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Mniejszego Phobosa testowaliśmy już dwu-
krotnie – raz przy porównaniu polskich jach-
tów o długości 24 – 25 stóp („Żagle” 12/2010), 
a później jeszcze w pełnym teście w numerze 
„Żagli” 02/2011. W obydwu przypadkach ze-
brał wysokie noty, szczególnie za wygodę, 
parametry nautyczne i wysoką jakość wyko-
nania. Minusami były w obu przypadkach 
mało istotne detale.

Kadłub
Wydłużony model trudno odróżnić na 
pierwszy rzut oka od wersji „25”, ale pierw-
szą dostrzeżoną różnicą zazwyczaj będzie 
wydłużona rufa. Tak wykonana „doklejka” 
wydłużyła linię wodną, co przełożyć się mo-
że na lepsze osiągi (nie mieliśmy okazji przy-
miarki do „dwudziestki piątki”), ale dla załogi 
turystycznej zdecydowanie ważniejsze będzie 

wydłużenie kokpitu, który uzyskał niewielką 
platformę kąpielową na rufie z możliwością 
doczepienia drabinki lub trapu w porcie.

Kolejna widoczna różnica to zastosowa-
nie koła sterowego w dłuższym modelu. Jego 
postument zajął dużą część nowo powstałej 
przestrzeni – więc de facto kokpit na większej 
łódce z kołem sterowym jest... nieco mniejszy 
od tego na mniejszym jachcie. Jeśli komuś to 
przeszkadza, może wybrać inną wersję urzą-
dzenia sterowego, np. ceniony przez „jezio-
rowców” ster pawężowy lub rumpel zamiast 
koła na sterze głębinowym (z płetwą uchylaną 
po najechaniu na przeszkodę). Wówczas moż-
na rozkoszować się całą długością kokpitu.

Pokład i wyposażenie
Tuż za postumentem koła sternik usiądzie 
na miękkiej ławce rufowej, która podczas że-

glugi zamyka kokpit na poziomie siedzisk, 
a jednocześnie umożliwia swobodny odpływ 
wody. Na postoju w porcie komunikację 
z lądem ułatwia podniesienie do pionu jej 
bocznych części. Warto zwrócić uwagę na 
sposób poprowadzenia szotów grota od dol-
nego bloczka talii, pod postumentem koła, 
do nóg sternika. Ich obsługiwanie jest więc 
bardzo łatwe z pozycji sternika, ale załogan-
tom trudniej operować głównym żaglem.

Nad kokpitem góruje stelaż do bimini, 
które łatwo i szybko można rozłożyć ce-
lem ochrony przed słońcem lub deszczem 
w tej części łodzi. Konstrukcja skręcona 
z „kwasowych” rurek stanowi jednocześnie 
mocowanie achtersztagu regulowanego 
talią oraz postument pod kładziony maszt. 
Taki zestaw można zamówić za dodatkową 
opłatą, co warto chyba uczynić w polskich 
realiach pogodowych. Dodatkowo wokół 
zejściówki podnosi się miękką owiewkę na 
stelażu, dopinaną na zatrzaski.

Naszą uwagę przykuł także rozbudowany 
kosz dziobowy z drewnianym siedzeniem, 
oraz przyłączona do sporego kaczego dziobu 
składana drabinka kąpielowa.

Wnętrze
Wnętrze Phobosa 27, praktycznie identyczne 
z tym na Phobosie 25, dostępne jest w dwóch 
kombinacjach: armatorskiej dla maksymalnie 
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TechNIKa Pływaliśmy na... Phobos 27

60 patentowych 
centymetrów
Phobos 27, najnowsze „dziecko” stoczni Dalpol Yacht, powstał przez wydłużenie 
o 60 cm znanego i sprawdzonego Phobosa 25. Przepisy wymagają posiadania 
patentu na tak powiększony jacht, który... no, właśnie: czy tak bardzo różni się 
od swego bezpatentowego protoplasty?

Tekst Dominik Życki, zdjęcia Stanisław Iwiński
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sześciu osób z zamykaną kabiną rufową (i na 
takim jachcie pływaliśmy) i czarterowej, oś-
mioosobowej, bez oddzielnej kajuty z tyłu. Ko-
ja dziobowa w każdej z tych wersji może być 
odseparowana od mesy – wówczas wchodzi 
się do niej przez suwane drzwi (świetne roz-
wiązanie). Poza tym żeglarze mają do dyspo-
zycji pokaźny osobny przedział WC i kambuz 
z kuchenką, zlewozmywakiem i otwieraną od 
góry lodówką. O ile więc środek Phobosa 25 
imponował wielkością, to identyczna prze-
strzeń w nowym kadłubie dokładnie o 60 
cm dłuższym nie robi już takiego wrażenia. 
Warto podkreślić wysoką jakość wykończeń 
i precyzję wykonania zabudowy oraz licz-
ne zamykane szafki (w tym jedna z dużymi 
drzwiczkami z ciemnym pleksi), w których 
bez problemów zmieszczą się rzeczy nawet 
sporej załogi. Wnętrze znakomicie rozwią-
zano pod kątem gospodarczym, a i nad głową 
nie brak powietrza – wysokość stania wynosi 
około 180 cm niemal w całej mesie! 

Na tym jachcie wygodnie zmieści się na-
wet do sześciu osób.

Żeglujemy
Jedyną możliwością popływania w tym 
sezonie na Phobosie 27 było dołączenie do 
załogi go czarterującej – jacht przez cały 
sezon wypożyczany był bowiem non stop. 
Dlatego dziękujemy przy tej okazji bardzo 

sympatycznej załodze – panowie Robert 
Dzięciołowicz i Sławek Jabłoński zgodzili 
się poświęcić nam część swego krótkiego 
czasu urlopowego i zdradzić przy okazji 
kilka swych uwag na temat łodzi.

Podczas żeglugi mieliśmy wiatr od 1 do 3B 
– w tych warunkach, przy pełnych żaglach łódź 
wykazuje minimalną (potrzebną) nawietrz-
ność na kursach ostrych i niemal pełne zrów-
noważenie żaglowe na innych kursach. Nasza 
załoga zgodnie twierdziła, że przy silniejszych 
podmuchach ostrzy mocniej, ale zawsze powo-
li, dając załodze czas na reakcję.

Choć jestem przeciwnikiem kół sterowych 
na mniejszych jednostkach, w tym wypadku 
przyznaję, że Phobos precyzyjnie i ochoczo 
reagował na wychylenia „kierownicy”, także 
przy małych prędkościach. Jego kąt martwy 
w żegludze na wiatr wynosi około 90 stopni, 
a zmierzona maksymalna prędkość – 4,6 w 
to także przyzwoity wynik.

Szeroki w linii wodnej kadłub zapewnia 
wysoką stateczność początkową – kiedy 
stawia się nogę na burcie, jacht niemal się 
nie przechyla, co bardzo poprawia komfort 
przemieszczania się po pokładzie, np. w por-
cie. Wydaje się, że prototypowy egzemplarz 

Phobosa trzeba jeszcze nieznacznie wytry-
mować wzdłużnie – przy czterech osobach 
w kokpicie miał bowiem nieco za bardzo 
zanurzoną rufę. Wydaje się, że to kwestia 
nieznacznego przesunięcia balastu.

Obsługę łodzi oceniamy bardzo wysoko. 
Potwierdzili to czarterujący Phobosa żegla-
rze. Przy okazji zwrócili nam uwagę na kilka 
małych mankamentów – łatwych zresztą do 
poprawienia przez producenta. Koło stero-
we ma zbyt duży martwy moment (do wyre-
gulowania), a silnik zaburtowy powinien być 
sterowany manetką montowaną w kokpicie 
lub przy postumencie koła – po prostu zbyt 
oddalony jest od sternika, który musi doko-
nywać ekwilibrystycznych figur, by sięgnąć 
do obrotowej manetki przy silniku.

Podsumowanie
Wojciech Spisak narysował Phobosa 27 z my-
ślą raczej o dzielniejszej żegludze przybrzeżnej 
i morskiej. Nam również wydawało się, że to 
najlepsze zastosowanie dla tego jachtu wypo-
sażonego w kil i ster głębinowy, a do pływania 
po Mazurach starczy w zupełności mieczowy 
model 25. Tymczasem pierwszy egzemplarz 
modelu 27 z kołem sterowym i mieczem zna-
komicie sprawdził się właśnie na jeziorach, 
potwierdzając, że wysokiej jakości jachty 
o długości 8 – 8,5 m znajdują uznanie u żeglarzy 
ceniących wygodną żeglugę śródlądową.

P h o b o s  2 7
d a n e  t e c h n i c z n e

długość całkowita 8,41 m
długość kadłuba 8,09 m
szerokość 2,86 m
zanurzenie/z mieczem 0,36/1,46 m
wys. masztu nad KLW 11,2 m
masa balastu 500 kg
masa miecza 105 kg
masa jachtu (wersja miecz.) 2300 kg
wys. w kabinie: 1,80 m
pow. żagli 30,0 m²
liczba koi 6 + 2
silnik 6-10 KM (zaburt)
cena od ok. 97 tys. zł (w tym 23% VAT)
projektant Wojciech Spisak
więcej: www.dalpol-yacht.pl

n Nad szerokim kokpitem góruje stelaż do bimini, które rozkłada się łatwo i szybko n Wnętrze zabudowano estetycznie i funkcjonalnie (suwane drzwi)
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n Odchylane siedziska ułatwiają przejście
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