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Jim Clark, zakla-
datel společnosti 
Netscape, se roz-
hodl, že jeho další 
jachta bude závodní 
speciál. Neobyčej-
ný speciál, určený 

k překonávání rekordů. K vítězství v nej-
větších offshore závodech. Majitel mnoha 
předešlých jachet, například 160 stop dlou-
hé plachetnice Hyperion, tentokrát netoužil 
po pohodlí, ale po rychlosti. 
K práci na lodi byli najati francouzští de-
signéři Verdier/VPLP, známí ze tříd IMOCA, 
MOD, či ze světa rekordních trimaranů. 
Guillaume Verdier na sebe poprvé upozornil 
ve třídě Class 40. Na jeho Tyker 40 svého 
času dominoval Giovanni Soldini. VPLP, 
neboli duo Marc Van Peteghem a Vincent 
Lauriot Prévost, vládnou již několik dese-
tiletí světu závodních vícetrupých jachet. 
Z jejich dílny pocházejí například trimarany 
Banque Populaire V (dnes Spindrift2) nebo 
Groupama 3 (dnes Banque Populaire VII). 
V roce 2005 spojili Verdier a VPLP síly. 
Společně navrhovali první loď IMOCA. 

Jmenovala se Safran. Do té doby třídu 
IMOCA ovládaly kanceláře Groupe Finot 
a Farr Yacht Design. 
Jachta Safran byla revoluční. Ostatní de-
signéři byli zapomenuti. Lehká a snadno 
ovladatelná plachetnice měla stěžeň po-
sunutý nezvykle daleko dozadu. Při letu 
po vlnách vypadá, jako by se vznášela. Je 
lehká a vypadá ještě lehčí.
Od té doby jsou (až na výjimky potvrzující 
pravidlo) všechny nové lodě IMOCA pode-
psané Verdier/VPLP. Na úspěšné designéry 
se rozhodli vsadit i Jim Clark spolu s Kenem 
Readem, který měl celý projekt na starosti. 
Bylo to odvážné rozhodnutí. Co funguje 
na 60 stop dlouhé lodi, nemusí fungovat 
na jachtě o 40 stop delší. 

K čemu je Comanche určena?
Jim Clark chtěl jachtu, která bude překoná-
vat jeden světový rekord za druhým, bude 
do cíle velkých závodů doplouvat na prv-
ním místě. To neznamená, že v závodech 
rovněž zvítězí. Velké offshore závody jako 
Rolex Middle Sea Race, Rolex Sydney Ho-
bart nebo Fastnet, vyhlašují vítěze v han-

J
Nejrychlejší jed-
notrupá jachta 
na světě byla spuš-
těna na vodu v září 
ve Spojených stá-
tech. Navržena byla 
francouzskými 
designéry a první 
závod absolvovala 
v Austrálii.

Comanche

Vlevo
Skipper Coman-
che Ken Read za 
kormidlem. Ken je 
zároveň preziden-
tem North Sails.

text Adam Žídek
foto Daniel Forster, Carlo BorlenghiOdvážný krok Třicet metrů dlouhá IMOCA
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dicapu IRC. A v handicapu neznamená, že 
první v cíli vítězí. Někdy může být nejlepší 
tým, který připluje daleko vzadu, jako se to 
stalo loni v Hobartu. 
Pro šanci zvítězit i v handicapu jsou lodě 
upravovány již v designérské fázi. Ale ne 
všechny. Comanche pro handicap opti-
malizovaná není. Designéři po spuštění 
lodě na vodu řekli: „Pokud to nebude loď 
s nejhorším handicapem na světě, udělali 
jsme někde chybu.“ Nakonec se ukázalo, 
že nějaké drobné opomenutí se při vývoji 
jachty muselo vloudit. Ještě nepatrně horší 
handicap má Wild Oats XI.
Handicap se snaží výkony lodí srovnat. 
Proto optimalizace vedou ke snížení vý-
konu a zpomalení lodi. Nic takového se 
na nové Comanche nedělo. Důvod je pro-
stý. K překonávání rekordů je maximální 
výkon nutný.
Hlavním cílem Jima Clarka je překonání 
nejcennějšího z rekordů, kterým je severní 
Atlantik, neboli New York – Lizard Point. 
Drží ho MariCha IV časem 6 dnů, 17 hodin 
a 52 minut. Již od roku 2003. 

Zcela jiná
Podíváme-li se na konkurenční Wild Oats 
XI, je Comanche jiná. Proti WOXI je téměř 
dvojnásobně široká. Jaký je pro to důvod?
Šířka zvyšuje výkon lodi. Dodává jí tva-
rovou stabilitu. Vysvětlení je jednoduché. 
Máte-li úzkou veslici a nakloníte se na bok, 
riskujete převržení. Na široké platformě, 
jako je například vor, si můžete stoupnout 
na bok a nic se nestane. A zatímco Wild Oats 
XI je široká jen 5 metrů, Comanche téměř 
8. Velká šířka je sice nevýhodou ve slabém 
větru, kdy znamená větší smáčenou plochu, 
a tedy i větší „tření o vodu“, ale pro slabý 
vítr není Comanche určena. Handicap větší 

smáčené plochy se smazává ve chvíli, kdy 
se jachta nakloní. Vodoryska Comanche se 
v té chvíli výrazně zúží a smáčená plocha 
klesne na minimum. 
Dalším velkým rozdílem je posunutí stěž-
ně daleko dozadu. Díky tomu se dozadu 
posune i těžiště lodi. Ráhno na Comanche 
zasahuje až na samou záď lodi, extrémně 
velká kosatka, velké geny a genakery vy-
rovnávají celkový výkon plachet. Hlavní 
plachta, posunutá více vzad, odlehčuje 
příď a i přes extrémní šířku je smáčená 
plocha v náklonu minimální. To vše činí 
loď mimořádně rychlou, především ve větru 
nad 20 uzlů.
Ostatní prvky na lodi již nejsou nijak vý-
razně revoluční. Naklápěcí kýl, zasouva-
cí daggerboardy, dvojice kormidel, vodní 
balast, to vše najdeme i na mnoha dalších 
jachtách. Proti Wild Oats XI je zde ale ještě 
jeden významný rozdíl. Na WOXI se k po-

honu vinšen používá generátor. Comanche 
je navržena tak, aby vše bylo vykonatelné 
lidskou silou. Je to třeba pro uznání budou-
cích rekordních plaveb. 

Inspirace ve třídě IMOCA
Comanche je jako maxi revoluční, ale vše 
nové již bylo dávno vyzkoušeno na lodích 
IMOCA. V této třídě se ihned prosadily 
jachty široké na zádi, které mnohem rych-
leji surfují po vlnách. Nový přístup přišel 
s novou generací jachet navržených Ver-
dier/VPLP. Novou generací jsou myšleny 
jachty Macif a Banque Populaire, které 
dopluly na prvních dvou místech v poslední 
Vendée Globe. Mají stejné prvky, podobně 
tvarovaný trup, stěžeň posunutý k zádi 
a podobně lehkou unikátní strukturu, která 
zajišťuje maximální pevnost při minimální 
hmotnosti. 

První cesta do Hobartu
Comanche byla vyrobena za rok v americ-
ké loděnici Hodgdon Yachts. Na vodu byla 
spuštěna na konci září. V Americe stihla 
několik testovacích plaveb, pak byla nalo-
žena na palubu nákladní lodi a vyrazila 
do Austrálie. Prvním velkým závodem byl 
Rolex Sydney Hobart. Cílem bylo vítězství. 
Jim Clark chtěl porazit Wild Oats XI. Po-
sádku tvořilo 21 jachtařů a vedl je Ken Read, 
legenda amerického jachtingu, účastník 
a skipper dvou závodů VOR a současný 
prezident společnosti North Sails. Nepo-
dařilo se, ale není všem dnům konec. Svůj 
potenciál Comanche více než naznačila.

Wild Oats XI 
• Stavba  2005, McConaghy Boats
• Délka  30,49 m (původně 30 m)
• Šířka 5,1 m 
• Ponor 5,91 m
• Výtlak/balast 32/14 tun
• Stěžeň 44,1 m
• Plachty upwind 610 m2

• Plachty downwind 1115 m2

Comanche 
• Stavba  2014, Hodgdon Yachts
• Délka  30,48 m
• Šířka 7,85 m 
• Ponor 6,67 m
• Výtlak 30 tun
• Stěžeň 46,9 m
• Plachty upwind 760 m2

• Plachty downwind 1100 m2


