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S výběrem rybářské lodi je to podobné jako s auty. Mezi tím, co byste si skutečně 
přáli, na co reálně máte a kolik peněz nakonec utratíte, existuje většinou celá plejáda 
kompromisů. Asi to není nic proti ničemu, protože rybářskou loď využijete jen „pár“ 
dní v roce. Na druhou stranu píše se rok 2020 a standardy spolu s lovnými metodami 
jsou úplně jinde než za časů našich otců a dědů, kterým k radosti stačila obyčejná 
dřevěná pramička. RiverFOX 400 je velmi zajímavou menší rybářskou lodí inspirova-
nou populárními bassovými plavidly. A i když jí do „dospělé“ bassové lodi ještě něco 
málo chybí (život je bohužel samý kompromis), zábava s ní v krátkém testu na orlické 
přehradě byla přesto mimořádná!

Text | Radek Diviš | Foto | autor

RiverFOX 400 je 4,00 m dlouhá a 1,65 m ši-
roká plastová rybářská loď pro přepravu maxi-
málně 3 osob (ideální pro 2 rybáře) s ponorem 
22 cm, maximálním povoleným výkonem mo-
toru 30 HP a  hmotností 180 kg. Tak nějak lze 

v hrubých obrysech a celkem přesných datech 
představit tuto opticky velmi povedenou, ry-
bářsky koncipovanou plastovou loď.

Jak už bylo řečeno, rybářsky zaměřená loď 
nabízí svému majiteli nejen oku lahodící ra-

dost, ale i velkou porci pohodlí a praktičnosti. 
Je vybavena množstvím úložných prostor, kte-
ré pomohou přehledně uspořádat rybářské 
vybavení a  zároveň udržovat na  palubě po-
třebný pořádek, aby rybaření a komfort šli ruku 
v ruce. Do těch nejdelších lze pohodlně umístit 
rozložené kratší přívlačové pruty (do 228 cm), 
v  zadní pasáži se najdou skladovací prostory 
u nádrží a akumulátoru a v přídi máme trojici 
velkých boxů pro umístění dalšího rybářského 
materiálu, oblečení a  proviantu. Ve  špičce je 
ještě úložný prostor na  klasickou a  driftovací 
kotvu. Paluba i  vnitřek lodi jsou vyloženy pří-
jemným, neutrálně šedým kobercem tlumícím 
hluk a zvyšujícím komfort posádky.

Vyvýšená podesta s otočným odpruženým 
sedákem je inspirována bassovými loděmi 
a stejně i funguje. Tak jako u většího modelu 
RiverFOX 470 je potřeba přiznat, že koncep-
ce tohoto typu lodě nemá a  ani kvůli tvaru 
nemůže mít onu neskutečně „skálopevnou“ 
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stabilitu jako speciální čluny koncipované 
pro lov okounků. Přesto každý, kdo přesed-
ne z  běžné laminátové veslice, zaznamená 
diametrální rozdíl. Stát, případně sedět lze 
i na zadní podestě, která je oproti té na přídi 
samozřejmě výrazně užší. Nižší borty vybave-
né kvartetem vazáků a stejným počtem relin-
gů svůj handicap vyrovnávají delší vystupující 
hranou, která při větších vlnách chrání po-
sádku před postříkáním vodou. Je nutné říci, 
že RiverFOX 400 má své limity, které uživatel 
záhy objeví, a byť toho loď zvládne hodně, je 
potřeba vždy v první řadě myslet na bezpeč-
nost posádky i svoji vlastní.

Pohonnou jednotku tvoří perfektně odpru-
žený 30koňový motor prémiové značky Mer-
cury. Nikoho asi příliš nezaskočí, že funguje 
tak, jak se od něj očekává, tedy výtečně, a pro 
loď je výkonově optimální. Na přídi je ověřená 
pohonná jednotka v  podobě příďového 12V 
elektromotoru Motorguide Xi5 GPS. Povídání 

o něm si však necháme na samostatný redakč-
ní test, kdy ho postavíme proti novému Ghos-
tu od značky Lowrance.

Na  vodě se loď chová velmi klidně, dobře, 
předvídatelně se s  ní manévruje a  celkem 
ochotně jde do  skluzu. Při plynulé cestovní 
jízdě jsou příčná a boční stabilita fantastické. 
Trochu horší je to v klidové poloze, ale to bývá 
daň kompaktnějších rozměrů. RiverFOX400 se 
řídí ručně. Díky absenci řídicí konzole je tak 
v lodi krásný prostor pro rybaření. V den sou-
běžného testování s  modelem 470 panovaly 
optimální podmínky, tedy krásné bezvětrné 
a  slunečné počasí, a  tak jsme loď v  reálných 
vlnách prověřit nemohli. Soudě ovšem podle 
dobré manévrovatelnosti a hladkých přejezdů 
těch, které jsme si sami uměle vytvářeli, s nimi 
nebudete bojovat ani v reálu. Je potřeba také 
zmínit, že posádka má pro sebe při jízdě i ry-
baření velmi příjemný komfort.
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VÝBAVA LODI:
úložný prostor – 5 ks, úložný prostor na pruty 
– délka 228 cm, elektrická příprava na mon-
táž příďového motoru, kompletní nerezové 
vazáky a oka, kompletní 12V elektroinstalace 
s vypínači a pojistkami, automatická bilge 
pumpa, koberce na podlaze a palubě, navi-
gační světla, vrcholové světlo, vestavný klak-
son, zásuvky na 12 V – 2 ks, osvětlení paluby 
– 3 ks, tlumiče na vyklápění bakyst, relingy 
– 4 ks, odkládací plastové misky v bakystách, 
magnetický úchyt na drobnosti, příďový 
otočný sedák, transportní potah.

TECHNICKÉ DETAILY:
• délka 400 cm
• šířka 165 cm 
• hmotnost 180 kg 
• ponor 22 cm
• maximální výkon motoru 30 HP
• počet osob 2/3
• kategorie C/D

CENA ZA LOĎ V UVEDENÉ VÝBAVĚ:
186 570 Kč

CENY DOPLŇKOVÝCH KOMPONENTŮ:
Mercury F 30 ELPT EFI:
120 806 Kč
Příďový elektromotor Motorguide
Xi5-55FW 54" 12 V FP SNR GPS včetně 
rychloupínací desky:
56 317 Kč

CENA KOMPLETU:
363 693 Kč (bez podvozku)
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Co říci závěrem? RiverFOX 400 je téměř 
4metrová, dynamická rybářská loď pro dva, 
maximálně tři rybáře, o  jejíchž kvalitách 
a dobrých jízdních vlastnostech není pochyb. 
Pro přívlačové rybaření tady sice ještě pár dů-
ležitých doplňků chybí, ale to je záměr, aby 
pořizovací cena nebyla tak vysoká. Osobně 
bych si určitě mimo echolot pořídil nějakou 
� xaci na pruty pro delší přejezdy, jednoduchý 
držák na  pruty, držáky na  trolling a  otočné 
křeslo na zadní palubu. Stojíte-li před volbou 
svého nového rybářského miláčka, rozhodně 
si „čtyřstovku“ zařaďte do  užšího výběru, bu-
dete velmi mile překvapeni.

Redakce Českého rybáře děkuje � rmě Wavy 
Boats za ochotu, perfektní organizaci testu, 

zapůjčení lodě a možnost otestování.


