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Na dlouhé plavby
text Adam Žídek
foto CranchiCranchi 43 Eco Trawler Malý velký cestovatel
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Cestovní motoro-
vé jachty prošly 
v posledních dvou 
letech výrazným 
p o s u n e m .  B y l y 
definovány jasné 
standardy pro ten-

to segment, které začaly některé loděnice 
s větším či menším úspěchem praktikovat. 
Loňský debut modelu Cranchi Eco Trawler 
53, prozatím největšího zástupce v této řadě, 
přivedl loděnici zcela nové zákazníky. Rozší-
řením této řady hned o dva nové modely, 43 
a 40, dává loděnice jasně najevo, že v tomto 
segmentu jsou její ambice vysoké. Novinka 
pro letošní rok s označením Cranchi 43 Eco 
Trawler je v současnosti velikostně nejen 
prostředním modelem, ale představuje 
zároveň to nejlepší, co v tomto segmentu 
Cranchi umí. Potvrzuje to i ocenění „Euro-
pean Poweboat of the Year 2015“ v kategorii 
do 45 stop, kde loď překvapivě porazila 
všechny sportovně orientované soupeře. 
Jachta je předurčena především pro pře-
konávání dlouhých vzdáleností, a tedy pro 
dlouhodobý pobyt na moři s těmito cestami 
spojený. Bohatě ale uspokojí i manželský 
pár, toužící především po klidné plavbě po-
dél jednoho pobřeží, po pohodlí a prostoru, 
na které je zvyklý z domova, po možnosti 
příležitostně či dlouhodobě ubytovat hosty 
na palubě bez nutnosti se jakkoliv na pa-
lubě uskromňovat kvůli místu nebo sou-
kromí. Zkrátka pro život na moři. Na tyto 
vlastnosti a užitné hodnoty bylo myšleno 
již při konstrukci trupu, který na první 
pohled disponuje moderními prvky po-
lovýtlačných motorových lodí. Nástavba 
trupu je posunuta výrazně dopředu a její 
poněkud hranaté tvary umožňují maxi-
málně využít vnitřní prostor. Tento design 
k lodím tohoto typu patří. 

Paluba k relaxaci
Možnosti pohybu a bezpečnosti na palubě 
je věnována velká pozornost. Ocenit je 
třeba především vysoký reling podél celé 
paluby. Přední část paluby je ryze relaxační 
a vyplňuje ji dvojice dvoulůžek s držáky 
nápojů a nezbytným ovládáním audia pro 
tuto část paluby. Další hosté mohou využít 
velkou lavici zcela na přídi, která zajistí při 
plavbě mimořádný výhled. Na samotné pří-
di lodi je umístěn kotevní vrátek o výkonu 
1000 W s 15kg kotvou a ovládáním nožními 
spínači v podlaze. 

CItalská loděnice Cranchi doposud pro 
každou sezónu připravovala čtyři nové 
modely motorových lodí. Nyní je čas 
na změnu. Hlavním projektem loděnice 
je řada cestovních motorových jachet 
Trawler. Nový model 43 Eco Trawler 
představuje současný střed nabídky. 
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Praktické je umístění předních vazáků 
a protiskluzová podlaha s úložným pro-
storem u každého z nich pro snazší mani-
pulaci s mooringovými lany. Hranu paluby 
před případným poškozením od obrostlých 
mooringových lan chrání nerezový kryt. 
Prostoru v kokpitu není mnoho. Je zde sice 
velké sezení ve tvaru L, ale bez možnosti 
klasického jídelního stolu. Ten zde může 
být nahrazen přenosným servírovacím 
stolkem. Důvodem je vstup do motorového 
prostoru v podlaze a omezený prostor, který 
by instalací byť menšího stolu zůstal pro 
pohyb. Záď trupu uzavírá vstup na zadní 
platformu, která pojme malý tendr. Na přá-
ní lze záď lodi povýšit na variantu s hyd-
raulickou zadní platformou a dálkově hyd-
raulicky ovládanou vysouvací pasarelou.

Flybridge pro celou posádku
Prostor v kokpitu, který je dlouhou ná-
stavbou výrazně zmenšen, je dostatečně 
vyvážen prostorem na flybridge, který je 
využitelný ve všech směrech. Kromě dvou-
místného kormidelního stanoviště, které se 
nachází na levoboku, je zde sezení se stolem 
pro čtyři osoby, doplněné minibarem se dře-
zem a grilem. Zákazníky velmi často oblíbe-
ný prostor v zadní části flybridge vyplňuje 
velké dvoulůžko. Možnost zastřešení přední 

časti flybridge s kormidelníkem a jídelním 
stolem elegantním skládacím bimini zcela 
nahrazuje absenci velkého sezení u stolu 
v zastřešeném kokpitu.

Hlavní paluba
Zmiňované protažení nástavby směrem 
k přídi je patrné i na zádi, což zvýrazňuje 
hlavní palubu a její prostor pro každodenní 
využití. Tomu pomáhá i umístění kuchyně 

zcela vzadu, které je typické pro celou řadu 
Trawler. Široké zasunovací dveře společně 
s dalším otevíracím barovým oknem nava-
zujícím na kuchyň zcela propojuje salon 
s kokpitem a výrazně zvětšuje společen-
skou část o další venkovní prostor. Tuto 
koncepci můžeme ostatně vidět i na někte-
rých mnohem větších motorových jachtách, 
často v kombinaci s flybridgem. Kuchyň 
odpovídá požadovanému využití a ve stan-

Zcela nahoře: Plně vybavená kormidelna 
na flybridge. Nahoře: Vstup na palubu 
je zajištěn přes sezení v kokpitu. Vlevo: 
Prostor v kokpitu je vyvážen možnostmi 
flybridge, který může být vybaven barem 
se dřezem, grilem a výrobníkem ledu. Dole: 
Příď nabízí velkorysé možnosti odpočinku 
a relaxace.
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dardu je vybavena dvouplotýnkovou kera-
mickou varnou deskou a lednicí o objemu 
130 l. Umožňuje i přímou instalaci dalších 
spotřebičů pro každodenní používání, jako 
je kombinovaná trouba s mikrovlnkou, 
myčka nádobí nebo kávovar. V salonu se 
k polohovatelnému a otočnému stolu poho-
dlně usadí čtyři osoby. Hlavní kormidelní 
stanoviště se nachází v přední části hlavní 
paluby na pravoboku. I přes velká okna, jež 
celý salon dokonale prosvětlují, je výhled 
z vnitřní kormidelny narušován sloupky 
a tvarem nástavby, který neumožňuje pa-
noramatická nebo velkoplošná okna, jež 
vídáme u sportovních hardtopů. Skipper 
však má k dispozici ergonomicky rozvrže-
né ovládání, včetně joysticku a ovládání 
propeleru do každé ruky. 

Variabilní podpalubí
Vstup na spodní palubu, tedy do obytné 
části, je u všech modelů Trawler řešen boč-
ními schody na levoboku v přední části 
salonu. Ve standardní dvoukajutové verzi 
je vnitřní prostor trupu jednoduše rozdělen 
mezi část pro majitele a hosty. Majitelská 

kajuta, umístěná v této verzi na zádi, dis-
ponuje šířkou čtyři metry a nabízí tomu 
odpovídající prostor. Překvapí zde absen-
ce přímého vstupu do vlastní toalety. Ta 
se nachází sice těsně vedle kajuty, ale je 
orientovaná podélně s trupem a přímé pro-

pojení s kajutou není možné. Majitel musí 
vstoupit do chodby a odtud pak do vlastní 
toalety. Tento nedostatek vyřeší až volba 
tříkajutové verze nebo verze s technickou 
místností. V obou těchto variantách je ma-
jitelská kajuta přesunuta na příď, kde je již 
přímý vstup do vlastní koupelny. Verze se 
třemi kajutami nabízí v zadní části místo 
majitelské kajuty dvě zcela stejné menší 
kajuty s dvoulůžkem a šatníkem. Zajímavou 
variantou, společnou i pro ostatní mode-
ly řady Trawler, je náhrada třetí kajuty 
za technickou a skladovací místnost. Název 
technická místnost je inspirován především 
možností instalace pračky se sušičkou. 
V každém případě však zadní majitelská 
kajuta nabídne svému hostiteli vše potřeb-
né. Dva metry široké pódiové dvoulůžko, 
množství úložných prostor, postranní noční 
stolky, toaletní nebo pracovní stolek, velké 
sofa a integrovaný šatník. Přední kajuta 
hostů nabízí téměř stejně velkorysý prostor 
jako kajuta majitelská, včetně centrálního 
dvoulůžka a samostatného šatníku s trezo-
rem. Zde již hosté mají zmiňovaný přímý 
vstup do rohové koupelny. Obě toalety jsou 

Pronajměte si luxusní jachtu s člunem 
Williams Turbojet 325 na vaši letní 
dovolenou v Chorvatsku. Na palubě na vás 
čeká Wi-Fi připojení k Internetu, 
klimatizace, výbava na šnorchlování, vodní 
lyže, podvodní světla, plně vybavená 
kuchyň se spotřebiči vč. ice maker, wine 
coolercooler a lednice, dále TV v každé kajutě, 
bezpečnostní sejf, reproduktory s HiFi 
systémem po celé lodi, Raymarine 
autopilot, plotter, aktivní skener a další.

   3 kajuty pro 6 osob.
   Délka 18,35 m, šířka 4,7 m.
   Rok výroby 2013.
   Cestovní rychlost 23 uzlů.
   Max. rychlost 32.

Jachta je k pronájmu pouze s kapitánem.

Možnost zajištění i stravování a kuchaře na 
palubě.

Pronájem luxusní jachty v Chorvatsku

www.vtyachts.cz | +420 242 447 240 | info@vtyachts.cz

Sunseeker
MANHATTAN 53

Jachta je 

předurčena 

především 

pro překonávání 

dlouhých vzdáleností, 

a tedy pro dlouhodo-

bý pobyt na moři s tě-

mito cestami spojený.
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Nahoře: Otevřené propojení s kokpitem 
dodává salonu vzdušnost a přímý kontakt 
s okolím. Vpravo: Majitelská kajuta využí-
vá celou šířku trupu. Dole: Rohová toaleta 
hostů s odděleným sprchovým koutem. 
Dole vpravo: Praktická dispozice salonu je 
společná pro celou řadu modelů Trawler.
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vybaveny odděleným sprchovým koutem se 
stropní sprchou a disponují velkým množ-
stvím úložných a odkládacích ploch, které 
při dlouhodobém pobytu na lodi oceníme. 
Zákazníci s vyššími nároky na pohodlí 
a komfort mohou vybírat ze tří výkono-
vých variant klimatizace a topení, včetně 
nezávislých audio a TV systémů v kajutách. 

Na cesty
Z jachty je možné 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 standardní vý-
bavě je jachta plně připravena na překoná-
vání dlouhých vzdáleností a uspokojí běž-
ného zákazníka v tomto segmentu. Seznam 
položek příplatkové výbavy zahrnuje 
množství exteriérových i interiérových 
prvků, zvyšujících především komfort a vý-
konové parametry. Část položek je však 
zaměřena na další rozšíření nezávislosti 
lodě na okolí, a tím i možného plavebního 
dojezdu bez dopadu na pohodlí posádky. 
Za zmínku stojí například fotovoltaické 
panely o výkonu 400 W pro dobíjení baterií 
nebo přídavný generátor pro ohřev bojleru. 

Zajímavostí je možnost instalace třetího 
kormidelního stanoviště na levoboku v kok-
pitu, což na 43 stop dlouhé lodi nevídáme 
často. Vysoké hodnocení zasluhuje celkové 
provedení interiéru, jeho barevné sladění, 
volba světlého dřeva a čalounění společně 
s dřevěnými podlahami v salonu a s teakem 
na celé palubě, které působí příjemným 
dojmem a vzbuzuje dojem hotelového 
apartmá. 

Technická specifikace 
• Délka 13,80 m
• Šířka 4,37 m
• Ponor 0,90 m
• Suchá hmotnost 12 000 kg
• Nádrž na palivo 1450 l
• Nádrž na vodu 540 l
• Motorizace 
 2x Volvo Penta IPS 350 EVC/E (260 HP)
 2x Volvo Penta IPS 400 EVC/E (300 HP)
 2x Volvo Penta IPS 450 EVC/E (330 HP)
• Kapacita max. 12 osob
• Oblast plavby B
• Cena od 396 000 € bez DPH 
 (dvoukajutová verze s motorizací 2x Volvo 
 Penta IPS 350 EVC/E, 260 HP)

www.cranchi.it

Motorové hodnoty pro 2x Volvo Penta IPS 450 EVC/E (330 HP)
RPM 900 1300 1500 2000 2200 2500 3000 3200 3400
Rychlost (nm/h)  5,0 6,7 7,5 9,3 10,0 10,8 15,0 17,2 19,7 
Spotřeba* (l/h)  4,9 11 15 28 40 57 90 105 120
Dojezd (nm) 1480 883 725 482 363 275 242 238 235
Hluk (salon/kajuta) 65/70      75/81  78/85

*Celková spotřeba obou motorů. 
Hodnoty měřeny s 800 l paliva (67 %), 540 l vody (100 %) a se dvěma osobami na palubě.


