
Isle  of   Man 2009 
 
 
Ostrov věčné touhy...., jak napsal Šťastný František, je určitě v očích motorkářů  mekou, či kultovním místem, na které 
by se chtěl každý, kdo propadl motorkám určitě podívat. Což na to shlédnout slavný závod TT na vlastní oči, zažít tu 
neopakovatelnou atmosféru, která zde v době konání závodu panuje, projet se po této legendární trati a poklonit se 
 u pomníčků,  patřící šílencům a dobrodruhům, kteří do cíle tohoto bláznivého  závodu nedojeli ( a není jich málo ). 
Zvláště, když po dlouhé době,  se vydal pokořit tuto šílenou  trať také český závodník  „Indi“ Michal Dokoupil. Zatím 
posledním Čechem byl Petr Hlavatka, který zde 29.5.1991 tragicky havaroval během kvalifikačních jízd u maršálského 

postu č. 37, pár set metrů před cílem.... 
 
Vše začíná blokací lodních lístků a přípravou motocyklu na cestu. I když  Honda XX Black Bird je spolehlivá motorka,  
není radno servis podcenit. Ostrov Man, ležící v Irském moři, není zrovna za humny a Anglie patří k státům Evropy ve 
kterých případná oprava či dodatečný servis motorky nebude žádná láce a mohla by navýšit, už i tak velký rozpočet na 

plánovanou cestu. V mém případě 2400 km po kolech tam, 2 400 zpět a trajekty Calais – Dover, Heysham – Douglas, a 

zpět Douglas – Liverpool, Dover – Calais. 
 
 Servis byl proveden v PPT motoservis Olomouc, výměna svíček, seřízení ventilů, nové gumy Dunlop  D 208 road, 
výměna oleje, olejového filtru, vzduchového filtru a montáž 12-cti voltové zásuvky na dobíjení mobilu. Do předu 
musím konstatovat, že v servisu odvedli dobrou práci, motorka šlapala jako hodinky a během cesty jenom jela, jela a 
jela.... pořád  jen jela. Zkrátka super. Tento servis mohu jen doporučit. 
 
Rezervace lodních lístků probíhala po internetu a to šest měsíců před plánovaným odjezdem. Již v tu dobu byly 
rezervace v době konání TT takřka všechny vyprodané. Doporučuji rezervaci provést co nejdříve, dokud je z čeho 
vybírat, tzn. minimálně deset měsíců před odjezdem. Z Anglie na Man jezdí jen jedna přepravní společnost Steam 
Packet Company Isle of Man. Takže chybí konkurence, a ceny lístků v době pořádání TT letí nahoru. 
Z lístky Calais – Dover není problém, dá sed i na blind, výhoda je že nejste vázáni časem odjezdu trajektu ( cena je 
vyšší než v případě rezervace a to 80 euro tam i zpět )  V případě rezervace 55euro tam i zpět u P&O  
( www.poferries.com ) 
 
Lístky z Anglie na Man se dají rezervovat na webových stránkách přepravce www.steam-packet.com 
A nebo ti co nehoví angličtině tak přes nějakou českou cestovku zajišťující přepravu trajekty, třeba B2B TRAVEL. 
V mém případě stála rezervace lístků Heysham – Douglas a zpět Douglas – Liverpool 260 euro. 
Celkem se vaše peněženka  za všechny trajekty odlehčí cca. o 315 euro. Cena se může mírně lišit časem odjezdu. 
 
Motorka tedy připravena, lodní  lístky zarezervovány, úrazové pojištění zaplaceno tak  můžeme vyrazit. Konečně..... 
V pátek 29.5.2009 balím vše na Blacbirda, stan, vařič, pořádný spacák ( na Manu je v noci poměrně chladno ), 
termoprádlo, kvalitní oblečení, čepice ta se hodila, trika, rifle, kraťasy, boty, sandále, foťák, kameru, nabíječky, noťase, 
napájecí kabely, židličku, ponožky, brýle, mikiny, sochelovou bundu, náhradní rukavice, nepromok, kosmetiku, 
ručníky, adaptér na zásuvky ( v Anglii jsou jiné ), nějaké jídlo, pivo, kartuše do vařiče atd.... no zkrátka když jsem vyděl 
tu hromadu, hrůza ale pokud jedete sám a máte tři kufry, tank vak od Givi a vzadu nepromokavý válec od Luise je to 
pohoda. Předpověď počasí nesleduji, nechci si kazit náladu i když vím že, v pátek to je den mého odjezdu, má po celém 
území ČR pršet.  
 
30.5.2009 
 
V sobotu se probouzím, vše mám již sbaleno. Venku leje, leje a leje. Bouřka střídá druhou, představoval jsem si to 
trochu jinak. Dnes jsem chtěl stejně dojet jen do Prahy, kde se mám v neděli ráno v 8.00h na Rudné potkat s Davidem ( 
Honda RR 1000 ) a Martinem ( Yamaha R1 ) mými souputníky na této cestě. Stačí mi proto vyjet třeba i pozdě 
odpoledne, tak abych byl večer v Praze u kamaráda Jirku kde mám naplánovaný nocleh a nějaké to pivko.  Je to jen 230 
km.  
Sedám k internetu a sleduji předpověď počasí. Znechucen od něj odcházím, bouřky, přívalové deště takřka po celém 
území naší republiky až v Německu to vypadá na lepší počasí. Aspoň něco, čekám do 14h a už to déle nevydržím. 
Hrabu s tankvaku nepromok, natahuji  ho přes kombinézu a vyrážím s odhodláním, že v cestě na Man mě nic nezastaví. 
Brnknu palcem o startér, v tom se ozve hrom a začne pršet ještě víc. Má manželka si klepe na čelo, mele něco o tom ,že 
pokud mám rozum tak ještě počkám. Stejně ji neslyším, špunty v uších jsou taky na něco dobré a do toho ten déšť co 
klepe do Caberky. Děti mi mávají za zarousanými okny.... oooo. Jaká romantika. Jedem.....  Zapínám si bluetooh do 
helmy, a už za jízdy volám rodičům, že vyrážím i zde nenacházím pochopení, vymlouvám se na špatný signál a 
ukončuji hovor.  
Vyjíždím z Mohelnice, směr Hradec Králové, Praha. Stále velmi silný déšť, viditelnost hooodně špatná. 
 Do Mohelnického kopce se plazí kamiony s 25tuny nákladu. Vyjetými kolejemi se válí s kopce regulérní potoky, 

několikrát cítím jak se mi na vodě protáčí zadní kolo mého Blecka, levým ukazováčkem otírám plexi abych lépe viděl 
na kamion který hodlám předjed. Od kol se mu valí obrovské gejzíry vody z vyjetých kolejí. Je to jako kdybych projel 
myčkou.... 
Přede mnou další kamion aby nechybělo tak další letí pro změnu s kopce tak to schytám zprava i zleva jelikož cesta má 

http://www.poferries.com/
http://www.steam-packet.com/


ve stoupání dva pruhy na horu a jeden dolů a jsem momentálně v tom prostředním. Tři kilometry od baráku si to prostě 
náramně užívám. Za každou zatáčkou nebo horizontem vyhlížím lepší počasí ale marně. To se umoudřilo až po 120km 
v  Hradci Králové. Mezitím mi ale nateklo do nepromoku, švy propouštěli vodu a v rozkroku bazén. No nic, vemu to 
přes Chlumec nad Cidlinou v Bikers Crown mají otevřeno do 19.h kde kupuji nový nepromok Ixon. Ten je o poznání 
kvalitnější a jsem relativně v suchu. U Poděbrad se zlepšuje nálada, přestává pršet  - paráda. Rozhoduji se zastavit za 
Davidem v Čelákovicích. Jen na chvíli, cigáro a prohodit pár slov. Ještě má dobalit své RR. Ráno se potkáme na Rudné. 
Z Čelákovic mířím po dálnici na Prahu. Neprší, na Shellce před Prahou dávám kafe a pomalu usychám. Za pár minut na 
Černém mostě už ale zase oblékám nepromok. Nevadí, za chvíli jsem u Jirky a pak pivko a pohoda. Jirka už mě čeká, 
motorku vezeme do bezpečí Karlovi garáže. Nechat nabalenou motorku přes noc na pospas pražskému sídlišti by byla 
sebevražda. Rána by se určitě nedožila. Jaký paradox oproti Manu kde se na motorkách  válí kombinézy věhlasných 
značek upnutých jen gumicukem  a Araiky či Schubertky pověšené jen tak na zrcátku mnohdy s klíčem v zapalování.  
Nikdo si nedovolí na ně šáhnout a to z jednoho prostého důvodu, že  prostě nejsou jeho. V tomto ohledu je Česko ještě 
opičí zemí. S Jirkou vyrážím na pivko a kolem 23h do peřin.  
 
31.5.2009 
 
Ráno sice neprší, ale je nepříjemně vlhko a mlha. Na Rudné se potkávám s Martinem ( R1 ) , David ( RR) přijíždí o pět 
minut později. Jejich supersporty jsou řádně naložené a je vidět, že sbalit se na takovou cestu dá poměrně práce. Inu 
absence kufrů je znát. Každý má na zádech ještě malý batoh. Nezávidím...s sebou jen to nejnutnější. Dnešní plán je 
jednoduchý  dojed co nejdál. Vyrážíme směr Plzeň u Berouna se mlha zvedá a vylézá sluníčko, konečně. To ještě 
netušíme že už nás neopustí po celý pobyt na Manu. Pouze jeden den nám pršelo jinak azuroo a naprosto ideální počasí. 
Ten nahoře nás má rád. Nechtělo se nám jed notoricky známou cestou Rozvadov – Nurnberg – Heilbronn – Koblenz- 
Koln – Aachen – Brusel – Gent – Brugge -Calais. Je to neustále po dálnicích a to ještě dost frekventovaných. S heslem 
že i cesta je cíl jsme jeli trošku severněji a to Plzeň – Planá – Mariánské Lázně – Cheb – Vojtanov – Plauen – 
Hermsdorf – Jena – Erfurt – Eisenach – Sontra – Hessich Lichtenau – Kassel – Dortmund – Venlo – Eindhoven – 
Antwerpen – Gent - Brugge – Calais. Tato cesta je střídavě po bundeskách, dálnice nejsou tak přetížené a zdá se aspoň 
mě taková pohodovější. Cesta ubíhá v pohodě, sluníčko svítí, nasadili jsme cestovní rychlost 140 – 150 km/h, aby to 
odsejpalo a spotřeba zůstala v přijatelných mezích. A taky s ohledem aby klukům ze supersportů něco neuletělo. Měli 
vše k motorce přitaženo gumičky, tak abychom nehledali stany a spacáky po dálnici. Black Bird s kuframa bez 
problémů do 200 km/h jsem o nich ani nevěděl. Před Vojtanovem tankujem  do plna ( supersporty každých 180 km, 
Black každých 320 km ). 
Dáváme žvanec a nálada je báječná, oskar svítí a mi jsme natěšeni na cestu, jedem na Man....co víc si přát.   
Za  Vojtanovem, už na německé straně, najíždíme na kvalitní cestu plnou zatáček E 49 č.92 a užíváme si skvělého 
svezení, projíždíme Plauen a u města Schleiz najíždíme na dálnici A 9 směr Hermsdorf zde na A4  Erfurt, Eisenach. Na  
sjezdu  č.37 konečně sjíždíme z nudné dálnice na bundesku č.7 Sontra, Kassel. Na tuto cestu je zákaz vjezdu kamionů, 
provoz mírný, krásné zatáčky i s naloženými motorkami si dovolíme jed na stupačku. Jedeme docela svižně a to nás 
baví celých 80 km až do Kasslu. V protismětu potkáváme místní motorkáře s kterými se zdravíme pozdravem ruky. Ti 
si s rychlostním limitem 90 km/h taky hlavu nelámou, což je pro nás znamení že cesta je čistá bez poldů. U města 
Hessich Lichtenau je stacionální radar o kterém vím, a další před Kasslem když cesta se rozšiřuje na tři pruhy. Rukou 
dávám Martinovi a Davidovi znamení že budem brzdit. Radary míjíme předpisovou rychslostí. A už jedem po A 44 na 
Dortmund. Teď už jen samé dálnice. Je lehce po poledni a z Prahy máme odjeto 525 km. Tato cesta není nijak 
zajímavá, krom toho, že každých 200 km tankujem a začínají bolet zadky. Nasazujeme cestovních dálničních 150 km/h 
a za občasného poposedávání na motorkách, či chvilkovou jízdu ve stupačkách hltáme další kilometry. Plynule a 
poměrně rychle projíždíme Dortmund, za chvíli jsme na Venlu a po  A67 krátký průlet cca. 65km  Holandskem na 
Eindhoven  
po A 21 směr na belgický Antwerpen který objíždíme jižním dálničním obchvatem na A14 Gent. Je 18h večer a naše 
zadky říkají dost. Ujeli jsme dnes 1000 km, to je víc, než jsme předpokládali. Do Calais zbývá 240km, není kam se 
honit jsme přece na dovolené. U sjezdu č. 13 Waasmunster na A 14 hned u dálnice je v lese schovaný malý kemp, 
slušné prostředí za 9 éček osoba, motorka, stan. Berem, stavíme stany. V místní části města, která spíše připomíná park 
nacházíme po krátkém hledání hospodu  ( pěšky, na motorku se kupodivu nikomu nechtělo ) kde dobře vaří a čepuji 
plzeňské pivo. Vybíráme steak, hranolky a spláchneme dvěma točenými plzněmi. Nehledíme na cenu, dnes si to zkrátka 
zasloužíme. Hodnotíme den, děláme pár fotek ve 22h zalézáme do spacáku a příjemně unaveni usínáme. Zítra nás čeká 
Francie a stará dobrá Anglie. 
 
1.6.2009 
 
Vstáváme kolem 8h. Je krásný slunečný den. Vařím kávu všem na vařiči, vytahuji noťase a stahuji pár fotek. Hovím si 
na rybářské židličce, u níž jsem zkrátil nožky o 3 cm, aby se vešla do Maxie. Martin kroutí hlavou, co vše sebou 
netáhnu. Lehká snídaně, cigárko, balíme a vyrážíme na Gent po A 10 Brugge, Veurne, míjíme francouzký  Dunkergue 
po A16 jsme před obědem v Calais. Jsme tu brzy, ale není problém jed hned první lodí. Odbavení je otázkou několika 
minut a už kurtujeme každý sám motorky v podpalubí. Ušetřili jsme dvě hodiny proti původnímu harmonogramu. 
Paráda. Na lodi dáváme oběd za 10 liber, prohlížíme loď, fotíme na palubě. Fouká poměrně silný vítr a moje oblíbená 
kšiltovka odlétá, naštěstí ne do moře ale jen na spodní palubu. Chvíli ji tam hledám a k mému potěšení nacházím. 
Martin s Davidem se baví a sledují mé počínání z horní paluby. Za hodinku přistáváme u anglických břehů. Z lodi 
vyjíždíme již vlevo, přístav opouštíme, aniž by nás někdo kontroloval, tentokrát si vybrali druhé, a na prvním kruháči 
točíme na levou ruku. Trošku divný pocit. Chce trošku opatrnosti a nepodcenit levostranný provoz. Za dva, tři dny se dá 
na to velmi dobře zvyknou. Já nejsem v Anglii poprvé, David s Martinem to mají těžší. Z Doveru vyrážíme po M 20 na 



Londýn, pak  jižním obchvatem M 26, M 25 smět Birmingham. Na tento obchvat se najíždí poměrně daleko před 
Londýnem. Ten kdo to přepálí a mine se, bude se snažit projed Londýn středem. Což nedoporučuji, ztratíte spoustu času 
a hustota dopravy je naprosto šílená. 
 Kličkujeme mezi auty po londýnském obchvatu, provoz velký snažíme se dodržovat rychlostní limit 112km/h. Což se 
nám moc nedaří, jezdí se tu tak 125 – 130. Měřené úseky mají angláni označeny. Bílá cedule s označením radaru, které 
jsou umístěny většinou na dálničních mostech u těch se mírně doprava předpisově zpomalí a za ní zase zrychlí. 
Všímáme si menší hustoty benzínových pump u dálnic. Jsou označeny SERVICE a v mnoha případech nejsou přímo u 
dálnice, je nutné k nim sjíždět. Pokud k nim nezajedete včas, nebo je minete, může nastat problém s palivem. Zvláště na 
supersportech. Což se nám stalo. David s Martinem mají sucho v nádrži a musíme sjet z dálnice a dát se do hledání 
pumpy. Ta je u místního Tesca, ke které nás navede anglán v Oktávce. Což přináší zdržení a nepříjemné situace, 
protože na semaforech se nám podařilo se navzájem ztratit. U pumpy se ale všichni potkáváme tak je to O.K. Kluci se 
dohodli že budou radši tankovat každých 150 km aby měli rezervu na případné hledání pumpy. S Black Birdem to 
neřeším, ten má dostatečný dojezd. Po tankovacím extenpore vyrážíme na M40 směr Birmingham. Na odpočívadle před 
tímto městem se naše cesty na pár dní rozdělí. Martin a David míří za svým známým, který maká v Anglii. Trajekt mají 
blokován až na 5.6. Potkáme se až na Manu. Sám vyrážím na Liverpool, Preston po M6. Blíží se večer a provoz už není 
tak velký. Trochu se zapomínám a místy svištím přes 160 km/h. Předjíždím policejní auto poněkud vyšší rychlostí, než 
je zdrávo. Policajt stihne zatroubit a pohrozí na mě prstem. Zpomaluji na 120 a jedem vedle sebe. Vysílám oční kontakt 
''já nic já muzikant''. Čekám, co se bude dít. Policajt spokojeně pokýve hlavou a ukáže vztyčený palec. Jedem několik 
kilometrů vedle sebe a usmíváme se jak paka. Zpomalí, aby se podíval zezadu na moji SPZ. Pak zase zrychlí, aby mě 
dojel a znovu ukázal vztyčený palec. Ocenil kilometry strávené v sedle motorky. Naštěstí na blíží sjezd, dává blinkr a za 
mohutného troubení sjíždí z dálnice. Signál pro mě abych otočil plynovou rukojetí. Jedu sám a cesta ubíhá rychle. Před 
Prestonem tankuji po 300 km. Dnes ujeto 750 km a plavba přes La Manche. Do Heyshamu zbývá cca.100 km. To si 
nechám na zítra. Ubytovávám se v hotelu na dálničním odpočívadle za 38 liber. Sundám jen kufry z motorky a parkuji 
na hotelovém parkovišti. Nechce se mi hledat kemp a stavět stan. Přifrčí dva španělé na Goldwingách, ptají se na cenu 
ubytování a zůstávají také. 
Navíc je zde free WIFI připojení tak vyřizuji pracovní maily a posílám první fotky domů. Večeře v místním Mc 
Donalds. Kolem 22h. usínám pěkně v peřinách.   
  
2.6.2009 
 
Vyspal jsem se do růžova. Snídám na pumpě. Nemusím nic balit, jen na sebe hodím kombošku a na motorku cvaknu 
Giviny. Do Heyshamu to je hodinka cesty. Časová rezerva je obrovská, loď na Man mi odjíždí až večer. I tak rozhoduji 
jet do přístavu a zkusit, zda bude možné jet lodí dříve. U odbavovacího okénka upozorním, že rezervaci mám až na 
večerní trajekt. Sonduji, zda je možné jet dříve. Dívčina zvedá telefon a kamsi volá. Vrací mi rezervaci a posílá mě do 
kanceláře společnosti uvnitř terminálu. Vidím to špatně, do přístavu najíždí spousta motorek i automobilů. Připadám si 
jako na velkém motorkářském sraze. Z kufru vytahuji pro jistotu úplatek v podobě piva. Jedno oželím, hlavně že tu 
nebudu muset tvrdnout. V kanceláři lámavou angličtinou vysvětluji můj problém. Úředník bere moji rezervaci, něco 
cvaká do počítače, já mu mávám před nosem Pzeňskou 12 v plechu a vysílám prosebné pohledy. Tváří se strašně 
důležitě. Oznamuje sorry boys loď je plná ale na konec dodá: ještě jedna motorka se tam vejde, loď odplouvá za jednu 
hodinu. Poděkuji, dávám mu pivko, které přijímá. U kasy dostávám nový čárový kód a jedu do plechové odbavovací 
haly. Celní úředník jen ledabyle kontroluje kufry, neshledává nic podivného a posílá mě na konec štrůdlu motorek 
čekajících na nalodění. Koukám kolem sebe a vidím doslova směsici národů, Angláni, Němci, Italové, Španělé, Fini, 
patička Švédů. Kolem projede dodávka a Passat s čekou značkou na vleku dvě motorky. Jedou ovšem na jinou loď, 
později se s nimi potkávám v kempu na  Glenlough  Farm. Vše se dává do pohybu, startují se motorky a jako velká 
burácející lavina se valí do útrob lodi. Loď je narvaná k prasknutí. Motorky se staví těsně do dvou řad k zábradlí a 
uvazují se lany. Dost nešetrné parkování, vše těsně k sobě. O nějakou oděrku zde není nouze. Místy se motorky snad i 
dotýkají. Je teplo tak bundu od kombinézy a helmu nechávám na motorce přichycenou gumicukem jako každý. Nic se 
neztratí. Na lodi dávám oběd, točené pivko, něco fotím. Sluním se, pokuřuji na horní palubě a netrpělivě vyhlížím 
manské břehy, ke kterým přirazíme po třech hodinách plavby. V podpalubí burácejí motory a vše se hrne ven z lodi. 
Nejdříve motorky, těch tu je nejvíc. Auta musí počkat. Provoz jako v Pařižu. Všude samé motorky, vpravo, vlevo, přede 
mnou, za mnou a na každém parkovišti. Vyjíždím z přístavu a parkuji u infocentra místního terminálu. Nasávám 
atmosféru, která se nedá popsat, ale musí se zažít. Vítejte na Manu !!! V infocentru dostávám zdarma mapy ostrova, 
seznam kempů  atd.. U motorky potkávám Andreje, pochází ze Slovenska a na Manu je již 10 let. 
Zrovna se živý jako řidič taxíku a u terminálu má štafl. Zdravíme se jako krajané. Hned mi vysvětlí cestu do kempu, vše 
podstatné, jak to na Manu chodí, na co dát majzla, no prostě spoustu důležitých informací i ohledně závodů. V průběhu 
pobytu na Manu se s Andrejem setkáváme ještě několikrát, a vždy to bylo setkání velmi příjemné a přátelské. Na Manu 
je dnes první den kvalifikačních  jízd. Abych se dostal do kempu Glenlough, musím počkat na jejich ukončení. Z 

Douglasu vyrážím směr Union Mills. Přijíždím až k trati a sleduji závěr kvalifikačních jízd sajdkárů. Je to sřelba 

největší, umocněná tím, že se jezdí těsně kolem domů a kamenných zídek. Po ukončení jízd profičí po trati maršálové 
na nových er jedničkách dva jaguáry a traťáci uvolňují zátarsy. Ze závodní dráhy se stává normální silnice. Kemp 
nalézám rychle, po pravé straně před Glen Vine. Platím devět nocí, dostávám kartičky s čárovými kódy do sprchy. Na 
recepci je docela frmol, zde se potkávám s dalšími Čechy, které jsem zahlédl už v Heyshamu. Dovezli své motorky na 
Passatu a v dodávce. Stavíme stany a budujem základní tábor. Dlouho do noci klábosíme u pivka. 
 
 
 



3.6.2009 
 
Druhý den kvalifikačních jízd, které začínají kolem 17h místního a něco po 15.30 dojde na uzavírání trati. Do té doby 
spousta času a tak hurá do sedel. Notně natěšeni, hned ráno vyrážíme na vlastních motorkách projet slavnou trať TT 
Course. Musím přiznat, že tato trať nejde srovnat vůbec s ničím. Je to prostě Man!!! Ještě si zvykáme na levostranný 
provoz, na křižovatkách pozor auta přijíždí z prava. Vyrážíme na Crosby a začínáme tahat na pilu. Rychlostní limity se 
jakž takž snažíme dodtžovat v obcích, ale jakmile kolem proletí pár anglánů, jedem taky a držíme se jich. Policie na 
Manu je prý v konání TT schovívavější, ale velké překročení rychlosti neodpouští. Trať, jejíchž délka je přes 62 km, má 
spoustu zatáček a horizontů, kolem domy, sloupy, kamenné zídky, koleje - masakr největší a těžké na zapamatování. 
Navíc povrch trati je místy hoooodně nerovný. Smekám před těmi, kdo to tu mají najeto. Jedeme ve svižném tempu, na 
kolínko to sice není, ale stupačka sem tam drnkne o zem. Radši při zemi, nejprve odjet pár kol a rozkoukat se. Křížků 
kolem trati je víc než dost. Navíc se „leknu“ skoro v každé zatáčce auta jedoucího proti mně v pravo. Člověk pak není 
uvolněný na motorce a kdoví jak by řešil nějaké krizové situace. Takže s respektem. Míříme na sever, Kirk Michael, 
Sulby. V Ramsey u pumpy stavíme, fotíme a zdělujem si zážitky s tratě. Je to něco neskutečného. Čeká nás horská část 
okruhu, tu měl nejraději Franta Štastný a vůbec se mu nedivým. V této části je provoz veden jednosměrně a není na ní 
rychlostní limit. Policie jen přihlíží, v případě nehody posbírá trosky motorek a párkrát za den letí nahoru sanitka. 
Nejhorší je se zamotat do chumlu „sřelců“ různých kvalit na různých strojích a o prekérní situace není nouze. Velká 
část návštěvníků je z Evropy  kde se jezdí vpravo do toho angláni, co se sem přijeli asi nejspíš zabít, zvyklí nalevo 
(někteří to tu mají opravdu najeto a letí ukrutnou kládu). Rozvášníme se i mi, digitální display na rovinkách přes 230, 
rychlé zatáčky 130 – 140. Paráda. Dojíždím partičku holanďanů jedoucích vlevo, před pravou zatáčkou nasadím na 
předjetí. Podřadím o jeden kvalt dolů a pěkně pod plynem motorku ve 130 pokládám do pravé zatáčky v domnění, že o 
mě ví, ho podjíždím, jsem lehce před ním. Holanďan najednou stříhá zatáčku a cpe se na mě, koukám před sebe dál do 
zatáčky a najednou cítím kontakt. Snažím se levou nohou na naklopené motorce ho nějak odkopnout. Zavrávoráme oba 
dva, ale ustáli jsme to. Fujjjj. Ještě se vyválet na Manu hned první den. U Dunlopa zastavuji musím to rozdýchat a 
kontroluji motorku, zda nepřišla k újmě po tvrdší pusince.  Holaďan zastavuje také a mírně bledý se omlouvá. 
Neuvědomil si prý, že vAnglii se předjíždí v pravo.  Zbytek výpravy čeká v první vesnici ve sjezdu z horské pasáže, a 
diví se kde že jsem tak dlouho. Fotíme se s místním policajtem na Pan Europanu, který si chystá trojnožku pro umístění 
radaru. Zřejmě proto, aby zkrotil bykery a jasně dal najevo, že zde už platí rychlostní limity. Jako první to zjistí Ital 
jedoucí na nové R1. Na úseku kde je povolená rychlost 30 mil/h ( něco přes 50 km/ h) klesání do vesnice  mu radar měří 
nějakých 83,5 mil ( přes 140 km/h ). Což neukecá,  policista je velmi důrazný a Ital platí pokutu 430 liber, a to má štěstí 
že je TT a motorkáři jsou zde vítaní hosté. Od Andreje se později dozvídám, že takové překročení rychlosti se trestá za 
normálních okolností a nebo kdyby někoho ohrozil částkou kolem 2 000 liber, popř. zákaz řízení vozidla po dobu 3 
měsíců. Platí se na místě, hotově  anebo kartou. Jinak dochází k zabavení vozidla. Cítíme s hříšníkem a usměrněni touto 
scénkou jedeme do Douglasu už v „poklidném “ tempu. Testujeme místní restauraci, anglická kuchyně nic moc. 
 
Trať se uzavírá, začínají kvalifikační jízdy motocyklů. Od startu delší rovinka, pak klesání dolů, pravá zatáčka a 
stoupání se dvěma horizonty. Indi tomuto úseku říká „peklo“. Schováni za betonovou zídkou, necelý 1m od trati. 
Pořadatelé nás důrazně upozorňují, že nesmíme v žádném případě „vyčuhovat“ do trati. Startuje první motorka. 
 To co vidíme a slyšíme hooodně předčí naše očekávání. Jekot maximálně vytočeného motoru, motorka letí z klesání do 
pravé zatáčky na milimetry těsně k betonovému obrubníku, za kterým je kamenná zeď. Slyšíme jak, kapoty drhnou v 
náklonu o nerovnosti, odněkud lítaj jiskry. Ani náznak ubrání plynu, najíždí na první horizont, přední kolo se zvedá 
vysoko nad zem. Cítíme tlakovou vlnu a teplo od motorky. Vše v rychlostech kolem 200 km/h. Motorka podivně 
tancuje, ale jezdec drží plnej, řadí nahoru, letí na druhý horizont a zmizí. Několik vteřin nejsme schopni nic říct a jen se 
na sebe díváme. Asi bude třeba přehodnotit vše, co jsme na motorce zažili. Slova jako střelba, kalup, nářez tu jsou 
předkládány v jiných dimenzích. Hlava to nebere a rozum už vůbec. Letí další a to samé. Neskutečná prasárna.  Mrda 
jak sviňa. Jinak se to nedá komentovat. Smekám před všemi, kdo se byť jen postaví na start tohoto závodu. 
Indi jel skvěle, nejlepší z nováčků kolo dal za 19.17min. Neskutečné. A až si dáte celý okruh na Manu tak i 
nepochopitelné. 
 
4.6.2009 
 
Hned ráno se dovídáme smutnou novinu. Fotograf od Indiho Libor Krmášek leží v nemocnici Nobles Hospital. Při cestě  
ze včerejších tréninků se čelně srazil s autem, když se místo do levého pruhu zařadil do pravého. Přejeme si jeho brzké 
uzdravení. Navštěvujem Indiho v depu, kde nepanuje zrovna dobrá nálada. Není divu, zranění Libora jsou vážná. 
Vyjadřujem solidárnost a snad se vše v dobré obrátí.  
Odpoledne kvalifikace. 
 
5.6.2009 
 
 Dozvídáme se, že Libor je z nejhoršího venku a má být převezen do Liverpoolu - potěšující zpráva. 
Indimu shořel „ závodní alternátor“ -  špatná zpráva. Motorka má o 3-4 koně míň. Dál pojede se seriovkou. 
I tak je nejlepší z nováčků, jel super. Odpoledne doráží na Man Martin s Davidem. Čekám na ně v přístavu a po nákupu 
pivní baterie v Tescu fičíme do kempu. Následuje přivítání a degustace... 
 
6.6.2006 
 
Sobotní závody zrušeny- prší, prší a prší. Trávíme sobotu v pivním stanu. 



7.6.2009 
 
 Je neděle, volný den, závody se nejedou. Na Manu tzv. Crayzy Sundeys (bláznivá neděle). Všichni jezdí po trati TT jak 

o dušu, mnozí v různých kostýmech či převlečení. My vyrážíme pojezdit po ostrově, je tu spousta věcí, které stojí za to 

vidět. Sever Point of Ayre maják, Calf of Man na jihu, museum Nortonu v Douglasu, Peel s krásným hradem a Laxey. 
 Procházka po depu završí příjemný den. 
 
8.6.2009 
 
Dáváme dvě kola po TT Course, už známe záludná místa a pár zatáček. Zapamatovat si celý okruh v tak krátké době je 
nemožné. Rokycanská partička zakoupila v depu kameru Hero tak se točí záběry z motorek. Paráda. Funguje to skvěle. 
Na 37. pořadatelském postu zastavujeme u pomníčku Petra Hlavatky, který zde zahynul v roce 1991 během 
kvalifikačních jízd. Těsně před cílem, chybělo de fakto pár stovek metrů. I takový dokáže být Man. Večer jdeme na 
pivko s Indim, Veronikou a dalšími krajany, kteří na Manu žijí a pracují. Nálada je báječná a pivní stany na nábřeží 
praskají ve švech. Indi dá jen jedno pivko a musí brzdit. Zítra ráno jede závod a musí být v pohodě. Přejeme mu štěstí a 
hlavně aby dojel celý. 
 
9.6.2009 
 
Začátek závodu. Dorazil i Rossi (moc ho nemusím- mimozemštana) a dává čestné kolo spolu s …....Indi jel za 19.07 a 
19.03. Super. Celkově 32 místo. 
 
10.6.2009 
 
Start v 10.15h je odložen o 30 min. V Kirk Michael prší. Nakonec se závod jede. Indy doslova letí po trati, která je 
místy mokrá. Sedlo mu to. Ztrácí na Mc Guinnesse pouhých 5s. Nechápeme. Dokončuje kolo na báječném 12 – ctém 
místě. Místní rádio TT to omílá pořád do kola. Anglán sedící vedle nás už ví odkud jsme a zvedá palec pokaždé, když 
zazní v rádiu Indiho jméno. Indy jede sřelbu a sklízí uznání. Na nováčka věc neuvěřitelná. Se stopkami na mobilech 
čekáme další Indiho průlet. Měl by tu být za 19 – náct vteřin a něco. Máváme vlajkou, fandíme, držíme palce i na 
nohách. Indi nejede. Z rádia od přísedícího anglána se dovídáme, že Indi stojí s porouchou převodovky na Ballaugh 
Bridge. Smutný konec skvěle rozjetého závodu. Hlavně že je v pořádku.  Navíc trať je uzavřená a pořadatelé ho tam 
nechají „vytvrdnout“ několik hodin. 
V kempu večer nastává balení, rokycanská partička zítra ráno odjíždí a evidentně se jim nechce. Zkouší v přístavu 
posunout odjezd na příští dny, ale trajekty jsou zcela plné a vrací se s nepořízenou. To je na ožrání..... 
 
11.6.2009 
 
Vyrážíme za Indim do depa ho poplácat po zádech za včerejší výkon. Je trochu smutný, že motorka nevydržela až do 
cíle. Nevadí. Příště. U nás je King. Odpoledne přijel Andrej a vyrážíme na výlet po ostrově. Potupně autem, aspoň je 
nějaká změna. Je to divný pocit sedět v autě vlevo a nemít tam volant. Jedeme do Peel na prohlídku hradu. Na Manu se 
jezdí ještě závody motocyklů na okruhu Jurby Road Circuit a také na Billown Circuit které nám chtěl Andrej ukázat. 
Upozorňuje nás na místo, kde působí magnetické pole. Při neutrálu auto samo od sebe se dá do pohybu v mírném kopci. 
Zabrzdíme ruční brzdou, auto zastaví. Odbrzdíme a do kopečka se pomalu ale jistě rozjedeme. Večer loučení, zítra se 
jede poslední závod a mi odjíždíme z Manu zpět domů. 
 
12.6.2009. 
 
Martin s Davidem odjíždí trajektem už ráno v 9.00h. Já až k večeru. Nabalím motorku už dopoledne, z kempu bych se 
kvůli závodům nedostal včas na trajekt. Už sbalen a v plné polní sleduji poslední den závodů, naposledy projíždím po 
nábřeží a vychutnávám poslední chvíle na tomto krásném ostrově. Kolem 17.h najíždím na trajekt a za hodinu odrážíme 
od manských břehů s přáním, že se sem ještě musím vrátit. Ve 21.00h jsem v Liverpoolu a vydávám se směr Londýn. 
Jedu až do půlnoci. Sjíždím z dálnice a ptám se na kemp. V blízkosti žádný není, což se dovídám od staršího pána 
venčícího pejska. Nabízí mi plácek za svým domem. Ani nestavím stan, jen rozdělám kalimatku a praštím sebou do 
spacáku u motorky.  
 
13.6.2009 
 
Ráno vstávám brzy. Balím spacák a karimatku. Od hostitele dostávám pravý anglický čaj a vyrážím. Dnešní cíl 
Reading, 30 mil západně od Londýna, kde navštívím svého kamaráda Vořecha. Prošmejdíme pár obchodů s motorkama 
jak novýma tak ojetýma. Nestačím se divit. Nová R1 po přepočtu na koruny stojí 315 000,- Kč v Česku je aktuální cena 
419 990,- Kč. To je bez mála o 104 000 méně. O ojetých motorkách ani nemluvím, radši pomlčím nebo tu svoji nikdy 
neprodám.... Večer klasika, na pivko a vyprávění zážitků s Manu. 
 
 
 
 



14.6.2009 
 
V 7.h vyrážím z Readinku za dvě hodinky jsem v Doveru a i hned najíždím na loď. Ani nestíhám dojíst oběd a už 
přistáváme v Calais. To je fofr. V 10.30 už ukrajuji první kilometry po francouzké dálnici. Nazpět jedu stejnou cestou 
ale vše je nějak rychlejší. Jedu sám, tankuji po 300 km a na nikoho nečekám. Výhoda osamoceného cestování. Nasazuji 
dálničních 150 – 160 km/h. Belgii a Holandsko jen tak profičím a v Německu už mažu místy po dálnici i 170 km/h. 
Dortmund, Kassel, Eisenach, Jena. Prdel na sračky. Nechce se mi spát v Německu, těším se na guláš nebo vepřo,  
knedlo,  zelo. V 21.30 jsem na Vojtanově a přistávám v Chebu. Dnes najeto 1 190km. Stačilo. Všímám si zhoršení 
stavu silnic, mizerného značení, guláš je nic moc a neochotná obsluha bez úsměvu. Vítejte doma!! 
 
15.6.2009 
 
Odjezd z Chebu, totální zácpa na Barandovském mostě. Při předjíždění kolony nevraživé pohledy plechovkářů,  abych 
nekřivdil našli se i tací co uvolnili cestu proplétající se motorce s kuframa. Za Hradcem Králové jsem svědkem malé 
nehody dvou osobních aut, jen pomuchlané plechy vše o.k. Za hodinu sjíždím z Mohelničáku, hladím Blacka po nádrži. 
Celou cestu šlapal jako hodinky, tak si to zaslouží a doma pozdní oběd s rodinkou. 
 
Na závěr :  
Celkově najeto 6 750km, s toho 1 350 km po Manu (každý den cca, 150 km). Celý výlet přišel zhruba na 35 000,- Kč. K 
tomu je nutno započítat ještě servis motorky cca 10 000,- Kč, nové gumy 6000,- Kč. Všeho všudy 51 000,- Kč. Zdá se 
to moc? Rozhodně to ale stojí za ten zážitek, ten vám nikdo nesebere a v životě přijdete o víc. 
 
 

 


