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Velký jachtařský sen 
o olympiádě

Jachting není Jenom sport, 
ale především životní styl. 

svedl dohromady také Kláru Kulhánkovou 
a Michala Koštýře, naše mladé jachtařské naděje. 

mistři evropy z roku 2017 ve třídě rs Feva teď 
mají před sebou nelehký, ale vzrušující cíl – 

nominaci na olympiádu v tokiu 2020. 
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A ni jeden ze sympatické jachtařské dvojice 
rozhodně nesplňuje mou představu jachtaře. 
ošlehaného mořského vlka, který pluje sám 
přes atlantik, pere se s  bouří, miluje samotu 

a v civilizaci se vlastně cítí trochu nesvůj. ani jeden nemá 
plnovous, ošlehanou tvář, široká ramena a kolébavý krok. 
není divu – Klára Kulhánková s michalem Koštýřem jsou 
doma na závodech okruhového jachtingu, kde se objíždí 
trasa vymezená bójkami. rozhoduje rychlost a  šikovnost. 
Jedna rozjížďka netrvá měsíce, ale dvacet minut. chyba se 
v tak krátkém čase napravuje jen velmi těžko.

Zlato z Ženevského jezera
ženevské jezero, červen 2017. mistrovství evropy v lodní 
třídě rs Feva. pro Koštýře s Kulhánkovou je to první velká 
akce, jezdí spolu teprve od dubna pod yacht clubem tři 
sestry. na startu je 67 plachetnic z devíti států. 

první den byly podmínky pod psa – alespoň z hlediska 
jachtingu. slabý nestálý vítr neumožnil až do pozdního 
odpoledne odstartovat žádnou rozjížďku. Když se vítr 
konečně umoudřil a zesílil, natěšení závodníci se do dvou-
kolové rozjížďky hnali tak bezhlavě, že se musel start pět-
krát opakovat. mnoho lodí bylo diskvalifikováno. a  pak 
přišla bouřka a rozjížďka byla přerušena. 

další den se podařilo konečně dokončit rozjížďky ve 
středním větru. Koštýř s Kulhánkovou byli po druhém dni 
na devátém místě.

„neočekávali jsme, že bychom mohli vyhrát,“ vzpomíná 
michal Koštýř. „vzhledem k tomu, že jsme na fevě před mis-
trovstvím odjeli tři závody, byl náš plán dojet do desátého 
místa. start jedné z rozjížděk se nám navíc vůbec nepovedl 
– udělal jsem tam špatné rozhodnutí a odstartovali jsme na 
šedesátém místě. do cíle jsme ale nakonec dojeli pátí. to 
bylo ten den naše nejhorší umístění. Kromě jednoho třetí-



ho místa jsme čtyřikrát zvítězili. a stali se 
mistry evropy.“ 

Zlomený stěžeň, 
utopené kormidlo
Jde zatím o  největší úspěch talentované 
dvojice, ne však jediný. Už o měsíc pozdě-
ji se účastnili v holandském medembliku 
mistrovství světa. 

„podařilo se nám zlomit stěžeň a  uto-
pit kormidlo, když přišla taková menší 
vichřice,“ usmívá se Klára Kulhánková. 
„spadli jsme na 42. místo, neodjeli jsme 
tři rozjížďky, protože jsme museli opravit 
loď. v  poslední jsme pak skončili druzí, 
celkově se nám to podařilo vytáhnout na 
čtrnácté místo. škoda – kdybychom tyhle 
problémy neměli, mohli jsme pomýšlet na 
umístění do pátého místa.“

tímto závodem se definitivně rozlou-
čili se svou lodí rs Feva 4648 a  začali 
přemýšlet, kam se posunout dál. vybrali 
si katamarán nacra 17. Ještě během léta 
začali trénovat na katamaránu tornádo 
na lipně v Černé v pošumaví a čekají na 
svou nacru, která se právě vyrábí a hotová 
bude v dubnu. 

tím, že přestoupili do olympijské třídy 
nacra 17, je další cíl poměrně jasný: nomi-
nace na olympiádu v  tokiu za dva roky. 
a tam uspět co nejlépe.

Kickbox a jachting
Jak se vlastně dali dohromady? potkávali 
se na závodech, dokud ještě jezdili jed-
noposádky ve stejné lodní třídě splash. 
„sedli jsme si, začali na závody jezdit spo-
lečně,“ vzpomíná osmnáctiletá Klára Kul-
hánková. „a  jednou jsme si s  michalem 
řekli, že zkusíme dvouposádku.“

va, že při téhle rychlosti spadnete z  lodi 
a  letíte, jako když hodíte žabku po vodě, 
to není zrovna hezká. my oba ale máme 
na rychlou jízdu úchylku.“

Létající katamarán
Během závodu se posádka nezastaví, snad 
jen v pauzách mezi rozjížďkami. to je jedi-
né volno, jediná chvíle odpočinku. Během 
jízdy se musí pořád přemýšlet, kudy se 
pojede. Každá rozjížďka je dost krátká, 
trvá třeba dvacet minut. tam člověku 
podle Koštýře zkušenosti mořského vlka 
zas tak moc nepomůžou, to spíš na poma-
lejších lodích. „třeba v  tom, že pozná 
– tamhle jdou mraky, tak by tam mohlo 
víc foukat,“ vysvětluje. „U  nás to tak ale 
nefunguje. Krátká doba našich rozjížděk 
nedává prostor na chybu.“

v  lodní třídě nacra jde především 
o rychlost. „Jezdíme na katamaránu, kte-
rý foiluje, lítá nad vodou,“ objasňuje Klá-
ra Kulhánková. „takže se na lodi musíme 
pořád pohybovat, abychom ji nad vodou 
udrželi. protože právě tehdy je nejrychlej-
ší. a loď, která je nejrychlejší a jede nejlep-
ší kurz, ta vítězí.“ 

Najít si skulinu, 
probít se do čela
Když se na start rozjížďky okruhového 
jachtingu díváte v televizi, vypadá to jako 
šílený zmatek. alespoň z  pohledu laika. 
desítky lodí se proplétají kolem sebe, není 
v tom řád. 

„ano, je složité se v  tom zorientovat,“ 
usmívá se michal. „hodně lodí na jednom 
místě, musíte si správně vybrat stranu, je 

Brzy zjistili, že si rozumějí na břehu i na 
vodě. že je to pro ně společně mnohem 
větší zábava. a chtěli u toho zůstat. 

Klára Kulhánková závodí pátým rokem. 
„Zpočátku mě to moc nechytilo, jednopo-
sádka mě prostě nebavila,“ vzpomíná. „na 
nějakou dobu jsem s jachtingem přestala, 
vyzkoušela jsem pak několik jiných spor-
tů. U kickboxu jsem vydržela tři roky, ale 
pak jsem se zase vrátila k jachtingu. pros-
tě mi najednou nějak začal chybět. a udě-
lala jsem dobře.“

dvouposádka je podle Kláry sice možná 
náročnější, jsou to přece jen větší lodě, na 
kterých je víc námahy. víc starostí kolem. 
„ale mě nebavilo, že jsem na lodi sama 
a nemám si s kým povídat,“ směje se. 

Nejlepší počasí je nejhorší
život jachtaře – suchozemce je těžký. 
„Když chceme trénovat, jezdíme do Černé 
v  pošumaví,“ vypráví Klára Kulhánková. 
„lipno je velké a dlouhé, dají se tam jezdit 
větší úseky. loď třídy nacra 17, na které 
teď jezdíme, je totiž hodně rychlá.“

to zmatek. existují ale různá pravidla, kdo 
má přednost, kdo koho nesmí ťuknout. 
musíte mít silné plíce a hlasivky, abyste se 
prořvali na svoje místo. najít si skulinu, 
kudy projet. start je klíčový. probít se do 
čela. Zvládnout start a  potom neudělat 
chybu, především při objíždění bójek.“

po startu se lodě v plné rychlosti a vel-
kém chumlu ženou na první bójku. všich-
ni tam chtějí být první. laik už si předsta-
vuje desítky srážek – není přece možné 
takový cirkus ukočírovat. Jenže precizně 
propracovaná pravidla okruhového jach-
tingu myslí na všechno.

„loď, co má vítr zprava, má přednost,“ 
vysvětluje michal Koštýř. „to je základní 
pravidlo, další už jsou složitější. Kdo jede 
ostřejším kurzem proti větru, má před-
nost před tím, kdo jede méně ostrým kur-
zem proti větru. dále má přednost loď, 
která je blíž vnitřní straně bójky.“

takže stačí být bójce co nejblíž. pak 
můžete na kohokoli zakřičet, že potřebu-
jete prostor, a  soupeř vám ho musí dát. 
pokud vás ťuknou nebo natlačí na bójku, 
musí dělat trestné kolečko.

ve třídě nacra je na jednom okruhu šest 
bójek, jedou se dvě kola. 

Kdy může zvítězit 
i začátečník
na první pohled to vypadá, že takový 
závod je sázka do loterie. co se jachta-
řům honí hlavou před začátkem závodu? 
mohou si být například špičkoví závod-
níci předem aspoň trochu jisti solidním 
umístěním, anebo je to loterie? náhoda, 
kde se zrovna loď nachází, odkud zafouká 

ty nejlepší podmínky pro tréninky 
a závody jsou ale v zahraničí – v holand-
sku, chorvatsku nebo v německu, prostě 
u moře. Je to hodně časově náročné, jach-
tařský sport je navíc jaksi z principu závis-
lý na tom, aby foukalo. „a když fouká, je 
většinou hrozné počasí,“ směje se Klára 
Kulhánková. „skoro nikdy není hezky, 
pořád je zima a fouká.“

Když chtějí trénovat v zimě, musí letět 
někam do tepla. Jinak se trápí v posilov-
ně, třikrát až čtyřikrát týdně. „máme spe-
ciální tréninkový plán,“ vysvětluje Klára 
Kulhánková. „s přechodem do třídy nac-
ra se zvýšily požadavky na fyzickou sílu. 
a  ani jeden z  nás není žádný lamželezo. 
Byli jsme se podívat na závodech, aby-
chom viděli, co nás čeká. všem závodní-
kům je tam pětadvacet a výš, všichni jsou 
mohutní. takže se teď snažíme nabrat 
fyzickou sílu a hmotnost.“

ideální složení posádky v  téhle třídě je 
podle Koštýře zkušený kormidelník vzadu 
a  k  němu vepředu někdo na způsob gym-
nasty. obratný silák, co to všechno zvládne. 

Olympijské limity 
nejsou z říše snů
Úlohy na lodi jsou pevně dané. Klára je 
vepředu, michal na kormidle. „michal 
loď ovládá, já tahám plachty nahoru,“ 
popisuje Klára Kulhánková. „a  na to je 
nutná velká síla v  rukou. to ale nestačí, 
musíte mít silné celé tělo. Když vyvažuje-
te, potřebujete sílu v nohou a břiše, když 
taháte plachty, sílu v rukou. a plachty jsou 
opravdu těžké.“

v dubnu tedy dorazí nová loď nacra 17. 
v červnu odjíždí Koštýř s Kulhánkovou do 
německa nejdřív na trénink a pak hned 
na závody. odtud zamíří do Francie na 
mistrovství evropy a pak je čeká mistrov-
ství světa v dánsku, které je zároveň prv-
ním nominačním závodem na olympiádu. 
Je reálné se do tokia probojovat? podle 
michala Koštýře určitě ano. 

„olympijské limity nejsou z  říše snů,“ 
vysvětluje. „Kvalifikačních závodů je před 
olympiádou několik a funguje to tak, že se 
stačí dobře umístit do limitu na jednom 
z nich. v lodní třídě nacra doma nemáme 
konkurenci, zatím jsme jediná česká loď.“

„v autě nemám ráda rychlou jízdu, ale 
na lodi si to užívám,“ vypráví Klára Kul-
hánková. „a  nacra 17, na které budeme 
jezdit, dosahuje až padesátikilometrové 
rychlosti, takže nosíme helmy. předsta-

vítr? „špičkoví jachtaři se nakonec vět-
šinou objeví v  první desítce,“ vysvětluje 
michal Koštýř. „třeba ze sto lodí jsou tam 
vždycky, pokud neudělají nějakou fatální 
chybu, ale to se většinou nestává. může 
se ale naopak stát, že se na startu obje-
ví začátečník, kterému to vyjde. třeba 
se změní směr větru. vítr se hodně točí, 
to musíte pozorovat na vodě. ale pokud 
třeba startujeme na levé straně a  přijde 
obrovská změna větru zprava, vytáhne 
to lodě, co jsou napravo. pak se stane, že 
ten, kdo odstartuje v  podstatě špatně, 
ale má štěstí kvůli větru, může rozjížďku 
i vyhrát. ale v další rozjížďce už to nepo-
tvrdí.“

Sen o Americkém poháru
Jedna věc je parádní koníček, životní styl, 
mistrovství světa a  evropy, olympijský 
sen. věc druhá jsou obrovské náklady – na 
loď, provoz, cestování po závodech napříč 
evropou. vyplatí se tento sport finančně? 
dá se provozovat profesionálně?

„Určitě dá, ale člověk musí mít štěstí 
na dobrého manažera nebo na výsledky. 
Kombinace obojího je samozřejmě nejlep-
ší,“ říká michal Koštýř. „Kdybychom dobře 
zajeli olympiádu, mohl by si nás všimnout 
nějaký světový tým, mohli bychom se 
dostat na velké regaty na velkých lodích, 
třeba americký pohár. prestižní závody, 
kde startují známí jachtaři. a  tím už se 
člověk uživí velmi dobře. další možností 
je stát se osobním trenérem, což je taky 
dobře placená práce. no i když…  nám dělá 
trenéra můj táta a ten zatím není placený 
vůbec.“  
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Ženevské jezero, červen 
2017. Mistrovství Evropy 

v lodní třídě RS Feva.  
První velký triumf.




