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S
loves jadrnic Grand Soleil so ustvar-
jali veliki arhitekti: Finot, German 
Frers, Bruce Farr, Doug Peterson, 
J&J (beri Jernej in Japec Jakopin), 
Judel Vrolijk in Botin&Carkeek. Sle-

dnja sta začela sodelovati z ladjedelnico Can-
tiere del Pardo na začetku novega tisočletja, 
v času, ko so se v ladjedelnici odločili vstopiti 
med proizvajalce najhitrejših regatnih in poto-
valnih jadrnic. Od takrat je ugledna italijan-
ska ladjedelnica po načrtih izredno uspešne 
dvojice splovila več odličnih jadrnic. Španec 
Marcelino Botin in njegov kolega iz južne Afri-
ke, Shaun Carkeek, sta znana predvsem kot 
najuspešnejša arhitekta v zelo tekmovalnem 
IMS. Trenutno je zelo aktualna njuna ocean-
ska regatna jadrnica »Puma« (Open Volvo 
70), ki bo tekmovala na Volvo Ocean race 
2008-09. 
Grand Soleil 43, ki smo jo imeli priložnost 
preizkusiti v čudovitem sončnem dnevu pred 
Sistiano (Sesljan) v Italiji, spada med hitre po-
tovalne jadrnice. Odlikujejo jo sodobna obli-
ka trupa, globoka kobilica in list krmila, ozka 
in zelo dolga vodna črta, širša krma, strma 
boka ter ploščat podvodni del trupa. Trup je 
nadgrajen z ravno in čisto palubo ter nekoliko 
oglato, zelo skladno kabino, z lepo oblikova-
nimi stranskimi okni. 
Odprta ograja na premcu, boben navijalne 
genove, nameščen pod krovom, dvižnice, 
speljane pod krov kabine, napone in drsnika 
škote prednjega jadra, postavljeni ob kabino, 
ter leseni rob palube s stebrički ograje, name-
ščenimi za njim, palubo polepšajo ter poskrbi-
jo za njeno funkcionalnost in udobje. GS 43 
se ponaša tudi z velikim, dobro organiziranim 
sidrnim jaškom v premcu, zajetnimi odlagal-
nimi prostori v kokpitu ter láhko dostopnem 
prostoru v krmi, ki je posebej namenjen shra-
njevanju napihljivega rešilnega splava. Kokpit 
jadrnice je prostoren, globok ter ponuja odlič-
no zaklonišče za posadko. Všeč nam je tudi 
preprost, a dobro zamišljen in izdelan vhod 
v podpalubje, saj omogoča zelo enostavno 
odpiranje in zapiranje kabine ter hkrati pre-
prečuje morebitni vdor vode iz kokpita. Pod-
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vomili smo le v velikost odtokov, ki so »skriti« v 
bazenu pod krmilnim obročem. Dober odtok 
iz zaprtega kokpita je zelo pomemben, saj ga 
lahko v eni sami sekundi napolni velik val in 
tako plovilo v hipu obteži z več kubičnimi metri 
vode, oz. tonami! 
Veliko pozornosti so v ladjedelnici Cantiere 
del Pardo namenili tudi notranjosti plovila. 
Oblikoval jo je Patrick Roséo, ki že vrsto let 
izdeluje načrte notranjosti za jadrnice Grand 
Soleil. Podpalubje je v tradicionalnem »brez-
časnem« slogu, z veliko lesa, ki je lepo obde-
lan in ima »mehko« zaobljene robove. Precej 
temen mahagonijev furnir pohištvu daje »težo« 
in masivnost ter ustvarja lep kontrast z belim 
stropom in belim oblazinjenjem, vendar navi-
dezno krči prostor. Kupec jadrnice lahko, za 
doplačilo, naroči svetlejši (tikov) furnir.
Višine v podpalubju so solidne, še posebej, 
če upoštevamo zelo lepo in elegantno nizko 
silhueto jadrnice. Razporeditev je običajna. 
Jadrnico je moč naročiti v dveh različicah: s 
kuhinjo v obliki črke »L«, z veliko preklopno 
mizo in manjšim navigacijskim kotom (takšno 
je imela testna jadrnica) ali s t.i. »ameriško« 
kuhinjo, postavljeno vzdolž boka jadrnice, na-
sproti nekoliko manjše mize v salonu in večje-
ga navigacijskega kota. 
V krmi pod kokpitom sta dvoposteljni kabini, 
kjer je dovolj prostora za spanje, preoblačenje 
in shranjevanje manjše količine osebnih stvari 
in oblačil. V premcu je intimna, prostorna in 
udobna lastniška kabina z več odlagalnega 
prostora ter lastnim toaletnim prostorom, ki ga 
lahko imenujemo kopalnica, saj je nadstan-
dardno velik in ima ločljiv del za tuširanje. 
Odličen vtis puščajo tudi dognana, premi-
šljeno načrtovana kuhinja, toaletni prostor ter 
primerno oblikovane stopnice, ki dobro služijo 
svojemu namenu tudi, ko je jadrnica nagnje-
na. Kvaliteta kljuk, lučk, stikal ter vseh inštalacij 
je na visoki ravni. 
Slabost podpalubja je pomanjkanje strešnih 
okenskih odprtin, ki so zelo pomembne za učin-
kovito ventilacijo. Stranska okna kabine so zelo 
lepo oblikovana, vendar se ne morejo odpreti, 
tako da bodo za boljše prezračevanje v salonu 

zelo dobrodošli lijakasti zračniki, ki so na voljo v 
seznamu dodatne opreme. Prezračevanje je slabše 
tudi v krmnih kabinah, saj oken, ki »gledajo« v kokpit 
ni, tako da je zračenje možno samo skozi majhna 
strešna okna. Zaradi pomanjkanja oken je v krmnih 
kabinah tudi manj svetlobe.
Motor je odlično izoliran, tako da ga v prostem 
teku na palubi skoraj ni slišati. V plovbi z motor-
jem se je jadrnica pokazala kot okretna in lahko 
vodljiva tudi ob vzvratni vožnji, pri čemer je bil 
bočni zanos zaradi vrtenja vijaka komaj občuten 
(kar je za krmarja kot voda na mlin).
V čudovitem dnevu in prijazni burji je bilo jadranje 
z Grand Soleilom nekaj posebnega. GS 43 se je 
v spremenljivem vetru pokazal kot lahko vodljiva 
tudi pod jadri. Krmilo je odlično ubogalo tudi pri 
močnejših sunkih in občutnejših nagibih jadrnice. 
Krmar ima ne glede na položaj, veliko krmilno 
kolo vedno pri roki ter dober pregled nad plovi-
lom in obzorjem. Na dosegu roke ima tudi škoti 
glavnega in premčnega jadra, kar je na jadrni-
cah z maloštevilno posadko posebno dobrodošlo. 
Vendar moramo omeniti, da je bilo za krmarja na 
testni jadrnici uravnavanje škote glavnega jadra v 
zmernem vetru pretežka naloga. Sistem prenosa 
škote glavnega jadra namreč ni dobro odmerjen, 
tako da je uravnavanje škote glavnega jadra že 
v zmernem vetru težavno tudi z uporabo obeh 
rok. Na škoto glavnega jadra je zato potrebno, 
namesto obstoječega prenosa 4:1, namestiti vsaj 
prenos 6:1 ali še bolje prenos 8:1.
Standardno je GS 43' opremljena samo z enim 
parom vitel v kokpitu. Vitli sta nameščeni bliže 
krmi, zelo blizu krmilnega obroča. Takšna rešitev 
je na potovalnih jadrnicah sprejemljiva, oz. celo 
dobrodošla, saj pušča v kokpitu več prostora ne-
aktivnemu delu posadke in omogoča  uravnava-
nje škote premčnega jadra s krmarskega mesta. 
Glede na to, da tako postavljeni vitli nista v opti-
malnem (delovnem) položaju tako za krmarja kot 
za posadko, ju je zaželeno opremiti z elektromo-
torjema. Električno vitlo bi v močnejšem vetru zelo 
koristilo počitniškemu/družinskemu kapitanu tudi 
za uravnavanje škote glavnega jadra. 
GS 43 ni samo lepo, udobno in elegantno plo-
vilo, GS 43 je odlična jadrnica, ki lahko ponudi 
vrhunske užitke pod jadri.

NAŠE MERITVE
Testne okoliščine

Zunanja temperatura (ºC) 28

Smer vetra NE-ENE

Hitrost vetra (m/s /vz) 5-8 /12-16

Višina valov (m) /

Jadra  glavno, genova

Hitrost

V veter (55º) (km/h /vz) 13-14 /7-7,5

OCENA
+ slog, eleganca, jadralne lastnosti;

-  nekoliko pretemna notranjost in slabše prezračevanje.

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina čez vse (m) 13,25

Dolžina vodne linije (m) 11,40

Širina (m) 3,95

Vgrez (m) 2,3

Izriv (kg) 8900

Balast (kg) 2580

Delež balasta od teže (%)        29

POD JADRI 

Deljena snast (13/14), trokrižni aluminijasti jambor, vpet v trup, trde 
pripone, ročni napenjalnik na zadnji naponi, trdi pnevmatski vang. 
Navijalna genova (110%). Glavno jadro z dvema krajšavama in »lazy 
jackom« za zlaganje glavnega jadra. Štiri dvostopenjska samonavijalna 
vitla.

Višina jambora nad vodo (m) 19,30

Jadra Victory

Glavno jadro (m2) 41,00

Navijalna genova (m2) 42,50

Palubna oprema  Harken/Spinlock

Višina v salonu (m) 1,88

Višina v premčni kabini (m) 1,86

Višina v krmni kabini (m) 1,85

Višina v prem. toalet. prostoru (m) 1,86

Višina v krm. toalet. prostoru (m) 1,88

Število ležišč 6+1

Ležišče v premcu (m) 1,98x100/130

Ležišče v krmni kabini (m) 198x140/106

Miza v salonu (m) 0,76x0,87 (0,76x1,74)

Navigacijska miza (m) 1,07x0,63

Voda v dveh posodah (l) 400

Gorivo (l) 230

Motor  Volvo Penta

Moč (kW/KM) 29,3/40

Propeler trikraki, zložljiv

KONSTRUKCIJA

Trup in paluba, zgrajena v sendvičnem načinu, površinske plasti, laminira-
ne z vinilestrom, NPG (Neo-Pentil-Glikol) gel-coat. 

Nosilne predelne stene, vlaminirane v trup. Jeklena strukturna ojačitev v 
območju kobilice, jambora in stranskih pripon.

Konstruktor Botin&Carkeek

Interier Patrick Roséo

Proizvajalec Cantiere del Pardo

CE znak za kategorijo plovbe A (10)

Osnovna cena (EUR) 232.000

Razmerje med površino jader (S) in izrivom
(I) določa dinamične lastnosti jadrnice
(višje vrednosti - boljše lastnosti).
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RAZMERJE POVRŠINE JADER IN IZRIVA
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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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RAZMERJE DOLŽINE VODNE LINIJE IN IZRIVA
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