Firma VODÁK sport
slaví v letošním
roce 10 let
od svého vzniku.
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Pyranha REV
Pyranha letos způsobila další
REVoluci v kajacích. Nikoho to moc
nepřekvapí, vždyť Pyranha udává směr
vývoje lodí přes třicet let. Již první plastové kajaky jako Everest, MountenBat
byly legendami. O Micru by se dalo
psát mezi extrémními jezdci hodně
dlouho. Snad nejviditelnější REVolucí
bylo představení Inazone.
Už je to deset let, co byl tento geniální REVoluční kajak vyroben. Tehdy
to byla moderní rodeovka, na niž jezdili
snad všichni. Byla tak dobrá, že vytvořila zcela novou kategorii kajaků zvanou playboat. Vyšly z ní snad všichni
světoví výrobci a vyrábí se dodnes. H2
vytvořila také svoji kategorii lodí, a to
kombinaci extrému a hravé turistické
lodi. Když přišla Pyranha se Sub 7,
byla s vývojem o dva roky napřed před
konkurencí. Málokdo to tehdy ocenil,

i když na SUB 7 získala rodeová jezdkyně Kateřina Migdauová jedinou zlatou medaili na mistrovství světa v rodeu pro české barvy. Ale s příchodem
legendární rodeovky S6 už ocenění
přišlo. Kompletní česká výprava na MS
v Gratzu jela na Pyraních.
Celý svět se S6-tce přizpůsobil.
Všechny triky, které lze v rodeu udělat, dokážete právě na S6. Samozřejmě
vývoj šel dopředu, ale S6 zůstala legendou a odstartovala REVoluci v rodeu.
Další revoluce přichází právě teď!

Aktuálně:
na základě rozsáhlé ankety mezi
obchodníky se outdoorovým vybavením se kajaky značky Pyranha
staly v roce 2007 nejprodávanějšími
loděmi na divokou vodu v USA.

Perfektně vyvážený objem, radikální
žlábkové hrany, dno i paluba vychytané
do posledního detailu. To vše dělá z nového kajaku Pyranha REV tu nejvýkonnější rodeovou mašinu, kterou dokáže
zkrotit i méně zkušený jezdec. Hřebec
pro mistry, poslušný koník pro začátečníky. Navíc ve čtyřech velikostech
z nichž jedna je opravdu unikátní!!
REV M/L.
Když jsem se poprvé dozvěděl, že
M/L neznamená u této lodi Medium/
Large, tedy něco mezi střední a velkou velikostí lodi, ale že to znamená
Medium – LONG věděl jsem, že je
to loď právě pro mě. Tento REV je
ještě REVolučnější než jeho další tři
bráškové. Je to úplně nová koncepce
rodeového kajaku. Konečně s sebou

vodák s dlouhýma nohama nemusí
tahat obrovský objem lodi jen proto,
aby se do lodi vešel. REV M Long je
jen nepatrně delší jak REV M, ale je
vytvarován tak, aby se do něj při zachování stejného objemu pohodlně vešel
člověk přes 190 cm a čtrnáctkou nohou
a nemusel vážit přes 100 kg, aby s lodí
něco udělal.
Pyranha REV je prostě unikátní
revoluční rodeovka, která nemůže
vodákovo srdce nechat klidným.
Konečně zase stojí za to vyměnit svoji
starou dobrou rodeovku! Skočte do ní.
Testovat můžete v prodejnách VODÁK
sport, nebo v Pyranha test centru
Dronte. Další novinky o legendárních
Pyranha kajakcích najdete v češtině na
www.pyranha.cz, popřípadě v katago(ji)
logu VODÁK sport 2008.

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
chtělo by se nám na začátek úvodníku
zvolat něco ve smyslu: „Konečně jaro,
to jsme se načekali.“ Ale nemůžeme.
I v době, kdy měly hrát hlavní roli
běžky, sjezdovky nebo brusle, svádělo
zimní počasí spíše k vyjížďkám na
vodu.
A tak už na začátku března, kdy lodě
ještě obvykle spí v garážích a loděnicích, byly na říčkách k vidění početné
skupiny nedočkavých vodáků.
Pravé jaro však přišlo teprve nedávno.
Za okny se začaly objevovat první tulipány, třešňové aleje rozkvetly a na českých i zahraničních řekách začalo být
rušno.
Většina vodácky oblíbených řek už
zažila své oficiální a tradiční Otevírání,
a tak už nic nebrání tomu, abyste také
vy začali plánovat tu nejlepší, Vaši
vodáckou dovolenou. Kousek za domem
na oblíbeném potoce nebo daleko od
domova na prestižním veletoku. Vždy
však s lidmi, se kterými se budete cítit
příjemně.
A co že vám vlastně přinášíme v našem
kdovíkolikátém vydání?
Není toho málo: Test nových lodí,
pohled na Slovensko, informace o
WWP a v neposlední řadě možnost
vyhrát TŘI VODÁCKÉ ZÁJEZDY.
Přejeme Vám příjemné jarní počteníčko.
Vaše První vodácké noviny
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KATALOG a CENÍK 2008
je na světě.

Dlouhých deset let shrnuli majitelé VODÁK sportu do následujícího krátkého povídání, které se objevilo i v letošním katalogu. Desáté výročí bude
celý letošní rok připomínat narozeninové logo s dominantní desítkou.
Rok 2008 je pro firmu VODÁK sport
rokem jubilejním. Je tomu již 10 let, co
jsme s kamarády otevřeli první vodáckou prodejnu. Z vypůjčených peněz
jsme pořídili starý prodejní pult, první
auto (trabant) a nejnutnější vybavení.
Aby prodejna nebyla prázdná, nafoukli
jsme zapůjčené Coloredo a doprostřed
místnosti postavili stan, který jsme však
v pátek balili a jezdili s ním na víkendy.
V půjčovně jsme nabízeli lodě našich
přátel a rodičů... Psal se rok 1998.
Deset let uteklo jako voda a firma
VODÁK sport se proměnila. Stala se
výhradním zástupcem několika světových značek, již dlouhou dobu funguje jako velkoobchod a u nejednoho
z výrobců vodáckého vybavení se pyšní
titulem „největší odběratel“. V současné
době sdružuje čtyři kamenné provozovny v Česku i na Slovensku, navíc má
on-line prodejnu na internetu. V zimním
období se prodejny VODÁK sport proměňují na ráj běžkařů a stávají se speciálkou pro běh na lyžích.

V průběhu let vznikala Akademie
VODÁK sport. Jejím posláním je vzdělávat zájemce o vodní turistiku a běh na
lyžích v oblasti dovedností a především
v otázkách bezpečnosti. Akademie provozuje vodáckou školu, pořádá školní
výlety, kurzy eskymování, různé druhy
školení, hudební koncerty a další akce.
Během deseti let své existence podpořila firma VODÁK sport několik
významných vodáckých expedic a průběžně podporuje spřátelené neziskové
(tt)
organizace.

Žádejte zdarma
Vše pro
www.vo vodáky
dak-spor
na kterékoli
t.cz
KATALO
G
prodejně
a CENÍK
2008
VODÁK sport
nový katalog
a ceník.
Přehled lodí
a komentáře
v Češtině,
kalendář vodáckých akcí, srovnávací tabulky,
informace o novinkách a kontakty.
To vše v oblíbeném kapesním
formátu A6 na více barevných
stranách.
20

Může slavit každý:
Oslavy se může zúčastnit doslova
každý návštěvník kterékoli prodejny
VODÁK sport. Celý rok, týden
co týden, se ve všech prodejnách
losuje o ŠAMPAŇSKÉ SE DVĚMA
SKLENIČKAMI. Výhra není podmíněna žádným nákupem, jak bývá u podobných soutěží zvykem. Opravdu stačí
jen přijít a vyhrát. Zkuste svoje štěstí.
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Na vodě v pohodě.

Vodácký areál Čunovo Welká Wodácká Pouť

Na jednom z nejkrásnějších a největších vodáckých kanálů ve
střední Evropě v Čunově probíhají velké změny. Vodní dílo už nepatří
Vodohospodarské výstavbě, ale akciové společnosti Danubia Invest. Na
novinky a změny, které probíhají v posledních měsících, jsme se zeptali
Tomáše Langha, známého pro všechny vodáky jako Tamba, který pracuje
ve svazu raftingu jako sekretář Svazu.
Tambo, začněme od začátku. Proč
už Vodohospodářská výstavba nevlastí
vodácký areál Čunovo a získala ho akciovka Danubia Invest?
Po dlhých rokoch, keď kanal v Čunove chceli prevziať vodný slalomári,
odovzdali tento kanál do prenajmu na
25 rokov tejto firme. Danubia Invest.
Táto firma má už okolo kanála pozemky
v prenajme na 99 rokov.
Doslechl jsem se o velkých změnách,
dostavbě několik let zavřeného hotelu
u kanálu, přestavbě některých pasaží v ramenech a dokonce, že paralelně potečou
obě ramena najednou. Mužeš nás trochu
zasvětit?
Hotel je v rekonštrukcii a má byť
otvorený 15. mája. Na kánali prebiehajú
úpravy, tak aby sa dalo jazdiť na oboch
kanáloch súčasne.
Velký otazník byl i nad finanční stránkou. Už je hotový ceník? Kolik stojí pro
příklad hodina ježdění pro kajakáře?
Ceník je hotový, a nepoteším nikoho,
cena za hodinu pre kajak je:
8–12 h
450 Sk/hod.
12–16 h
550 Sk/hod.
16–20 h + víkend
650 Sk/hod.
raft R6
1.600 Sk/hod.
Podobne sa zdvihli všetky ceny.

Většině organzací i komerčním firmám se
změny moc nelíbí. Prý vznikla nebo má
vzniknout i petice?
Neviem komu sa toto môže páčiť,
ale je to fakt dnešných dní. Na kanáli
konečne prebiehajú po dlhých rokoch
neakéj práce. S akým výsledkom to uvidíme.
Jaký bude mít tato změna dopad na celkový rozvoj vodáctva v Bratislavě a vlastně
na celém Slovensku?
Môžem hovoriť len za rafting a vodné
ródeo. Budúcnosť bude asi taká, že
vodný kanál v Čunove budeme používať čoraz menej. Tento rok budeme na
kanáli asi tretinu objemu hodín minulého roku.
Tambo, děkuji za rozhovor.
(mr)

Rok se s rokem
sešel a od časného
jara probíhají přípravy již osmého
ročníku
Welké
Wodácké Pouti.
Pevně věříme, že tentokrát bude vody
Vírské nádrži dostatek a konání letošní
WWP nic neohrozí. Byla by to veliká
škoda, neboť už teď je jasné, že WWP
2008 přinese opět spoustu zábavy i poučení.
Nebude chybět AIR RODEO.
Odměněni tentokrát nebudou jen vítězové, ale všichni účastníci této jedinečné show, při které ve válci soutěží
nafukovací čluny. Můžete se těšit na
lanové aktivity v podání profesionálů
z občanského sdružení Barbínek,
Žonglování za asistence členů Cirkusu
a v neposlední řadě také nácvik
záchrany a následné resuscitace za
přísného dohledu členů záchranné
zdravotní služby.

ŠKOLENÍ
instruktorů a cvičitelů
vodní turistiky
a raftingu v Brně

Veletrh Šport v Bratislavě
V březnu jsme navštívili veletrh Šport v Bratislavě. Přestože se tato výstava řadí k největším na Slovensku, počet
vystavovatelů a obsazenost pavilonu nás nemile překvapila. Na názor vystavovatele jsme se zeptali spolumajitele firmy VODÁK sport Slovakia Martina Rady.
Martine, jaký byl tvůj první dojem po
otevření výstavy?
Jak už jsi sám naznačil, sportovní
výstava byla dosti v komorní velikosti.
Nebyla totiž jen o sportu, ale v dalších
pavilonech byly k vidění motorky, což
byla hlavní doména veletrhu. A pak dále
rybářství a volný čas. Ale svou velikostí
sahá třeba brněnskému Sport lifu tak po
kotníky. Jen pro představu, tak ve sportovním odvětví tam bylo okolo dvaceti
vystavovatelů.
A co poté, když se výstava blížila ke
konci? Změnil jsi názor?
Abych řekl pravdu, tak ano. Lidí přišlo opravdu hodně, samozřejme zvlášť
o víkendu. Samotné vodáctví není na
Slovensku ještě taková „masová záležitost“ jak třeba na Vltavě, ale na druhou
stranu už teď cítím návratnost veletrhu.
Na ploše společně s tebou vystavovala
firma Alpisport. Máte na Slovensku nějaké
společné plány?
S firmou Alpisport, zabývající se výrobou outdoorového vybavení, spolupracujeme relativně krátkou dobu. Chceme
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Po skončení vodáckého programu
bude následovat výhlášení vítězů v jednotlivých kategorích a tradiční bohatá
tombola. Již nyní jsou v osudí vodácké
zájezdy a hodnotné ceny.
Po loňské plánované a neuskutečněné premiéře se letos poprvé odstartuje festival Ve Víru tónů. V rámci festivalu se představí slavné i méně známé
hudební skupiny, také cestovatelé se
svými foto i filmovými díly. Rodí se
tak jedinečný festival spojující dobrou
muziku a cestovatelské besedy.
V neděli bude Svratka připravena ke
splutí od Vírské přehrady třeba až do
Brna.
Pořadatelem akce je opět VODÁK
sport ve spolupráci s vodáckým oddílem RACEK Brno.
Mediálním
partnerem
Welké
Wodácké pouti se pro letošní rok stal
magazín HORYDOLY, který bude
na svých stránkách informovat jak
o přípravách, tak o průběhu akce.
www.horydoly.cz
Ostatní partnery WWP 2008 hledejte na www.vodak-sport.cz/akademie

jejich výrobky dodávat do outdoorových
obchodů po celém Slovensku. Veletrh to
měl celé odstartovat, ale to se nám zatím
nepovedlo. Je to totiž úplně o něčem
jiném než ve vodáckém světě. Trh už je
i na Slovensku dosti přehlcený.
Vystavuješ široký sortiment zboží určený
nejen pro vodáky. O které výrobky jevili
návštěvníci největší zájem?
Tím, že byl sportovní veletrh spojený
s rybařským, tak hlavním hitem byla pramice Noe Rejnok. Z outdooru by pak za
zmínku ještě stála naše nabídka italského

výrobce trekových bot AKU a nafukovací
karimatky. Ale hlavně byla poptávka po
vodáckém sortimentu.
Měl jsi vůbec čas projít stánky okolních
vystavovatelů? Zaujalo tě něco?
Motorky nejsou moje krevní skupina,
takže mohu jenom zmínit překonávání
slovenských rekordů, které bylo součástí
Športu. Některé disciplíny byly opravdu
humorné.
Přemýšlíš o účasti na příštím ročníku?
Vzhledem ke každoročnímu zvyšování
ceny ještě nevím. V nejbližší době chceme
navštívit sportovní veletrh v Bánské
Bystrici, který se koná na podzim. (tt)

Jedete o prázdninách na vodácký
tábor? Chcete být aktivní ve vedení
vodáckého oddílu? Informujte se na
možnost získání titulu Instruktor (cvičitel) vodní turistiky a raftingu.
Nejbližší (a jediný předprázdninový)
termín školení v Brně: 29. května až
1. června 2008.

VODÁCKÁ
ŠKOLA
Měsíční kurzy (kajak, kánoe, raft)
pro začátečníky a mírně pokročilé
– výuka jízdy na divoké vodě, záchrana a bezpečnost
na vodě. Osm lekcí po dvou hodinách, jeden půldenní
a jeden dvoudenní výjezd na divokou vodu.

Jednodenní kurzy „Řekou napříč Brnem”
ideální pro občasné vodáky,
školní či ﬁremní kolektivy.
– základní záběry, bezpečnost na vodě.

Individuální kurzy (kajak, kánoe, raft)
ušijeme vám výuku na klidné i tekoucí vodě na míru

Základy záchrany na divoké vodě
- půldenní kurz pro všechny, kteří si uvědomují
riziko vodáctví

Bližší informace:
tel.: 545 214 430
e-mail: tomas@vodak-sport.cz
www.vodak-sport.cz

DŘEVĚNÁ A PLASTOVÁ PÁDLA
Michal Mráček – pádla PANDA, www.qnet.cz/panda, e-mail: panda@qnet.cz
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Na vodě v pohodě.

Aktualita
z brněnské
přehrady

Již po mnoho let trápí brněnskou přehradu obrovské množství sinic. Stalo se
již pravidlem, že s prvními teplými dny
přichází oznámení hygieniků „koupání
se nedoporučuje, popřípadě zakazuje“.
A tak pláže chřadnou, prázdné kiosky
nefungují a neustále se mluví o čištění
přehrady. V poslední době prosákla na
veřejnost informace o úplném vypuštění přehrady a mohutném bagrování.
O nejčerstvější informace jsme poprosili
ing. Marka Viskota z Povodí Moravy.
„Od úplného vypouštění přehrady se
prakticky ustoupilo. V současné době
pracujeme na projektu tzv. Airačních
věží. Čištění by mělo probíhat za takového stavu vody, při kterém nebude
ohrožen život ve vodě ani pod ní. Pokud
bude k dispozici dostatek financí, práce
mohou být započaty v roce 2009.“
Pevně věříme, že nová metoda přinese ovoce a obyvatelé Brna se začnou
na svůj oblíbený „prýgl“ opět vracet.
(ji)

NOVÝ KAJAK
do oddílu ZDARMA?
...bláhové představy
se staly realitou
více info na www.vodak-sport.cz

Co nového
na internetu

Na stránkách www.vodak-sport.cz přibyla nová rubrika – Vodácká seznamka.
Jedete na vodu a chybí vám někdo do
party? Hledáte něco víc než jen parťáka
na dovolenou? Mrkněte na vodáckou
seznamku.
Na stále více navštěvovaných stránkách
www.vodackybazar.cz neustále přibývají
nové staré lodě. Největší výběr použitého
vodáckého vybavení na českém internetu.
V novém kabátu a s novým obsahem jsou od letošní zimy stránky
www.vodak-sport.cz/akademie. Přehledně
můžete vidět, co všechno akademie
VODÁK sport dělá pro své příznivce.
Školní výlety, firemní akce, koncerty, školení, Welká Wodácká pouť.
Jak jsme na podzim slibovali,
mají za sebou první sezonu stránky
www.behnalyzich.cz. Přinášejí informace
ze světa letošního veleúspěšného sportu.
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Z činnosti Akademie
Na činnost akademie VODÁK sport
můžete narazit „na každém rohu“.
Příjemným a originálním zakončením roku 2007 byl VÁNOČNÍ
KONCERT v ruském rytmu. Oba
interpreti dokázali oslnit početné publikum svými nevšedními výkony. Máši
Kubátové i skupině Sudaruška jsme
následně mohli držet pálce v novácké
soutěži X-faktor, která se na obrazovkách objevila letošní jaro.

Zimní ESKYMOVÁNÍ právě skončilo, v průběhu zimy se eskymácký
obrat naučilo v brněnském bazénu přes
30 nových účastníků. Také VODÁCKÁ
ŠKOLA má své další absolventy a pro
rok 2008 se rozšiřuje o další zkušené
lektory. Chcete-li se rychle a dobře
naučit základům jízdy na kajaku, kánoi
nebo raftu, vyzkoušejte. Nejoblíbenější
měsíční kurzy jsou završeny víkendovým splutím Salzy. Novinkou v letošní
činnosti akademie jsou jednodenní
kurzy ZÁKLADY ZÁCHRANY NA
DIVOKÉ VODĚ. Kurzy jsou určeny
pro všechny začátečníky i zkušené
vodáky, kterým není lhostejná bezpečnost na řekách. Pokud máte ve svém
okolí školáka, upozorněte ho na možnost prožít ŠKOLNÍ VÝLET na vodě.
Ať už jednodenní či vícedenní výlety na
spoustě řek pořádá Akademie VODÁK
sport již pátým rokem. Druhým rokem
pokračuje projekt ŘEKOU NAPŘÍČ
BRNEM. Tříhodinová plavba je určena

školním či firemním kolektivům, ale
také jednotlivcům a rodinám, kteří se
pod odborným dohledem chtějí naučit
základům jízdy na vodě.
V plném proudu jsou také přípravy
na akci Welká Wodácká Pouť.
(tt)

YAK na českém trhu
Jak bylo avizováno v minulém čísle
Prvních vodáckých novin, v síti prodejen VODÁK sport se objevila nová
značka vodáckého oblečení YAK.
Anglická firma YAK, která část
svého sortimentu vyrábí pod značkou CSR, vyrábí především kvalitní
vodácké vesty, a to jak pro sváteční
jezdce, půjčovny a cestovní kanceláře,
tak pro extrémní vodáky. Vesty vynikají kvalitou zpracování, funkčností
a v neposlední řadě příznivou cenou.
To stejné je možné říci také o široké
škále vodáckých bund. No a do třetice
neoprénový sortiment v čele s originálními 3D šprickami přináší na český trh

nové, neokoukané a originální výrobky.
Zdá se, že s výrobky YAK a CSR se
budeme na řekách setkávat čím dál
častěji.
(ji)

TIP NA VÝLET

Petr Putzer

Cestovní agentura
Půjčovna lodí
Kanoe - rafty - kajaky

Kompletní vodácký servis
Jednodenní i vícedenní výlety
Školní vodácké kurzy
Certifikovaní instruktoři
Doprava osob i materiálu
Vltava – vodácké centrum
Vyšší Brod
tel.: +420 602 129 817, petr@putzer.cz
Ohře – vodácká centra
Tršnice, Loket, Karlovy Vary
tel.: +420 606 902 310, ohre@putzer.cz
www.putzer.cz

Chvilku jsem přemýšlel, mám-li tento
Tip na výlet otisknout. Dodnes totiž
nevím, byla-li naše plavba v souladu se
zákony.
Naše první jarní plavba směřovala
tentokrát na Dyji. Otevřeli jsme kilometráž, která praví: „Dyje je sjízdná
i v Rakousku, hranice však zatím není
možné po řece překročit.“ Zaujalo nás
slovíčko „zatím“. Už nějakou dobu je
Česká republika součástí šengenského
prostoru, a tak si říkáme, že platnost
slovíčka „zatím“ už zřejmě vypršela. Pro
start naší plavby jsme vybrali rakouské
příhraniční městečko Drosendorf. Po
prudce meandrující řece je to k obávané
hranici přibližně deset kilometrů, pak
dalších šest do vesničky střediskové s názvem Podhradí nad Dyjí.
Po celou dobu plavby nás Dyje příjemně překvapovala. Jednak rozmanitým okolím – chvíli jsme pluli po rozlehlé louce, chvíli se Dyje zařízla do

hlubokého kaňonu – a jednak rychlostí
proudu. Znám Dyji dole pod Znojmem,
kde je zvlněná hladina vítanou vzácností.
V horním úseku však následovala jedna
drobná peřejka za druhou. Ani prudké
meandry nedovolily, abychom se na lodi
nudili. Co nás však potěšilo nejvíce, bylo
to, že jsem za celou dobu plavby nepotkali ani vodáka, ani turistu na břehu
ale – a to především – ani celníka. Celá
plavba horního přeshraničního úseku
proběhla naprosto hladce. Plavbu doporučuji všem, kteří upřednostňují klid na
řekách a pusté břehy bez kiosků.
(tt)
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Vyplňte, odešlete a vyhrajte

TŘI VODÁCKÉ
ZÁJEZDY
Deset let činnosti firmy VODÁK sport
je příležitostí nejen k oslavám, ale také
k zamyšlení. Chceme se neustále zlepšovat, a proto se vám dostává do rukou
následující dotazník. Vyplněním nám
pomůžete neustále zlepšovat naše služby.
Do slosování se dostanou všechny anketní
lístky doručené nejpozději do 30. 6. 2008
na kteroukoli prodejnu VODÁK sportu.
Slosování o TŘI VODÁCKÉ ZÁJEZDY
od CK RA-Zlín proběhne na Welké
Wodácké Pouti.

DOTAZNÍK
VODÁK sport
Uveďte prosím Vás věk: .............................
Jste:
muž
žena
Kolikrát ročně prodejnu VODÁK sport
navštěvujete: ...............................................
Kterou z prodejen firmy VODÁK sport
navštěvujete (Brno, Olomouc, Bratislava
atd.): ............................................................
Kolikrát ročně navštěvujete prodejny konkurence: .......................................................
Jakou částku v Kč ročně přibližně za
vodácké vybavení vynaložíte: ....................
Které z konkurentů firmy VODÁK sport
jste navštívili:...............................................
1. V prodejně VODÁK sport:
vždy najdu to, co chci koupit nebo mi
zboží objednají a dodají
občas nenajdu to, co chci koupit, a to
(doplňte prosím název zboží)
.................................................................
.................................................................
málokdy najdu to, co chci koupit,
chybí mi zde zejména (doplňte prosím
název zboží)
.................................................................
.................................................................
2. S doplňkovými službami VODÁK sport
(např. dovoz zakoupeného zboží, reklamace, servis apod.) jsem:
velmi spokojen
spokojen, ale ještě by se dalo zlepšit
(doplňte prosím náměty na zlepšení
doplňkových služeb)
.................................................................
.................................................................
nespokojen, protože (doplňte prosím
důvody nespokojenosti s doplňkovými
službami)
.................................................................
.................................................................
4. Výše cen je pro mě při nákupu vodáckých potřeb:
naprosto zásadní, nakupuji tam, kde je
nejlevněji
důležitá, ale u některých výrobků si
rád připlatím za kvalitu (doplňte prosím
výrobky, u kterých jste ochotni za kvalitu
platit vyšší ceny)
.................................................................
.................................................................
o ceny se až tolik nezajímám, nakupuji
hlavně tam, kde mi při nákupu kompetentně poradí, jsou příjemní a profesionální a kde se obecně cítím dobře

Na vodě v pohodě.
5. Ceny firmy VODÁK sport považujete
za spíše:
vyšší než ceny konkurence
stejné jako ceny konkurence
nižší než ceny konkurence
6. O firmě VODÁK sport jsem se poprvé
dozvěděl:
od známého, na doporučení
z www stránek firmy
z reklamy v/na (doplňte prosím název
časopisu, internetového serveru, rádia
propagační akce apod.)
.................................................................
.................................................................
z jiného zdroje (doplňte prosím o jaký
jiný zdroj se jedná)
.................................................................
7. Produktový katalog firmy VODÁK
sport:
se mi velmi líbí, jsou v něm veškeré
informace, které potřebuji, a je pro mě
velmi užitečný
se mi líbí, ale abych jej plně využil,
ještě bych v něm uvítal (doplňte prosím,
co vám v katalogu chybí)
.................................................................
.................................................................
se mi nelíbí, protože (doplňte prosím,
co by bylo třeba v produktovém katalogu
vylepšit, aby byl pro Vás užitečný)
.................................................................
.................................................................
neznám/nemám k dispozici
8. Vodácké noviny firmy VODÁK sport:
se mi velmi líbí, jsou v nich zajímavé
informace a rád je čtu
se mi líbí, ale ještě bych v nich uvítal
(doplňte prosím, co vám ve Vodáckých
novinách ještě chybí)
.................................................................
.................................................................
nelíbí, protože (doplňte prosím, co by
bylo třeba ve Vodáckých novinách vylepšit, abyste je četl)
.................................................................
.................................................................
neznám/nemám k dispozici
9. Internetové stránky firmy VODÁK sport
na www.vodak-sport.cz:
se mi velmi líbí, jsou na nich veškeré
informace, které potřebuji
se mi líbí, ale abych je plně využil, ještě
bych na nich uvítal (doplňte prosím, co
vám na www.vodak-sport ještě chybí)
.................................................................
.................................................................
nelíbí, protože (doplňte prosím, co by
bylo třeba na www.vodak-sport vylepšit,
aby byly pro Vás užitečné)
.................................................................
.................................................................
nevím, nikdy jsem je nenavštívil

CK RA-Zlín

www.ck-ra.cz
zavolejte si o katalog
577 216 990

- divoká voda - Pálavy - kajaky - rafty
- výpravy za poznáním
- horská turistika
- cykloturistika

10. Uvítali byste, pokud by Vám firma
VODÁK sport zasílala pravidelné informace o slevách, nových produktech,
vodáckých akcích apod.?
Ano
Ne (doplňte prosím důvody)
.................................................................
.................................................................
.................................................................
11. Stávající umístění brněnské/
olomoucké/ostravské prodejny
VODÁK sport se mi:
zdá vhodné, protože (doplňte prosím,
co vám na umístění prodejny VODÁK
sport vyhovuje)
.................................................................
.................................................................
nezdá vhodné, protože (doplňte prosím,
co vám na umístění prodejny VODÁK
sport nevyhovuje)
.................................................................
.................................................................
nevím, v této pobočce jsem nikdy
nebyl
12. Prodejna firmy VODÁK sport, kterou
navštěvuji, se mi po stránce vzhledu
a atmosféry:
líbí, protože (doplňte prosím, co vám na
prodejně VODÁK sport vyhovuje)
.................................................................
.................................................................
nelíbí, protože (doplňte prosím, co vám
na prodejně VODÁK sport nevyhovuje)
.................................................................
.................................................................
13. Nakupovali byste vodácké potřeby
i přes internet?
ano, protože (doplňte prosím důvody,
proč byste nakupovali přes internet)
.................................................................
.................................................................
ano, ne (doplňte prosím důvody, proč
byste nakupovali přes internet)

...........................................................
...........................................................
...........................................................
nevím (doplňte prosím jakýkoli váš další
komentář k nákupu přes internet)
.................................................................
.................................................................
.................................................................
14. Novou prodejnu VODÁK sport v Brně
naproti galerii Vaňkovka:
jsem navštívil a byl jsem zde spokojený, navštěvoval bych ji pravidelně
jsem nenavštívil, protože jsem o ní
nevěděl
jsem nenavštívil, protože jsem zvyklý
chodit do prodejny na ul. Bratislavská
a nemám důvod to měnit

jsem nenavštívil z jiného důvodu,
protože (doplňte prosím, proč jste prodejnu nenavštívil)

...........................................................
...........................................................
.................................................................
15. Prodavači prodejny VODÁK sport:
jsou ochotní a vždy mi dokáží odborně
poradit
dokáží vždy odborně poradit, nejsou
však vždy ochotní
jsou vždy ochotní, ale nedokáží mi
vždy odborně poradit
jiné (doplňte prosím jakýkoli Váš jiný
názor na profesionalitu, odbornost,
ochotu atd. prodavačů prodejny VODÁK
sport)
.................................................................
.................................................................
.................................................................

16. U každého z následujících faktorů
prosím uveďte, jak je pro Vás důležité,
když se rozhodujete, u které firmy
vodácké potřeby nakoupíte (hodnoťte
na škále 1–4, 1–zcela nedůležité,
4–velmi důležité):
odbornost personálu – musí mi umět
výborně odborně poradit při výběru
ochota a příjemné vystupování personálu
nízké ceny
široký sortiment
příjemné a pěkné prostředí prodejny
blízkost prodejny k mému bydlišti
možnost jednoduchého zaparkování
u prodejny
další služby – například dovoz zakoupeného zboží zdarma, půjčovna lodí,
vodácká škola atd.
jiné (doplňte prosím další faktory, které
jsou pro Vás při výběru firmy, u které
vodácké potřeby nakoupíte, důležité)
.................................................................
.................................................................
17. U každého z následujících faktorů prosím uveďte, jak tento hodnotíte u firmy
VODÁK sport (hodnoťte na škále 1–4,
1–výborné, 4 – zcela nedostatečné):
odbornost personálu – musí mi umět
výborně odborně poradit
ochota a příjemné vystupování personálu
nízké ceny
široký sortiment
příjemné a pěkné prostředí prodejny
blízkost prodejny k mému bydlišti
možnost jednoduchého zaparkování
u prodejny
další služby – například dovoz zakoupeného zboží zdarma, půjčovna lodí,
vodácká škola atd.
18. U každého z následujících faktorů prosím uveďte, jak tento hodnotíte u konkurentů firmy VODÁK sport, u nichž
jste nakupovali (hodnoťte na škále 1–4,
1–výborné, 4–zcela nedostatečné).
odbornost personálu – musí mi umět
výborně odborně poradit při výběru
ochota a příjemné vystupování personálu
nízké ceny
široký sortiment
příjemné a pěkné prostředí prodejny
blízkost prodejny k mému bydlišti
možnost jednoduchého zaparkování
u prodejny
další služby – například dovoz zakoupeného zboží zdarma, půjčovna lodí,
vodácká škola atd.
u konkurence nenakupuji
19. Uvítali byste otevření dalších poboček
VODÁK sport i v jiných městech?
Pokud ano, uveďte prosím v kterých.
......................................................................
......................................................................
jméno:____________________________
_________________________________
adresa: ___________________________
_________________________________
e-mail: ____________________________
Vyplněný dotazník odevzdejte na kteroukoli
prodejnu VODÁK sport nebo odešlete na
adresu: VODÁK sport, Bratislavská 31,
602 00 Brno. Obálku prosím nadepište
heslem „DOTAZNÍK“
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