
długość 7,91 m
cena od 116 tys. zł

Przygoda augustowskiej stoczni z jachtami ża-
glowymi rozpoczęła się kilkanaście lat temu, 
kiedy Jacek Centkowski opracował i wdrożył 
do produkcji jachty szkoleniowo-turystycz-
ne Balt 17 i Balt 23, stanowiące dziś np. flo-
tę szkoleniową w Narodowym Centrum Że-
glarstwa w Górkach Zachodnich. Balt-Yacht 
specjalizował się zawsze w produkcji motoro-
wych quicksilverów, baltów, sun camperów, 
głównie eksportowanych za granicę i cenio-
nych za najwyższą jakość wykonania. Roz-
poczęcie budowy małych jachtów żaglowych 
stanowiło więc pewnego rodzaju przełom.

W 2012 r. nastąpiła kolejna zmiana w ofer-
cie stoczni, która zaczęła produkcję Balta 27, 
małego, żaglowego jachtu morskiego opraco-
wanego przez Wojciecha Spisaka. Na tej ba-
zie szybko powstał Balt w wersji jeziorowej, 
oznaczony dla rozróżnienia liczbą 26. Od mor-
skiego brata różni się nieznacznie krótszym 

kadłubem, obrotowym mieczem w miejsce 
kila i pawężowym sterem zamiast głębino-
wego. Jeden z pierwszych egzemplarzy te-
go właśnie śródlądowego modelu testowali-
śmy w sierpniu na wodach Zatoki Gdańskiej.

Kadłub

Kształt kadłuba wyróżnia się szeroką wod-
nicą zbliżoną do szerokości pokładu. Wizual-
nie słuszne wydaje się więc, że burty na śród- 
okręciu są niemal pionowe. Ma to swoje uza-
sadnienie – tę sporą jak na warunki śródlą-
dowe jednostkę zaprojektowano tak, by moż-
na ją bez dodatkowych pozwoleń holować na 
przyczepie, drogą. Charakterystyczna jest też 
niemal pionowa dziobnica i nieznacznie po-
chylona pawęż, zabudowana bardzo wysoko 
jako oparcie tylnych siedzisk, z dość wąskim 
wycięciem na pawężowy ster i ewentualne 
przejście z brzegu. Ma to pewne konsekwencje.

Szerokość wodnicy zbliżona do szeroko-
ści pokładu zapewnia maksymalną możli-
wą stateczność początkową oraz maksymal-
nie dużo pojemności wnętrza. Standardem 
zachodnioeuropejskim, u nas zaś nadal no-
wością, są prostokątne świetliki w burtach 
– po dwa na jedną stronę, zapewniające lep-
sze doświetlenie wnętrza łodzi.

PoKład, KoKPit i wyPosażenie

Bardzo spodobały nam się kształty świetli-
ków w bocznej ściance nadbudówki. Dzięki 
nim nadbudówka i tym samym cały jacht na-
brały zdecydowanie bardziej dynamicznego, 
proporcjonalnego wyglądu. Ten zabieg świet-
nie maskuje dość krągłe kształty jednostki. 
Lekkość stylistyki podkreślają małe, otwie-
rane bulaje wmontowane tuż za świetlika-
mi w nadbudówce. Stanowią one jednocześ-
nie wentylację nad kambuzem i w toalecie.

teKst Dominik Życki, zdjęcia StaniSław iwińSki

Z morza 
na jezioro 
i odwrotnie
W 2012 r. stocznia Balt-Yacht zwodowała zgrabny 
jacht morski Balt 27. Kilka miesięcy później światło 
dzienne ujrzała jego śródlądowa wersja pod nieco 
inną nazwą – Balt 26. To właśnie ten model, świeżo 
nominowany do nagrody Jacht Roku 2014 w Polsce, 
przetestowaliśmy podczas trwania Targów „Wiatr 
i Woda – na wodzie” w Gdyni, na... morzu.
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Pokład Balta został w miarę możliwości ład-
nie wygładzony, miejscami nawet... za bar-
dzo. Chodzi nam tutaj o brak sztormrelingu 
w tym egzemplarzu – dostępny  jest on opcjo-
nalnie i uważamy, że koniecznie, dla bezpie-
czeństwa, należy go zamówić. Ponadto jacht 
nie miał żadnego handrelingu na nadbudów-
ce, więc idąc na dziobowy pokład, nie czuli-
śmy się pewnie. Szczęśliwie ten element moż-
na zamówić jako wyposażenie opcjonalne.

Bardzo pozytywnym zaskoczeniem były 
zamontowane na burtach, w okolicy kokpi-
tu, samoknagujące kabestany Andersena 
o niespotykanie na jachtach jeziorowych 
dużych rozmiarach. Szot foka wybierało się 
dzięki temu znacznie łatwiej. Podobnie na 
nadbudówce zamontowano solidne bloka-
dy lin, które z kolei świetnie trzymają fały 
i regulacje idące od masztu. Te „sznurki” 
także łatwo wybrać na zwykłych kabesta-

nach (również Andersena) zamontowanych 
tuż za nimi. Wreszcie mamy jacht śródlądo-
wy z właściwie dobranym osprzętem! Że-
glarzom pływającym często w pojedynkę 
polecamy przy tym wersję z samohalsują-
cym, nieco mniejszym fokiem.

W trzypoziomowym kokpicie, z wygodnymi 
siedziskami i oparciami stanowiącymi jedno-
cześnie lekko podniesione falochrony, na środ-
ku można opcjonalnie zamontować uchwyt 
do lekkiego stolika – w ciepły letni wieczór 
takie rozwiązanie z pewnością się sprawdzi!

Wnętrze

Jasne, przestronne wnętrze testowanego Bal-
ta 26 pomieści sześć osób w jednej otwartej 
przestrzeni lub, za dopłatą, w zamykanych 
kajutach: dziobowej i rufowej. Standardowy, 
otwarty układ wnętrza sprawdzi się w żeglu-
dze rodzinnej, z kolei zamknięte kajuty przy-

dadzą się w czarterach. Niezależnie od wersji 
żeglarze przebywający we wnętrzu Balta mają 
do dyspozycji: duży laminatowy przedział WC 
z toaletą morską, lustrem, umywalką, ocie-
kaczem i wskaźnikami poziomów: fekaliów 
i wody, dwuskrzydłowy stół oparty na skrzyni  
miecza obrotowego oraz kambuz o bla-
cie w kształcie litery L. Na jednym końcu 
tej „elki” zamontowano na stałe kuchen-
kę dwupalnikową, na drugim zasłaniany 
fragmentem blatu malutki zlewozmywak  
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długość kadłuba 7,91 m
szerokość  2,53 m
zanurzenie 0,38 m/1,46 m
masa  2300 kg
pow. żagli  27,5 m2

załoga 1 – 7 osób
silnik  5,0 – 15,0 KM
kategoria CE  C
cena  116 tys. zł netto bez silnika
więcej:  www.balt-yacht.com.pl

Ba lt 26 
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z wylewką zimnej wody. Całość oświetlono 
paskiem żarówek LED-owych. Pod zlewo-
zmywakiem wstawiono szufladki i lodów-
kę (za dopłatą), pod kuchenką szafkę na 
garnki, a nad blatem gniazdko 220 V. Nad 
długim stołem w mesie jest luk pokładowy 
i lampka LED-owa.

Miejsca do spania są wygodne. Na rufie 
umieszczono wzdłużnie podwójną, długą 
na 220 cm koję, która częściowo jest niską 
hundkoją pod podłogą kokpitu. Spora jest 
także podwójna koja na prawej burcie w me-
sie. Koja dziobowa ma z kolei 2 m. Zmiesz-
czą się na niej spokojnie dwie osoby. U wez-
głowia zamontowano dwie lampki LED do 
czytania, nad łóżkiem luk pokładowy, a pod 
materacami bakisty (jako wklejki lamina-
towe, więc łatwo je umyć) i spory zbiornik 
na wodę (70 l). We wnętrzu rozmieszczono 
wiele jaskółek, miejscami nawet w dwóch 
poziomach, liczne bakisty, a w mesie tak-
że sporą szafę z wysuwanym wieszakiem. 
Nawet pod schodami wejściowymi wy-
dzielono dodatkowy, dość duży schowek  
– tu w wersji morskiej jachtu montuje się 
silnik stacjonarny.

Na prawej burcie, tuż przed toaletą, wy-
dzielono jakby minikącik nawigacyjny z nie-
wielkim, odchylanym stoliczkiem, minipa-
nelem do sterowania urządzeniami elek-
trycznymi na jachcie, gniazdkiem 12 V, 
ogrzewaniem Webasto (opcja) i sterowni-
kiem do elektrycznie operowanej kotwicy 
(to też opcja, a drugi włącznik uruchamia 
się stopą tuż przy otwieranej klapie baki-
sty na dziobie). Pod stolikiem jest jeszcze 
kieszeń na mapy, magazyny lub książki.

Do kokpitu wychodzi się wygodnie, a przy 
zejściówce przykręcono bardzo przydat-
ne wieszaki na sztormiaki.

Takielunek

Klatka do kładzenia masztu jest opcjonal-
nym elementem wyposażenia baltów 26, 
działa bez zarzutów. Maszt nie jest przesad-
nie wysoki, za to niesie bardzo poprawnie 
skrojony pełnolistwowy grotżagiel. Fok ła-
two zwija się rolerem i też ma niezłe jak na 
jacht turystyczny kształty. Przy ułamko-
wym takielunku o proporcjach 9/10 (czyli 
sztag zamocowany jest na maszcie w 9/10 
jego wysokości) można w pewnym stopniu 

regulować także kształt ugięcia głównego 
drzewca za pomocą achterszagu. To jednak 
„zabawa” dla tych, który przy silniejszym 
wietrze chcą poprawić nieco kształt żagli.

Na testowanym egzemplarzu mieliśmy 
kilka fałów i regulacji w tym samym kolorze 
– warto byłoby je rozróżniać kolorystycznie 
bądź jakoś poopisywać, by załoga nie myli-
ła się na manewrach. Opcjonalnie jednostkę 
można wyposażyć w genaker lub spinaker.

TesTujemy

W warunkach, w których testowaliśmy Bal-
ta, przy wietrze 2 – 3B i całkiem sporej, za-
tokowej fali, żeglowanie nim sprawiało nam 
wielką przyjemność. Ster chodził lekko, łód-
ka nie ostrzyła przesadnie w przechyłach, 
dobrze zachowywała się na fali. Osiągaliśmy 
przy tym całkiem zadowalające prędkości,  
na zwrotach i manewrach kierowało się nią 
łatwo i precyzyjnie, a gdy przychodziły moc-
niejsze podmuchy do 4B, mieczowy jacht nie 
przechylał się zbyt mocno. W ogóle obsługa 
jednostki nie sprawiała kłopotów, a za sprawą 
grubych lin i odpowiedniej liczby przełożeń 
szoty grota można trzymać w ręce.

■■ Wnętrze urządzono ergonomicznie i przytulnie, w jasnych kolorach

■■  Na czystym i wygładzonym pokładzie zamontowano solidny osprzęt. Zabrakło tylko handrelingu (jest w opcji)

■■ W trzypoziomowym kokpicie łatwo zaprzeć się nogami o przeciwległą ścianę

■■ Śródlądowy Balt 26 dobrze sobie radził na falach

Żagle | www.zagle.com.pl 28

Żagle
Balt 26TECHNIK A

październik 2013

Test jachtu 



Nie przetestowaliśmy natomiast Balta na 
silniku. Doczepiony do pawęży na niedopa-
sowanym pantografie nowiutki zaburtowy 
mercury po prostu nie sięgał spodziną i śru-
bą wystarczająco głęboko pod wodę, więc nie 
było ani napędu, ani chłodzenia. Nie można 
zapisać tego jako minus, ponieważ było to 
niedopatrzenie osoby kompletującej panto-
graf i silnik. Napęd z dłuższą kolumną w po-
łączeniu z odpowiednim pantografem będzie 
działał bez zarzutu. Mając w planie używa-
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jachtu Balt 26 przy prędkości 
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Plusy
– dobre parametry nautyczne
–  łatwość sterowania i obsługi 

jednostki
–  ładne, przytulne i wygodne wnętrze
– bardzo dobra jakość wykonania
–  możliwość transportu na przyczepie

Minusy
–  wysoka pawęż utrudniająca montaż 

i obsługę silnika zaburtowego
– brak handrelingów na nadbudówce
–  liny regulacji i fałów w tych samych 

kolorach
Ekipa testowa

Stanisław Iwiński i Dominik Życki
W teście uczestniczyła przedstawicielka 
stoczni Balt-Yacht, Izabela Saczko-Chylicka, 
oraz gość Alicja Szymoniczek.

Pomiary prędkości przeprowadziliśmy na 
urządzeniu Velocitek SpeedPuck.

Oc e n a jac h t u

nie jachtu także na wodach przybrzeżnych, 
warto zastanowić się nad dostępnym opcjo-
nalnie malutkim dieslem stacjonarnym. Tyle 
że wtedy po powrocie na śródlądzie trzeba 
liczyć się z częstym odplątywaniem zaplą-
tanych traw i zarośli wokół śruby...

Ze względu na wysoką pawęż Balta, bar-
dzo utrudniony będzie dostęp do manetki 
silnika zaburtowego. Producent musi za-
stosować tu inne rozwiązanie, np. połączyć 
cięgnami silnik ze sterem, żeby rumplem 

sterować jednocześnie silnikiem. Balt 26 
z pewnością zasługuje na uwagę, i to zarów-
no jako jacht śródlądowy, jak też do przy-
brzeżnej i bałtyckiej żeglugi – oczywiście 
w kilowej wersji 27. Testowany model bę-
dzie jednak bardziej uniwersalny – można 
nim żeglować po całym śródlądziu i po wo-
dach przybrzeżnych. Podkreślić trzeba nie-
zwykłą staranność wykonania całego jach-
tu, a łatwość transportu jednostki tej wiel-
kości jest przy tym bezcenna.
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