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 Čech na Bludném Holanďanu

OlOmOuc | Když student Uni-
verzity Palackého Michal 
Kalman spatřil v Kapském 
Městě v přístavu historickou 
plachetnici, změnilo mu to 
život. Stal se námořníkem. 
„V Kapském Městě jsem vi-
děl v přístavu velkou historic-
kou plachetnici. Líbila se mi 
a rozhodl jsem se, že se na ní 
musím dostat a začít na ní 
pracovat,“ popisuje osudové 
setkání Kalman. 

Jenže nápad je jedna věc 
a realizace druhá. „Zjistil jsem 
si, kdo jsou majitelé lodi a na-
psal jsem jim několik mailů 
do Holandska. Nabídl jsem 
jim své služby, že jsem ochot-
ný dělat na lodi cokoliv. Oni 
nakonec souhlasili, abych při-
jel za nimi do Holandska,“ 
říká Kalman. 

První byl  
Bludný Holanďan

Na plavbu na plachetni-
ci si ale musel počkat. „Prv-
ní tři týdny jsem dělal na je-
jich lodích různé údržbářské 
práce, natíral jsem lakované 
podlahy, brousil stoly, prostě 
co bylo potřeba. Pak jsem si 
udělal základní zkoušky, kte-
ré obsahují základy plachtění, 
navigace, postupy v různých 
nebezpečných situacích a dal-
ší věci,“ vzpomíná Kalman. 

Teprve pak se poprvé vydal 
na moře. „Vyplul jsem s nimi 
poprvé na moře v roli dru-
hého lodního důstojníka. Po 
měsíci se ze mě stal první dů-
stojník. Tím se vlastně vyplnil 
můj sen. Začal jsem se plavit 
jako první důstojník na velké 

Český mořeplavec Michal Kalman.

Intenzivní kurz 
enormní apatie
Kurz se koná v Brně a je jen 
pro muže. Vyrazíte s manžel-
kou již brzy ráno. Do budovy 
kurzu se dokodrcáte po šílené 
dálnici. Vstoupíte dovnitř, 
vezmete vozík nebo žlutou 
tašku. Musíte mlčet a zapiso-
vat do notýsku, podivná jmé-
na: KLIPPAN, SKRUVSTA… 
Žena plní tašku neznámými 
předměty, které mají také div-
né názvy. Po dvou hodinách 
máte hlad, těšíte se na místní 
specialitu: masové koule. Na-
vršíte na vozík ze skladu obří 
krabice, zaplatíte a narvete 
to do auta. Jdete na oběd, na-
házíte do sebe masové koule. 
Kodrcáte se domů. Doma si 
otevřete noviny, kde stojí: Ko-
nina se objevila i v masových 
koulích. Zíráte apatickým po-
hledem před sebe. Právě máte 
za sebou I.K.E.A.

TOMÁŠ CHALUPA

Jedna z menších plachetnic, na kterých se Michal Kalman plaví.  FOTO | 2x ArCHiv MiCHALA KALMAnA

michal Kalman si vzal 
do hlavy, že se bude 
plavit na plachetnici. 
Jít za svým snem  
se mu vyplatilo.

TOMÁŠ CHALUPA

historické plachetnici z roku 
1892 jménem Vliegende 
Hollander, tedy Bludný Ho-
lanďan,“ říká Kalman. 

Rozkřiklo se, že je tu 
nějaký šílený Čech

Svou prací a také ochotou 
kdykoliv cestovat i na vzdá-
lená místa, si získal velmi 
rychle renomé mezi kapitá-
ny historických plachetnic. 
„Komunita kolem těchto pla-
chetnic je poměrně malá, tak-
že se rychle rozkřiklo, že je tu 
nějaký šílený Čech, který je 
ochotný kdykoliv kamkoliv 
přijet a pomáhat na lodi. Díky 
tomu jsem se postupně dostal 
i na další plachetnice,“ popi-
suje svou námořnickou kari-
éru Kalman. 

Podařilo se mu také vypra-
vit první loď s českou posád-
kou. „Postupně se mi poda-
řilo i v České republice dát 
dohromady skupinu mých 
přátel a vypluli jsme na pla-
chetnici. Lidi byli hrozně 
nadšení, líbilo se jim to,“ 
vzpomíná Kalman.

Plachty vytahují 
námořníci z kanceláří

Cestující nebo spíše klienti 
mají na těchto plachetnicích 
specifickou úlohu. Tvoří to-
tiž v podstatě celou posádku 
lodi. „Plachetnice má kapitá-
na a prvního důstojníka, ně-
kdy i druhého a třetího. A pak 
už jsou tam jen klienti, takže 
se čeká, že se zapojí do čin-
ností na palubě. Například 
vytáhnout obrovskou plachtu 
je úkol pro šest lidí,“ vysvět-
luje Kalman. Zahrát si na pár 
dní na námořníka je to, co 
lidi, kteří jinak tráví svůj ži-
vot třeba za kancelářským 
stolem, na plavbě přitahuje. 

Novopečení námořníci se 
tak musí především naučit 

rychle vytahovat a stahovat 
plachty. Někdy je totiž potře-
ba jednat rychle. „Osm klien-
tů musí být stále ve střehu. 
Zejména ve špatném poča-
sí musí být rychle k dispozi-
ci, aby stáhli rychle plachty 
a nedošlo k nějakým kompli-
kacím,“ vysvětluje Kalman. 

Zvracení vytváří 
přátelství na celý život

Nebezpečí hrozí zejména 
u delších plaveb na otevře-
ném moři. „U náročnějších 
plaveb třeba po Baltském 
moři, se bouře objevují. Zažil 
jsem tam třeba pětimetrové 
vlny,“ vzpomíná Kalman. 

A právě v bouři dochází 
občas k jednomu z nejbizar-
nějších a nejintenzivnějších 
zážitků. 

 „Na závodu plachetnic 
jsme vpluli do bouře, která 
trvala třicet pět hodin. De-
set hodin se to dalo zvládat, 
po patnácti hodinách zvrace-
lo prvních šest lidí, po dvaceti 
hodinách už zvracela polovi-
na a po třiceti hodinách zvra-
celi skoro všichni. Jde o ko-

lektivní zvracení, které má 
velmi spojující účinky. Zvra-
cí osm lidí vedle sebe a je to 
naprosto normální, jako když 
někdo vedle vás píše smsku. 
Je tam pocit velkého pocho-
pení a lidé si navzájem po-
máhají. Je to něco úplně ji-
ného, než když se to stane 
někde v restauraci, když se 
člověk opije. Tenhle zážitek 
je něco natolik silného a zá-
roveň intimního, že to lidi 
spojí na celý život,“ vysvětlu-
je Kalman. 

Mořskou nemocí trpí 
jen každý šedesátý

Jinak ale na mořskou ne-
moc při běžné plavbě prak-
ticky nedojde. „Mořskou ne-
mocí trpí asi jeden člověk 
ze šedesáti. Plachetnice je 
poměrně hodně stabilní,“ 
říká Kalman. 

A co ho vlastně na plach-
tění pořád tolik přitahuje? 
„Když cítíte, jak se napína-
jí plachty a opírá se do nich 
vítr, je to úžasný pocit. Těžko 
to popisovat, musí se to pros-
tě zažít,“ uzavírá Kalman. 
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