
Co w tym przypadku oznacza odpowiedni? 
To przede wszystkim taki, który ma opty-
malną wielkość. Na zbyt małej jednostce 
nie zmieści się wystarczająco dużo kabin 
i opłata za koje będzie za wysoka. Zbyt duża 
pochłonie z kolei ogromne sumy na utrzy-
manie i koszty obsługi. Katamaran „bizne-
sowy” ma być także trwały i odporny i wy-
trzymały w użytkowaniu, musi charakte-
ryzować się również małą utratą wartości. 
Żaden jednak biznes oparty na wynajmie 
jachtu nie powiedzie się, jeśli nikt nie będzie 
chciał na nim żeglować. Stąd kolejne ważne 
warunki: łódź musi był łatwa w obsłudze, 
wygodna, prosta i przyjemna w żeglowaniu.

Liczy się  także cena zakupu, choć w tym 
wypadku, przy różnych możliwościach fi-

nansowania, ta kwestia nie jest aż tak istot-
na. Do bycia takim biznesowym modelem 
pretenduje Leopard 44, zdobywca tytuł Jach-
tu Roku 2012 w Stanach Zjednoczonych.

Kadłuby

Obydwa pływaki Leoparda są podcięte po-
niżej linii wodnej i to na całej długości. 
Mniejsza szerokość pod wodą oznacza wyż-
szą prędkość, jaką potencjalnie katamaran 
może osiągnąć. Za to zwiększenie szeroko-
ści nad KLW – na całej długości pływaków 
– powiększa wnętrze, czyli kabiny i toale-
ty. Do tego kadłuby mają niemal pionowe 
dzioby i mocno pochylone pawęże, będą-
ce jednocześnie szerokimi, schodkowymi 
platformami kąpielowymi.

Na uwagę zasługują też dwa wielkie, fi-
nezyjnie ukształtowane okna i dwa bulaje 
w zewnętrznych ścianach kadłubów – za-
pewniające światło dzienne wewnątrz i do-
brą widoczność z kabin. Grube listwy odbo-
jowe chronią w dużym zakresie przed za-
rysowaniem burt pływaków.

PoKład, KoKPit(y) i wyPosażenie

Kiedy spojrzy się na Leoparda z profilu, 
uwagę przyciąga jego opływowa sylwetka 
z dużą, lecz zgrabną nadbudówką, w któ-
rą wklejono wielkie, przyciemniane bocz-
ne okna. Aż trudno uwierzyć, że ta sama 
nadbudówka ma z przodu pionowe okna za-
bezpieczające przed promieniami słonecz-
nymi nagrzewającymi wnętrze, oraz, uwa-

teKst Dominik Życki zdjęcia mat. firmowe

 Dwa pazury 
wygodnego  
 biznesu
W zamyśle producenta turystyczny katamaran 
żaglowy Leopard 44 został tak opracowany, by 
zapewnić użytkownikom odpoczynek i przyjemność 
z żeglowania na ciepłych akwenach, a jednocześnie, 
by inwestycja w ten model zwróciła się właścicielowi. 
Czy takie połączenie jest w ogóle możliwe? Tylko 
wtedy, gdy do realizacji tych wymagań wybierze się 
odpowiedni katamaran.

długość 12,98 m
cena od 449 tys. USD + VAT + opłaty

Żagle
Leopard 44TECHNIK A

wrzesień 2015

Test jachtu 

Żagle | www.zagle.com.pl 30



ga, duży kokpit dziobowy z daszkiem – po-
łączenie takie to stylistyczny majstersztyk!

Do przedniego kokpitu można wejść oczy-
wiście z pokładu, ale bezpośrednio z mesy 
jachtu prowadzą do niego wodoszczelne, gru-
be drzwi – gdy zostawi się je otwarte w czasie 
postoju lub żeglugi w dobrych warunkach, 
wewnątrz jachtu wytwarza się przyjemny 
przepływ powietrza, tak doceniany na cie-
płych akwenach. W tym frontowym kokpi-
cie załoga ma do dyspozycji wygodne kana-
py, dwa rozkładane stoliki, wielkie schowki 
pod siedziskami, zgrabny dach nad głowa-
mi i przede wszystkim niemal nieustający 
powiew wiatru. Łatwo tędy przejść do me-
sy, np. po napoje czy jedzenie, lub w drugim 
kierunku, z mesy na przód jednostki.

Kokpit rufowy to – jak w większości no-
woczesnych katamaranów turystycznych 
– wielka przestrzeń do rekreacji i wypoczyn-
ku, z możliwością połączenia jej z nie mniej 
przestronną mesą po rozsunięciu trzyskrzyd-
łowych drzwi. Centralne jego miejsce zajmuje 
wielki stół z kanapą typu „C” wokół, a całą tę 
przestrzeń osłania przed słońcem i deszczem 
wielki dach z otwieranym lukiem pośrodku.

Z kokpitu po kilku schodkach wchodzi się 
na mostek (sterówkę), także osłonięty dasz-
kiem typu bimini z przeszklonym fragmen-
tem – przez który widać żagle. Sprowadzo-
no tu wszystkie liny niezbędne do wykony-
wania manewrów. Duże koło sterowe, duży 
pulpit z elektroniką, przyrządami, stopera-
mi lin i kabestanami, wszysto, co potrzeb-

ne, umiejscowiono w zasięgu ręki. Co jed-
nak najważniejsze, przy tego typu sterówce 
to doskonała widoczność wokół łodzi i sta-
ły kontakt sternika z załogą. Wielką pomo-
cą jest kabestan fałowy poruszany elektrycz-
nie. Na nim dobiera się także prawy szot foka.
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Kiedy przechodzi się ze sterówki na gór-
ny pokład, np. żeby zasunąć suwak lazy  
jacka, docenia się rewelacyjne umiejsco-
wienie schodków i relingów umożliwiają-
cych wejście na dach nadbudówki  – każ-
dy jest na swoim miejscu, a wchodząc, na 
każdym etapie, można pewnie trzymać się 
odpowiedniego handrelingu. Bezpieczeń-
stwo było dla projektantów priorytetowe, 
o czym świadczą także m.in. otwory gaś-
nicze doprowadzone do każdej z dwu ko-
mór silnikowych na rufach. Nie dopusz-
cza się dzięki temu dodatkowej ilości tlenu 
w przypadku pożaru. Wszystkie rozwiąza-
nia na „biznesowym” Leopardzie opraco-
wano z myślą o bezpieczeństwie, użytecz-
ności, długowieczności i praktycznym wy-
korzystaniu. Pokład i wyposażenie łodzi 
trudno przy tym uszkodzić i jednocześnie 
łatwo czyścić.

Ciekawym rozwiązaniem jest łańcuch ko-
twiczny zamknięty pod pokrywą. Brak pro-
wadzenia po szynie łańcucha dzielącego siat-
kę na pół to brak brudu na trampolinie i po-
kładzie oraz większa wygoda z korzystania 
z siatki i łatwiejszy dostęp do łańcucha przy 
zaczepianiu wąsów. Cała operacja może być 
wykonana przez jedną osobę, a czyszczenie 
kotwicy nie jest przy tym konieczne. Dobrze 
przemyślano także konstrukcję żurawia do 
podnoszenia i wodowania pontonu. Solid-
na brama z „kwasówki” poruszana jest elek-
trycznie i umożliwia transportowanie pontonu 
w poziomie lub na sztorc (po zdjęciu silnika).

Testowany katamaran wyposażono 
bardzo bogato, m.in. w dwa generato-
ry prądu, zasilające także pokładową kli-
matyzację. Wszystkie urządzenia elek-
tryczne kontroluje się z jednego gigantycz-
nego panelu zainstalowanego we wnętrzu,  
po prawej stronie salonu.

Wnętrze

Leopard 44 występuje w jednej z dwu wer-
sji, jako jednostka trzy- lub czterokabinowa, 
przy czym każda kajuta ma przypisaną ła-
zienkę. Na dziobach obydwu kadłubów moż-
na w zależności od potrzeb zamówić dodat-
kowe, gigantyczne schowki lub kajutki dla 
stałej załogi. Wersja czterokabinowa spraw-
dzi się na czarterach, i to tylko ona pozwala 
właścicielowi zarobić na wynajmie. Jednak 
do wyłącznie armatorskiego użytku pole-
camy wersję trzykabinową – wówczas ca-
ły prawy kadłub przeznaczony jest dla ar-
matora, a dwie kabiny w lewym – dla gości.

We wnętrzu Leoparda nie doświadczy się 
finezyjnej stylistyki, stocznia bowiem po-
stawiła przede wszystkim na jakość i solid-
ność. Mimo to w środku jest ładnie i przy-
jemnie, i nic się nie urywa, uchwyty, klam-
ki są mocne, podłogi i ściany się nie brudzą. 

Jedyny minus to ograniczony wybór opcji 
wystroju i kolorów wnętrza.

Otwierane przednie drzwi do mesy to do-
skonałe rozwiązanie. Wraz z otwieranymi 
bulajami, zamontowanymi w szybie, za-
pewniają nieograniczoną ilość świeżego, 
orzeźwiającego powietrza w salonie, w któ-
rym załoga może rozkoszować się panora-
micznymi widokami dookoła jachtu z ka-
nap okalających stół. Osiem osób zmieści 
się tutaj w bardzo komfortowych warun-
kach. W dużym kambuzie z wielkim bla-
tem w kształcie litery „L” – z piekarnikiem, 
płytą gazową trzypalnikową, ociekaczem 
do naczyń, zlewozmywakiem, mikrofa-
lówką i innymi urządzeniami kuchenny-
mi – wygodnie przygotowuje się posiłki, 
także w dwie osoby. Schowków na naczy-
nia i żywność jest tu całe mnóstwo, wy-
korzystano do tego także przestrzeń pod 

■■  A to wspomniany układ szotów grota w systemie 
trójkątnym, zastępujący ciężką szynę z wózkiem

■■  Jedynym kosztem wprowadzenia przedniego 
kokpitu było skrócenie trampoliny

■■ To właśnie w wielkim i komfortowym kokpicie toczy się życie na jachcie, szczególnie podczas postoju w porcie. 
Pod daszkiem dyskretnie ukryto zwinięte ścianki brezentowe, którymi można osłonić tę część jachtu

■■ W królestwie sternika każdy przyrząd jest pod 
ręką i doskonale widać stąd wszystko wokół jachtu
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■■ Wyzwaniem dla stylistów było uzyskanie dynamicznej linii katamaranu, przy zastosowaniu przedniego kokpitu 
i pionowych okien w nadbudówce. Wnętrze jachtu tak mocno się dzięki temu nie nagrzewa na słońcu 

podłogą. W lewym przednim rogu mesy, 
przy przejściu na dziobowy kokpit, umiej-
scowiono całkiem spory stół nawigacyjny 
– mieszczą się na nim pełnowymiarowe 
mapy. A wokół tego wszystkiego niemal 
nieograniczony widok przez wielkie okna 
wokół nadbudówki.

Toalety, podzielone przezroczystymi 
drzwiczkami na część prysznicową i WC, 
są bardzo wygodne nawet dla wysokich 
osób, jedyne, co mi przeszkadzało, to bate-
rie umywalkowe z bardzo krótką wylewką.

Wnętrze Leoparda jest przestronne i jed-
nocześnie specyficzne – sporo w nim la-
minatów, wykonanych niezwykle solid-
nie i precyzyjnie spasowanych z podsufit-
kami i meblami. Meble i grodzie zrobione 
zostały ze sklejki z jasnymi kolorami okle-
in o miłych wzorach rozjaśniających wnę-
trze. Estetycznie wmontowano oświetle-
nie zarówno punktowe LED-owe, jak i pa-
ski LED w zagłębieniach tuż nad podłogą, 
a włączniki świateł w miejscach intuicyj-
nie wyszukiwanych po ciemku.

Takielunek

Testowany model miał takielunek oparty 
na typowym dla katamaranów turystycz-
nych aluminiowym maszcie usztywnionym 
krojcwantami i podtrzymywanym na boki 
stenwantami przymocowanymi do mocno 
cofniętych podwięzi (niepotrzebny achter-
sztag). Grotżagiel, stawiany na pełzaczach, 
chowa się po zrzuceniu do lazy jacków – do-
kładnie tak jak na jachtach mazurskich. Ma 
jednak wielkie wygarbienie i listwy po ca-
łej długości, co, mimo stosunkowo niewiel-
kiej wysokości, daje wysoką efektywność. 
Fok zwijany jest na sztywnym sztagu, a do 
jego trymowania służą szyny z wózkami, 
umieszczone na dachu nadbudówki.

■■  Przedni kokpit daje nieco prywatności, kiedy 
stoimy tyłem do kei w zatłoczonym porcie

■■  Najważniejsze pomieszczenie na Leopardzie: 
wielka mesa, wykonana estetycznie i solidnie

■■  Po odsunięciu drzwi rufowy kokpit można połączyć 
z mesą, tworząc ogromną przestrzeń rekreacyjną
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Na katamaranach spotyka się często szy-
ny dla wózków szotów grota, w tylnej czę-
ści nadbudówki. Tutaj konstruktorzy zde-
cydowali się na prostsze rozwiązanie, co 
prawda nieco trudniejsze w obsłudze (tzn. 
dłużej trwa przestawienie żagla, trzeba po-
ruszyć dwie liny), ale bardzo solidne: po-
dwójne szoty tworzące trójkąt. Jedno ze 
zdjęć  wyjaśnia zasadę ich działania. Roz-
wiązanie sprawdziło się bardzo dobrze, za-
równo w czasie żeglowania, jak i na posto-
ju, do unieruchomienia bomu.

Żeglujemy
Podczas krótkich, niestety, testów na wo-
dzie u wybrzeży chorwackiej miejscowości 
Marina regularnie osiągaliśmy prędkość po-
wyżej 8 w przy już 12 – 14 w wiatru. Jacht 
nie był przy tym w pełni załadowany, ale 
wszystkie zbiorniki mieliśmy wypełnione 
„po brzegi”, a na pokładzie przebywało łącz-
nie siedem osób. W podmuchach powyżej 
15 w łatwo przekracza się prędkości uzy-
skiwane na silniku. Nie spodziewałem się, 
że taka turystyczna maszyna może być tak 
czuła na trymowanie żagli. Kiedy np. mie-
liśmy niedobrany fok, Leopard odczuwal-
nie ostrzył do wiatru, a zaraz po dobraniu 
przedniego żagla szedł już jak po sznurku. 
To zasługa sprawnego takielunku, który po 
właściwym ustawieniu naprawdę skutecz-
nie rozpędza katamaran.

Stery działają precyzyjnie i lekko (prze-
kładnia hydrauliczna), a koło sterowe na 
mostku najwygodniej trzyma się stojąc. Gdy 
zasiądzie się na szerokiej, wygodnej dwu-
osobowej kanapie, nie jest już tak wygod-

nie, urządzenia na panelu są bowiem trochę 
za daleko. Wówczas jednak najlepiej włą-
czyć autopilot Raymarine i oddać się innym 
przyjemnościom związanym z żeglarstwem.

Wyjątkowo łatwo obsługuje się takielunek 
Leoparda, więc nawet w pojedynkę można 
wykonać większość manewrów. Przy sil-
nym wietrze zwrot przez rufę trzeba robić 
już przynajmniej w dwie osoby. Przy sta-
wianiu ciężkiego, solidnego grota pomaga 
elektryczny kabestan fałowy, choć i bez nie-
go można sobie poradzić, wysyłając kogoś 
do wciągania fału przy maszcie.

Na silnikach, a często korzysta się z nich, 
gdy wiatr odmówi współpracy, przy pręd-

Plusy
–  dodatkowy kokpit w przedniej części 

jachtu
–  doskonała widoczność z mostka
–  łatwość obsługi i prowadzenia
–  komfortowe wnętrze
–  solidne wykonanie
–  przemyślane detale

Minusy
–  nieco monotonna stylistyka 

wykończenia wnętrza

Ekipa testowa
Dominik Życki
W teście uczestniczył Konrad Tarasiewicz 
z firmy Luxury Sails, dziennikarz Arek Rejs oraz 
zaprzyjaźniona rodzina żeglarzy (4 osoby).

Pomiary prędkości przeprowadziliśmy na 
urządzeniu Velocitek SpeedPuck, zaś głośności 
na decybelomierzu Voltcraft.

Oc e n a jac h t u

■■ Jeśli ktoś ma dużą kuchnię w domu, to na Leopardzie nie odczuje różnicy podczas przygotowywania posiłków. Blaty są ogromne, a do tego kambuz wyposażono na bogato we 
wszystkie udogodnienia. W dodatku osoba na wachcie kambuzowej ma stały kontakt z resztą załogi poprzez odsunięte skrzydła drzwi do kokpitu

kości cruisingowej (prawie 7 w przy 2 tys. 
obr./min) nie odczuwa się nieprzyjemnych 
drgań czy hałasów, przy wyższych pręd-
kościach natomiast dyskomfortowe dźwięki 
dają się we znaki w tylnej kajucie. W kok-
picie głównym jest lepiej, słychać głów-
nie bulgotanie wody za rufami, a w me-
sie i oczywiście w przednim kokpicie jest 
cicho i przyjemnie, także przy najwyż-
szych prędkościach.

Manewry – jak to na katamaranach. Za 
pomocą dwóch silników można skręcać 
w miejscu, i wpasować się wszędzie tam, 
gdzie tylko starcza miejsca na prawie 8 m 
szerokości jednostki. Gładko działające ma-
netki z pomagają precyzyjnie sterować sil-
nikiem i tym samym dokładnie wykonać 
każdy manewr w marinie.

Podsumowanie
Wbrew nazwie nie jest dzikim kotem, raczej 
statecznym, wygodnym kanapowcem, który 
jednak dobrze czuje się w czasie biegu – ale 
właśnie takich konstrukcji wymaga żeglar-
ski rynek turystyczny. Pływa dobrze, jest 
komfortowy, łatwy w obsłudze i funkcjo-
nalny, łatwo go czyścić, a solidne wykoń-
czenia wytrzymają wiele sezonów. Duża 
autonomia (780 l wody!) i niewielkie za-
nurzenie pozwala dotrzeć nim do atrak-
cyjnych miejsc, nieodstępnych dla jed-
nokadłubowców. Na pewno jest i będzie 
lubiany przez wynajmujących. Czy zwró-
ci się inwestorowi? Ma ku temu wszelkie 
warunki i tylko trudno oszacować utratę  
jego wartości, choć tradycyjnie leopardy 
dobrze trzymają cenę.
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