
50 | 51

Když jsem letos na začátku roku končil týden rybaření na lodi svých snů, definitivně 
se mi potvrdilo, že je o několik úrovní jinde. Nebyla to nejúspěšnější rybářská výprava, 
kterou jsem zažil, ale budu na ni stále rád vzpomínat. Někteří z nás to s krásnými věc-
mi mají podobně. A jsou i tací, kteří si své sny a radosti ze života plní nejen v portfoliu 
auto, hodinky, notebook, telefon, ale třeba i loď. Těch rybářských existuje bezpočet. 
Od jednoduchých přes standardní až po luxusní. Do posledně jmenované kategorie 
nejen s ohledem na celkovou cenovku patří i RiverFOX 470, kterou jsem měl mož-
nost vyzkoušet si ve výbavě, pro niž se bezpochyby hodí „bazarnická“ hláška o plné 
palbě, a to v krátkém testu na orlické přehradě. Věřte, že zábava to byla parádní!

Text | Radek Diviš | Foto | autor

RiverFOX 470 je 4,7 m dlouhá a 1,83 m širo-
ká plastová rybářská loď pro přepravu maxi-
málně 5 osob s ponorem 18 cm, maximálním 
povoleným výkonem motoru 75 HP a  hmot-
ností 265 kg. Tolik v základních obrysech nád-
herně provedená loď v elegantní modro-šedé 
barevné kombinaci s nerezovými doplňky.

Pro pohodlí a  spokojenost svého majitele 
byla loď, které v  základní verzi prakticky nic 
nechybí, vybavena ještě prvotřídními pohon-
nými jednotkami a  sonarovou technikou. Při 

pohledu dovnitř zaujme ergonomické řešení 
řídicí konzole, o  jejíž funkční důležitosti v  ry-
bářské lodi mám osobně pochyby, ale pokud si 
majitel bude chtít o dovolené zařádit s rodin-
kou, pak to smysl nepostrádá.

Velmi pohodlná jsou obě sklápěcí křesla, ať už 
pevné řidičovo s úložným prostorem, nebo otoč-
né spolujezdcovo. Úložných prostor je na  lodi
celá řada. Máme tady větší i menší boxy a také 
prostor pro transport složených prutů nebo ná-
drž na živé nástrahy s čerpadlem. Paluba i vni-

třek lodi jsou vyloženy příjemným kobercem 
tlumícím hluk a zvyšujícím komfort posádky. 

Vyvýšená podesta s  otočným odpruženým 
sedákem je inspirována bassovými loděmi 
a  stejně tak i  funguje. Nutno však přiznat, že 
koncepce tohoto typu lodě nemá a  ani kvůli 
tvaru nemůže mít onu neskutečnou „skálopev-
nou“ stabilitu jako speciální čluny koncipované 
pro lov okounků, přesto je pro rybaření napros-
to v pořádku. Stát, případně sedět na otočném 
sedáku lze i na zadní podestě, která je oproti té 
na přídi výrazně užší. Vyšší borty jsou navíc zá-
rukou větší bezpečnosti na revírech, kde často 
fouká a tvoří se velké vlny.
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Je také potřeba zmínit skutečně špičkové 
komponenty, kterými byla tato loď vybavena. 
Pohonnou jednotku tvoří 60koňový motor 
prémiové značky Mercury. Nikoho asi příliš 
nepřekvapí, že funguje tak, jak se od něj oče-
kává, tedy výtečně. Na  přídi je další doslova 
„bomba“ v podobě nového příďového moto-
ru Lowrance Ghost! Povídání o něm si však ne-
cháme na samostatný redakční test. Dokonalý 
celek pak dotvářejí 2 úžasné 9palcové sonary 
Lowrance HDS Live se sondou Active Imaging 
3 v 1 a doplňkovou sondou LiveSight pro živé 
informace o aktuální situaci pod lodí. Sečteno 
a podtrženo: výbava snů!

Na vodě se loď chová klidně, předvídatelně 
a  ochotně následuje výzvu motoru směrem 
do  skluzu. Při cestovní jízdě si můžete užívat 
i  svět kolem, protože příčná a  boční stabilita 
jsou fantastické, řízení je přesné, z křesla máte 
dokonalý přehled a loď jede jako po kolejích. 
V den testování jsme měli štěstí na krásné bez-
větrné a slunečné počasí, a tak jsme loď ve vl-
nách prověřit nemohli. Ale soudě podle dobré 
manévrovatelnosti a hladkých přejezdů těch, 
které jsme si sami vytvořili, nebudete s  nimi 
bojovat ani v  reálu. A  je potřeba také zmínit, 
že posádka má pro sebe při jízdě i rybaření do-
statek prostoru a nadstandardní komfort.

Co říci závěrem? RiverFOX 470 je téměř 
5metrová, sportovně a  dravě vyhlížející loď, 
o  jejíž kvalitách není pochyb. Pro rybaření, 
mám na  mysli přívlačové techniky, je vyba-
vena luxusně a stejný standard poskytne po-
sádce 2 až 3 rybářů. Je to ve všech ohledech 
a mnoha detailech velmi povedená loď, a po-
kud by si někdo chtěl splnit sen, nelze než 
s klidným srdcem doporučit.

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

zapůjčení lodě a možnost otestování.

▼
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VÝBAVA LODI: řídicí konzole s  převodkou ří-
zení, křeslo řidiče PREMIUM High se schránkou, 
otočné křeslo spolujezdce PREMIUM High, od-
pružený příďový otočný sedák, 6× úložný pro-
stor, 2× úložný prostor na pruty o délce 123 cm, 
nádrž na živé nástrahy, el. příprava na montáž 
příďového motoru 12 V, kompletní nerezo-
vé vazáky a  oka, kompletní elektroinstalace 
12 V s vypínači a pojistkami, 2× úchyt na nápo-
je, automatická bilge pumpa, koberce na pod-
laze a palubě, automatická nabíječka pro 2 aku-
mulátory s  DVSR ekvalizérem 12 V, navigač-
ní světla, vrcholové světlo, vestavný klakson,
2× zásuvka na 12 V, 4× osvětlení paluby, tlu-
miče na vyklápění bakyst, 4× reling, odkládací 
plastové misky v  bakystách, nádrž na  palivo 
s ukazatelem 48 l, transportní potah.

TECHNICKÉ DETAILY:
• délka 470 cm
• šířka 183 cm 
• hmotnost 275 kg 
• ponor 18 cm
• maximální výkon motoru 75 HP
• počet osob 5 
• kategorie C

CENA ZA LOĎ V UVEDENÉ VÝBAVĚ:
264 051 Kč

CENY DOPLŇKOVÝCH KOMPONENTŮ:
Mercury F 60 ELPT EFI:
186 117 Kč
Příďový elektromotor
LOWRANCE GHOST 47":
95 399 Kč
Echoloty Lowrance HDS LIVE 9
(se sondou Active Imaging 3 v 1):
2× 62 889 Kč
Lowrance HDS sonda LiveSight:
40 899 Kč
Propojovací kabel NMEA starter kit:
2 745 Kč
Příslušenství (DEEP CYCLE [GEL] baterie 
GOOWEI ENERGY OTD100, 100 Ah, 12 V E7306, 
nabíječka FST ABC-2410D, 24 V, 10 A E5597, 
balancér aktivní HA01, 2× 12 V E7093, MB-36 – 
RAM heavy-duty 2-1 / 4" kloubový držák):
20 050 Kč

CENA KOMPLETU:
735 039 Kč (bez podvozku)
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