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N O V Ý  C L U B S W A N  8 0 

       MY SONG sbírá úspěchy  
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Nestává se tak často, aby zcela nová loď se 
zcela nově postavenou posádkou sklízela 
úspěchy v soutěžích, které jsou nabité 
konkurencí. U velké supersportovní luxusní 
jachty ClubSwan 80 pokřtěné jménem 
MY SONG se tak ovšem stalo.

036-40_PLACHETNICE CLUB SWAN_kor.indd   37036-40_PLACHETNICE CLUB SWAN_kor.indd   37 26.11.2022   20:05:5826.11.2022   20:05:58



PLACHETNICE   PŘEDSTAVUJEME

38  |  YACHT   12/2022-1/2023

ClubSwan 80 je téměř čtyřiadvacet 
metrů dlouhá plachetnice, která je vý-
sledkem spolupráce vskutku meziná-

rodní. Její koncept pochází z dílny finského 
výrobce Nautor Swan, po kterém dostala 
i název, nicméně na její finální podobě se podí-
lela studia Juan-K Design a CFD development, 
interiérový design si vzala na starost Nauta, 
projektovým manažerem byl Ital Vittorio Vo-
lontè, kompozitovou strukturu trupu vyrobila 

společnost Pure Engineering, takeláž navrhl 
Scott Ferguson a zrealizovala firma Southern 
Spars, no a nakonec za vývojem plachet stojí 
společnost North Sails.

Úspěšná už od svého zrodu
Tato luxusní plachetnice na sebe upozornila 
při nejtvrdších závodech velkých lodí 
na světě, Maxi Yacht Rolex Cup, kdy skončila 
na stupních vítězů ve dvou etapách ze čtyř. 

Podobný úspěch si vysloužila i následující 
týden na akci s názvem Rolex Swan Cup. Tyto 
výsledky si pochvaluje i výkonný ředitel spo-
lečnosti Nautor Swan Giovanni Pomati. Podle 
něj plachetnice MY SONG dokázala, že je zá-
vodním strojem dokonce i v IRC/ORC závo-
dech. Pomati dále prozradil možnost, že by 
v následujících letech v závodech maxi jachet 
mohla soutěžit flotila minimálně pěti lodí 
ClubSwan 80.

Při pohledu na puristický design a hladkou palubu je těžké si představit, že ClubSwan 80 může sloužit i pro rekreační plavbu. Je to ale tak. 

Pokud MY SONG zrovna nestartuje v prestižních závodech, je interiér vybaven i pro delší pobyt 
na palubě s veškerým komfortem alespoň pro majitele.
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Navzdory nepříliš velkým zkušenostem po-
sádky s lodí dokázala MY SONG skončit první, 
respektive třetí ve dvou různých dnech Maxi 
Yacht Rolex Cupu. Vždyť tato loď byla dostavěna 
teprve v červnu. Jejím majitelem je italský mili-
ardář se spoustou zkušeností v závodech maxi 
jachet, Pier Luigi Loro Piana. Ten se nechal sly-
šet, že příprava lodi trvala tři roky, a za tuto 
dobu neuplynul snad ani den, kdy by do pro-
jektu alespoň trochu přímo nezasáhl.

Pohodlná „limuzína“ nebo 
závoďák?
Celý projekt stavby odstartoval několika mě-
síci diskuzí nad tím, jak by měl vypadat trup 
i doplňky lodi. Varianta s pevným kýlem byla 
zamítnuta hned zpočátku, namísto toho in-
vestor i výrobce přistoupili k využití naklápě-
cího kýlu, neboť právě toto řešení nabízí 
nejlepší poměr výkonu a využitelnosti 
i mimo závody.

Tým Nauta následně začal s návrhem interi-
éru, jenž by plnil požadavky na pohodlnou 
plavbu, aniž by byla obětována rychlost 
a výkon při kláních maxi jachet. Přitom nepo-
nechal nic náhodě. Nábytek v interiéru je vy-
roben ze směsi uhlíkových vláken 
a kompozitu z lněného vlákna a je možné jej 
snadno a rychle odstranit.

Loď tak může vyrážet na závody zcela odleh-
čená. Na břeh, respektive někam do skladu je 
možné vynést postele, pohovky a křesla, 
troubu, toaletu a dokonce i klimatizaci. Šatní 
skříně mají podobu lehkých pytlů ze síťoviny, 
visících na tyčích, jež jsou integrální součástí 

Kajuty pro posádku či hosty jsou o něco méně komfortní, ale stále s vysokou mírou pohodlí.

Trup je vybaven naklápěcím kýlem s hmotností šest tun. ❯ ❯ ❯
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boků lodi. Zajímavé je, že z cestovní na závodní 
loď se dá MY SONG přestavět ve dvou lidech 
za pouhé dva dny.

Nový ClubSwan na závodech 
one-design
Plachetnice ClubSwan byly vždycky spojo-
vány se závody jachet, a to konkrétně se zá-
vody typu one-design. Zde existují 
poměrně přísně stanovená pravidla, napří-
klad že majitel musí být zároveň kormidel-
níkem a lodě musejí mít jednotné 

parametry. Ale právě tato pravidla vytvářejí 
z one-design závodů přátelskou soutěž pro-
bíhající v rytířském duchu.

Tým ClubSwan Racing připravil celosvěto-
vou sérii akcí, které bude moci dobře využí-
vat právě i nová jachta. Navíc pro ni vyvíjí 
okruh na míru. ClubSwan 80 je zkrátka ře-
šení pro one-design závodění na nejvyšší 
úrovni, jež však jejich movití majitelé sou-
časně mohou využít jako výletní loď pro 
svoji rodinu a přátele.

Text Pavel Kreuziger
Foto Nautor Swan

ClubSwan 80 
Celková délka  24,7 m
Šířka  6 m
Ponor  4,75 m
Hmotnost  19 000 kg
Hmotnost kýlu  6 000 kg
Plocha plachet  447 m2

Konstrukční materiál  karbonový 
 kompozit

TECHNICKÉ ÚDAJE

Takeláž je podřízena maximálnímu výkonu včetně vysouvacího čelenu.

V módu cruising je i plnohodnotný 
sporák s troubou.

Pokud se jede na regatu, veškerý nábytek i kuchyňské vybavení musí z lodě ven. 
Přestavbu zvládnou dva lidé za dva dny. Zůstane jen holá karbonová skořepina.
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