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Ahoj vodáci,
držíte v rukou Katalog firmy
VODÁK sport pro rok 2006.
Měl by být Vaším pomocníkem při
výběru vhodného vodáckého vybavení, při plánování Vaší dovolené
nebo vodáckých víkendů.
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Firma VODÁK sport Brno vznikla v květnu
roku 1998 jako prodejna, půjčovna
a opravna vodáckých potřeb. Důvodem
vzniku bylo přání nabídnout servis pro
rychle se rozvíjející sportovní odvětví
– vodáctví.
Naším cílem je uspokojit jak začínající
vodní turisty, tak zkušené jezdce na divoké
vodě. Díky kompletně vybavené půjčovně
a komisnímu prodeji použitých vodáckých
potřeb zpřístupňujeme tento sport také
úplným začátečníkům či příležitostným
výletníkům.
Naší snahou je nabídnout každému zákazníkovi co možná nejširší sortiment českých
i zahraničních výrobků a pomoci odbornou
radou při výběru toho nejlepšího.
V současnosti sdružuje firma VODÁK
sport již pět provozoven, a to v Brně,
Olomouci, Praze, Ostravě a Bratislavě,
navíc i on-line prodejnu na internetu.
V zimě pro Vás bude v brněnském a olomouckém VODÁK sportu opět připraven
široký výběr běžek a běžkařského vybavení
včetně bazaru a servisu. Ve specializované
prodejně si vyberete z mnoha druhů běžek,
hůlek, vosků, bot na většinu typů vázání,
a to jak nových, tak použitých. Odborný
personál Vám s výběrem ochotně pomůže.
Moto: Vodák v zimě nespí, vodák v zimě
lyžuje!



Zápisník vodáckých akcí 2006
Volné řádky slouží pro Vaše vlastní akce
březen
25. 3. Otevírání Bečvy
duben
1.4.
1.–2. 4.
2. 4.
8. 4.
8.–9. 4.
8.–15. 4.
13.4.
20.–23.4.
21.–22. 4.
22.–23. 4.
28.–29. 4.
29. 4.
29.–30. 4.

Odemykání Doubravy (Doubrava)
Ostravice
Svitava
Zahájení vodácké sezony Chrudimka
Moravice
Týden karlovarských řek
Ostravské řeky (Ostravice, Lučina)
Školení instruktorů (Olomouc)
Jarní vodácký bazar Brno
Rodeo – České Vrbné
Jarní vodácký bazar Olomouc
ČPV Otava (Otava)
Splutí Ostravice (Ostravice)

květen
1. 5.
6.–7. 5.

Prvomájová Bečva (Bečva)
Lázeňská folková loděnice.
(Karlovy Vary)
6.–7. 5.
Vodácký maraton (Berounka)
6.–7. 5.
Sázavské pádlo (Sázava)
12.–14.5.	Doškolení + 1.část školení cvičitelů
(Vír)
20.–21. 5. Rodeo–Hradec n. Moravicí (Moravice)
27. 5.
ČPV Sázava (Sázava)
červen
3. 6.
4. 6.
3.–4. 6.
10. 6.
17. 6.



Vodácký víceboj mládeže Svratka
ČPV Svratka (Svratka)
Rodeo–Kadaň (Ohře)
Splutí Jihlavy
ČPV Blanice (Blanice)

červenec, srpen
29.–30. 7. Rodeo–Čunovo (Dunaj)
30. 7.
Folkový Mostov
22.–.27. 8.	Druhá část školení cvičitelů (České
Vrbné)
26.–27. 8. Rodeo–Praha Trója (Vltava)
26.–27. 8. Folková Ohře
září
2.–3. 9.
2. 9.
3. 9.
3. 9.
9. 9.
9.–10. 9.
9.–10. 9.
16. 9.
17. 9.
23. 9.
24. 9.

Lipno
ČPV Úhlava (Úhlava)
Vodácký trojboj (Hloučela)
Klabava
Dolomitenmann
Rodeo–Sopotnice
Welká Wodácká Pouť (Svratka Vír)
ČPV Teplá
ČPV Střela
Vodácký triatlon (Svratka, Brno)
Jihlava

říjen
30. 9.–1. 10.Vodácké dny Hamerák
14.–15. 10. Vavřinecký potok
20.–21. 10. Podzimní vodácký bazar Brno
22. 10.
Rio Botičo (Botič)
22.–25. 10. Vodácký bazar krámek Praha
27.–28. 10. Podzimní vodácký bazar Olomouc
listopad, prosinec
4. 11.
Vodácký bazar Bratislava
9.–12. 11. Boat Brno–Sport Life
2.1 2.
Mikulášská Orlice
16.12.
Vánoční Sázava
24.12.
Vánoční Svratka
25.12.
Vánoční Lužnice

VODÁK sport Brno
VODÁK sport Brno je služebně
nejstarší provozovnou v síti VODÁK
sport. Kromě prostorné prodejny,
bohatě vybavené půjčovny a servisu
funguje v Brně také velkoobchod.
Již pátým rokem (od listopadu
do března) můžete navštěvovat
kurzy eskymování. Další službou
pro vodáky jsou jarní a podzimní
bazary, na kterých můžete levně
koupit a dobře prodat Vaše vodácké
vybavení.
V zimním období se brněnská
prodejna VODÁK sport promění
v ráj pro běžkaře. Vyberete si zde
z mnoha druhů běžek, holí, vosků, oblečení, běžeckých bot i vázání, a to jak nových, tak
použitých. V létě i v zimě Vám odborně a ochotně poradí vyškolený personál.

Zastoupení firem
Pyranha

www.Pyranha.cz

Riot

www.riotkayaks.com

VODÁK sport
www.vodak-sport.cz

Panda

www.qnet.cz/panda/panda.htm

Profiplast

Robson

www.profiplast.cz

JacksonKayak

www.galasport.com

www.robsonpaddle.de
www.jacksonkayak.com

Noah

www.noahkayaks.net

Gumotex

Galasport
Langer

www.kajak.de

Gul

www.gul.com

www.gumotex.cz

Noname

TyWarp

HF

www.tywarp.com

www.spraydecks.com
paddle-people.com



VODÁK sport Olomouc
V letošním roce to bude již pět let, co jsme otevřeli
pro všechny vodní nadšence prodejnu VODÁK sport
Olomouc. Jako dosud každý rok, i letos se budeme
snažit o další rozšiřování nabídky vodáckého i jiného
vybavení a samozřejmě také služeb, které poskytujeme
našim zákazníkům.
Prodejna VODÁK sport Olomouc zůstává sice na
stejné prodejní ploše, ale neustále se snažíme rozšiřovat nabídku zboží o nové a nové „věcičky“, které by
mohl vodák potřebovat, a mít většinu zboží skladem,
aby každý zákazník mohl odejít spokojený s nákupem
od nás.
Půjčovna Vám bude nadále nabízet kvalitní vybavení a matriál na prázdninové i jiné putování po
našich i zahraničních vodách a adrenalinové výlety.
Samozřejmostí je i letos nabídka dopravy dodávkou
s vlekem na vodu i zpět.
Nabídka opravárenského servisu letos zaznamená
podstatné rozšíření. K opravám polyethylenových
lodí a neoprenového oblečení přibude nabídka
pozáručního servisu nafukovacích výrobků, na kterou jsme v průběhu zimy získali certifikát
v břeclavském Gumotexu a.s. Protože opravy se budou dělat přímo v nově zrekonstruovaných
dílenských prostorách za prodejnou, měla by se podstatně zkrátit doba čekání!!!
Pro začátečníky budeme nadále pořádat pravidelné tréninky na řece Moravě, přes zimu výuku
eskymování na olomouckém plaveckém bazéně a pro zájemce i možnost testování nových
lodí.
Na zimní sezonu chystáme zahájení prodeje specializovaného vybavení na běžky.
Prostě, jako v letech minulých, i letos jsme tu pro Vás a těšíme se na shledání v prodejně
VODÁK sport Olomouc.

VODÁK sport Bratislava
Stejně jako v České republice nabízíme
i na Slovensku široký sortiment potřeb
pro vodní sporty. Služeb VODÁK sport
Bratislava využívají již třetím rokem
jednotliví zákazníci, firmy i cestovní
kanceláře.
VODÁK sport SK má svoje internetové
stránky ve slovenštině:
www.vodak-sport.sk



Krámek VODÁK sport Praha
Neklanovu ulici v Praze se vyplatí najít
a přiřadit ji k osvědčeným stezkám vodáka
po souši. Ve dvoře čísla popisného 8 zde
totiž funguje pražská prodejna VODÁK
sportu, v které si můžete prohlédnout, osahat
a vyzkoušet lodě i vodácké vybavení jak nové,
tak bazarové. Poradit se a zorientovat se
v širokém vodáckém sortimentu, nebo jen tak
pokecat. Samozřejmostí je flexibilní půjčovna
vodáckého vybavení, Pod palcem to tady má
Kosatka.
Najdete zde aktuální novinky značek Pyranha,
Robson, JacksonKayak i Riot – co nového se
v Evropě objeví, je v krámu u Kosatky co by
dup. Kompletní sortiment fy Noname zaujme svou funkčností i cenou. Nabídka Profiplastu je
zde celá včetně servisu. Nově jsou v sortimentu VODÁK sportu parádní helmy Pro-Tec, které
jsou velmi bezpečné a navíc designově zajímavé. Je navíc rozšířen sortiment o cykloservis,
prodej kol Giant a Ravo a prodej cyklistického vybavení a doplňků. Cykločást Krámku má
na povel Martin Jahn.

VODÁK sport Ostrava
Vážení přátelé a patrioti vodáckého
obchodu v Ostravě, především Vám
bych chtěl touto cestou poděkovat za
Vaši přízeň a podporu. Jsme rádi, že se
stavíte třeba jenom na kus řeči a podělíte
se o své zážitky z různých vodáckých
akcí. Takto se dozvíme mnoho zajímavých a někdy velmi důležitých informací,
které můžeme předat dál. Vodáctví se
stává stále populárnějším druhem zábavy
a my chceme být u toho. Kde najdete naši
prodejnu, už asi víte, ale co Vás překvapí,
je to, že prodejna je nyní mnohem větší
a celá přestavěná. Chceme nabídnout
mnohem větší sortiment zboží, což nám
bývalé prodejní prostory moc neumožňovaly, a také bychom rádi obohatili půjčovnu o nové
typy lodiček. Věříme, že se nám podaří konečně zajistit fundovaný personál, jež Vás bude
obsluhovat – to je náš úkol číslo jedna pro tuto sezonu! Ano, vodácká sezona je za dveřmi,
všichni se na ni moc těší a my se těšíme, až Vás přivítáme „u nás v novém“.
s pozdravem Všude dobře, na vodě nejlíp – za Ostravu Leoš



CK RA-Zlín

www.ck-ra.cz
zavolejte si o katalog
577 216 990
Kounicova 20/22, 602 00 Brno,
tel./fax: 545 212 387
e-mail: viking.tour@volny.cz

- divoká voda - Pálavy - kajaky - rafty
- výpravy za poznáním
- horská turistika
- cykloturistika



SEAKAYAKING – Norsko, Chorvatsko
CYKLOTURISTIKA – po Evropě
PRO SKUPINY – osmimístný mikrobus
KATALOG ZAŠLEME NA POŽÁDÁNÍ

CESTOVNÍ VODÁCKÁ
KANCELÁŘ
CVOK Pardubice
Jiráskova 29
530 02 Pardubice
tel.: 466 614 794
e-mail: cvok@cvok.cz
www.cvok.cz

•	vodácké zájezdy a rafting
v ČR a zahraničí
•	víkendové a prázdninové
pobyty sjezdy českých řek
• rodinná dovolená
• paragliding
• potápění
•	kajakářská škola
a seakjaking
•	školní vodácké kurzy
a výlety
• zájezdy na objednávku
• expedice


Bezpečnost na vodě

10

Abychom se zbytečně nevystavovali rizikům, je třeba
dodržovat bezpečnostní pravidla a používat odpovídající vybavení.
Základní pravidla jsou tato:
• Nikdy nejezděte na vodě sami.
• Před sjezdem řeky si prostudujte, co Vás čeká
v kilometráži, včetně doby, jak dlouho Vám může
plánovaný úsek trvat.
• Řeky vybírejte podle stupně obtížnosti od těch
méně náročných, vyšší obtížnosti volte postupně
a po řádném tréninku.
• Nikdy nesjíždějte místo, o kterém si nejste jisti, že
to lze anebo že to právě Vy dokážete. Nepřeceňujte
své síly. Nikdy nejezděte pod vlivem alkoholu.
Musíte být vybaveni odpovídající vodáckou výstrojí:
Divoká voda:
Vhodná je loď krytá, tvarem odpovídající dané
obtížnosti, vybavená vaky proti potopení. Pokud je
teplota vody nižší než 10 °C, je nutný neoprenový
oblek, boty a nepromokavá bunda. Nezbytná je
plovací vesta dostatečné nosnosti a ochranná přilba.
Vždy s sebou vozte záchranný pytlík, na delší výlety
také lékárničku a železnou zásobu potravin. Vhodná
je Tesa páska pro nouzovou opravu lodě a ostatního
materiálu v terénu.
Klidné řeky:
Je možná i otevřená loď, ale pozor při sjíždění jezů
a obtížnějších míst – zde je nutná vesta i přilba.
Mějte ve skupině alespoň jeden záchranný pytlík
a lékarničku.
Pro případnou změnu počasí s sebou vozte ve vodotěsných loďácích nebo barelech vodácké nepromokavé oblečení. Nikdy nejezděte naboso, používejte
boty s pevnou podrážkou.
Klasifikace obtížnosti
ZW – stojatá voda – mírně proudící do 5 km/h, velmi
přehledné úseky. Vhodné pro začátečníky a všechny
typy lodí, znalost základních záběrů.
WW1 – lehká voda s pravidelnou proudnicí, malé
vlny, malé peřeje, meandry. Nutná znalost základních záběrů a pravidel sjíždění (lodě zajištěné proti
potopení) a bezpečnosti na vodě, dobrá znalost
plavání.
WW2 – mírně těžká voda, nepravidelné vlny
a proudnice, obtížnější peřeje, slabé válce a víry,
malé stupně. Řečiště mohou být méně přehledná.
Velmi dobré ovládání lodě, znalost všech záběrů,
znalost „čtení vody“, kvalitní vodácké vybavení.

WW3 – těžká voda, přehledné průjezdy s vysokými
nepravidelnými vlnami, větší a obtížnější peřeje,
válce, víry (karfioly), středně obtížné peřeje v úzkém,
zarostlém nebo málo přehledném řečišti. Nutná
velmi dobrá znalost ovládání lodě, dobrá fyzická
kondice, znalost eskymáckého obratu, kvalitní
vodácké vybavení (vesta, přilba, neopren). Možno
sjíždět na zavřených lodích nebo na raftech.
WW4 – velmi těžká voda, vysoké vlny a dlouhé
peřeje, velké válce, víry, méně přehledné úseky,
některé úseky nutno prohlížet. Kvalitní vodácké
vybavení, znalost eskymáckého obratu a lodě na
sjezd Extremní vody jsou nezbytné.
WW5 – extrémně těžká voda, velké vlny, válce,
špatně přehledné a extrémně náročné peřeje. Nutná
znalost řeky (charakter řečiště, event. nesjízdná
místa, sifony atd.), časté prohlížení. Nezbytná
znalost eskymáckého obratu, záchrany na divoké
vodě a dobrá psychická a fyzická kondice. Tato voda
je vhodná jen pro sehrané skupiny vodáků se špičkovým vybavením a prostředky pro event. záchranu.
WW6 – hranice sjízdnosti, extrémně náročné peřeje,
zablokované katarakty, vysoké skoky, vodopády.
Nezbytná znalost terénu, časté prohlížení a přenášení. Jízda v těchto terénech je velmi nebezpečná
pro všechny jezdce. Nutné velmi kvalitní vodácké
vybavení, prostředky pro záchranu a první pomoc,
event. mobilní telefon pro přivolání další pomoci.
Jen pro speciální kajaky určené na Extremní sjezdy.
Sjízdné pouze za optimálního vodního stavu.
Pokud na vodě dojde k nehodě, buďte připraveni.
VODÁK sport ve spolupráci s Vodní záchrannou
službou ČČK Brno-město z Brněnské přehrady
radí:
Resuscitace (oživování) v sedmi krocích:
1. Oslovení, štípnutí zraněného.
2.	Když nereaguje, volat 112, otevřít ústa, vyčistit
dutinu ústní, zaklonit hlavu, předsunout čelist.
3. Zkontrolovat dech.
4.	V případě, že zraněný nedýchá, vdechněte
dvakrát z úst do úst (každých 10 s).
5.	Zkontrolovat tep třemi prsty na krkavici (u malých dětí na vnitřní straně paže).
6.	Při zástavě srdce patnáctkrát stlačte hrudník
(do 10 s) a poté dvakrát vdechněte do úst.
7. Resuscitaci opakujte až do příjezdu lékaře.

Jak vybrat tu správnou loď
Vybrat loď není jednoduché. Vždyť kolikrát za život
přemýšlíte o koupi nové lodě?
V první řadě musíte mít jasno, k čemu by měla ta
Vaše loď sloužit. Plánujete romantickou dovolenou
na klidné řece či u jezera? Hledáte adrenalinové
dobrodružství na divoké vodě? Začínáte s rodeem?
Nebo Vás snad zlákalo mořské pobřeží? Ještě nevíte,
ale voda Vás prostě přitahuje? Jste začátečník nebo
je voda Vaším druhým domovem? Budete jezdit
vlakem nebo se ve Vašem vozovém parku vždy najde
vhodné auto na přepravu? Kolik těžce vydělaných
peněz jste ochoten za novou loď utratit? Až si odpovíte na tyto otázky, pokračujte dál.
Zvítězila–li u Vás romantická dovolená, volte otevřenou kánoi, ať už laminátovou, nafukovací nebo
plastovou. V našich krajích jsou oblíbené (zřejmě
z dlouholeté tradice) zejména kánoe s krytou špicí
a zádí. Ty umožňují sjíždění jezů a peřejnatých úseků
do obtížnosti WW2. Laminátové kánoe jsou lehčí
a levnější, jsou však poměrně zranitelné. Plastové
kánoe jsou těžší a dražší, avšak jejich trvanlivost
a odolnost je nesrovnatelně vyšší. Nafukovací kánoe
jsou velice stabilní, poměrně odolné. Ve srovnání
s pevnými loděmi jsou však velmi pomalé. Hlavní
výhodou je snadná manipulace a přeprava.
Jste-li samotář nebo preferujete-li pohodlnější sezení
a rychlejší jízdu, pořiďte si turistický kajak. Obecně
platí, že čím delší, tím rychlejší a čím kratší, tím
obratnější.
Pro jízdu na řekách s větší obtížností je třeba volit
lodě zavřené (doporučujeme polyetylenové), popř.
nafukovací (díky své stabilitě odpustí spoustu chyb
i začátečníkům). Čím dál více vodáků této kategorie
sahá po kajacích. Ty jsou ve srovnání s kánoemi
podstatně obratnější.
Na řeky do obtížnosti WW4 můžete zvolit nafukovací

raft či kánoi. Jsou stabilní, skvěle si poradí s velkými vlnami, vyžadují však sehranou posádku.
Rozhodnete–li se pro kajak, volte mezi turistickým
a hravým (playboat). Záleží jen na Vás, zdali chcete
řeku pouze sjíždět, nebo se rádi zastavíte ve vracáku
a s proudící vodou si „pohrajete“.
Extremní sjezdy (řeky obtížnosti WW5 a 6) vyžadují
speciální kajaky s dostatečným výtlakem. Na toky
s takovou obtížností však vyrážejte, pouze pokud
jste opravdovým vodáckým expertem.
Další specifickou, avšak v poslední době velmi oblíbenou kategorií lodí jsou tzv. rodeovky. Neuvěřitelně
krátké lodě s minimálním výtlakem umožňují
nejpestřejší figury ve válcích či na vlnách. Rodeo na
divoké vodě je jedním z nejrychleji se rozvíjejících
vodáckých disciplín. I na těchto kajacích je možné
pustit se na divokou vodu (cca do obtížnosti WW 4),
taková jízda je však mnohem náročnější než na playboatu či turistickém kajaku.
Stále více vodáků objevuje v posledních letech
kouzlo tzv. seekajakingu – jízdě na moři, jezeře nebo
jen velkém rybníku. Dlouhé (kolem pěti metrů) úzké
tvary umožňují velmi rychlou jízdu, nohou ovládaná kormidla pak vynikající směrovou stabilitu.
Při výběru z této kategorie lodí je třeba dbát (více
než kdy jindy) na komfort. Vzhledem k tomu, že při
expedičních jízdách v mořském kajaku sedíte celé
dny, je pohodlné sezení bez nadsázky nezbytností.
Dále se jednotlivé mořské kajaky liší velikostí a umístěním úložných prostorů.
Pokud již máte představu o tom, která že loď je pro
Vás ta pravá, listujte dále. Snad zde i Vy najdete tu
pravou…
P. S. …a pokud si přece jen nejste svou volbou jisti,
nebojte se zeptat. V každé z prodejen VODÁK sport
Vám zkušení vodáci dobře a rádi zdarma poradí.

Školení cvičitelů a instruktorů vodní turistiky 2006
Po dlouhé odmlce proběhlo v loňském roce
pod záštitou Olomoucké univerzity několik
kurzů těchto školení, za podpory svazu kanoistiky. V letošním roce bude značně inovován
obsah školení a bude prodloužena i délka
trvání jednotlivých kurzů. Svaz kanoistiky
svým členům opět chystá podporu.

Termíny a další informace Vám poskytne:
Mgr. Jiří Šťastný, Ph.D.
coby garant těchto školení
za sekci turistiky ČSK.
jirka@vodak-sport.cz
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Turistické kánoe
Canoah Turisimo
400 × 85 cm, 35–40 kg

21.000 Kč

akce roku 2006
ma
+ 2 pádla zdar

Plastová kánoe typu Vydra.
Větší šířce odpovídá větší výtlak. Canoah Turisimo je stabilní a díky malé délce také velice
obratná kánoe. Přesto uvnitř zůstává dostatek prostoru pro bagáž i na delší dovolenou.
Vhodná na turistické výlety na mírných tocích, ale také na mírně divokou vodu až do obtížnosti WW3.

Noe

13.900 Kč

490 × 81 cm, 35–40 kg
Nejlevnější polyetylenová kánoe na českém trhu. Klasická Vydra v polyetylenovém provedení. Vhodná do obtížnosti WW2, s použitím paluby až do WW3.

Robsoh Hopi

21.900 Kč

450 × 92 cm, 250 kg
Polyetylenová otevřená kánoe s krytými
špicemi pro dvě nebo tři osoby. Ploché a široké dno
zajišťuje lodi vysokou stabilitu i při větším zatížení. Je vhodná na jezera či turistiku po
řekách do WW2. Loď lze díky vysoké nosnosti a velkému prostoru využít i pro mnohadenní
putování po řece s bagáží pro dvě osoby.

10.950 Kč

Vydra

akce roku 2006
ma
485 × 80 cm, 27 kg
+ 2 pádla zdar
Profil dna dává lodi rychlost i točivost.
Krytá špice umožňuje průjezd i relativně vysokými vlnami. Velký prostor mezi sedačkami je
dobře využitelný pro přepravu bagáže nebo porcelánků. Plně vyhovuje do obtížnosti WW2.

Tučňák
12

10.950 Kč

akce roku 2006
ma
485 × 83 cm, 24 kg
+ 2 pádla zdar
Oproti Vydře je Tučňák stabilnější, zachovává si však
rychlost i točivost. I tato kánoe zcela vyhovuje řekám do obtížnosti WW2.

Pramice
Rejnok 240/250/350

237/249/350 × 120/145/145, 1000/1300/2000 l
Pramice Rejnok tvoří v současné době řadu 3 lodí
stejného tvaru a typu, které se liší svou velikostí.
Všechny lodě jsou vyrobeny z prakticky nerozbitného
superlineárního polyetylenu, který je navíc lehčí než
voda, takže pramice není možné utopit. Materiál je
stabilizován proti UV záření. Lodě se vyrábějí v jednom kuse metodou rotačního tváření. Nikdy proto
nemůže dojít k prosakování vody vlivem netěsnosti
nebo únavy svárů, jako u svařovaných lodí. Vnitřní
i vnější povrch je hladký. Materiál je 100% recyklovatelný. Dno je vyztuženo podélnými prolisy, které
současně pomáhají držet přímý směr plavby. Sedačky
jsou z vodovzdorné překližky s protiskluzovým povrchem. Sedačky se mohou posouvat podle potřeby
a počtu osob v lodi. S výjimkou největšího modelu
jsou pramice vybaveny dvěma páry pouzder havlenek
a podle posunutí přední sedačky může veslař zvolit
místo upevnění vesel. Pozinkované uzamykací oko
je připevněno tak, aby nešlo odšroubovat. Pramice
Rejnok jsou vhodné pro jednoho rybáře, ale i pro
rekreaci pětičlenné rodiny. Lodě je možné pohánět
vesly, pádly nebo motorem.

od 10.500 Kč

Speciální univerzální katamarán

ze kterého je možno sestavit tři druhy plavidel:
ŠLAPADLO, PLACHETNICI A MOTORÁK.
Vhodný pro 1–4 osoby. Zcela jedinečné plavidlo
ideální pro rodinné výlety nebo pro půjčovny.
Možno využít i k rybolovu. Jednoduchá a rychlá
montáž doplňku při úpravě na šlapadlo, plachetnici či motorák. DOPORUČUJEME!

Bolen

23.900 Kč

Denisa

23.900 Kč

310 × 86 cm, 75 kg, 240 kg
Sklolaminátová tří sedačková čtyř místná pramice
s možostí připojení motoru do 2 kW.
370 × 110 cm, 75 kg, 320 kg
Sklolaminátová tří sedačková čtyř místná veslice
s možostí připojení motoru do 3 kW.
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Nafukovací lodě
Nafukovací lodě jsou v poslední době stále oblíbenější a oblíbenější a to především díky
možnosti snadného transportu a stále se zvyšující jejich kvalitě, která se jízdními vlastnostmi
přibližuje k pevným lodím. Gumotex je český výrobce gumových člunů a nafukovacích výrobků
pro volný čas (rafty, kánoe, kajaky, matrace atd.). VODÁK sport je od roku 2004 největším
prodejcem lodí Gumotex v ČR. Kromě tradiční a velmi oblíbené značky Gumotex se letos
v naší nabídce objevili nově i lodě od firem Robfin a Kutlíci.

Pálava

380 cm, 16,5 kg, 240 kg

15.890 Kč

akce roku 2006
ma
+ 2 pádla zdar

Kánoe vhodná na tekoucí řeky až do obtížnosti WW3.
Pro zakrytí paluby je možné použít originální krycí zástěru. Příprava na tři sedačky.

Orinoko

od 25.100 Kč

450 × 105 cm, 25 kg, 350 kg, Nitrilon, Mirasol
Trekingová kánoe se samovylévacím dnem určená pro
turistické putování i peřejnaté řeky do obtížnosti WW4.
Jednoduchá úprava umožní použití závěsného motoru.

akce roku 2006
ma
+ 2 pádla zdar

RIO – Kutlíci 410 × 100 cm, 22 kg, 350 kg

Nová nafukovací kánoe se samovylévacím
otvorem. Perfektní na divoké potoky a říčky
v našich podmínkách. Dobrá manévrovatelnost
i rychlost. Nově i větší trojsedačková verze

Yukon – Robfin

400 × 100 cm, 19 kg, 350 kg
Nová nafukovací kánoe se samovylévacím
otvorem. Vhodná především na velké divoké řeky.

od 19.500 Kč

19.900 Kč

K1/K2
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340/390 cm, 15/20 kg, 100/200 kg
Samovylévací kajak pro jednu/dvě osoby, vhodný
pro turistiku i Extremní sjezdy. Velmi stabilní i obratný,
ideální do obtížnosti WW4. Díky snadnému transportu
v batohu je vhodný stejně jako ostatní lodě Gumotex
pro expedice s obtížným přístupem k vodě.

od 20.740 Kč

Twist, Twist II

260/360 cm, 6/9 kg,
100/100 kg
Rekreační kajaky v edici
Rafťáci. Lehké, levné,
kvalitní kajaky na rybník,
jezero či k moři. Příjemná
povrchová úprava, dobrá
stabilita – ideální i pro začátečníky.
V jednomístné a dvoumístné verzi.

5.990 Kč
v AKCI

7.590 Kč
v AKCI

Traveler

340 cm, 15,5 kg, 100 kg
Nafukovací kajak pro jednu osobu.
Díky poměrně vysoké stabilitě je vhodný jak pro
začátečníky, tak pro pokročilé. Na turistiku, ale
i na poměrně divokou vodu do obtížnosti WW4.

Helios

380 cm, 13 kg, 180 kg
Dvojkajak vhodný pro jízdu na klidné vodě
(rybníky, jezera) nebo na mírně tekoucí řeku. Je
možné použít jak kajakové, tak singlové pádlo.

Colorado

445 cm, 36 kg, 600 kg
Šestimístný raft umožňující sjíždění divokých
vod do obtížnosti WW4.

13.800 Kč

11.700 Kč

28.700 Kč
akce roku 2006
ma
+ 2 pádla zdar

Pulsar 340/380/420/445

340/380/420/445 cm, 40/50/60/70 kg,
450/650/800/1000 kg
Velmi kvalitní segmentový raft s uzavřenými
špicemi. Stabilní, samovylévací a díky kvalitnímu
materiálu i značně odolný raft pro ty nejnáročnější vodáky. Až do WW4. Vhodný i pro cestovní
kanceláře. Podle velikosti pro 5–9 osob.
Vyrábí se ze dvou druhů materiálu:
Hypalonu a Nitrilonu.

od 40.450 Kč

od 99.900 Kč

UZC

Univerzální záchranný člun. Motorový člun
na bázi pulsaru – vhodný pro záchranné akce
a expedice.
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Mořské kajaky
26.500 Kč
P&H (Pyranha) Orca od

456 × 60 cm, 310 l
Velmi lehký mořský a turistický kajak. Orca je moderní
adaptací tradičního eskymáckého kajaku. Jeho tvar je již řadu let používán a vylepšován ve
verzi z kompozitních materiálů. Nyní je vyráběn v plastu. Vnitřní komfort známý z WWkajaků Pyranha je naprosto dokonalý. Díky své dobré manévrovatelnosti a stabilitě je loď velmi
přátelská pro začátečníky, ale zároveň je vhodná a příjemná i pro značně zkušené jezdce.

Wenture (Pyranha) Easky 13, 15

od 22.900 Kč

415, 458 × 67, 68 cm, 295, 325 l, 31–100, 60–130 kg
Je zásadně změněný nástupce skvělých
kajaků Pilot. Zkušenosti s velmi funkčním designem se zde spojily s krásným vzhledem
a komfortní výbavou. Mile překvapí i cena, která se pohybuje na našem trhu od 22 900 Kč
a v plně vybavené verzi se dvěma komorami i kormidlem nepřekročí 29 000 Kč. Kajak Easky
se vyrábí ve dvou velikostech – Easky 13 – menší expediční kajak a Easky 15. Oba modely se
vyznačují vynikající manévrovatelností, stabilitou a především velmi nízkou hmotností.
Kč
Robson Puffin 495 × 60 cm, 380 l, 25 kg od 25.470

Rychlý seakajak designovaný v Kanadě,
osvědčen v mnoha expedicích. Ideální na moře
i velké řeky či jezera. Dvě vodotěsné komory i kormidlo a další vybavení! .

Robson Aloha 430 × 60 cm, 380 l, 25 kg od 25.470 Kč

Kompaktní turistický kajak. Dobře vede stopu
a přitom je dostatečně točivý a obratný, dobrý
na řece i moři. Kompletní expediční výbava, dvě vodotěsné komory atd.

Robson Maui 372 × 71 × 36 cm, 390 l, 24 kg od 17.970 Kč
Menší mořský kajak vhodný jak na moře tak na jezera
a klidnější řeky. Díky své vyšší pasivní stabilitě je vhodný
i pro začátečníky.

Necky Elaho 505 × 58 cm

od 26.900 Kč

Kajak vhodný pro jízdu po moři, jezeru či lehké řece.
Novinka sezony 2004. Díky profilovanému plochému dnu vyniká výbornou směrovou
stálostí ve vlnách a zároveň dobrou manévrovatelností a stabilitou. Nejlepší mořský kajak
z české produkce.

Gumotex Seaker
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od 40.640 Kč

Nafukovací expediční kajak vhodný na moře,
jezero či klidnější řeku. Vyniká až u nafukovací lodě neuvěřitelnou rychlostí a směrovou
stálostí. Vyrábí se v provedení pro jednu nebo dvě osoby. Novinka sezony 2005.

Divoká voda
Tuto mladou americkou firmu založil nejznámější rodeový jezdec a úřadující mistr světa v rodeu
Eric Jackson alias EJ poté, co odešel od Wave Sportu. Své bohaté zkušenosti z freestylu (trojnásobný vítěz MS) a ježdění (řada prvosjezdů po celém světě) dává spolu s Davidem Knightem do
designu lodí JacksonKayak. Pro všechny modely je společné perfektní zpracování, skořepina je bez
jediné díry, což spolu s dokonalým límcem zajišťuje perfektní vodotěsnost. Vnitřní výbava je vysoce
funkční a spolehlivá, skvělá je opěrka nohou – vak s pěnovými kuličkami, které si natvarujete přesně
podle vlastních nohou a zároveň slouží jako vak proti potopení. Navíc JacksonKayaky excelují svojí
nízkou hmotností při zachování vysoké pevnosti.

od 26.900 Kč

Lodě řady FUN –
sportovní playboaty na řeku

Fun1; Fun1/2; Fun2; Fun3; Fun4; SuperFun
160/175/198/198/206/213 cm × 53/56/64/64/65/67 cm;
98,4/132,4/166,5/193/208/234,6 l;
10/11/12/13/14/15 kg
Jsou určené na aktivní, zábavné (fun=zábava, veselost) ježdění po vodě, kde vynikne jejich
poslušnost i hravý potenciál. Zvedlá špička a nahoru vytažená zadní hrana je ideální pro snadnou jízdu a ovládání v náročném terénu, povedené dno s hranou dobře surfuje na vlně a při
točení ve válci je poznat správně rozmístěný výtlak. Fun je dobrý jak na řeku, tak na rodeo.
Tam patří spíš k těm hodnějším, velmi dobře lopuje. JacksonKayak myslí opravdu na všechny
vodáky, a tak vyrábí Funy v šesti(!) velikostech, od prvňáčka po stodvacetikilového golema.

33.900 Kč

Řada Star, AllStar, SuperStar

173/188/193 cm × 61/64/64 cm, 166/193/227 l,
11/13/15 kg
Je určena pro freestyle – závodění a vyhrávání
(EJ na AllStaru vyhrál MS 05 i PreMS04!) Jsou krátké, lehké, jasně tvarované s dobře
rozmístěným výtlakem, širokým plochým dnem na vlnu a palubou excelující ve válci, dobrá
ovladatelnost a nezáludnost umožňuje osvojení figur i vymýšlení nových, a to všechno na
vlně, ve válci i ve vzduchu! Tři velikosti na výběr pro malé, střední i velké.

Creekovka Rocker

33.900 Kč

244 × 65 cm, 280 l, 17 kg
Dlouho vyvíjená loď na ježdění hodně těžké vody,
nebo i pohodlné a bezpečné pádlování u nás. Finálová verze vyniká průchodností na vodnaté
řece i ovladatelností v zablokovaném terénu, dobré „letové“ vlastnosti jsou u creekovky
podstatné a Rocker je splňuje beze zbytku. Solidní chyty jsou samozřejmostí a nízká váha je
k nezaplacení při manipulaci na suchu a zlepšuje manévrovací schopnosti na vodě.
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Divoká voda
Tato kanadská firma je na trhu už přes devět let a od začátku patří ke světové špičce. Řada jejích designů se stala revolucí (Disco, Glide,
Hammer) a výrazně ovlivnila vývojovou cestu, po níž se ubírali i ostatní výrobci. U vývoje vždy stojí řada špičkových jezdců, kteří s pomocí
vyspělých počítačových programů a dlouhého testování více prototypů vytváří tyto jedinečné lodě. Riot už zanechal experimentování s různými nestandardními plasty a v posledních dvou letech vyrábí z vysoce kvalitního superlineárního polyethylenu Cross Max, který se velmi
osvědčil. Lodě jsou vybaveny parádním polstrovaným sezením, které je nastavitelné ve všech směrech a získalo řadu ocenění zahraničních
časopisů.

Magnum 72 241 × 66 cm, 273 l, 68–109 kg

Je rychlá, stabilní, obratná a snadno
předvídatelná creekovka. Se zvýšeným výtlakem
a téměř ideálním prohnutím dobře drží
ideální linii a zůstává nahoře. Lehce
véčkově tvarované dno a plynule rozložené
prohnutí pomáhá v přímé rychlosti a jeho dobrý
tvar usnadňuje změnu směru a ovládání
v peřejích. Boofování jde velmi snadno,
vynořování je automatické. Když jde do tuhého,
ber MAGNUM, ať už na potok či vodnatou řeku!

33.990 Kč

Sniper 65 213 x 64 cm, 245 l, 45–82 kg

Je vyvinut pro úzké a technické terény (Korzika, Mumlava,
od 32.900 Kč
Piemont). Celkový tvar a zaoblené tvary spolu s dobře rozmístěným výtlakem dělají SNIPERa ideální creekovkou na europotoky
a menší eurořeky:o), většinu překážek na trase prostě vymaže!
Válec, kámen, stupeň? Nevadí, sem s tím, boofuje na výbornou, stejně jako se vynořuje pod skoky, velmi stabilní zvláště
v předklonu. Zaoblené dno zmírňuje namáhání zad při přistání
naplocho. Není divu, že je tak oblíbený (a jinými výrobci často
kopírovaný). SNIPER 65 – jasná volba!

Nitro 58 206 × 66 cm, 220 l, 88–100 kg

33.990 Kč

Je výborný playboat pro velké jezdce se spoustou místa. Má rychlost
a tradičně výborné surfové vlastnosti, povedené dno s funkční a zároveň
„hodnou“ hranou. Spolu s vyrovnaně rozmístěným výtlakem funguje jak
při sjíždění řek, tak na oblíbeném playspotu, na řece vyniknou zvednuté
špičky a větší výtlak. Hodně velcí jezdci (100 kg +) využijí Nitro 58 více jako
rodeovku, ostatní (90 kg a méně) jako sportovní playboat i na těžší WW.
Možnost montáže ploutviček.

Booster 55/60 224/224 x 62/62 cm, 208/227 l, 77–95/82–100 kg
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Je velmi rychlý playboat na řeku, nechá se dobře řídit náklony,
je stabilní a snadno se eskymuje. Nižší prohnutí loď zrychluje
a „vymetání“ vracáků je radost. Díky větší délce dobře chytá vlny
a surfuje (Steve Fisher dal první Helix právě s Boosterem),
při dostatečné hloubce nejsou problém ani válcové figury.
Vyrábí se ve dvou velikostech.

32.900 Kč

Inferno 54 193 × 63,5 cm, 204 l, 82–100 kg

33.990 Kč

je povedený sportovní playboat pro malé, nebo výkonná
rodeovka pro velké jezdce, a všichni si užijí u Riota tradičních,
výjimečných surfových vlastností. Díky svému tvaru jede pěkně
i při sjíždění vaší oblíbené řeky a žádný playspot vás nenechá klidným, tak surfujte, točte, loopujte, skákejte nebo si prostě jen tak
pádlujte. Možnost montáže ploutviček.

Turbo 47/52

203/206 × 61/66 cm, 178/197 l, 54–77/77–100kg
32.900 Kč
Je superrychlá, ostrá carvingová raketa! Vlny, na kterých se ostatní lodě
sotva udrží, jsou vaše hřiště, akcelerace jako v Corvetě! Celá řeka je
vaše (kromě mělkých pidiválečků:o) Díky rychlosti jsou jindy obtížné
přejezdy hračkou a agresivnější jezdec zvládne TURBO i na těžké WW.
I v mořském příboji sviští jako ďas! Vyrábí se ve dvou velikostech, možnost
montáže ploutviček pro zcela nekompromisní surfing.

Orbit 47 188 × 63,5 cm, 15 kg, 178 l, 45–77 kg

33.990 Kč

Air 60 193 × 67 cm, 227 l, 82–104 kg

32.900 Kč

Je hodná rodeovka, která se díky zaobleným bokům a neagresivním
hranám chová velice kultivovaně. Zvedlé špičky a jejich průhyb zase
usnadňují rozskákání lodi na vlně. To celé dohromady dává hravou loď,
co hodně odpustí. Pro lehčí váhy je použitelná i jako playboat na ne moc
těžkou WW. Možnost montáže ploutviček.

Z rodinky AIRů zbyl v nabídce jen největší AIR 60, aby i opravdu hodně
velcí a těžcí jezdci měli možnost jezdit na nekompromisní rodeovce
bez ztráty pohodlí. AIR lítá na vlně, design je inspirován i surfovými prkny,
a vyniká i ve válci. Takže jestli máte metrák a měříte dva metry, tak už se
nemůžete vymlouvat, že rodeovka pro vás není! Možnost montáže ploutviček.

FLAIR 47/57 188/193 cm × 62/65 cm, 178/216 l; 54–77/77–95 kg

Je evoluční nástupce veleúspěšné rodeovky Aira, má prodlouženou délku,
upravené dno, celkový tvar je více symetrický (obousměrný) a výtlak je vycentrován uprostřed. Výsledek? Navýšení už tak velké rychlosti, shodné chování při
surfových figurách popředu i pozadu, velmi dobrá kontrola ve vertikále, stabilita
na zádi a parádní carvové vlastnosti při zachování neagresivních hran. Prostě
rychlá rodeovka, která vás nadchne na vlně i ve válci, větší Flair 57 potěší i na
řece. Vyrábí se ve dvou velikostech, možnost montáže ploutviček.

ASTRO 54 188 × 63,5 cm, 204 l, 54–77 kg / 77–95 kg

Je nástupcem legendárního Disca (první krátké výkonné rodeovky). Steve
Fisher pracoval dlouho na jeho designu a výsledek stojí za to. Na vašem
oblíbeném playspotu vám to dokáže, vlna nebo válec? To je jedno, blunty,
loopy, tricky, carthwheely... Vyber si! Parádní surfové dno na vlnu a centrálně umístěný výtlak do válce, loopy ještě vyšší! Ideální váha pro rodeo
bude cca 77–95 kg, ale Astro 54 se zkušeným jezdcem vynikne i na řece.
Možnost montáže ploutviček.

33.990 Kč

33.990 Kč

19

Divoká voda
Světoznámá firma s dlouholetou tradicí, zabývající se výrobou lodí i dalšího vybavení pro vodáky. Vedle dokonalých jízdních vlastností se lodě vyznačují neuvěřitelným komfortem. Každý sebemenší detail je perfektně
propracován. Pyranha se v letech 2000–2004 stala absolutním vítězem CNAWR – českého rodea tour.

Stretch M/L, L/XL – novinka

220/225 × 65/67 cm, 218/255 l; 65–95/75–120 kg (Deluxe, Syncro 6)
Bezpečná loďka na řeku, stabilní, rychlá, obratná,
odpouštějící, výborně ovladatelná. Ve verzi L/XL
prostorná i pro obra. Snadno boofuje stupně
i projíždí válce, dobrá wwolba i na hodně divoké toky,
přitom dostatečně hravá na rychlé surfování a v proudu
i na carthwheely! Playboat hodný skoro jako creekovka!
Super materiál, Super sezení, Super WWolba!

InaZone 232/242

od 23.950 Kč

od 21.900 Kč

234/241 x 65/67 cm, 196/235 l; 65–95/75–120 kg (Deluxe)
Jeden z nejpopulárnějších designů vůbec, univerzální loďka
bezpečná i obratná, vhodná pro pokročilého nováčka i zkušenějšího jezdce. Loďka, na které
můžete „vyrůst“. Kdysi rodeovka, dnes hodný playboat. Jednoduché sezení a dobrá cena.

Seven-0 S/M, M/L

200/205 × 64/65 cm, 175/193 l, 45–85/60–120 kg (Syncro 6)
Sportovní a rychlá loď se špičkovým dnem a super hranou!
30.900 Kč
Rodeovka pro velké, playboat pro střední a menší jezdce,
exceluje na playspotu i na řece! Parádní akcelerace, ohromná
rychlost pro hraní i sjíždění WW. Díky větší délce a tenčím špičkám je velmi stabilní při
carthwheelech a ani loop není žádný problém. Super sportovní univerzál!

4-TWENTY S/M, M/L - novinka

185/191 x 64/65 cm, 175/219 l, 50–80/70–110 kg (Syncro 6) 30.900 Kč
Výkonná rodeová mašina pro náročné freestylisty uspokojí
i ty nejnáročnější závodníky! V ultramoderním tvaru je
zkombinována rychlost, precizní kontrola i masivní airy!
Navíc bombový plast a velmi nízká hmotnost spolu s parádním syncro 6 comp sezením!
Super zbraň na vlnu i do válce pro profíka i hobíka!

S6 F 191/192/193 Deluxe

188/190/192 × 64/99/67 cm, 167/211/224 l,
23.950 Kč
40–70/60–90/80–120 kg (verze Deluxe)
Rodeovka těch nejvyšších kvalit. Jasný vítěz rodeí. Nyní
20 v levnější verzi. Vhodná pro začínající rodeové závodníky – odpustí, a naučí. Vhodná i na WW.

30.900 Kč

Burn M/L – novinka

236/250 × 64/68 cm, 265/300 l, 50–120/70–130 kg (Syncro 6)
Nástupce velmi úspěšných modelů H2 a H3. Burn je krásný
creekboat v čerstvém moderním designu, dostatek výtlaku,
intuitivní ovládání, rychlý, obratný a stabilní. Super WWolba
na náročnou expedici i váš oblíbený potok či řeku. Vyrábí se
ve třech velikostech, takže si vybere opravdu každý..

30.900 Kč

M3 233/243

239/248 × 65/67 cm, 232/258 l, 65–95/70–105 kg (Syncro 6)
Povedená creekovka, nástupce famózního Micra. Rychlé dno,
hodné hrany, výtlačná paluba, pohodlný kokpit, prostorný
límec, řada bezpečnostních chytů a ok, super sezení, to
všechno v parádním obalu ze špičkového plastu. Ideální na
technické potoky i větší řeky. Vyrábí se ve dvou velikostech.

G3 278 × 67 cm, 302 l, 65–130 kg

od 19.900 Kč

(Deluxe)
Je prověřená moderní loď s plochým dnem, vhodná pro
instruktáž do škol i půjčoven. Rychlá na vodnaté divoké řece
a zábavná na nenáročném výletu, stabilní a bezpečný univerzál, super plast a kvalitní sezení!

Master a Master lite 340/290 × 62/55 cm,

od 17.200 Kč

250/152 l, 50–120/25–65 kg (verze Club a Ignition)
Loď pro řeky i na jezera. Naprosto ideální pro začátečníky
a školy. Velmi stabilní, drží směr. Vhodná také pro turisty preferující klasický tvar lodi. Velkou předností je i její nízká cena.

TG-Master a TG-Lite – novinka

266/245 × 64/61 cm, 225/190 l, 45–100/35–75kg
(Club, Deluxe, Basic)
Moderní kajak, ideální pro výuku, určený na turistiku po
řekách i klidných tocích a jezerech. Při vývoji byly použity
osvědčené prvky z modelů H3 a I3 pro ještě lepší vlastnosti.
Stabilita a dobré vedení směru v moderním kabátě, miláček
vodáckých instruktorů. Vyrábí se ve dvou velikostech.

od 15.300 Kč
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Divoká voda
Jeden z nejrychleji se rozvíjejících evropských výrobců tradičních i zcela převratných polyetylenových kajaků na divokou i klidnou vodu. Za tři roky jejich výroby se staly oblíbenými
nejen v Evropě.

N.R.G. Basic – novinka

185 × 66 cm, 180 l, 68–92 kg
I relativně velcí jezdci se vejdou do této
malé loďky, velmi stabilní. Carthwheely
točí jako málokterá, dobrá ve válci i vlně.
NRG Basic – jednoduché provedení
a za zajímavou cenu.

16.470 Kč

CU – Fly

35.500 Kč
208 × 76 cm, 300 l, 75–110 kg
Velmi krátká OC, nejobratnější kanoe na trhu,
loď freestylových mistrů světa v kategorii OC1!

BLOWFISH – novinka

191 × 63 cm, 180 l, 14,7 kg, 70–95 kg
Nejnovější freestylová loď od Robson. Univerzální rodeovka
do válce i vlny, tvar vyladěn pro vysoký výkon i snadné ovládání. Owerthruster – vydouvač v ceně!

24.500 Kč

QUARKS – novinka

185 × 63 cm, 170 l, 14,7 kg, 65–85 kg
24.500 Kč
Dlouho připravovaná novinka pro freestylisty se
konečně dostala do sériové výroby. Tvar je vhodný hlavně
pro vlnové figury, ale neztratí se ani ve válci.
Pro nekompromisní surfing možnost montáže „trubkových“
ploutviček! Owerthruster – vydouvač v ceně!

TWINTIP TT

196 × 66 cm, 190 l, 15 kg, 70–98 kg
Velmi oblíbená rodeovka, lítá jak na vlně, tak ve válci,
výborná i jako C1, loopovací mašina.
24.500 Kč
Owerthruster – vydouvač v ceně!

TWINTIP XS – novinka
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181 × 64 cm, 170 l, 14 kg, 55–75 kg
24.500 Kč
Populární Robson Twintip v malé verzi! Freestylová
mašina pro menší jezdce, holky a juniory, ideální loď
na loopy. Owerthruster – vydouvač v ceně!

N.R.G. XL

24.500 Kč

200 × 66 cm, 190 l, 70–98 kg
Prvotřídní playboat vhodný nejen na rodeo, ale i na řeku.
I opravdu velcí jezdci se do něj velmi pohodlně vejdou.
Povedené dno rychlé na vlně i v peřejích, řeka je vaše!

Supersonic 215 × 58 cm, 140 l, 35–60 kg

16.470 Kč

Hravá loď pro děti a juniory, obratná a rychlá,
přitom stabilní. Parádní playboat pro vaše dítko!

Roadster – novinka

240 × 63 cm, 235 l, 20 kg, 68–92 kg
Univerzální obratný kajak na řeku se sportovními
ambicemi, velmi snadno ovladatelný, stabilní a rychlý.

26.600 Kč

Charger 254 × 63 cm, 315 l, 75–110 kg

26.600 Kč

Sportster 240 × 63 cm, 315 l, 68–90 kg

26.600 Kč

Rychlý a nekomplikovaný creekboat na potoky i řeky,
peřeje i vodopády. Spousta místa a výtlaku i pro těžké
chlapy, veliký límec.
Obratný creekboat na technické terény, rychlý a parádně
točivý. Bezpečná loď na těžkou vodu pro menší a střední
jezdce, snadno ovladatelná.

PROTOTYP

Prodigy – armerlite 240 × 63 cm, 270 l, 16,5 kg

Materiál nového tisíciletí byl použit k výrobě lodi. Lehký
s hmotností laminátu, pevnější než polyetylen. Tak právě
z tohoto materiálu je vyrobena nová creekovka Prodigy.

Moonster 262 × 63 cm, 315 l, 70–95 kg

od 16.950 Kč

Rychlý kajak klasických tvarů ideální na sjíždění divokých toků.
Hodně objemu i místa na nohy, velký límec pro snadné nasedání a vysedání.

C1 Finkenmeister 277 × 73 cm, 280 l, 65–95 kg 26.600 Kč
Jediná sériově vyráběná plastová C1 kanoe
na divokou vodu na trhu! Dobrá na turistiku
i těžkou divokou řeku, lehká, rychlá a obratná.

CroCo 288 × 69 cm, 320 l, 21 kg

Kultovní „siťák“, se kterým je spousta srandy, a je jedno,
jestli je vám deset nebo šedesát a jste u rybníka, na řece
nebo u moře.

15.500 Kč
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Přemýšlíte nad koupí nového kajaku?
Nekupujte zajíce v pytli, TESTUJTE!
Jeden z nejvýraznějších světových výrobců lodí,
firma Pyranha, otvírá testovací centrum v České
republice. Od 1. 4. 2006 si můžete všechny typy
lodí Pyranha zapůjčit a vyzkoušet v novém
Pyranha TEST CENTRUM v cestovní kanceláři
a kajakářské škole Dronte. Pod vedením
zkušených instruktorů se nejen naučíte správným
kajakářským návykům, ale navíc zjistíte, která
loď je pro vás ideální. K dispozici budete mít
kajaky pro školy, na turistiku, divokou vodu,
rodeo a výhledově přibudou i kajaky mořské.
Vždy nejnovější typy!
Během března 2006 dorazí do Pyranha TEST
CENTRUM první kamion s horkými novinkami.
Přijďte si vyzkoušet například rodeovku 4Twenty v obou velikostech, playbot Seven–0
také v obou velikostech. Rozhodně nebudou

chybět ani hravé kajaky Stretch M/L a L/XL
vhodné na všechny řeky. Pravděpodobně dorazí
i nejnovější z kajaků Pyranha creekový riwer
runner Burn coby parádní nástupce H2, H3.
Nebude chybět ani čistokrevná creekovka M3.
Pro školy levný moderní Master TG a pro juniory
TG lite, klasický playboat Ina Zone 232 a 242
a pro turistiku jedinečná G3.
V případě, že po vyzkoušení se rozhodnete
kajak Pyranha zakoupit, můžete tak učinit
v síti prodejen VODÁK sport nebo nově přímo
v Pyranha TEST CENTRU.
Pyranha test centrum otevřeno celoročně
na adrese :
Kajakářská škola Dronte
Nad Vodovodem 8, 100 00 Praha 10
tel : 602 825 869

www.vodackybazar.cz
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www.galasport.com

Nejlepší pádla ... bez diskuze

VÝJIMEČNOST vs. POPULARITA
Polyetylenové
kanoe
a kajaky pro
individualisty

noahkayaks.net

Pádla a vesla
Firma VODÁK sport nabízí nejširší výběr kajakových i kánoistických pádel na našem trhu.
Můžete si vybrat z několika desítek tvarů listů, typů žerdí a druhů materiál;. Ná sleduje výběr
od několika výrobců

Galasport

Pádlo K1 (Exas multi-aluplus) – nejprodávanější a zároveň
nejlevnější kvalitní pádlo Galasport na českém trhu. Listy
jsou kombinací laminátu a kevlar-carbonu, žerď je vyrobena z duralu. Ideální na všechny typy řek i pro všechny
typy vodáků. Možnost objednání pádel v jakýchkoliv
délkách i úhlech natočení listu. DOPORUČUJEME!
Pádlo K1 – Trick-maxi – špičkové pádlo na těžkou vodu
i rodeo. Listy jsou vyráběny z několika materiálů, nejčastěji je to kombinace kevlar-carbonu nebo speciálního
sklolaminátu (tzv. platinum). Žerdě jsou obvykle aramidové k první verzi listů, nebo ze sklolaminátu (platinum)
k druhé variantě listů. Pádlo má perfektní záběr dopředu,
současně má však i velmi kvalitní záběr kontra.

4.230 Kč

Pádlo C1 Polert (multi-aluplus) – pádlo je špičkou mezi
turistickými pádly. Můžeme vybírat z několika variant
provedení. V tom základním je pádlo vyrobeno ze sklolaminátu, dále pak sklolaminát s kevlarovým koncem, celé
kevlar-karbonové, a nejlepší verze je vyrobena z uhlíku.

1.890 Kč

Panda

C1 Dřevěné – nejlepší dřevěné pádlo na trhu. Dřevěné
pádlo dýhované, oválná žerď kování – zalitý dural,
hlavička dřevěná, máčená pod tlakem v oleji. Pádlo
perfektně sedne do ruky. Ideální na klidnou i divokou
vodu. DOPORUČUJEME!
C1 Raft – velmi odolné anejlevnější plastové pádlo na
českém trhu. Kvalitní bužírka na žerdi zajistí vysokou
odolnost vůči poškození. Pádlo je vhodné pro všechny
typy lodí. Vhodné do půjčoven, vodáckých škol a pro
všechny úrovně vodáků.
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2.390 Kč

K1 Plast – kvalitní asymetrické pádlo. Listy z houževnatého plastu, žerď vyrobena z duralu. Svou kvalitou a velmi
nízkou cenou jsou pádla jedněmi z nejvýhodnějších na
trhu. Při velmi nízké ceně je zaručena vysoká kvalita i perfektní záběr listů.

950 Kč

580 Kč

820 Kč

Profiplast
Pádlo C1 Slalom – univerzální plastové pádlo na divokou
i klidnou vodu. Patří k nejlevnějším a nejrozšířenějším
turistickým pádlům na našem trhu. Ideální do oddílů,
půjčoven, ale i pro normální vodáky.
Má středně velký list s dobrým záběrem vhodný pro
všechny typy vodáků.
Pádlo C1 Extrem Beta – jedno z nejlepších turistických
plastových pádel na trhu. List vyrobený z termoplastu se
sklem nebo uhlíkem. Duralová kónická žerď s oválným
zpevněním (možná i uhlíková žerď). Pádlo má výborný
záběr a je prakticky nezničitelné. Ideální pro pokročilé
vodáky na všechny typy řek i lodí. DOPORUČUJEME!
Pádlo K1 Yukon – základní turistické pádlo vhodné pro
začátečníky a lehce pokročilé kajakáře. Je velmi lehké
a odolné proti opotřebení. Vhodné pro oddíly, kajakové
školy, cestovní kanceláře.
Pádlo K1 Xena – odolné kajakové pádlo pro rodeo a divokou vodu. List – termoplast s uhlíkem nebo sklem. Žerď
– dural nebo uhlík. Dvojité žebro bezvadně prokluzuje
vodou. Vynikající záběr dopředu i zpět. Vysoká životnost
pádla a kvalitní záběr uspokojí každého kajakáře.
Pádlo K1 Ninja – stejné pádlo jako Xena, liší se pouze
tvarem listu. Vhodné na divokou vodu i rodeo.

590 Kč

od 1.040 Kč

830 Kč

od 2.590 Kč

od 2.590 Kč

Ty warp

Pádlo Beam – velmi kvalitní pádla jsou jedinečná svým
vzhledem i kvalitou. Technologií výroby je zhotovení listu
v jednom kuse s polovinou žerdě. S druhou polovinou
žerdě je spojena speciální trubkovou spojkou, která zaručí
maximální pevnost. Žerď má ovalitu na obě ruce, zaručující perfektní kontrolu při záběru. Pádla jsou vhodná na
divokou vodu i rodeo.
Pádlo K1 Warp – Kevlar-karbonové pádlo vyrobené
stejnou technologií jako Beam 8 zaručuje výborný záběr
pádla dopředu i dozadu. Pádlo váží pouze 800 g!!

od 3.450 Kč

od 3.450 Kč

V prodejnách VODÁK sport lze dále zakoupit pádla značek
Aquabound, TNP, Riot, Robson a další.
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Vodácká výbava a doplňky
pro děti, dospělé, začátečníky i profesionály

Přilby

Velmi důležitou součástí vodácké výstroje je přilba.
Zkušený vodák ji nikdy nesundává na řece a mnohdy ani
na břehu. V naší nabídce najdete přilby všeho druhu. Od
těch nejlevnějších plastových až po nejluxusnější kevlarové.
Přilby Profiplast se vyznačují nejen dobrou cenou, ale
také pevným skeletem. Vyrábí se ve velikostech XS–XL.
Další osvědčenou přilbou je Bumper. Je nastavitelná, kryje
uši. Díky svým vlastnostem a ceně se stala jednou z nejprodávanějších přileb. Více komfortu nabízí přilba Prijon
Surf. Velmi oblíbené na divokou vodu pro náročné jezdce
jsou díky svému vzhledu, vysokému komfortu a dokonalé
bezpečnosti přilby Riot a Protec. Další kategorií jsou přilby
kompozitní. Kvalitou, ale i cenou začínají tam, kde plastové
končí. Jsou lehčí a přitom tužší. Mezi ně patří například
přilba Laguna a v poslední době velmi rozšířené přilby Rio
se slušivým, ale především praktickým kšiltíkem.

Vesty
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Mezi vestami je mnoho rozdílů. Neliší se jen tvarem, ale
také materiálem korpusu i výplně. Mezi nejlevnější, avšak
stále hojně využívané, patří vesty bez atestu – šusťákové
s polystyrenovou výplní (Čochtan). K těmto vestám se dá
říct jen „lepší něco nežli nic“ – jejich životnost je malá
a vesty ztrácí rychle svoji nosnost kvůli vymačkávání
a prchání polystyrenu. Výrazně lepší jsou vesty s polyuretanovou výplní. Jako výtečné vesty za skvělou cenu se osvědčily K-vodák (na kajak), C-vodák (na kánoe) a D-vodák
(dětská).
K-vodák je jednoduchá vesta oblékaná přes hlavu, C-vodák
je delší, vpředu rozpínací a D-vodák je navíc vybavena
límcem a pohodlným páskem mezi nohy se dvěma
přezkami, bránícím vyklouznutí. Jako nejdostupnější
vesty s platným cerifikátem se nabízí vesty Neomi. Zřejmě
nejširší sortiment plovacích i záchranných vest s dlouhou
tradicí vyrábí firma Hiko. Pro náročnější vodáky lze do
kánoe i kajaku doporučit vestu Robson-Protector. Pro
nejnáročnější kajakáře pak například vesty HF Serpent.

Neoprenové obleky

V oblečení pro vodáky došlo v posledních letech k velkému
pokroku. Používají se podvlékací kalhoty či trika z různých
moderních materiálů, jako je např. Tedy od Hika. Stále
však platí – neopren je neopren. Chrání nejen proti chladu,
ale také částečně proti nárazům o kameny a jiné překážky
při možné plavbě řekou. Pro vodáky je nejvhodnější střih
neoprenu tzv. Long John, případně samostatně kalhoty
s tílkem. Ruce a ramena zůstávají volné pro snadný pohyb
při pádlování. Z těchto neoprenů se jak u jednotlivců, tak
v půjčovně nejvíce osvědčil VODÁK sport. V namáhaných
partiích je zesílen odolnějším materiálem Koraltex. Pánský
střih nezapomněl na zip se dvěma jezdci, ženský střih myslí
na objemnější popředí i pozadí vodaček. Široký sortiment
nabízí již tradičně firma Hiko (Paddler – nejdostupnější
a nejjednodušší neopren bez zipu, Smiler – se zipem
a zátěry v namáhaných místech). Pokud Vám žádný ze standardně nabízených obleků nesedí na Vaši postavu, kontaktujte nás, ušijeme Vám neopren přímo na míru!

Neoprenové čepice, termoprádlo…
Vodácké bundy

Bez vodácké nepromokavé bundy se snad žádný vodák
neodváží vyrazit na řeku. I bund je již na našem trhu široká
nabídka. Liší se především vodopropustností, odolností
proti oděru a trhání, tepelnou izolací a v neposlední řadě
cenou. Základní polopropustné bundy s neoprenovými
manžetami a límcem plní funkci ochrany před stříkající
vodou a zahřejí především díky schopnosti vodáka v bundě
se zapařit. Pro sváteční vodáky můžeme jen doporučit.
Lepší turistické bundy především pro kánoe, ale i třeba jako
druhé ochranné bundy pro kajakáře jsou bundy Touring od
firmy Hiko či Robson. Jsou ušity z pevnějších materiálů.
Ve výbavě nechybí kapsa. Velmi zajímavou novinkou pro
náročnější vodáky je Bunda Noname Lars. Je vyrobena
ze speciálního hřejivého materiálu s vnitřním zateplením
a s latexy na rukávech.
Další kategorií pro nejnáročnější vodáky jsou bundy
„suché“. Bývají vyrobeny z velmi odolných materiálů ve
více vrstvách, na rukávech a krku bývají zatěsněny dvojitým systémem latex + neopren. Doporučujeme především
špičkové bundy Robson Shark, Whirpool a Hiko Sunray,
Cobler...
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Obutí pro vodáky

Obuv v lodi je nutná! V létě na otevřené kánoi bohatě
postačí voděodolné sandále – z naší nabídky např Hiko či
Bufo. Je-li chladněji, je třeba doplnit tuto obuv o neoprenové ponožky, popřípadě ji zcela zaměnit za neoprenové
boty. Neoprenové ponožky jsou ušity velmi anatomicky
a krásně sedí téměř na každé noze. Výhodou ponožek je
snadné sušení. Nevýhodou je nutnost další vnější obuvi
chránící ponožku před poškozením. Neoprenové boty se
liší podrážkou, výškou, zapínáním a tloušťkou neoprenu.
Do malých kajaků je nutno zvolit boty s tenkou podrážkou, zatímco do kánoe a na raft vyhovují neoprenové boty
s tlustou podrážkou a chráněným nártem. Kajakářům lze
doporučit především boty Hiko Surf, Gul. Raftaři oceňují
boty MDC či rafter od Hika.

Špricky a šprickobundy

„Špricka“ (krycí zástěra) slouží k utěsnění límce zavřeného kajaku, popřípadě kánoe. Jako levnou variantu lze
zakoupit špricky z materiálu Nylon. Pro náročnější kajakáře doporučujeme neoprenové špricky, ve vyšších řadách
ještě zpevňované kevlarovým či koraltexovým povrchem.
Přísným testům nejlépe vyhovují neoprenové krycí
zástěry Noname vyráběné v řadách: Basic (bez zátěru
do WW3), Flow (zátěr jen zespodu), Rock (oboustranný
zátěr), Freestyle (kevlarový povrch na přední části),
Popstop (kevlarový povrch po celém obvodu), Aramid
(kevlar po celém povrchu). Mezi další tradiční výrobce
krycích zástěr z nylonu i neoprenu patří firma Hiko
a Švejda.
Pokud žádná ze standardně nabízených špricek na Vaši
loď nesedí, kontaktujte nás, ušijeme Vám špricku z jakéhokoli materiálu na míru!

Pruhovaný sortiment

Pruhovaná trička s krátkým i dlouhým rukávem, mikiny,
stylové trenýrky, okouzlující pruhovaný komplet či dokonalá námořnická čepice. Staňte se ozdobou letních řek!
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Pumpy a nafukovadla

Nafukovací lodě patří díky svojí skladnosti a snadné
přepravě k čím dál oblíbenějším plavidlům. Pro snadné
nafukování před plavbou nabízíme celou řadu pump
a nafukovadel. Pumpy šlapací jsou skladné a nafukování
není namáhavé. Nevýhodou je delší doba nafukování
a nedokonalé dotlakování. Pro větší lodě nejsou vhodné.
Nejpoužívanějším nafukovadlem se staly ruční pumpy
jednočinné (3 litry – Bravo 3) a dvojčinné (6 litrů
– Bravo 6. Novinkou 2005 byla menší dvojčinná pumpa
Bravo 4, která se stala díky bezporuchovosti a nízké ceně
nejprodávanější pumpou. Pro náročné raftaře a cestovní
kanceláře nabízíme největší ruční pumpu na trhu – Jumbo
16, pro oddíly a kluby pak velice odolnou pumpu Barvo
6 Army. Další kategorií jsou pumpy elektrické. Bravo
220 V dokáže nafouknout raft Colorádo do pěti minut.
Vhodná do půjčoven, cestovních kanceláří, oddílů. Na
autobaterii je uzpůsobena pumpa Bravo 12 V (Turbo).

Ostatní vybavení a doplňky

V prodejnách VODÁK sport najdete mnoho dalších
doplňků a příjemných drobností pro vodáky a turisty.
Patří mezi ně kvalitní popruhy na poutání lodí při
přepravě, gumycuky, opravářské potřeby, nárazníky na
špice kajaků, náhradní díly na pádla, na lodě, veškeré
potřeby na záchranné akce, skřipce na nos, šňůrky
na brýle, mapy a kilometráže českých i zahraničních
řek, vodácké knihy, videokazety, trička s nejrůznějšími
potisky, barely, Pelicasy, obaly na fotoaparáty, batohy,
spacáky, karimatky, nafukovací matrace, nože, vařiče
brýle a další a další a další.
Židlička tramp – trojnožka, díky své chytré konstrukci
je opravdu skladná, po jednoduchém rozložení však
vskutku pohodlná. Ideální pro autotremping a rybaření.
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Výroba lodních pytlů, nafukovacích
vaků, házeček, přileb a dalších doplňků
Lodní pytle VODÁK sport
o objemech 5, 12, 20, 40, 60, 80 a 100 l

Dvojitá ochrana proti proniknutí vody do loďáku:
1.	lišta – minimálně 3 ohnutí kolem lišty zajistí téměř 100%
nepropustnost lodního pytle
2.	suchý zip – částečně chrání Vaše věci před vodou v případě chybného nebo nedostatečného uzavření lodního
pytle a usnadňuje zavírání lištou.

Spolehlivé záchranné pytlíky

v délkách 8, 10, 15, 20 a 25 m. Reflexní barvy,
rychlá a pohodlná manipulace. Díky dobře plovoucímu lanu a polyuretanové výplni je stále na hladině,
připraven pomoci tonoucímu.

Nafukovací vaky proti
potopení lodě

Do přídě i do zádě. Jsou vyráběny v několika
tvarech a objemech z odolné plastové fólie.

Vodácké přilby RIO

Design přilby spojuje slušivý freestyle a bezpečnost pro WW. Díky kšiltu
nestéká voda do obličeje a zároveň ho chrání před nárazy kamenů. Zátylek
je chráněn dlouhou zadní částí, navíc vybavenou malým kšiltíkem. Spánek
je chráněn bočními výběžky před výřezy pro uši. Nově i možnost celých
krytých uší. Přilba je vyráběna ve dvou provedeních: lehčí a pevnější
Platinum/CK a těžší a levnější sklolaminátová.

Opravy
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Opravujeme nafukovací, polyetylenové i laminátové lodě i veškeré
vodácké vybavení. Na opravené zboží poskytujeme záruku! NOVĚ
– autorizovaný servis Gumotex.
Nově nabízíme univerzální lepidlo X-Treme-fix. Lepidlo je vhodné na
lepení neoprenů, nafukovacích lodí a ostatních výrobků z gumy či PVC.
Můžete si tak snadno i v terénu opravit loď, neopren, stan, samonafukovačku, ale i třeba goretexovou bundu. Lepidlo je navíc dodáváno
v sadě ve vodotěsném obalu do kterého si na cesty můžete přidat i jiné
věci, které potřebujete zachovat v suchu. DOPORUČUJEME

Ceník

platný od 1. 3. 2006 ve všech prodejnách VODÁK sport
1

1.0001
1.0002
1.0009
1.0010
1.0011
1.0013
1.0015
1.0016
1.0017
1.0018
1.0019
1.0020
1.0014
1.0021
1.0022
1.0023

2

2.0001
2.0099
2.0002
2.0004
2.0005
2.0006
2.0007
2.0008
2.0009
2.0010
2.0012
2.0013
2.0014
2.0015
2.0018
2.0019
2.0020
2.0021
2.0021a
2.0022
2.0022a
2.0023
2.0023a
2.0024
2.0024a
2.0025
2.0025a

KÁNOE na vodní turistiku – laminátové

laminátová kánoe Vydra – otevřená C2
10.950 Kč
laminátová kánoe Tučňák – otevřená C2
10.950 Kč
Orlice – zavřená C2 – tři díry
12.950 Kč
Švec – zavřená C2 – dvě díry
12.950 Kč
KÁNOE na vodní turistiku – plastové
polyethylenová kánoe NOAH Canoah turismo
21.000 Kč
polyethylénová kánoe NOE Vydra
13.900 Kč
Maku Viki Otevřená
18.950 Kč
Maku Vydra otevřená
19.950 Kč
Maku Tukan 3 sedačky
21.950 Kč
Maku Turan 3 sedačky
23.950 Kč
Maku Viki zavřená
18.950 Kč
Maku Vydra zavřená
19.950 Kč
polyethylénová kánoe Robson Hopi 1 sedačka – Novinka 21.900 Kč
polyethylénová kánoe Robson Hopi 3 sedačky
22.600 Kč
Samba 5,2
21.200 Kč
Samba 4,5
19.600 Kč

NAFUKOVACÍ čluny – gumotex

Pálava 380 DRY
Pálava 380 DRY/3 sedačky
Helios 380 DRY
Colorado raft 450
Traveler 300 DRY
Safari 300 DRY
Sunny 390 DRY
Orinoco 405 N
Orinoko 405 M
Junior SOLO
Solar 300 DRY
Solar 405 DRY
K 1 M jednomístný kajak
K 2 M dvoumístný kajak
BY BOAT 230 H
BY BOAT 230 M
BY BOAT 300 M
raft PULSAR 340 Nitril
raft PULSAR 340 N s protioděrovou fólií
raft PULSAR 340 Hypalon
rat PULSAR 340 H s protioděrovou fólií
raft PULSAR 380 Nitril
raft PILSAR 380 N s protioděrovou fólií
raft PULSAR 380 H
raft PULSAR 380 H s protioděrovou fólií
raft PULSAR 420 Nitril
raft PULSAR 420 N s protioděrovou fólií

15.890 Kč
16.280 Kč
11.700 Kč
28.700 Kč
13.800 Kč
10.700 Kč
10.880 Kč
28.200 Kč
25.100 Kč
4.900 Kč
9.180 Kč
11.500 Kč
20.740 Kč
23.900 Kč
25.880 Kč
19.990 Kč
26.950 Kč
40.450 Kč
42.210 Kč
53.640 Kč
56.150 Kč
47.653 Kč
51.300 Kč
61.150 Kč
64.950 Kč
53.550 Kč
57.850 Kč

2.0026
2.0026a
2.0027
2.0027a
2.0033
2.0028
2.0029
2.0030
2.0031

raft PULSAR 420 H
raft PULSAR 420 H s protioděrovou fólií
raft PULSAR 445 H
raft PULSAR 445 H s protioděrovou fólií
"pramice" Bajkal – NOVINKA
mořský kajak seeker I
mořský kajak seeker II
Twist – "Rafťáci" – NOVINKA
Twist II – "Rafťáci" – NOVINKA

ostatni nafukovací kanoe

2.0050 Nafukovací kánoe YUKON
2.0051 Nafukovací kánoe RIO – Novinka
2.0052 Nafukovací Kánoe Rio prodloužená – Novinka

64.500 Kč
70.400 Kč
70.630 Kč
75.850 Kč
23.050 Kč
40.640 Kč
44.750 Kč
6.990 Kč
8.590 Kč
19.900 Kč
19.500 Kč
24.500 Kč

3
3.01

POLYETHYLENOVÉ KAJAKY na divokou vodu i vodní turistiku
Pyranha

3.121
3.122
3.123
3.124
3.125
3.126
3.127
3.128
3.129
3.130
3.131

Easky 13 – weekender
Easky 16 – tourer
Easky 16 – weekender
Orca 14 – tripper specifikation
Orca 16 – weekender specifikation
Skye 17 – expedition
Capella 160 RM – standart
Capella 166 RM – standart
Capella 170 RM – standart
Kormidlo na Orcu a Easky
Kormidlo na Capella

VODÁK SPORT je výhradním dovozcem značky Pyranha do ČR a SR
3.0119 4 Twenty s/m a m/l syncro 6 comp – Novinka
30.900 Kč
3.0101 Seven 0 s/m a m/l Syncro 6
30.900 Kč
3.0120 Stretch m/l a l/xl – Syncro 6 comp – Novinka
30.900 Kč
3.0121 Stretch m/l a l/xl – deluxe – Novinka
23.950 Kč
3.0122 Burn m, l – Syncro 6 Comp – Novinka
30.900 Kč
3.0107 M:3 233, 243 – syncro 6
30.900 Kč
3.0114 G:3 Deluxe
19.900 Kč
3.0105 InaZone Deluxe 232, 242 – playboat
21.900 Kč
3.0106 S:6f 191, 192, 193 (deluxe)
23.950 Kč
3.0113 Acro 270, 275 Deluxe
19.900 Kč
3.0123 Master TG Basic
15.300 Kč
3.0114 Master TG club
17.200 Kč
3.0124 Master TG Deluxe
19.900 Kč
3.0125 Master TG Lite basic
15.300 Kč
3.0115 Master Lite club
17.200 Kč
3.0126 Master TG Lite deluxe
19.900 Kč
3.0118 sleva na kajak bez výbavy syncro 6
5.000 Kč

mořské kajaky P & H, Venture kayaks (Pyranha)

22.900 Kč
20.900 Kč
24.500 Kč
26.500 Kč
28.500 Kč
35.950 Kč
41.500 Kč
41.500 Kč
41.500 Kč
4.700 Kč
6.900 Kč
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3.02

Riot

VODÁK sport je dovozcem značky Riot do ČR a SR
3.0202 Orbit 47
3.0203 Nitro 58
3.0204 Booster 50, 55, 60
3.0206 Air 60
3.0207 Turbo 47, 52
3.0208 Magnum 72
3.0209 Sniper
3.0201 Astro 54
3.0205 Inferno 54
3.0210 Flair 47, 57
3.0211 Boogie
3.0212 Reef

3.03

33.990 Kč
33.990 Kč
32.900 Kč
32.900 Kč
32.900 Kč
33.990 Kč
32.900 Kč
33.990 Kč
33.990 Kč
32.900 Kč
32.900 Kč
23.900 Kč

Robson

VODÁK sport je dovozcem značky Robson do ČR
3.0301 Red Fred 220 basic (rodeo)
16.470 Kč
3.0302 Twintip TT (rodeo)
24.500 Kč
30302a Twintip TT XS (rodeo) – NOVINKA
24.500 Kč
30203b Twintip TT C1 Set (rodeo)
17.500 Kč
3.0303 N.R.G. Basic (rodeo)
16.470 Kč
3.0304 N.R.G. XL (rodeo)
24.500 Kč
3.0305 Supersonic (junor / lady)
16.470 Kč
3.0324 Quarks (rodeo, surf) Novinka
24.500 Kč
3.0325 Blowfish (rodeo) Novinka
24.500 Kč
3.0306 Sportster
26.600 Kč
3.0307 Charger (creek)
26.600 Kč
3.0308 Finkenmeister – C1
26.600 Kč
3.0326 Roadster – Novinka
26.600 Kč
3.0309 CroCo Kayak (turistika, půjčovny)
15.500 Kč
3.0310 CU – Fly (otevřená kánoe na rodeo)
35.500 Kč
3.0312 Moonster Basic (divoká voda, školy)
16.950 Kč
3.0327 Moonster Pro Logic
26.100 Kč
3.0313 Puffin (turistika / mořský kajak)
25.470 Kč
3.0314 Puffin s kormidlem (turistika / mořský kajak)
29.670 Kč
3.0315 Waikiki (turistika)
15.870 Kč
3.0316 waikiki expedition (turistika)
19.500 Kč
3.0317 Maui (turistika)
17.970 Kč
3.0318 Maui expedition (turistika)
21.500 Kč
3.0319 Aloha (mořský kajak)
25.470 Kč
3.0320 Aloha s kormidlem (mořský kajak)
29.670 Kč
3.0321 Calypso (turistika tandem) – NOVINKA
20.600 Kč
3.0322 Calypso expedition (turistika tandem) – NOVINKA 23.190 Kč
3.0323 Calypso expedition s kormidlem (turistika tandem) – NOVINKA 26.950 Kč

3.04
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Jackson kayak – Novinka

VODÁK sport je dovozcem značky Jackson kayak do ČR
3.0401 Fun 1 (rodeo, playboat)
3.0402 Fun 1,5 (rodeo, playboat)
3.0403 Fun 2 (rodeo, playboat)
3.0404 Fun (rodeo, playboat)
3.0405 Fun 4 (rodeo, playboat)

26.900 Kč
30.900 Kč
30.900 Kč
30.900 Kč
30.900 Kč

3.0406
3.0407
3.0408
3.0409
3.0410

3.05

3.0501
3.0502
3.0503
3.0504
3.0505
3.0506
3.0507
3.0508
3.0509
3.0510
3.0511
3.0512
3.0513
3.0514
3.0515
3.0516
3.0517
3.0518
3.0519

3.06

3.0601
3.0602
3.0603
3.0604

3.07
3.08
3.09
3.10
3.11

3.1101
3.1103
3.1104
3.1105
3.1106
3.1107
3.1108

3.12

Super Fun (rodeo, playboat)
Star (rodeo)
All star (rodeo)
Super star (rodeo)
Rocker, Hero, Super Hero (creek)

Necky

Witch (rodeo / divoká voda)
Switch (rodeo, playboat)
Blunt (rodeo, playboat)
Jive 8´10´´ (rodeo, playboat)
Vibe (rodeo, playboat)
Chronic (rodeo, playboat)
Mission (rodeo, playboat)
Zoar sport s kormidlem (mořský kajak)
Kyook Exp (mořský kajak)
Narpa s kormidlem (mořský kajak)
Elaho s kormidlem (mořský kajak)
Chatnam 16 (mořský kajak)
Amaruk (mořský kajak)
Sky (rekreace)
Sky 2 (rekreace)
Santa Cruz (rekreace)
Santa Cruz s kormidlem (rekreace)
Gannet (rekreace)
Gannet 2 s kormidlem (rekreace)

Noah

Avito
Inuendo, Inuendo +SQ, IQ, EQ
Machito
Ascento

30.900 Kč
33.900 Kč
33.900 Kč
33.900 Kč
33.900 Kč
18.990 Kč
18.990 Kč
19.500 Kč
15.500 Kč
28.900 Kč
28.900 Kč
28.900 Kč
22.900 Kč
21.900 Kč
23.900 Kč
26.900 Kč
33.900 Kč
38.900 Kč
12.900 Kč
15.900 Kč
17.650 Kč
19.900 Kč
21.500 Kč
25.500 Kč
15.750 Kč
18.450 Kč
22.500 Kč
22.500 Kč

Prijon

Kajaky na divokou vodu a mořské kajaky – info Vodák sport

Wawe sport

kajaky na divokou vodu – info Vodák sport

Eskymo

kajaky na divokou vodu – info Vodák sport

Rotomod

levné kánoe, turistické i mořské kajaky a sit – on- topy

Železný

Spunt
Igo
Mág
Wigo
Bert K1, C1
Bert K1 i C1 – school
M2 zjednodušený Mág

Dagger

kajaky na divokou vodu – info VODÁK sport

20.200 Kč
18.700 Kč
18.900 Kč
18.500 Kč
16.700 Kč
9.800 Kč
12.600 Kč

3.13
3.14
4

Dag

kajaky a kánoe na divokou vodu – info VODÁK sport

Perception

kajaky a kánoe na divokou vodu – info VODÁK sport

LAMINÁTOVÉ KAJAKY

4.0002 Siven
4.0003 Lipan
4.0004 Jesen

5

PRAMICE

5.0001
5.0002
5.0003
5.0004
5.0005
5.0006
5.0007
5.0008
5.0009
5.0010

Noe Rejnok 240 – Polyethylénová
Noe Rejnok 250 – Polyethylénová
Noe Rejnok 350 – Polyethylénová
veslice Denisa – 4 osoby, délka 3,5m
veslice Pulec – 2 místa, délka 2,2m
veslice Sáva – 4 místa, délka 2,5m
pramice Rybářka – 6 míst, délka 5m
pramice Sázava – 7 míst, délka 5.1m
pramice Bolen – 4 místa, délka 4m
šlapadlo – katamarán 1ks plováku

6
6.01

PÁDLA
Profiplast – plastová pádla a doplňky

6.0101
6.0102
6.0103
6.0104
6.0105
6.0106
6.0107
6.0108
6.0109
6.0110
6.0111
6.0112
6.0119
6.0120
6.0124
6.0125
6.0126
6.0127
6.0128
6.0124
6.0125
6.0126
6.0127
6.0128
6.0129
6.0130

9.900 Kč
13.900 Kč
13.900 Kč
10.500 Kč
16.500 Kč
17.500 Kč
23.900 Kč
16.300 Kč
18.500 Kč
29.500 Kč
28.500 Kč
23.900 Kč
9.500 Kč

pádla kajaková
K1 Yukon jednodíné
830 Kč
K1 Yukon dvojdílné
890 Kč
K1 Yukon trojdílné
960 Kč
Extrem Beta – list termoplast se sklem, dural. Žerď 1.670 Kč
Extrém Beta – list termoplast s uhlíkem, dural. Žerď 2.470 Kč
Extrém Beta – list termoplast se sklem, uhlík. Žerď 2.910 Kč
Extrém Beta – list termoplast s uhlíkem, uhlík. žerď 3.380 Kč
Kosatka – list termoplast se sklem, dural. Žerď
1.670 Kč
Kosatka – list termoplast s uhlíkem, dural. žerď
2.470 Kč
Kosatka – list termoplast se sklem, uhlík. Žerď
2.910 Kč
Kosatka – list termoplast s uhlíkem, uhlík. Žerď
3.380 Kč
Delta -stejné provedení i cena jako Extrém Beta
Oceán -stejné provedení i cena jako Extrém Beta
Laguna -stejné provedení i cena jako Extrém Beta
XENA – Composite – pro rodeo a divokou vodu
5.190 Kč
XENA GIT – list termoplast s uhlíkem, dural. žerď 2.590 Kč
XENA GIT – list termoplast s uhlíkem, uhlík. žerď 3.480 Kč
NINJA GIT – list termoplast s uhlíkem, dural. žerď 2.590 Kč
NINJA GIT – list termoplast s uhlíkem, uhlík. žerď 3.480 Kč
pádla na kánoe a raft
C1 slalom I
590 Kč
C1 Rafting (160 cm a větší)
690 Kč
C1 treking dvojdílné
640 Kč
C1 rýn trojdílné
720 Kč
C1 extrem beta – list termoplast se sklem, dural. Žerď 1.040 Kč
C1 extrem beta – list termoplast s uhlíkem, duralová žerď 1.550 Kč
C1 extrem beta – list termoplast se sklem, uhlík. Žerď 2.320 Kč

6.0131
6.0132
6.0133
6.0137
6.0138
6.0139
6.0140
6.0141
6.0134

C1 extrem beta – list termoplast s uhlíkem, uhlík. Žerď 2.490 Kč
C1 dětské
530 Kč
C1 dračí
630 Kč
C1 speciál
3.270 Kč
C1 Rafting Speciál
3.270 Kč
C1 Mader
4.390 Kč
C1 AIR GIT asymetrické – ist termoplast s uhlíkem, duralová žerď1.690 Kč
C1 AIR GIT asymetrické – list termoplast s uhlíkem, uhlík. žerď 2.690 Kč
kombinace (2*C1-K1) / (K1- 2*veslo)
1.390 Kč
vesla
6.0135 veslo s havlenkou 1ks
1.030 Kč
6.0136 havlénka 1 ks
390 Kč

6.02

6.0201
6.0202
6.0203
6.0204
6.0205
6.0206
6.0207
6.0208
6.0209
6.0210
6.0211

6.03

Panda – dřevěná i plastová pádla i vesla

C1 dřevěné
950 Kč
C1 dřevěné – dětské
680 Kč
K1 dřevěné pádlo
1.890 Kč
C1 plastové raft
580 Kč
C1 plastové raft dětské
580 Kč
C1 plastové raft dvojdílné
670 Kč
C1 plastové raft trojdílné
770 Kč
K1 plastové
820 Kč
K1 plastové dvoudílné
860 Kč
K1 plastové trojdílné
950 Kč
Kombinace (2x C1 a 1x K1)
1.280 Kč
veslo s havlénkou (1 kus včetně havlénky s pouzdrem) 990 Kč
havlénka s pouzdrem
220 Kč

TNP – plastová pádla

6.0315
6.0316
6.0317
6.0318
6.0319

pádla na kánoe a raft
505.0 kanoe
505.2 kanoe dvojdílné
505.3 kanoe třídílné
601.0 kanoe light
601.2 kanoe light dvoudilné
506.0 TRAMP (dřevo dřík)
504.0 raft guid
507:0 Raft
801.0 kombinace
pádla kajaková
701.0 kajak
701.2 kajak dvoudílné
701.3 kajak třídílné
701.2V Kajak Vário
701.2VP Kajak Vário Pro
pádla kajaková asymetrik
702.0 asymetric kajak
702.2 dvojdílné
702.3 třídílné
702.2V Kajak Vário
702.2VP Kajak Vário Pro

6.04

Galasport – laminátová pádla

6.0301
6.0302
6.0303
6.0304
6.0305
6.0306
6.0307
6.0308
6.0309
6.0310
6.0311
6.0312
6.0313
6.0314

6.0401 K1 multicolor alu

680 Kč
720 Kč
760 Kč
665 Kč
695 Kč
1.030 Kč
680 Kč
640 Kč
1.300 Kč
870 Kč
920 Kč
960 Kč
1.290 Kč
1.370 Kč
870 Kč
920 Kč
960 Kč
1.290 Kč
1.370 Kč
2.030 Kč
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6.0402
6.0403
6.0404
6.0405
6.0406
6.0407
6.0408
6.0409
6.0410
6.0411
6.0412
6.0413
6.0414
6.0415
6.0416
6.0417
6.0418
6.0419
6.0420
6.0421

6.05

6.0501
6.0502
6.0503
6.0504
6.0505
6.0506
6.0507
6.0508

6.06
8

36

8.0001
8.0002
8.0003
8.0041
8.0042
8.0004
8.0020
8.0009
8.0010
8.0011
8.0008
8.0014
8.0015
8.0007
8.0018

K1 multicolor CK špice alu
2.390 Kč
K1 CK alu
2.980 Kč
K1 CK list i žerď
3.990 Kč
K1 asymetric multicolor alu
2.030 Kč
K1 asymetric multicolor CK špice alu
2.390 Kč
K1 asymetric CK alu
2.980 Kč
K1 asymetric CK list i žerď
3.990 Kč
K1 rodeo Trix maxi CK – aramidová žerď
4.230 Kč
K1 rodeo Trix maxi Platinum
4.230 Kč
K1 TALON ALPHA (asymmetric JRS listy, 01051 JRS žerď ) 4.900 Kč
K1 TALON ALPHA ELITE (asymmetric karbon/JRS listy,JRS žerď) 5.700 Kč
K1 TALON BETA (asymmetric JRS listy, 01051 JRS žerď) 4.900 Kč
K1 TALON BETA ELITE(asymmetric karbon/JRS listy,JRS žerď) 5.700 Kč
K1 TWIST(asymetrické thermoplastické listy,Aramid/S-glass žerď) 2.780 Kč
C1 multicolor alu
1.770 Kč
C1 multicolor CK špice alu
1.890 Kč
C1 CK alu
2.720 Kč
C1 CK list i žerď
3.705 Kč
C1MAGNUM CA (karbon-aramid. list GVAC technologie,JRS žerď)3.700 Kč
C1 MAGNUM ELITE (karbon. list GVAC technologie,JRS žerď) 4.200 Kč
ostatní typy pouze na objednávku
vysvětlivky: ck = cevlar – karbon, JRS = šoičkový sklolaminát
alu = duralová žerď, multicolor = barevný sklolaminát

Ty – Warp pádla

K1 Warp 11
K1 Warp 10
K1 Warp 8
K1 Beam 11
K1 Beam 10
K1 Beam 8
C1 Warp 7
C1 Warp 6

3.450 Kč
4.650 Kč
7.650 Kč
3.450 Kč
4.650 Kč
7.650 Kč
3.750 Kč
4.950 Kč

Riot – pádla

špičková pádla pouze na objednávku

PLOVACÍ VESTY

C-Vodák (kánoe)
K-Vodák (kajak)
D-vodák (dětská)
HF Serpent – NOVINKA
ROBSON Protector – NOVINKA
GUL rekreation
HIKO Extrém Rescue
HIKO Extrém Guide
HIKO extrém
HIKO Marabu
HIKO Joker
HIKO Dixie
HIKO Baby
HIKO Tequila
HIKO Reggae

790 Kč
790 Kč
1.050 Kč
4.690 Kč
3.990 Kč
1.490 Kč
3.890 Kč
3.480 Kč
2.180 Kč
3.290 Kč
2.340 Kč
1.590 Kč
890 Kč
2.790 Kč
1.090 Kč

8.0019
8.0043
8.0021
8.0013
8.0023
8.0005
8.0006
8.0044
8.0022
8.0023
8.0024
8.0025
8.0026
8.0027
8.0028
8.0022
8.0038
8.0039
8.0040

9

9.0001
9.0002
9.0003
9.0009
9.0005
9.0012
9.0007
9.0008
9.0011
9.0013
9.0014
9.0015
9.0016
9.0017

10

10.01
10.0110
10.0123
10.0111
10.0124
10.0101
10.0102
10.0107
10.0106
10.0108
10.0112
10.0114
10.0115
10.0116
10.0125

HIKO Ragtime
HIKO Safira
HIKO Rossana
HIKO Salty dog
HIKO Orca
HIKO Aquatic
HIKO Chuckle
HIKO Chuckle Harmess
HIKO Hiker+
HIKO Hiker
HIKO Windy
HIKO Baltic
HIKO Polo
HIKO Zambi
HIKO Bourg
HIKO Canin
Čochtan
Čochtan dětský
Sailing

1.490 Kč
1.880 Kč
1.480 Kč
2.380 Kč
1.980 Kč
2.490 Kč
2.180 Kč
2.380 Kč
1.780 Kč
1.280 Kč
1.240 Kč
1.460 Kč
1.790 Kč
1.860 Kč
2.790 Kč
460 Kč
450 Kč
250 Kč
690 Kč

NEOPRÉNOVÉ OBLEKY

VODÁK Long John (pánský i dámský střih)
2.190 Kč
HIKO kalhoty paddler
1.790 Kč
HIKO kalhoty rafter
2.280 Kč
HIKO bunda rafter
1.580 Kč
HIKO kalhoty Smiler
2.290 Kč
HIKO bunda Smiler
1.780 Kč
HIKO šortky ELDORADO kr.
860 Kč
HIKO kalhoty FLAMENGO
1.190 Kč
HIKO kalhoty Canoe
980 Kč
kombinéza Agama dlouhý rukáv dlouhá nohavice 3.590 Kč
kombinéza Agama krátký rukáv krátké nohavice 2.590 Kč
kombinéza Agama short john
1.990 Kč
Langer dámský rozepínací – NOVINKA
4.390 Kč
Neoprénové vybavení je možné objednat přímo na míru

VODÁCKÉ OBLEČENÍ

nepromokavé bundy
Bunda HIKO Lars
Bunda HIKO Bounty
Bunda HIKO Touring +
Bunda HIKO Switch
Bunda HIKO Basic dlouhý rukáv
Bunda HIKO Basic krátký rukáv
Bunda HIKO Allround
Bunda HIKO Cobler
Bunda HIKO Sunray
Bunda HIKO Wawe buster
Bunda HIKO Sea Hiker
Bunda HIKO Lykan
Bunda HIKO Fancy
Bunda HIKO Maelstrom

3.790 Kč
1.780 Kč
1.280 Kč
1.680 Kč
1.090 Kč
960 Kč
1.060 Kč
3.880 Kč
3.980 Kč
3.180 Kč
2.940 Kč
4.640 Kč
2.560 Kč
5.890 Kč

10.0126
10.0127
10.0118
10.0119
10.0120
10.0122

Bunda HIKO Kiara
Bunda HIKO Kiara+
ROBSON Action
ROBSON Whirlpool – suchá bunda!
ROBSON Shark – suchá bunda!
Bunda NoName Lars

10.02 nepromokavé kalhoty

10.0205 kalhoty HIKO Bounty
10.0206 kalhoty HIKO Touring+
10.0207 šortky HIKO Lars+
10.0208 kalhoty HIKO Lars+
10.0209 šortky HIKO Gambler
10.0210 kalhoty HIKO Kiara
10.0211 sukně HIKO LADYBIRD
10.0204 Kalhoty ROBSON

10.03 trička, nátělníky

10.0301 fleece triko teddy
10.0302 Spodky teddy
10.0303 Šortky Teddy
10.0304 T-shirt Teddy kr.r.
10.0305 Ponožky teddy
10.0306 Overal teddy
10.0307 Triko Rashguard long
10.0308 Triko Rashguard short
10.0309 fleece triko teddy zip
10.0310 Triko Light Camei dlouhý rukáv
10.0311 Triko Light Camei krátký rukáv
10.0312 Kalhoty Light Camei
10.0313 Kraťasy Light Camei

10.04 suché obleky

10.0401 suchý oblek HIKO junior
10.0402 suchý oblek HIKO Basic
10.0403 suchý oblek HIKO Pro
10.0404 suchý oblek HIKO Kajak
10.0405 suchý oblek Kajak ponožky

10.05 neoprénové boty, ponožky, rukavice, čepice
10.0501 ponožky VODÁK SPORT
10.0502 boty VODÁK SPORT – doprodej
10.0503 Boty GUL – kotníkové
10.0504 Boty GUL – nízké
10.0505 Boty GUL – šněrovací
10.0526 Plážové neo obuv Arno – Novinka!
10.0506 boty MDC
10.0507 boty HIKO flexi
10.0508 boty Hiko Sunny
10.0509 boty Hiko Surfer
10.0510 boty Hiko Softy
10.0527 boty HIKO Wade
10.0528 boty HIKO Boulder
10.0529 boty HIKO Rafter

2.480 Kč
2.620 Kč
1.390 Kč
4.790 Kč
5.900 Kč
1.890 Kč
1.680 Kč
1.360 Kč
1.250 Kč
1.590 Kč
1.290 Kč
2.590 Kč
840 Kč
4.290 Kč
1.160 Kč
1.290 Kč
1.040 Kč
890 Kč
310 Kč
1.890 Kč
680 Kč
590 Kč
1.350 Kč
890 Kč
790 Kč
1.090 Kč
890 Kč
5.580 Kč
6.980 Kč
7.960 Kč
10.960 Kč
11.480 Kč
450 Kč
920 Kč
990 Kč
730 Kč
1.290 Kč
350 Kč
1.190 Kč
760 Kč
580 Kč
840 Kč
560 Kč
1.280 Kč
960 Kč
840 Kč

10.0512 rukavice Hiko předohnuté
10.0511 rukavice HIKO amara
10.0513 rukavice Mares 2 mm – Novinka
10.0515 rukavice GUL
10.0516 pytlíky na pádlo NoName
10.0518 neoprénový ledvinový pás univerzální
10.0519 neoprénová ochrana kolena NoName
10.0520 čepice Švejda neoprén*
10.0521 čepice Švejda termic*
10.0522 čepice HIKO Lars
10.0523 čepice Teddy
10.0525 čepice Hiko neoprénová
10.0524 neoprénová čelenka

10.06 námořnické pruhované modro-bílé oblečení

10.0601 triko krátký rukáv
10.0602 triko dlouhý rukáv – doprodej
10.0603 nátělník – doprodej
10.0605 šortky pánské modré
10.0606 komplet pruhovaný plážový
10.0607 polokošile, krátký rukáv, kapsa
10.0608 mikina pruhovaná s kapucí
10.0609 kapitánská čepice
10.0610 mikina pruhovaná DR
10.0611 triko véčko dámské KR

10.07 ostatní
10.0701
10.0702
10.0704
10.0705

triko Pyranha, Robson …
triko s různými motivy (divoká voda), 180 g
Riot Triko
Mikina Vodák sport

10.08 Termoprádlo – Northland – Climate control
10.0801 tričko s krátkým rukávem
10.0802 triko s dlouhým rukávem
10.0803 rolák
10.0804 dámský nátělník
10.0805 šortky dámské
10.0806 šortky pánské
10.0807 kalhoty

11

NEOPRÉNOVÉ KRYCÍ ZÁSTĚRY

11.0001 NoName Basic
11.0004 NoName Rock
11.0005a NoName Rock – dvojitý komín
11.0006 NoName Freestyle
11.0006a NoName freestyle – dvojitý komín
11.0007 NoName Pop stop
11.0007a NoName Pop stop – dvojitý komín
11.0002 NoName sea
11.0010 PYRANHA krycí zástěra (oboustranný zátěr)
11.0011 ŠVEJDA na laminátové lodě – standart*
11.0012 ŠVEJDA na plastové lodě – Eddy*
11.0013 ŠVEJDA na plastové lodě – klasik*

580 Kč
640 Kč
480 Kč
590 Kč
450 Kč
520 Kč
250 Kč
290 Kč
350 Kč
490 Kč
340 Kč
360 Kč
220 Kč
340 Kč
390 Kč
270 Kč
390 Kč
750 Kč
450 Kč
590 Kč
530 Kč
690 Kč
480 Kč
270 Kč
270 Kč
od 520Kč
490 Kč
480 Kč
590 Kč
640 Kč
320 Kč
290 Kč
260 Kč
430 Kč
1.380 Kč
1.725 Kč
1.990 Kč
2.245 Kč
2.500 Kč
2.760 Kč
3.020 Kč
1.725 Kč
2.500 Kč
1.290 Kč
1.590 Kč
1.490 Kč
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11.0014 ŠVEJDA na plastové lodě – Mystery*
11.0015 krycí zástěra z materiálu plastex

38

11.01 Bundošpricky
11.0101 NoName šprickobunda krátký rukáv
11.0102 NoName šprickobunda dlouhý rukáv
11.0103 Noname špricobunda zimní
12 LODNÍ PYTLE A OBALY
12.0001 Vodák 5 l
12.0002 Vodák 12 l
12.0003 Vodák 20l
12.0004 Vodák 40l
12.0035 Vodák 40l s popruhy
12.0005 Vodák 60l s popruhy
12.0006 Vodák 80l s popruhy
12.0007 Vodák 100l s popruhy
12.0008 Gumotex 70l – obal na Helios, Safari, Sunny
12.0009 Gumotex 80l – obal na Pálavu, Traveler
12.0010 Gumotex 135l – obal na Orinoco
12.0011 Gumotex 235l – obal na raft Coloredo
12.0012 obal na mobil
12.0013 obal na dokumenty A5
12.0014 obal na dokumenty A6
12.0015 vodotěsné pouzdro na krk válec
12.0016 vodotěsné pouzdro na krk krabička
12.0017 micro box PELI CASE 1020
12.0018 box PELI CASE 1120 – 18,7*12,4*7,6
12.0019 box PELI CASE 1150 – 21,3*15.1*11,4
12.0020 box PELI CASE 1200 – 23,8*18,6*10,5
12.0021 box PELI CASE 1300 – 23,8*18,6*15,9
12.0022 Outdoor case
12.0023 obal na kameru Good Way – Doprodej
12.0024 soudek 3,6 l
12.0025 soudek 6,4 l
12.0026 soudek 10,4 l
12.0027 soudek 15,4 l
12.0028 soudek 20 l
12.0029 soudek 26 l
12.0030 sud 50l – velké hrdlo – s ušima
12.0031 AQUAPACK – Camera mini
12.0032 AQUAPACK – Camera Compact
12.0033 AQUAPACK – Camera Large
12.0034 AQUAPACK – Phone Mini
13 NAFUKOVACÍ VAKY
13.0001 Vodák dlouhý úzký100 M2
13.0002 Vodák dlouhý úzký 80 cm M20

1.750 Kč
750 Kč

13.0003 Vodák krátký úzký 50 cm M1
13.0004 Vodák široký dlouhý 85 cm M3
13.0005 Vodák široký krátký 40 cm M9

4.300 Kč
4.750 Kč
5.000 Kč

14 PŘILBY
14.0001 Profiplast
14.0002 RIOT freestyle / extrém
14.0003 Rio – VODÁK SPORT – extrém
14.0004 Rio – VODÁK SPORT – laminát
14.0005 Rio – VODÁK SPORT – platinum, CK
14.0006 Bumper
14.0007 Prijon Surf
14.0008 Okula star – DOPRODEJ
14.0009 Okula Rec – DOPRODEJ
14.0010 Wild water WW+
14.0011 Wild water WW
14.0013 ProTec Ace Water
14.0014 ProTec Ace Water přes uši
14.0015 ProTec Ace Wake
14.0016 HIKO Life
14.0017 Descend
15 HÁZECÍ PYTLÍKY
15.0001 mini
15.0002 Vodák 11 m
15.0003 Vodák 16 m
15.0004 Vodák 21 m
15.0005 Vodák 26 m
15.0006 Instructor line
15.0007 Leash Flexi
16 PUMPY a NAFUKOVADLA
16.0001 pumpa BRAVO dvojčinná 6 l
16.0002 pumpa BRAVO dvojčinná 4 l
16.0003 pumpa dvojčinná ARMY 6 l
16.0004 pumpa dvojčinná Jumbo 16 l
16.0006 nášlapná pumpa 3 l
16.0007 nášlapná pumpa 5 l
16.0008 elektrické foukadlo na 220 V
16.0011 elektrické nafukovadlo na 12 V MB/12 – NOVINKA
16.0010 elektrické nafukovadlo na 12 V TURBOmax
16.0012 pumpa RAFTER 5 l
17 DOPLŇKY NA VODU
17.0002 skřipec na nos Prijon
17.0001 skřipec na nos Robson
17.0003 skřipec na nos MDC
17.0004 ucpávky do uší
17.0006 karabina na pádlo

280 Kč
390 Kč
430 Kč
540 Kč
680 Kč
840 Kč
940 Kč
990 Kč
930 Kč
1.000 Kč
1.150 Kč
1.090 Kč
390 Kč
270 Kč
240 Kč
80 Kč
100 Kč
790 Kč
1.470 Kč
1.690 Kč
2.390 Kč
2.890 Kč
590 Kč
1.100 Kč
290 Kč
390 Kč
650 Kč
730 Kč
790 Kč
850 Kč
850 Kč
599 Kč
599 Kč
890 Kč
499 Kč
250 Kč
240 Kč

220 Kč
490 Kč
250 Kč
690 Kč
1.690 Kč
2.290 Kč
1.190 Kč
1.990 Kč
990 Kč
1.390 Kč
490 Kč
950 Kč
1.450 Kč
1.290 Kč
1.450 Kč
1.450 Kč
2.150 Kč
920 Kč
1.090 Kč
520 Kč
540 Kč
590 Kč
690 Kč
790 Kč
440 Kč
190 Kč
750 Kč
480 Kč
2.100 Kč
3.500 Kč
210 Kč
450 Kč
3.990 Kč
990 Kč
4.600 Kč
1.990 Kč
150 Kč
150 Kč
70 Kč
70 Kč
350 Kč

17.0007
17.0008
17.0009
17.0010
17.0011

odkapávací kroužek (1 pár) / basic
hopšňůra
vodácký nůž
lékárna malá
lékárna velká

18

DOPLŇKY KOLEM VODY

18.0002 klobouček Moskyt
18.0003 peněženka Pyranha, Riot
18.0004 samolepka Pyranha
18.0005 termohrnek Pyranha
18.0006 sklenice (plast) Pyranha
18.0007 brýle KAYAK
18.0008 plovoucí lano (Kč/m)
18.0017 Junk – obal na dvě pádla C1 – polstrovaný
18.0018 Junk – obal na dvě pádla K1 – polstrovaný
18.0019 sandále Bufo sport
18.0020 sandále Hiko CREEK
18.0021 sandále Hiko TRACK
přeprava lodí
18.0009 upínač zavadel (pevná guma, pevné háčky)
18.0010 popruh Vodák sport – 1 ks
18.0011 guma průměr 3mm
18.0012 guma průměr 6mm
18.0013 guma průměr 9mm
18.0015 kolečka pod kanoi
18.0022 zámek na loď
18.0016 střešní nosič na kajak 1 pár (tvar U a I)
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POTŘEBY DO PŘÍRODY

260Kč / 20Kč
280 Kč
620 Kč
660 Kč
990 Kč
240 Kč
50 Kč
20 Kč
290 Kč
250 Kč
od 320 Kč
23 Kč
890 Kč
990 Kč
490 Kč
690 Kč
690 Kč
65 Kč
190 Kč
10 Kč
20 Kč
30 Kč
1.590 Kč
790 Kč
750 Kč

19.0001 samonafukovací karimatka Trekking 197*60*2,5 1.190 Kč
19.0002 samonafukovací karimatka Trekking 197*60*2,5 mask 1.420 Kč
19.0003 samonafukovací karimatka Trekking 197*60*2,5 s límcem1.530 Kč
19.0004 samonafukovací karimatka Trekking 197*60*3,8 1.240 Kč
19.0005 samonafukovací karimatka Trekking 197*60*5 1.280 Kč
19.0006 samonafukovací karimatka Trekking lite 180*50*2,5 1.090 Kč
19.0007 samonafukovací karimatka Trekking F 180*50*2,5 1.110 Kč
19.0008 samonafukovací karimatka Trekking AC 180*50*3,5 1.240 Kč
19.0009 samonafukovací karimatka Trekking AC 197*60*3,8 1.360 Kč
19.0010 samonafukovací karimatka Trekking AC 197*60*3,8 (brs) 1.620 Kč
19.0011 VAR II – plynový vařič
600 Kč
19.0012 závětří / těsnění / redukce na velkou bombu 105Kč/19Kč/69Kč
19.0013 bomba pro Var 425g / 210g
185Kč/125Kč
19.0014 ešus třídílný VAR
240 Kč
19.0015 držák nádobí
95 Kč
19.0016 karimatka 8mm
130 Kč
19.0017 alumatka
130 Kč
19.0018 alumatka vč. obalu
170 Kč
19.0019 pásky na hodinky
od 70 kč
19.0020 sada nerez nádobí Kolimax – tremp mat / lesk 400 Kč / 450 Kč
19.0021 sada nerez nádobí Kolimax – trek 4
700 Kč / 590 Kč
19.0022 sada nerez nádobí Kolimax – camping 3
890 Kč

19.0023 sada nerez nádobí Kolimax – caravan 6
19.0024 nerez hrnek kolimax 0,2 l
19.0025 nerez hrnek kolimax 0,4 l
19.0026 sada nerez tremp junior

19.01 Spacáky Prima Outdoor
19.0101
19.0102
19.0103
19.0104
19.0105
19.0106
19.0107
19.0108
19.0109
19.0110
19.0111
19.0112
19.0113
19.0114
19.0115
19.0116
19.0117
19.0118
19.0119
19.0120
19.0121
19.0122
19.0123
19.0124

Bike (thermolite extreme)
Bike prodloužený (thermolite extreme)
Tulák (thermolite extreme)
Tulák prodloužený (thermolite extreme)
Trek (thermolite extreme)
Trek prodloužený (thermolite extreme)
Bike (polarguard 3D)
Bike prodloužený (polarguard 3D)
Tulák (polarguard 3D)
Tulák prodloužený (polarguard 3D)
Trek (polarguard 3D)
Trek prodloužený (polarguard 3D)
Bivak (polarguard 3D)
Bivak prodloužený (polarguard 3D)
Extrém (polarguard 3D)
Extrém prodloužený (polarguard 3D)
Envelope 200
Envelope 300
Mummy 200
Mummy 300
Nitestar 200 – novinka
Nitestar 300 – novinka
Compact 300
Compact 400

19.02 nože Viktorinox
19.0201 2.2303
19.0202 2.6223
19.0203 2.3303
19.0204 2.2503
19.0205 2.3803
19.0206 2.3603
19.0207 3.3703
19.0208 3.3713

19.03 nafukovací lehátka Gumotex
19.0301 Linda 2 215*72
19.0302 Marta 1 202*70
19.0303 Dorka 2 215*130;
19.0304 Herma 2 202*130
19.0305 Karin 1202*130
19.0306 Katka 1 202*130
19.0307 Hanka 1 202*130
19.0308 Ema 1 202*70
19.0309 Milada 1 202*70
19.0310 Arna 2 185*72
19.0311 Anita2/3 185*72
19.0312 Alice 2/3 dílná 202*72

1.290 Kč
120 Kč
150 Kč
300 kč
1.990 Kč
2.090 Kč
2.590 Kč
2.690 Kč
2.990 Kč
3.190 Kč
2.490 Kč
2.590 Kč
3.190 Kč
3.290 Kč
3.690 Kč
3.890 Kč
4.390 Kč
4.590 Kč
4.790 Kč
4.990 Kč
390 Kč
490 Kč
690 Kč
790 Kč
890 Kč
990 Kč
990 Kč
1.090 Kč
230 Kč
290 Kč
260 Kč
290 Kč
350 Kč
360 Kč
550 Kč
620 Kč
610 Kč
830 Kč
1.250 Kč
1.220 Kč
1.430 Kč
1.495 Kč
1.095 Kč
750 Kč
740 Kč
520 Kč
510 Kč/540 Kč
570Kč / 595Kč
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19.0313
19.0314
19.0315
19.0316

Amanda 2/3 dílná 202*72
nafukovací polštář 35*60
nafukovcí polštář 42*35
lepící souprava na opravu lehátek Gumotex
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NÁHRADNÍ DÍLY

20.01
20.0101
20.0102
20.0103
20.0104
20.0106
20.0107
20.0108
20.0128
20.0109
20.0111
20.0112
20.0113
20.0114
20.0115
20.0116
20.0129
20.0117
20.0118
20.0119
20.0120
20.0121
20.0122
20.0123
20.0124
20.0125
20.0130
20.0131
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doplňky a náhradní díly ke člunům Gumotex
krycí zástěra na Pálavu – Gumotex
přetlakový ventil
bajonetový ventil Gumotex
vložka ventilu Gumotex
krytka ventilu Gumotex 2 ks
ventilová redukce na ventil Gumotex 2 ks
šroubový ventil Junior
vložka ventilu Junior
krytka ventilu Junior
souprava pěti kolíků
manometr
klíč na výměnu ventilu gumoex
lepící souprava na čluny v krabičce
kormidlo Helios
směrová ploutev na Sunny a Safari
Kormidlo S1 / S2 Smart Track GTX
zrcadlo pro uchycení motoru na člun BY BOAT
zrcadlo pro uchycení motoru na člun ORINOCO
sedačka Colorado
sedačka Palava, Orinoko – 1 ks
sedačka Junior
sedačka Safary, Sunny
zádová opěrka – Safari
zádová opěrka – Traveller
kryt na pálavu basic EX – novinka
Lepidlo Ultraflex 700 ml
Tvrdidlo pro ultraflex 70 ml

545Kč / 580 Kč
150 Kč
130 Kč
70 Kč
3.390 Kč
450 Kč
260 Kč
170 Kč
110 Kč
70 Kč
220 Kč
160 Kč
100 Kč
50 Kč
700 Kč
370 Kč
200 Kč
1.100 Kč
780 Kč
4.500 Kč
4.900 Kč
895 Kč
1.300 Kč
395 Kč
450 Kč
1.050 Kč
275 Kč
275 Kč
1.990 Kč
270 Kč
140 Kč

20.02 náhradní díly k pádlům
20.0201 dřevěná hlavička
20.0202 plastová hlavička

20.03 náhradní díly k plastovým lodím

20.0301 zádová opěrka Vodák sport
20.0302 výpustný ventil Prijon, Pyranha...
20.0303 polyuretanová pěna 1 dm2
20.0304 nárazník na špici lodi – dle typu lodi
20.0305 nožní nafukovací opěrka Pyranha
20.0306 opěrka na nohy posuvná – 1 pár
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OPRAVÁŘSKÉ MATERIÁLY

21.0001
21.0002
21.0003
21.0004
21.0005
21.0006
21.0007
21.0008
21.0009
21.0010
21.0011
21.0012

polyester 1kg
laminovací souprava
skelná tkanina 250g/m2 (cena za bm)
skelná tkanina 350g/m2 (cena za bm)
rohož (cena za bm)
svařovací tyčinky na polyethylén
Aquasel – lepidlo na neoprény
TESA páska 5 m
uhlíková tkanina 250g/m2 (cena za bm)
univerzální lepící sada X-Treme
tuba 15 g X-Treme
plechovka X-Treme
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LITERATURA * VIDEA* HRY

85 Kč
85 Kč
410 Kč
190 Kč
30 Kč
od 250Kč
1.440 Kč
990 Kč
200 Kč
200 Kč
110 Kč
110 Kč
110 Kč
50 Kč
290 Kč
100 Kč
1.000 Kč
215 Kč
110 Kč
375 Kč

22.0001 průvodci řek(Vltava, Berounka, Otava, Ohře, Sázava, Lužnice,
Morava...)
119 Kč
22.0002 vodácký průvodce česko
1.299 Kč
22.0003 Kilometráže DKV
690 Kč
22.0004 Základy kanoistiky – skripta
140 Kč
22.0005 Mušketýři v peřejích
140 Kč
22.0006 časopis Krk
39 Kč
22.0007 časopis Hydro
59 Kč
22.0008 Příběhy psané pádlem na řece
140 Kč
22.0009 Proč bychom se netopili…
140 Kč
22.0010 videokazety Divoká vodá – různé
od 700 Kč
22.0011 white wauter kayaking – Oli Grau
990 Kč
22.0012 stolní hra NIAGÁRA – Novinka
990 Kč
Pokud jste něco hledali v ceníku marně, zavolejte nám 545214430
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Na vodě v pohodě

Velkoobchod
Jako dovozci a distributoři mnoha světově uznávaných firem nabízíme již devátou sezonu
kompletní vodácký sortiment všem obchodníkům a cestovním kancelářím. Díky komplexním
službám a nejlepším cenám je VODÁK sport od roku 2004 největším prodejcem lodí Gumotex
v ČR. Vyžádejte si náš Ceník pro obchodníky a ušetříte! Nabízíme velmi účinnou a finančně
výhodnou výměnnou reklamu

Novinky a zajímavosti
Kajaky Twist a Twist II - lehké, levné, kvalitní rekreační kajaky v edici – Rafťáci
Vesta HF Serpent – jedna z nejlepších vest na divokou vodu. Vše má hodně vychytané a promyšlené. Perfektně drží na těle a přitom nebrání pohybu.
Vesta Robson Protector – nová vesta na WW i freestyle. Možnost změny výtlaku.
Nafukovací kánoe Rio – nová nafukovací kánoe se samovylévacím otvorem. Perfektní na
divoké potoky a říčky v našich podmínkách. Dobrá manévrovatelnost i rychlost.
Nafukovací kánoe Yukon - nová nafukovací kánoe se samovylévacím otvorem. Vhodná především na velké divoké řeky.
První světový výrobce kajaků má internetové stránky také v českém jazyce: www.Pyranha.cz
Další novinkou na internetu jsou stránky vodáckého bazaru. Na těchto stránkách objevíte
mnoho desítek použitých lodí i ostatního vybavení a naopak mnoho poptávek po něm. Pokud
tedy chcete výhodně pořídit vodáckou výbavu a nevadí Vám, že už chvíli někomu sloužila před
Vámi, pak je tu www.vodackybazar.cz . Pokud naopak potřebujete výbavu prodat, dovezte ji do
Vodák sportu a tam Vám ji buďto vykoupíme v hotovosti, nebo přijmeme do komisního prodeje
a s odborným popisem vystavíme na těchto stránkách.

Doprava
Vás i zapůjčený materiál rádi dopravíme devítimístou dodávkou na start
Vaší plavby. Ať je Vaše dovolená bez starostí!
Auto + vlek – 10 Kč/km (zákazník hradí i zpáteční cestu v ceně 5 Kč/km)
Auto – 9 Kč/km (zákazník hradí i zpáteční cestu v ceně 4 Kč/km)
Vlek samostatně – 400 Kč/den

VODÁK sport pomáhá
VODÁK sport se finančně podílel na úspěšné expedici K pramenům Gangy 2003. Přispěl
také k realizaci expedice Jamajka 2004. Prostřednictvím občanského sdružení Kontakt bB
podporuje tělesně postižené plavce. Podílí se na činnosti Vodní záchranné služby Brno a ZS
pro sport Olomouc – oddíl vodní záchranné služby. Svou činností podporuje VODÁK sport
dětský vodácký oddíl Racek Brno a sportovní klub SKOL Brno. Do své šesté sezony vstupuje
VODÁK sport team – nejúspěšnější tým českého rodea. V zimním období přispívá VODÁK
sport k výuce eskymování začínajících kajakářů na bazénech. VODÁK sport pomohl na svět třem
hudebním CD (Martina Trchová, Panoptikum, Žamboši).
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Půjčovny
Kompletně vybavená půjčovna od dětské vesty až po osmimístný raft. Vybavení je třeba zamluvit včas,
a to buď osobně v prodejnách VODÁK sport, e-mailem, telefonicky (popř. faxem). Po zamluvení
jakékoliv lodě je třeba zaplatit zálohu! Vracení zálohy v případě odvolání výpůjčky a náhrada škody
způsobené na vypůjčeném materiálu se řídí provozním řádem půjčovny. V případě zrušení rezervace
vodáckého vybavení do jednoho měsíce před termínem se vrací celá záloha. Při odřeknutí 1 měsíc až
4 dny před termínem zaplatíte 50 % z ceny půjčovného za rezervovaný termín. Při odřeknutí 3 a méně
dní před termínem zaplatíte celou cenu půjčovného za rezervovaný termín (max. do výše zálohy).
Orientační ceník všech půjčoven VODÁK sport:
Zapůjčený materiál

Kanoe ( Pálava nebo polyetylén )
Nafukovací člun ( K2, Orinoco... )
Kajak
Mořský kajak se šprickou
Nafukovací kajak Helios
Nafukovací člun Bajkal
Raft Colorado
Raft Pulsar
Pádlo C1/K1

všední
den
150,200,150,300,120,350,500,800,20,-

víkend.
(1 den)
200,250,200,300,150,400,600,900,20,-

Zapůjčený materiál

Plovací vesta
Záchranný pytlík
Pumpa
Přilba
Barel nebo vodotěsný pytel
Neoprenová špricka
Špricka na Pálavu
Neopren
Vodácká bunda Touring

Kánoe SET (1x loď + 2x kanoistické pádlo + 2x vesta + 2x přilba (+ 1x pumpa)		
Kajak SET (1x loď + 1x kajakářské pádlo + 1x vesta + 1x přilba (+ 1x pumpa)		

všední víkend
den (1 den)
20,20,20,20,30,30,20,20,20,20,40,40,60,60,70,100,50,50,-

290,- Kč/ den
250,- Kč/ den

Při zapůjčení materiálu na více než 9 dní se všechny dny započítávají jako všední + láhev rumu zdarma.

Nakupujte výhodně
Prodej lodí na splátky – nemáte dost peněz v hotovosti a toužíte po nové lodi? My Vám to usnadníme.
Všechny typy lodí prodáváme také na splátky.
Slevy pro sportovní kluby, školy a organizace – při nákupu vodáckého vybavení poskytujeme podle
objemu slevy až do výše 10 %.
Prodej poukázek na zboží – Chcete udělat radost a neriskovat přitom koupi nevhodného dárku? Nabízíme
dárkové poukázky v různé nominální hodnotě. Vhodné i jako ceny do soutěží.
Výkup ojetých lodí – máte doma starou loď a rádi byste koupili novou? I to je možné. Při nákupu nové lodě
v prodejně VODÁK sport Brno Vám Vaši starou (loď) vezmeme jako protihodnotu. Nově i výkup v hotovosti.
Víkendové bazary VODÁK sport – na speciálních akcích po celé ČR i v Bratislavě nabízíme možnost
výhodně prodat nebo koupit použité vodácké vybavení.

Celoroční bazar
Po celý rok vykupujeme i prodáváme použité lodě všech typů i značek. V pěti provozovnách VODÁK sport
je stále více než padesát lodí – turistických kajaků, playboatů, rodeovek, kánoí, Pálav i raftů. Prodáváte-li či
kupujete-li i Vy použitou loď, kontaktujte nás. Využijte výhod, které komisní prodej přináší:
– Raději kupuje zákazník to, co vidí
– Každá z pěti prodejen má přehled o všech ojetých lodích v síti VODÁK sport
– U nás prodávané lodě jsou publikovány na internetu
– Rychlé převezení lodi k zákazníkovi na ukázání do kterékoli z pěti prodejen v ČR a SR
– Prodávajícím poradíme s cenou, kupujícím doporučíme vhodnou loď právě pro jeho potřeby
- Možnost výkupu lodí v hotovosti
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Grafická úprava: Atelier Kupka, Brno • Tisk: Ivo a Josef Indra, Dolní Kounice

DŘEVĚNÁ A PLASTOVÁ
PÁDLA
Michal Mráček - pádla PANDA
www.qnet.cz/panda, e-mail: panda@qnet.cz

VODÁK SPORT Brno
Velkoobchod

www.vodak-sport.cz

Bratislavská 31, 602 00 Brno
tel./ fax: +420 545 214 430
GSM: +420 604 694 561
e-mail: info@vodak-sport.cz

VODÁK Sport Brno
Jirka Šťastný a Tomáš Telecký
Bratislavská 31, 602 00 Brno
tel./fax: 545 214 430
e-mail: info@vodak-sport.cz
Po–Pá: 10–18, So: 9–12
VODÁK Sport Praha
Patrik Kosatka Poduška
Neklanova 8, 128 00 Praha-Vyšehrad
tel.: 224 910 491, 608 276 685
e-mail: Praha@vodak-sport.cz
Po–Pá: 10:30–18 (po domluvě možno jinak)
VODÁK Sport Olomouc
Vilda Killer Macháň
Kyselovská 57, 783 01 Olomouc-Slavonín
tel.: 587 406 101, 604 74 39 32
e-mail: Olomouc@vodak-sport.cz
Po, Út, Čt, Pá: 9–12 a 14–18, So: 9–12
VODÁK Sport Ostrava
Leoš Hradil
Ruská 121, 703 00 Ostrava Vítkovice
tel.: 603 82 60 60, 603 851 317
e-mail: Ostrava@vodak-sport.cz
Po–Pá: 10–18

Na vodě v pohodě

VODÁK Sport Bratislava
Vierka Kučerová
Čunovo (na hrádzi), Slovenská republika
tel.: +421 (0) 904 949 100
e-mail: info@vodak-sport.sk
www.vodak-sport.sk

