
Plavba na historické  
plachetnici 2014 

 
Pro kapitány a přátelé Skippers Clubu  

Ilustrační foto: Plachetnice Succes 

tel.: +420 777 752 822    www.naplachetnici.cz  plavba@naplachetnici.cz 

http://www.holandskonalodi.cz/


 

Parametry 
 

Celková kapacita  28 klientů 

(s přespáním) 

Jednodenní plavba 40 klientů 

(bez přespání) 

Typ lodi:    kliper 

Rok výroby:   1909 

Rok rekonstrukce:  1998 

Délka:    35,19 m 

Šířka:    5,49 m 

Stěžně:    dva 

Plocha plachet:   480 m2 

Motor:   Caterpillar 

     310 

Napětí:   220 V/24 

Interiér 

 Kajuty: dvoulůžkové 8x, třílůžkové 4x 

 Vybavení kajut: postele s kvalitními matracemi, umyvadlo s teplou i studenou vodou, zrcadlo 

 Plně vybavená lodní kuchyně (lednička, mraznička, sporák, myčka, veškeré nádobí, kávovar) 

Plachetnice „Beantra“ 

 WC 4x, sprchy 4x 

 Společenská míst-

nost 

 Bar s výčepem 

 Centrální vytápění 

(pro akce v zimním 

období) 

 DVD/CD/rádio 

přehrávač, hry 

tel.: +420 777 752 822    www.naplachetnici.cz  plavba@naplachetnici.cz 

http://www.holandskonalodi.cz/


Interiér 

Destinace—Holandsko (Amsterdam a Západofriské ostrovy) 
 

Plavba na plachetnici je specifická v tom, že znáte jen oblast, kde se budete plavit, ale nelze dopředu 

pevně stanovit přesný itinerář. Plachetnice jsou zá-

vislé na počasí (směr a síla větru, příliv a odliv 

apod.), a je třeba mít vždy na paměti, že trasa se 

může vlivem nepříznivého větru změnit. Na začátku 

plavby se dohodne s  kapitánem (skipperem) před-

pokládaná trasa, která bude konsensem mezi přá-

ním klienta, počasím a bezpečnostními standardy 

(např. max. délka plavby),  přičemž konečné roz-

hodnutí dělá kapitán.  
 

Plavba začíná v domovském přístavu Lemmer, při-

čemž existují dvě možné trasy: 
 

1) Severní trasa vede přes Ijselské moře a Wad-

denské moře k Západofriským ostrovům.  

2) Jižní trasa přes Ijselské moře, Markerském 

moře do Amsterdamu.  
 

V ideálním případě zle během plavby plout okolo 

Západofriských ostrovů a vplout do centra Amster-

damu. V horším případě nelze doplout ani na ostro-

vy ani se dostat do Amsterdamu, i tak je plavba na 

plachetnici krásný zážitek :-) 
 

Wadenské moře a  Západofriské ostrovy 

Na severu Holandska leží oblast De Wadden, která 

je specifická velikým rozdílem mezi přílivem 

a odlivem, kdy dochází k pravidelnému za-

plavování území mořskou vodou. V této ob-

lasti leží 5 západofríských ostrovů, které 

svým charakterem a koloritem lákají k ná-

vštěvě na plachetnici. Texel, Vlieland, Ter-

schelling, Ameland a Schiermonnikoog byly 

kdysi součástí pevniny, avšak geologickými 

změnami byly od ní odděleny. Na ostrove 

Plavba k Západofriským ostrovům ↓ 

Mapa: Západofriské ostrovy, Wadenské, Ijsel-
ské moře, Amsterdam (zdroj: Google) 
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vládne téměř nedotčená příroda, klid a pohoda. Můžete si zde zapůjčit typická holandská kola (5 eu-

ro/den) a vydat se na projížďku zajímavou ostrovní přírodou až ke krásným plážím, kde jen málokdo 

odolá si nezaplavat. Při plavbě po Wadenském moři můžete zažít unikátní aktivitu—vyschnutí pla-

chetnice (viz obrázek).  

 

Ijselské a Markerské moře 

Moře vzniky zahrazením 

Zuidejské zátoky Severního 

moře a to jednou z nejdel-

ších příčných hrází na světě 

(32 km dlouhá, v některých 

místech až 90 m široká a 

průměrně 7 m vysoká) , při-

čemž na březích je mnoho 

krásných rybářských a ob-

chodních vesniček  Hoorn, 

Enkhuizen, Medemblik, 

Enkhuizen, Ukr, které na 

plachetnici můžete navští-

vit.  

 

Amsterdam 

S naší plachetnicí můžete 

vplout přímo do centra 

hlavní města Nizozemí a 

kotvit cca 10 minut chůze 

do centra (Central Station). 

Amsterdam se rozprostírá 

na několika ostrovech a 

protíná ho na 400 mostů. 

Většina budov stojí na pilo-

tech (kůlech), podobně ja-

ko je tomu v italských Be-

nátkách.  

Vyschnutí: Wadenské moře 

Plavba do Amsterdamu 
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