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S W A N  5 8

       Rychle a komfortně  
Jednou z mnoha novinek, které byly 
představeny na výstavě v Cannes, byla 
i plachetnice SWAN 58. Loď, jež má 
v DNA zakódovánu rychlost a výborný 
výkon na plachty a zároveň luxus. 
Finská loděnice kromě této novinky 
prezentovala i nové logo nejen grafi cky. 
Nautor’s Swan se mění na NAUTOR 
SWAN, logo je nyní jednodušší 
a určitě se bude líbit.
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Společnost Oy Nautor AB sídlí v pří-
mořském Jakobstadu a s výrobou ja-
chet má bohaté zkušenosti, vždyť byla 

založena už v roce 1966. S jejími kousky se 
na našich stránkách můžete setkávat pravi-
delně. Swan 59 patří svou délkou devate-

náct metrů k průměrně velkým plavidlům 
značky, nicméně i tak se jedná o slušný za-
oceánský cruiser, který může sloužit a pro 
plavby do vzdálených oblastí naší planety, 
pokud se na to samozřejmě posádka dosta-
tečně vybaví.

Výrobce se snažil zejména o to, aby bezpeč-
nost a komfort nebyly na úkor výkonu a čiré 
radosti z pobytu za kormidlem. Zkrátka 
a dobře, aby majitelé při výběru lodi museli 
dělat co možná nejméně 
kompromisů.

S teakovým obložením paluby se rozhodně nešetřilo. 

Na lodi je možné instalovat dobře padnoucí čalounění, které zpříjemní pobyt jak v kokpitu, tak na přední palubě.
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26. - 30. 10. 2022.
BIOGRAD BOAT SHOW
24. 

Středoevropský veletrh lodí na vodě

Konstrukční řešení
Základním materiálem trupu je sklolaminát se 
sendvičovým pěnovým jádrem, přičemž tato 
struktura je zesílena uhlíkovým vláknem. Tea-
kové obložení je položeno prakticky po celé 
palubě a má tloušťku devět milimetrů. Při vý-
voji trupu neponechával výrobce nic náhodě 
a celou jeho konstrukci tak raději předimenzo-
val, aby nic nepodcenil.

Těžiště lodi je posunuto dolů a doprostřed díky 
tomu, že se velmi blízko těžiště pod podlahou 
salonu nacházejí veškeré nádrže a většina ná-
kladových prostor pro zásoby. Konkrétně pod 
salonem jsou umístěny tři nádrže na vodu a tři 
na palivo. Zajímavé ale je, že pokud víte, že 
na cestu budete potřebovat více paliva nebo 
naopak více vody, je možné nádrže nahradit.

Na palubě
Ovládání plachet a rolfoků se dá jednoduše 
provádět pomocí tlačítek a elektropohonů 
přímo od kormidla, takže pro přeplavby oce-
ánů rozhodně není nutné dávat dohromady 
velkou posádku. I když spacích míst je k dispo-
zici dost, bez přistýlek se v podpalubí poho-
dlně vyspí šest lidí v základní tříkajutové 
variantě. Je možné objednat i další malou ka-
jutu buď s jednoduchým lůžkem, nebo s pa-
landou pro dvě osoby. 

Poměrně dlouhý čelen je vybaven integrova-
nou kotevní rolnou a vedením řetězu, linii pa-
luby tak nic nekazí a je dokonale čistá. Čelen 
samozřejmě nese i úchyty pro genakr a code 0. 
V prostoru pro kotevní řetěz je praktická vý-
pusť hadice, kterou lze čistit a proplachovat 
řetěz kotvy sladkou vodou. Na levoboční části 
přídě se nachází naviják pro kotevní řetěz. 

Sportovní charakter zůstal zcela zachován. A to i přes to, že je loď vybavena například garáží 
na pomocný nafukovací člun, která je přístupná po sklopení koupací plošiny.

Základní obložení interiéru je s použitím dýhy z evropského dubu.

❯ ❯ ❯
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Na přídi je i spousta místa pro lodní vybavení, 
které tak nemusí zabírat místo v interiéru. 
Srovnané s palubou jsou i sklapovací vazáky. 
Tedy v případě, že nejsou zrovna používány.

Samozřejmostí je také pohodlné venkovní po-
sezení před kormidly, tentokrát se dvěma prak-
tickými sklopnými a spouštěcími stolky, díky 
kterým je průchod od kormidel do salonu bez 
nejmenších překážek a není nutné se složitě 
protahovat na vzdálenější místa pohovek tvaru 
L. Ty jsou umístěny naproti sobě a vejde se 
k nim poměrně dost lidí.

Uvnitř lodi jako doma
Interiér je dodáván standardně v přírodním 
designu, kde převažuje evropský dub, ale 
k dispozici je spousta možností přizpůso-
bení, záleží jen na vkusu majitele a rozpočtu, 
který na dodávku lodě vyhradil. Standardní 
varianta kompletního interiérového designu 
se v žargonu Nautor Swan nazývá Swan 
Soul. Za příplatek je možné objednat vari-
antu Scandi Vision nebo Velvet Vibe. Čalou-
nění, látky a kožené potahy si přirozeně 
může každý majitel zvolit přesně podle 
svého uvážení.

Záleží samozřejmě na vkusu, nicméně skandi-
návský design je vyhlášený a Nautor Swan 
mu rozhodně nedělá ostudu. Každý detail je 

Takeláž odpovídá sportovnímu zaměření jachty. Jedna ze tří variant umístění navigačního stolu.

Jedna z designových variant interiéru je laděna do modré s tmavým dekorem dřeva.
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JEDEN PARTNER

vyladěný k dokonalosti a vše působí 
úhledně, čistě a funkčně. Interiér je navíc 
až překvapivě prostorný, včetně více než 
dvoumetrové výšky v salonu.

Salon doplňují v základu tři kajuty. Nejpo-
hodlnější je majitelská na přídi. Další dvě 
jsou pak klasicky pod kokpitem symet-

ricky po obou stranách. Za příplatek lze 
objednat jinou variantu navigačního stolu 
nebo čtvrtou, tentokrát malou kajutu 
na pravoboku.

Veškeré ovládání a elektronika lodi jsou 
úhledně skryty ve skříňkách, takže opticky 
nekazí skvělý dojem z interiéru. Přední ka-

Přístup k motoru je z obvyklého místa pod schody do salonu.

Při projektování byl kladen důraz na to, aby bylo plachetnici možné ovládat 
jen s velmi malou posádkou.
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juta pak disponuje samostatnou koupelnou 
s odděleným sprchovým koutem. Podobný 
komfort, i když v trošku menším vydání, nabízí 
koupelna vzadu na pravoboku. Nejmenší a bez 
odděleného sprchového koutu je koupelna 
vzadu na levoboku.

Vzadu v salonu vedle schodů pak našla 
místo velká plnohodnotná kuchyně, která je 
designově přizpůsobená zbytku interiéru. 
I zde najdete spoustu úložného prostoru, 
lednici, vařič a troubu, takže zde šikovný ku-
chař může připravit chutné jídlo, opět bez 

kompromisů. Za zmínku stojí i motorový 
prostor, který je velmi dobře přístupný a zá-
roveň výborně izolovaný. Nachází se pocho-
pitelně pod schody do salonu a je dostupný 
po jejich odklopení. 

Pár technických detailů
Zmiňovaný motor je dieselový agregát 
od Volva, konkrétně model Volvo Penta D3-
150. Ten nabízí výkon 150 koní. Kapacita nádrží 

Swan 58
Délka trupu  17,96 m
Celková délka  19,11 m
Délka na vodorysce  17,09 m
Šířka  5,27 m
Ponor standardní kýl  2,7 m
Ponor mělký kýl  2,2 m 
Ponor sportovní kýl  3,8
Hmotnost  25 400 kg
Hmotnost standardního kýlu  7 500 kg
Motor  Volvo D3-150 110 kW / 150 HP
Plocha hlavní plachty  116,52 m²
Plocha kosatky  97,48 m²
Plocha genakru  334 m²
Palivo  1 080 l
Voda  946 l
Horká voda  60 l 
Odpadní nádrž  150 l
Servisní baterie AGM24 V 460 Ah / 20 h
Startovací baterie AGM12 V 50 Ah / 20 h
Břehová přípojka  230 V 32 A 50 Hz
Nabíječka baterií  70 A

TECHNICKÉ ÚDAJE

Na sportovně laděné plachetnici nesmí chybět genakr, v tomto případě 
má plochu úctyhodných 334 m2.
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je ve standardním provedení slušných 
1 150 litrů. A doplníme ještě kapacitu ná-
drží na vodu, která je 930 litrů.

Závěr
Ačkoliv cena lodi startuje těsně pod dvěma 
miliony EUR, eviduje výrobce již nyní něko-
lik desítek objednávek. To signalizuje, že se 
trefil přesně do vkusu cílové skupiny fi-
nančně zajištěných dobrodruhů, kteří chtějí 

poznávat svět a nebýt přitom odkázáni 
na služby nějaké luxusní cestovní kanceláře. 

Výrobce se navíc chlubí tím, že je takto 
velkou loď díky důmyslnému systému 
ovládání možné řídit jen ve dvoučlenné 
posádce. 

Text Pavel Kreuziger
Foto Nautor Swan

Schody jsou vybaveny zábradlím, po pravé straně je vidět vstup do čtvrté kajuty, 
která je v nabídce na přání a za zvláštní příplatek.

Nejpohodlnější kajuta se nachází v přídi a je navržena pro majitele.
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