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J
adrnice, namenjene družinskemu jadra-
nju in počitniškemu križarjenju pogosto 
delujejo okroglasto in »napihnjeno«, saj 
morajo njihovi snovalci iskati možnosti za 
doseganje čim boljšega bivalnega udo- 

 bja, ki je tesno povezan s prostornino 
pod palubo. Ne glede na to, da v ladjedel-
nici v Giebelstadtu, na Bavarskem, izdelujejo 
izrazito počitniška plovila, njihove jadrnice de-
lujejo skladno oz. odražajo dobro odmerjen 
kompromis med udobjem pod palubo in plov-
nimi lastnostmi ter, nenazadnje, tudi estetskim 
videzom plovila. Enako velja tudi za novo 
Bavario 35 Cruiser, ki ima prepoznavno čisto 
obliko z uravnovešenimi »pasivnimi« linijami, 
ki so nastale za risalnimi mizami Seawaya na 
Gorenjskem. Skladen trup B 35 CR je nad-
grajen z dolgo, a ne previsoko kabino, ki jo 
zaznamujejo precej velika stranska okna.
Dostop na jadrnico je preprost, tako s krme, 
čez praktično preklopno krmno zrcalo, kot 
tudi s premca, čez majhno leseno stopničko, 
pritrjeno na polodprto premčno ograjo (lese-
na stopnička je ob lepem vremenu imenitno 
mesto za sedenje in meditiranje med plovbo). 
Takoj za ograjo in bobnom navijalne genove 
je sidrni okov ter globok sidrni jašek. Čiste po-
vršine na premcu in ob bokih kabine ponujajo 
mamljiv prostor za poležavanje in omogočajo 
lahkotno premikanje vzdolž plovila. Tudi na 
krovu kabine je nekaj prostora za sedenje, 
poležavanje in nemoteno hojo, navkljub (celo) 
petim palubnim odprtinam, dvema palubni-
ma zračnikoma, utoru za platneni nadstrešek 
(sprayhood), ročajema, drsniku škote glavne-

Bavaria 35 CR je obdržala obliko svoje popularne predhodnice (Bavarie 34 CR), vendar je 

veliko pridobila s povsem prenovljeno notranjostjo in z nekaterimi izboljšavami na palubi in 

tako nakazala smernice novih lastnikov in vodilnih ene največjih tovarn majhnih plovil.
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ga jadra ter v kokpit napeljanim dvižnicam (vse 
vrvi so lično speljane v dvojno streho kabine). 
Poleg dvižnic je v kokpit vzdolž strehe kabine na-
peljana tudi škota glavnega jadra (ob deblu do 
jambora ter nazaj, ob kabini, do vitla na strehi 
kabine). Taka postavitev škote glavnega jadra in 
njegovega drsnika ni po okusu jadralskih navdu-
šencev, a je bolj primerna in praktična za počitni-
ško/družinsko jadrnico, saj nudi več varnosti in 
prostora za neaktivni del posadke v kokpitu ter 
dovoljuje namestitev senčnika (bimini). Podobno 
velja tudi za navijalno glavno jadro, ki je nekoliko 
manj učinkovito kot navadno, a je za manj veščo 
posadko povsem primerno, saj omogoča hitro in 
preprosto »krajšanje« in »spuščanje« jadra.
V dokaj velikem, »čistem« kokpitu, odetem v tik, 
pogled najprej pritegneta značilna velika »Bava-
riina« krmilna konzola in lepa, zložljiva mizica. 
Konzolo s krmilom in mizico obdajata dolgi klopi. 
Posebno uporabnost in udobje v kokpitu zagota-
vlja optimalna ergonomija; dobro odmerjena glo-
bina in nagib klopi ter širina in nagib »zaključka« 
kabine nad klopjo, na katerem pogosto sedimo 
med jadranjem, ko je jadrnica nagnjena. Kokpit 
B 35 CR ni globok in se ne more pohvaliti z obilo 
odlagalnega prostora pod klopmi, saj pod seboj 
»skriva« dve zajetni kabini. Tako je v kokpitu za 
vso potrebno opremo na razpolago le dokaj pli-
tev odlagalni prostor pod klopjo v desnem boku 
jadrnice. 
Na počitniški jadrnici ima senčnik pomembno me-
sto, še posebej v današnjem času, ko močni sonč-
ni žarki niso več tako nedolžni. Sicer je senčnik na 
jadrnicah običajno moteč ter zaradi majhnosti po-
gosto ne zakriva želenega dela kokpita. Prav zato 
nam je bila všeč kakovostna konstrukcija nosilca 
senčnika (del originalne dodatne opreme), ki omo-
goča hitro in zanesljivo nastavitev želene višine 
in položaja senčnika tudi med jadranjem. Ko je 
jadrnica privezana, zasidrana ali, ko v brezvetrju 
na odprtem morju hrepenimo po osvežitvi v morju, 
lahko preprosto »odpremo« krmno zrcalo in kokpit 
še podaljšamo za manjšo, a praktično kopalno 
ploščad. Pomembna izboljšava na B 35 CR je 
učinkoviti ročni sistem za spuščanje krmnega zr-
cala, ki je zamenjal atraktivni, vendar nezanesljivi 
električni sistem.

test BAVARIA 35 CRUISER 
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Vsekakor je največja novost popolnoma preno-
vljena notranjost, ki prinaša nov slog, nove ideje 
in je znanilka novega vetra v tradicionalno kon-
servativni in racionalni nemški Bavarii. Novost so 
trendovske čiste in oglate linije pohištva, možnost 
izbire barve lesa (pohištvo na testni jadrnici je bilo 
v barvi hrasta), pestrejši izbor dodatne opreme, 
več belih površin in manj pohištva ob bokih, nove 
lepo oblikovane bralne lučke v kabinah ter nove 
stropne luči LED. Novosti so še kovinska cev kot 
obroba delovnega pulta v kuhinji, mikrovalovna 
pečica in, predvsem, zanimiva, prilagodljiva kr-
mna kabina s premično predelno steno, ki jo je 
možno pritrditi tako, da krmni prostor deli na dve 
enaki kabini (kot je to običajno) ali tako, da se 
krmni prostor razdeli na dve neenaki kabini (mere 
so podane v tehničnih podatkih). Predelno steno 
lahko tudi snamemo ter tako dobimo razkošno 
lastniško kabino. Taka rešitev lahko zadovolji 
zelo različne potrebe, kar je velik dobitek tako 
za lastnike kot za charterska podjetja. Omenimo 
naj, da je snovalcem notranjosti uspelo na 10,5 
metra dolgo jadrnico namestiti 3 kabine z velikimi 
dvojnimi ležišči, vendar na račun navigacijskega 
kotička in odlagalnega prostora v kokpitu. V novi 
B 35 CR v podpalubju ni več značilnih številnih 
omaric vzdolž boka; te so sedaj nadomeščene z 
odprtimi policami.
Gledano v celoti je notranjost B 35 CR naredila 
odličen vtis. Njeni glavni aduti so veliko svetlobe 
in zračnost v vseh prostorih (številna okna in palub-
ne odprtine ter zračnika), lepo oblikovano pohi-
štvo, izredno prostoren salon, dobro organizirana 
kuhinja in ladijski toaletni prostor ter udobna in 
dovolj velika ležišča v spalnicah. Med ogledom 
podpalubja smo opazili tudi novo, veliko laže 
dosegljivo mesto glavnega stikala za baterije ter 
lično privite vijake s podložnimi ploščicami, s ka-
terimi je pritrjena kobilica.
Tudi občutki pod jadri nas niso razočarali. B 35 
CR je navkljub šibkemu vetru dosegala povsem 
spodobne hitrosti in pokazala, da bo počitniški 
posadki nudila veliko užitkov tudi med jadranjem. 
Navijalna jadra omogočajo zelo preprosto ro-
kovanje, kar v šibkem do zmernem vetru lahko 
povsem obvlada ena sama oseba. Krmar ima 
dober nadzor nad obzorjem in jadri, ne glede na 
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TEHNIČNI PODATKI
Dolžina čez vse (m) 10,76

Dolžina trupa (m) 10,50

Dolžina vodne linije (m) 9,20

Širina (m) 3,60

Vgrez (m) 1,93

Izriv (kg) 5800

Balast (kg) 1460

Razmerje balasta in teže (%) 25

POD JADRI 

Deljena snast (13/14), dvokrižni aluminijast jambor, vpet na krov 
in pripet z pletenicami, ročni napenjalnik zadnje napone, trdi 
pnevmatski vang. Navijalna genova in navijalno glavno jadro. 4 
dvostopenjska samonavijalna vitla.

Višina jambora nad palubo (m) 14,84

Jadra Elvström Sails

Površna jader proti vetru (m2) 59,20

Palubna oprema Lemar in Rutgerson

Višina v salonu (m) 1,84

Višina v premčni kabini (m) 1,84

Višina v krmnima kabinama (m) 1,85

Višina v krm. toalet. prostoru (m) 1,84

Število ležišč 6+2

Ležišče v premcu (m) 2,03x2,00/0,45

Ležišče v levi krmni kabini (m) 2,03x1,47/0,48 (1,79/0,80)

Ležišče v desni krmi kabini (m) 2,03x1,47/0,48 (1,42/0,16)

Klopi v salonu (m) 1,95x0,58

Miza v salonu (m) 1,20x1,10

Navigacijska miza (m) 0,62x0,46

Voda (l) 210

Gorivo (l) 150

Motor Volvo Penta D-1 30 (sail drive)

Moč (kW/KM) 20,1/27,3

Propeler trikraki

KONSTRUKCIJA

Nadvodni del trupa in paluba izdelana v sendvičnem načinu. 
Podvodni del iz polnega laminata. Zunanji sloji laminata, pre-
pojeni z izoftalnimi smolami. Litoželezna kobilica. Premec in 
sprednji del kobilice ojačana s sintetičnimi vlakni Aramid, ki 
dodatno varujejo med trkom najbolj izpostavljene dele plo-
vila. 

Konstruktor J&J design

Proizvajalec Bavaria Yachtbau

CE znak za kategorijo plovbe D; A (8)

Osnovna cena (EUR) 74.900 (franco tovarna)

NAŠE MERITVE

Testne okoliščine

Zunanja temperatura (Cº) 25° C

Smer vetra WNW

Hitrost vetra (m/s /vz) 4,3-4 /7-8

Višina valov (m) /

Jadra glavno, flok

Hitrost

V veter (45º; km/h /vz) 3,7-5,6/2,5-3,5

OCENA

+ Skladen trup, moderna, svetla in zračna notranjost, velik salon 

in prilagodljiva krmna kabina. 

- Malo prostora za odlaganje v kokpitu, skromna navigacijska miza.

režim plovbe in nagnjenost jadrnice. Krmilna 
konzola je izdatno opremljena z merilniki in 
instrumenti. Za njo je, poleg solidno velikega 
krmilnega obroča, vgrajena tudi ročica plina 
in menjalnika ter pritrjen priročen ročaj, kar 
vse skupaj krmarju ponuja prijazno okolje za 
plovbo. 
Ne glede na to, da v kratkem lahko pričaku-
jemo povsem novo različico Bavarie 35 CR, 
»stare dobre« Bavarie, s preverjenimi plovnimi 
lastnostmi in odličnim udobjem, začinjenim 
z všečnim modernim interierom ter ugodno 
ceno, nikakor ne prezrimo.

test BAVARIA 35 CRUISER 


