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Přestože nabídka motorových jachet Prestige dnes zahrnuje celkem jedenáct 
modelů v délkách od 40 do 70 stop ve třech odlišných řadách, je nyní čas 
na klíčovou změnu. Tou je zrození zcela nové řady M, jež je určena pro motorové 
katamarany, které jsou v posledních letech stále oblíbenější. První model 
M48 byl představen na podzimní výstavě v Cannes a na test úplně prvního 
vyrobeného kusu jsme se vypravili do Barcelony.        
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Cestovní motorové jachty prošly v posled-
ních několika letech výrazným posunem. 
Byly definovány nové standardy pro 

tento segment, ve kterých zákazníci preferují 
ještě více prostoru, vyšší úroveň komfortu a mož-
nost plavby s rodinou bez potřeby profesionální 
posádky. Stále větší pozornost je však věnována 
také nákladům na provoz jachty, o které se nyní 
zákazníci zajímají více než kdy předtím. A odpo-

vědí na všechny tyto požadavky je zcela nová 
řada motorových katamaranů, které se u značky 
Prestige objevují vlastně poprvé. Pro loděnici je 
to zásadní krok, od něhož si Erwin Bamps, gene-
rální ředitel, slibuje velký úspěch. Ostatně, zkuše-
ností z vícetrupých lodí mají dostatek, neboť 
úspěšné katamarany Lagoon a Excess patří pod 
stejnou skupinu Groupe Beneteau jako značka 
Prestige. A první reakce nevypadají vůbec 

špatně. Jachta M48 získala za svůj prozatím 
krátký život hned dvě evropské nominace. Tu 
první „Design Innovation Award“, udělovanou ka-
ždoročně mezinárodní porotou na výstavě v Ja-
nově, proměnila ve vítězství za inovaci 
v námořním designu v kategorii vícetrupých lodí. 
Na výsledek druhé nominace „European Power-
boat of the Year 2023“ si musíme počkat na vý-
stavu v Düsseldorfu, která zanedlouho začíná. 

Trup M48 dokonale kombinuje vlastnosti katamaranu s motorovou jachtou a boční pohled nejlépe ukazuje velikost dispozičního prostoru.

Zadní hydraulickou plošinu lze zvednout z hladiny až na úroveň kokpitu. Hlavní kormidelní stanoviště v salonu poskytuje nejlepší panoramatický výhled.
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Nástup motorových katamaranů
Stejně jako vícetrupé plachetnice, které 
v roce 1980 zaznamenaly značný zájem a ná-
růst produkce, objevuje se tento trend v po-
sledních letech i v segmentu motorových 
jachet. V roce 2021 tvořila celosvětová pro-
dukce motorových katamaranů přes tři sta 
různých modelů v délce nad čtyřicet stop. 
Zohledníme-li  požadavky zákazníků na větší 
prostor, užitný komfort, možnost trávit na pa-
lubě lodi delší čas, nenáročné řízení se zacho-
váním potřebné bezpečnosti, k tomu ještě 
vývoj situace na trhu, stav ekonomiky a v ne-
poslední řadě také pomalý a jistý nástup al-
ternativních a hybridních pohonů, jsou 
motorové katamarany logickou vývojovou 
cestou. Pro doplnění si jen připomeňme již 
v úvodu zmíněné tři dosavadní modelové 
řady značky Prestige. Klíčová a dnes ikonická 
je nejprodávanější řada F, kterou charakteri-
zuje flybridge. Řada S jsou sportovně oriento-
vaná kupé standardního designu s hardtopem, 
dosahující rychlostí 26 až 29 uzlů. Největší 
jachty o délkách 60 a 70 stop najdeme v řadě 
X, která je prezentována jako „crossover“ nebo 
také označením „eXperience“. Nová řada M má 
označením „limitless space“ symbolizovat „ne-
omezený prostor“.

Vítejte na M48
M48 byla navržena přesně s ohledem 
na všechny uvedené požadavky. Nabízí pře-
devším ohromnou velikost. Konkrétně je to 
sto třicet metrů čtverečních obyvatelné plo-
chy a komfort majitelské kajuty srovnatelný 

s jachtami o délce 70 stop, kapacitu až čtyř 
kajut pro hosty s vlastními toaletami a oddě-
leným sprchových koutem a navíc kajutu pro 
skippera, otevřený kokpit a záď, prostornou 
a hladkou palubu se čtyřicet pět centimetrů 
širokými ochozy a samozřejmě flybridge 

Vstup do kokpitu je ze široké zadní hydraulické plošiny možný z obou stran.

Majitelské apartmá na přídi se šířkou 5 m nabízí plochu 18 m2 a dvě oddělené toaletní kajuty. Samotnou toaletu s koupelnou a druhou toaletu se sprchou.

� � �
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s možností zastřešení. Přestože má čtyřicetos-
mička dva trupy, není tak široká jako více-
trupá plachetnice, tedy katamaran 
s plachtami stejné velikosti. Inspirací k vlast-
nímu návrhu vnitřního prostoru byly pro M48 
pochopitelně jiné úspěšné motorové katama-
rany, ale například i unikátní plachetnice 
Moody, jak přiznává šéf loděnice. M48 však 
zůstává věrná DNA standardních jachet 

Prestige a trupy si drží design motorové 
jachty, u které je důležitý kompromis cestovní 
rychlosti a ekonomiky provozu. M48 je na-
opak vyšší, což umožňuje umístění kajut 
a užitného prostoru ve třech palubách. V nej-
nižší jsou kajuty majitele a hostů ve třech sa-
mostatných vstupech ze salonu, ve střední 
části je salon a kokpit v jedné úrovni a s vyvý-
šenou přední palubou a v nejvyšší palubě 

flybridge, který pohodlně pojme všechny ces-
tující na palubě, což není běžné. S volitelným 
hardtopem flybridge, na který lze instalovat 
radar a rádiové antény, může výška lodě do-
sahovat téměř osmi metrů.

Dvě verze interiéru
Čtyřicetosmička je nabízena pouze ve dvou 
interiérových variantách. V majitelské verzi 
najdeme pochopitelně na přídi velkou maji-
telskou kajutu o ploše osmnáct metrů čtve-
rečních s pódiovým dvojlůžkem šíře sto 
osmdesát centimetrů, samostatným sofa 
délky sto šedesát centimetrů na jedné straně 
kajuty a stejně velkým pracovním stolem 
na straně druhé. Díky šíři majitelské kajuty 
přes oba trupy designéři také rozdělili umís-
tění zvlášť toalety a koupelny s odděleným 
sprchovým koutem do každého z nich. Obě 
koupelny jsou tak stejně velké a poskytují 
nadprůměrný komfort s maximálním soukro-
mím. Kajuty hostů jsou v majitelské verzi situ-
ovány každá ve svém trupu a tedy s vlastním 
vstupem ze salonu. V obou najdeme stejně 
velké toalety jako v kajutě majitele s již stan-
dardně odděleným sprchovým koutem. Díky 
umístění kajut hostů v každém z trupů je za-
jištěno dokonalé zvukové soukromí a kajuty 
jsou i naprosto totožné, včetně sto šedesát 
centimetrů širokého dvojlůžka, které lze pře-
měnit na dvě samostatná.

Velmi užitečný je pro skippera i posádku 
přímý vstup ze salonu na pravoboční palubu.

Prakticky umístěný kuchyňský kout s dostatkem přirozeného světla umožňuje 
snadnou obsluhu hostů v salonu i kokpitu.

Flybridge s plochou 20 m2 může být částečně zastřešen volitelným hardtopem. 
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Ve druhé verzi je přední velká majitelská ka-
juta nahrazena dvěma menšími kajutami, 
každá se dvěma lůžky s možností jejich spo-
jení v jedno velké a toaletou s opět odděle-
ným sprchovým koutem. V této čtyřkajutové 
verzi tedy jachta pohodlně pojme osm cestu-
jících. V obou interiérových variantách lze 
do přídí obou trupů umístit malou kajutu ski-
ppera a samostatnou toaletu. Vstup do obou 
těchto prostor má skipper na přední palubě, 
kde nijak neruší majitele či hosty.

Všudypřítomný prostor
Propojení salonu a kokpitu, které je u katama-
ranu obvyklé, je na M48 provedeno na jedničku. 
Přispívají k tomu velké posuvné dveře a zcela vý-
klopné okno. Vznikne tak dokonalé propojení 
vnitřního salonu o ploše dvacet dva metrů čtve-
rečních s venkovním kokpitem, který je sou-
časně celý zastřešený. To je zároveň i důvod, 
proč bývá kuchyň v tomto designu umístěna 
v salonu hned u vstupu. Umožňuje tak snadný 
přístup do kuchyně a rychlou obsluhu hostů, se-

dících v salonu i venku v kokpitu. Do variabilního 
sezení v kokpitu se dvěma stoly se pohodlně 
usadí osm hostů. Další lidé se mohou usadit 
v kokpitu naproti stolu. Stejnou kapacitu sezení 
i má i flybridge s plochou dvacet metrů čtvereč-
ních. Ten může být doplněn barovým pultem 
s lednicí, výrobníkem ledu, grilem a dřezem. 
Na katamaranech obvykle dětmi oblíbenou 
přední trampolínu mezi trupy zde nenajdeme. 
Přední paluba mezi trupy je samozřejmě pevná 
a nabízí plnohodnotný příďový salón na pět 
metrů široké terase s variabilním sezením a po-
lohovatelnými lehátky. Na stejném místě se na-
chází také vstupní lukny do kajuty skippera 
a samostatné toalety. Zvláštní kapitolu si za-
slouží zadní část kokpitu, hydraulická koupací 
plošina a garáž. Ta nabízí úložný prostor o ploše 
tři metry čtvereční a je vhodná pro uložení nej-
různějších vodních hraček. Koupací plošina 
s nosností 150 kilogramů slouží za plavby jako 
místo pro uložení člunu o délce 3,5 metru. Mno-
hem zajímavější využití však najde při kotvení 
v zátoce, neboť je možné ji zvednout až na úro-
veň kokpitu a vytvořit tak prodloužení kokpitu 
malou terasou nad mořem. 

Námi testovaná loď byla v majitelské verzi, která 
je prozatím i ta žádanější. Jednalo se o první vy-
robený kus, který po předvedení a testování za-
mířil ke svému majiteli. Druhý vyrobený kus 
putoval před Vánoci do Miami.

Propojení salonu a kokpitu, které je u katamaranu obvyklé, je na M48 provedeno na jedničku. 

Hlavní kormidelní stanoviště se dvěma 12" displeji, které mohou být nahrazeny 16", 
poskytuje dokonalý výhled. � � �
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Mimořádné vlastnosti
V čem je tedy motorový katamaran odlišný 
od tradiční motorové jachty? Kromě výhod, 
plynoucích ze dvou trupů a celkové šíře, jako je 
dispoziční prostor salonu a kokpitu, lepší roz-
místění jednotlivých kajut a tím i větší sou-
kromí s lepším odhlučněním, je to především 
větší stabilita samotné lodě proti jednotrupé 
jachtě. Motorový katamaran poskytuje mno-
hem pohodlnější a stabilnější plavbu než jed-
notrupá loď. Díky dvěma trupům je loď 
za každé situace a povětrnostních podmínek 
stále v kontaktu s vodou a méně se naklání 
do stran. Posádka je tak výrazně méně vysta-
vena nekomfortní plavbě, se kterou se můžete 
setkat u jednotrupé motorové lodě. Ve velkých 
vlnách bude M48 surfovat stejně jako jedno-
trupá loď, ale bez bočních náklonů. Ty prak-
ticky neucítíte ani při zatáčení v jakékoliv 
rychlosti. Dva trupy mají ve vodě sice větší 
odpor než jeden a manévry se zatáčením tedy 
nejsou tak okamžité a živé jako u trupu jed-

noho, ale loď zůstane prakticky stále rovně 
a například v salonu změnu směru ani necítíte. 
Je tedy jen potřeba s touto vlastností předem 
počítat a při potřebě ostřejší zatáčky nebo ra-
zantnější reakce si k otočení pomoci motory. 
Značnou výhodou oproti jednotrupé jachtě 
jsou manévry v přístavu. Motory jsou u kata-
maranu mnohem dále od sebe než na tradiční 
motorové jachtě, u které je potřeba si často 
pomáhat joystickem, jenž ovládá IPS pohon 
společně s pomocnými propelery na přídi 
a zádi. Nicméně M48 může být joystickem vy-
bavena také. 

Výjimečná plavba
Konstrukcí trupů a náběhových hran se poda-
řilo docílit o dvacet procent vyšší účinnosti mo-
torů než u jednotrupé jachty se stejným 
výkonem. Výsledkem je nejen nižší spotřeba, ale 
také nižší, tolik diskutované emise. V ideálních 
podmínkách je možné s touto jachtou plout 
rychlostí sedmnáct uzlů při spotřebě osmdesát 

Prestige M48
Celková délka 14,79 m
Délka trupu 14,37 m
Šířka 6 m
Výška 4,8 m (max. 7,62 m)
Ponor 1,08 m (max. 1,2 m)
Suchá hmotnost 17 480 kg
Celková hmotnost 25 180 kg
Nádrže na palivo 2x 1 200 l
Nádrže na vodu 2x 600 l
Bojler 60 l
Odpadní nádrž 176 l
Cestovní rychlost 15 uzlů
Maximální rychlost 20 uzlů
Motorizace 2x Volvo Penta D4  
 (2x 320 HP) V Drive
Oblast plavby B (12) / C (14) / D (16)
Architekt Garroni Design /  
 Philippe Briand
Interiér  Valentina Militerno  
 De Romedis
Cena Od 1 039 500 EUR bez DPH
www.milyo-yachts.com

Technické Údaje

Otáčky motorů (1/min) 700 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 3 700 (max.)
Rychlost (Nm/hod)     3,5 4,8 6,8 9 9,9 13,6 17,8 19,4 
Spotřeba* (l/hod)    2,6 5,2 11 24 46 73 103 125

* Celková spotřeba obou motorů. Hodnoty měřeny s 1 110 litry paliva na palubě (46 %), 1 000 litrů vody na palubě (83 %),  
se čtyřmi osobami na palubě při větru deset uzlů a vlnách jeden metr.

naměřené hodnoTy

Celkovou šířkou trupu 6 m bylo dosaženo ideální stability jachty na moři za všech podmínek.
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litrů nafty na hodinu, což je u motorové 
jachty této velikosti trochu unikátem. Obdi-
vuhodný je i dojezd 600 námořních mil při 
rychlosti osm uzlů. Volba cestovní rychlosti 
zde ještě více ovlivňuje nejen spotřebu, ale 
také dojezd. Ideální cestovní rychlost je 
deset uzlů, při které je loď nejstabilnější a ná-
běhové hrany obou trupů optimálním způ-
sobem řežou vodní hladinu.

Kromě všudypřítomného prostoru a 
komfortu lze z jachty v každém směru 

cítit důraz na možnost dlouhodobého 
pobytu na moři a všechny činnosti s tím 
spojené. Tento směr lze najít i v seznamu 
položek příplatkové výbavy. Už ve stan-
dardní výbavě je tato motorová jachta 
plně připravena na dlouhodobý pobyt 
a překonávání dlouhých vzdáleností 
a uspokojí běžného zákazníka v tomto 
segmentu. Seznam položek příplatkové 
výbavy zahrnuje množství exteriérových 
i interiérových prvků zvyšujících přede-
vším užitný komfort. Za zmínku stojí na-
příklad 50" TV v salonu, 32" TV 
v majitelské kajutě, indukční nabíjení 
mobilních telefonů v kajutách, výrobník 
ledu, 11kW generátor, klimatizace o vý-
konu 64 000 BTU a topení ve všech kaju-
tách včetně kajuty skippera nebo bohatý 
výběr barevného provedení interiéru 
a hlavně materiálů.  

Prostor, komfort a mimořádná stabilita. Tě-
mito třemi slovy by se dala M48 jednoduše 
shrnout po několika hodinách na ni strá-
vených. Já k nim přidávám ještě výjimeč-
nou zkušenost z živé plavby, která je 
nutností pro každého potenciálního kli-
enta, neboť takovéto lodě se vybírají 
na moři, nikoliv v katalogu. Řada M je zo-
sobněním kombinace prostoru, komfortu 
a přijatelné ekonomiky provozu. Na těchto 
vlastnostech staví loděnice novou mode-
lovou řadu, do které Prestige už nyní sli-
buje další přírůstek. Ještě větší.

Text Adam Žídek
Foto Adam Žídek a Prestige Yachts

V obou kajutách hostů lze dvojlůžko široké 160 cm přeměnit na dvě samostatná lůžka.

Pohodlný a především bezpečný  
pohyb po palubě zajišťují ochozy  
po stranách šíře 45 cm.


