MOTOROVÉ ČLUNY PŘEDSTAVUJEME

PRESTIGE 420 S

Malá jachta
pro velké plavby

Řada lodí PRESTIGE od Jeanneau nedávno oslavila třicáté výročí od zahájení výroby.
A ačkoliv model 420 S patří k těm menším, je zároveň jedním z nejoblíbenějších.
I když i to dává smysl vzhledem k tomu, že si ho oproti jeho větším sourozencům
může dovolit relativně víc lidí. Nová verze této motorové jachty s sebou přináší
inovovaný design a také vzhledem k hmotnosti dosti slušný výkon.
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PŘEDSTAVUJEME MOTOROVÉ ČLUNY

Přesto, že se jedná „jen“ o čtyřicetdvojku, salon působí velmi
prostorně. Může za to i otevírací střecha.

V

zhled plavidla si kromě designového
oddělení samotného výrobce vzal
na starosti i proslulý slovinský návrhář lodí Jernej Jakopin, který spolupracuje
s bratrem Japecem pod značkou J&J Design
již od roku 1983. A dlouholeté zkušenosti
jsou tu skutečně znát.
Poměr velikosti a výkonu řadí tuto loď
na pomyslném žebříčku hodně vysoko.
Délka třináct metrů zajišťuje slušnou obratnost. O pohon se starají dvě pohonné jednotky Cummins QSB 6,7, z nichž každá

nabízí výkon 380 koní. Za příplatek si však
lze objednat 425koňové motory stejné
značky. I slabší varianta však vzhledem
k poměrně nízké hmotnosti 10 161 kg zcela
dostačuje. V obou případech jde o řadové
přeplňované naftové šestiválce.
Už u předchozí verze recenzenti oceňovali
výborné zrychlení a nová verze disponuje
ještě lepšími parametry. Cestovní rychlost
má hodnotu 23 uzlů, maximální rychlost
pak 32 uzlů. Díky ovládání joystickem nabízí PRESTIGE 420 S výjimečnou obratnost

❯❯❯

Analogové přístroje jsou definitivně pryč. Vše je k dispozici na dvou velký displejích.
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Tmavý trup působí elegantně. Na přídi jsou k dispozici polohovací opalovací lehátka.

při manévrování a kotvení. Za jízdy nabízí
plavidlo výborné jízdní vlastnosti.

Interiér ve znamení
úsporného luxusu
V technických údajích je uvedena kapacita lodě
pro oblast plavby C dokonce 11 osob. Reálně je
ale loď pohodlná na celodenní vyjížďky tak pro

V základní konfiguraci je k dispozici jedna
pohodlná koupelna s toaletou.

šest osob. Delší pobyt a pohodlné spaní je zde
ovšem zajištěno pro čtyři osoby, které se na palubě budou mít vskutku královsky.
Zákazníci si mohou vybírat ze dvou
variant uspořádání obytné části. Interiér
se liší jen tím, že v první variantě je na lodi
jedno sociální zařízení, ale zato velká

šatna. V té druhé dvě toalety a sprchy, pro
každou ze dvou kajut v podpalubí zvlášť.
Pohodlné a velké dvojpostele jsou v obou
kajutách, majitelská kajuta uprostřed lodě
je ale o poznání větší. Ta přední zůstane
hostům nebo dětem. Přesto ani v tomto
případě nejde o kompromis, co se pohodlí týká.

Otevírací střecha je pro tuto loď charekteristická.
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Kuchyňský kout na koupací plošině
ocení milovníci grilování.

Otevírací střecha v základu
Kromě 420 S vznikla současně i verze 420 FLY,
ale u té majitel nemůže plně ocenit jednu
extra „vychytávku“. Tou je elektricky otevíratelná střecha, kterou do interiéru proudí přirozené denní světlo a čerstvý vzduch. Pokud
se věnujeme salonu, tak ten má naprosto

Světlá barva salonu sluší.

standardní uspořádání, kdy vzadu nalezneme
kuchyň a přidružené skladovací prostory,
uprostřed posezení s pohodlnými pohovkami a úplně vepředu kormidelní stanoviště.
Do kuchyně a ledničky je stejně daleko ze
zadní paluby jako od pohovky na levé straně
salonu. Schody do obytné části vedou stře-

dem lodě vlevo vedle stanoviště kapitána.
Ona velkorysá střecha se otvírá přímo nad
střední částí salonu s pohovkami.

Co je ještě třeba zmínit
Více odpočinkových zón najdeme i venku.
U kotvy na přídi se jako obvykle dočkáme

❯❯❯

Shora je dobře vidět širokou příď v úrovni paluby.
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Cestovní rychlost 23 uzlů, maximální rychlost 32 uzlů, to jsou pro budoucí majitele poměrně důležité informace.

integrovaných lehátek, určených ke slunění
a lenošení v průběhu zasloužené dovolené,
vzadu za salonem je umístěno venkovní posezení a zcela na zádi koupací plošina, která
se může stát zároveň venkovní kuchyní. Venkovní paluba je od salonu oddělena čtyřdílnými posuvnými dveřmi a venkovní i vnitřní
prostor je možné snadno propojit. Venkovní
stůl je robustní a je možné jej spustit dolů

a vytvořit lehátko a odpočinkovou zónu
i na zádi. Do nádrží se vejde 1 170 litrů
nafty, která vystačí přibližně na 210 námořních mil při cestovní rychlosti 23 uzlů.
Na vaření a sprchování je k dispozici
425 litrů vody, která se průběžně ohřívá
ve čtyřicetilitrovém bojleru. A pro úplnost
doplňme, že nádrž na odpadní vodu má
kapacitu 120 litrů.

TECHNICKÉ ÚDAJE
PRESTIGE 420 S
Celková délka
Celková šířka
Ponor
Hmotnost
Pohonná jednotka

13,06 m
4,10 m
1,10 m
10 161 kg
2 X CUMMINS
QSB 6,7 L - V-DRIVE
s výkonem 380 nebo 425 HP
Objem palivových nádrží
1 170 l
Objem vodních nádrží
400 l
Počet kajut
2
Počet lůžek
4+2
Oblast plavby - počet osob B-10 / C-12
www.prestige-yachts.cz
Na tmavém trupu to není tak patrné, ale přední kajuta pro hosty i majitelská kajuta
jsou vybaveny okny, která kajutám poskytují přirozené světlo a výhled.
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Obě kajuty disponují pohodlnými dvoulůžky, na obrázku
je přední kajuta pro hosty.

Verdikt
Co o PRESTIGE 420 S říci na závěr? Tuto motorovou jachtu ocení všichni, kdo na vodě mají
rádi rychlost, ale zároveň neradi činí kompromisy, co se týče luxusu. Ostatně, tahle loď se
bude oproti větším, „přefouknutým“ jachtám
poměrně dobře přepravovat, pokud by maji-

Na palubě není třeba dělat kompromisy,
je možné objednat i pračku.

tel někdy zatoužil vyzkoušet jinou lokalitu.
Na palubě najdou úkryt před vnějším světem
i náročnější majitelé. Doporučit by se dala
také charterovým firmám, které za vcelku rozumnou cenu získají do svého portfolia loď,
jež naláká jak začátečníky, tak zkušené VIP
námořníky, zvyklé na určitou úroveň pohodlí.

Celkově jde v příslušné cenové kategorii
o jednoho z horkých favoritů. Za příplatek je
možné objednat hydraulicky spouštěnou
koupací plošinu nebo nástupní můstek.
Text Pavel Kreuziger
Foto Prestige

inzerce

Moje vášeň.
Právě ted’.

#FOLLOWTHECALL

Informace pro návštěvníky,
prodej vstupenek, komplexní cestovní služby:
Veletrhy Brno, a. s. – Miroslav Kožnar – Výstaviště 1 – 603 00 Brno
Tel. +420 541 159 190 – GSM +420 602 594 810
mkoznar@bvv.cz

www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici/cestovni-sluzby
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