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Před dvěma lety se začala datovat 
nová éra série závodů Rolex Swan 
Cup. Uskutečnil se první závod 
této série v karibské oblasti, 
který byl rozšířením závodních 
aktivit italského klubu Yacht Club 
Costa Smeralda do této atraktivní 
jachtařské zeměpisné části.

Yachting revue – Duben 2015

Stark Raving Mad VII (Swan 601), 
obhájce titulu z roku 2013.
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Nový závod na-
va zu je  n a  d n es 
již legendární sé-
rii závodů Rolex 
Swan Cup, kterou 
YC Costa Smeral-
da pořádá od roku 

1980. Několik těchto závodů bylo možné 
sledovat i ve Středozemním moři. Druhý 
ročník závodu Rolex Swan Cup Caribbean 
se uskutečnil začátkem března v souostroví 
Britských Panenských ostrovů.
Jak je patrné z názvu, závod je od svého 
historického začátku spojen se značkou 
Rolex, která je hlavním partnerem závodu 
a vítězům věnuje tradičně hodnotné ceny. 
Závod je však především prezentací finské 
loděnice Nautor’s Swan. Účastní se pouze 

plachetnice této značky bez rozdílu stáří, 
délky nebo výkonu. Přesto jsou zde k vidění 
především lodě délky nad 50 stop a spíše 
sportovního charakteru. Regata je vlast-
níky jachet vnímána jako skvělá příležitost 
porovnat vlastnosti a výkony různorodých 
a převážně majitelských jachet Swan v od-
lišném prostředí a nezvyklých podmínkách. 
Stejně jako při premiéře závodu byla i letos 
závodní flotila rozdělena do dvou kategorií. 
Třída A, označovaná jako Maxi, je určena 
pro jachty s délkou nad 60 stop, kterých se 
na startu letos sešlo hned osm. Třída B je 
určena pro jachty 60 stop a menší. Zavádě-
jící označení Maxi pro třídu A má zde pře-
devším rozlišovací charakter a s jachtami 
oficiální třídy Maxi nemá nic společného. 
Letos se na start závodu postavilo 21 lodí 

Swan. Nejmenší byla Kora 6 (42 stop), na-
opak největšími jachtami byly Odin, Freya 
a Solleone s délkami 90 stop. Většina posá-
dek pocházela z USA, Kajmanských ostrovů, 
Velké Británie, ale zastoupena zde byla 
i Itálie a Německo.
Hlavní pozornost byla věnována třem nej-
větším rivalům, kteří se na těchto závodech 
pravidelně potkávají. Stark Raving Mad VII 
(Swan 601), obhájce vítězství tohoto závodu 
z roku 2013, Selene (Swan 80), která o vítěz-
ství v posledním závodě přišla až při korekci 
času, a Music (Swan 53), jež bude chtít letos 
ve třídě B jednoznačně zvítězit a spravit 
si tak chuť po finálové prohře před dvěma 
lety, kdy posádka téměř celý závod vedla, ale 
v poslední rozjížďce se propadla na čtvrté 
místo a o celkové vítězství tak přišla.

N
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Závod byl rozvržen na čtyři závodní dny, 
přičemž na každý den byla naplánována 
pouze jedna rozjížďka s délkou mezi 20 až 
43 mílemi. Trasy jednotlivých kurzů ved-
ly převážně kolem ostrova Virgin Gorda 
v souostroví Britských Panenských ostro-
vů. Konečné trasy byly voleny s ohledem 
na aktuální počasí. Vítr měl být ideální 
o rychlosti 20 až 22 uzlů.

Ve znamení Selene
Mezi velkými jachtami ve třídě Maxi si 
od počátku vedla nejlépe favorizovaná 
Selene, která po dvou bezchybných star-
tech těsně zvítězila před posádkou jedné 
z dvojice největších jachet Swan 90 Odin. 
Až třetí místo patřilo v cíli další favoritce, 
Stark Raving Mad VII. Na nejrychlejší Sele-
ne ztrácela vždy kolem 10 minut. Ve třídě 

Unikátní Swan

Jachty Swan šly vždy samostatnou cestou 
ve  smyslu konstrukce, designu i  užitných 
vlastností než většina tradičních značek. Je 
to dáno nejen osobitým designem (s  trupy 
a  palubami plynulých tvarů) orientovaným 
na výkon a nekompromisním komfortem, ale 
především dlouhodobou orientací na  lodě 
s délkou 40 stop a více. Dnešní jachty Swan 
s délkou přes 60 stop tvoří převážnou část 
produkce. A délky 80 nebo 100 stop nejsou 
výjimkou. 
Zajímavostí loděnice Swan je dlouhodobé 
dodržování jednotné modelové platformy 
lodí a  možnost volby jejich provedení, kte-
ré výrazným způsobem ovlivňuje nejen vy-
užití, ale především výkon. U  jachet do  66 
stop délky jsou dnes k  dispozici dvě pro-
vedení, označované jako FD (Flush Deck) 

a  S  (Semi-raised saloon). První verze je 
charakteristická odděleným pracovním 
kokpitem od  kokpitu pro odpočinek. Tato 
verze současně disponuje nižší nástavbou 
a  celkově sportovním charakterem. Dá se 
tedy nazývat obecně často používaným 
označením racer/cruiser. Verze S oba kokpi-
ty spojuje v  jeden velký prostor. Tato verze 
je více vhodná pro běžné rekreační plavby. 
U  větších jachet se nabízí ještě provedení 
RS, které je ryze majitelsky zaměřeno pro 
náročné klienty s  ohledem na  maximální 
výkon. Loděnice Swan se vedle celé řady vý-
znamných a mezinárodních závodů, v nichž 
jsou jachty této značky navíc i  samostatně 
bodovány, podílí i  v  one-design závodech. 
Za  zmínku stojí třídy Swan 45 Class a  Club 
Swan 42.

Nahoře: Na palubě Selene (Swan 80). 
Jachta prošla v roce 2009 kompletní 
rekonstrukcí a nyní je k dispozici i pro 
komerční charter. Posádku na závod tvoří 
až 24 členů.
Dole: James Blakemore, majitel jachty Mu-
sic (Swan 53), vítěz ve skupině do 60 stop.
Protější strana: Music (Swan 53), rok vý-
roby 2012, výtlak 22 tun, balast 8 200 kg, 
hlavní plachta 78 m2, kosatka 65,5 m2, 
gennaker 268 m2.
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do 60 stop nedopustil žádné překvapení 
James Blakemore se svou jachtou Music 
(Swan 53). 
V posledních dvou dnech vítr zeslábl a os-
ciloval mezi 15 až 18 uzly. Stále šlo o pod-

mínky, které je možné označit za ideální. 
Očekávaly se změny v pořadí, především 
posun menších jachet vpřed a jejich atak 
na stupně vítězů. Očekávání se ale nenapl-
nila. I po přepočtu časů si dosavadní vítě-

zové v obou skupinách svoji pozici udrželi 
a pořadí prvních tří lodí se již nezměnilo. 
Pro obě vítězné posádky to bylo zasloužené 
vítězství po porážce ve finálové rozjížďce 
v předcházejícím ročníku. 
„Využívali jsme každého poryvu, který lodi 
citelně pomáhal. Tajemství Selene je fan-
tastický tým, který budujeme několik let. 
Naučili jsme se využívat silového potenci-
álu posádky a vkládat jej do manévrů. Mi-
nulý ročník patřil Stark Raving Madu, ten-
to je náš,“ prohásil Terry Halpin, skipper 
vítězné jachty Selene. Pozornost i obdiv si 
zasloužil James Blakemore, majitel a ski-
pper vítězné jachty Music ve třídě B, který 
pravidelně sestavuje posádku ze závodních 
jachtařů s odlišnými závodními preferen-
cemi a různou úrovní zkušeností. Přednost 
dává vždy mladým jachtařům a minimálně 
dva musí být do 25 let věku. Jeho posádku 
s jedenácti členy letos tvořili výhradně 
jachtaři z Jižní Afriky.

VýSledky

Class A (Maxi)
1. Selene, Selene Management LTD (80 stop, 2000) 1 – 1 – 1 – 1
2. Odin, Tom Siebel (90 stop, 2008) 2 – 2 – 2 – 2
3. Stark Raving Mad VII, James C. Madden (60 stop, model 601, 2005) 3 – 3 – 3 – 3 

Class B (IRC)
1. Music, James Blakemore (53 stop, 2012) 1 – 1 – 1 – 1 
2. Kora 6, Paolo Scerni (42 stop) 2 – 4 – 2 – 2 
3. Jeroboam – Ca Nova, Vittorio Codecasa (45 stop) 3 – 3 – 4 – 3 
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Nahoře: Na startu čtvrté finálové rozjížď-
ky. Všechny posádky předvedly perfektní 
startovní výkony.  
Dole: Odin (Swan 90) Toma Siebelse. 
S délkou necelých 28 metrů a celkovou 
hmotností 70 tun je Odin druhou největší 
jachtou závodu. V roce 2012 dostala loď 
novou takeláž od Doyle Rigging.


