


PLACHETNICE

I{ahan naučil Čechy trávit dovolenou na vellých
plachetnicích na severu Ewopy a teďpracuje na
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Žar,uončrviporižE, nejsott na Štěclrý clerr nic zvlášt-
nílro. Až I-ra to, že Michal Kalmarr tentokrát vůbec nic
špatnél.ro nesněc11. Jeho nevolnost způsobilo něco jiného.

Desetimetrové vlr-ry v Drakeově průlivu.
Zatímcojeho dr,or-rletá dcera doma v olomouci Zrovna

rozbalovala vánoční dárky, on byl den plavby od břehů
Antarkticly a na palubě plachetr-rice Bark Er-rropa bojoval
s nejhorší motYskou nemocí sr'ého života'

Čtyřiatr:icetiletému podnikirteli přítom vlny obvykle
vťrbec r-revadí. Už devět let totiž za poclobnýnri plachet-
nicerni vozí Čechy na sever Evropy a sárn je r-ra moři jako

dorna. Jenže pěticlenní plavba nejclivočejším místenr tra

ttital:]:a1: FORBES | 121



PLACHETNICE

P|achetnice, na kterých se
V Nizozemsku plavíte, jSoU ]20 |ét
staré a na dé|ku mají přes 50 metrů

Zemiuž byla moc i na něj' Tady vám
ani kinedryl nepomůže.

,||o, že zvracíte,ještě není tak
strašné. Horší je, když začnete vidět
na obzoru lodě, které tam nejsou,..
oklepe se při vzpomínce na halu-
cinace Kalman. ,,Rval jsem si vlasy,
trápil se a říkal si, že už nikdy vic,
ale pak jsme přijeli na Antarktidu
a všechno zmize]o. Byla to nádhera...

Místo v expedici, kteým si na
přelomu prosince a ledna sám splnil
sen' nabízí Kalman za sedm tisíc eur
i svÝm zákazníkŮm. Jeho námořní
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byznys má ale jinak podstatně klidnější podobu.
To, na co se Kalmanova firma NaPlachetníci specialí-

zuje, jsou totiž plavby na historických plachetnicích v Ni-
zozemsku, Dánsku a na severu Německa. V Cesku s tímhle
nápadem přišla jako první a dodnes je na trhu s podob-
nýrrri zážitky největší. Loni uspořádala zhruba 50 plaveb
a svezla přes tisíc Čechťr.

Jen pro předstar,.u: řeč není o malých moderních pla-
chetnicích, které znáte z Chorvatska, ale velkých lodích
s několika stěžr-ri, které mají na délku kolem 50 metrů,
v průměru jsou staré 120 let a vejde se na ně zhruba
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30 pasažérů. Původně nákladní pla-
chetnice měly už před lety skončit ve
šrotu, jenže boom námořní turistiky
je znor,rr vrátil do hry.

Kalman žádnou z nich nevlastní,
ale menší podíl (do deseti procent)
v nizozemské společnosti Frisian Sai-
ling Company, která sdružuje vlast-
níky 24 plachetnic, mu umožňuje
rozhodovat o jejich r,'r,užití. A pře-
svědčit Cechy, aby místo na Jadran
yrtazilí na větrný a chladný sever,
evidentně není problém.

,,Pokud chcete zresetovat hlar,'u, je
to ideální varianta,..usměje se Kalman. ,,Říkáme, že jdeme
proti proudu. Back to simple. V životě máte kolem sebe
samé technologie' mobily, ale na lodi musíte r,ystoupit ze
své komfortni zóny a najednou zjistíte, že je kolem vás
i něco jiného. Moře, vítr, příroda,.. dodává.

Že tenhle byznys funguje, dokazují i čísla. NaPla-
chetnici loni hospodařilo s obratem 12 mílionů korun, je
v zisku a neustále roste. Letos by to mělo byt o 20 procent.

Jak přitom říká sám Kalman, příběh, kteý ho dovedl až
k úspěšně rozjeté firmě, byl plný náhod. A překvapivě ne-
zača|v Nizozemsku, ale na opačné straně světa _ v Jiho-
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africké republice, kde byl Kalmarr na studijním pobytu.
A právě tam poprvé viděl plachetr-rici Bark Europa. Tu, na
které na přelon-ru roku plul na Arrtarktidu.

Impozantní bílá loď s třicetimetroqými stěžni tehdy
čtyřiadvacetiletého studenta olomoucké univerzity v Kap-
ském Městě okouzlila tak, že kvůli ní sedl do letadla
a rovnou odletěl do Amsterodamu. Většina podobrrých
plachetnic je totiž registrována v Nizozemsku a Kalnra-
t-lovi se v hlavě začal rodit plán.

,,Ještě v Africe jsem rozeslal rrěkolik mailů, kde jsern
popsal, jak tady pomáhám organizovat safari, a přišla mi
odpověď z Holar-rdska od jednoho majitele plachetnic. Při-
letěl jsem za nim, on mě hned ubytoval na lodi, já si udě-
lal základní rýcvik, teorii plachtění a navigace a nakonec
jsem se s ním plavil sedm měsíců. Byla to náhoda, ale štěstí
přeje připravenýn-r,.. říká Kalman.

Na lodi to dotáhl až na prwního důstojníka a chvíli si
pohrával i s m1,šlerrkou, žeby z něj jednou mohl být kapi-
tán. V Nizozenrsku mu nabízeli plat i vlastní lod,, ale Kal-
man nakonec obojí odmítl' ',Uvědornil jsem si, že rně víc
zajimá ten byznys okolo,,.říká.

Jeho plán byl jednoduchý. V Česku tehdy nikdo takové
plavby nenabízel a Kalman chtěl tuhle díru na trhu za_
plnit. Na skok se proto wátil do olomouce, ve škole do-
dělal zmeškané zkoušky, sepsal byzrrys plán a Stopem

v kamionu Se Znovu vrátil do Nizozemska. llo byl rok 2o05.
V Lemmeru pak zaklepal na dveře majitele Frisian Sailing
Company Jaapa Makse a sebevědomě mu nabídl, že jel.ro
byzrrys rozšíří i do Ceska. Netušil přitom, že se stejný ná-
pad zrovna rodí v hlavě i tomuhle námořníkovi. Takže do-
hodnout se bylo nakonec sr-razší, než si Kalman myslel.

,ýěděl jsem, že v Něn-recku, Česku nebo Rakousku je
Spousta lidí, které by to zajírnalo, tak jsem si říkal, Že tam
musítne za\ožit firmu, která nás bude zastupovat. A r,tom
ke mně přišel tenhle mladý student a navrhl mi to. Byl na-
dšený a plný energie a to se mi líbilo,..vzpomíná Maks.

Lorri Frisian Sailing Company prodal a odešel do dťr-
chodu, ale Ceši zůstali. A drres tvoří 20 procent všech
klientů. ,,Cesko bereme jako velkou výzvu a příležitost. Je
to pro r-rás trh budoucnosti,.. přiznává Monique Fennema,
která Frisian Sailing Cornpany převzala po Maksovi.

Podobně mohutrrých plachetnic se jen podél nizozem-
ských břehů plaví kolern 3óo ajejich obliba stále roste.
Každá z nich je v akci v průrněru I29 dni V roce' což při
ceně pronájmu 775 eur za den znamená, že se v tomhle
byznysu každý rok protočí térněř jedna miliarda korun.

Kouzlo totiž spočívá v tom, že se na lodi jen nevezete,
ale stáváte se plnohodnotrrým členenr posádky. Je to ko.
neckonců i nutnost, protože na paltrbě jsou jen dva zku-
šení námořníci _ kapitán a první důstojník. Vše je ale
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\Ymyšleno tak, aby plavbu zvládli i lidé bez zkušeností.

,,Dostanete do ruky lano a zpočátku nevíte, co se děje. Ne-
jsou tam žádné elektrické navijáky, všechno se dělá ručně.
A pro někoho je to tak síIný zážitek, že ho to donutí i pře-
hodnotit životní Styl;. říká Kalman. ,,Pokud si chcete užít
padesátimetrové lodě, je to nejdostupnější možnost...

To je prwní rozdíl oproti Chorvatsku a Jadranu. Ten
druhý spočívá v počasí a větru. Zatímco na jihu je vítr bě-
hem dne relativně předvídatelný na severu Evropu platí
jediná jistota. Nikdy nebude bezvětří. Zní to drsně a nepo-
hodlně, ale díky tomu poznáte skutečné plachtění.

Navíc jen tady třeba zažijete,jak loď ve Wattovém moři
při velkém odlir,.Lr dosedne na písčité dno, q' se kolem ní
téměř suchou nohou projdete, pak počkáte na příliv a za
pár hodin zase odplujete. ,,Je pravda, že jsme se snažilí
proniknout i na středomořský trh, ale podnikat s jižan-

skými národy není úplně snadné. V Holandsku naopak
tenhle byznys funguje skvěle,..kýve hlavou Kalman.

Devadesát procent jeho příjmů už dnes předstar'rrjí
plavby nazakázku pro firmy nebo skupiny lidí, v nabídce
má ale i místa na plavby pro jednotlivce. A pokud by vám
sever Evropy nestačil, Kalman kromě Antarktidy chystá
na leroŠní rok expedice i do Grónska nebo na Špicberky.

Pak je tady ale ještě jeden plán, kteý by tohle všechno
mě] z ekonomického hlediska jednou přebít. Kalman chce
do konce roku rozjet aplikaci, díky které by mohl mít pod

palcem i všechny podobné plachetnice plující nezávisle
po světě. Na pár kliknutí si budete moct objednat místo na
palubě buď odkudkoliv na světě, nebo třeba při procházce
po přístal.u, když vás nějaká loď zaujme.

,'Mělo by to byt něco jako Booking.com pro plachet-
nice,.. popisuje Kalman projekt, ktery potichu připraluje.

,,Když dnes víte, že byste chtěli plout třeba z Hamburku do
Norska, je docela složité si zamluvit místo na plachetnici,
která tam má namířeno , protože nevíte, jak se spojit s je-
jím majitelem. Tahle aplikace by to měla zjednodušit...

Vtip je v tom, že velké plachetnice, jako je Bark Eu-
ropa, jsou během expedíc plné, ale při přeplavbách mezi
kontinenty je místa na palubě dost. A většinou se to ani
nedozvíte, protože na rozdíl od Frisian Sailing Company
neexistuje firma, která by majitele takoqi'ch lodí sdru-
žovala. Kalman aplikaci připrar,rrje s českými rri'vojáři
a spolupracuje s ním na ní i Sail Training International,
organizace, která po světě pořádá závody Tall Shíp Race.
Tedy setkání těch největších plachetnic, které každoročně
do evropských přístavů přitáhnou miliony diváků.

Plachetnic v této kategorii je na světě zhruba 230 a Kal-
man věří, žeby jeho systém mohla do několika měsíců
používat polovina z nich. A za to, že jim pomůže zapl_
nit místo na palubě, bude samozřejmě inkasovat provize.

,|Iady už nejde o české zákazníky, ale o celosvětový byznys,*
dodává Kalman. f'}


