
profil: Dehler 38

024 Yachting revue  LEDEN 2014

Plachetnice Dehler 38 byla velmi napjatě očekávanou novinkou 
letošního roku. Už jenom proto, že se jedná o první Dehler 

postavený kompletně v továrně Hanse Yachts v Griefswaldu.

Dehler 38
Text: Boris Dacko | Foto: archiv
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S
polečnost Hanse se před 
časem dostala pod palbu 
kritiky, když na konci 
loňského roku, krátce před 
oslavou 50. výročí značky 
Dehler, uzavřela loděnici 

Dehleru ve Freienohlu a propustila několik 
desítek zaměstnanců. Co na tom, že 
z pohledu vedení Hanse Yacht je tento 
krok zcela logickým tahem v rámci 
restrukturalizace. Otázkou také je, zda se 
naplní plány z roku 2009, kdy z loděnice 
Dehleru ve Freienohlu hodlalo Hanse 
Yachts vybudovat největší německé 
výstavní a servisní centrum plachetnic 
a motorových člunů, což by mimochodem 
díky výhodné geografické poloze bylo 
skvělým tahem. Nemluvě pak o tom, že 
tento projekt by přinesl řadu pracovních 
míst. Pojďme ale zpět k novince Dehler 38. 

V řadě médií se objevily spekulace, že 
ačkoliv měl Dehler 38 vyplnit mezeru mezi 
modely D35 a D 41, ve skutečnosti si 
výrobce dal výstavního vlastňáka, protože 
novinka se v zásadě vyrovná většímu typu 
D 41, a přitom je o 100 000 eur levnější. 
Samozřejmě se rozvířily i debaty, zda pod 
taktovkou Hanse Yachts vznikl skutečně 
Dehler, nebo vlastně další Hanse. Při 
pohledu na srovnání cen s hlavními 
konkurenty může být tato otázka pro 
zájemce poněkud banální. Ve společnosti 
konkurentů v podobě Salony 38, Bénéteau 
First 40, X-Yachts XP 38, Grand Soleil 39 
a Dufour 36p se nový Dehler 38 může 
pochlubit nejnižší cenovkou, což při 
současné ekonomické situaci v Evropě není 
vůbec špatný přesvědčovací argument.

Pokud jde o ctění stylistických hodnot 
značky Dehler, myslím, že tak proslulá 
designérská kancelář, jakou Judel/Vrolijk  
& co. bezpochyby je, historii této německé 
značky dobře zná a dokáže její základní 
hodnoty zakomponovat do nového modelu, 
ať už je vlastníkem loděnice kdokoli. Design 
Dehleru 38 je moderní, nikoliv ovšem 
za každou cenu. Tvary a základní linie jsou 
jednoduché a přesto velmi elegantní, včetně 
vertikální přídě. Zkrátka žádné rozevláté 
a komplikované tvary, ani přílišná strohost 
a ostré linie. Podobně je tomu i u oken 
na bocích trupu. Zatímco řada výrobců se 
v zájmu přísunu přirozeného světla uchyluje 
ke skutečně bizarním velikostem i tvarům 
oken bez ohledu na celkový vzhled 
exteriéru, u Dehleru je i tento prvek vyřešen 
skvělým kompromisem. Boční okna zde 
působí spíše jako elegantní doplněk. Volný 
bok není příliš vysoký a s výškou nástavby 
je v dokonalých vzájemných proporcích. 
Mně osobně připadají tvar a základní linie 
nástavby špičkové, nemluvě pak o dokonale 
korespondujícím tvaru okna a elegantním 
přechodu mezi nástavbou a okrajem 
kokpitu. V podobném duchu pojali tvůrci 
také interiér, i když současný trend 
u plachetnic je zde již skutečně trochu 
patrný. Ostatně o podobu interiéru se 
postarali designéři Dehleru. Podobně jako 
u řady jiných značek, rovněž zde vsadili 
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na dnes moderně působící bílé plochy 
doplněné světlým dřevem, zaoblení 
na vhodných místech však podpalubí 
dodala skutečně ráz modernosti a luxusu. 
Zajímavě působí zaoblené skříňky v salonu, 
které jsou doplněné bílými hlavovými 
opěrkami. Osobně mi nepřipadá příliš 
vkusný bílý návlek na podpěře stěžně. 
Zkrátka snaha schovat některé prvky, 
zvláště tak dominantní, je spíše ke škodě 
než k užitku. Kromě světlého italského dubu 
nabízí výrobce také tradiční mahagon 
a teak. K dispozici je i několik variant 
podlah a čalounění. 

Dehler 38 rozhodně nepatří mezi modely, 
které zakotví v katalozích charterových 
společností, a tomu odpovídají také varianty 
uspořádání. K dispozici jsou dvě verze, 
se dvěma nebo třemi kabinami, v obou 
případech s rodinným uspořádáním. Přední 
a zadní kajuta na pravoboku jsou velmi 
velkorysé a disponují potřebným prostorem 
i skříňkami pro uložení oblečení. Přední 
kajuta má k dispozici skříňky dokonce 
na obou stranách. Pokud jde o koupelnu, 
k dispozici je sice pouze jedna, avšak o to 
velkorysejší, navíc s oddělenou koupelnou 
a toaletou. Zde se konstruktérům povedl 
efektní a praktický kousek. Dveře 
do koupelny se otevírají dovnitř a zároveň 

ve své druhé krajní poloze zavírají toaletu, 
takže koupelna zůstane přístupná zbytku 
posádky. Tříkajutová verze sice nabízí další 
zadní kajutu, ta je ovšem přístupná přes 
část koupelny, což sice ničemu nevadí, ale 
přinejmenším to u takto velké lodě působí 
podivně. Každopádně zadní kajuta 
na levoboku je i o něco málo užší než 
na pravoboku a také chodbička je 
stísněnější. Pocit prostornosti však pomáhá 
zachovat otevření dvířek do koupelny. 

Pokud jde o výšku nad hlavou, podpalubí 
nabízí tyto rozměry: přední kajuta 1,85 m, 
salón 1,9 m, kuchyň 1,92, zadní kajuta 1,9 m. 
Lůžko v přední kajutě disponuje rozměry 
1,97 x 2,06 m, lůžka v zadních kajutách pak 
rozměry 2,06 x 1,53 m (pravobok), 
respektive 2,06 x 1,35 m (levobok). 

Dehler 38 disponuje délkou 11,3 m, 
šířkou 3,75 m a ponorem 2 m. Výtlak 
dosahuje 7000 kg, přičemž na balast 
připadá 2250 kg. Verze s krátkým kýlem 
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má ponor 1,6 m, výtlak o 300 kg vyšší 
a balast 2550 kg. Maximální výška nad 
hladinou činí 17,82 m a celková plocha 
plachet dosahuje 79,3 m2 (43,7 + 35,6 m2). 

Jachtaře s občasnými závodními 
ambicemi jistě potěší paket Competition 
Basic, jehož zásluhou vznikne tzv. Dehler 
38 C. Ten obsahuje zejména trup ve světle 
šedivé barvě, protiskluzovou palubu 
v šedém odstínu, soutěžní zábradlí, 
masivnější otěžový vozík geny včetně 

barber hauleru, hlavní otěže 1:6, dvojici 
černých kormidelních kol a sklopný 
propeler. Jako o něco zajímavější se jeví 
paket Competition Plus, který zahrnuje 
karbonový stěžeň (výška nad hladinou 
18,2 m), vysoce výkonné vinšny (volitelně), 
odlehčenou přední a zadní kajutu 
(volitelně), napínák zadního stěhu 
s poměrem 1:64, delší kýl (ponor 2,3 m) 

a kormidlo Performance. Pokud jde o další 
parametry, pak tato verze disponuje 
hmotností 6600 kg, balastem 2000 kg, 
výškou nad hladinou 18,2 m a plochou 
plachet 82,4 m2 (46 + 36,5 m2).

Dehler 38 je nádherná moderní 
plachetnice, ze které je cítit pověstná 
kvalita značky s padesátiletou tradicí. 
Zvláště je-li opatřena výrazně 
atraktivnější cenovkou, než u této  
značky bývalo zvykem.

Michael Walther,
plachtař

Zažít přírodní síly, ochutnat sůl moře,  
postavit se v týmu sportovním výzvám nebo  
nalézt klid a vyváženost – všechno na téma  
plachtění najdete na veletrhu boot Düsseldorf  
od 18. do 26. ledna 2014.

360° vodního sportu.

Pociť 
svobodu

Informace pro návštěvníky, 
prodej vstupenek, komplexní cestovní služby:
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Celková délka 11,3 m Délka na vodorysce 10,4 m 
Šířka 3,75 m Ponor 2,0 m standard/1,6 m krátký kýl 
Výtlak 7000 kg/7300 kg krátký kýl Balast 2250 kg/ 
/2550 kg krátký kýl Výkon motoru 28 k (Volvo D1-30) 
Nádrže na vodu 300 l Nádrže paliva 160 l Výška  
nad hladinou 17,82 m  Plocha hlavní plachty 43,7 m2 
Plocha kosatky 35,6 m2 Design Judel&Vrolijk/Dehler 
www.tpscentrum.cz 
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