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Říká se o něm, že je nejtěžší 
a nejnebezpečnější motocyklovou akcí 
na světě. Drsný, krutý, smrtonosný. Ale 
i nádherný, jedinečný, dechberoucí. Takový 
je závod na ostrově Man, který se už přes 
100 let jezdí po stejné trati. Jednu z jeho 
kategorií letos poprvé v historii vyhrál Čech. 
Kamil Holán přitom na skalisko v Irském 
moři dorazil jako úplný exot – s vypůjčenou 
motorkou, se stanem jako na čundr. Hvězdy 
to nechápaly: Kdo nás to sakra porazil?

Zkrocenej
zabiják

TEXT: Lukáš Hron     
lukas.hron@deniksport.cz
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reportáž

Jak jsem se dostal 
na Man
„Musíš získat od anglické federace speciální 
licenci. Zažádáš o ni a doložíš účast v šesti 
dojetých uznávaných mezinárodních 
závodech. Pak samotní organizátoři závodu 
na Manu zkoumají tvé výkony několik let 
nazad, jestli nejezdíš jak magor – jejich 
okruh je nebezpečný, snaží se předcházet 
neštěstím. Pak tam konečně přijedeš a musíš 
splnit kvalifi kační čas. Běžně to dělá 107 % 
od nejlepšího času, u nich je ale praxe jiná. Mají 
pevný limit – kvalifi kační čas je 25 minut.“

Kamil Holán
Věk: 34 (14. října 1977)
Sport: motocyklový závodník
Stroj: yamaha
Profese: grafi k
Největší úspěch: 1. místo 
nováčkovského závodu 
na Manx Grand Prix 2012

Anglie

Londýn

Dublin

Glasgow

Irsko

Skotsko

Man

Déšť a bláto. Častý strašák okruhu na Manu.
Vybaleno. Motorka připravena na velkou show.
Doleva, doprava, doleva… Pamatovat si trať, to je základ pro úspěšné zdolání obávaného závodu.

jsemJak jJak staldoste dose dom se em sJakJ alm sesem k jsem talostalostadosse dak jseak jsJa

VIDEO: Holán na ostrově Man     www.isport.cz/holan
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rší. Ne chvíli, ne 
trochu.

V y t r v a l e , 
strašně, stude-
ně.

A  vlastně to 
tak asi má bejt. 

Tohle říká o  britským ostrovu 
Man každej – za  sluncem sem 
nejezdi. Nakopneš motorku 
a  musíš si dávat zatracenej po-
zor, aby to s tebou někde v něja-
ký kaluži neseklo. Do toho mlha, 
která se kousek odsud v horách 
načechrá do chomáčů jak v pol-
štáři z bílýho peří. Nepřehledný 
zatáčky. Skoky. Úzký cesty mezi 
pastvinama, kolem stromy, pak 
ulice keltskejch měst a  vesnic, 
obrubníky, houfy lidí.

Žádná sranda.
Ale i tak – splněnej sen.
34letej Kamil Holán snad 

o  ničem tolik nesnil jako o  tra-
ti Mountain Course na  ostrově 
Man. Dal za to přes sto tisíc. A teď 
je fakt tady. Sice „jenom“ při no-
váčkovským závodě Manx Grand 
Prix a  ne při elitní Tourist Tro-
phy, ale stejně je to paráda. Stojí 
tu s  půjčenou yamahou, túruje 
motor a před startem čeká, jestli 
přestane pršet.

Jenže ono furt leje.
Pro každýho, kdo si kdy sed-

nul na motorku, je tohle nejvíc. 
Říkal to ve  svý knize i  nejslav-
nější ze slavnejch českejch jezd-
ců Franta Šťastný. „Někomu 
se zdá o  havajských kráskách, 
mně o závodě na Manu. Je pro 
mne ostrovem věčné touhy, ne-
opakovatelným místem. Kdyby 
existovalo nebe a  já měl šanci 
se do něj dostat, pak bych chtěl, 
aby mělo podobu a  atmosféru 
ostrova Man.“

Exot se stanem
Šťastný byl klasa, s  jawou 

tady dvakrát vyjel třetí místo. 
Ale to s  tim nebem smrdí rou-
háním. Na  stejný trati se jezdí 
od  roku 1907 a  od  tý doby se 
tady zabilo přes 240 chla-
pů. Jak jedeš, míjíš pomníčky 
a  křížky. Na  jednom z  nich je 
napsáno Petr Hlavatka, ČSFR. 
Taky si v roce 1991 přijel splnit 
sen, jenže mu v  zatáčce ma-
šina vylítla z  asfaltky. Hrůza. 
Místním je z  častých havárek 
šoufl , hned ale dodávají: „Patří 
to k  tomu.“ Až se Kamil vrátí, 
bude to vyprávět kamarádům. 

„Každá malá chybička může 
na Manu skončit strašně.“

Chybělo vlastně málo a domů 
by se odsud v roce 1966 nevrátil 
ani Šťastný. V  jednom trénin-
ku to se svojí motorkou napral 
do  řady jilmů. Umanutej stroj 
přezdívanej Rampouch zrov-
na uháněl 200 kiláků za  hodi-
nu. Legendární Franta se mezi 
stromama pořádně obouchal, 
prosvištěl křovím, dohromady 
proletěl nějakejch 170 metrů. 
Upadnul do bezvědomí, tři dny 
ležel ve špitálu. Po dalších dvou 
už ale zase seděl na  mašině 

a  ve  dvěstěpadesátkách si tady 
vyjel fantastickej čtvrtej fl ek. 

Fanánek z  Kochánek nad Ji-
zerou.

Pašák.
Jó, dojet teď čtvrtej, to by bylo 

něco!
Jenže aby se kvůli tomu psí-

mu počasí vůbec jelo. Léto 2012 
je prej na Manu nejvlhčí, co kdo 
pamatuje. Co může Kamil dělat 
jinýho – trpělivě čeká na startu. 

P Kvalifi kace mu vyšla úžasně, 
měl druhej nejlepší čas, dost tím 
místní zaujal. Nejen tím. Jak tak 
všichni nadávaj na  boubelatý 
tmavý mračna, občas na  sou-
peře mrkne. Dobře jim to vidí 
na  očích. Je tady pro všechny 
exot.

„Cože? Z Česka? To jsi jel ta-
kovou dálku?“

Vlastně je odbourává i  další-
ma věcma. Třeba tím, že chtěl 
přespávat ve  stanu. Pěkně 
na  trampa. Nakonec mu pořa-
datelé dohodili rodinu, u  který 
mohl zadarmo bydlet. Starej 

Ned ho pod svojí střechou uví-
tal jak kámoše. Je to bourák 
a  bejvalej závodník (jako asi 
všichni na tomhle ostrově), dělá 
dokonce traťovýho komisaře. 
Dost do toho vidí, takže i on zí-
ral, s jak malým týmem ten ku-
drnatej Evropan dorazil. Zatím-
co takovej Ir John Simpson má 
kolem sebe karavanu pomoc-
níků, Kamil přicestoval s  tátou 
a  mechanikem Oldou. Však to 
taky od Neda slyšel: „Připrav se 
na to, že vítěz je předem danej. 
Ten Simpson to nepustí.“

Masakr na vodě
Ono toho proti Holánovi 

hraje víc. Od kamaráda si mu-
sel půjčit motorku šestistovku, 
protože sám závodí na  tisícov-
ce. Snad z ní nebude hromada 
šrotu. I  tak to pro ni bude zá-
hul – nováčkovskej závod se 
jede na  tři kola po  60 kilome-
trech, něco takovýho v  Česku 
není. Kvůli tomu zpropadený-
mu dešti bylo navíc třeba poří-
dit speciální pneumatiky – dost 
dobrý jak na  mokrou, tak su-
chou silnici.

Hm, budou vůbec potřeba, 
když je z nebe vodopád z beze-
dnejch věder?

Do zrušení závodu chybí čty-
ři minuty, když se pořadatelé 
konečně rozhodují: Pojedeme. 
Ale pánové pozor, bude to ma-
sakr.

A taky že je. Hlavně začátek je 
hodně promáčenej, zatáčky pod 
stromama jsou zrádný, samá 
louže a  mazlavý, kluzký bláto. 
O Kamilovi všichni doma věděj, 
že to na  tratích plnejch vody 
umí. Talent nebo šikovnost, ří-
kej tomu, jak chceš. Frrrrr, letí, 
jak kdyby mu do  zad fi čel obří 
keltskej čaroděj Buggane, kte-
rej tady prej v dávnejch dobách 
navztekanej odfouknul střechu 
chrámu.
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2Tolik 
týdnů trvá 

Manx Grand 
Prix Festival, 

v rámci kterého 
dojde třeba i na exhi-

bici veteránů nebo na 
plážovou rally.

SPORT38_018.indd   21 17.9.2012   17:31:33



22 |  MAGAZÍN

Čert ho vem, klukovi na fi alo-
vo-bílým stroji hlavou lítají jiný 
věci. Ze všeho nejvíc: Ty bláho, 
tak teď je to fakt naostro. Tohle 
je ten okruh zabiják. Okruh le-
genda. Okruh okruhů. Těší mě, 
jsem nějakej Kamil z  Vysočiny 
a  jsem uctivej host. Mám tako-
vej skromnej cíl: rád bych dojel 
ve zdraví. Nic víc, fakt. Mačkám 
možná plyn jak blázen, ale mám 
v sobě pokoru. Vím, kolik slav-
nejch es tady už sedlalo nějakou 
rachotící nádheru.

Třeba Joey Dunlop, kterej to 
tu vyhrál šestadvacetkrát. Nej-
větší řízek, kterej po kariéře taj-
ně jezdil s dodávkou plnou jídla 
a  oblečení za  sirotkama do  Ru-
munska. 

Nebo čtrnáctinásobnej vítěz 
Mike Hailwood, vedle motorek 
válel i  ve  formuli 1. Věštkyně 
mu předpověděla, že se nedožije 
čtyřicítky. A bylo mu právě čtyři-
cet, když si jel se  dvěma dětma 
koupit housky k pekařovi a sme-
tl je kamion. Z  těch tří tenkrát 
přežil jenom syn David. Smut-
nej je i příběh Davida Jeff eriese, 
držitele rychlostních rekordů 
na Manu, kterej při Tourist Tro-
phy naboural do  telegrafního 
sloupu. A dalo by se pokračovat: 
zářil tu válečnej hrdina Wal Han-

lehnutý v kapotáži, toho člověk 
moc neuvidí,“ popisoval v knize 
Šťastný František. „Na  hledání 
boulí byla právě nejlepší noc 
a  automobil. Zapnul jsem dál-
ková světla a  hned jsem viděl, 
proč to se mnou tolik mydlí prá-
vě v tomhle místě a že kdybych 
jel o  metr vpravo nebo vlevo, 
vyhnu se nejhoršímu.“

Trénink 
s playstationem

To Kamil v  noci radši spí, 
takže si bere na  pomoc jinačí 
fi nty. Nakoupil hromady videí, 
na  iPadu sjel těch šedesát kilo-
metrů kolem hory Snaefell snad 
tisíckrát. Doleva, doprava, zase 
doprava, dlouhá rovinka, dole-
va… Pořadí a podobu zatáček si 
v  paměti piloval i  díky playsta-
tionu. 

Že to nemůže bejt tak věro-
hodný?

To důležitý tam najdeš.
„Nevezmeš si z  toho vjemy 

jako větší nebo menší převý-
šení, ale kudy okruh vede, víš. 
Musíš si to vtlouct do  hlavy. 
Zpočátku ti každá pasáž nahá-
ní hrůzu. Unikátní je, že někte-
rý se tam jedou na  plnej plyn. 
Pěkně šestka, nejvyšší rychlost. 

Na hledání boulí 
byla nejlepší noc 
a automobil. 
Zapnul jsem dálková 
světla a hned jsem 
viděl, proč to se 
mnou při závodě 
tolik mydlí.

reportáž

Po dvou 
kolech. 
Takhle 
vypadá 
zastávka v pit 
stopu kvůli 
tankování. 
Trvá zhruba 
25 vteřin.

Oranžová. 
To je barva, 
kterou na 
sebe oblékají 
nováčci při 
kvalifi kaci.

dley, rakouskej sajdkárovej mistr 
Klaus Klaff enböck…

No jo, zrovna ten je náramně 
zajímavej. Dlouho nemoh závod 
na  Manu vyhrát. Jednoho dne 
ho to popadlo a  na  tenhle kus 
skalnatejch plání se z  Evropy 
přestěhoval. Aby byl s místníma 
silnicema pořád v kontaktu, aby 
mu vešly do krve. 

Výsledek? 
Příští ročník vyhrál.
Na  Manu ti nic nepomůže 

tolik, jako pořádná znalost tra-
ti. Věděl to už Franta Šťastný. 
V noci, když všichni ostatní spa-
li, vyrážel na  silnici za  městem 
Douglas v autě. „Trať byla hrbo-
latá jak nejhorší okreska a v pl-
ném tréninkovém tempu, za-

František Šťastný, 
na Manu dvakrát 3. místo
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Přitom to není rovinka. Spíš 
horizonty, mírný zatáčky, který 
člověk musí znát, protože tam 
není úplně dobře vidět. Na těch-
hle pasážích když ubereš a zne-
jistíš, tak strašně ztratíš. Pokud 
chceš uspět, musíš se je naučit 
a  jet je naplno. Strašidelný! 
Nebo je tam jeden úsek, asi šest 
kilometrů, kterej je strašně hr-
bolatej. Ale fakt strašně. Když 
se na  to vjede, hrozně se s  ce-
lou motorkou roztřeseš. V  hel-
mě skoro nic nevidíš, nanejvýš 
kmitající horizont. Máš nutkání 
ubrat, ale musíš vydržet.“

Má to našprtaný, snad i  pro-
to to teď Kamilovi tak odsejpá. 
Yamaha uhání mezi patníky 
a  stromy, vrní jak kotě. Lidi 
řvou, atmosféra je famózní. Ze 
startu vyrážel s  číslem 9, de-
set vteřin po  osmičce. Hlídal si 
ale spíš čtyřku, rychlýho Švéda 
Gunnarssona. A sedmičku. Tu ze 
všeho nejvíc. To je ten Simpson, 
velkej irskej favorit a  předem 
oslavovanej šampion, vítěz kvali-
fi kace. Všichni jsou tu v pohodě, 
pozdraví, pokecaj, jenom tenhle 
Simpson ne. Zvláštní pavouk. Je 

holt na čase dát mu lekci ze sluš-
nýho chování. 

Kamil na  to pořádně šlápne. 
Po  nějakejch třiceti kilácích už 
ví, že nový gumy fi čej, jak kdy-
by byly od tryskáče. Na kultov-
ní mostek Ballaugh Bridge se 
přiřítí fakt jak letadlo, ten skok 
vzduchem je úžasnej, táhlej, 
tygří. Snad jenom dopad není 
zrovna hedvábnej, kolena do-
stávaj zabrat. 

Ale co už, maže se dál.
A už ho vidí!
Před chvílí Kamil dojel os-

mičku, teď má před nosem 
i  Simpsona s  číslem sedm. Je 
dost naježenej, když si všimne 
Čecháčka vedle sebe. Tohle ne-
čekal. Tím, že ho Kamil dohnal, 
najel na  slavnýho Ira slušnejch 
dvacet vteřin. Slibnej náskok! 
Na chvilku Simpsona předjíždí, 
trochu ho tím vyhecuje, hned se 
zase vystřídaj. Dupou do  toho 
oba, takže brzo dojedou první 
čtveřici. Nějaký další předjíž-
dění není třeba, čas už teď musí 
mít tak jako tak výbornej.

Vzpomíná, co mu kladli 
na srdce bardi manskýho závo-

200

INZERCE

Závody na ostrově Man
 Tourist Trophy:  Nejdrsnější 
a nejprestižnější motocyklový 
závod na světě, jezdí se 
od roku 1907 na veřejných 
silnicích a skrz městskou 
zástavbu. Délka trati Mountain 
Course je 60 km, koná se 
po dva týdny na přelomu 
května a června. V letech 
1946-76 byl součástí MS 
silničních motocyklů, mezi 
roky 1977-89 se jezdil v rámci 
série Tourist Trophy Formula 1.

 Manx Grand Prix:  Amatérská 
alternativa k Tourist Trophy 
konající se od roku 1923, letos 
se její nováčkovské kategorie 
zúčastnil i Kamil Holán. Jede 
se rovněž na trati Mountain 
Course, termínem je konec 
srpna. Úspěšní jezdci často 
v pozdějších letech přecházejí 
na Tourist Trophy. I amatérský 
závod je na Manu nebezpečný, 
při letošním ročníku zahynuli 
dva účastníci.

Z Mavě Mově Ma osy na ody n nnvody Závod anZáv anMarověstrovostrZávoZá MaMaMostroostna ona dy naávody nanMě Mtrově
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reportáž

du včetně Neda: „Kašli na  sou-
peře, soustřeď se na svou jízdu.“

Platí to hlavně tady, někde 
za  pomalou zatáčkou Hairpin, 
v  tý zpropadený horský pasá-
ži. Je to nějakejch 500 metrů 
nad mořem, mezi mohutnej-
ma masívama najednou vjedeš 
do  mraků, že si skoro nevidíš 

na řídítka. Ta mlha je šílená, jak 
škraloup v kafi . To se řekne – ne-
riskovat. Ale rychle jet musíš, ji-
nak je všechno v tahu. Takže to 
Kamil maže mlha nemlha. V  tu 
chvíli si možná pár místních pa-
mětníků vybaví Frantu Šťastný-
ho. Když se tehdá v tý mlíčně za-
mračený slotě někdo řítil naplno 

bez jedinýho zpomalení, říkalo 
se: „Áá, to valí náš Frankie.“

Povídá se o něm hlavně tady, 
v  podhorský pravotočivý za-
táčce Hillberry kousek před 
Douglasem. Franta ji miloval. 
Všichni tu řadili dvakrát, on jen 
jednou, prosmýkl se pokaždý 
plnou pětkou. „V plném trapu se 
motorka celá kroutí a  člověk si 
připadá, jako když jede na hadu 
a  ne na  motocyklu,“ popisoval. 
I  Kamil si s  Hillberry ví rady. 
Protáhne se jí jak starej mazák 
a v hlavě si už sumíruje taktiku: 
tankovat teď, nebo až po  dru-
hém kole?

Volí druhou možnost, stejně 
jako Simpson.

Kde máš tým?
Řítí se podruhý stejnejma 

místama. Dalších šedesát ki-
láků. On i  Simpson, o  dalších 
nemá moc přehled. Zase po sil-
nici A18 na  sever přes městeč-
ko Ramsey, pak ostře na západ 
ke Rheynn Culynn, do hor. Zno-
vu mlha, znovu Hillberry. Zase 
tou smyčkou se třema strašně 
vostrejma zatáčkama, kterejma 
se přes rok normálně nejezdí, 
ale který pro závod vždycky 
znova otevřou. Douglas, kde se 
startovalo. A kde teď Kamil ko-
nečně parkuje v depu.

Táta s Oldou řvou: „Je to na-
šlapaný, jsi druhej!“ 

Ve skutečnosti je to jinak, do-
staly se k  nim totiž jenom kolo 
starý informace. Po  kole číslo 
dvě už je Holán se slušnym ná-
skokem v čele.

Vyjíždí z  pit stopu o  něco 
pozdějc než Simpson. A  pak se 
to stane. Než yamaha s českým 
nákladem přiburácí k  farmě 
Ballacraine, míjí Holán stojící 
motorku s nadávajícím Irem.

Defekt. Konec.
Simpson se loučí. Dojel.

Podél trati poskakujou fa-
noušci, všichni maj v  jednom 
uchu sluchátko s  rádiem, 
ve  kterým hlásej průběžný vý-
sledky. Rozplývaj se tam: „Ka-
mil jede skvěle! Určitě dostává 
pokyny od svého týmu, jaký má 
náskok.“

Natěšenej starej Ned, kterej to 
slyší, se jenom směje a ukazuje 
na dva nervózní chlapy z Česka 
vedle silnice. „Pokyny od týmu? 
To určitě! Tyhle dva, to je celej 
Kamilův tým!“

Lídr závodu v  reálu vůbec 
neví, že je první. Kodrcá si to 
podél kamennejch zídek a  ná-
spů, naposled se noří do horský 
mlhy. A  nanejvejš něco tuší. 
To podle lidí se sluchátkama 
v uších, který tleskaj, jakmile se 
Holán přiblíží. Asi vědí proč.

Je to najednou všechno rych-
lý jak kličkující zajíc. Jen neu-
dělat chybu. Teď už ne, teď už 
ne! Potřetí Hillsberry, Douglas, 
davy lidí, řev, cíl! Konečně cíl. 
Blaženej, slastnej, sladkej, ule-
penej od  potu i  suchej od  po-
praskanejch rtů. Úleva. Euforie. 
Radost. Tranz. Všechno dohro-
mady.

Očima hledá ty dva. Bůhvíkde 
jsou.

„Táto, já to dojel!“
Dvě stě metrů za  cílem una-

vená yamaha zastavuje a obrací 
se ke zpětný boční cestičce. Po-
řadatelé ukazujou: „Tudy, sir!“ 
Tudy? To je cesta k  placu pro 
tři nejlepší jezdce! Na zemi jsou 
tam namalovaný tři krásný čís-
la. 2, 1, 3. Každý z nich zname-
ná placku, jen na  tý dvojce už 
někdo stojí. No jo, Andy Soar, 
známej rychlík. Směje se na Ka-
mila. Udejchanej Čech ale neví 
to hlavní – kam má tu svoji ma-
šinu zaparkovat?

Na jedničku?
Na trojku?

František Brand
V roce .1932. jel s půllitrem 
Jawa, skončil na 
14. místě. Na vítěze 
ztratil 27 minut, ze 
zahraničních jezdců byl 
ale nejlepší. V letech 
.1934. a .1935. závod 
nedokončil.

Eduard Uvíra
V roce .1932. 
jel na Jawě, 
pro technické 
důvody vzdal.

František Juhan
V roce .1935. 
ve třídě Senior 
s Jawou nedojel, 
v poválečném 
ročníku .1947. se 
na stroji Velocette 
umístil sedmnáctý.

František Bartoš
V roce .1956. zazářil při 
tréninku do 250 ccm, skončil 
druhý. V závodu mu prasklo 
lanko zadní brzdy, i tak dojel 
pátý. Závod Lightweight 125 
nedokončil, o rok později 
v něm vybojoval 7. místo.

Václav Parus
Ve třídě 
Lightweight 
125 dojel roku 
.1956. na stroji 
ESO šestý.

Jiří Koštíř
Jedna účast v roce 
.1957., velmi slušné 
7. místo v třídě 
Lightweight 125.
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Češi na ostrově Man

Tak už mě znáte. Holánovo jméno bude navždy 
vyryto na trofeji, kterou v cíli zvednul nad hlavu.
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Jeden z těch traťovejch komi-
sařů se taky zazubí. „Jednička, 
Mr. Holán.“ 

Konečně dobíhá táta s Oldou. 
Řvou, hrozně hlasitě řvou, celý 
je to tak nějak neuvěřitelný, 
snový. Bronzovej Dean Roberts, 
jeden z  místních, co tuhle trať 
znaj jak vlastní garáž, mu klepe 
na rameno: „Hele, když jsem vi-
děl tvoje jméno v kvalifi kačních 
výsledcích, nechápal jsem, co jsi 
ksakru zač. Tak teď už to vím.“ 

Přitočí se nějakej novinář. 
„Víte, že jste první Čech, který 
vyhrál jeden ze závodů na  os-
trově Man? Jen Šťastný tu byl 
na  stupni vítězů, byl dvakrát 
třetí.“

Triumf za bolest
Kamil se dívá kolem a točí se 

mu hlava. Jeho že přirovnávaj 
ke Šťastnýmu? K tý legendě le-
gend? 

Mazec. Pecka. Úlet.
Sakra, fakt se to povedlo. 
Je první.
Pyšnej Ned, kterej ve  svým 

baráku ještě nikdy nehostil šam-
piona, se s  ním dojatě objímá 
a říká: „Ty si chlape vůbec neu-
vědomuješ, čeho jsi dosáhnul!“ 

Jenže Kamil zná cenu trium-
fu. Vzpomíná, jak se nedávno 
v  Anglii vymlátil takovým způ-
sobem, že mu ochrnula ruka. 
V  britským špitálu tvrdili, že 
ji už nikdy nebude moct pou-
žívat. A  na  motorky že může 
jistojistě zapomenout. Jak se 
pak v  Česku dostal k  doktoru 
Kebrlemu, zlatýmu kumštýři 
svýho řemesla, kterej mu zá-
pěstí znova vymodeloval. Jak 

za  půl roku už znova seděl 
na motorce. Jak zase začal snít 
o Manu.

Hrozný doby.
Blízký i vzdálený.
Vida. 
Teď mu šéfové nováčkovský-

ho závodu opakujou, ať přijede 
příští rok znova. Na Tourist Tro-
phy, na  TEN největší z  velkých 
závodů ostrova. Že mu klidně 
nějakou tou librou přispějou. 
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Stanislav Malina
V roce .1962. dojel ve třídě 
Lightweight 125 sedmý a vysloužil 
si cenu Overseas Newcomer 
Trophy pro nejlepšího zahraničního 
nováčka. O 4 roky později na ČZ 
vyjel ve třídě Lightweight 250 i přes 
poruchu famózní 4. místo, stejného 
umístění dosáhl i v Lightweight 125.

Gusta Havel
Při první jízdě 
po Mountain Course 
v roce .1961. skončil 
na 27. místě, o rok 
později nedojel. V roce 
.1964. drsně havaroval, 
v dalších dvou 
sezonách nedojel.

František Šťastný
Nejúspěšnější Čech. Tourist 
Trophy se zúčastnil v letech 
.1957., .1961-66., dvakrát dojel 
třetí (.1962., .1963.), proslavil se 
tu dravým a statečným stylem 
jízdy, ale i tím, že v době konání 
závodu dokázal na Manu vyhrát 
rock´n´rollovou soutěž.

František Boček
V roce .1965. 
ve třídě 
Lightweight 
125 nedojel, 
o rok později 
na jednoválci ČZ 
293 ccm pátý.

Petr Hlavatka
V tréninkové 
jízdě ročníku 
.1991. havaroval, 
v nemocnici 
později 
zraněním 
podlehl.

Michal Dokoupil
Tourist Trophy 
jel „Indy“ v letech 
.2009-12., v přetěžké 
konkurenci skončil 
nejlíp na 31. místě, 
zaujal statečným 
výkonem.

Přiznává si: „Chtěl jsem si to 
tady zkusit, splnit si sen a  dál 
se na  to vykašlat. Vždyť mám 
rodinu, tři děti. Jenže ono je 
to na Manu tak návykový, že se 
s tím praštit nedá.“

Už zase leje. Ne chvíli, ne tro-
chu.

Vytrvale, strašně, studeně.
A Kamil Holán by ten slejvák 

nevyměnil za žádnou prosluně-
nou pláž na týhle planetě.

Gratulujeme! Tradice na Manu: Šampiona jeho tým přenáší na dřevěném trůnu. 
Kamilově trojčlennému týmu ale domácí museli pomoct.
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