
1

„Mokré“ knihy
Zpravodaj o publikacích o lodích, plavbě, a lidech kolem nich.... č. 44 – listopad 2009

Vážení čtenáři,
v čtyřiačtyřicátým čísle zpravodaje „Mokré“ knihy Vám přinášíme nové tituly naší zásilkové
služby, ohlednutí za křtem námořnických knížek, další tip k návštěvě muzea, i pár nových
informací. A to vše v novém „kabátě“.
Osvědčená tiskárna Daniel pro Vás již tiskne poslední publikaci našeho nakladatelství v roce
2009. Na pulty knihkupců se dostane kolem Ambrože. Kniha na Vás dýchne mrzivým chla-
dem. Není se čemu divit, jedná se o titul:

Z Čech a Moravy až k severnímu pólu
Polární expedice na lodích Germanie a Hansa (1869 až 1870), 
Tegetthoff (1872 až 1874) a vzducholodi Italia (1928)

Roman Laube
počet stran 148, počet fotografií, ilustrací a map 124, vazba brožovaná, ISBN 978-80-86930-11-4
běžná cena 279 Kč, naše cena 260 Kč, cena K“M“K 232 Kč

Kdo dnes ví, kde na dalekém severu je mys, který se pyšní jmé-
nem Brněnský, a záliv se jménem Teplický? Kdo tuší, kolik
naších krajanů bylo účastníky dalších polárních expedic? Tato
kniha vám na tyto otázky pomůže najít odpovědi.
Úryvek z knihy: Ráno 30. dubna vyrazili za mrazu -19 °Celsia na
další cestu po mořském ledu. Na úpatí jedné z ledových hor na
jihovýchodě Mac Clintockova ostrova polárníci zahrabali věci
potřebné pro zpáteční cestu, aby odlehčili saním. Cestou zastře-
lili medvěda, který, ač zprvu zahnán psy, se opět vrátil. Dne
1. května, za teploty -15,5 °Celsia, polárníci chtěli vystoupit po
ledovci Mac Clintockova ostrova na hranolovitý vrchol mysu,
který nazvali Brněnským, dle moravského hlavního města Brna.
Ale pro velmi nepříznivé počasí museli zůstat ve stanu. Mimo to
si Brosch poranil nohu. Proto se Payer vydal na Brněnský mys za
prudké sněhové vánice jen s Tyrolanem Hallerem a psem až
následující den. Po pěti hodinách dospěli na dlouhý ostrý hřbet
750 m vysoké hory Brno. Nadporučík Payer zde pak za mrazu -
22,5 °Celsia zaměřoval theodolitem zeměpisné údaje a zakreslo-
val je do budoucí mapy. Haller mu občas musel třít mrznoucí
ruce sněhem. Takto pracoval několik hodin. Pozoroval okolní
zemi, která byla rozervána fjordy a pokryta ledovci. Její rozloha

se ale nedala určit, protože směrem ke Špicberkům omezovala roz-
hled asi 100 až 150 km vzdálená pásma hor. Na jihu ale byla vidět
jen nedohledná bílá ledová plocha. Bylo zřejmé, že jediná klikatá
úzká puklina v ledu směřující k jihu, ve které by snad bylo možné
člunem plout, se při nejbližším závanu větru uzavře. Pro cestu do
Evropy, která posádku „Tegetthoffu“ čekala, to byla těžká překážka.
V noci 2. května se Payer s druhy vydal, za teploty -15 až -20

°Celsia, se saněmi s nákladem jen
150 kg, na zpáteční cestu. Takto odleh-
čené saně psi utáhli snadno sami. Byl
to rychlý pochod, který trval dvacet dva
hodin. Večer 3. května polárníci dorazili
k „Tegetthoffu“. Touto třetí cestou
Payerovy saňové výpravy skončily.
Jejich celková délka činila 830 km.
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Autor publikace Dr. Roman Laube

PlachetnÌ parnÌk Admir·l Tegetthoff



Než se dostaneme k dalším „mokrým“ knihám, a máme jich pro Vás v listopadu připraveno téměř
třicet, nabídneme Vám dokumentární filmy na DVD. Jde o třídílný dokument na dvou nosičích
od Mido Film Brno z tvůrčí dílny Triton Film Production, a všechny nás zavedou na Jadran
v dobách, kdy naše země byly součástí podunajské monarchie. Autoři o filmech sami píší:

Tento dokument·rnÌ seri·l jsme nat·Ëeli bÏhem let 2005ñ2009. InspiracÌ n·m byla kniha Ji¯Ìho Nov·ka
ÑBitva o Jadranì. Po dlouhÈm b·d·nÌ, a jeötÏ obtÌûnÏjöÌm nat·ËenÌ, vznikly prvnÌ t¯i dÌly. A ty v·m tu nynÌ
p¯edstavujeme...
P¯ÌbÏh lodi Dalm·t ñ osud cÌsa¯skÈ jachty, kter· se stala svÏdkem poË·tku I. svÏtovÈ v·lky. Naöe doku-
ment·rnÌ rekonstrukce odhaluje novÈ skuteËnosti v sarajevskÈm atent·tu!
Zk·za lodi Baron Gautsch (p¯ÌbÏh JadranskÈho Titaniku) ñ tragick˝ p¯ÌbÏh v˘bec prvnÌl lodi, kter· se stala
obÏtÌ v·leËn˝ch hr˘z I. sv. v·lky na vln·ch JaderskÈho mo¯e. Je klasickou uk·zkou toho, jak tragÈdie
zas·hla osudy obyËejn˝ch lidÌ. 
T¯etÌ dÌl naöeho unik·tnÌho seri·lu v·s zavede do epicentra prvnÌ n·mo¯nÌ bitvy roku 1914. Vypr·vÌ
o dramatickÈm souboji k¯iûnÌku Zenta s nÏkolikan·sobnou p¯esilou a o stateËnosti Ëesk˝ch n·mo¯nÌk˘
bojujÌcÌch o Ëest a holÈ ûivoty uprost¯ed rozbou¯enÈho mo¯e.
S podvodnÌ kamerou jsme se pono¯ili do 72 m a naöli pravdu... 

Svědectví vraků I. a II.
Příběh lodi Dalmát – osud císařské jachty; 
Zkáza lodi Baron Gautsch (příběh Jadranského Titaniku)
Doporučená cena 195 Kč, naše cena 180 Kč, cena K“M“K 170 Kč

Svědectví vraků III.
Námořní bitva S.M.S. Zenty
Doporučená cena 195 Kč, naše cena 180 Kč, cena K“M“K 170 Kč
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Do sbírky replik čepicových nášivek můžete přidat novinku 
– „kraba“ důstojníků lodní společnosti White Star, tedy i Titaniku.

„Krab“ White Star, Titanic 1912, obj. č. K-17
běžná cena: 200 Kč, naše cena: 180 Kč, K“M“K: 170 Kč

A nyní již k dalším knižním titulům. Ne všechny knihy máme na skladě ve větším množství.
Dodací lhůta tak může být delší než u vlastních titulů.

Začneme s krásnou obrazovou publikací známého fotografa Josefa Dvořáka z Davle:

Krajem soutoku Vltavy se Sázavou
Místa jižně od Prahy na dobových fotografiích 
Josefa Dvořáka z Davle
Autor: Vojtěch Pavelčík, Josef Dvořák
288 stran, pevná vazba bez přebalu, formát 220 x 220 mm,
ISBN 978-80-204-2106-7
běžná cena: 349 Kč, naše cena: 310 Kč

Josef Dvořák, rodák z Davle, dokumentoval v první polovi-
ně 20. století místa, která v dnešní době už nemáme mož-
nost prozkoumat – některá z nich zmizela pod hladinou vod-
ních děl vltavské kaskády. Unikátní dědictví, které nám na
stovkách fotografií ateliéru pana Dvořáka zbylo, uspořádal
podle lokalit Vojtěch Pavelčík. Vznikl tak monumentální sva-
zek s velkou historickou uměleckou hodnotou. 

Čluny útočí
Nakladatel: Baronet
Autor: Steven Wilson
ISBN: 978-80-7384-089-1
Počet stran: 363
Vazba: pevná
Rok vydání: 2008
Žánr: Beletrie
Běžná cena 279 kč, naše cena 259 kč

Na jaře 1944 připravují spojenci největší invazi, jakou svět kdy spatřil. Ale Hitlerovo námořnoctvo má téměř na
dosah novu zbraň, která by dokázala poslat na dno lamanšského průlivu celou spojeneckou flotilu. Klouzajíce po
vlnách bezkonkurenční rychlostí, vezou Mořští orlové na svých palubách palebnou sílu, jež by příslušela daleko
větším lodím. Pod velením Richarda Reubolda, bývalého letce a neohroženého vůdce, hrozí nepolapitelné S-čluny
rozvrátit spojeneckou ofenzívu. Den D se neodvratitelně přibližuje a britští námořní velitelé musí zapomenout na
své rozepře a najít strategii, jež by odvrátila hrozící katastrofu. 



I-400: Obří japonská podmořská letadlová loď   
Nakladatel: Area
Autor: kolektiv autorů
ISBN: 978-80-87124-07-9
Počet stran: 144
Vazba: pevná
Rok vydání: 2007
Žánr: Technika
Běžná cena: 449 Kč, naše cena 415 kč

Zatímco o standardních ponorkách za 2. světové války vyšla i v češtině řada
publikací, o japonských obřích ponorkách třídy I-400 je známo poměrně málo.
Vydání této knihy v USA znamenalo první anglický titul k této problematice.
Super ponorka I-400 byla jedním z nejstrašnějších monster 2. světové války
a ve své době to byla zdaleka největší ponorka na světě. Spojenci neměli ani
tušení o její existenci až do konce srpna 1945, kdy jim padla do zajetí. 

Již dříve jsme Vám nabídli kompletní nabídku nerozebraných titulů z produkce nakladatelství
Ares, tedy nejen ty „mokré“ o lodích a plavbě, ale i další kategorie. 

Nyní Vám nabízíme stejné možnosti z nakladatelství Naše vojsko. V dnešní
nabídce uvádíme sice uvádíme pouze ty z kategorie „námořní“, ale můžeme pro
Vás zajistit i všechny další tituly nabízené na internetové adrese www.nasevoj-
sko.cz. I pro knihy Našeho vojska platí delší dodací lhůta. V případě zájmu uvá-
dějtě vybrané tituly v objednávkovém formuláři na naší internetové adrese
www.mare-czech.cz do kolonku „Máte-li nám co sdělit“.

Námořní letectvo  
Autor: Bernard Ireland 
překlad: Ing. Radek Panchartek
rozměr: 225 x 297 mm, vazba pevná, 224 stran textu doplňují mapky, tabul-
ky a barevné fotografie na křídě.
Běžná cena 799 Kč, naše cena kč 640 Kč

Sledujte historii vývoje leteckých sil námořnictva od prvních dnů vzducholo-
dí a dvojplošníků, přes bitvy letadlových lodí v Pacifiku až po současné
nejmodernější palubní letouny a protiponorkové vrtulníky. Kniha Bernarda
Irelanda je fascinujícím průvodcem historií vývoje, poskytuje detailní tech-
nické popisy a vypočítává největší úspěch i prohry. Kniha je bohatě ilustro-
vaná a jedná se o nejnázornější a nejucelenější dílo o námořních letadlech
současnosti

Vítězství v Arktidě  
Autor: Peter C. Smith 
překlad Jan Krist
rozměr 162 x 232 mm
Pevná vazba, 256 stran textu a 16 stran barevné obrazové přílohy na křídě.
Běžná cena 329 Kč, naše cena kč 265 Kč
Příběh konvoje PQ 18, který se nesmazatelně vepsal do historie britského
Královského námořnictva, je podrobnou studií o jedné z největších konvo-
jových bitev 2. světové války, o bojích, které provázely jeho plavbu i o sta-
tečnosti námořníků obchodního i vojenského loďstva

Orel ve válce  
Autor: Peter C. Smith
překlad: Zdeněk Hurník
rozměr: 162 x 232 mm
Pevná vazba, 240 stran textu doplňují mapky a černobílé fotografie + obra-
zová příloha 24 stran na křídě.
Běžná cena 325 Kč, naše cena 260 Kč
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Napínavý a pohnutý příběh proslulé letadlové lodi z období druhé světové
války, jak jej viděli bývalí členové její posádky. Očitá svědectví doplňují
výsledky pečlivého bádání autora a dobové fotografie, pocházející převážně
ze soukromých kolekcí, je ještě více umocňují. Společně tak tvoří jednu
z nejlepších námořních historií plnou napětí a informací.

Tajemství experimentu PHILADELPHIA  
Autor: Evžen Kulič
rozměr: 162 x 232 mm
Pevná vazba, 280 stran textu doplňují mapky a černobílé fotografie + 24
stran barevná obrazová příloha na křídě.
Běžná cena 329 Kč, naše cena 265 Kč

Autor se zaměřil na jednu z velkých
záhad druhé světové války, a to na
utajovaný pokus 
s lodí US Eldridge DE-173, kterou Američané v roce 1943 nechali zmizet
a přesunou o pět set kilometrů.

Bouře nad Atlantikem I.
Autor: Andrzej PEREPECZKO
První svazek šestidílného díla polského
autora zachycuje největší a nejrozsáh-
lejší ozbrojený konflikt v dějinách lid-
stva – bitvu o Atlantik.
Běžná cena 329 Kč, naše cena 265 Kč

Druhá světová válka, největší v ději-
nách lidstva, se na moři odehrála pře-
vážně na dvou oceánech, Atlantiku

a Pacifiku. V Tichém oceánu k největším bojům docházelo mezi Japonskem
a Spojenými státy, jejichž flotily do bojů výrazně zasahovaly, v Atlantiku proti
sobě stálo Německo a Velká Británie (na Středozemním moři pak především,
i když ne výhradně, Velká Británie a Itálie).
Když jsem začínal psát "Bouři nad Atlantikem", uvědomoval jsem si obrov-
ský rozsah práce, která na mě čeká, přestože tematikou týkající se námořní
války, nejen druhé světové, se zabývám více než třicet let v mnoha vydaných
knihách a jiných publikacích.
V předkládané knize jsem pro čtenáře soustředil popis válečných operací výhradně v Atlantiku včetně okrajových
moří, jako je Baltik, Severní moře, Středozemní moře a v malé ukázce se objevilo také Černé moře. Nacházejí se
zde nezbytné zmínky, poměrně nepočetné, o akcích německých a italských ponorek v Indickém oceánu stejně
jako korzárských lodí na jiných vodních plochách než pouze v Atlantiku.
Vím ale, že ani ta nejlepší knížka, sebevíce zdařilé literární dílo, neumí vyjádřit zarážející pravdu námořní války.
Jak totiž lze zachytit pravdivé zážitky posledních chvil tisíců námořníků umírajících v tonoucích a hořících lodích,
otřásaných výbuchy z děl? Jak zachytit poslední chvíle života posádek ponorek drcených výbuchy hlubinných pum
nebo se dusících v pomalé agónii způsobené nedostatkem kyslíku v ponorce, ležící na dně moře? Jak vyjádřit

muka těch, kteří zmrzli nebo zemřeli hladem či žízní, byť se jim podařilo
dostat do záchranného člunu nebo voru po ztroskotání jejich lodi?

Bouře nad Atlantikem II.  
Autor: Andrzej PEREPECZKO
Kniha vázaná rozměr 162 x 232 mm, V8, 432 stran textových a 40 stran
obrazové přílohy.
Běžná cena 375 Kč, naše cena 300 Kč

Druhá světová válka, největší v dějinách lidstva, se na moři odehrála převáž-
ně na dvou oceánech, Atlantiku a Pacifiku. V Tichém oceánu k největším
bojům docházelo mezi Japonskem a Spojenými státy, jejichž floty do bojů
výrazně zasahovaly, v Atlantiku proti sobě stálo Německo a Velká Británie (ve
Středozemním moři pak především, i když ne výhradně, Velká Británie
a Itálie).
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Když jsem začínal psát „Bouři nad Atlantikem“, uvědomoval jsem si obrovský rozsah práce, která na mě čeká, pře-
stože tematikou týkající se námořní války, nejen druhé světové, se zabývám více než třicet let v mnoha vydaných
knihách a jiných publikacích.
V předkládané knize jsem pro čtenáře soustředil popis válečných operací výhradně v Atlantiku včetně okrajových
moří, jako je Baltik, Severní moře, Středozemní moře a v malé ukázce se objevilo také Černé moře. Nacházejí se
zde nezbytné zmínky, poměrně nepočetné, o akcích německých a italských ponorek v Indickém oceánu stejně
jako korzárských lodí na jiných vodních plochách než pouze v Atlantiku.
Vím ale, že ani ta nejlepší knížka, sebevíce zdařilé literární dílo, neumí vyjádřit zarážející pravdu námořní války.
Jak totiž lze zachytit pravdivé zážitky posledních chvil tisíců námořníků umírajících v tonoucích a hořících lodích,
otřásaných výbuchy z děl? Jak zachytit poslední chvíle života posádek ponorek drcených
výbuchy hlubinných pum nebo se dusících v pomalé agónii způsobené nedo-
statkem kyslíku v ponorce ležící na dně moře? Jak vyjádřit muka těch, kteří
zmrzli nebo zemřeli hladem či žízní, byť se jim podařilo dostat do záchran-
ného člunu nebo voru po ztroskotání jejich lodi?

Bouře nad Atlantikem 3  
Autor: Andrzej Perepeczko
Překlad: PhDr. Zdenko Maršálek
Kniha vázaná, 272 stran textu doplňují mapky a černobílé fotografie + 16
stran obrazová příloha na křídě, rozměr  162 x 262 mm
Běžná cena 349 Kč, naše cena 279 Kč

Publikace bezprostředně navazuje na úspěšné dvě části, které již naklada-
telství Naše vojsko vydalo. Čtenář má možnost se podrobně seznámit s nej-
rozsáhlejším námořním konfliktem v dějinách lidstva – bitvou o Atlantik.
Text je doplněn řadou map a dobových fotografií. Kniha je součástí šestidíl-
né série.

Nezapomenutelný Guadalcanal  
Autor: Herbert Merillat
Běžná cena 325 Kč, naše cena 260 Kč

Byl srpen roku 1942… a Amerika toužila po vítězství. Ozbrojené síly USA –
ještě se vzpamatovávající z překvapivého a zničujícího útoku nepřítele na
Pearl Harbor – utrpěly velké ztráty od zdánlivě nezastavitelných Japonců. Byl
však naplánován odvážný útok, který měl brzy změnit směřování války –
zuřivá a do posledního muže nelítostná bitva o malý ostrov v Pacifiku, zvaný
Guadalcanal.
Herbert C. Merillat tam byl. A nyní přichází s dech beroucími složitými stra-
tegiemi, selháními a jako noční můry děsivými boji na zemi, ve vzduchu a na
moři… a udivujícími lidskými dramaty slavných bojů, jež změnily chod
osudu.
„Inspirující… Zajímavé a osvěžující… Kronika nejen hrdinství a omylů, ale
rovněž aspektů vojenského života za války, často přehlížených a opominu-
tých konvenčnějšími dějinami.“ (Washington Post Book World)

Pátrací ponorka  
Autor: Ian Trenowden
Běžná cena 369 Kč, naše cena 215 Kč

Život a boj na ponorce HMS Tally-Ho

Smrt na všech mořích  
Autor: Freyer, Paul, Herbert
Běžná cena 279 Kč, naše cena 225 Kč
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Válečné akce na moři – KOREA 1950–1953  
Autor: Makowski, K. Kubiak
Běžná cena 649 Kč, naše cena 520 Kč

Kniha ukazuje velmi přehledným způsobem pozadí a původ korejské války,
včetně celkového průběhu válečných operací. Obsahuje velké množství uni-
kátních, dosud nepublikovaných fotogrfií, mapy, grafy a tabulky.

Moderní válečné ponorky  
Autor: David Miller; John Jordan
překlad: Ing. Petr Tůma
ISBN: 978-80-206-0766-8
Kniha vázaná, 208 stran textu doplňují
tabulky, černobílé a barevné fotografie
na křídě.
Běžná cena 699 Kč, naše cena 600 Kč

Každý, kdo o ponorce tuší jen to, že se v podstatě jedná o ocelovou trubku
s torpédomety vpředu a periskopem nahoře, bude jistě překvapen různoro-
dostí technického řešení různých typů, s nimiž podrobně seznamuje pro-
střední část této knihy. Po krátkém úvodu do historie podvodních plavidel
následuje podrobnější seznámení s některými typy, které vývoj ponorky
ovlivnily nejvýznamněji. Pozornost je věnována také prostředí
oceánů a moří a jeho vlivu na konstrukci, vybavení a provoz ponorek.
Stručné pojednání o konstrukci trupu,
poháněcí soustavě, výzbroji, senzorech

a komunikačních prostředcích čtenáře seznamují s obecným uspořádáním
ponorek, zatímco fotografie a schémata přibližují funkce a činnost jejich spe-
cifických systémů. Po kapitoláchpřibližujících technickou stránku konstrukce
ponorek a konkrétní typy, následuje závěrečná kapitola o bojovém uplatně-
ní ponorek a problematice protiponorkového boje. Publikace obsahuje 275
fotografií,46barevnýchprostorovýchkresebponorek, přes90 názorných dia-
gramů a schémat.

Pravda o Kursku  
Autor: Vladimir Vasiljevič Usnikov
překlad :Doc. PhDr. RNDr. Otto Zwettler, CSc.
rozměr 145 x 205 mm
Kniha brožovaná V2, 232 textových stran + 64 stran obrazová příloha.
Běžná cena84 Kč, naše cena 70 Kč

PONORKY – Encyklopedie vojenské techniky  
Autor: Robert Jackson
Běžná cena 355 Kč, naše cena 285 Kč

VÍCE NEŽ 300 PONOREK Z CELÉHO SVĚTA. Známý americký autor encyklo-
pedií bojové techniky a knih o námořních a leteckých bojích ve 20. století,
Robert Jackson (publikoval více než sto knih), zde představuje na 300 pono-
rek všech zemí z celého 20. století. Publikaci uvozuje stručná historie vzniku
a vývoje této zbraně, její nasazení za první a druhé světové války a následné
využití jako strategického zbraňového systému během studené války a v sou-
časnosti. Kniha je rozdělena na tři části: 1. historický přehled ponorkové
zbraně; 2. přehled 300 druhů a tříd ponorek; 3. přehled torpédových, mino-
vých a raketových zbrojních systémů, instalovaných na jednotlivých třídách
ponorek.
Jednotlivé ponorky jsou řazeny abecedně bez ohledu na zemi původu, heslo
tvoří stručná historie typu či celé třídy, tabulka s takticko-technickými daty
a barevný obrázek.
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Nukleární ponorky v akci  
Autor: G. E. Weir; W. J. Boyne
Běžná cena 335 Kč, naše cena 270 Kč

„Toto je druh informací, na které Spojené státy vynakládaly během studené
války miliardy. Je to další vhled do mentality sovětského námořnictva.“
(Sherry Sontag, spoluautorka Blind Man´s Bluff)
„Četl jsem Rising Tide“ jedním dechem: Je to dlouho očekávaný popis zni-
čující historie sovětských a ruských ponorkových sil. Weir a Boyne nám
poskytují vynikající výčet příběhů, týkajících se chrabrých mužů, jejichž
ponorky explodovaly, shořely a potopily se. Podrobný a precizní popis
zhoubného dědictví selhavšího systému.“ (Peter Huchthausen, autor
October Fury)
„Weir a Boyne sepsali důležitou knihu. Více než pouhou sbírku těchto fasci-
nujících příběhů: poskytují nám možnost k tomu, abychom je pochopili. Tito
ponorkoví kapitáni byli tím nejlepším, co Sověti měli, a pokud je prostřed-
nictvím této knihy pochopíme, dostane se nám pohledu na dříve skryté
stránky studené války.“ (Larry Bond, autor bestsellerů New York Times: Day
of Wrath a Red Phoenix)

Victoria Cross Kapitana Roopea  
Autor: Andrzej 
Běžná cena 79 Kč, naše cena 65 Kč

Andrzej Perepeczko, narozený ve Lvově, spojil svůj život s mořem. Od r. 1948 se plavil
na lodích pod různými vlajkami. Prošel všemi stupni strojnické služby od praktikanta
přes topiče na parních lodích až po staršího strojníka. Pracoval v konstrukční kanceláři
loděnice Hrdinů Westerplatte. Přednášel na Vysoké námořní škole v Gdyni a získal tam
titul profesora a plnil funkci děkana fakulty mechaniky. 
Andrzej Perepeczko je znám čtenářům jako autor mnoha knih s námořní tematikou. Své
příznivce májak mezi dětmi a mládeží, prokteré napsal cyklus povídek pod titulem
Divoký mravenec, tak mezi dospělými, kteří se zajímají o dějiny námořních válek nebo
osudy polských plachetnic.

Středomoří v ohni druhé světové války  
Autor: Jiří Brož
Publikace je doplněna řadou dokumentárních fotografií.
Běžná cena 369 Kč, naše cena 300 Kč

Strategicky velmi významnou oblastí se ve II. světové válce stalo
Středozemní moře kvůli své geografické poloze. Tímto mořem vedly důleži-
té námořní trasy spojující přes Suezský průplav Velkou Británii s východními
zeměmi, Tichý oceán a Indické moře s Atlantikem, tudy pluly lodě s potravi-
nami a surovinami z britských dominií Indie, Austrálie, Cejlonu, Nového
Zélandu a byla dopravována i stále potřebnější ropa z oblasti Blízkého
východu. Také Itálie většinu potřebných surovin dopravovala po moři...

Válečné námořnictvo
Osudy německého válečného námoř-
nictva 1939  
Autor: Cajus Bekker
Běžná cena399 Kč, naše cena 320 Kč

Kniha obsahuje 300 pečlivě vybraných fotografií, těch nejlepších, které kdy
v oboru válečného námořnictva a lodí existovaly, doplněných stručným
a přehledným popisem a hodnocením námořní války probíhající v letech
1939 – 1945.
Autor Cajus Bekker přibližuje bitevní lodě, torpédoborce a torpédové čluny,
minolovky, ponorky a rychlé čluny, které bojovaly na světových mořích
i v evropských pobřežních vodách. Publikaci doplňují mapy a nákresy nej-
důležitějších typů lodí.
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Triumf a pád admirála von Spee  
Autor: Andrzej PEREPECZKO
Váz. 130 x 205 mm
Běžná cena 169 Kč, naše cena 140 Kč

První světová válka byla bohatá na mnoho zajímavých událostí včetně námořních
bitev s účastí velkého množství lodí na obou bojujících stranách. Andrzej Perepeczko,
známý polský autor, který se už mnoho let věnuje námořní tématice, se ve své knize
tentokrát zaměřil na dramatické akce německé eskadry křižníků pod velením vicead-
mirála Maxmiliana von Spee.
Východoasijská eskadra, v době míru kotvící v čínském přístavu Čchingtao, byla v plá-
nech německého válečného námořnictva vyčleněna k provádění korzárských akcí, do
nichž německé velení vkládalo velké naděje. Po vypuknutí války se admirál von Spee
rozhodl zamířit se svými plavidly do vod u jihoamerického pobřeží, kde způsobil brit-
skému válečnému loďstvu mnoho těžkostí. Text doplňují mapky a obrazová příloha.

Ponorky útočí  
Autor: V. E. Tarrant
Běžná cena 399 Kč, naše cena 320 Kč

Ponorková válka, její význam,vývoj a vliv na ostatní bojiště. Kniha doplněna množ-
stvím fotografií, map, tabulek, nákresů, grafů a statistik. Autor prozkoumal mnoho
nezveřejněného materiálu, britského i německého, a chronologicky shrnul taktický
a strategický vývoj německých ponorkových operací. Ukazuje, jak se ponorky,
původně určené k obraně pobřeží, změnily ve významnou zbraň globální války.
Podrobně popisuje prostředky spojenecké protiponorkové obrany a jejich vývoj,
jenž vyústil v porážku U-bootů, největší hrozby transatlantické plavby. Fotografie,
mapky, tabulky, nákresy a grafy doplňují statistiku přesněji než kdykoli předtím.
Obsahují rovněž údaje o příčinách ztráty každé německé ponorky.

Srážka titánů
námořní bitvy 2. světové války  
Autor: Walter J. Boyne
Běžná cena 199 Kč, naše cena 160 Kč

Druhá světová válka začala na moři v září roku 1939, když německé hladinové lodě
a ponorky svým útokem ohrozily samotnou existenci Velké Británie. V Pacifiku o nad-
vladu tvrdě bojovalo Japonské a Americké loďstvo. Srážka titánů zahrnuje všechny
aspekty války na moři včetně podílu menších námořních mocností, jako byla
Francie, Itálie a Sovětský svaz. Autor hodnotí celkovou strategii, analyzuje hlavní
bitvy a věnuje pozornost osobnostem na obou válčicích stranách. 
Walter J. BOYNE je plukovníkem letectva na penzi a bývalý ředitel Národního muzea
letectví a kosmonautiky v Smithsonian Institution. Je autorem, nebo spoluautorem
šestadvaceti knih včetně publikace Křídla proti křídlům. Nyní žije v Ashburnu ve
Virginii. 

Šestá flotila  
Autor: David, E. Meadows
Běžná cena 289 Kč, naše cena 235 Kč

USA už nejsou světovou supervelmocí...
V budoucnu už USA nebudou bojovat za svobodu. Nebudou bojovat ani za
spravedlnost. Budou totiž muset bojovat o přežití. Příběh se odehrává
v době, když již nejsou světovou supervelmocí. Státy, které byly kdysi jejich
spojenci, nyní usilují o upevnění vlastního vlivu v jednotlivých částech světa
a amerika se pomalu, ale jistě stává pohým stínem své bývalé slávy. Odvěcí
nepřátelé se však nehodlají spokojit jen s přihlížením. Prahnou po pomstě
... Šestá flotila je stěžejní jednotkou prvního sledu obrany USA a nyní i jejich
poslední nadějí.
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Návrat ponorky U720  
Autor: Joachim Lehnhoff
Běžná cena 199 Kč, naše cena 160 Kč

Krvavé oceány  
Autor: Hrbek Ivan a Jaroslav
Běžná cena 329 Kč, naše cena 265 Kč

Tato kniha podává obraz námořních střetů
za druhé světové války v jejich nejširších
obrysech.
Tato kniha podává obraz námořních střetů
za druhé světové války v jejich nejširších
obrysech. Kniha zahrnuje jak rozbor strate-
gických koncepcí a konkrétních operačních
plánů jednotlivých mocností, tak i líčení

jednotlivých tažení a bitev, které se na moři odehrály. 
Autoři svou pozornost však věnovali zejména každodennímu zápasu na námořních komunikacích, konvojování
a eskortování, operacím ponorek i protiponorkových plavidel, minové válce, hlídkování letadel i bojům maůých
plavidel v pobřežních vodách.
Snažili se postihnout námořní válku v celé její složitosti i rozmanitosti, zachytit hrdinské epopeje stejně jako všed-
ní starosti. V zorném úhlu jejich zájmu nebyli tedy jen admirálové, námořní štáby a velitelé lodí, nýbrž i prostí
námořníci.

Dönitz a vlčí a smečky  
Autor: Bernard Edwards
Běžná cena 299 Kč, naše cena 239 Kč

Kniha přehledně a čtivě přibližuje vývoj a působení německých ponorek za
války.
Bernard Edwards, autor řady knih zabývajících se problematikou moře
a druhé světové války, se v tomto svém díle rozhodl vypořádat se snad
vůbec nejznámějším fenoménem té doby – „vlčími smečkami“ nacistických
ponorek, které sužovaly Atlantský oceán, působily
ale i v Indickém oceánu a v Karibském moři. Edwards se nepokouší o vyčer-
pávající dílo na toto téma, ale v podobě historií několika konvojů v období
let 1940 až 1943 popisuje vzestup Dönitzova ponorkového loďstva až
k vrcholu a jeho strmý pád.

Cameronova plavba  
Autor: Philip Mc Cutchan
Mistrně napsaný thriller z druhé světové války, jehož hrdina je námořní
důstojník komandér Cameron, který má rozkaz dopravit nově vytvořenou
posádku přes severní Atlantik do amerického přístavu a převzít tam torpé-
doborec.
Mistrně napsaný thriller z druhé světové války, jehož hrdina je námořní
důstojník komandér Cameron, který má rozkaz dopravit nově vytvořenou
posádku přes severní Atlantik do amerického přístavu a převzít tam torpé-
doborec. Plaví se na palubě doprovodné americké letadlové lodi, která se
vrací domů do Spojených států, aby na ní byly opraveny rozsáhlé škody, utr-
pěné v bojích. Cameron se nalodí v očekávání bezproblémové plavby, ale
zanedlouho stojí před neplánovanou bitvou. Těžce poškozená loď je vysta-
vena dvojímu nebezpečí – ničivé bouři a kapitánovi, který ztrácí přehled. Aby
se všichni neocitli předčasně na dně oceánu, je Cameron nucen na letadlo-
vé lodi převzít velení…
Běžná cena 219 Kč, naše cena 180 Kč
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V naší nabídce naleznete i „mokré“ knihy pro mládež. Knihy Arthura Ransoma znáte již z dří-
vějška. Nyní nabízíme...

Loď duchů   
Nakladatel: Víkend
Autor: André Marx
ISBN: 978-80-7222-485-2
Počet stran: 126
Vazba: pevná
Rok vydání: 2007
Žánr: Literatura pro děti
Cena: 179 Kč, naše cena 165 kč

Mořské pobřeží tone v husté mlze. Na silnici nad strmým svahem jako by ze
země vyrostla temná postava vystrašené ženy. „Prosím, pomozte! Hrůzná věc!
Ta strašidelná loď tady už zase byla, viděla jsem ji! Můžete se mnou rychle na
pláž?“ Jakmile se tři mladí detektivové dali do své další akce, nevěřili svým
očím. Opravdu, není to normální loď.V mlze klouže po mořské hladině troj-
stěžník s potrhanými plachtami, pohybuje se i v naprostém bezvětří, trup nád-
herně svítí, všude hrobové ticho, pak plavidlo záhadně zmizí! Je to zjevení,
nebo skutečnost? Justus, Peter a Bob potřebují silné nervy, protože jejich pát-
rání je vede po záhadných stopách starých pirátů z dávných dob. Vrátilo se snad prokletí do přítomnosti? Aby vyře-
šili tuto hádanku, mají mladí kriminalisté jedinou možnost – dostat se na palubu přízračného plavidla. Co všech-
no je čeká? Jaké tajemství skrývá moře v této zátoce? 

Křest knih

Ve čtvrtek 22. října jsme pokřtili hned tři námořnické
knihy. Jak jinak než námořnickým grogem. Bylo ho
potřeba rovných sedm litrů. Stalo se tak v krásných pro-
storech Jazzové sekce.
O své zážitky z moří se s námi rozdělili kapitán námořní
plavby Antonín Fojtů a lodní lékař Otakar Mlejnek.
Připoměli jsme si i jejich starší tituly s námořnickou
tématikou – Moře milované, moře proklínané 1. i 2. díl
(Antonín Fojtů); Český doktor na moři 3 a 4 – Světem křížem krážem a Bez konce širé moře
je... (Otakar Mlejnek). Úryvek z knihy Modré medailonky přednesl herec Bořivoj Navrátil. Četl
z kapitoly Počestné avantýry Jana, a přítomný námořník Jan se dokonce při četbě červenal. 
Křtěné byly tituly Zdeňka Bastla – Padesát let Československé námořní plavby, Františka
Ptáčka – Modré medailonky II. a Andrey Vernerové – Krysa v podpalubí (dva detektivní příbě-
hy z prostředí našich lodí – Kolik stojí život, Na lodi se neťuká). Kmotrou první knihy byla sleč-
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O svÈ z·ûitky z mo¯Ì se s n·mi rozdÏlili lodnÌ lÈka¯ Otakar Mlejnek...
...a kapit·n n·mo¯nÌ plavby AntonÌn Fojt˘. Uryvek z Modr˝ch medailonk˘ p¯ednesl herec Bo¯ivoj Navr·til



na Blaženka Třešlová, kmotrem druhé pan Bořivoj Navrátil, tu třetí pokřtil pan Jindřich
Vodička. 
Kapitán Vodička a autor Modrých medailonků František Ptáček též vystoupili na mikrofon
Radiožurnálu. Záznam najdete v archivu ČR na internetových stránkách: http://www.roz-
hlas.cz/default/default/rnp-player.php?id=01035913&br=48&s=1.
Velký dík patří paní Andree Vernerové, iniciátorce a organizátorce celé akce. Není pouze auto-
rkou námořních detektivek ale i výborné námořnické polívky na akci podávané. Dík patří
i všem kteří pomohli při přípravě, i Jazzové sekci za poskytnutí prostor. Fotografie ze křtu jsou
ke shlédnutí na adrese http://foto-mare-czech.galerie.cz/3833648-mc07998-071045-krest-
namornickych-knih-nakladatelstvi-mare-czech.
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Něco z historie (v souvislosti s tím, co při křtu mnohým hřálo dlaně i útroby):

Mnoho lidí si námořníky spojuje s pitím tvrdých nápojů, hlavně grogem. Odkud se vzal název a složení?
Od obsazení Jamajky britským loďstvem v roce 1655 dostávali námořníci na válečných lodích příděl jamaj-

ského rumu jako jednoho z mála osvěžujících nápojů nepodléhajících zkáze na lodích. Neředěný rum (v té době
snad více než padesátiprocentní) měl samozřejmě neblahý vliv na kázeň i pracovní výkon námořníků. Právě
z těchto důvodů nechal britský admirál Edward Vernon během bojů v Karibiku posádkám svých lodí rum ředit
vodou. Někdy se uvádí poměr rumu a vody 1:1, v jiných pramenech 1:2. Navíc byl příděl rozdělen na dvě dávky
denně a tak ji námořníci nemohli vypít naráz.

Admirál Vernon byl pověstný svým nepromokavým pláštěm z materiálu zvaného grogram, který často nosil.
Dostal podle něj od námořníků i přezdívku "Old Grog". Ač byl velitel flotily posádkami velmi oblíbený, ředění
ještě oblíbenějšího nápoje již tak populární nebylo a nápoji se, ze začátku trochu posměšně, začalo říkat grog
podle jeho vynálezce. Ohledně ředění byl vydán i písemný rozkaz, a tak známe i přesné datum vzniku tohoto
legendárního nápoje - 21. srpna 1740. Byl to však přece jen poněkud jiný nápoj než jak ho - v teplé podobě -
popíjíme dnes. Ten původní tvořil díl jamajského rumu, jeden či dva díly nahnilé vody (neboť právě taková se
nejspíše mohla nacházet v sudech v podpalubí válečných lodí po delší plavbě), citronová šťáva proti kurdějím
a třtinový cukr pro dodání energie.

Po návratu flotily z Karibiku se grog rozšířil na všechny lodě Královského námořnictva. Tradice se v Royal Navy
uchovala až do nedávna. V průběhu doby se ale přidělování grogu postupně měnilo. Od roku 1824 se vydával
již pouze jednou denně, od roku 1850 se dávka snížila na polovinu. Od roku 1881 přišli o svůj příděl důstoj-
níci a od roku 1918 i praporčíci. Mužstvo a poddůstojníci dostávali grog až do 31. července roku 1970.

Zleva MUDr. Otakar Mlejnek, kapit·n AntonÌn Fojt˘, panÌ Andrea Vernerov·, sleËna Blaûenka T¯eölov·, 2. palubnÌ
d˘stojnÌk Frantiöek Pt·Ëek, pan Bo¯ivoj Navr·til a kapit·n Jind¯ich VodiËka. Na k¯tu bohuûel chybÏl omluven˝ pan
ZdenÏk Bastl.
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Zdeněk Bastl
Padesát let Československé námořní
plavby
počet stran 184
více než 130 fotografií 
vazba brožovaná
běžná cena 249,- Kč, naše cena 232,- Kč, cena
K"M"K 217,- Kč
ISBN 978-80-86930-19-0
Na jaro roku 1959 je datován vznik společnosti Československá námořní plavba. Tato publikace mapuje její his-
torii, i osudy všech lodí ve flotile, hospodářské výsledky, politické pozadí vzniku i provozu. Představí nám běžný
život na našich lodích, provozování námořních lodí v našich zemích, zhodnocení spolupráce s čínskými partnery
v ČNP, naše lodě a námořníky v současnosti, flotu námořních lodí – výsledky dle lodí, stavbu a technické para-
metry lodí, provozní výsledky lodí, prodej, výsledky a přehledy dle roků, nej… lodí ČNP –  nejdelší cesty a cesty
kolem světa, osobnosti námořní floty, moře v knihách a ve filmu…
(Upozornění: bývalí námořníci a zaměstnanci ČNP získají publikaci u C.O.S. se slevou.)

František Ptáček
Modré medailonky, část druhá – Vernisáž pamětníků
počet stran 208
téměř 100 fotografií 
vazba brožovaná
běžná cena 279,- Kč, naše cena 260,- Kč, cena K"M"K 232,- Kč
ISBN 978-80-86930-20-6
Kniha Vernisáž pamětníků navazuje na první část „Modrých medailonků“. V této druhé části, vernisáži pamětní-
ků jsou prezentovány portréty dosud žijících veteránů, kteří na své aktivní působení na mořích a oceánech již
jen nostalgicky vzpomínají. Najdete zde čtrnáct medailonků: Milan Rusňák, kapitán dálné námořní plavby;
Počestné avantýry námořníka Jana; S Jindřichem Vodičkou od břehů Berounky do sídla vlády nad Vltavou;
Morseovka radisty Vítězslava Schillera; Námořní kapitán v exilu Dalibor Berka; Toulavé boty Kozmíka Josefa;
Lodní lékař MUDr. Michal Chromiak; Nezničitelný „motorman“ Láďa Honzátko; Expert v oboru radiokomunikace
Jiří Borovička; Další exilový kapitán Josef Štefan Schön; Patriot lodi Vítkovice Josef Konečný; Nepotopitelný boc-
man Eman Novák; Medailon pro tetičku z Ameriky; a medailonek poslední – Fedorův tmavomodrý svět.
Publikace vychází k padesátému výročí vzniku Československé námořní plavby.

Andrea Vernerová
Krysa v podpalubí 
počet stran 136
vazba brožovaná
ilustrace Leo Vaniš
běžná cena 199,- Kč, naše cena 185,- Kč, cena K"M"K 165,- Kč
ISBN 978-80-86930-19-0
První svazek nové edice „Lodě a napětí“ obsahuje dva detektivní příběhy z prostředí naší námořní plavby – pří-
běh z lodi Jizera "Kolik stojí život" a příběh z lodi Rokytka "Na lodi se neťuká". Jak ale autorka Andrea Vernerová
sama podotýká: „Jediné, co neodpovídá skutečnosti, jsou kriminální činy – ty se na československých lodích
nikdy nestaly…“. 

Cákance

Snížení hladiny Vltavy
v Praze odhalilo kus his-
torie. Z vody a minulých
časů vystoupil trup staré-
ho dřevěného člunu
firmy Lanna. Báječná pří-
ležitost pro muzejníky
a záchranáře historických
artefaktů. Jen nevím zda
i u nás...



Informace ze Spolku přátel plavby v Děčíně

ï dalöÌ sch˘zky - 8. prosince v muzeu ñ valn· hromada, v·noËnÌ
setk·nÌ

ï jest moûno a nutno platit ËlenskÈ p¯ÌspÏvky na rok 2010 a to ve stej-
nÈ v˝öi jako pro rok 2009 (300,-, resp. 200,- KË). »lensk˝ p¯ÌspÏvek
nutno uhradit, v souladu se stanovami spolku, do konce b¯ezna 2010, a to buÔ p¯i spolkov˝ch
sch˘zk·ch anebo po dohodÏ s p. Kleinem i jin˝m zp˘sobem.

ï vyhlaöujeme sbÏr tÈmat na p¯ÌötÌ rok. Odborn· exkurze bude do Hamburku.
ï v ¯Ìjnu ve vÏku 71 roku zem¯el Ëlen spolku a vyhl·öen˝ numismatik pan Stanislav Dluhoö. VÏnujme

mu svoji vzpomÌnku. 

Muzea a výstavy

Dnes v naší fotografické minireportáži navští-
víme zámek Ohrada u Hluboké. V něm se
nachází expozice lesnictví a rybářství. A pro-
tože k lesnímu hospodářství samozřejmě
patří i plavení dřeva, nejdeme zde i malou
ukázku z voroplavby.
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„Mokrá“ výročí 

11 11 1940 69. výročí náletu na Tarent (až 12. 11.) 
11 11 1954 55. výročí zahájení provozu lodi Lidice v ČNP 
12 11 1942 67. výročí 1. bitvy o Guadalcanal 
15 11 1942 67. výročí 2. bitvy o Guadalcanal 
17 11 1869 140. výročí otevření Suezkého průplavu 
18 11 2008 1. výročí únosu tankeru Sirius Star somálskými piráty 
20 11 1620 389. výročí doplutí Mayfloweru do Ameriky 
20 11 1820 189. výročí potopení vorvaněm lodi Essex 
25 11 1943 66. výročí bitvy u mysu St. George 
27 11 1940 69. výročí bitvy u mysu Spartivento
01 12 1930 79. výročí zavedení Mezinárodního vlajkového kódu (v prosinci) 
01 12 1951 58. výročí kdy se z minolovky stala oceanografická loď Calypso (v prosinci) 
07 12 1941 68. výročí útoku na Pearl Harbor 
08 12 1914 95. výročí bitvy u Falkland 
09 12 1941 68. výročí potopení Prince of Wales (první bitevní loď potopená letadly 

na otevřeném moři) 
12 12 1816 193. výročí ztroskotání první parolodě Comet 
15 12 1935 74. výročí vyplutí Baťovy Moravy na první obchodní plavbu 
16 12 1908 101. výročí návratu J. Škáby z plavby popsané v publikaci 

„Boxeři v Šanghaji“ 
17 12 1939 70. výročí potopení Admirála Graf Spee 
26 12 1896 113. výročí založení spolku Vltavan 
27 12 1831 178. výročí vyplutí lodi Beagle na expedici s Darwinem na palubě  
27 12 1831 66. výročí potopení německé lodě Alsterufer se strategickým nákladem 

čs. letadly 
31 12 1921 88. výročí zrušení Čs. válečného loďstva 
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Seznam publikací nabízených naší zásilkovou službou

PUBLIKACE NAKLADATELSTVÍ MARE-CZECH
Bez konce širé moře je... běžná cena: 299 Kč naše cena: 278 Kč K"M"K: 248 Kč
Boxeři v Šanghaji běžná cena: 229 Kč naše cena: 213 Kč K"M"K: 190 Kč
Hlídková loď President Masaryk běžná cena: 199 Kč naše cena: 185 Kč K"M"K: 165 Kč
Jitřenka pluje na východ běžná cena: 359 Kč naše cena: 334 Kč K"M"K: 298 Kč
Krysa v podpalubí běžná cena: 199 Kč naše cena: 185 Kč K"M"K: 165 Kč
Legendární parník Bohemia běžná cena: 219 Kč naše cena: 204 Kč K"M"K: 182 Kč
Loděnice v Křešicích běžná cena: 299 Kč naše cena: 278 Kč K"M"K: 248 Kč
Lodě a plavba na střední Vltavě běžná cena: 299 Kč naše cena: 278 Kč K"M"K: 248 Kč
Modré medailonky I - Věčně živé námořní legendy běžná cena: 269 Kč naše cena: 250 Kč K"M"K: 223 Kč
Modré medailonky II - Vernisáž pamětníků běžná cena: 279 Kč naše cena: 260 Kč K"M"K: 232 Kč
Moře milované i proklínané 1 běžná cena: 199 Kč naše cena: 185 Kč K"M"K: 165 Kč
Moře milované i proklínané 2 běžná cena: 189 Kč naše cena: 176 Kč K"M"K: 157 Kč
Padesát let ČNP běžná cena 249 Kč naše cena 232 Kč K"M"K 217 Kč
Parník Civetta a lodní šroub Josefa Ressla běžná cena: 349 Kč naše cena: 325 Kč K"M"K: 290 Kč
Patagonií v sedle běžná cena: 399 Kč naše cena: 370 Kč K"M"K: 330 Kč
Příběh "Ostrostřelce" běžná cena: 229 Kč naše cena: 213 Kč K"M"K: 190 Kč
Rakouské válečné námořnictvo 1848-1866 běžná cena: 399 Kč naše cena: 370 Kč K"M"K: 330 Kč
Stará plavba na dolní Vltavě běžná cena: 179 Kč naše cena: 166 Kč K"M"K: 149 Kč
Světem křížem krážem běžná cena: 299 Kč naše cena: 278 Kč K"M"K: 248 Kč
Uzel pro štěstí běžná cena: 329 Kč naše cena: 306 Kč K"M"K: 273 Kč
Vlečné parníky na Vltavě a Labi "Péčka" běžná cena: 299 Kč naše cena: 278 Kč K"M"K: 248 Kč
Z Čech a Moravy až k severnímu pólu běžná cena 279 Kč naše cena: 260 Kč K"M"K: 232 Kč
LABSKO-VLTAVSKÁ PLAVBA
LVP 15 (2009) běžná cena: 79 Kč naše cena: 75 Kč
LVP 14 (2008) běžná cena: 79 Kč naše cena: 75 Kč
LVP 13 (2007) běžná cena: 79 Kč naše cena: 75 Kč
LVP 12 (2006) běžná cena: 69 Kč naše cena: 65 Kč
LVP 11 (2005) běžná cena: 69 Kč naše cena: 65 Kč
LVP 10 (2004) běžná cena: 59 Kč naše cena: 55 Kč
LVP 9 (2003) běžná cena: 59 Kč naše cena: 55 Kč

PUBLIKACE O LODÍCH A PLAVBĚ Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou běžná cena: 349 Kč naše cena: 310 Kč
Loď duchů běžná cena: 179 Kč naše cena: 165 kč
Čluny útočí běžná cena 279 kč naše cena: 259 Kč
I-400: Obří japonská podmořská letadlová loď běžná cena: 449 Kč naše cena: 415 kč
Na jachtě do světa běžná cena 210 Kč naše cena 195 Kč
Ve službách jeho veličenstva běžná cena 210 Kč naše cena 195 Kč 
Plachty v ohni běžná cena 419 Kč naše cena 377 Kč
Vodácká putování s Lukášem Pollertem běžná cena 299 Kč naše cena 280 Kč

Klub cestovatelů CC a Deto A.D. 250 Kč
Hitlerova ponorková válka: 
Pronásledovaní 1942-1945 běžná cena 674 Kč naše cena 627 Kč
Hitlerova ponorková válka: 
Pronásledovatelé 1939-1942 běžná cena 539 Kč naše cena 502 Kč 
Tiché vítězství: 
Těžké začátky 1941-1943 běžná cena 539 Kč naše cena 502 Kč 
Hvězda moří běžná cena 249 Kč naše cena 232 Kč
Krvavý Biskaj běžná cena 349 Kč naše cena 325 Kč 
Loď bláznů běžná cena 225 Kč naše cena 210Kč 
Malé Antily - Ostrovy, piráti a plantážníci běžná cena 399 Kč naše cena 371 Kč 
Metla moří běžná cena 550 Kč naše cena 512 Kč 
Největší námořní bitvy XX. století běžná cena 399 Kč naše cena 371 Kč 
Nevěstinec na vlnách běžná cena 193 Kč naše cena 180 Kč 
Piráti běžná cena 279 Kč naše cena 260 Kč 
Plavby, které změnily svět běžná cena 399 Kč naše cena 371 Kč 
Řeky moravskoslezského kraje běžná cena 220 Kč naše cena 205 Kč 
S Nepraktou v mokrém živlu běžná cena 149 Kč naše cena 139 Kč 
Trafalgar: Anatomie námořní bitvy běžná cena 309 Kč naše cena 288 Kč 
Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) 

a Tři muži na toulkách běžná cena 198 Kč naše cena 185 Kč 
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Ve službách královny Alžběty běžná cena 248 Kč naše cena 232 Kč 
Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551–1552 běžná cena 249 Kč naše cena 232 Kč 
Zajati na moři běžná cena 329 Kč naše cena 306 Kč 
Život v poklusu běžná cena 159 Kč naše cena 148 Kč 
Oceány na vlastní oči běžná cena 249 Kč naše cena 232 Kč 
Vikingové běžná cena 289 Kč naše cena 269 Kč 
Historie pražské paroplavby běžná cena: 399 Kč naše cena: 370 Kč K"M"K: 330 Kč
Velký slovník moře a lodí běžná cena: 1492 Kč naše cena: 1395 Kč
Neuvěřitelná cesta běžná cena: 315 Kč naše cena: 293 Kč
Námořnické historky běžná cena: 199 Kč naše cena: 185 Kč
Kuchařský zeměpis běžná cena: 229 Kč naše cena: 215 Kč
Eduard Ingriš běžná cena: - Kč naše cena: 67 Kč
Historické lodě 16. - 18. století běžná cena: 377 Kč naše cena: 350 Kč
Brněnští mariňáci běžná cena: 275 Kč naše cena: 260 Kč
Modré vzpomínky běžná cena: 179 Kč naše cena: 160 Kč
Vltava (Větvička-Rendek) běžná cena: 499 Kč naše cena: 465 Kč
Stavební stroje firmy Lanna běžná cena: 998 Kč naše cena: 928 Kč
Dálná plavba volá běžná cena: 290 Kč naše cena: 270 Kč
Zaniklé Podskalí - Vory a lodě na Vltavě běžná cena neuvedenanaše cena: 400 Kč
Nakladatelství ARES
Válečné lodě 6 běžná cena: 369 Kč naše cena: 343 Kč
Válečné lodě 7 (rozebráno) běžná cena: 389 Kč naše cena: 352 Kč
Válečné lodě 8 běžná cena: 499 Kč naše cena: 464 Kč
Britské palubní letectvo běžná cena: 259 Kč naše cena: 240 Kč
Torpédo pal! běžná cena: 289 Kč naše cena: 269 Kč
Až ke dnu! běžná cena: 319 Kč naše cena: 297 Kč
Němečtí korzáři běžná cena: 329 Kč naše cena: 306 Kč
Vojenské lodě Československa 1918-1959 běžná cena: 89 Kč naše cena: 83 Kč
Nakladatelství Naše vojsko 
Námořní letectvo běžná cena: 799 Kč naše cena: 640 Kč
Orel ve válce běžná cena: 325 Kč naše cena: 260 Kč
Tajemství experimentu PHILADELPHIA běžná cena: 329 Kč naše cena: 265 Kč
Bouře nad Atlantikem I. běžná cena: 329 Kč naše cena: 265 Kč
Bouře nad Atlantikem II. běžná cena: 375 Kč naše cena: 300 Kč
Bouře nad Atlantikem III. běžná cena: 349 Kč naše cena: 279 Kč
Nezapomenutelný Guadalcanal běžná cena: 325 Kč naše cena: 260 Kč
Pátrací ponorka běžná cena: 369 Kč naše cena: 215 Kč
Válečné akce na moři – KOREA 1950–1953 běžná cena: 649 Kč naše cena: 520 Kč
Moderní válečné ponorky běžná cena: 699 Kč naše cena: 600 Kč
Pravda o Kursku běžná cena: 84 Kč naše cena: 70 Kč
PONORKY – Encyklopedie vojenské techniky běžná cena: 355 Kč naše cena: 285 Kč
Nukleární ponorky v akci běžná cena: 335 Kč naše cena: 270 Kč
Victoria Cross Kapitana Roopea běžná cena: 79 Kč naše cena: 65 Kč
Středomoří v ohni druhé světové války běžná cena: 369 Kč naše cena: 300 Kč
Válečné námořnictvo

– Osudy německého válečného námořnictva 1939 běžná cena: 399 Kč naše cena: 320 Kč
Triumf a pád admirála von Spee běžná cena: 169 Kč naše cena: 140 Kč
Ponorky útočí běžná cena: 399 Kč naše cena: 320 Kč
Srážka titánů běžná cena: 199 Kč naše cena: 160 Kč
Šestá flotila běžná cena: 289 Kč naše cena: 235 Kč
Návrat ponorky U720 běžná cena: 199 Kč naše cena: 160 Kč
Krvavé oceány běžná cena: 329 Kč naše cena: 265 Kč
Dönitz a vlčí a smečky běžná cena: 299 Kč naše cena: 239 Kč
Cameronova plavba běžná cena: 219 Kč naše cena: 180 Kč

NAKLADATELSTVÍ "T"
Plavební ročenky:
Plavební ročenka 2008 běžná cena: 100 Kč naše cena: 93 Kč 
Plavební ročenka 2007 běžná cena: 100 Kč naše cena: 93 Kč 
Plavební ročenka 2006 běžná cena: 125 Kč naše cena: 116 Kč 
Plavební ročenka 2005 běžná cena: 125 Kč naše cena: 116 Kč 
Plavební ročenka 2004 běžná cena: 100 Kč naše cena: 93 Kč 
Plavební ročenka 2003 běžná cena: 100 Kč naše cena: 93 Kč 
Plavební ročenka 2002 běžná cena: 100 Kč naše cena: 93 Kč 
Plavební ročenka 2001 běžná cena: 110 Kč naše cena: 102 Kč 
Plavební ročenka 2000 běžná cena: 105 Kč naše cena: 98 Kč 
Plavební ročenka 1999 běžná cena: 100 Kč naše cena: 93 Kč 
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Plavební ročenka 1998 běžná cena: 95 Kč naše cena: 88 Kč 
Plavební ročenka 1997 běžná cena: 90 Kč naše cena: 84 Kč 
Plavební ročenka 1996 běžná cena: 85 Kč naše cena: 79 Kč 
Vůdce malého plavidla (národní průkaz):
Vůdce malého plavidla běžná cena: 240 Kč naše cena: 223 Kč  
Vůdce malého plavidla - plachty běžná cena: 45 Kč naše cena: 42 Kč 
Plavba rekreační lodí (učebnice) běžná cena: 190 Kč naše cena: 177 Kč 
Řád plavební bezpečnosti - textová část běžná cena: 85 Kč naše cena: 79 Kč 
Vůdce rekreačního plavidla (mezinárodní průkaz):
Vůdce rekreačního plavidla - moře běžná cena: 85 Kč naše cena: 79 Kč 
Pravidla pro zabránění srážkám na moři - COLREG běžná cena: 40 Kč naše cena: 37 Kč
Vůdce plavidla a člen posádky plavidla jiného než malého:
Lodník, kormidelník, kapitán běžná cena: 350 Kč naše cena: 325 Kč
Strojmistr, převozník běžná cena: 350 Kč naše cena: 325 Kč 
Vedení plavidla pomocí radaru běžná cena: 25 Kč naše cena: 23 Kč 
Základy konstrukce plavidel běžná cena: 190 Kč naše cena: 177 Kč 
Základy plavební nauky běžná cena: 220 Kč naše cena: 205 Kč 
Další odborné publikace:
Řád plavební bezpečnosti na vodních cestách ČR běžná cena: 235 Kč naše cena: 218 Kč 
Jednotný slovník UN/ECE pro rádiová spojení běžná cena: 170 Kč naše cena: 158 Kč 
Plavební mapa Vltavy pro rekreační plavbu běžná cena: 350 Kč naše cena: 325 Kč 
Plavební mapa Labe pro rekreační plavbu běžná cena: 350 Kč naše cena: 325 Kč 

RANSOMOVKY
Boj o ostrov běžná cena: 199 Kč naše cena: 170 Kč
Holubí pošta (rozebráno) běžná cena: 199 Kč naše cena: 170 Kč
Nechtěli jsme na moře běžná cena: 199 Kč naše cena: 170 Kč
Velká severní? běžná cena: 199 Kč naše cena: 170 Kč
Velká šestka běžná cena: 199 Kč naše cena: 170 Kč
Klub Lysek běžná cena: 199 Kč naše cena: 170 Kč
Záhadné vody běžná cena: 199 Kč naše cena: 170 Kč
Slečna Lee běžná cena: 199 Kč naše cena: 170 Kč
Lysky na severu běžná cena: 179 Kč naše cena: 150 Kč
Petr Kachna běžná cena: 199 Kč naše cena: 170 Kč

PRODUKCE NAKLADATELSTVÍ ARES (mimo lodě a plavbu)
Československé pásové dělostřelecké tahače 
1919–1950 běžná cena: 199 Kč naše cena: 185 Kč
Maďarská armáda 1919–1945 běžná cena: 549 Kč naše cena: 510 Kč
10 800 sestřelů běžná cena: 259 Kč naše cena: 240 Kč
Březen 1939 běžná cena: 369 Kč naše cena: 343 Kč
Cizinci v RAF běžná cena: 219 Kč naše cena: 204 Kč
Čs. obrněná vozidla běžná cena: 599 Kč naše cena: 557 Kč
Dravec temnot běžná cena: 159 Kč naše cena: 148 Kč
Na nebi hrdého Albionu 1 běžná cena: 799 Kč naše cena: 743 Kč
Na nebi sladké Francie 2 běžná cena: 299 Kč naše cena: 278 Kč
Na nebi sladké Francie 1+2 běžná cena: 699 Kč naše cena: 650 Kč
Obrněná technika 5 běžná cena: 349 Kč naše cena: 325 Kč
Obrněná technika 6 běžná cena: 399 Kč naše cena: 370 Kč
Obrněná technika 7 běžná cena: 399 Kč naše cena: 370 Kč
Obrněná technika 8 běžná cena: 399 Kč naše cena: 370 Kč
Obrněná technika 9 (novinka na předvánoční trh) běžná cena: 399 Kč naše cena: 370 Kč
Padáky nad Slovenskem běžná cena: 188 Kč naše cena: 175 Kč
Pancéřoví granátníci běžná cena: 349 Kč naše cena: 325 Kč
Slovenská armáda běžná cena: 459 Kč naše cena: 427 Kč
Výsadkáři a průzkumníci běžná cena: 229 Kč naše cena: 213 Kč

POHLEDNICE
Osobní lodě na našich vodách – Vyšehrad, Kotva, Šumava, Máj, Hynek, Carina, Regina, Nepomuk, Puškvorec,
Visla, Odra, Praha, Bohemia, Šárka, Florentina
Lodě v české historii -s/s Republika, m/s Brno, Svatojánské proudy, s/s Antonin Dvorak a T.G. Masaryk (Liberty
ship)

jeden kus: naše cena: 6 Kč K"M"K: 5 Kč
od pěti kusů: naše cena: 5 Kč K"M"K: 4 Kč
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FILM, VIDEO 
Svědectví vraků I. a II.: 
Příběh lodi Dalmát – osud císařské jachty; 
Zkáza lodi Baron Gautsch (Jadranský Titanik) běžná cena: 195 Kč naše cena: 180 Kč, K“M“K: 170 Kč
Svědectví vraků III.
Námořní bitva S.M.S. Zenty běžná cena: 195 Kč naše cena: 180 Kč, K“M“K: 170 Kč

NÁŠIVKY, ŠTÍTKY, ODZNAKY
Repliky čepicových štítků:
K-01 Čs. plavební společnost Labská, cca 30. léta 20. stol.
K-02 ČSPD, cca 50. až 80. léta 20. stol.
K-03 PPS, cca 90. léta 20. stol.
K-04 Čs. loď Legie, 20. léta 20. stol.
K-05 Čs. loď Republika, cca 50. léta 20. stol.
K-06 Československá námořní plavba, cca 80. léta 20. stol.
K-07 Čs. armáda - loďstvo, od roku 1919
K-08 pouze s kotvou bez označení
K-09 Učiliště ČSPLO, cca 50. léta 20. stol.
K-10 Rakousko-uherské námořnictvo, důstojníci kolem roku 1910
K-11 ČSPLO, kapitán zahraniční plavby
K-12 KčAR (pouze pro členy)
K-13 Obchodní lodstvo U.S. MARINE MERCHANTE (baret)
K-14 (neprodejné)
K-15 ČSPLO, cca 60. až 80. léta 20, stol.
K-16 DP hl. m. Prahy - osobní lodní doprava, cca 80. léta 20. stol.
K-17 Velká Británie - RMS Titanic (důstojníci)
K-18 Italské válečné námořnictvo (důstojníci)
K-19 Japonské válečné námořnictvo (důstojníci)
K-20 Německé válečné námořnictvo (I.WW, důstojníci) zlatá (g), stříbrná (s)
K-21 Velká Británie - Royal Navy
K-22 US válečné námořnictvo (důstojníci)
K-23 Námořní společnost československá (1922)
K-24 Československá plavba dunajská (1. republika)
K-25 pravděpodobně Legiobanka před rokem 1920 (rekonstrukce podle foto z lodi Morava cca 1930)

běžná cena: 200 Kč naše cena: 180 Kč K"M"K: 170 Kč
Nášivky:
B-01 ČSPLO, na sportovní blůzu
B-02 Dunajská pohraniční stráž VMV (rukáv)

běžná cena: 200 Kč naše cena: 180 Kč K"M"K: 170 Kč

MODELÁŘSKÉ PLÁNY JaPa
Katalog. Jméno Typ Původ Měřítko Cena
číslo plánu lodi lodi výkresu
01 s 75 Olympus ponorka, Velká Británie 1 : 75 190 Kč
01 s Olympus ponorka Velká Británie 1 : 100 170 Kč
02 s California ponorka Velká Británie 1 : 100 350 Kč
02 California bitevní loď USA 1 : 200 180 Kč
03 s Richelieu bitevní loď Francie 1 : 100 375 Kč
03 Richelieu bitevní loď Francie 1 : 200 200 Kč
04 s Tirpitz bitevní loď Německo 1 : 100 415 Kč
04 Tirpitz bitevní loď Německo 1 : 200 205 Kč
05 s Sheffield lehký křižník Velká Británie 1 : 100 300 Kč
05 Sheffield lehký křižník Velká Británie 1 : 200 180 Kč
06 s Beowulf pobřežní bitevní loď Německo 1 : 100 200 Kč
06 Beowulf pobřežní bitevní loď Německo 1 : 200 150 Kč
07 s Pietro de Cristofaro korveta Itálie 1 : 100 180 Kč
08 s Kresta raketový křižník SSSR 1 : 100 310 Kč
08 Kresta raketový křižník SSSR 1 : 200 180 Kč
09 s Akagi letadlová loď Japonsko 1 : 100 520 Kč
09 Akagi letadlová loď Japonsko 1 : 200 240 Kč
010 s 50 Brave Borderer torpédový člun Velká Británie 1 : 50 190 Kč
011 s Warspite bitevní loď Velká Británie 1 : 100 355 Kč
011 Warspite bitevní loď Velká Británie 1 : 200 185 Kč
012 s Borodino bitevní loď Rusko 1 : 100 300 Kč
012 Borodino bitevní loď Rusko 1 : 200 180 Kč
013 s Baltimore těžký křižník USA 1 : 100 330 Kč
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Katalog. Jméno Typ Původ Měřítko Cena
číslo plánu lodi lodi výkresu
013 Baltimore těžký křižník USA 1 : 200 180 Kč
014 s 50 MTC-1003 výsadková loď Itálie 1 : 50 160 Kč
015 s Viribus Unitis bitevní loď Rakousko-Uhersko 1 : 100 360 Kč
015 Viribus Unitis bitevní loď Rakousko-Uhersko 1 : 200 195 Kč
016 s 75 I-15 ponorka Japonsko 1 : 75 190 Kč
017 s 50 Grey Goose stíhač ponorek Velká Británie 1 : 50 230 Kč
017 s Grey Goose stíhač ponorek Velká Británie 1 : 100 170 Kč
018 s Long Beach raketový křižník USA 1 : 100 365 Kč
018 Long Beach raketový křižník USA 1 : 200 200 Kč
019 s Le Terrible torpédoborec Francie 1 : 100 270 Kč
019 Le Terrible torpédoborec Francie 1 : 200 170 Kč
020 s Yorktown letadlová loď USA 1 : 100 500 Kč
020 Yorktown letadlová loď USA 1 : 200 240 Kč
021 s 25 Arrow dělový člun Velká Británie 1 : 25 320 Kč
021 s 50 Arrow dělový člun Velká Británie 1 : 50 185 Kč
022 s 50 Combatante III B raketový člun Řecko 1 : 50 260 Kč
023 s Taškent torpédoborec SSSR 1 : 100 250 Kč
023 Taškent torpédoborec SSSR 1 : 200 165 Kč
024 s Missouri bitevní loď USA 1 : 100 445 Kč
024 Missouri bitevní loď USA 1 : 200 235 Kč
025 s Nagato bitevní loď Japonsko 1 : 100 415 Kč
025 Nagato bitevní loď Japonsko 1 : 200 210 Kč
026 s 75 D-3 ponorka SSSR 1 : 75 190 Kč
027 s Fletcher torpédoborec USA 1 : 100 250 Kč
027 Fletcher torpédoborec USA 1 : 200 160 Kč
028 s Penelope lehký křižník Velká Británie 1 : 100 305 Kč
028 Penelope lehký křižník Velká Británie 1 : 200 180 Kč
029 s 50 S-142 torpédový člun Německo 1 : 50 180 Kč
030 s Karlsruhe lehký křižník Německo 1 : 100 300 Kč
030 Karlsruhe lehký křižník Německo 1 : 200 180 Kč
031 s Hatsushimo torpédoborec Japonsko 1 : 100 250 Kč
032 s Hood bitevní křižník Velká Británie 1 : 100 490 Kč
032 Hood bitevní křižník Velká Británie 1 : 200 240 Kč
033 s 75 U-VII B ponorka Německo 1 : 75 190 Kč
033 s U-VII B ponorka Německo 1 : 100 170 Kč
034 s 50 Gyoraitey torpédový člun Japonsko 1 : 50 200 Kč
035 s Bouvet bitevní loď Francie 1 : 100 360 Kč
035 Bouvet bitevní loď Francie 1 : 200 200 Kč
036 s Jamato bitevní loď Japonsko 1 : 100 480 Kč
036 Jamato bitevní loď Japonsko 1 : 200 240 Kč
037 Arizona bitevní loď USA 1 : 100 380 Kč
037 Arizona bitevní loď USA 1 : 200 220 Kč

P01 s 75 La Drac'ene galéra Francie 1 : 75 260 Kč
P01 s La Drac'ene galéra Francie 1 : 100 200 Kč
P02 s 50 Victory řadová loď Velká Británie 1 : 50 460 Kč
P02 s Victory řadová loď Velká Británie 1 : 100 240 Kč

Knihy JaPa
01
02 Bismarck 580 Kč
03 Americké válečné lodě 1914-18 300 Kč

Poznámka:
Všechny ceny jsou včetně DPH. Naši další nabídku i obchodní podmínky zásilkové služby najdete na naších
stránkách www.mare-czech.cz i ve starších „Mokrých“ knihách. Nenajdete-li uvedené tituly v objednávkovém for-
muláři, napište požadované tituly do kolonky „Máte-li nám co sdělit“. Veřejným knihovnám poskytujeme slevu
30 % na tituly vlastní produkce.

Za nakladatelství Mare-Czech 

Marek Přikryl
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