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Tentokrát jsme dostali možnost projet se 

na člunu, který bych zařadil do lepší střední 

kategorie. MARINE 450 FISH je praktický, pro-

storný člun s novým tvarem trupu (konstruk-

ce přímo z dílny fi rmy MARINE), který spatřil 

světlo světa v minulém roce. „V“ trup, plochá 

záď a vysoké boky propůjčují člunu skvělou 

stabilitu i výborné jízdní vlastnosti, a připočte-

me-li konstrukci z vysoce pevné slitiny hliníku 

(odolné i proti soli z mořské vody), je výsled-

kem této rovnice nepotopitelná, bezúdržbová 

a odolná loď, kterou budete využívat dlouhá 

léta bez toho, abyste na ni museli sáhnout.

Když jsem u mola člun poprvé spatřil, 

hned mi padlo do oka precizní provedení 

s protiskluzovou podlahou a čtyřmi sedadly, 

z nichž dvě zároveň slouží jako uzavíratelné 

úložné prostory (okamžitě v nich zmizely kra-

bičky s nástrahami i rybářský batůžek). Dle 

specifi kace pojme člun až 7 osob, ideální pro 

pohodový lov jsou dle mého názoru 3–4 rybá-

ři. Já byl v lodi sám, a tak mi chvíli trvalo, než 

jsem si člun osahal a dostal ho do skluzu. Sám 

vážím poctivý metrák, a připočteme-li hmot-

nost 30HP motoru, není se čemu divit, že se mi 

člun ze začátku „stavěl na zadní“. Po přenesení 

váhy více ke středu lodi se ale „mariňák“ rozle-

těl po hladině jako šipka.

Co se rybaření týče, v podstatě zopakuji 

úvodní větu – byla to radost. Ohromný pro-

stor jen pro sebe, skvělé jízdní vlastnosti – teď 

nemyslím rychlost, ale spíše stabilitu (můžete 

se bez obav postavit) a ovladatelnost – člun 

se točí doslova „na pětníku“ a citlivě reaguje 

na každý pokyn, takže nebyl problém zajet 

až do pobřežního porostu nebo k překážkám 

v toku, coby oblíbeným stanovištím dravců. 

Člun MARINE 450 FISH v testu rozhodně 

obstál. Potřebujete-li na ryby „dříče“, který Vás 

rychle dopraví tam, kam potřebujete, zajedete 

s ním kamkoli a na zvoleném místě si budete 

chtít užít lovu s prostorovým komfortem a sta-

bilitou, pak je MARINE 450 FISH ta pravá volba!

Technické parametry 
Délka: 4,45 m; šířka: 1,67 m; hmotnost: 

195 kg; max. zatížení: 652 kg; max. počet 

osob: 7; délka nohy motoru: L (dlouhá); max. 

výkon motoru: 30 HP; CE kategorie: C.

Standardní výbava
Vnitřní barva, závěsy pro vesla, 4 sedadla, 

úchyty a vázací oka, uzavíratelné skříňky, pod-

laha, vypouštěcí otvor se zátkou.

Volitelné příslušenství
Vnější barva, vesla s havlinkami, držák prutu, 

kotevní persenik, stříška Bimini, podlážky, za-

krytí přídě, řídicí konzole. ■

S hliníkovými čluny MARINE je rybaření radost! Tedy – ono je i bez nich, ale možnost 
volného pohybu po vodní ploše, kdy můžete zajet, kam potřebujete, rychle se 
přesunout na místa, kde jste spatřili zalovení dravce, nebo prostě jen fakt, že plujete 
po vodní hladině v kvalitní, prostorné, rychlé a bezpečné lodi, zážitky z rybolovu 
ještě umocní. A nemluvím o dalším nesporném kladu – na lodi máte daleko větší 
šanci na úspěch.
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Str. 82 dle čísel: 1) S MARINE 450 FISH můžete v poho-

dě zajet až do pobřežního porostu… 2) … a třeba vypro-

stit nástrahu uvízlou ve větvích. 3) V pohodě prochytáte 

i mělčí partie u různých překážek v toku. 4) Užijete si tře-

ba plavané na otevřené hladině i těsně u břehu. 5) Když 

máte strach o vrtuli, není problém si vypomoct pádlem. 

6) 30HP motor se jevil jako ideální.
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