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O
blika trupa novosplovljene 
»velikanke« francoskega 
Jeanneauja izvira iz serije 
Sun Odyssey Performance 
in se odlikuje z vitkejšo po-

stavo ter dolgo vodno črto. K dobrim plovnim 
lastnostim prispevata tudi sorazmerno nizka 
kabina (zmanjšuje upor vetru, ki ga ustvarja 
obris plovila, zagotavlja bolj laminarni tok ve-
tra v spodnjem delu jader in pozitivno vpliva 
na stabilnost plovila) ter postavitev generatorja 
in posod pod tlemi salona (centralno in nizko 
skoncentrirana teža izboljšuje stabilnost in di-
namične lastnosti plovila).
Jeanneau 57 zaznamuje zelo atraktivna pa-
luba, ki z nekoliko podaljšanim in odlično 
zasnovanim kokpitom, elegantno kabino in 
s premišljeno razporeditvijo palubne opreme 
dodatno podčrta njene razkošne mere. Kok-
pit Jeanneauja 57 funkcionalno lahko razde-
limo na štiri dele; krmni del za sončenje in 
poležavanje, krmarjev del z dvema krmilnima 
kolesoma, osrednji del z veliko dvojno pre-
klopno mizo s hladilnikom in »dodatni« del, 
ob vhodu v podpalubje, zaščiten s platnenim 
»sprayhoodom«, ki ponuja odlično zavetje 
pred vetrom, soncem, dežjem ter slanim pr-
šcem. Kokpit ponuja obilo udobnih »kotič-
kov« za sedenje in poležavanje ter hkrati 
brezhibno okolje za krmarja in aktivni del 
posadke. Nizka kabina ter dobro namešče-
na in optimalno veliki krmilni kolesi krmarju 
zagotavljajo odličen pregled nad plovilom 
in obzorjem, ne glede na pogoje in režim 
plovbe. Daljši konzoli ob krmilnih obročih 
zagotavljata dovolj prostora za vse potrebne 

predstavitev JEANNEAU 57

Lepota velikosti
Jeanneau 57 vidno izstopa že z velikostjo, vendar pozornost pritegne predvsem s svojo všečno in 

dognano podobo. 
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instrumente ter gumbe za upravljanje plovila 
in jader. Krmarju in posadki bo ugajala ne le 
razporeditev vitel, ampak tudi napeljava in 
organizacija vrvi za uravnavanje jader. Dva 
para vitel, ki sta najpogosteje v uporabi in 
sta namenjena nadzoru premčnih jader ter 
glavnega jadra, stojita ob krmilnih kolesih, 
pri rokah krmarja in proč od oblazinjenih klo-
pi za počivanje. Pri tem sta škoti glavnega 
jadra (german mainsheet system) napeljani 
najdlje od jambora (do vitel, postavljenih na 
krmi, glej tloris) skozi več škripcev ter vodil, 
kar je ravno tako ugodno, saj takšna posta-
vitev zagotavlja dovolj trenja oz. omogoča 
izvajanje »mehkejšega« zasuka z vetrom tudi 
v močnejšem vetru. Tudi tretji par vitel, ki je 
nameščen ob kabini in namenjen predvsem 
zategovanju ter popuščanju dvižnic in kraj-
šav ne ovira neaktivnega dela posadke, a s 
svojo ergonomijo in z ličnim »bazenčkom« za 
vrvi omogoča odlične pogoje za učinkovito 
in nemoteno delo aktivnega dela posadke. 
Različice z le dvema paroma vitel (kot smo jo 
videli in fotografirali na sejmu v Düsseldorfu) 
ne opisujemo, saj (po naši oceni) ne omo-
goča zanesljivega in učinkovitega nadzora 
nad jadri na tako veliki jadrnici, namenjeni 
resnemu križarjenju.
Pot v podpalubje Jeanneauja 57 vodi sko-
zi velika, atraktivna drsna vrata, prevzeta 
z motornih plovil. V lepem vremenu takšna 
drsna vrata zagotovo lahko prinašajo obilo 
svetlobe in svežega zraka, vendar utegnejo 
biti v slabem vremenu nepraktična, saj slabo 
ščitijo notranjost plovila pred vdorom slane 
in sladke atmosferske vode oz. ne omogoča-
jo sočasne ventilacije in zaščite pred vodo, 
vsaj ne brez »sprayhooda«. Široke in lepo 
oblikovane stopnice vodijo v osrčje plovila, v 
salon, ki ga lahko po kvadraturi primerjamo 
z garsonjero. Salon se ponaša z zelo veliko 
navigacijsko mizo, izredno opremljeno kuhi-
njo (z dvema velikima hladilnikoma, pomival-
nim strojem in napo), udobno zofo ter veliko 
salonsko mizo z »L« klopjo ter dvema fotelje-
ma. Salon prepriča tudi z »zadržanimi«, a 

izredno usklajenimi barvami ter s pohištvom 
čistih linij in »mehkih« zaobljenih robov. Raz-
pored, velikost ter število kabin v krmnem in 
premčnem delu plovila lahko zadovolji zelo 
različne potrebe, saj proizvajalec ponuja na 
izbiro celo 6 možnosti; z največ desetimi in 
najmanj šestimi ležišči (različica z dvema 
»lastniškima« kabinama ter manjšo kabino 
za posadko). Na tokratnem tlorisu je 8-pos-
teljna, 4-kabinska različica s »kraljevsko« 
kabino v krmi in tremi udobnimi kabinami v 
premčnem delu plovila.
Jeanneau 57 v svojem trupu, natančneje v 
krmi, skriva še »garažo«, ki je dovolj velika 
za shranjevanje manjšega čolna in druge 
opreme za vodne športe ter užitke na vodi 
(desk za jadranje, potapljaških jeklenk, ribiš-
kih palic...). »Garažna« vrata so opremljena 
s sistemom za enostaven spust in dvig čolna 
iz vode, a kopalcem zagotavljajo odličen 
dostop do vode tudi, ko so zaprta, kar je do-
brodošlo tudi z varnostnega vidika. Odlično 
zasnovo krme in krmnega zrcala zaokroži še 
prostor, predviden za odlaganje napihljive-
ga rešilnega splava ter izvlečna brv, skrita v 
levem boku jadrnice. 

TEHNIČNI PODATKI

Dolžina čez vse (m) 17,78

Dolžina vodne linije (m) 15,35

Širina (m) 5,00

Vgrez (m) 2,50/ 2,10 (kratka kobilica)

Izriv (kg) 20.600

Razmerje balasta in teže (%) 30%

Višina jambora nad vodno gladino (m) 24,20

Površina jader proti vetru (m2) 146 (standard)

Število kabini in ležišč 3/ 4/ 5 (6-10)

Voda (l) 930

Gorivo (l) 420

Motor Volkswagen Marine TDI 140-5

Konstruktor Philippe Briand

Zasnova in oblikovanje Garroni/ Premorel/ Jeanneau 
Design

Proizvajalec Jeanneau, Francija

CE znak za kategorijo plovb A

predstavitev JEANNEAU 57


