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Spirit of Australia 
byla první  aus -
tralskou lodí třídy 
IACC (Internatio-
nal America’s Cup 
Class), tedy třídy 
lodí určených pro 

Pohár Ameriky v letech 1992 až 2007. Loď 
navrhl a postavil slavný Ian Murray v lodě-
nici John McConaghy Boats za 1,5 milionu 
australských dolarů. Z pohledu dnešních 
podobně velkých závodních jachet je to 
neuvěřitelně nízká částka (v tehdejším pře-
počtu něco přes 3 miliony českých korun). 
Tehdejší celkový rozpočet týmu činil 12 
milionu australských dolarů (tehdy asi 25,5 
milionu českých korun). Cílem byl samo-
zřejmě Pohár Ameriky, který se jel v roce 
1992 v San Diegu. 

Bez trofeje
Loď měla pro Australany zásadní význam, 
neboť Australané byli vyzyvatelé tehdej-
šího držitele trofeje, kterým byly Spojené 
státy. Ty Austrálii o pohár v předchozím 
ročníku připravily. Na start se tak měla 
postavit se skipperem Peterem Gilmourem 
vedle neméně slavné lodi America3. Austra-
lané se však tehdy do finále Poháru Ame-
riky nedostali a „Duše Austrálie“ skončila 

S

Existuje mnoho slavných nebo jinak významných lodí. Pro svoji 
technickou výjimečnost, velký význam v závodním jachtingu nebo 
zkrátka jen pro svůj příběh či jméno. Mezi takové patří i závodní 
jachta Spirit of Australia.

Za kormidlem  
Spirit of Australia
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Na stoupačku uprostřed zálivu.
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v poháru vyzyvatelů až na šestém místě. 
Samotný pohár závodu tehdy v Americe 
opět zůstal, když loď America3 porazila 
o 44 vteřin italskou Il Moro di Venezia. 
Italové si pak ve stejném roce spravili chuť 
alespoň vítězstvím na Barcolaně, kde se 
s červenou Il Moro di Venezia dodnes pra-
videlně ukazují.

Jen krůček od zkázy
Pojďme ale zpět ke Spiritu. Loď se po neú-
spěchu v USA vrátila do Austrálie, kde se jí 
ujali v domovském klubu Darling Harbour 
Yacht Club v Sydney. V říjnu 2004 byla těžce 
poškozena, když při plavbě pro reklamní 
focení pro magazín The Financial Times na-
razila pouhých 80 metrů od břehu Sydney 
Opery na skálu. Loď přišla o kýl i s celým 
balastem a při následném převrácení se 
o betonovou podpěru v přístavu ještě zlomil 
stěžeň. Jachtu tehdy odtáhli do Barrys Bay, 
kde ji v loděnici Noakes Boat & Shipyards 
kompletně opravili a provedli na ní několik 
technických změn. Ty nebyly příliš využity, 
neboť jachta již neměla sportovní či ryze 

závodní ambice ani využití a několik násle-
dujících let více stála na suchu než na vodě. 

Nová budoucnost
Zlom nastal až v roce 2011 s novým maji-
telem. Budoucnost této výjimečné jachty 
se začala jevit jasněji. Loď byla prakticky 
kompletně upravena do současné podoby, 

kdy dostala zcela novou takeláž, včetně 
delšího stěžně, aby se výkonově vyrovnala 
s druhou, novější lodí třídy IACC ve firemní 
flotile. Výraznou proměnou prošla také 
technika na palubě. Byl vyměněn motor, 
který samozřejmě v původní závodní verzi 
chyběl, byly instalovány nové elektrické 
vinšny a zredukován počet kafemlejnků 

Nahoře: Přední část podpalubí. Dole: Za kormidlem Spirit of Australia. Protější strana: Hlavní elektrická vinšna otěže hlavní plachty.
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z původních 3-2 na současných 2-2. Tedy dva 
grindery na přední vinšny pro kosatku či 
genu a dva grindery na otěž hlavní plachty, 
která může být ovládána i elektricky, stejně 
jako přední vinšny pro výtahy. 
I s větší plochou plachet, delším stěžněm, 
avšak zcela odlišnou takeláží to zname-
nalo výraznou úsporu potřebných rukou 
k ovládání plachet, a tedy i zjednodušení 
celého ovládání plachetnice, což byl i hlavní 
požadavek nového majitele. 
V podpalubí toho příliš moc nenajdeme. 
Prakticky celý vnitřní trup je odhalen až 
k výztuhám a žebrům. Kromě nového mo-
toru, který s obrovskými palivovými nádr-
žemi zabírá téměř třetinu vnitřního prosto-
ru, a nově postaveného WC pro turisty je 
uvnitř pouze technika ke kafemlejnkům, 
elektrickým vinšnám a pumpám. Zbytek 
prostoru je využit jako sklad všeho možné-
ho, především plachet, lan a vest. 

Takový jiný charter
Loď je dnes stále pod původním třídovým 
označením AUS-21 a je k dispozici pro turis- 
tický charter v Sydney. I přesto, že je jachta 
oproti původní verzi a výbavě z roku 1992, 
jak už bylo uvedeno, značně upravena 
a plavba s ní je technicky výrazně jedno-
dušší, zůstane tento zážitek dlouho v srdci 
každého jachtaře, který jej absolvuje. Kor-
midlem sotva otočíte jednou rukou, přesto 
v něm cítíte každou vlnu a sebemenší po-
hyb lodi. Zvláště když rychlostí 15 uzlů 
křižujete v hustém provozu trajektů, jachet 
a turistických lodí uprostřed Sydneyského 
zálivu.

Technická specifikace 
• Celková délka 22,8 m
• Délka na vodorysce 18,5 m
• Šířka 5,5 m
• Ponor 4,6 m
• Výtlak 26 tun
• Balast 20 tun
• Výška stěžně 34,5 m 
• Plocha plachet 325–350 m2 (upwind) 
 600–750 m2 (downwind)
• Posádka 17 mužů (+ 1 host)


