
Veslování
pro všechny!

www.liteboat.cz



V Liteboat jsme přesvědčeni o množství benefitů veslování pro fyzické 
i duševní zdraví.

V každodenním shonu spousta z nás postrádá fyzickou aktivitu, přičemž 
podvědomě cítí potřebu uvolnění stresu a osvobození mysli. Přitom právě 

rekreační veslování představuje mírnou a bezkontaktní pohybovou aktivitu.

Při veslování se zapojují všechny hlavní svalové skupiny zad, nohou a paží, 
které plynulým pohybem tempa zajišťují skluz lodi po vodní hladině.

Veslování Vám, bez velké fyzické námahy, dobije baterie a uvolní tělo i mysl. 
Spolu s náladou se Vám zlepší i fyzická kondice.



Souostroví Turku | Finsko



Souostroví Turku | Finsko



Vyrazte k vodě, dejte loď na vodu, připevněte vesla a radujte se 
od prvního tempa...

Skluz lodi, Klid a ticho. Sounáležitost s přírodou, právě ten pocit, 
na který příliš často zapomínáme.

Vyspělá technologie, moderní vybavení a výkonnost našich lodí jsou zde pro 
to, aby Vám tyto vzácné chvíle dokázaly zprostředkovat. Momenty, 

které milujeme stejně jako si je zamilujete i Vy.

VÍTEJTE NA LITEBOAT, BUĎTE SAMI SEBOU A OSVOBOĎTE SE...

po
ÚNIK

VODĚ



POČÁTEK

Mathieu BONNIER
Zakladatel Liteboat

Po návratech ze sólo převeslování atlantského oceánu (2009) a následného 
dobrodružství na ledové severozápadní cestě mezi Grónskem a Aljaškou 
(2010) jsem hledal snadno ovladatelnou, stabilní a lehkou veslařskou loď.

Chtěl jsem loď, na které bych mohl bezpečně veslovat podél pobřeží Korsiky 
nebo v Bretani, a která mi nabídne pocit skluzu jako závodní skif. Loď 
umožňující přenášení a manipulaci jednou osobou, stejně jako snadné 
převážení na střeše osobního automobilu. 

Takovouto loď jsem hledal marně! Na trhu se nabízely rychlé závodní lodě, 
které ale byly příliš vratké a křehké anebo příliš těžké veslice pro veslování na 
moři.

Návrh nového konceptu vysněné rekreační, veslařské lodě umožnilo až setkání 
se Samem Manuardem, talentovaným námořním architektem a jachtařem.

A tak se zrodil Liteboat.





LITESPORT 1X NA JEZEŘE BOURGET (FRANCIE)

LiteSPORT 1X
Objevuj, zlepšuj se, sni!

Mathieu, jezero Bourget, Francie

<130kg 5m30kg 26kg
<286lbs 66lbs 57lbs 16.4ft

„Zimní období je pro veslaře vždy náročné, neboť 
synonymem zimy je nekonečné veslování na 
trenažéru. Pomyšlení na koupel v ledové vodě na 
vratké lodi chuti vyrazit na vodu také zrovna 
nepřidá! Nicméně na Štědrý den jsem si užil první 
tempa na zcela novém modelu LiteSport 1X, který 
rychle rozptýlil veškeré obavy. Loď nádherně 
klouže po hladině a tvar jejího trupu je potřebně 
stabilní a uklidňující. Hustá mlha tlumila všechny 
zvuky a jezero bylo jen moje. Byl jsme ve svém 
světě, soustředěn jen na veslování a pohyb lodi. 
Jaký jiný sport Vám zprostředkuje takovéto 
pocity?
Stabilní, rychlá a lehká. Tato loď mě bude 
doprovázet až do konce života!"

Tato loď je náš nejprodávanější model. Loď, která Tě 
potáhne k vodě a stane se Tvým společníkem na celý 
život. Kompaktní (5 m), velmi stabilní a s mimořádným 
skluzem. Stejně jako ostatní naše lodě, je i tato 
vybavena systémem rychlého připevnění křídla. 
Praktická síť na zádi Vám umožní bezpečné uložení 
záchranné vesty. Veslice LiteSport 1X je určena pro 
všechny, od začátečníků po zkušené veslaře, kteří 
hledají snadnou, lehkou a všestrannou loď pro 
veslování na moři, řekách či přehradách.



„Na naší lodi LiteSport 2X si skvěle užíváme jak 
veslování, tak výlety po pobřeží. Stabilita                
a vlastnosti lodi nás povzbuzují v téměř 
každodenních plavbách v okolí našeho domova, 
stejně jako prozkoumávání nových míst. 
Schopnost převézt loď snadno na střeše auta nám 
již umožnilo veslovat v pobřežních vodách 
Floridy, stejně jako na horských jezerech                      
v Severní Karolíně, pobřežních vodách 
Connecticutu anebo jezerech v okolí New 
Hampshire. Na palubě lodi je spousta místa pro 
převážení vybavení, ke kterému chceme mít 
během našich plaveb rychlý přístup, stejně jako 
využíváme obrovský a suchý prostor uvnitř trupu 
lodi. LiteSport 2X nám umožňuje bezpečně si 
užívat volání moře.“

LITESPORT 2X NA FLORIDĚ (USA)

LiteSPORT 2X

James a Shelley, Florida, USA

Vyrazte prozkoumat svět společně!

<200kg 5,5m46kg 42kg
<440lbs 101lbs 93lbs 18ft

LiteSport 2X je nejlepší loď pro expedice                                      
a bivakování. Díky svému pohodlí, nepotopitelnosti                
a stabilitě trupu je ideální pro objevné plavby podél 
divokého pobřeží a do jinak nedostupných míst! 
Lehkost a kompaktní rozměr Vám umožní její snadné 
naložení na střechu auta převoz do vysněné veslařské 
destinace. Díky tomu si naplno, a  i s potřebným 
vybavením, užijete i několikadenní výlet. 



LITERIVER V PRAZE (ČESKÁ REPUBLIKA)

LiteRIVER

<75kg <110kg 5,6m27kg 22kg
<165lbs <242lbs 59.5lbs 48.5lbs 18.4ft

Rychlá a lehká loď na klidné vody

Berenika, Praha, Česká republika

„Příchod jara na Vltavu byl pro mě příležitostí si 
poprvé zaveslovat v lodi úplně sama! Po prvních 
podzimních krůčcích ve veslařském klubu, kdy 
jsem veslovala jen ve větší posádce, jsem před 
usednutím do LiteRiver měla trochu obavy. První 
tempa byla ještě nejistá, ale loď si rychle získala 
mojí důvěru a již po pár stech metrech jsem si 
užívala její skluz a stále vyšší rychlost. Loď je 
úzká, ale ne tolik, jako závodní skif. Cítila jsem 
potřebný pocit stability abych se mohla 
soustředit na své tempo, bez strachu                                 
z převrhnutí. To mi umožnilo si jarní slunný výlet 
a jeden z prvních tréninků sezóny, skvěle užít!“

Tato loď je stabilní tréninkový skif pro volný čas. 
Kompaktní velikost a zmenšená šířka trupu z něj činí 
nejužší a nejlehčí loď v nabídce LiteBoat. Lehká                       
a hravá loď pro veslování na všech typech klidných 
vod, jako jsou řeky a jezera. V závislosti na hmotnosti 
veslaře nabízíme ve verzi S nebo L a v provedení 
sklolaminát nebo karbon pro ještě vyšší tuhost a nižší 
hmotnost lodě. 



LITERACE 1X V OSLU (NORSKO) 

LiteRACE 1X

6m35kg

FISA

<130kg 30kg

AERO

<286lbs 66lbs 77lbs 19.7ft

Vetle, olympijský medailista ze Soulu 1988, Oslo, Norsko

Mořské pobřeží čeká, užij si to!

„Můj život se pořád točí okolo vody a veslování je 
mojí vášní. V průběhu let se pro mě stává stále 
důležitějším trávit čas venku. Jako olympijský 
stříbrný medailista ve veslování ze Soulu '88 je 
pro mě důležité zdůraznit, že veslování je aktivita 
vhodná pro každého. Nemusíte být sportovcem, 
abyste si mohli užívat rychlost a odezvu 
karbonového mořského skifu LiteRace. Vyberte si 
tuto loď pro Váš každodenní trénink nebo pro 
účast na místních závodech a akcích. I když 
budou ten den drsné podmínky, LiteRace Vaše 
požadavky splní na 100 %.“

Loď navržená pro příbřežní veslování. LiteRace 1X má 
právě tak úzký a stabilní trup, aby dokázala výjimečně 
rychle klouzat po hladině vody. Karbonové výztuhy 
pro mimořádnou tuhost lodě se starají o přesné držení 
směru lodě, a to i v silném větru. Tato loď je navržena 
pro závody, kdy splňuje veškeré požadavky 
Mezinárodní veslařské federace FISA pro závody                   
v příbřežním (Coastal) veslování.
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Ploutvička (flosna)

Sedátko (slajd) pěnový pěnový pěnový pěnový karbonový

Upevnění chodidel stahovacími pásky

Velký revizní otvor za příplatek za příplatek za příplatek

za příplatek za příplatek za příplatekza příplatekza příplatek

za příplatek za příplatek za příplatek

- -

Boty s proměnlivou velikostí

Pár přenášecích madel na zádi --

Maximální hmotnost posádky
130kg 200kg 75kg 110kg 130kg
286lbs 440lbs 165lbs 242lbs 286lbs

Hmotnost lodi ve verzi standard* 30kg 46kg 27kg 27kg -
66lbs 101lbs 59.5lbs 59.5lbs

Rozměry (délka x šířka) 5 x 0,75m 5,5 x 0,93m 5,6 x 0,60m 5,6 x 0,60m 6 x 0,75m
16.4 x 2.45ft 18 x 3ft 18.4 x 2ft 18.4 x 2ft 19.7 x 2.45ft

Hmotnost lodi ve verzi karbon* 26kg 42kg 22kg 22kg 35kg**
57lbs 93lbs 48.5lbs 48.5lbs 77lbs**

Sít na zádi - -

* Hmotnost lodi je orientační
** Požadavek FISA. V případě zájmu je možné loď vyrobit s nižší hmotností (30 kg - 66 lbs). 

Síť na zádi Přenášecí madloBoty s proměnlivou velikostíVelký revizní otvor

Systém rychlé výměny křídla 
s havlinkami

Detaily a výbava lodí

TECHNICKÉ údaje



OBAL NA LOĎ
Potřebujete svoji loď chránit před škodlivými účinky přímého slunce a UV záření? 
Naše obaly z nylonu a ripstopu loď bezpečně ochrání.  

ROZLOŽITELNÁ VESLA
Lehký a rozložitelná vesla vyrobená z karbonových vláken pro snadný transport 
(292 cm/9.6ft dlouhá pro veslování a jen 165 cm/5.4ft v rozloženém stavu v obalu).   

SPOUŠTĚCÍ VOZÍK
Skládací spouštěcí a transportní vozík z eloxovaného hliníku pro každý model naší lodi. 

KARBONOVÝ SLAJD
Ergonomický a lehký slajd se zapouzdřenými ložisky pro pohodlné veslování. 
Slajd je za příplatek možné vybavit i výškově nastavitelným podvozkem.   

VESLA
V EU vyrobená vesla ve verzi standard (1550 g/3.4lbs) nebo rekreační (1850 g/4.1lbs).  

ZPĚTNÉ ZRCÁTKO
Pro snadnější orientaci v prostoru před špičkou lodě. Praktický doplněk se snadnou 
a rychlou montáží na palubu mechanickou savkou.

Bližší informace (technické údaje, hmotnosti, rozměry, vhodnost použití) naleznete na internetové stránce 
www.liteboat.cz

OBAL NA KŘÍDLO A VESLA
Obal z nylonu a ripstopu velkým zipem vesla i křídlo bezpečně ochrání před nárazy 
a škrábanci během převážení. 

Vše pro snadnější vyplutí

PŘÍSLUŠENSTVÍ



7,5m<60kg

132lbs 24.6ft
LiteRACE 2X

11m82kg
181lbs 36.1ft

LiteQUATTRO

Sortiment našich lodí se v průběhu let soustavně rozrůstá. Kromě lodí navržených pro aktivní trávení volného času, 

nabízíme i modely určené pro veslařské kluby a závody až do velikosti čtyřek! Naše priority zůstávají neměnné: 

lehké, stabilní a snadno ovladatelné lodě, nabízející nekompromisní výkon.

10,7m<140kg
309lbs 35.1ft

LiteRACE 4X

Máme loď, kterou hledáte

KOMPLETNÍ ŘADA

Určena pro sportovce a závody na moři (několik vítězství na 
světových soutěžích), se zvýšenou tuhostí díky karbonu. 
Tato loď je navržena pro rychlost a stabilitu ve vlnách. Mini 
křídla připevněné přímo do boků lodi neomezují pohyb ve 
vlnách a zaručují dokonalý přenos síly. Loď dle standardů 
FISA pro závody v příbřežním (Coastal) veslování.

Zaměřena na výkon při závodech v příbřežním (Coastal) 
veslování. Tato high-tech karbonová loď vyniká tuhostí, 
stabilitou a rychlostí. S variabilním nastavením pozic veslařů 
a zdvihacím systémem kormidla zaručuje dokonalé 
manévrování a bleskové otočky kolem bójí. Loď v souladu 
se standardy FISA pro závody v příbřežním (Coastal) 
veslování a dokonalý nástroj k vítězství!

Moderní karbonová loď, navržená do rychlosti bez 
obětování její stability a pohodlí při veslování. Pro párové                
i nepárové veslování (křídla lze vyměnit během pár minut). 
Díky zvedacímu kormidlu usnadňuje výcvik, přistávání                  
u břehu na mělčině a je ideální pro závody a veslařské 
maratony na řekách, jezerech a přehradách. K dispozici                
s otevřenou nebo uzavřenou (verze Open Water) palubou 
do drsných podmínek (vysoké vlny).



LiteXP 16 

LiteXP 206m170kg
375lbs 19.7ft

5m

Objevuj s větrem i vesly

VESLUJ A PLACHTIKoncept

Jeďte kolem malého ostrůvku na druhý konec jezera a přistaňte s lodí na pláži. Opusťte zátoku a jeďte směrem 

k majáku na mysu a dále podél pobřeží a k místě přenocování v ústí jednoho z potoků, kam téměř nikdo nechodí. 

Užijte si víkend křižováním v souostroví 

a plavbami z ostrova na ostrov. 

Vyrazte na malé dobrodružství a buďte 

v kontaktu s přírodou. S lodí Liteboat XP 

na malém a lehkém přívěsu jste pánem 

výchozího bodu svých expedic! Spusťte 

loď na vodu stejně snadno jako byste to 

dělali s rodinnou pramičkou. Loď 

kombinující veslování s plachtěním navrhl 

renomovaný námořní architekt Sam Manuard, 

díky nemuž je jen na Vás a na přírodě, zda poplujete více na sílu větru nebo svých paží. 

Navržena jako zjednodušená verze XP20 s délkou 16 stop. 

Tato loď, stejně jako větší bratříček, nabízí kombinaci 

veslování a plachtění (za příplatek). Rovněž pojme dvě osoby, 

přestože nemá kajutu. Co je to za hračku? 

Loď k jednodenním výletům podél pobřeží ať sám nebo 

ve dvou. Chcete si cestování usnadnit? Není problém, 

můžete si na loď osadit malý elektromotor (za příplatek).

S délkou 20 stop a malou kajutou pro přenocování dvou osob, 

se jedná o ideální loď pro malé expedice a  objevování pobřeží! 

Ergonomická veslařská stanice umožňuje pohyb lodi v žádoucím 

kurzu i za úplného bezvětří. Kombinace hlavní plachty (10 m2) 

a genakkeru (11 m2) Vám umožní plachtit za jakýchkoliv 

podmínek. Loď nabízí dostatek úložných prostorů pro vybavení 

a potraviny.

zahájení prodeje v létě 2020
16.4ft



WWW.LITEBOAT.CZ

INFO@VESLICE.CZ

+420 602 202 311

MÁME DISTRIBUTORY NA CELÉM SVĚTĚ


