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Přestože byl první kus největšího modelu řady 
Oceanis Yacht loděnice Beneteau spuštěn na vodu 
už v červenci loňského roku ve francouzském Les 
Sables d'Olonne a světová premiéra s veřejným 
představením proběhla na podzimní výstavě 
v Cannes, na vlastní testování na moři jsme si 
museli počkat. A čekání stálo za to. Jachtu jsme 
ještě před zimou vyzkoušeli ve španělském 
Castelldefels.  



plachetnice   představujeme

38  |  yacht   3/2023

Nová vlajková loď značky Beneteau, šede-
sát stop dlouhá Oceanis Yacht 60, je tře-
tím modelem loděnice, který vzešel ze 

spolupráce s designérem Lorenzem Argentem 
a architektem Robertem Biscontinim. Ta začala 
před třemi lety s modelem First 53 a zadáním 
na vytvoření revoluční, moderní a výkonné jachty 
třetí generace s nadčasovým designem a vyso-
kým standardem interiéru a jeho zpracováním, 
především dřevěných povrchů.

Nová a novější
Nová šedesátka velikostně nahrazuje předchozí 
model Oceanis Yacht 62 z roku 2016, od které se 
však výrazně odlišuje. A to nejen designem, pro-
vedením, komfortem, ale také výkonem. Vyladěné 
výrobní postupy, stavební materiály s lepšími 
vlastnostmi a uplatnění moderních trendů ze 
sportovních plachetnic řady First, to vše má za ná-
sledek, že nová šedesátka je o tři tuny lehčí než 
předchozí šedesátdvojka a přitom je celková 
délka kratší o pouhých 13 cm. Abychom však byli 
objektivní, chybějící délku trupu do 62 stop zde 
dodává čelen. Samotný trup nové šedesátky je 
oproti modelu 62 kratší o 70 cm. Filozofie designu 

Vnější design je velmi podobný menšímu modelu Oceanis Yacht 54, se kterým má větší sestra stejné typické rysy. Tím je především 
výrazný oblouk před kokpitem, který nese otěže hlavní plachty, střechu kokpitu s nízkým profilem a zcela kolmou záď.

Kuchyně je rozdělena na dvě části, přičemž je pro ni využita celá šířka trupu. Výhodou 
je, že při přípravě jídla jste méně obtěžování kýmkoliv vstupujícím či vystupujícím 
z kokpitu a zároveň kuchyně nabízí prostor pro práci dvou lidí současně.
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nového modelu navazuje na sportovní First 53 
a model Oceanis 54, které sdílejí stejný design 
trupu. Nová šedesátka má proporčně plnější tvar 
trupu v přední části, kam se více posunul vnitřní 
prostor salonu. Podobně jako u menších modelů 
je nový trup v zádi zřetelně širší a na úrovni vodo-
rysky se směrem ke kýlu výrazně zužuje. Tento de-
sign, který je často viditelný na velkých závodních 
jachtách, zajišťuje i při slabším větru výrazně 
menší smáčenou plochu trupu ve vodě.

Inovace vně i uvnitř
Jak už bylo zmíněno, trup nynější šedesátky je 
o 70 cm kratší než starší šedesátdvojka. Přesto se 
podařilo zachovat velikost a objem celého interi-
éru a vnitřního prostoru. To bylo dosaženo odliš-
nou úrovní podlahy v přední majitelské kajutě 
a zadních kajutách vůči salonu. Výhodou je opti-
mální využití dispozičního prostoru v daném 
místě trupu a tedy prostornější kajuty. Nevýho-
dou je pak schod ze salonu na přídi i do kajut 
na zádi. Přední majitelská kajuta nabízí dokonce 
ještě více prostoru než jakákoliv jiná jachta stejné, 
ale i nepatrně větší velikosti. Může za to přede-
vším majitelské lůžko, které je zde netradičně 
a poprvé otočené ve směru plavby, a zužující šíře 
lůžka, které má v čele 180 centimetrů, jde přiro-
zeně se zúžením trupu. Dvojlůžko je tak přirozeně 
a prakticky přístupné ze tří stran. Díky snížené 
podlaze v majitelské kajutě, o které bude ještě řeč 
v další části testu, jsou boční okna ve výši očí, což 
dodává příjemný pocit neustálého kontaktu 
s hladinou a okolím. Luxusní vzhled dodávají ka-
jutě pak tkaninou obložené stěny. Tento prvek 
najdeme pouze v této části jachty.

Druhou praktickou vychytávkou majitelské kajuty 
je umístění toalety hned v její vstupní části 
po pravé straně. Orientace nejen toalety, ale i ce-
lého prostoru je navržena tak, že i při otevřených 
dveřích do salonu je zachováno maximální sou-
kromí a je vidět pouze přístupová chodba.

U takto velkých a interiérově prostorných jachet 
nebývá už dnes příliš často na výběr z mnoha ba-
revných provedení a typu dřeva. Především těch 
tmavých. V roce 2015 jsem testoval tehdejší 
model Oceanis 60, jehož interiér byl v třešňovém 
mahagonu v lesklé úpravě. Stejně vypadala o rok 
později i Oceanis Yacht 62. Dnes už takový interiér 
prakticky nenajdete. Trendem jsou dnes světlé, 
teplé a měkké odstíny dřeva s precizní povrcho-
vou úpravou s matným vzhledem. Beneteau pro 
šedesátku nabízí výběr ze dvou typů dřeva pro in-
teriér. Standardní světlý ořech nebo světlý dub. 

Z hydraulicky ovládané zadní plošiny je vstup do garáže, která pojme téměř třímetrový 
člun. Jako ideální je zde Williams Minijet 280 v kombinaci s elektrickým systémem, který 
pomůže 250 kilogramů težký turbojet dostat z garáže na vodu i zpět.

Za kormidlem jsem ocenil výšku hard topu a zastřešení celého kormidla.

� � �



plachetnice   představujeme

40  |  yacht   3/2023

Osobně se mi více zamlouvá standardní světlé 
provedení, ve kterém byla i námi testovaná loď, 
než příplatkový dub, který je tmavší. To, co dělá in-
teriér osobním, domácím a lidským pro daného 
majitele, je správný výběr čalounění a textilních 
doplňků. Zajímavým prvkem, inspirovaným opět 
z větších jachet, je posunutí kuchyně do přední 
části salonu. U Beneteau je to vůbec poprvé, co je 
kuchyně umístěna zcela uprostřed trupu. Sezení 
v salonu je rozděleno na dvě části. Samotný jí-
delní stůl pojme šest osob, protější odpočinková 
pohovka osoby dvě. Pochvalu si zaslouží kapitán-
ské a navigační místo s velkým rohovým stolem 
a pevně umístěným otočným koženým křeslem, 
které je orientované ve směru plavby. Sedící ka-
pitán je tak stále součástí společného salonu 
a dění v něm, vč. hostů.

Protože nová šedesátka míří výhradně do seg-
mentu majitelských lodí, je nabízena pouze v jed-
nom provedení, a to se třemi kajutami a třemi 
toaletami. Volitelně lze pouze nahradit „sail loc-
ker“, tedy úložný prostor na přídi, malou kajutou 
s vlastní toaletou pro profesionálního skippera. 

Celý interiér působí nejen díky své velikosti, ale 
především kvůli provedení a detailům velmi pří-
jemně a útulně. Mohou za to prvky, jako je skryté 
LED osvětlení, zapuštěné vypínače, tvarované 
hrany nábytku a bíle lakované plochy. Za výtku 
stojí snad jen už zmiňovaný schod v salonu při 
vstupu do přední majitelské kajuty a obou zad-

ních kajut. Konkrétně schod před majitelskou ka-
jutou je umístěn ještě před kuchyní. Je tedy 
potřeba jej překonávat pokaždé, když budete 
servírovat jídlo z kuchyně na kuchyňský stůl, což 
nepovažuji za bezpečné. Je to ale daň za opti-
mální využití možností a kapacity trupu a zvětše-
nou stojnou výšku ve všech kajutách. Podobný 
schod budete ostatně dvakrát překonávat i na pa-
lubě při cestě z kokpitu na příď. První schod je 
na bočním ochozu hned vedle kokpitu, druhý pak 
v úrovni stěžně. Oba schody jsou samostatně 

osvětleny, přesto je potřeba s nimi na palubě po-
čítat. LED osvětlením se zde ostatně nešetřilo 
a najdeme zde jak to potřebné, praktické, tak i to 
designové, které na jachtu této velikosti patří. 
Jedná se např. o osvětlení sálingů na stěžni nebo 
efektní podvodní osvětlení na zádi.

Kokpit
V kokpitu proběhlo několik změn, které podtr-
hují praktičnost, komfort a bezpečí. Hodně se 
zde přemýšlelo o kormidelních pracovištích, 

Oceanis Yacht 60 je koncipována tak, aby ji zvládla i velmi malá posádka.

Salon je neuvěřitelně prostorný a přirozeně osvětlený.
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které jsou konečně zastřešené příplatkovým 
pevným hard topem, který je i pro 190 cm vy-
sokého kormidelníka v dostatečné výšce. 
Za kormidlem, které má nadstandardní průměr 
1,1 m a volitelně může být z karbonu, je k dis-
pozici pro kormidelníka široké sezení s opěra-
dlem a oblíbené sezení na boku s výhledem 
na přední lem kosatky nebo geny. Došlo také 
k dalšímu posunutí kormidel více na záď a lep-
šímu optickému oddělení odpočinkové části se 
sezením v kokpitu od pracoviště kormidelníka. 
Veškeré otěže vycházejí zpod paluby až za se-
zením v kokpitu, kde nijak nepřekážejí a kormi-
delník je má hned po ruce, včetně dvojice 
vinšen Harken H50/H70, které mohou být 
za příplatek obě elektrické. Zmiňovaný příplat-
kový hard top je pevný pouze po stranách, při-
čemž nad samotným kokpitem je zatahovací 
plátěná střecha, která pomáhá v kokpitu vytvo-
řit ideální podmínky. Pevný hard top můžeme 
na podobných plachetnicích vidět stále častěji 
a má zde své opodstatnění. Není jen kvůli de-
signu a ochraně před ostrým sluncem, ale pře-
devším pro bezpečí posádky. Při pohybu kolem 
kokpitu jsou velmi praktická madla na bocích 
celého hard topu. Přestože jeho mohutné oce-
lové podpěry nevypadají příliš hezky a jinak je 
vyřešit asi nelze, rozhodně bych takový hard 
top zvolil a časem si na jeho provedení a de-
sign zvyknul.
               
Chytrá elektronika
Dlouhodobě preferovanou elektronikou pro 
všechny lodě z produkce Beneteau je značka 
Raymarine, se kterou loděnice v loňském roce 
dokonce rozšířila spolupráci a tyto přístroje 
nyní najdeme standardně už na všech mode-
lech. Nová šedesátka je dodávána s dotyko-

vými multi-displeji Axiom Pro o velikosti 
dvanáct palců, které mohou být na lodi až tři. 
Vedle praktických doplňků, jako je nový radar 
Quantum 2 s technologií pro předcházení ko-
lizí, je zajímavostí možnost vybavit loď systé-
mem „ClearCruise“ s funkcí rozšířené reality, 
která pomocí kamery přenáší přímo na displej 
plotteru živý obraz s informacemi o identifi-
kaci a vzdálenosti jednotlivých objektů v zor-
ném poli. Celý palubní systém „Ship Control“ 
je centrálně ovládaný dotykovým panelem 
v salonu. S pomocí aplikace Seanapps lze 
na jachtu vzdáleně dohlížet a kontrolovat dů-
ležitá provozní, technická a bezpečnostní data 

nebo naplánovat servis s načtením potřeb-
ných technických parametrů. Z možností do-
plňkové výbavy, která na lodi této velikosti už 
jen zvyšuje stávající komfort, stojí za zmínku 
generátor s výkonem 11 kVA, klimatizace o vý-
konu 56 000 BTU, odsolovač s kapacitou 100 
litrů za hodinu, výrobník ledu, vinotéka, 
myčka, pračka se sušičkou, TV v salonu 
a přední majitelské kajutě a samozřejmě elek-
trické toalety. 

Pod mnoha plachtami
Ve standardní konfiguraci najdeme takeláž s elo-
xovaným hliníkovým stěžněm a rolovací hlavní 

Jízdní výkony na plachty jsou vynikající zvláště ve verzi Performance s vyšší 
karbonovou takeláží a celospírovou hlavní plachtou.

Všechny tři koupelny jsou velmi prostorné a vždy 
s oddělenou sprchou.

Dispozice přední majitelské kajuty zaručuje soukromí 
i při otevřených dveřích do salonu.

� � �
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plachtou, společně se samopřehazovací kosatkou 
na manuálním rolfoku. Přestože se jedná o zá-
kladní typ standardních dakronových plachet ze 
stoprocentního polyesteru, dodávají jachtě po-
třebný výkon. V kombinaci s relativně malým úsi-
lím na jejich vytažení a minimální práci s nimi při 
plavbě dostaneme záruku klidné a pohodlné 
plavby i s jedním párem rukou. Zárukou spolehli-
vosti a trvanlivosti je pak samotný výrobce pla-
chet s třicetiletou tradicí a zkušenostmi, 
francouzský Incidence Sails, který kromě séri-
ových lodí dodává plachty na takové závodní 
speciály, jako jsou trimarany Fujicolor II, Banque 
Populaire, jachty ORMA Groupama 2 Francka Ca-
mmase nebo jachtu Michela Desjoyeauxe pro 
Vendée Globe. Kromě samopřehazovací kosatky 
může být loď vybavena ještě rolovací genou 
na druhém předním stěhu s elektrickým rolfo-
kem, který může být instalovaný i pro samopře-
hazovací kosatku. Majitelé, kteří hodlají s touto 
lodí skutečně plout, sáhnou ještě po code 0 nebo 
dokonce asymetrickém spinakru s úctyhodnou 
plochou dvě stě padesát metrů čtverečních.

Mnohem zajímavější volbou pro Oceanis Yacht 
60 je však provedení takeláže Performance, které 

je charakteristické černě lakovaným stěžněm se 
třemi sálingy. Stěžeň je také o půldruhého metru 
delší než ve verzi Standard a nese klasickou celo-
spírovou hlavní plachtu. Pro verzi Performance 
jsou také určeny velmi výkonné radiální plachty 
HydraNet, které kombinují vysoce kvalitní polyes-
terová vlákna s velmi odolnými Dyneema vlákny 
Ultra-PE typu Spectra. Radiální řez plachet zajiš-
ťuje nejlepší pevnost ve všech směrech. Tento typ 
plachet může být dodán ve světlém, ale i efekt-
ním tmavém provedení v barvě karbonu. Pomysl-
nou třešničkou je možnost navíjení celospírové 
hlavní plachty do ráhna.  

Zajímavostí, kterou případní zájemci o tuto 
jachtu jistě při plánování a její konfiguraci 
velmi ocení, jsou v ceníku připravené pla-
chetní balíčky s příznačnými názvy 
Downwind Pack, Upwind Pack, Upwind & 
Downwind Pack nebo Mooring-Anchoring 
Pack, které kromě vybraných plachet obsa-
hují také otěže a systémy pro jejich vedení 
a ovládání. Vedle plachetních balíčků jsou 
na výběr také plavební balíčky, jako Coastal 
Pack nebo Offshore Pack, které ke standard-
ním navigačním přístrojům doplňují další 

Oceanis Yacht 60 Standard Performance
Celková délka 18,95 m
Délka trupu 17,6 m
Délka na vodorysce 17 m
Šířka 5,25 m
Ponor 2,66 m 2,2 m
Balast 5 010 kg 5 650 kg
Výška stěžně 24,44 m 26,44 m 
Hmotnost 21 700 kg
Nádrže na vodu 860 l
Palivové nádrže 500 l
Motor Yanmar Diesel 110 kW / 150 HP
Rolovací hlavní plachta 77 m2 
Celospírová hlavní plachta 98 m2

Samopřehazovací kosatka 62 m2 78 m2

Gena 105 % 75 m2 85 m2

Code 0 125 m2 140 m2

Spinakr 250 m2 270 m2

Architekt Naval Architect, Roberto Biscontini
Design Lorenzo Argento
Certifikace A (10 osob) / B (14 osob) / C (14 osob)
Cena od 914 400 EUR bez DPH
www.bemexboot.cz

Technické Údaje

Široké ochozy zajišťují bezpečný 
pohyb po palubě.
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elektronické prvky a praktické doplňky pro 
pobřežní nebo naopak dálkové plavby. Ba-
líčky Comfort a Luxe pak obsahují prvky 
převážně vnitřní výbavy.

Námi testovaná jachta byla prvním vyrobe-
ným kusem pro konkrétního zákazníka 
ve Francii, ke kterému zamířila hned po před-
stavení novinářům a testování. Na zkušební 
plavbu jsme tak měli ve Španělsku jediný den 
a podle předpovědi nemělo vůbec foukat. 
Ranní test na moři jsme proto odložili na od-
poledne, kdy měl přijít alespoň slabý vítr. 
Přestože mám s jachtami této velikosti už ně-
jaké zkušenosti, při manévrech v přístavu 
jsem vždy nanejvýš opatrný a často si dělám 
předem i přípravu na případné situace podle 
místních podmínek s ohledem na dispoziční 
prostor mezi okolními loděmi v přístavu a po-
větrnostní podmínky. Příjemným překvape-
ním proto pro mě byla snadná ovladatelnost 
jachty, ke které přispívá pomocný přední tu-
nelový propeler o průměru 250 milimetrů 
a vysouvací zadní propeler. Jistě tomu po-
mohlo i to, že loď byla prakticky prázdná, bez 
vody, zásob a s minimem paliva, což jsou 
ušetřené až dvě tuny navíc. 

Při plavbě jsme využili jak klasickou genu, 
tak především moderní code 0, který má 
mnohem větší rozsah využití a umožňuje 
i plavbu na ostré boční kurzy. S code 0 se 
nám při stabilním větru šest uzlů a s občas-
nými poryvy o síle sedm a půl uzlu podařilo 
bez dalšího trimu hlavní plachty dosahovat 
rychlosti okolo pěti uzlů při úhlu 40° AWA. 
S narůstajícím úhlem vůči zdánlivému větru, 
tedy větším odpadáním, se rychlost zvýšila 

na šest uzlů při 55° AWA. Maximem pak byla 
rychlost šest a půl uzlu při větru a 60° AWA. 
Lodi svědčí spíše střední vítr od patnácti 
uzlů výše, kdy se maximálně využije designu 
trupu, při kterém dojde díky náklonu k vý-
raznému odlehčení zádi a začne fungovat 
optimální poměr smáčené plochy trupu 
a rychlosti. Při plavbě zajistí dva kormidelní 
listy přesnou reakci lodě na sebemenší 
pohyb kormidla. V nižších rychlostech 
budou manévry výrazně pomalejší a pohyb 
trupu v reakci na změnu kormidla není tak 
citelný. Především obraty ve slabém větru 
a stoupání se samopřehazovací kosatkou 
jsou velmi pomalé, ale fyziku a téměř dvaa-
dvacet tun nelze obelstít. Prioritou pro plavu 
na této lodi je především její snadná ovlada-
telnost a spojení bezpečí s komfortem.

Jachta se ucházela o titul „European Yacht Of 
The Year“ v kategorii Luxury Cruiser, kde byla 
velkým favoritem. Vítězství ji však, možná 
jen nešťastným načasováním, nakonec 
těsně uniklo a titul v této královské kategorii 
získal britský Oyster 495. Vítězství ji uniklo 
i v hodnocení „British Yachting Awards“, kde 
na podzim loňského roku získala alespoň 
ocenění jako vysoce doporučovaná jachta 
pro cruising. Já osobně s tímto doporučením 
souhlasím. Na lodi je zřetelný vývojový, 
technologický, ale především designový 
posun od poslední šedesát stop dlouhé 
jachty, kterou Beneteau představilo poprvé 
před osmi lety. A nová generace je zaslouže-
ným králem této značky. 

Text Adam Žídek
Foto Beneteau a Adam Žídek

Na pravé kormidelní konzoli najdeme kromě navigačního displeje také 
ovládání motoru a obou pomocných propelerů.


