhodinovém kurzu se naučíte potřebné 

základy ovládání lodě. Oproti dvouhodinové-

mu kurzu se navíc naučíte proplouvání plavební 

komorou a vyvazování se v ní a také manévrová-

ní v marinách a přístavech.

Při osmihodinové plavbě si vyzkoušíte navíc 

i kotvení. Zároveň si osvojíte zásady při plavbě 

na frekventované vodní cestě. Také budete mít 

možnost rozšířit své vědomosti a zkušenosti 

o podrobnější nácvik jednotlivých manévrů. 

Součástí tohoto typu plavby je dvouhodinová 

teoretická příprava na plavbu, která je určena pře-

devším klientům Skippers Club by Dutch Masters. 

Tento typ kurzu, který akceptují všechny naše 

holandské loděnice, je podmínkou pro pronájem 

lodí označených na našich stránkách symbolem 

dvou kormidel i úplným začátečníkům.

Cvičné plavby v České republice
Klíč k bezstarostné dovolené (nejen) na holandských kanálech.

 připravíte se před dovolenou na to, co vás na lodi čeká

 vyzkoušíte si řízení a obsluhu obytné motorové lodi 

 výuka probíhá ve skupině maximálně 6 osob
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Pokud si chcete na dovolené poprvé stoupnout 

za kormidlo, ale máte z toho trochu obavy, zku-

šební plavba Standard vám dodá stoprocent-

ní jistotu v řízení lodi. Třídenní intenzivní kurz 

o prvním dubnovém víkendu vás připraví na 

všechna možná úskalí. Flotila cvičných lodí plu-

je Středem Holandska, každá loď má vlastního 

zkušeného kapitána.

Akce je určena výhradně začátečníkům a sou-

časným i budoucím klientům Skippers Club by 

Dutch Masters.

Zkušební plavba Standard v Holandsku
Vyzkoušejte si řízení obytné motorové lodě přímo v Holandsku. 

Zkušební plavba Premium v Holandsku
Získejte jistotu v řízení lodě, navíc v komfortním prostředí.

 blíže poznáte holandské prostředí

 načerpáte zkušenosti, které vám dodají jistotu

 získáte cenné rady od zkušených kapitánů

Jestliže se prvně chystáte ujmout kormidla, ale 

trochu se obáváte, zda vše zvládnete, zkušeb-

ní plavba Premium vám dodá jistotu. Třídenní 

intenzivní kurz o prvním dubnovém víkendu 

vás dokonale připraví na všechna úskalí plav-

by. Pluje se Středem Holandska a každá Olym-

pia ***** má dva zkušené kapitány, její kapaci-

ta je 10 osob.

Akce je určena současným i budoucím klientům 

Skippers Club by Dutch Masters.

 přímo v Holandsku si svou plavbu vyzkoušíte „nanečisto“

 od kapitánů načerpáte potřebné informace

 luxusní loď Olympia je zárukou vašeho pohodlí
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Podpora při plavbě

Trasy v těchto plavebních oblastech jsou z pohle-

du plavebně-technických informací výrazně jed-

nodušší. Proto i materiál o doporučených pla-

vebních trasách obsahuje méně stránek. Stejně 

jako u předchozího „velkého bratra“ zde najdete 

informace o tom, co vás na trase nemine, i infor-

mace o jednotlivých městečkách a zajímavých 

místech, jimiž budete proplouvat. V těchto 

doporučených plavebních trasách nenajdete 

zkrácení či prodloužení tras, jednoduše proto, 

že není zapotřebí vzhledem k propojenosti vod 

v těchto oblastech.

Doporučené plavební trasy Severem, Jihem Holandska a IJsselmeerem

Střed Holandska je z hlediska důležitých plaveb-

ně-technických informací a vychytávek velice pes-

trý. Projedete velkým počtem zdymadel, pevných 

mostů, ale i těch zvedacích, ovládaných automa-

ticky, tlačítkem či telefonicky. Výjimkou nejsou 

ani přívozy s předností a úzké křižovatky. To je 

důvod, proč jsme jednotlivé doporučené plaveb-

ní trasy zpracovali maximálně podrobně a proč je 

tento materiál daleko rozsáhlejší než doporučené 

plavební trasy v ostatních plavebních oblastech. 

Budete-li mu však věnovat patřičnou pozornost, 

nemělo by vás na trase nic překvapit.

Doporučené plavební trasy Středem Holandska

Doporučené plavební trasy
Provedeme vás sítí vodních cest.

Od roku 2009 nabízíme klientům Skippers 

Club by Dutch Masters zcela jedinečný mate-

riál, který podrobně mapuje plavební trasy 

jednotlivých plavebních oblastí. Tyto trasy 

nenahrazují mapy, ale slouží především pro 

jejich denní plánování. Podrobně zpracované 

informace popisují nejzajímavější města a mís-

ta dané oblasti. Ke každé loděnici patří mini-

málně tři doporučené plavební trasy. Označení 

tras není náhodné. Jednička je podle nás vždy 

ta nejlepší, dvojku považujeme také za velmi 

zajímavou a trasa tři je určená pouze pro zku-

šenější skippery. Jedna denní etapa zabere 

průměrně 3 – 6 hodin plavby. Vizualizace tras 

je možné zhlédnout na našich internetových 

stránkách.
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Trasa I. - Sever Holandska
Doporučené plavební trasy z loděnice 

Centerpoint Charters ve Sneeku

powered by

Sneek – Terherne – Princenhof – Leeuwarden – Wergea - Grou – Akkrum – Lemmer – Sloten – Woud-

send – Heeg – Stavoren – (Hindeloopen) – Workum – Bolsward – IJlst – Sneek

Potřebné plavební mapy B.

Daniël Hagen, kpt. Pavel Kocfelda, Martin Mrázek, foto Tomáš Kubeš
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Standardní doporučená plavební trasa: 23:00 plavebních hodin!

Trasa I. - Sever Holandska - Centerpoint Charters

Doporučené plavební trasy Skippers Club by Dutch Masters 2011-2012 4

Číslo na 

mapě
Popiska Město či místo

Číslo mostu / 

zdymadla
Průjezdná výška

1 loděnice Sneek Sneek

odbočte vpravo na Krúswetter Sneek

kolem bóje HO1 - PM60 odbočte vlevo 00:15 hodin Sneek

pokračujte rovně přes Sneekermeer, držte se mezi bójemi

2 zdymadlo, stále otevřené 00:15 hodin Terherne 258

pokračujte rovně na Nije Wjittering 00:40 hodin Terherne

Terherne
Malá vesnice s osmi stovkami obyvatel. Vesnice zcela žije turistických ruchem. Kotví tu jachty a k ubytování zve řada hotelů. Jako na spoustě 

dalších holandských míst, i tady jsou králem volného času vodní sporty.

Romantika: **                Historie: *               Kultura: *               Zábava: *               Nákupy: *

3 zvedací most 00:30 hodin 257 7,15m

křižovatka Prinses Margrietkanaal a Kromme Knilles, pokračujte rovně

4 zvedací most Spoorbrug Grou 256 7,15m

5 aquaduct Grou

jezero Pikmar přeplujte rovně 00:45 hodin Grou

plujte vpravo na Folkertssleat Grou

můžete, ale nemusíte plout vpravo Hansmaar - Grutte - Krite - Ransleat - Sanemar

Princenhof
Velmi zajímavá přírodní rezervace. Je to jedna ze dvou v Holandsku, kterou se dá proplouvat na lodích. Můžete tu sice loď uvázat, na břeh se 

ovšem nedostanete. Přesto není od věci zde přespat a třeba pozorovat vodní ptáky.

Náš tip: pokud je ponor vaší lodě do 1 metru, projeďte kanály Alde Wei a Sytse Maaike!

Romantika: *****                Historie: *                Kultura: *                Zábava: *                Nákupy: *

odbočte vlevo na jezero Sanemar

trasa pro lodě s ponorem do 1 metru

plujte vlevo po Alde Wei

odbočte vpravo a proplujte na jezero Saiterpetten

zůstaňte na noc na některém z úvazišť 01:00 hodin

pokračujte po Lange Sleaten

na křižovatce s Prinses Margrietkanaal pokračujte rovně po Rochsleat Warten

6 zvedací most Rogsloot 01:00 hodin Warten 255b 4,0 metrů

7 zvedací most a lávka Warten 255a 0,75 metru

8 u aquaductu Langdeel odbočte vpravo Leeuwarden

za aquaductem plujte rovně přes malé jezero a napojte se na Langdeel Leeuwarden

držte se vlevo, obloukem na Van Harinxma Kanaal Leeuwarden

9 zvedací most Drachtserbrug Leeuwarden 248 5,31 metru

10 zvedací most Van Harinxmabrug Leeuwarden 247 5,30 metru

11 zvedací most H.R.M.K. Leeuwarden 246 5,30 metru

12 zvedací most H.R.M-brug en Zwette brug 01:20 hodin Leeuwarden 245 5,31 metru

na následující křižovatce odbočte ostře vpravo a poté se držte mírně vpravo Leeuwarden

13 zvedací most Slauerhoffbrug Leeuwarden 233 3,5 metru

Trasa II. - Sever Holandska - De Drait Drachten
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Trasa II. - Sever Holandska
Doporučené plavební trasy z loděnice 

De Drait Drachten

powered by

Drachten – Grou – Terherne – (Oldemarkt) – Ossenzijl – Weerribben – Blokzijl – Vollenhove – Zwart-

sluis – Giethoorn – Steenwijk – (Kuinre) – Lemmer – Stavoren – Heeg – IJlst – Sneek – Terherne 

– Oudega – Drachten

Potřebné plavební mapy B, C.

Daniël Hagen, kpt. Pavel Kocfelda, Martin Mrázek, foto Tomáš Kubeš
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Standardní doporučená plavební trasa: 27:00 plavebních hodin!
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Číslo na 

mapě
Popiska Město či místo

Číslo mostu / 

zdymadla
Průjezdná výška

1 loděnice De Drait Drachten

z loděnice vyplujeme směrem na jezera Princenhof

na křižovatce  Ransleat a Krusdobbe odbočíme vlevo 00:50 hodin

na křižovatce odbočíme vpravo a následně vlevo do Grou

2 na začátku kanálu po levé straně jsou dvě kotviště 01:00 hodin Grou

Grou 
Grou sice nemá velké památky, zato vás může nadchnout svou atmosférou. Takže foťák do ruky a vzhůru za romantickými záběry v přístavu 

uvázaných starobylých lodí! Grou poskytuje také vyžití vyznavačům vodních sportů.

Romantika: ***              Historie: *              Kultura: *              Zábava: *              Nákupy: *

vraťte zpět k bóji RG1 - RM99 Grou

u bóje RG1 - RM99 odbočte vpravo Grou

plujte po Prinses Margrietkanaal Grou

3 aquaduct Grou

4 zvedací most Spoorbrug Grou 256 7,15 metru

na křižovatce Prinses Margrietkanaal a Kromme Knilles pokračujte rovně

5 zvedací most 00:30 hodin 257 7,15m

6 zdymadlo, stále otevřené 00:15 hodin Terherne 258

na Sneekemeer odbočte vlevo, jižně

na jezerech zůstaňte přes noc 00:45 hodin Terherne

7 zvedací most Joure 288a 2,80 metru

u bóje LV14 - NO11 odbočte vlevo

8 proplujte okolo mariny JH De Woudfennen

plujte po Skarster Rien

9 zvedací most Scharsterbrug 289 1,35 metru

10 zvedací most Scharsterbrug 290 3,56 metru

vyplujte na jezero Tjeukemeer

plujte do jižní části jezera k ostrovu Marchjepolle

plujte na Pier Christiaansloot

11 zvedací most Pier Christiaanbrug 01:40 hodin Echtenerbrug 260b 0,80 metru

odbočte vlevo na De Kuunder of De Tsjonger

odbočte vpravo na Jonkers of Helomavaart

12 zvedací most Oldelamerbrug Oldelamer 260c 0,75 metru

13 zvedací most Oldetrijnsterbrug Oldetrijne 260d 2,45 metru

odbočte vpravo na De Lende 01:00 hodin

alternativní trasa pro lodě s průjezdnou výškou nad 2,60 metru

1 zvedací most Wovegabrug Nijetrijne 260g 2,85 metru

odbočte vlevo Nijetrijne

odbočte vpravo na Mallegat Oldemarkt

2 kotviště na konci kanálu, v centru města Oldemarkt

Oldemarkt
Příjemná vesnice, kde můžete navštívit Muzeum rádiového vysílání (Radiohomemuseum).

Romantika: **               Historie: *               Kultura: *               Zábava: *               Nákupy: *

14 zdymadlo

Trasa I. - Střed Holandska - Olympia Charters
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Trasa I. - Střed Holandska
Doporučené plavební trasy z loděnice 

Olympia Charters ve Warmodnu

powered by

Warmond - jezera Kagerplassen - (Keukenhof) - Haarlem - Amsterdam - (Monnickendam - Marken 

- Volendam) - (Edam) - (Naarden) - Muiden - Weesp - Loenen a.d. Vecht - kanál Vecht - Maarssen - 

Utrecht - Oudewater - Gouda - Alphen a.d. Rijn - Leiden - Warmond

Pro lodě s maximální výškou 4,40 metru. Potřebné plavební mapy G, H, I.

Daniël Hagen, kpt. Pavel Kocfelda, Martin Mrázek, foto Tomáš Kubeš
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Standardní doporučená plavební trasa: 32:00 plavebních hodin!
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navazuje na straně 30
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Číslo na 

mapě
Popiska Město či místo

Číslo mostu / 

zdymadla
Průjezdná výška

doporučená varianta trasy

1 přírodní úvaziště Keverland Kagerplassen

pokračujte na část Balgerij Kagerplassen

křižovatka Balgerij a Ringvaart v.d. Haarlemmerleempolder, odbočte vlevo Kagerplassen

náhradní varianta trasy - 00:10 hodin

1 marina JH Kaagdorp Kaag

odbočte vlevo na Ringvaart v.d. Haarlemmermeerpolder

pro všechny varianty trasy

křižovatka Ringvaart v.d. Haarlemmermeerpolder a Gravenwater, pokračujte rovně

     pozor: za marinou JH Kaagdorp přívoz s předností

zvedací železniční most Spoorbrug 599
4,95 metru pev, 

5,13 metru zved 

zvedací most 598
4,70 metru pev, 

4,40 metru zved 

2 marina WV Lisse Lisse

i      do Keukenhofu cca 3,0 km

3 úvaziště Lisse - Keukenhof, před mostem 597 vlevo 00:45 hodin Lisse

i      do Keukenhofu cca 2,3 km

Keukenhof / Květinové korso
Tohle nemá ve světě obdoby. Kde jinde spatříte 32 hektarů tulipánů a dalších divoce barevných květin? Celkem tu každoročně od začátku 

plavební sezony do poloviny května roste na sedm milionů květin. Takovou barevnou záplavu najdete v zámeckém parku Keukenhof u města 

Lisse. Je to největší květinový park na světě a na jaře sem míří zástupy turistů. Květiny tu vytvářejí podivuhodné obrazce, květinové mozaiky a 

nejrůznější aranže, rozlehlá prostranství hrají všemi barvami. Proto Keukenhof znají po celém světě a patří mezi jedno z nejnavštěvovanějších 

míst v Holandsku. A určitě nejfotografovanější. Jen tulipánů, „holandských národních květin“, tu vysazují na čtyři a půl milionu. Společnost jim 

dělají ostatní cibuloviny, ale také trvalky a kvetoucí keře. Část 32hektarové plochy zabírají i výstavní pavilony, kde se konají květinové „pře-

hlídky“. Nejvýznamnějším a největším je Oranžsko-nasavský pavilon. Po parku lze také lehce nachodit až patnáct kilometrů. Procházka vede 

kolem vodních jezírek a nechybí ani bludiště ze vzrostlých tisů. Není divu, že se sem ročně vypraví až 800 tisíc lidí.

Náš tip: Květinové korso, alegorický průvod vozů z květin vždy třetí sobotu v dubnu!

4 zvedací most Lisserbrug Lisse 597 1,00 metru

stabilně otevřená ochranná bariéra Lisse

5 zvedací most Elsbroekerbrug 596 3,00 metru

6 zvedací most Hillegommerbrug Hillegom 595 0,80 metru

Náš tip: Malá udírna ryb na samotném konci Hillegomu na pravém břehu, pozor na polorozpadlé molo!

7 zvedací most Bennebroekerbrug Bennebroek 594 1,00 metru

8 zvedací most Cruquiusbrug Cruquius 593 2,67 metru

křižovatka Ringvaart v.d. Haarlemmermeerpolder a Zuider Buiten Spaarne, 

odbočte vlevo

zvedací most Schouwbroekerbrug Haarlem 592
4,30 metru pev, 

4,45 metru zved

9 zvedací most Buitenrustbrug Haarlem 8 / 590
2,40 metru pev, 

2,15 metru zved

10 zvedací most Langebrug Haarlem 7 / 589 2,20 metru

11 městské úvaziště Haarlem 1, před mostem 588 vlevo i vpravo Haarlem

12 budova správy úvazišť, na začátku mostu 588 / 6 vlevo Haarlem

i      v ceně elektrický proud, voda, WC,  evt. nutno zakoupit sprchové mince, průjezd 8,50 EUR (2009)

     pozor: vystupte z lodě a zaplaťte za evt. nocování v Haarlemu, pouze průjezd se platí u dalšího platidla

Trasa I. - Střed Holandska - Olympia Charters
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evt. trasa do Naardenu 

na straně 37

Trasa I. - Střed Holandska - Olympia Charters
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Číslo na 

mapě
Popiska Město či místo

Číslo mostu / 

zdymadla
Průjezdná výška

doporučená varianta trasy přes Oranjesluizen

1 marina WV Dok & Sixhaven Amsterdam

pokračujte rovně na Afgesloten IJ Amsterdam

2 evt. marina ZV Aeolus Amsterdam

odbočte vlevo na Afgesloten IJ Amsterdam

3 zdymadla Oranjesluizen Amsterdam 582

      pozor: držte se v části zdymadla označené Sport, pokud vám obsluha 

               nepřikáže plout jinam

zvedací most Schellingwouderbrug Amsterdam 580aa 6,90 - 7,70 metru

za zelenou bójí P11 a červenou bójí P14 se držte východně směr ostrov Pampus Amsterdam

u ostrova Pampus se držte jižně na Muiden

      pozor: při vjezdu do Muidenu se držte plavební dráhy

4 marina JH - Stichting Muiden 02:00 hodin Muiden

i       do centra cca 0,3 - 0,4 km

Muiden
Výjimečný je místní hrad Muiderslot, který patří k nejvýznamnějším stavebním památkám Holandska. Středověký vodní hrad si zahrál v nejednom 

filmu. Vnitřní vybavení hradu pochází ze 17. století a prohlídky tu probíhají každý den. Muiden stojí za odpočinkovou procházku se zmrzlinou v 

ruce. Jeho restaurace a kavárničky zvou k posezení nad skleničkou piva či šálkem kávy. Centrum městečka zdobí gracht a malebné domečky. Není 

možné si nevšimnout vojenského původu města, které sloužilo k obraně Amsterdamu. Nejlepším důkazem je pevnost na přilehlém ostrůvku Pam-

pus. Kdo si chce odpočinout při vodních sportech, ať se vydá do části Muiderberg.

Romantika: *****                 Historie: ***                 Kultura: ***                 Zábava: **                 Nákupy: *

5 zdymadlo Muiden Zeesluis s otáčecím mostem Muiden 769 2,00 metru

zvedací dálniční most Vechtbrug Muiden 768 5,20 metru

zvedací železniční most Spoorbrug 2x 00:45 hodin Weesp 767
4,00 metru pev, 

3,00 metru zved

zkrácená varianta trasy z časových důvodů, dojezd do loděnice 4:00 hodin

odbočte vpravo Weesp

1 zvedací most a zdymadla, stabilně otevřená Weesp 766 1,80 metru

2 zvedací most Zwaantjesbrug Weesp 766a
1,10 metru pev, 

0,50 metru zved 

3 zvedací most Roskambrug Weesp 766b 0,65 metru

4 zvedací most a zdymadla De Uitkomst, stabilně otevřená Weesp 766c 3,40 metru

odbočte vlevo na Amsterdam Rijnkanaal

doporučená varianta trasy

6 úvaziště Weesp Weesp

i       přistávejte kolmo k molu mezi kůly (pozor na šířku stání)

Weesp
Rokoková radnice ve Weespu nabízí pěknou sbírku místního porcelánu. S tím je město spjato už jen historicky. Sídlila zde velká porcelánka, která 

se zhlédla ve slavném porcelánu z Míšně. K Weespu patřila do sedmdesátých let 20. století i velká fabrika na zpracování kakaa. Ta už je však také 

historií. Zajímavý je kostel se zvonkohrou z 15. století v centru města a trojice mlýnů. Narazit můžete i na zbytky opevnění města.

Romantika: **                 Historie: **                 Kultura: *                 Zábava: *                 Nákupy: *

7 zvedací most Lange of Vechtbrug Weesp 765 1,90 - 2,50 metru

8 zvedací most Uitermeer 764
2,10 - 2,65 metru 

pev, 3,05 metru zved

9 úvaziště Nichtevecht 01:45 hodin Nichtevecht 04:30 hodin 30 km (40 km)

i       zdarma, bez služeb
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Máte-li pocit, že se budete cítit lépe, vyzkoušíte-li 

si řízení lodi přímo na holandských kanálech, 

rádi vám tuto možnost nabídneme. Kapi-

tán vám bude k dispozici den či dva na vámi 

zapůjčené lodi a vše vás ochotně naučí. Tato 

služba je zpoplatněná, stejně tak i varianta 

využití služeb holandské firmy Skippers Start 

Hulp, která zajistí zaučení holandským kapitá-

nem v anglickém, případně německém jazyce 

v našich loděnicích.

Zaučení kapitánem v Holandsku

Chcete-li mít po celou dobu svého poby-

tu v Holandsku na lodi k dispozici kapitána 

(eventuálně i dalšího člena posádky), sjednej-

te si tuto službu u našich pracovníků či přímo 

u jednotlivých kapitánů, jejichž kontaktní úda-

je najdete na našich internetových stránkách. 

V jeho doprovodu se můžete zcela bezpečně 

naučit řídit motorovou loď, nebo všechno 

nechat na něm a jen si užívat příjemné chvíle 

své dovolené.

Doprovod kapitána v Holandsku

Horká linka

Služby našich kapitánů
S našimi kapitány jste v dobrých rukou!

Naši kapitáni mají velké zkušenosti s plavba-

mi (nejen) na motorových lodí po Holandsku. 

Potkáte-li při své plavbě loď označenou vlajkou 

s nápisem Captain, neváhejte ji zastavit a požádat 

o informace. Jsou to právě naši kapitáni, kteří vám 

rádi pomohou a poradí.

V případě problémů, které mohou nastat i přesto, 

že jsme vaši plavbu připravili s maximální pečlivos-

tí, můžete kdykoli kontaktovat naši Horkou linku. 

Nevyužívejte však tuto službu k řešení technických 

problémů, jestliže dobře ovládáte cizí jazyky. Pokud 

budeme tlumočit vaše technické problémy loděni-

ci, může dojít k potížím v komunikaci, a v důsledku 

toho se zdrží i vyřešení vašeho problému.
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Navazující služby
Zajistíme vše, co souvisí s vaší cestou do Holandska.

Pro své klienty zajišťujeme spolu s pronájmy 

lodí i další služby v Holandsku. Nabídneme 

vám turistické informace, doporučíme průvod-

ce a mapy, zajistíme všechna pojištění, ubyto-

vání, pomůžeme se zajištěním dopravy. 

Pokud si pronajmete loď loděnice Hatenboer 

či Olympia Charters a nechcete jet vlastním 

autem, máte možnost nechat se dovézt pří-

mo do loděnice a zpět autobusem Eurolines.  

S případnou návaznou cestou do jiných lodě-

nic dokážeme poradit.

Chcete-li si pobyt v Holandsku prodloužit 

a potřebujete zajistit ubytování, pomůžeme 

vám a doporučíme osobně vyzkoušená mís-

ta. Známe prakticky všechny typy ubytování, 

ale pozor – ubytování na 1 noc je v Holandsku 

nestandardní, proto je velmi obtížné jej zajistit.

Doporučujeme a můžeme zajistit i pojištění úra-

zu, léčebných výloh, asistenčních služeb i po- 

jištění storna lodě. Velice doporučujeme také 

pojištění vratné kauce (spoluodpovědnosti za 

škodu) lodě.

V našem e-shopu vám nabídneme lodní i cyklis-

tické mapy, plavební almanach 2 Holandského 

královského cestovního klubu ANWB, skipper-

ské nášivky, čepice, klíčenky i další zajímavosti.

Už od roku 1995 provozujeme Holandskou turis-

tickou informační kancelář. Každoročně aktu-

alizujeme internetové stránky Holandsko.cz 

v češtině.

Pokud budete mít zájem, v rámci i mimo rámec 

schůzky s odborníkem na Holandsko vám při-

pravíme itinerář vaší dovolené na míru. Zde je 

však podmínkou vaše předchozí příprava spo-

jená s pečlivým prostudováním našich infor-

mačních materiálů.
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Patříte-li mezi dobrodruhy, vyplujte s námi na začátku 

dubna poprvé v plavební sezoně na uzavřenou moř-

skou zátoku IJsselmeer na palubě historické plachet-

nice. Během dvoudenní plavby se můžete aktivně 

podílet na provozu lodě. Akce probíhá ve spolupráci 

s firmou NaPlachetnici.cz a navazuje na ni Odemyká-

ní kanálů a Zkušební plavby Standard i Premium.

Odemykání IJsselmeeru na plachetnici

Začátkem dubna se s námi na tři dny můžete vydat 

„odemknout“ plavební sezonu na holandských kaná-

lech. Proplujete Středem Holandska, Amsterdamem, 

romantickými řekami, kanály i jezery. Této akci před-

chází Odemykání IJsselmeeru na plachetnici a pod-

mínkou účasti je jeden zkušenější skipper na palubě.

Odemykání kanálů na lodi

Akce na lodích v Holandsku

Poplujte koncem října na tři dny symbolicky 

zamknout plavební sezonu na holandských kaná-

lech a jezerech Severu Holandska.Podmínkou 

účasti je  jeden zkušenější skipper na palubě.

Zamykání kanálů na lodi

Kolo a loď můžete v rovinatém Holandsku snad-

no kombinovat, protože cyklistické stezky vedou 

podél plavebních kanálů. Za nepříznivého počasí 

pak rádi vyměníte cyklostezky za útulnou loď. Po 

Středu Holandska poplujete na lodi Olympia ***** 

a na Severu Holandska na Fribo 1500 ***. Zájezdy 

Extrem Touru trvají 8 dní.

Holandsko na lodi a na kole

Na konci dubna se celé holandské království pro-

mění v jednu velkou party. Vyplujte na amster-

damské grachty! Součástí programu bude plav-

ba nočním Amsterdamem, průzkum blešáků, 

poutí a uliček lásky! Navíc se budete plavit po 

málo známých kanálech Středu Holandska. Spa-

ní je zajištěné v chatkách. S sebou cokoli oranžo-

vého a dobrou náladu!

Královnin den na lodi

Plavbu můžete spojit s dalšími zážitky.
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Chcete poznat Wattové moře a jeho ostrovy a na 

motorové lodi byste si na něj netroufli? Pak jej s námi 

na přelomu srpna a září proplujte na palubě historic-

ké plachetnice. Během pětidenní plavby se můžete 

také aktivně podílet na provozu lodě. Akce probíhá 

ve spolupráci s firmou NaPlachetnici.cz.

Plavba Wattovým mořem na plachetnici



Česko na lodi
pro rodinu, partu přátel či firmu

www.ceskonalodi.cz

Skipperská škola
kapitánské kurzy a cvičné plavby

www.skipperskaskola.cz

Skipperský rozcestník
rozcestník prověřených firem

www.skipperskyrozcestnik.cz


