
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

Holandsko na lodi
pro rodinu, partu přátel či firmu

www.holandskonalodi.cz

Skipperská škola
kapitánské kurzy a cvičné plavby

www.skipperskaskola.cz

Skipperský rozcestník
rozcestník prověřených firem

www.skipperskyrozcestnik.cz

Ředitel společnosti YachtNet, je profe- 
sionálem mořské i vnitrozemské plavby. 
Potkáte ho na plachetnicích a člunech 
na Slapech i na Středozemním moři, kde 
organizuje mimo sezonu zdokonalovací 
plavby pro zkušenější skippery.

Skippers Club 
by Dutch Masters

Dutch Masters s.r.o.
Golčova 1/2, Tvrz Kunratice,
148 00 Praha 4, Česká republika

Otevírací doba kanceláře: 
pondělí a středa 10 až 18 hodin

Poptávky plaveb a akcí:
gsm: + 420 602 532 734
skype: info@dutchmasters.cz
e-mail: info@dutchmasters.cz

Specifické dotazy:
Daniël Hagen, ředitel
gsm: +420 602 179 664 
e-mail: dhagen@dutchmasters.cz

Kapitánské kurzy a cvičné plavby:
www.skipperskaskola.cz

Plavby na lodi v Česku:  
www.ceskonalodi.cz

Dovolená na lodi v Holandsku:
www.holandskonalodi.cz

Turistické informace o Holandsku:  
www.holandsko.cz

Dovolená na plachetnici:
www.yachtnet.cz

Rozcestník pro skippery:  
www.skipperskyrozcestnik.cz 

Fotografie:
Jakub Zdechovan, Jan Mottl 
a další ... 

Texty:
Lucie Poštolková a další ...

Martin Voženílek  *1969

Čechoholanďan, ředitel společnosti 
Dutch Masters, proplul Holandsko kří-
žem krážem. Lodě jsou jeho koníčkem. 
Je skutečný specialista na Holandsko  
a najdete ho převážně na holandských 
kanálech na motorových lodích.

Daniël Hagen   *1970

Ředitel společnosti Skippers Club se 
pravidelně plaví jako kapitán na pla-
chetnicích po Chorvatsku, Korsice, Itálii, 
Řecku a po norských fjordech, kde také 
rád rybaří, ale má i zkušenosti z kanálové 
plavby, především po Holandsku.

Michal Prokop   *1964

Loď Explorer
Explorer je prostorná obytná motorová loď se čtyř-
mi kajutami a velkým salonem. Opalovat se můžete 
na sundecku na přídi, před větrem se schováte  
v kryté horní kormidelně, nebo v salonu. Na lodi 
nechybí ani vybavená kuchyňka a sociální zařízení.

Stará se o bezchybný provoz firmy, 
domlouvá a zajišťuje objednávky 
klientů, vyřizuje veškerou korespon-
denci a také komunikaci. Pokud se 
budete zajímat o některý z produktů 
nejspíš budete mluvit právě s ní.

Martina Zíková  *1978

Je specialistou na vnitrozemskou i moř-
skou plavbu. Na lodi je jako doma, jeho 
profesí je lodní doprava. Praxi nasbíral 
plavbami po celém světě na plachetni-
cích, motorových lodích, člunech, ale  
i velkých osobních i nákladních lodích.

Kpt. Pavel Kocfelda  *1947

Je milovníkem lodí, věnuje se jim již od 
dětství. Má bohaté zkušenosti s vnitro-
zemskou i mořskou plavbou. V mládí 
závodil na plachetnicích, dnes již prefe-
ruje motorové lodě. Zaměřuje se také 
na renovace a rekonstrukce lodí.

Petr Boušek   *1978
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Člun Beast

Člun Predator

Parametry lodě: 
počet osob den / noc: 12 + posádka / 8 - 10 osob
délka / šířka / ponor: 13 / 4,2 / 1,1 metru
výkon / max. rychlost: 126 HP / 16 km/hodinu 
rok výroby / rekonstrukce: 2002 / 2013

Člun Beast je ideální pro komornější plavby. Opa-
lovat se můžete na sundecku na přídi, při nepřízni-
vém počasí se lze také schovat v uzaviratelné kor-
midelně. Na zádi lodě se pohodlně usadí pět osob,  
v kajutě se vyspí dvě osoby s menším dítětem. 

Parametry lodě: 
počet osob den / noc: 5 - 7 + kapitán / 2 osoby
délka / šířka / ponor: 6,5 / 2,5 / 0,6 metru
výkon / max. rychlost: 60 HP / 16 km/hodinu 
rok výroby: 2012 

Člun Predator je rychlý RIB, populární především 
mezi milovníky jízdy ve skluzu. I zde se můžete 
opalovat na sundecku na přídi či se pohodlně 
usadit na zádi či boku člunu. Vyplouvá však jen 
za hezkého počasí, protože je úplně otevřený.

Parametry lodě: 
počet osob den: 5 - 8 + kapitán
délka / šířka / ponor: 6 / 2,6 / 0,4 metru
výkon / max. rychlost: 140 HP / 70 km/hodinu 
rok výroby: 2009

powered by



Výhodou Explorera je zázemí a jeho prostory. 
Když je hezké počasí, můžete se opalovat na 
sundecku na přídi lodě. A pokud zrovna slu-
nečno není, můžete plavbu strávit u kapitána 

v kryté kormidelně nebo v prostorném saló-
nu. Samozřejmostí je široká nabídka nápojů  
a cateringu, domluvit lze i obsluhu na lodi a tře-
ba i grilování. 

Výletní plavby na Exploreru

Plavby na Beastu a Predatorovi jsou pro komor-
nější akce. Oba čluny se hodí spíše na kratší  
a jednodušší výlety. Na zádi Beasta je krytá kor-
midelna, kterou lze za hezkého počasí otevřít, 

na přídi je pak menší kajuta. Na otevřeném  
Predatoru si můžete vychutnat rychlou jízdu. 
Na obou člunech se můžete opalovat na sun-
decku na přídi. 

Výletní plavby na člunech Beast a Predator

Oslavencům budou zářit oči nad vyzdobe-
nou lodí, která s nimi propluje centrem Prahy. 
Ženich s nevěstou si mohou dát první manžel-
ský polibek pod Karlovým mostem.  Zajistíme 

výzdobu lodi či člunu, a také catering, od jed-
nohubek až po plnohodnotné večeře. Pro vět-
ší skupiny můžeme vypravit i všechny tři naše 
lodě.

Narozeninové oslavy a svatby 

Výletní plavby
Zajistíme jakýkoliv výlet na našich lodích 

Nabízíme plavby doslova šité na míru. Objednat 
si můžete výlety v centru i okolí Prahy, ale třeba  
i plavbu pod Slapy. Můžete s námi vidět i mnoho 
akcí pořádaných na vodě. K dispozici jsou men-

ší čluny a větší loď. Pro větší skupiny můžeme  
zorganizovat výlet i na více lodích. Samozřej-
mostí je i občerstvení. A pokud budete chtít, 
můžete si je také chvíli zkusit řídit.  

Patří vaše srdce Drážďanům? Vydejte se tam po 
vodě! Rádi splníme vaše sny a vytvoříme pro vás 
plavbu na míru. Pořádáme plavby nejen cent-
rem Prahy, vyplouváme i pod Slapy, do Mělní-

ka, Poděbrad, do Ústí nad Labem, a také klidně 
i do Českého Švýcarska. Explorer vlastně může 
doplout i do Berlína, Hamburku, Amsterdamu, 
nebo třeba i do Paříže. 

Akce na míru

Chcete vyzkoušet, jaké je probudit se v cent-
ru Prahy na Vltavě? Pak se můžete ubytovat na 
palubě obytné motorové lodě Explorer. Díky 
prostornému salonu, čtyřem kajutám, kuchyň-

ce i kvalitnímu sociálnímu zařízení se loď může 
snadno proměnit v klasický apartmán. Svým 
hostům pak nabídneme vše, co nabízí hotelový 
apartmán, třeba i Wi-Fi.

Ubytování na lodi

Na Exploreru připravujeme několikrát za sezó-
nu vypsané lodní zájezdy, kterých se můžete 
zúčastnit třeba jen ve dvou. V nabídce máme 
například plavbu z Prahy až po Slapy, se zastáv-

kou v oblíbené měchenické restauraci  a cuk-
rárně Fregatta, anebo na Mělník, a pokud nám 
bude přát počasí, můžeme na lodi uspořádat  
i Silvestrovský pobyt. 

Lodní zájezdy 

Vícedenní plavby
Na Exploreru se budete cítit jako doma

Na vícedenních plavbách můžete všechny sta-
rosti hodit za hlavu, naše posádka se postará  
o řízení lodě, ale třeba i o stravování. Na 
Exploreru můžete strávit dva dny, nebo i celý 

týden. Doplout tak můžete nejen pod Slapy, do  
Českého Švýcarska, ale klidně až do Amsterda-
mu. Explorer je ideální nejen pro rodinu, ale i pro 
větší skupinu. A to s veškerým komfortem. 

Firemní akce

Při plavbě s vašimi obchodními partnery či kli-
enty nabízíme výborná vína, pivo, nealkoholické 
nápoje, ale také kvalitní catering. Po předchozí 
domluvě připravíme nabídku občerstvení přes-

ně podle vašeho přání, umíme například zorga-
nizovat i grilování. Na Exploreru můžeme obren-
dovat zábradlí, anebo z lodě naopak veškerou 
reklamu odstranit.

Plavba Prahou

Na lodi Explorer můžete připravit komorněj-
ší prezentace jakéhokoliv produktu či služeb.  
K dispozici je vám nejen Wi-Fi, ale i iPad,  
Apple TV a multifunkční zařízení. Oblíbené jsou 

zejména akce pro novináře. A pokud budete 
chtít, zajistíme zázemí i na jiném plavidle či na 
souši. Pro větší akce můžeme nabídnout všech-
ny tři naše lodě.

Prezentace na lodi

Vaši obchodní partneři a klienti nejen ze zahra-
ničí uvítají možnost nastoupit téměř kdekoliv 
na pražských náplavkách. Pro diskrétní jednání 
pak můžete využít salónu odděleného od kor-

midelního můstku. Kapitán tak není v doslechu 
a vy se můžete naplno a nikým nerušeni věno-
vat vašim obchodním záměrům.  K dispozici je 
vám kompletní zázemí lodi.

Diskrétní jednání 

Vezměte své klienty a obchodní partnery na loď

Explorer je reprezentativní loď, kterou můžete 
snadno použít pro výlet s obchodními partnery 
či klienty, ale i pro teambuilding, akce pro novi-
náře, různé prezentace či diskrétní jednání. Je 

také kompletně vybaven pro mediální prezenta-
ce. Můžete plout pod vlajkou vaší firmy či loď lze 
celou obrendovat. Samozřejmostí je i občerstve-
ní dle vašeho přání.

Explorer je typickým zástupcem moderních obyt-
ných motorových lodí se zabudovaným motorem. 
Je ideální cvičnou lodí pro vnitrozemskou plavbu. 
Pokud se chystáte na dovolenou na lodi, třeba  

v Holandsku či ve Francii, nebo si loď chcete 
koupit, můžeme vás na to předem připravit. Na 
Exploreru standardně nabízíme 2, 4 a 8hodinové 
cvičné plavby a také kondiční plavby.

Cvičné plavby na lodi Explorer

Beast je laminátový člun s přívěsným motorem, 
vhodný především pro výcvik začátečníků před 
praktickou zkouškou VMP, anebo před nákupem 
obdobného člunu. Člun Predator je rychlý RIB se 

silným přívěsným motorem, ideální pro výcvik 
plavby ve skluzu pro absolventy základního 
výcviku na Beastu. Na obou člunech standardně 
nabízíme 2hodinové cvičné plavby.

Cvičné plavby na člunech Beast a Predator

Beasta půjčujeme jen po předchozím absolvo-
vání cvičné plavby a pouze držitelům průka-
zů VMP. Člun Beast je vhodný ideálně pro dvě 

osoby, v kajutě se ale pohodlně vyspí i rodina  
s menším dítětem. Člun je vybaven wc  a ven-
kovní sprchou, nenabízí však možnost vaření.  

Půjčení člunu Beast

Cvičné plavby
Výuka se zkušenými kapitány - výcvikáři

Máte rádi pohled na svět z paluby lodě a chce-
te se ji naučit ovládat? Nabízíme vám kvalitní 
výcvik, při kterém získáte na našich perfektně 
vybavených lodích nejen teoretické znalosti, 

ale především praktické dovednosti. Náš tým 
zkušených kapitánů - výcvikářů má dohromady 
odplutých více než 100 let a především: cvičné 
plavby jsou naším koníčkem a radostí.

Na našich internetových stránkách najdete informace o pronájmu dalších plavidel v ČR.


