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S Karlem Dehlerem jsem se setkala na výstavě v Diisseldorfu. 
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V roce 20 7 O jsem se 

s Karlem Oehlerem, synem 

zakladatele stejnojmenné 

značky plachetnic, setkala 

v loděnici uprostřed 

Německa v malém 

městečku Meschede

Freienohl nedaleko 

Dortmundu. Letos jsme se 

potkali na výstavě 

v OiJsseldorfu. 

P
lachetnice značky Dehler se od roku 

2013 vyrábějí v Greifswaldu v loděnici 

Hanse. S Karlem jsme si povídali o novin

kách i historii, nových modelech i o závodění. 

Pojďme zavzpomínat, j ak to všechno začalo. 

Je to už víc než 50 let ... 

Lodě začali vyrábět v roce 1963 můj otec Willi 

a strýc Heinz Dehler. V Meschede-Freienohl se 

tak tehdy začala psát historie stavby plachet

nic s touto značkou. První lodí byla jola jmé-



ROZHOVOR I PLACHETNICE 

Slavná a úspěšná Varianta, kterou vyráběl Dehler již před 40 lety. 

nem Winnetou, která se rodila v prostorách 

bývalého kina a prodalo se jí víc než 400 kusů. 

Již v roce 1965 se objevila dodnes nezapome

nutelná Varianta, která má dnes své nástupce 

Varianty 18, 37 a 44. Byla to plachetnice podle 

Vy jste byli vždy sportovně zaměřeni, že ano? 

To je pravda, zaznamenali jsme také mnohé 

úspěchy. V roce 1976 získali Frank Hubner 

a Harro Bode olympijské zlato na námi posta

vené lodi třídy 470. Můj strýc pak opustil 

konstrukce Van der 5tadta, vyrobilo se jich rodinnou firmu na konci sedmdesátých let. 

přes 4 000 kusů, čímž se loděnice stala prvním 

sériovým výrobcem laminátových lodí v Ev

ropě. Následovaly další modely, například Op

tima, Delanta, Sprinta, Sprinta DS, Duetta nebo 

Dehlya, které neskrývaly své sportovní ambice, 

přestože šlo o turistické lodě. 

Na začátku osmdesátých let jsme začali vyrá

bět ještě obytné vestavby do automobilů VW 

Transporter. Krize ve druhé polovině devade

sátých let znamenala, že jsme museli loděnici 

prodat holandské firmě Neptunus-Gruppe. 

Tehdy jsme navázali spolupráci s designér-

ským studiem JudelNrolijk a vznikla celá řada 

úspěšných modelů, například Dehler 47 získal 

titul Evropská loď roku 2004. V roce 2005 lodě

nici koupil Holanďan Wilan van den Berg, který 

ji osobně vedl, ale dostal se do potíží. V roce 

2009 se pak značka Dehler stala součástí 

Hanse Group. Prvním společným produktem 

byla Varianta 18, nástupce slavné Varianty. 

Celá historie je popsána a doplněna dobovými 

ilustracemi v knize, kterou jsme vydali k 50. vý

ročí, nyní je k dispozici i v angličtině. 

A současnost? 

V květnu 2012 se vedení skupiny Hanse Group 

rozhodlo ukončit výrobu ve Freienohlu a pře

sunout ji do loděnice v Greifswaldu, kde se již 

kromě plachetnic Hanse v té době vyráběly 

také lodě Moody a Fjord. Takže značka Dehler 

je nyní pod střechou velké společnosti, duch 

naší původní loděnice však zůstal nadále za

chován. Stále se snažíme vyrábět komfortní 

plachetnice, ale zároveň rychlé a na regatách 

konkurenceschopné. Můžete se přijet podívat, 

v obrovské výrobní hale pracuje 600 lidí. Navíc 

máme velkou dceřinou společnost v Polsku, 

kde se lodě laminují a kde pracuje dalších 400 

lidí. Všechny lodě všech značek skupiny se nyní 

vyrábějí na jednom místě. 

Vy jste se do Greifswaldu přestěhoval? 

Ano, i s rodinou. Žijeme tam už 1 O let. 

Jaká je nyní vaše pozice v loděnici? 

Starám se o vývoj nových modelů, a to jak pla

chetnic Dehler, tak Hanse. Myslím, že tak mám 

znovu naši rodinnou značku pod kontrolou. 

Před dvěma lety jsme začali s Dehlerem 38, 

který získal ocenění Evropská loď roku 2014, 

Původn í loděnice Dehler uprostřed Německa v malém městečku 
Meschede-Freienohl nedaleko Dortmundu byla prodána. 

Nyní se plachetnice Dehler vyrábějí stejně jako ostatní značky skupiny 
Hanse Group v loděnici v Greifswaldu. 
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do dneška se jich prodalo již 180. Pak přišla 

,,čtyřicetšestka" a tady v Dusseldorfu měl svě

tovou premiéru Dehler 42. 

Můžete tuto novinku našim 

čtenářům představit? 

Dehler 38 je závodní cruiser, nová „čtyřicet

dvojka" patří do stejné řady, ale je to skutečně 

i rekreační loď, nepřipouští žádné kompro

misy, nabízí veškerý komfort i výbavu a přitom 

vynikající plavební vlastnosti. Ale stále skvěle 

vypadá a můžete ji snadno vyladit na opravdu 

závodní loď. V nabídce je hlubší závodníT-kýl, 

karbonová takeláž, kevlarové plachty ... 

Kdo je designérem Oehleru 42? 

Celou novou řadu navrhlo známé německé 

studio JudelNrolijk, s nímž spolupracujeme už 

30 let. Znají naši společnost velmi dobře, jezdí 

k nám do loděnice každé tři týdny. 

Když porovnáte plachetnice Dehler a Hanse, 

v čem se liší? 

Jsou to zcela odlišné lodě. Dehler je laděný pro 

aktivní plachtění, kvalita je vyšší, technické vy

bavení lepší, používáme karbon a sendvičo

vou konstrukci trupu, takže je také asi o 20% 

dražší. Hanse je zaměřená zcela turisticky, dá 

se snadno ovládat ve dvou, je určena i pro 

charterové společnosti, i když už máme v char

teru i nějaké behlery. Ale obecně se tyto dvě 

značky nedají srovnávat. 

Kde je možné si plachetnice Oehler 

pronaj mout? 

Ve Slovinsku, lodě jsou určeny pro speciální 

charterové hosty, kteří nechtějí klasické char

terové lodě, chtějí si užít kvalitní jachting nebo 

závodit. Charter je velmi úspěšný, lodě jsou 

kompletně obsazené. 

I! i I 

V Díisseldorfu měl světovou premiéru Dehler 42. 
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V loděnici jsou dvě výrobní linky, na jedné se kompletují lodě od 30 do 40 stop 
a na druhé od 38 do 57 stop. 

Dehler 38 má oblý tvar trupu na zádi. 
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Dehler 38 SPORTHOTEL, na kterém Karl 
Dehler závodí v ORC 

Všechny lodě se vyrábějí v Greifswaldu 

v jedné hale? 

Ano, máme tam dvě výrobní linky, na jedné 

se kompletují lodě od 30 do 40 stop 

a na druhé od 38 do 57 stop. Všechny mo-

Co se stalo s původní loděnicí ve Freienohlu? 

Prodali jste ji? 

Přesně tak. Byla skvělá v 80. letech, ale nyní 

už prostě nestačila. Vyrábějí se stále větší 

lodě, takže přemístění k moři bylo logické. 

Skoro 50% lodí nyní spouštíme na vodu 

přímo v Greifswaldu a k zákazníkům je do

ručujeme po vodě. Nebo oni sami přijedou 

a rovnou se svou novou lodí odplují. 

Mohou si ji vyzkoušet, a pokud jsou nějaké 

závady, rovnou je můžeme odstranit. 

Závodíte ještě aktivně? 

Ano, mám Dehler 38 a stále si ho sám kormi

dluji. Začínal jsem v 70. letech na lodích tříd 

470 a Flying Dutchman, snažil jsem se o kva

lifikaci na olympiádu, pak jsem přešel na ná

mořní lodě, dvakrát jsem byl členem týmu, 

který vyhrál Admirals Cup. S Dehlerem 38 

závodíme v ORC, a váš úspěšný TŘI SESTRY 

SAILING TEAM patří k našim největším sou

peřům. Máme podobný handicap, závodíme 

ve stejné skupině. Před dvěma lety na mist

rovství světa v Kielu oni skončili třetí a my 

desátí. Jsou vážně dobří. Kdyby měli zájem, 

postavíme jim skvělou novou loď. 

dely a značky jsou namíchané dohromady. Děkuji za nabídku i za rozhovor. 

Text Eva Skořepová 

Foto autorka a Dehler 

www.tpscentrum.cz 

Karl Dehler za kormidlem plachetnice 
db2 Positron, s níž vyhrál v roce 1984 
seriál mistrovství světa. 




