
Dalmatinka  
z slovenskimi  
koreninami
V Solinu so splovili še najmanjšo jadrnico, Salono 34. Po vsem, kar smo videli 

in začutili, lahko rečemo, 'veliko v majhnem'.
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V 
borih sedmih letih je Hrvaški AD 
Boats pridobil sloves resne ladje-
delnice, ki izdeluje lepe in kako-
vostne jadrnice. Danes v Solinu, 
predmestju Splita, izdelujejo kar 

šest tipov jadrnic, Salono 45, 42, 40, 37ibc, 
37 in 34. Uspeh ladjedelnice so potrdila tudi 
odmevna mednarodna priznanja, ki jih je pri-
služila Salona 37 (evropsko plovilo leta v ka-
tegoriji jadrnic do 12 metrov in plovilo leta po 
izboru ameriškega časopisa Sailing World v 
kategoriji Cruiser/Racer). Poleg trdega dela, 
dobre strategije in doslednosti proizvajalca 
lahko veliko zaslug za dosežek pripišemo obli-
kovalcu plovil AD Boats, slovenskemu obliko-
valskemu studiu J&J, ki ga ni potrebno posebno 
predstavljati.
Najmanjša Salona kljub dolžini pod 10 me-
trov deluje skladno in elegantno. Linije trupa so 
sodobne, čiste in prepričljive. (Celotni) podobi 
plovila da poseben pečat nekoliko privzdignje-
ni, lepo zaobljeni premec, ki spominja na stare 
lesene čolne, katere še danes srečujemo vzdolž 
jadranske obale. Dolga vodna linija, globoka 
kobilica »T« (s torpedom) in list krmila kažejo na 
športno naravnanost, nekoliko daljša kabina pa 
tudi na počitniški potencial plovila.
Premčna ograja je polodprta, kar zagotavlja 
trdnost (izdelana je v enem kosu) in praktičnost 
tako med jadranjem (zamenjava jader) kot tudi 
na privezu (lažje stopanje na plovilo, čez pre-
mec). Privezne bitve so standardne oblike in 
primerne velikosti, sidrni jašek pa dovolj velik 
in globok ter ločen od preostalega dela trupa, 
tako da predstavlja dodatno varnost ob even-
tualnem trku. Drsnika premčnih jader ter bočne 
pripone so pritrjeni ob kabini, tako da puščajo 
kar največ prostora na bokih, tako za hojo kot 
tudi poležavanje. Na krovu kabine pritegnejo 
pogled primerni ročaji,  zelo uporabni dodatni 
ročaji ob vhodu v podpalubje, utor za zaščitni 
nadstrešek, lepo speljane dvižnice, deloma 
skrite pod streho kabine, ter dobro nameščene 
»klaviature«.
Kokpit je zasnovan tako, da bo ustrezal polnošte-
vilni regatni posadki kot tudi maloštevilni in dru-
žinski posadki. Sprednji del kokpita (do drsnika 
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škote glavnega jadra) ponuja solidno udobje in 
dobro zavetišče, zadnji del pa izredne pogoje 
za krmarja, ki ima poleg velikega krmila pod 
roko poleg škote glavnega jadra, tudi zadnjo 
napono. Poleg tega lahko krmar doseže vitli za 
uravnavanje sprednjih jader, ki sta sicer name-
ščeni bliže kabini, tako da sta pri roki predvsem 
posadki. V kokpitu 34 ima posadka na razpo-
lago več uporabnih odlagalnih prostorov; dva 
pod klopema (večji pod desno in plitvejši pod 
levo), enega v dnu kokpita, za krmilnim obročem 
(kjer je dovolj prostora tudi za kak bokobran), ter 
manjšega v levem boku, pod sedežem krmarja, 
ki je namenjen shranjevanju dveh jeklenk. Krmno 
zrcalo na testni jadrnici je odprtega tipa (takšna 
rešitev ima več prednosti: zmanjšuje težo plovila, 
omogoča izredno hitro odtekanje odvečne vode 
iz kokpita ter posadki omogoča lažji dostop do 
morja ali obale), a Salono 34 (tako kot njene 
večje sestre) lahko naročimo tudi z zaprto krmo.
Podpalubje se lahko pohvali z izredno pro-
stornostjo in sodobnim videzom. Svetel les (z 
vodoravno položenimi lesenimi žilami, ki pro-
stor optično razširijo), veliko oken in palubnih 
odprtin, bel strop in belo oblazinjenje prispe-
vajo k zračnosti in prijetnemu počutju. Za ve-
liko svežega zraka v notranjosti poskrbijo 4 
odpiralna okna in palubna odprtina v salonu, 
dva odpiralna okna v krmni kabini, odpiralno 
okno v toaletnem prostoru in palubna odprtina 
v premčni kabini. Levo od dobro oblikovanih 
stopnic, ki vodijo v salon, je kuhinjski kot, ki 
mu razen nekoliko nerodnega hladilnika z 
navpičnimi vrati ni česa očitati. Desno od nje-
ga je razmeroma velik navigacijski kot, prime-
ren tudi za uporabo prenosnega računalnika. 
V sprednjem delu salona so dvojno preklopna 
miza solidne velikosti (1,02x1,08m) ter klopi, 
ki ponujajo dovolj prostora celotni posadki. 
Naslonjala klopi je moč prekucniti navzgor ter 
tako pridobiti dve priročni manjši postelji, ki 
sta dobrodošli za »moška« jadranja ali regate. 
Spalnici v premcu in krmi ponujata več, kot bi 
pričakovali na jadrnici te velikosti, kar posebej 
velja za zajetno premčno kabino. Tudi toaletni 
prostor, ki je nekoliko bliže krmi, kot je to obi-
čajno, je premišljeno zasnovan, a sta toaletna 
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TEHNIČNI PODATKI
Dolžina trupa (m) 9,99

Dolžina vodne linije (m) 9,16

Širina (m) 3,35

Vgrez (m) 1,75 ali 2,14

Izriv (kg) 1400

Balast (kg) 4900

Razmerje balasta in teže (%)        29

POD JADRI 

Deljena snast (9/10), dvokrižni aluminijasti jambor, vpet v trup, trde 
pripone, ročni napenjalnik na zadnji naponi, trdi pnevmatski vang. Na-
vijalna genova, polvgreznjeni boben navijalne genove. 4 dvostopenjska 
samonavijalna vitla.

Višina jambora nad palubo (m) 13,03

Jadra One Victory sails

Glavno jadro (m2) 32,00

Navijalna genova (m2) 37,50

Palubna oprema  Harken/Spinlock

Višina v salonu (m) 1,86

Višina v premčni kabini (m) 1,82

Višina v krmnih kabinah (m) 1,83

Višina v krm. toalet. prostoru (m) 1,80

Število ležišč 4+4

Ležišče v premcu (m) 200x162/36

Ležišče krmni kabini (m) 200/168x157/125

Miza v salonu (m) 1,02x1,08

Navigacijska miza (m) 0,83x0,66/0,53 

Voda (l) 180

Gorivo (l) 90

Motor  Yanmar (sail drive)

Moč (kW/KM) 14,2/19

Propeler dvokraki, zložljiv

KONSTRUKCIJA

Nadvodni del trupa in paluba, izdelana v sendvičnem načinu (sredi-
ca PVC pena z zaprtimi porami). Podvodni del v polnem laminatu.  
Zunanji sloji laminata prepojeni z izoftalnimi smolami. Železna 
strukturna ojačitev v območju kobilice, jambora in stranskih pripon. 
Svinčeni “bulb” (torpedo) kobilice ima jekleni nosilec. Krmilni list, 
pritrjen na polno os iz nerjavečega jekla, vpet na »jeffa« krmilni 
mehanizem. Premčna in krmna komora, ločeni od preostalega dela 
trupa. 

Konstruktor J&J design

Notranjost J&J design / AD Boats Ltd.

Proizvajalec AD boats Ltd.

CE znak za kategorijo plovbe A (8)

Osnovna cena (EUR) 97.800 (franco tovarna)

Zastopnik za SLO 16+ d.o.o. 

NAŠE MERITVE
Testne okoliščine

Zunanja temperatura (° C) 20

Smer vetra SE

Hitrost vetra (m/s /vz) 4-6 /8-12

Višina valov (m) /

Jadra glavno, flok

Hitrost v veter (45 º) (km/h /vz) 10,3-10,6 /6,4-6,6

OCENA

+ univerzalnost, dognanost, razmerje med ceno, zmogljivostmi 
pod jadri in udobjem;

- deloma nizek strop v toaletnem prostoru, hladilnik z navpičnimi 
vrati (neroden in neekonomičen).

školjka in prostor za mokro obleko (z nizkim 
stropom) nekoliko teže dostopna.
Premišljeno nameščena in dobro izbrana kako-
vostna palubna oprema in odlična ergonomija 
kokpita sta nas navdušili. Veliko krmilno kolo 
omogoča krmarju dober pregled nad obzorjem 
in plovilom. Tudi škota glavnega jadra, drsnik 
škote glavnega jadra, z odličnim sistemom, ter 
zadnja napona, ki je lično speljana v kokpit, so 
krmarju pri roki. Krmilo je občutljivo in odzivno 
ter uboga tudi pri večjih nagibih jadrnice. Salo-
na 34, oblečena v odlična jadra, je v svežem 
vetru z lahkoto dosegala visoke kote in odlične 
hitrosti. Da je Salona 34 hitra in konkurenčna 
jadrnica, se je pokazalo na regatnih poljih - ne 
le na Jadranu, ampak tudi na drugih morjih. 
Salona 34 nas ni navdušila z novimi revolucio-
narnimi rešitvami ali drznim oblikovnim slogom, 
temveč s temeljitostjo in uporabnostjo. Na jadrni-
ci je vse, od »štoperja« in pritege tanguna do ko-
palnih stopnic na svojem mestu. S Salono 34 se 
lahko podamo na resnejše plovbe, na tekmoval-
no jadranje ali sproščeno družinsko križarjenje.
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