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Postavna 
Poljakinja
V čudovitem spomladanskem dnevu smo preizkusili zanimivo 

10-metrsko jadrnico z lepim in sodobno oblikovanim trupom, ki 

obljublja hitro jadranje, ter z zelo velikim kokpitom, ki ponuja 

dovolj prostora za celo posadko, tudi s sosednje jadrnice. 
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C
obro 33 izdelujejo na jugu Poljske, v mestu Radomsko, 
v manjši ladjedelnici čarterskega podjetja »Rufi«, ki se 
ukvarja z izposojanjem jadrnic, predvsem v akvatoriju 
slikovitih Mazurskih jezer. Prve izdelane 33 so bile zato 
prilagojene potrebam jadranja in bivanja na jezerih ter 

namenjene predvsem poljskim jadralcem. Po besedah slovenskega za-
stopnika so od leta 2007 izdelali že več kot 30 Cober 33 z dvižnimi 
kobilicami, nato pa so se odločili izdelati še različico s čvrsto kobilico 
ter jo ponuditi ljubiteljem jadranja na morju, tudi izven Poljske. Tako so 
po projektu znanega poljskega navtičnega arhitekta Andrzeja Skrzata 
(snovalca jadrnic Delphia) zgradili in splovili prve Cobre 33 s čvrstimi 
kobilicami. Zaenkrat so v »slani vodi« splovili šele tri, od tega eno v 
Sloveniji.
Pri novinki iz Poljske najprej pritegneta pogled atraktiven trup ter zelo 
prostoren kokpit. Temno obarvani oglati trup ima strma boka, odprto in 
bolj polno krmo, vitek premec in dolgo vodno črto ter globoko kobilico s 
svinčenim »bulbom«. Iz lepo oblikovanega trupa se dviga dobro odmer-
jena kabina z okni, ki se odlično sklada s sodobnim videzom jadrnice.  
Paluba je dobro zasnovana, pozornost pritegnejo odlično oblikovana 
in izdelana premčna ograjica ter zelo čvrsti stebrički ograjice. Sidrni 
jašek je glede na velikost plovila precej velik, medtem ko je račji kljun 
praktična rešitev, saj ponuja dobro in pripravno »odlagališče« sidra ter 
omogoča lažje stopanje na plovilo čez premec. Privezne bitve so zado-
voljive velikosti, čeprav bi bile lahko, predvsem zaradi debelejših vrvi 
mrtvih sider v marinah, malenkostno večje, kar predvsem velja za vodila 
priveznih vrvi. Palubna oprema je kakovostna. Vitla in sidrno vitlo, dr-
sniki, štoperji, okna in palubne odprtine, krmilni sistem ter ročica plina 
z menjalnikom so znamke Lewmar. Paluba testne jadrnice se zaključi z 
lepim lesenim robom ter je v kokpitu izdatno pokrita s tikovino.
Izreden kokpit je močan adut Cobre 33, saj toliko prostora in udobja 
lahko najdemo samo na občutno večjih jadrnicah. Krmna ograjica, 
kopalna lestev, dvigajoča se krmna klop in nosilec inštrumentov pred 
krmilnim kolesom so, tako kot premčna ograjica in konstrukcija račjega 
kljuna, funkcionalno in lepo oblikovani ter trdno izdelani. Veliko tika in 
čistih površin, dolge klopi ter (zložljiva) miza v središču kokpita bodo 
nedvomno razvajali posadko in ji omogočali veliko užitkov.
Notranjost jadrnice je dokaj prostorna, kljub njeni zmerni velikosti, lepi 
silhueti ter zajetnemu kokpitu. V podpalubju bomo našli vse, kar vidimo 
tudi na večjih jadrnicah; salon s kuhinjo, navigacijskim kotičkom, salon-
sko mizo in sedežnimi klopmi, ki lahko služijo tudi kot dodatna ležišča; 
toaletni prostor ter dve spalni kabini, eno v premcu in drugo v krmi. 
Povsod je čutiti zagnanost in ambicioznost proizvajalca, a hkrati tudi 
nekaj neizkušenosti in neizbrušenosti. Tako, kljub solidni obdelavi lesa, 
kakovostnim kljukam in oknom, odlični stikalni plošči, kuhalniku s pečico 
itn., podpalubje deluje nekoliko arhaično, oz. spominja na čase, ki se 
jih danes spominjamo z nostalgijo (k čemur izdatno prispeva izbira lesa 
in oblazinjenja).

test COBRA 33 
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Poleg velike (zložljive) salonske mize, majhne, 
a funkcionalne kuhinje (sicer brez okna za pre-
zračevanje), na Cobri 33 navdušujejo prosto-
ren in funkcionalen toaletni prostor ter precej 
velike postelje v kabinah. Odlagalnih prosto-
rov oz. omar je v jadrnici veliko (v toaletnem 
prostoru je tudi omara za morsko obleko), bi 
pa lahko bile, glede na možnosti, za kak dra-
gocen decimeter večje.
Presenetljivo veliko odlagalnega prostora 
najdemo pod klopmi v salonu, vendar verja-
memo, da ga bodo na bodočih Cobrah 33 
zapolnili s posodami za vodo in baterijami, 
saj je še posebno pri jadrnicah zelo pomemb-
no težje predmete namestiti čim bliže njenemu 
težišču (torej čim niže in čim bliže jamboru in 
kobilici), saj to občutno izboljša zmogljivosti 
in plovne lastnosti jadrnice (na testni jadrnici 
sta posodi za vodo v krmi in ena baterija v 
premcu). Ko govorimo o odlagalnem prostoru, 
naj omenimo še obilo prostora (dosegljivega 
iz kopita) v zelo globokem odlagališču v de-
snem boku jadrnice in tudi zelo uporabnem, a 
plitkem odlagališču v levem boku, nad krmno 
spalno kabino.
Vremenska napoved ni obljubljala veliko, pa 
vendar nas je na morju dočakal svež jugoza-
hodnik, ki je nudil krasne pogoje za preizkus 
z jadri. Cobra je veter dočakala z veseljem. 
Hitro se je odzivala na spremembe vetra ter 
lahkotno drsela po vodi, kar nas glede na obli-
ko trupa, globoko in ozko kobilico s svinčenim 
bulbom, zmeren izriv plovila, nizko silhueto 
in gladek trup ter zložljiv propeler ni prav nič 
presenetilo. V vetru, ki je občasno dosegal 20 
vozlov, se je Cobra 33 pokazala kot dobro 
uravnotežena jadrnica, ki hitro jadra tako v 
smereh proti vetru kot tudi v smereh z vetrom. 
Izredno »lahko« krmilo je omogočalo učinkovi-
to in natančno usmerjanje jadrnice, vendar je 
malenkostno vleklo v levo stran. 
Kokpit Cobre je - kot smo že povedali - izredno 
velik, prehoden ter z obilo čistega prostora za 
sedenje in poležavanje, vendar v različici s 
krmilnim kolesom in mizo tudi z nekaterimi po-
manjkljivostmi. Krmar ne more sedeti na najviš-
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TEHNIČNI PODATKI CObrA 33

Dolžina čez vse (m) 9,93

Dolžina vodne linije (m) 9,47

Širina (m) 3,33

Vgrez (m) 2,05

Izriv (kg) 4300

Balast (kg) 1130

Razmerje balasta in teže (%) 27

POD JADRI 

Deljena snast (7/8), dvokrižni aluminijasti jambor, vpet na krov, trde 

pripone z mehanskim napenjalnikom jambora na zadnji naponi, trdi 

pnevmatski vang. Navijalna genova. Glavno jadro s horizontalnimi 

letvami, ukrojenimi vzdolž celega jadra (»fullbatten«). Štiri dvostopenj-

ska samonavijalna vitla.

Jadra T&J Sails

Višina jambora nad palubo (m) 13,00

Glavno jadro (m2) 34,80

Navijalni flok (m2) 26,30

Palubna oprema  Lewmar

Višina v salonu ob stopnicah (m) 1,82

Višina v premčni kabini (m) 1,56

Višina v krmni kabini (m) 1,77

Višina v toaletnem prostoru (m) 1,79

Število ležišč 4+2

Ležišče v premcu (m) 2,05x 1,42/0,51

Ležišče v krmni kabini (m) 1,92x150/125

Pomožna ležišča (klopi) v salonu (m) 1,89x 0,65/0,45

Miza v salonu (m) 1,30x 0,80/0,64

Voda v dveh posodah (l) 150

Gorivo (l) 90

Motor Volvo SD 20 (sail drive)

Moč (kW/KM) 15/20

Propeler dvokraki, zložljivi

KONSTRUKCIJA

Trup, zgrajen v enem kosu v polnem laminatu. Strukturne ojačitve, zlite 

v enem kosu in vlaminirane v trup. Paluba, ojačana s 15 mm peno 

Airex. Litoželezna kobilica s svinčenim "torpedom", pritrjena na trup s 

pomočjo sistema vijakov in ploščic iz nerjavečega jekla. 

Konstruktor Andrzej Skrzat

Proizvajalec RUFI Filiks Rutkowski Sp.J

CE znak za kategorijo plovbe B (6)

Osnovna cena (EUR) 65.000

NAŠE MErITVE
Testne okoliščine

Zunanja temperatura (Cº) 21° C

Smer vetra WSW

Hitrost vetra (m/s /vz) 5-10 /10-20

Višina valov (m) /

Jadra glavno, genova

Hitrost

V veter (55º) (km/h /vz) 9,3-12,6 /5-6,8

OCENA
+ Zasnova in zunanji videz, jadralski potencial, izredno velik kokpit, 
izdelava;

- Krmilni obroč in položaj škote glavnega jadra, nedognana notranjost, 
namestitev posod za vodo ter CE znak za kategorijo plovbe B (6).

Razmerje med površino jader (S) in izrivom
(I) določa dinamične lastnosti jadrnice
(višje vrednosti - boljše lastnosti).
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Razmerje med dolžino vodne linije (DVL)
in izriva (I) določa t.i. hitrost trupa
(višje vrednosti - boljše lastnosti).
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ji točki v kokpitu in doseči krmilnega obroča, 
saj je ergonomija kokpita prilagojena uporabi 
krmilne ročice, tako da ima krmar dober vizu-
alni nadzor nad obzorjem in jadri samo, ko 
stoji. Hkrati je krmar precej oddaljen (lahko 
rečemo celo ločen) od škote glavnega jadra, 
ki je nameščena pred mizo v kokpitu. Zaradi 
vsega, kar smo omenili, prisegamo na različi-
co, ki jo lahko vidimo na tlorisu; z rudom in 
škoto glavnega jadra takoj ob njem. Rešitev z 
rudom in škoto takoj ob krmilu na prvi pogled 
deluje manj atraktivno, a je z jadralskega vi-
dika vsekakor veliko boljša rešitev, saj rudo 
(seveda s podaljškom) krmarju omogoča bi-
stveno večji polmer premikanja oz. dovoljuje 
izbiro najboljšega položaja, ne glede na situ-
acijo in razmere, ter tako omogoča ne samo 
odličen nadzor nad obzorjem in jadri, temveč 
tudi nad vsemi nastavitvami jader. 
Z nekaterimi popravki in manjšimi kozmetični-
mi posegi (v podpalubju) bi Cobra 33 lahko 
postala zares »strupena«, saj ponuja privlač-
no razmerje med atraktivnostjo, jadralnimi la-
stnostmi, udobjem in ceno. 

test COBRA 33 


