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     Zlatý střed  

Prvním modelem ryze sportovně orientované řady First francouzské 
loděnice Beneteau byl před pětačtyřiceti lety legendární First 30. 
Letos toto výročí slavíme hned dvakrát, neboť loděnice kromě modelu 
First 36 představila na podzim v Cannes dokonalou souhru komfortu 
a výkonu v podání modelu First 44. Za novinkou jsme se vydali 
do španělské Barcelony, kde jsme ji důkladně otestovali. 
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A proč právě 44? Důvodů pro toto číslo 
je hned několik. A všechny podtrhují, 
že plachetní výkon je zde nejdůležitěj-

ším faktorem. Připadá vám model First 36 příliš 
malý? Máte větší sportovní ambice? Vyžadu-
jete od sportovní plachetnice současně i do-
statečný prostor a komfort? Máte obavy, že 
na největší First 53 už finančně nedosáhnete 
nebo se obáváte z nedostatku schopných 
rukou a posádky? Pak zpozorněte, protože tato 
středně velká čtyřiačtyřicítka je tak akorát. 
Ve skutečnosti má plachetnice trochu více než 
„jen“ 44 stop, ale to si povíme dále.

Rychlou nebo ještě rychlejší?

Nový model je nabízen ve dvou provedeních, 
přičemž u každého dostanete o něco jiné uspo-

řádání paluby, možnosti výbavy a také jiné vari-
anty provedení kýlů a stěžně. Pod označením 
First 44 najdeme sportovně laděný cruiser, 
vhodný nejen pro sportovní plavby s rodinou či 
partou jachtařů a závody, ale nabízí s potřebným 
výkonem především i běžný komfort obvyklý 
na standardních rekreačních plachetnicích, 
a možná i trochu větší. Čeká zde uhlazený a pří-
jemně řešený design s plynulým a nepřerušova-
ným přístupem do všech částí paluby. Právě toto 
provedení jsme měli možnost otestovat.

First 44 v provedení cruiser disponuje čtveřicí 
vinšen s možností dvou elektrických, stolkem 
v kokpitu, pevným středovým blokem pro otěž 
hlavní plachty a také stěžněm, který je umístěn 
více vzadu. Tato změna umožnila použití štíhlejší 

hlavní plachty a velkoryse dimenzované přední 
plachty, jako je samopřehazovací kosatka, gena 
a velký genakr nebo code 0. V možnostech do-
plňkové výbavy však najdeme i takové prvky, 
jako jsou elektrické toalety, klimatizace nebo 
elektricky ovládaný stůl v salonu, ze kterého 
snadno vytvoříme další dvojlůžko.

Označení First 44 Performance je naopak ryze 
závodní racer, u kterého je vše orientované jen 
a pouze na výkon. Tomu odpovídají i další voli-
telné prvky, jako je karbonový stěžeň nebo lepší 
navigační přístroje a elektronika. Toto sportov-
nější provedení je od standardního na první po-
hled snadno rozeznatelné. Příkladem je kokpit 
bez stolku, upravený pro početnější posádku, 
pěnové protiskluzové povrchy, které nahrazují 
teak, šestice vinšen, jezdec otěže hlavní plachty, 
jeden a půl metru dlouhý čelen, hydraulické do-
pínání zadního stěhu, propracovaný systém 
ovládání otěží a nastavení geny nebo odlišné 
provedení kýlu a takeláže. Zkrátka vše potřebné 
pro maximální výkon. 

Vodní balast

Pro obě provedení jsou však společným prv-
kem zkušenosti, které loděnice získává v zá-
vodní třídě lodí Figaro. Kromě přepracovaného 
designu trupu, jehož plochá příď je viditelná 
už ze břehu, je unikátním prvkem instalace 
dvojice třistalitrových balastních nádrží, které 
jsou ovládány přímo od kormidel. Elektrická 
čerpadla dokážou za dvě minuty vyprázdnit 
nebo naplnit celou nádrž. Vodní balast zajiš-
ťuje optimální rozložení potřebné váhy vůči tě-
žišti plachetnice, vyrovnává sílu větru a vln 
a současně pomáhá dosáhnout plného poten-
ciálu i s menší posádkou, která nemusí při os-
třejší plavbě a obratech klást takový důraz 
na vyvažování, ale může se soustředit na trim 
a plavbu jako takovou.         

Ve verzi cruiser je skládací stůl v kokpitu a je možné objednat teakovou palubu.

Majitelská kajuta v přídi má vlastní koupelnu a veškeré pohodlí. U obou kormidelních kol je k dispozici velký dobře čitelný plotr 

a další ovládací prvky.
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nou loď zaujme plocha plachet, která je v této 
velikostní třídě nadprůměrná. Zajišťuje pří-
jemnou a relativně svižnou plavbu i při slab-
ším větru. Což má za následek to, že pod 
plachtami bez použití motoru můžete plout 
i v horších podmínkách pro plachtění. Není 
tedy nutné tak často aktivovat motor, abyste 
se vůbec někam dostali. Zajímavým prvkem, 
který pomáhá výkonu i designu, je integro-
vaný systém rolování geny (furler), který je in-
stalován pod palubou. Gena tak získala přes 
dva metry plochy navíc a mezi palubou a dol-
ním lemem plachty není mezera.  

Díky své střední velikosti má tato jachta 
skvěle vyvážený poměr efektivity plavby, 
hmotnosti a ponoru s prostorem uvnitř 
i na palubě. Loď sice váží deset tun, což už 
možná zní jako těžká váha, ale manévrova-

telnost zde zůstává perfektní. Stejně jako 
stabilita, kterou si menší model 36 převzal 
od větší, osvědčené First 53.

Chytrý interiér

Při návrhu interiéru kladl výrobce, respektive 
známý designér Lorenzo Argento, důraz 
na efektivitu, přičemž celé pojetí opět působí 
moderně. Vnitřku lodi dominují především 
světlé barvy tak, aby bylo naplno využito přiro-
zeného světla proudícího dovnitř velkými 
okny. Chytrým prvkem je v kajutách zatem-
nění oken posuvnými dvířky namísto stahova-
cích roletek a žaluzií, které sice vypadají hezky, 
ale dlouhodobě nejsou příliš praktické. Po de-

signové stránce se dočkáme kombinace bílých 
lakovaných povrchů, ohýbaného dřeva a umír-
něně působícího minimalistického čalounění.

Efektivní je i rozložení interiéru, které je to-
tožné pro oba typy provedení plachetnice. 
Majitelská kajuta s centrálním dvojlůžkem 
šíře 120 až 160 centimetrů je umístěna 
na přídi společně s vlastní toaletou se spr-
chou. Na zádi najdeme dvě stejně velké ka-
juty s dvojlůžkem šíře 140 centimetrů, 
ke kterým patří druhá větší toaleta s odděle-
ným sprchovým koutem a stojnou výškou 
1,94 metru. Netradičně je orientovaný navi-
gační stolek, který je situován proti směru 
plavby. Poskytuje však dostatek místa pro 
potřebnou práci a především výhled do kok-
pitu. V celém interiéru prakticky nenajdete 
ostrý roh nebo jinak překážející kus nábytku 
či část trupu, o kterou se obvykle zakopává. 

Veškerý nábytek a jeho řezy jsou vedeny do-
kulata, což společně s bílým lakováním a po-
vrchovými úpravami vytváří uvnitř 
příjemnou a klidnou atmosféru.

Ke stolu v salonu, který se nachází napříč 
trupu, se pohodlně usadí až šest osob. Další 
místa k sezení jsou hned naproti vedle zmi-
ňovaného navigačního koutu. Protože je stě-
žeň posunutý více dozadu, musí být i jeho 
podpěra v salonu umístěna stejně. Nijak však 
nenarušuje vnitřní prostor ani pohyb mezi 
přední kajutou a kokpitem. Jeho pozice tak 
dotváří dojem, že je vnitřní prostor opticky 
větší, než jaký ve skutečnosti je.

Ve verzi cruiser nabízí čtyřiačtyřicítka pohodlný kokpit, kde sportovní geny prozrazuje kladka 

s otěží hlavní plachty v kokpitu a jen lehké bimini. Příjemná je i „garáž” pod kokpitem.
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Větší než 44

Ačkoliv by číslo 44 v názvu lodi dávalo tušit 
délku 44 stop, činí celková délka této plachet-
nice 46,5“ až 48,1“, v závislosti na konkrétní verzi. 
Zajímavý je poměr délky trupu na vodorysce 
vůči celkové délce lodě, kterou výrazně zvětšuje 
hlavně masivní čelen. Dispozičnímu prostoru 
však musely ustoupit některé prvky a parametry 
výbavy, jako je například velikost nádrže 
na vodu. Ta sice může být u varianty cruiser zvět-
šena ze standardní velikosti 370 litrů na celkový 
objem 570 litrů instalací druhé nádrže v zadní 
pravoboční kajutě, ale v provedení racer tato 
možnost už pochopitelně není. Dalším ústup-
kem je velikost palivové nádrže, která má objem 
pouhých 220 litrů, což není zrovna mnoho. Jak 
ale ukazuje výkon standardně dodávaného mo-
toru 57 koní, je jasné, že tato loď je koncipována 
hlavně pro pohyb pod plachtami. Malá veli-
kostní redukce proběhla i v kuchyňském koutu, 
který bývá u lodí této délky viditelně větší. Led-
nice si zachovala standardní velikost 190 litrů 
s možností horního i předního vstupu. Naopak 
je zde k dispozici méně úložného místa a skříněk 
nejen v samotném kuchyňském koutu, ale i v sa-
lonu. Nicméně všechny tyto změny a kompro-
misy jsou na sportovně orientované plachetnici 
běžné a všechny přispívají k většímu plachet-

nímu výkonu. Co naopak na této lodi příjemně 
překvapí, je hydraulicky otevíratelná zadní garáž 
na nafukovací člun, který sice musí být alespoň 
částečně sfouknutý, ale není nutné ho "lovit" od-
někud z útrob lodě.

Pod plachtami 

First 44 je standardně dodávána s radiálními 
plachtami North Sails NPL Tour v efektním tmavě 
šedém provedení. V případě hlavní plachty se 
jedná vždy o celospírovou plachtu. V případě 
karbonového stěžně, který je o jeden a půl metru 
vyšší něž hliníkový, je i hlavní plachta výrazně 
větší. Přestože je tento typ plachty výrazně lehčí 
než běžné plachty na charterových lodích, jsou 
elektrické vinšny příjemným pomocníkem. Na-
opak dokonalý systém uložení hlavní plachty 
(lazy-jack a lazy-bag), společně s drážkovým sys-
témem Facnor, umožňuje takřka bezzásahové 
spouštění hlavní plachty. Snad poprvé jsem zde 
zažil naprosto bezproblémové poskládání hlavní 
plachty do lazy-bagu během pěti vteřin. Prefero-
vaným standardem jsou dnes na lodích obecně 
multifunkční navigační plotry. Na čtyřiačtyřicítce 
najdete u každého kormidla dvanáctipalcový do-
tykový plotr, na kterém se zobrazují všechny po-

Beneteau First 44 Cruiser Racer

Celková délka 14,15 m  14,65 m
Délka trupu 13,15 m 13,15 m
Délka na vodorysce 12,82 m 12,82 m
Šířka 4,25 m 4,25 m
Ponor 2,15 m 2,5 m
Balast 3 300 kg 3 000 kg
Výška stěžně dural 19,5 m 19,5 m
Výška stěžně karbon 21,2 m 21,2 m
Hmotnost 10 300 kg 9 800 kg
Palivová nádrž 220 l 220 l
Nádrž na vodu 330 l / 570 l 200 l
Motor  Yanmar Diesel 57 HP
Oblast plavby / počet osob A / 12, B / 12, C / 14
Architekti  Naval Architect, Roberto Biscontini
Design  Lorenzo Argento
Cena  od 335 000 EUR bez DPH
Plachty / stěžně dural karbon
Celospírová hlavní plachta 53 m2 61 m2

Gena 53 m2 56 m2

Code 0 95 m2 105 m2

Genakr 170 m2 190 m2

www.bemexboot.cz 

TECHNICKÉ ÚDAJE

S testovanou lodí v provedení cruiser s hlavní plachtou a code 0 jsme při stabilním 

větru patnáct uzlů dosahovali rychlostí mezi jedenácti a dvanácti uzly.
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třebné údaje. Pro sportovní plavbu jej můžete 
doplnit ještě o sedmipalcový displej umístěný 
na stěžni. Precizně je provedený celý navi-
gační panel u každého kormidla v černé 
barvě, ve kterém jsou všechny displeje a tla-
čítka pro ovládání čerpadel balastních nádrží, 
světel a zadní platformy zcela zapuštěné. Nic 
tak nenarušuje práci s kormidlem a pohled na 
přístroje. 

U moderních sportovních jachet se stále čas-
těji setkáváme se dvěma kormidelními listy. Je 
to především kvůli tvaru zadního trupu a lepší 
reakci kormidla při plavbě v náklonu, kdy je 
větší část jednoho kormidla prakticky z vody 
venku. V této třídě tomu není jinak a dva kor-
midelní listy jsou zde viditelné už při stání 
v přístavu. Díky nim loď velmi rychle a hladce 
reaguje na jakékoliv změny kormidla. Na této 
lodi autopilota nebudete chtít používat, pro-

tože sebemenší pohyb kormidla je ihned ci-
telný a díky výkonu plachet je změna viditelná 
i v rychlosti. S testovanou lodí v provedení 
cruiser s hlavní plachtou a code 0 jsme při sta-
bilním větru patnáct uzlů běžně dosahovali 
rychlostí mezi jedenácti a dvanácti uzly při 60 
až 62 stupních AWA. Práce s code 0 nebo ge-
nakrem už sice vyžaduje nějakou zkušenost 
a koordinaci posádky na přídi, kdy je občas 
nutné při halze plachtě na druhou stranu po-
moci, ale tato loď chce zkrátka plout. A rychleji 
než jiné. Lodi svědčí spíše střední a silnější vítr 
do dvaceti uzlů, ve kterém můžete bez pro-
blémů naplno využít výkon plachet bez nut-
nosti refování. V takových podmínkách pak 
výrazně pomůže používání balastních nádrží, 
kdy je plavba stabilnější.

Loď Beneteau First 44 by se dala shrnout jed-
ním slovem. Efektivita. Možnost výběru ze 
dvou odlišných výkonnostních provedení, 
ve kterých i standardní verze v provedení 
cruiser zaručuje nadprůměrný výkon, uspo-
kojí každého jachtaře a jeho očekávání. 
A o to při volbě plachetnice jde především. 
Při plavbě pod plachtami můžete ušetřit 
spoustu paliva i v situacích, které by dříve 
u plachetnice podobné velikosti vyžadovaly 
start motoru. Efektivně řešený interiér a roz-
místění všech prvků na palubě i v podpalubí 
oceníte s každou posádkou. Tato efektivita 
ale rozhodně nepřichází na úkor designu 
nebo komfortu při plavbě. Toho si posádka 
stále užije víc než dost.

Text Adam Žídek

Foto Adam Žídek a Beneteau

Navigační stůl je situován tak, aby navigátor mohl zároveň komunikovat s kokpitem.

First 44 má k dispozici dvě koupelny 

s toaletou.


