
Na lodi je mé druhé doma aneb 
posezonní údržba! 

 

Mít loď je naprosto skvělý pocit! 

Ta volnost, na přehradě, kde to má člověk rád pro to své genius loci anebo na moři, kde se 
dají stále objevovat nová místa pro dobrodružství. Ať už máte jakoukoli loď, motorovou nebo 
s plachtami, jste svým pánem a ten pocit je prostě jedinečný. 

Všichni ale budeme za jedno, že je to i starost na celý rok. Kde ji nechat přes zimu? Péče o 
motor, vnitřek kajuty a vnější část trupu, se všemi těmi řasami a vápenatými schránkami, co 
se stačily přichytit. 

Sezóna i letos bude již brzy končit a přijde méně oblíbená část, příprava na zazimování. Než 
se do toho pustíme, osvěžíme si pár základních pravidel, které práci usnadní a k tomu je 
potřeba se vybavit potřebným arzenálem. 

Existuji minimálně dvě cesty jak to řešit – najít si firmu, která se o vše postará, anebo najít 
prostor a čas a věnovat se svému miláčkovi sám. U první varianty je asi nejlepší jít po 
referencích a najít si kvalitní firmu na základě ověřené osobní zkušenosti. U druhé varianty je 
důležité najít si vhodné místo, kde bude následná údržba a zazimování probíhat. 

Když se má dělat něco pořádně, říká se, že se to má vzít „z gruntu“. Než budeme moci 
navoskovat loď a obnovit její přirozený lesk, musíme nejdříve z lodi umýt nejen hrubé 
usazeniny, ale i mastnotu a špínu. S pomocí vysokotlaké wapky odstraníme nejprve hrubé 
nečistoty z trupu lodi (někdy je to součástí poplatku za jeřábování a udělají vám to v místě 
vytažení lodě), či ostatních povrchů. V druhé fázi čištění si většinou vystačíte s lodním 
šamponem, ideálně ekologickým. 

 

  

https://www.starbrite.cz/e-shop/product/6365-lodni-sampon 

Poté by měly již nastoupit speciální přípravky, které pomohou dokonale vyčistit 
problematická místa a doleštit detaily. Speciálních přípravků na údržbu existuje nespočet. Co 
problém – to zázračné řešení. Opravdu jsou všechny tyto přípravky tak kvalitní? 



S černými šmouhami po dešti, které ulpívají na bocích lodi a pod okny si běžné čističe 
neporadí a vyplatí se rovnou sáhnout po těch specializovaných, jako může být Odstraňovač 
pruhů od vodního kalu. 

 

https://www.starbrite.cz/e-shop/product/6361-odstranovac-pruhu-od-vodniho-kalu 

Stejně tak pokud nestačí wapka na usazeniny na trupu lodi, je jednodušší použít Čistič trupu 
pod čarou ponoru. 

       

https://www.starbrite.cz/e-shop/product/6421-cistic-trupu-pod-carou-ponoru 

Vhodným výběrem produktů ušetříte někdy i den práce a spoustu energie, která by byla nutná 
na odstranění této odolné špíny. 

Častým problémem může být také rez a plíseň, a to nejen na plachtách. Přestože se k výrobě 
lodí používá velmi kvalitní nerez, někdy se stává, že některá místa začnou reznout. Z laminátu 
rezavé skvrny snadno odstraní bez mechanické námahy Odstraňovač skvrn od rzi, 

      

https://www.starbrite.cz/e-shop/product/6419-odstranovac-rzi 

a naopak vlastní proces rezavění následně zastaví Konvertor rzi, 



      

https://www.starbrite.cz/e-shop/product/6619-konvertor-rzi-650-ml 

který je vhodný použít i pokud plánujete části znovu natírat. 

Sedačky z vinylu neboli také umělé kůže, je možné ošetřit běžným prostředkem jako je Cif, 
nebo Kouzelnou houbou, 

      

https://www.starbrite.cz/e-shop/product/6646-kouzelna-houba 

ale nejraději volíme variantu přípravku, který zabraňuje dalšímu praskání, a hlavně chrání 
proti UV záření. Na trhu je možné získat přípravek kombinující obojí - Čistič a leštidlo 
vinylových povrchů. 

        

https://www.starbrite.cz/e-shop/product/6591-cistic-a-lestidlo-vinylovych-povrchu-473-ml 

Běžné prostředky leckdy obsahují abrasivní složky a ty povrch narušují, a naopak usnadňují 
budoucí usazování nečistot. 

Pokud jsou plachty řádně impregnované, stačí většinou na jejich obnovu opět pouze tlak vody 
ze zahradní hadice. Někdy se však stává, že i zde je nutné použít speciální přípravek na plíseň, 
kromě běžně dostupných je možné najít i přípravky méně agresivní a s delší dobou působnosti 
jako je Odstraňovač skvrn plísní. 



       
https://www.starbrite.cz/e-shop/product/6412-odstranovac-skvrn-od-plisni 

Podlahu můžete omýt jen šamponem nebo vyzkoušet přípravek, který obsahuje UV 
protektory - Čistič pro protiskluzové podlahy. 

      

https://www.starbrite.cz/e-shop/product/6414-cistic-pro-protiskluzove-podlahy 

A nakonec je potřeba vosk, díky němuž získá loď nejen na lesku, ale také ochranu laku před 
mechanickým poškozením a působením slunečních paprsků. Čím kvalitnější vosk nebo 
leštěnku použijete, tím si prodlužujete dobu, po kterou nebudete muset loď opět čistit. 

Nejlepší je vyzkoušet si, se kterým se Vám dobře pracuje, jak lze rozleštit a jak dlouho vydrží. 
Velmi oblíbené je Lodní leštidlo Premium s teflonem. 

       

https://www.starbrite.cz/e-shop/product/6413-lodni-lestidlo-premium-s-teflonem 

Po dokonalé očistě trupu a vnějšího pláště lodi se můžeme směle vrhnout do interiérů. 
Projdeme si funkčnost spotřebičů, dvířek a vše potřebné otřeme či promažeme. Čistění 
lednice lze hravě zvládnout s citronovou vodou (případně octovou), která spolehlivě odstraní 
případný zápach. Na problematická místa lze opět použít Kouzelnou houbičku. Polštáře a 
méně větrané prostory osvěžíte použitím čističe s vůní. 



Také na koupelnu vám může stačit silný proud vody, šampon nebo v případě silnějších 
nečistot můžete použít univerzální produkt, který je vhodný i pro běžnou sezonní údržbu 
exteriérů na lodi – jako je Extrémně účinný čistící a odmašťovací přípravek. 

       

https://www.starbrite.cz/e-shop/product/6373-lodni-supercistici-pripravek-ve-spreji 

Nezapomeňme také na údržbu toalety. Nádržku na vodu je třeba důkladně vydezinfikovat a 
vypláchnout. Pokud se použije prostředek, který neleptá a je určený pro toalety na lodě, 
nepoškodí se těsnění a zabrání se opětovnému usazování dalších nečistot a následné údržbě. 

V každé lodi se během zimní odstávky tvoří vlhkost, změnami okolních teplot. Jakákoliv 
vlhkost způsobuje a podporuje vznik plísní. Na trhu existuje řada odvlhčovačů, ať už 
elektrických či suchých. Jednou z možností je varianta Závěsného odvlhčovače, který lze 
použít v koupelně i během sezony. Prostor krásně provoní a chrání před vznikem plísní. 

      

https://www.starbrite.cz/e-shop/product/6762-zavesny-absorber-vlhkosti-a-odvlhcovac-397-g 

  

Přejeme vám, ať je vaše posezonní péče o loď co nejefektivnější v každém směru! 

Tým Star brite. 

 


