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Patrně není nikdo, kdo by neznal nejslavnějšího agenta britské tajné 
služby. Samotnou postavu nyní přehlédněme a podívejme se na jachtu 
Spirit 54, která si zahrála po boku Daniela Craiga v Casinu Royale.

text Adam Žídek
foto archiv loděnice a viz foto Spirit Yachts jak je možné kouzlit se dřevem

Jachta Jamese Bonda
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L o d ě n i c i  S p i r i t 
Yachts založil před 
více než 20 lety 
Sean McMillan, de-
signér, konstruktér, 
a především vášni-
vý jachtař. V po-

sledních letech se se svými loděmi úspěšně 
angažuje také v regatách. Ve třídě Spirit of 
Tradition se zúčastňuje světových závodů 
klasických plachetnic. Loděnice zaměst-
nává 35 lidí a sídlí v přístavním městečku 
Ipswich na východě Anglie. Obchodní za-
stoupení má ještě na druhé straně planety, 
v Hongkongu, kde může lépe oslovit zákaz-
níka z východu. Současné firemní portfolio 

nabízí přes 125 designových návrhů a kon-
strukčních plánů, zahrnující majitelské 
lodě v délkách od 37 do 130 stop, výhradně 
klasické dřevěné konstrukce.
I když jsou posledních patnáct let tradiční 
výrobní materiály a postupy vytlačovány 
moderními metodami, využívajícími kom-
pozitními materiály a umělá vlákna, zacho-
vává si dřevo jako nejstarší lodní surovina 
své specifické vlastnosti a hodnotu. Sean 
McMillan si je toho velmi dobře vědom a po-
stavil na tom své know-how. Jachty Spirit 
jsou stavěny výhradně ze dřeva. Především 
ze Sapeli, douglaské jedle, teaku a dalších 
dřevin, jež vynikají podobnou strukturou, 
zbarvením a dalšími vlastnostmi. 

Díky přísnému výběru těchto surovin, jejich 
zpracování, použité výrobní metodě a ko-
nečnému zpracování dřeva dosahují jachty 
v délkách nad 50 stop nižší hmotnosti než 
lodě z kompozitních materiálů. Pro pří-
klad zde můžeme zmínit 100 stop dlouhou 
jachtu Gaia z roku 2006 o výtlaku 48 tun 
(na snímku), která je výkonově poměřována 
s moderními kompozitními jachtami stejné 
délky, avšak o výtlaku kolem 70 tun. 

Konstrukce
Samotná stavba jachet Spirit začíná sesta-
vením obrácených žeber vlastního trupu, 
na něž se používá nejtvrdší dřevo brazilské 
dřeviny Sapeli. Střední část trupu je vyztu-
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žena kostrou z leštěné oceli, která slouží 
jednak k uchycení stěžně a kýlu, ale pře-
devším pomáhá rozkládat zatížení trupu, 
vznikající velkými silami ve stěžni a kýlu. 
Po instalaci motoru, případné hydrauliky, 
elektrických komponent a dalších větších 
součástí vnitřního vybavení, je další fází 
zpracování vnější hrany žeber, při které se 
zbrousí 18 mm trupu. Poslední fází stavby 
je konečná úprava povrchu trupu. Na zá-
věr se aplikují dvě vrstvy skelné tkaniny 
prosycené epoxidovou pryskyřicí. Tím je 
podle Seana McMillana dosaženo takové 
úrovně povrchové úpravy, která nevyžaduje 
vyšší úroveň údržby, než je tomu u trupů 
z kompozitních materiálů. 

Jen pro náročné
Spirit Yachts jsou jachty s duší a srdcem, 
určené pro náročné zákazníky. Produkce 
loděnice činí 2 až 4 jachty ročně. Na první 
pohled se to může zdát málo, ale i v tom 
je kouzlo jachet Spirit. Každá je ručně 
zhotovena a dokončena do nejmenšího 
detailu. Každá je individuální. A každá 
je unikát, za který si firma nechá dobře 
zaplatit. Ceny takových lodí obvykle ne-
jsou zveřejňovány. Konečnou cenu navíc 
do značné míry ovlivňuje zákazník svými 
individuálními požadavky. Majitel loděnice 
Sean McMillan prozradil, že cena 37 stop 
dlouhé lodě, jež je koncipována pro 2 + 2 
osoby, se pohybuje kolem 300 tisíc liber, 
což je přes 10 milionů korun. Jachta dlou-
há 74 stop s dispozicí 6 + 2 osoby už vyjde 
na téměř tři miliony liber.
Loděnice se dlouho vyhýbala výstavám 
doma i v cizině. Časy se však mění, je po-
třeba se přizpůsobit trhu, a tak se na Spirit 
Yachts můžeme těšit na lednové výsta-
vě v Düsseldorfu. Své zákazníky si firma 
doposud hledala svým osobitým stylem, 
především pak díky referencím a zvučnému 

Jachta  
Spirit 54 se 
dle docho-

vaných údajů 
za posledních 350 
let stala jedinou pla-
chetnicí, která plula 
v Canal Grande upro-
střed Benátek, navíc 
kompletně nastroje-
ná, včetně plachet. 
V minulých staletích 
neměli Benátčané 
mnoho důvodů se 
o něco podobnénho 
mezi mosty pokoušet.

Dole: Prostorný navigační stolek s netra-
dičními čelními poličkami.
Vpravo dole: Příďová majitelská kajuta.

Nahoře: Prostornému salonu Spiritu 54 dominuje velkorysé sezení pro mnohem početnější 
posádku, jež je typické pro větší jachty. Prostor a pohodlí posádky je zde však na úkor úlož-
ných prostorů a obvyklého množství skříněk a poliček. Před salonem najdeme po levé straně 
menší, avšak plně vybavený kuchyňský kout. 
Protější strana: Salon Spiritu 76 v individuálním provedení se sezením až pro 12 osob.
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jménu. A v případě účinkování v bondovce 
Casino Royale tomu nebylo jinak.

Podpalubí
„Padesát čtyřka“ se řadí mezi novější typy 
modelové řady Spirit Yachts. Vychází z men-
ší „padesát dvojky“, oproti které nabízí lu-
xus v podobě dvou plnohodnotných kajut. 
I přesto, že je plachetnice koncipována jako 
majitelská pro čtyři osoby, disponuje ne-
zvykle prostorným salonem, do kterého by 
se pohodlně usadila mnohem početnější po-
sádka. Navigační kout je umístěn tradičně 
na pravoboku ve směru plavby a pochlubit 
se může velkorysým pracovním stolkem 
s množstvím odkládacích a úložných ploch. 
Na levoboku najdeme menší kuchyňský 
kout ve tvaru U, který bude vyhovovat 
spíše nepříliš objemným členům posádky. 
Pro pocit maximálního komfortu, na nějž 
je posádka zvyklá i z domova, kuchyňský 
kout nabídne rovněž objemnou vinotéku. 
Prostor a pohodlí je u majitelských lodí 
jedním z hlavních požadavků. 
Ten je zohledněn i v dispozici obou kajut. 
Každá disponuje dvoulůžkem, vlastní toa-

letou, šatníkem a toaletním stolkem. Ma-
jitelská kajuta na přídi se může pochlubit 
prostornější toaletou, velkým šatníkem 
a větším množstvím úložných prostorů. 
V přední kajutě najdeme poličky na obou 
bocích, po celé délce kajuty. Kajuta pro 
hosty, umístěna na zádi, působí na první 
pohled prostorněji, ale nedisponuje v celé 
své délce stojnou výškou a nabízí hostům 
menší toaletu.

Paluba a kokpit
V kokpitu najdou kromě kormidelníka se-
zení maximálně další čtyři osoby. Stolek 
v kokpitu není. Ten bývá u jachet Spirit 
součástí lodí nad 70 stop, kde je již kokpit 
rozdělen na pracovní část kormidelníka 
a odpočinkovou část pro hosty. Středem 
podlahy kokpitu jsou důmyslně protaženy 
otěže hlavní plachty, ke kterým má kormi-
delník samostatnou vinšnu po pravé ruce. 
Další dvojice vinšen je k dispozici na bocích 
kokpitu. 
K pohonu jachty slouží klasické slupové 
oplachtění, u něhož se předpokládá pou-
žití velké 140% geny. Otěžové vozíky geny, 

umístěné až na bortu lodi, jsou protažené 
daleko za stěžeň. Celá paluba lodi půso-
bí hladce a čistě. Přispívá k tomu nejen 
teak po celé ploše, ale i absence relingů 
a jakéhokoliv příďového i záďového koše. 
Paluba, která jenom umocňuje velikost 
jachty, tak nabízí množství prostoru pro 
pohyb a odpočinek.

Jachta agenta 007
Když tvůrci bondovky Casino Royale hleda-
li vhodnou plachetnici pro Jamese Bonda, 
měli na první pohled snadné zadání. Může 
to být cokoliv, musí to ale být výjimečné! 
Jachta musí ladit s celkovým konceptem 
postavy agenta Jejího Veličenstva, musí re-
álně zapadnout do jeho příběhu a technicky 
odpovídat prezentovanému využití. Ne-
lehkého úkolu se ujal Martin Smith z EON 
Productions, který vybral 54 stop dlouhou 
jachtu Spirit. Počáteční nedůvěru ze strany 
Spirit Yachts, kde se dlouho domnívali, že se 
jedná o žert, vystřídalo nadšení z chystané 
spolupráce. 
Jakmile producenti předložili své požadav-
ky k filmování, ve Spirit Yachts nadšení 
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utichlo. Loď filmaři potřebovali začátkem 
března v Nassau na Bahamách a následně 
na několik dní začátkem června v Benát-
kách. 

Nassau
Spirit 54 byla kompletně odstrojena  
a naložena v Tilbury na jihovýchodě An-
glie, odkud cestovala na lodi do Miami. 
Vzhledem k několikadennímu zdržení, 
které při transportu nastalo na Floridě, kde 
bylo potřeba před vyplutím na Bahamy vy-
řídit potřebná povolení, zbýval filmařům 
dle jejich časového harmonogramu jedi-
ný den pro natočení potřebných záběrů.  
Čas jsou peníze, a pro filmový průmy-
sl a produkci to platí dvojnásob. Na Ba-
hamách bylo potřeba pořídit záběry při 
vycházejícím slunci, a loď tak musela 
po doplutí na Bahamy hned druhý den 
vyplouvat z Nassau ve čtyři hodiny ráno, 
aby stihla východ slunce na Lyford Cay 
na opačné straně ostrova. Loď doplula 
na místo minutu před plánovaným začát-
kem natáčení, což filmaře příliš nepotěšilo. 

Nakonec se však potřebné záběry natočily 
mnohem později, protože zdejší slunce 
se ještě několik hodin drží na východní 
straně ostrova. 

Benátky
Hned druhý den po natáčení se jachtaři 
Will Newman a Gideon Kritzinger vyda-
li s lodí na další, téměř 900 mil dlouhou 

Casino Royale © 2006 Danjaq, LLC & United Artists Corporation. All Rights Reserved.

Casino Royale © 2006 Danjaq, LLC & United Artists Corporation. All Rights Reserved.
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plavbu z Nassau do Tortoly na Britských 
Panenských ostrovech. I přes problémy 
s autopilotem jim cesta zabrala pouhé čtyři 
dny, což je nepochybně slušný výkon. Z Tor-
toly již jachta přes Atlantik putovala opět 
na lodi. Jako cílová destinace v Evropě byl 
na poslední chvíli vybrán chorvatský Split. 
Jachta zde byla vyložena, opět kompletně 
nastrojena a podél chorvatského pobřeží 
plula na sever do Benátek. Po téměř 24 
hodinách plavby zakotvila před hotelem 
Cipriani na ostrůvku La Guidecca na jihu 
Benátek. Toto strategické místo bylo vybrá-
no záměrně, neboť většina záběrů se bude 
točit přímo v centru Benátek uprostřed 
Canal Grande a štáb i loď bylo potřeba 
chránit před početným davem zvědavců 
a všudypřítomných turistů. 

Canal Grande je z obou směrů uzavřen 
mosty, bylo tedy potřeba opětovně loď od-
strojit, složit stěžeň, proplout pod mostem 
a opětovně ji nastrojit. Jachta Spirit 54 se 

dle dochovaných údajů za posledních 350 
let stala jedinou plachetnicí, která v Canal 
Grande plula, navíc kompletně nastrojená, 
včetně plachet.

Návrat domů
Po dokončení závěrečných scén bondovky 
v Benátkách bylo potřeba loď připravit 
na její poslední plavbu k domovu. Stěžeň 
šel tedy kvůli mostu opět dolů a znovu 
nahoru. Loď čekala už jen krátká plavba 
do Slovinska, kde byla naložena na kamion 
a po souši již putovala zpět do Anglie.

Poděkování patří společnostem Anthony 
Morris Design & Marketing, Spirit Yachts 
Ltd. a EON Productions Ltd.

Spirit 54 Classic 
• Celková délka  16,7 m 
• Délka na vodorysce  12,1 m
• Šířka  3,4 m
• Ponor  2,2 m
• Výtlak  11 200 kg
• Balast  3200 kg
• Plocha plachet  106 m2

• Motor  Yanmar 54 HP

www.spirityachts.com

Logbook

Asi málokterá plachetnice se může pochlubit 
takovou cestovní historií, jako právě jachta 
Spirit 54, která za 6 měsíců absolvovala pět-

krát kompletní odstrojení a nastrojení stěžně 
a takeláže, 2000 mil na moři, dvě přeplutí 
Atlantiku na lodi a téměř 3000 km po silnici. 

Výsledkem anabáze jsou necelé čtyři minuty 
v bondovce.

Vlevo
Již obložený trup, jehož základem  
je kýlová plaňka, vyztužená ocelovou  
kostrou a zasazenou do žeber.


