
60+ Boat na Baťově kanálu 2019 

 
Vize zprostředkovat zážitky, které si dopřávám při plavbách po Evropě, i těm narozeným před 
rokem 1960 (cca), mi v hlavě zraje už přes rok. Je mi konečně ctí a potěšením pozvat Vás na 
pilotní plavbu 60+, tentokrát na Baťově kanále. Plavba je určena pro starší šedesáti let, případně 
včetně jejich mladších doprovodů. Kdyby bylo zájemců víc, může se věková kategorie 60+ rozdělit 
třeba do dvou termínů pro 60-70 a 70-80, nebo lze účastníky seskupit dle jejich pohybových ambicí 
(s touhou po větších procházkách nebo i průzkumu okolí kanálu na bicyklu apod. vs ti, kteří se na 
velké pohybování po vlastní ose necítí). Program plavby bude každopádně přizpůsoben přáním i 
potřebám účastníků... Hlavní část kanálu - z Otrokovic (nedaleko Zlína) na hranice mezi Českem a 
Slovenskem (městečko Skalica) měří 53 kilometrů. Pro plavbu si lze půjčit různé lodě s kapacitou 
pro přespání od 2 do max 8 lidí. Přesný termín by vyplynul z dohody přihlášených účastníků, 
rámcově je letos ve hře srpen a září. Na které konkrétní lodi bychom pluli se odvíjí od 
domluveného termínu, počtu přihlášených účastníků a aktuální nabídky volných lodí, cenu tudíž 
nejde dopředu přesně určit, ale při osmi lidech a víkendové plavbě lze očekávat následující: 

● motorový houseboat s kuchyňkou, postelemi (pravděpodobně částečně ve společných 
prostorech), WC s umyvadlem, kapacita 8 lidí 

● 2 a ½ dne (pátek 10:00 - neděle 17:00) 
● cena bude upřesněna dle počtu účastníků, konkrétní lodě a termínu, ale odhad ceny na 

osobu je: 
● cca 2.600 Kč/os (v ceně je pronájem lodi včetně pohonných hmot) 
● cca 500 Kč - doprava tam a zpět z Prahy osobním autem 
● cca 500 Kč - společné jídlo na lodi 
● aktuální volná místa: 2-6 

Takhle nějak může vypadat naše loď:  

 



 
Jak si takovou plavbu rámcově představit? Nejdříve nás čeká cesta do přístavu - z Prahy to budou 
cca 3,5 hodiny jízdy autem (300 km). Na místě já coby kapitán převezmu loď, Vy máte čas projít se 
po okolí a dát si třeba něco k jídlu. Část posádky po domluvě nakoupí jídlo na společné vaření na 
lodi. Následně se nalodíme a vyplujeme. Cestou si zastavíme, kde se nám bude líbit a můžeme 
libovolně prozkoumávat okolí. Kdo bude unavený nebo se mu nebude chtít nikde trajdat, může 
odpočívat na lodi. Večer zakotvíme a přespíme na lodi. V půlce cesty se otočíme a pojedeme zpět. 
Během cesty bych navrhoval uvařit dvě-tři společná jídla, zbytek stravování můžeme řešit 
individuálně na lodi či na pevnině v restauracích. 
 
Jak probíhá organizace? 

● Máte-li zájem jet, zavolejte mi na 777575407, probereme nejasnosti, poptám se Vás, jaká 
jsou Vaše omezení zdravotní či jiná, pojedete-li s doprovodem či sami, jaké jsou Vaše 
termínové možnosti atd. 

● Poté zaplatíte zálohu 2.000 Kč na účet 670100-2204788417/6210 - kdo pošle zálohu, dává 
tím najevo, že chce opravdu jet a lze s ním počítat. 

● Jakmile je posádka kompletní, zafixuju termín a vyberu loď. Následně telefonicky ověřím s 
každým přihlášeným individuálně, že termín mu stále vyhovuje a že upřesněná cena je pro 
něj ok. Poté zaplatím loď a kostky jsou vrženy - už nejde couvnout, peníze nelze vrátit, 
protože ani pronajímatel lodi zaplacené peníze nevrací. Následně se řeší organizace cesty 
atd. 

 
Máte-li jakékoli dotazy,  
volejte 777575407 nebo  
pište na elcapitan@martinsandera.com.  
Budu se těšit. Martin Šandera 

 
 

Více o kapitánovi na https://jachting.martinsandera.com/cs/. 
Více o Baťově kanálu zde: https://www.batakanal.cz/ 
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