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JAWA na polárním kruhu 2014: 

Účastníci:   Václav Barbořák  Jawa 250 typ11 (1947) + PAV 41 

   Petr Fišer   Jawa 250 typ11 (1948) 

   Jaroslav Jančík   Jawa 250 + sidecar 

Navštívené země:  PL – S – N   

Dosažené cíle:  Geirangerfjord  –  jeden z nejpěknějších fjordů UNESCO 

   Trollstigen –   cesta vyhledávaná hlavně motorkáři 

   polární kruh –   dosažení hranice severního polárního kruhu  

      (nejvzdálenější bod trasy)  

Ujetá vzdálenost:  5848km 

Spotřebovaný benzin:   206L / Jawa Pérák solo (průměrná spotřeba 3,52L / 100km) 

Fotky na rajčeti:  http://fpetr.rajce.idnes.cz/ 

Přihlašovací jméno: Skandinavie 

Heslo:    s2014 

 

Úvodem 

 S nápadem vydat se na našich Jawičkách na cestu napříč Skandinávií jsme si pohrávali již delší 

dobu. Prvotní impulz přišel od našich přátel těsně poté, co jsme se předešlý rok vrátili z naší první 

zahraniční „výpravy“ napříč 

rakouskými a italskými Alpami. První 

diskuse tak proběhla už asi tři týdny 

po návratu z Alp na Čáryfukově srazu 

Péráků. Tam jsme také s Vaškem do 

party „přibrali“ Jarka, který tvrdil, že 

je odhodlaný vydat se na tak 

strastiplnou cestu i se svou 

sajdkárou. Musím přiznat, že docela 

dlouho jsme záměr jet právě do 

Norska nebrali zcela vážně – spíše 

jsme jej považovali za hec, kterým 

jsme se při každé možné příležitosti 

navzájem dobírali, neboť nám všem 

bylo jasné, že přinejmenším získat 

dovolenou na minimálně tři týdny 

v kuse nebude nic snadného. A tak 
Obr. 1 – příprava na cestu – zkouška nosiče  
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čas ubíhal a my si najednou uvědomili, že pokud chceme skutečně jet, máme nejvyšší čas začít se na 

cestu chystat. Doteď nechápu, jak se to mohlo povést, ale najednou tu byl den odjezdu a my vyráželi 

na cestu v plném počtu – já (Petr Fišer) a Vašek Barbořák na Jawách 250 Pérák a Jarek Jančík na 

Kývačce 250 s až povrch naloženým sidecarem, ve kterém vezl mimo jiné i jeden kompletní náhradní 

motor. Neuvěřitelné!  

   A proč zrovna Skandinávie? Lze najít dost důvodů proč nejet (nestálé počasí, nutnost 

cestovat trajekty, dlouhé vzdálenosti, cena pohonných hmot a jídla), ale přece jen nakonec převážila 

touha vydat se někam dál. Tam, kde nejde jet jen tak na víkend na otočku, do krásné a stále drsné 

přírody, která je tak odlišná od té naší. A samozřejmě svůj podíl měla i snaha dokázat si, že takovou 

cestu zvládneme my i naši zasloužilí veteráni.     

 

Tranzit přes Polsko  

2.8. sobota (436km) 

 V týdnu před plánovaným odjezdem ještě po telefonu dolaďujeme poslední organizační 

detaily - kdo co vezme k sobě za nářadí, stan, díly, atd... Přesto, že s námi jede sajda, je místa málo a 

tak se řídíme následujícími prioritami: díly a nářadí k motorkám, jídlo a nakonec oblečení. Já beru 

kupu nutných věcí pro motorku - viz foto 1, jednu větší cestovní tašku s jídlem - v Norsku jsou ceny 

jako v ČR, jen kurz je 1:3,4 :-( a menší 

tašku s oblečením. Těsně před 

odjezdem se dovídám, že přes Polsko 

vyrážíme s Vaškem sami – Jarek 

vytížen prací se nestíhá nachystat a 

tak je domluveno, že se setkáme až 

ve Swinoujšti před trajektem, kam 

dojede autem s motorkou na vleku. 

Cestu nijak podrobně naplánovanou 

nemáme – máme jen přibližně 

zjištěné spojení trajekty do Švédska a 

papírové mapy. Trasu hodláme 

plánovat vždy tak dva dny dopředu a 

cíl je jednoduchý: když to pojede, 

dojet co nejdál :-).  

 V den odjezdu, tedy v sobotu ráno, brzo vstávám, naposledy kontroluji nabalenou motorku a 

zkouším se „nanečisto “ projet po vesnici, abych se přesvědčil, zda se s tak naloženou věcí dá vůbec 

jet. Do prvních zatáček mám sice trochu problém vůbec se nějak nasoukat, ale přesto usuzuji, že to 

„nějak“ půjde. Poté už má vše rychlý spád. Kolem desáté doráží Vašek, probíhá loučení a následně 

vyrážíme na cestu. Do Polska nás jede doprovodit ještě bratr a tak jsme nakonec i pro tuto chvíli tři. 

Jedeme směr Mohelnice, Králíky, Klodzko. Je krásné letní počasí, provoz minimální a tak nám cesta 

poměrně rychle ubíhá. Já si zvykám na jízdu s přetíženou motorkou a občas zkouším natáčet první 

záběry na onboard kameru. Za hranicemi se loučíme s bratrem, dotankováváme a dále už 

pokračujeme sami dva vstříc Polsku, jeho cestám a především řidičům. Polskem se nejdříve 

prodíráme po cestách nižších tříd podél hranice přes Swidnicu, Jawor až dorážíme do Legnice. Tam 

Obr. 2– Před odjezdem. (Chybí Jarek, navíc bratr Martin - uprostřed)    
 



3 
 

doplňuji benzin už i já, ale hlavně zde 

potkáváme klub Verolexářů, kteří jsou 

na okružní cestě po Polsku. Právě jedou 

na prohlídku místního zámku a tak 

zastavujeme také a alespoň na chvíli 

prohazujeme pár slov. Zbytek dne 

trávíme na rychlostní cestě E65 a 

snažíme se najet pokud možno co 

nejvíce kilometrů. Den uzavíráme v poli 

za vesnicí poblíž Swiebodzinu, kde si 

děláme první jídlo (polévky Vitana ve 

vaničce – opravdu dobré, jen trochu 

nepraktické na motorku, hrozí 

protrhnutí víčka). Vašek volá Jarkovi, 

který je ještě doma, aby pobral některé 

zapomenuté věci, ochutnáváme výbornou slivovicu, kterou jsme na cestu dostali od Olina 

Velikovského a jdeme spát (stan veze Jarek autem, takže na plachtu pod širák – jen kdyby ti komáři 

tolik nežrali).  

3.8. neděle (301km) 

 V neděli, stejně jako předešlý den, panuje již od rána krásné slunečné počasí. Ze zásob 

snídáme, balíme věci a chystáme se na další cestu. Polsko bereme pouze jako tranzit a tak nás tento 

den nečeká nic jiného, než kus cesty po na Polsko pěkné, ale nezáživné rychlostní silnici E65. I když to 

máme do cíle dnešní etapy – Kolčeva pouze 300km, nehodláme se nikde zbytečně zdržovat, protože 

nás tam čekají Vaškovi rodiče a sestra s rodinou, kteří jsou zde na dovolené (máme u nich domluveno 

dočasné zázemí). Cestou mimo benzinové stanice zastavujeme jen jednou a to u nově postavené 

sochy Krista, která je vystavěna na umělém kopci a lze ji tak vidět z poměrně velké dálky. Vašek v tu 

chvíli zrovna potřeboval někde sjet z hlavní cesty, protože si všiml, že má volnou rozetu, která mu 

nyní docela dost háže. Společně se však shodujeme na tom, že do Kolčeva to musí vydržet a teprve 

tam případně provedeme opravu 

(rozeta nakonec vydržela v tomto stavu 

odjet celou cestu ...)     

 Brzy odpoledne dorážíme do 

Kolčeva, kde jsme oba náležitě přivítáni 

a ani nám tak nepřipadne, že už jsme 

pěkný kousek od domova. Zároveň 

s příjezdem se však dovídáme i jednu 

ne zrovna příjemnou věc – Jarek, který 

nás měl dnes dojet, měl hned 

v Mohelnici defekt na vozíku. Musel 

čekat, až mu přivezou novou 

pneumatiku a dorazil tak až pozdě 

v noci.  

Obr. 3 – Loučení na hranicích  
 

Obr. 4 – Ubytování v Kolčevě    
 (Jarek zde nechává zaparkované auto i s vozíkem) 
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Trajektem Swinoujště (PL) – Ystad (S) 

4.8. pondělí (27km) 

 V pondělí poprvé lehce přehodnocujeme plán. Rozhodujeme se nejet na trajekt do Ystadu 

hned ráno, ale vyrazit až odpoledním spojem. Dopoledne tak věnujeme především na dokončení 

přípravy Jarkové motorky na cestu (doteď jela na vleku) a dobalení věcí, které vezl Jarek v autě.  Ještě 

se stíháme zajet vykoupat k moři a odpoledne již vyráží naše malá kolona doprovázená i dvěma 

automobily do nedalekého přístavu Swinoujště, odkud měl vyplouvat náš trajekt. Jaké nás ale 

v přístavu čekalo překvapení, když se dovídáme, že nejbližší spoj vyplouvá až v jedenáct večer! Ne, 

výjimečně to nebylo špatnou přípravou, ale informace, které jsme před odjezdem vyčetli na 

internetu, z nějakého důvodu neodpovídaly skutečnosti. Rozhodujeme se jak dál. Vracet se? Nebo 

zůstat a čekat půl dne na další spoj? Je nám to nepříjemné především proto, že je s námi prozatím i 

Vaškova rodina a my je tak nyní zdržujeme. Po krátké poradě nakonec vyhrává varianta využít volný 

čas k prohlídce přístavu a města. Prohlížíme si jednotlivé trajekty v přístavu i bojové lodě polského 

námořnictva. Jelikož část města je vlastně ostrovem, jedinou možností, jak se do ní dostat je lodní 

doprava. Ta je zde provozována několika menšími trajekty pod záštitou MHD. Pendlují vždy dva proti 

sobě a cestující vozí zdarma! Hned toho využíváme a necháváme se svést na ostrovní část. 

 S blížícím se večerem a naloděním začíná panovat lehká nervozita, protože s jízdou na 

trajektu nemá ani jeden z nás žádné zkušenosti. Máme tak hlavně obavy, jak bude probíhat  

kurtování motorek, nebo zda nebude nájezdová plocha na trajekt příliš kluzká. Lístky se nám však daří 

v pořádku koupit a tak už se soustředíme jen na to, abychom po vyzvání na trajekt správně najeli. Zde 

je nutno vyzdvihnout technickou obsluhu lodi Skania od UNITY LINE, která svou úlohu splnila opravdu 

bravurně a nedala nám prakticky žádnou šanci udělat nějakou chybu. Nejen, že nás přesně na loď 

přes přístav navedli, ale sami nám motorky i přikurtovali. Sám jsem tak pro jistotu na motorce pouze 

odpojil baterku a vzal si pár nejnutnějších věcí s sebou, neboť během plavby se nesmí u vozidel 

setrvávat (co jsme trochu podcenili, bylo zapamatovat si nejen číslo paluby, ale i její oddíl – příště 

lépe).   

  

 

Obr. 5 – Swinoujště – trajekt vozící chodce i automobily na ostrovní část města. 
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 Vyjíždíme výtahem do patra, kde se nachází recepce a protože jsme si nepřiplatili za kajutu, 

hledáme tzv. společenskou místnost. Poté vystupujeme na horní palubu a vyčkáváme na odjezd 

z přístavu. Mezitím se již prakticky setmělo a vyplutí tak vypadá o to efektněji. Kocháme se pohledem 

na krásně osvětlenou hladinu moře a fotíme si plavidla všemožných velikostí - nákladní, osobní, 

vojenské i civilní, které míjíme. Po chvíli začíná mrholit a tak se jdeme schovat dovnitř. V kajutě nás 

však čeká nemilé překvapení – je plná lidí, kteří si dopředu zabrali místa. Trajekt má plout přes celou 

noc až do rána a tak každý hledá nějaké vhodné místo, kde by se mohl vyspat. Spousta lidí, kteří si 

místa zavčas zabrali, tak nyní leží přes celou řadu sedaček a zabírají místo ostatním. Mě a Vaškovi se 

daří uzmout místa alespoň na 

sednutí, Jarek nakonec odchází o 

palubu níž, kde ještě nějaké místo 

také ukořistil.  Moře je klidné a 

tak se dá zprvu docela dobře spát, 

ovšem po pár hodinách jsem 

z židle tak pokroucený, že už 

nemohu usnout. Všímám si, že 

Vašek také nesedí, ale leží 

nedaleko na zemi v rohu vedle 

odpadkového koše :-). Zprvu mě to připadá zábavné, ale nakonec uznávám, že je to jediná možná 

varianta, jak se alespoň trochu vyspat a tak si lehám na zem také. Nutno však podotknout, že jsme 

nebyli žádnou výjimkou a tak přes noc vznikalo mnoho komických situací, kdy se lidé navzájem 

doslova přeskakovali. 

 

Obr. 6 – Scania – trajekt do Ystadu. 

     Obr. 7 – Scania – pohled z paluby  
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Švédsko – benzín, benzín a zase ten proklatý benzín ... 

5.8. úterý (353km) 

 Brzy ráno připlouváme do švédského Ystadu. Obloha je celá zatažená a posetá doslova 

olovnatými mraky, občas mrholí. Asi tak jsem si vždy v obavách Skandinávii představoval a nyní to 

vypadá, že nás hned od začátku hodlá přivítat v celé své parádě. Za chvíli však lodní siréna ohlašuje 

příjezd do přístavu a tak na velké dumání není čas. Balíme se, hledáme Jarka a následně jdeme 

k výtahu, kterým sjíždíme do útrob lodi k našim 

strojům. Dole to však vůbec nepoznáváme. 

Paluba je k prasknutí přeplněná automobily a 

kamiony všeho druhu doslova zrcátko na 

zrcátko. Snažíme se protáhnout na druhou 

stranu k vratům, kde by se měly nacházet naše 

stroje, ale žádné tam nevidíme! Lehce se mě 

zmocňuje strach, že už svoji Jawku snad nikdy 

v této změti nenajdu. Kluci však zachovávají 

chladnou hlavu, vracíme se výtahem k recepci – 

našemu výchozímu bodu a asi na třetí pokus 

nacházíme správný oddíl paluby, kde jsou 

motorky v naprostém pořádku.  Jakmile vidíme, 

že se vozidla před námi začínají pohybovat, startujeme i my a za dunivého burácení, které se 

v podpalubí značně rozléhá, popojíždíme pomalu vpřed. U vrat řídí výjezd vozidel několik 

„regulovčíků“, ale jakmile nás zpozorují, okamžitě nám dávají přednost a pouští nás mezi prvními 

(pohled do zpětného zrcátka mě ubezpečuje v tom, že to nebylo ani tak projevem jejich sympatií, 

jako spíš oblaky dýmu, který nebezpečně zamořoval celé podpalubí :-)).     

 Vyjíždíme tedy ven z lodi a za ranního rozbřesku vedeni ostatními kamiony se proplétáme 

přístavem směrem ven do města. Provoz naštěstí takhle zrána není velký, počasí se jakš takš drží a 

tak se plni očekávání vydáváme na cestu. Jedeme po cestě číslo 13 přes Sjöbo, Hörby a Höör směrem 

na Ängelholm. Hned za Ystadem nás míjí polský motorkář na stroji Yamaha Virago, s kterým jsem 

kecal v noci na trajektu, když jsme oba dva totálně zkroucení z „perfektních“ židlí už nebyli schopni 

dál spát. Jede téměř stejnou trasu jako my, akorát jeho cestovní rychlost je poněkud vyšší a tak nám 

po chvíli mává a mizí v dáli. Projíždíme poměrně rovinatou krajinou, která se jen občas lehce zvlní. 

Městům se prozatím úspěšně vyhýbáme, míjíme jen několik vesnic a opravdu malých městeček. 

Všude po okolí je rozeseto mnoho především hospodářských stavení, u kterých se pase dobytek, 

koně, nebo jiná užitková zvířata. To, že občas sjedeme i na silnice nižších tříd poznáváme pouze podle  

 Obr. 8 – Ystad, výjezd na švédské pobřeží  

Obr. 10 – Švédsko – první snídaně Obr. 9 – Krajina v okolí Ystadu 



7 
 

toho, že se sníží provoz, ale stav vozovky je vždy 

prvotřídní. Švédi jsou také velmi opatrní a 

ukáznění řidiči – snažíme se jet u sebe, aby nás 

mohli rychle předjet, ale oni vždy s předjetím 

velmi otálí a předjíždí až na velmi dlouhých 

rovných úsecích, když opravdu vůbec nic nejede v 

protisměru.     Dopoledne se už krajina začíná 

trochu vlnit a Vašek má první drobné problémy 

s motorkou. V každém kopečku značně 

zpomaluje, zaléhá do posedu cyklistického jezdce 

na časovce a přicupovává benzin do karburátoru. 

Prozatím závadu přecházíme a nijak neřešíme, ale 

v budoucnu se z ní stane náš nejčastěji řešený 

problém (zapříčiněná rzí v nádrži, bobtnajícím 

těsněním v kohoutku, upadnutým karburátorem 

:-)). Nyní však začínáme řešit pro nás daleko 

aktuálnější problém. Věděli jsme, že obecně ve 

Skandinávii bývá občas problém s tankováním 

(proto jsem taky sebou vezl na nosiči i 5L kanystr) 

a tak jsme se zavčas, asi po 120km, začali shánět 

po benzinu. Vždy jsme však slyšeli totéž: „ 

natankovat můžete pouze na kartu“. Když se Jarek slečny ptá, kde lze natankovat za „keš“, doráží nás 

odpovědí, že ve Švédsku lze natankovat pouze na kartu (rozuměj – nějakou speciální vydanou ve 

Švédsku). Takovouto informaci jsme opravdu nečekali. Je nám jasné, že na benzin v nádržích nemáme 

šanci až do Norska dojet, navíc nemáme v tuto chvíli žádnou jistotu, že to tam není zavedeno úplně 

stejně. Navzájem se utvrzujeme v přesvědčení, že přece není možné, aby nešlo někde normálně 

natankovat – jak by to dělali ostatní zahraniční turisti, taky snad někde potřebují občas dolít šťávu, 

ne? Vyrážíme proto dál a každou benzinku, kterou po cestě míjíme, bereme útokem, ale všude je to 

stejné – automat, automat a zase jenom automat na karty. Nakonec přijíždíme až do Ängelholmu, 

kde nacházíme Shellku – tam se nám konečně daří koupit benzin a tak nás zachvacuje doslova 

šílenství. Jarek zjišťuje, že jeho naplno naložená sajda žere přes 5,5L / 100km a tak lijeme benzin do 

nádrží až po hrdla, do kanystrů, nakonec vyléváme i pití z plastových lahví a lijeme do nich benzin. 

Společně s Vaškem 

demokraticky volíme Jarka 

za mluvčího (zdůvodňujíce 

to jeho přirozeným 

šarmem) a posíláme ho za 

obsluhou benzinky na 

výzvědy. Zde už jsou 

vstřícnější a tak se 

dovídáme skutečný stav 

věci. Benzin ve Švédsku 

koupit lze, ale za hotové 

jen na vybraných 

benzinkách a až na výjimky 

Obr. 11 – Vašek na Harley „ala vrakáč“ 

    Obr. 12 – Mezi Halmstadem a Boras „švédská Šumava“ 
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vždy jen ve větších městech. Dokonce ani na každé Shellce nejde koupit za hotové a tak dostáváme 

od ochotné obsluhy mapku s vyobrazenými benzinkami s tím, že nám vyznačují, kde lze platit hotově. 

Na benzince také potkáváme dva motorkáře na Harlejích ala vrakáč, kteří se právě vrací zpět do 

Holandska. Chvíli si navzájem obdivujeme stroje, Vašek se fotí na Harikovi a přejeme si šťastnou 

cestu.  

 Z Ängelholmu vyrážíme dál po hlavní na Halmstad, neujeli jsme moc, asi 80km, ale Jarek chce 

vzít „aspoň do petek“ a tak zastavujeme na benzince. Už se balíme, když v tom na mě Jara volá: 

„Rychle poď sem, oni po mě něco chcou a já jim vůbec nerozumím. To bude asi ten benzin 

v petkách!“                                                        

Ohlédnu se a vidím, jak hned vedle Jarka stojí policejní dodávka a švédští policisté na něm očividně 

něco vyzvídají ... Nerad, ale přece jen jdu k nim a ptám se, co potřebují. No nebudu to prodlužovat, 

zajímaly je naštěstí jen naše stroje. Vyptávali se, odkud a kam jedeme a tak vůbec, jestli je všechno 

OK. Už jsme se téměř loučili, když mě ještě kluci nabulíkujou, ať se zeptám, zda můžeme ve Švédsku 

spát „na divoko“ (před cestou jsme zjišťovali, ale oproti Norsku nebylo Švédsko tak jednoznačně 

jasné). No, že by se mě na to chtělo zrovna ptát přímo policajtů, ale byli v dobré náladě a tak máme 

přímo od zdroje potvrzeno – ve Švédsku je možno přespávat na volno, ale jak zdůraznili, na jednom 

místě vždy jen jednu noc! Nevadí, jinak to ani nechceme. Mezitím se kolem nás srocuje slušný dav lidí 

z okolí, někteří prý mají doma dokonce i Jawu a tak je náš odjezd upřeně sledován. Jsme tu holt pro 

všechny prostě atrakce :-) . 

 Sjíždíme z hlavní cesty a pokračujeme přes Torup a Svenljungu směrem na Boras. Tento úsek 

si z celého dne užíváme nejvíce. Jedeme po cestách druhých a třetích tříd, kde kilometry není nic víc 

než lesy. Sem tam stejnorodý ráz krajiny naruší nějaké to osamocené stavení, louka se zežloutlou 

trávou nebo jezírko. Všichni do jednoho se shodujeme, že nám to připomíná naši Šumavu. Začíná se 

smrákat a tak si hledáme nějaké vhodné místo k přespání. Krásně je tu naprosto všude, ale i když od 

policistů víme, že se zde na volno přenocovat může, přece jen nechceme být zbytečně na očích. 

Nakonec se Vaškovi daří najít jednu parádní z cesty zcela skrytou louku, která je dokonce i posečená. 

Nedaleko navíc teče i potok a tak je toto místo okamžitě odsouhlaseno všemi hlasy. Poprvé na cestě 

stavíme stan, ze zásob vaříme jídlo a probíráme první den, kdy jsme na půdě skandinávského 

poloostrova.  

 

     Obr. 13 – První nocování ve Švédsku poblíž Svenljungu.  
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6.8. středa (385km) 

 Ráno se rychle balíme a vyrážíme dál na cestu s cílem přiblížit se pokud možno co nejvíce 

norské hranici. Dál si užíváme klidnou cestu vedoucí „šumavskou“ krajinou. Projíždíme městem Boras 

a pokračujeme dále přes Vargardu směrem na Trollhättan. Kolem poledne však musíme udělat i 

jednu nucenou zastávku, protože Vašek už musí cupovat benzin i po rovné cestě a takhle jet se už 

prostě nedá. Zastavujeme a kluci se zručností sobě vlastní vyšroubovávají kohoutek a profukují 

zanesené kanálky. Vše je rychle zvládnuto, motorka zdá se jede a tak po drobném občerstvení 

pokračujeme dál v naší jízdě. Adrenalinovým je pro mne průjezd přes Trollhättan, především přes 

zdejší obloukový most. Je zde docela dost hustý provoz, a jelikož se jedná současně i o přívod na 

blízkou dálnici, je zde pro vozidla povolena i vyšší rychlost. Plně naložené Jawičky mají ve stoupání na 

první polovině mostu co dělat, Vašek cupuje o sto šest, kouří se za námi jako bychom hořeli, a přesto 

nás předjíždí jedno auto za druhým (může to vypadat, že si stěžuji, ale to ne! Švédšťí a hlavně norští 

řidiči s námi měli svatou trpělivost – v ČR by nás po chvíli ukamenovali :-)  ). Snažím se přečkat několik 

nekonečných chvil, než se dokodrcáme doprostřed mostu s vidinou, že odtud už pojedu z kopce. Ale 

chyba lávky! Sotva se dostávám na nejvyšší bod mostu, dostávám takový náraz bočního větru, že se 

mi přetížená motorka celá rozkmitá a mám co dělat, abych ji nějak ukočíroval. Paradoxně tak 

nakonec z mostu sjíždím ještě pomaleji. Hned za mostem odbočujeme z cesty k benzince a všichni to 

vydýcháváme, dobíráme do plných a uklízíme se stranou, kde si vaříme opožděný oběd.  

 V Trollhättanu najíždíme na rychlostní cestu E45 a jedeme do Melleradu. Švédské i norské 

rychlostní cesty jsou dost odlišné od těch našich. Oba dva směry tvoří obvykle dohromady tři pruhy, 

přičemž ten prostřední je střídavě využíván 

pro jeden i druhý směr. Další a to hlavní 

perličkou je, že místo svodidel jsou jak u 

středové čáry, tak i u krajnice krátké 

sloupky, mezi kterými je natažené lano. 

V praxi to potom vypadá tak, že tam, kde 

cesta vede po rovince nebo z kopce je 

v daném směru pouze jeden pruh 

lemovaný z obou stran nataženými lany (v 

protisměru dva pruhy) a tam, kde vede 

 Obr. 14 – Další z mnoha oprav zaneseného benzinového kohoutu. 

     Obr. 15 – typická rychlostní cesta – lana neumožňují uhnout.  
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cesta do kopce, přejde silnice do dvou pruhů (jeden pruh v protisměru). Chybou v našem případě je, 

že i po rovince nejsme schopni jet trvale rychleji, než nějakých 70-75 km/h a tak za námi vždy po čase 

vznikala lehká kolona, protože jsme kvůli nataženým lanům neměli kam uhnout. Naštěstí vždy po 

několika kilometrech se pruh na 2 – 3 kilometry rozdvojil a my mohli ostatní pustit před sebe.  

 Jsme tedy rádi, když za 

městem Mellerud můžeme 

z takovéto cesty odbočit zpět 

na vedlejší, která směřuje na 

Arjäng. Nyní jsme zpět mezi 

jezery a hlubokými lesy. Už se 

pomalu díváme po vhodném 

noclehu, ale nakonec přece jen 

dorážíme až do Arjängu, kde 

opět tankujeme. Den 

zakončujeme nedaleko malé 

vesničky Paterud nedaleko hranic s Norskem. Už se dost stmívá a nám se v tu chvíli žádné místo 

pořádně nelíbí. Jedno je u vody 

s komáry, druhé je sice krásné, ale 

připadne nám, že patří k nedaleké chatce 

a tak je nám blbé se tam natvrdo 

napakovat. Nakonec už za úplné tmy 

sjíždíme z cesty na louku a po ní se 

přesouváme ještě o dalších 150 metrů 

dál za osamělý košatý smrk. Jen Jarek má 

ještě pořád pocit, že to není úplně ono a 

tak vyráží na poslední obhlídku okolí. 

Zanedlouho se vrací a ještě z motorky na 

nás volá, že to je dobry a zůstáváme 

tady. I přes černou tmu s Vaškem vidíme, jak je pobledlý. Ptáme se ho, co se stalo a tak se dovídáme, 

že přímo na cestě potkal obrovského losa a jen tak tak na poslední chvíli se mu podařilo vyhnout se 

(světla nejsou zrovna silnou stránkou Jawy).      

     Obr. 16 – Jedno z mnoha jezer mezi městy Mellerud a Arjäng.  

     Obr. 17 – Jedno z mnoha jezer mezi městy Mellerud a Arjäng.  

     Obr. 18 – Paterud – ranní balení.  
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Vzhůru do Norska 

7.8. čtvrtek (197km) 

 Tento den vyrážíme zvlášť brzy už 

okolo sedmé hodiny ráno. Při výjezdu po 

louce zpět na cestu si dáváme na rozcvičení 

lehké enduro (hodně hrbatá louka + mokrá 

tráva). Je zataženo a všude okolo je stále ještě 

mlha. Po celou dobu, co jsme ve Švédsku, 

nám počasí vychází a tak máme obavu, zda 

nepřijde změna k horšímu. Rychle zdoláváme 

posledních pár kilometrů k hranicím, kde se 

však k našemu překvapení mění asfaltová 

cesta v šotolinovou. Nikde nejsou žádné 

značky, mapu nemáme příliš podrobnou a tak 

jediné, co víme, je to, že bychom měli jet 

podél jezera. V nejbližší osadě, kterou míjíme, 

se raději jdu zeptat na cestu místních dělníků, 

kteří zde staví přístavek k rodinnému domku. 

Anglicky moc neumím a tak se domlouváme 

směsicí slov, posunků a nakonec i náčrtu 

tužkou na jednu z latěk, kterými přístavek 

obkládali. Výsledkem však bylo ujištění, že 

jedeme správně! Nedokážu ani pořádně říct, 

kdy přesně jsme hranici s Norskem překročili, 

ale najednou se začalo objevovat odlišně zbarvené značení na silnicích a tak jsme usoudili, že už jsme 

v Norsku. Projíždíme několika liduprázdnými vesničkami, když v jedné ještě nedaleko hranic 

nacházíme krásné jezero. Přímo ve vesnici je k němu vybudované zastřešené posezení i s kompletním 

zázemím tak dokonale, 

že jsme zprvu 

přesvědčeni o tom, že se 

musí jednat o nějaké 

soukromé zařízení. Po 

dokonalejší prohlídce 

však usuzujeme, že jde 

přece jen o zázemí 

veřejné. Krásně svítí 

sluníčko, vesnice je 

liduprázdná a všude 

v okolí je naprostý klid. 

Nedá nám to a nakonec 

všichni využíváme této 

situace k vykoupání. 

V posezení vaříme čaj a 

nějaké jídlo ze zásob. 

     Obr. 19 – Jezero těsně za hranicí Norsko - Švédsko 

     Obr. 20 – Jezero těsně za hranicí Norsko - Švédsko 
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Shodujeme se, že bychom měli využít pěkného počasí, dokud je a domlouváme se, že zde strávíme 

nějaký ten čas. Sedíme dole na posezení a sušíme se u vody, přitom veškeré věci i s doklady máme 

nehlídané nad námi v altánu. Pro mne naprostý nezvyk, ale tady se prostě nekrade... Po delší době 

slyším přijíždět auto, které najednou zastavuje a couvá zpátky k altánu. Berlingo má místní poznávací 

značku a tak první, co mě v tu chvíli napadá je, že 

někomu přece jen vadí, že se zde koupáme. 

Z auta vysedá „typický nor“ a se slovy „ahoj, kde 

se tu berete?“ se dívá na motorky. Jsem sice 

udiven, že zdraví česky, ale pořád mě to 

nedochází. Až nakonec na nás Jirka (Jirka Hajatko 

– tak se jmenuje) začne dál mluvit česky a my tak 

zjišťujeme, že se jedná o Čecha, který již více jak 

deset let žije trvale v Norsku, má tu rodinu a 

firmu. Naše původně neplánovaná zastávka se 

tak dále prodlužuje, kluci vaří kafe a my trávíme 

několik báječných hodin vyprávěním s tímto parádním člověkem. Dostáváme pro nás mnoho cenných 

rad o cestování, nakupování a rybaření v Norsku (na mořské vodě – tedy i fjordech může každý chytat 

bez povolení, na sladkovodní vodu by 

měl mít člověk koupenou povolenku, 

ale ani to údajně tady nikdo moc 

neřeší  - pré jsou vlastně rádi, že to 

tam aspoň někdo chytá – myšleno 

samozřejmě v rozumné míře). Zároveň 

nám Jirka vypráví i svůj příběh, jak se 

do Norska dostal a jak se musel 

postupně probíjet. Povídání je 

parádní, ale čas plyne a znenadání 

zjišťujeme, že je odpoledne a my 

máme za dnešní den ujeto sotva pár 

kilometrů. Loučíme se tedy a 

pokračujeme dál v cestě směrem na 

Kongsvinger a Hamar. Poblíž Korsma 

musíme opět zastavovat tentokrát na 

odpočívadle – Véna má opět problém s ucpaným benzinovým kohoutem. Čistíme jej už se sehraností 

servisního týmu formule 1, avšak pro tentokrát 

musíme v kohoutu vyměnit i pryžové těsnění, neboť 

to původní bylo úplně nabobtnalé (dle Jarka běžná 

praxe s dnešními replikami těsnění do kohoutů 

JIKOV – já mám starší, u kterého jsem se 

s bobtnáním nesetkal). Po opravě pokračujeme dál 

po silnici č. 24, přičemž míjíme několik menších 

měst, které jsou často lemovány jezery. Stále je na 

místní poměry dost teplo a tak je všude kolem vidět 

spousta koupajících se lidí.  

     Obr. 21 – Vašek mezi lekníny 

      Obr. 22 – Jirka nám ukazuje zajímavá místa v okolí.  

  Obr. 23 – Jarek profukující Vaškův benzinový kohout.  
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 Dnešní poměrně krátkou etapu zakončujeme poněkud nečekaně asi 20km před Hamarem na 

nájezdu na rychlostní silnici. Vašek totiž zjišťuje, že pro změnu dostal defekt na zadním kole, které 

měl poměrně dost přetížené, protože 

mimo jiné za sebou táhl i PAVa. Byli jsme 

sice rádi, že se to stalo ještě na normální 

cestě a ne na rychlostce, ale přesto jsme 

neměli pořádně kde defekt opravit. 

Jelikož se už blížil večer (zde se stmívalo 

až okolo půl jedenácté), dohodli jsme se, 

že se pokusíme najít vhodné místo 

k přespání a defekt opravíme v klidu až 

tam. Zatímco Vašek s Jarkem 

odstrojovali motorku, byl jsem já vyslán 

do okolí vypátrat nějaké vhodné místo 

k opravě a přespání. To jsem našel o asi 

3km dál na boční cestě na parkovišti 

místní firmy na třídění odpadu. Sem 

jsme se všichni postupně přesunuli, vystavili jsme tábor a Vašek se dal do opravování defektu, což 

vzhledem k tomu, že jsme s sebou měli náhradní 

duši, nebyl až takový problém. Jako problém se 

nám v tu chvíli nezdálo ani to, že měl prasklé 

čtyři špice, ale jak trpělivý čtenář později zjistí, 

špice praskající na zadním kole Vaškova 

motocyklu se v dalších dnech stanou naším 

druhým a daleko větším strašákem.            

 

 

  Obr. 25 – Nájezd na rychl. cestu na Hamar – Vašek a jeho defekt.  

     Obr. 26 – Vašek opravuje. 

  Obr. 24 – Jezero asi 50km před Hamarem. 
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Cestou na Geirangerfjord 

8.8. pátek (323km) 

 Ráno nás budí do práce přijíždějící zaměstnanci a tak vstáváme poměrně brzo. Na parkovišti 

je živo, přesto nikoho nenapadne nám nadávat, či nás vyhazovat. V klidu tak balíme stan a 

připravujeme se na další cestu. Vyrážíme, dnes už úspěšně najíždíme na rychlostní cestu E 06 a 

prakticky v okamžiku projíždíme 

Hamarem. Přejíždíme několik set 

metrů dlouhý most přes jezero 

Mjosa (naštěstí je z rána bezvětří) 

a kousek za ním zastavujeme u 

malého „přístavu“, kde si fotíme 

zakotvené lodě. Je soukromý, tak  

se zbytečně dlouho nezdržujeme 

a pokračujeme dál. Nyní máme 

po pravé ruce stále břeh Mjosy a 

vyhlížíme vhodné odpočívadlo, 

kde bychom mohli v klidu posnídat. To se nám po chvíli daří a tak si užíváme pozdní snídani s krásným 

výhledem na hladinu jezera, plánujeme další cestu a já stíhám nabít i baterku do ovládání od kamery. 

Zde se zcela výjimečně nachází cedule se zákazem stanování – a hned vedle ní mají postavený stan 

Poláci. Jak vidno, nikdo si zde s nocováním příliš starostí nedělá. V cestě dále pokračujeme na 

Lillehammer, bývalé olympijské 

město, kde tankujeme. Krátce si 

město prohlížíme a pak 

pokračujeme dál po E06 až po 

městečko Sjoa, kde z E06 

sjíždíme na vedlejší cestu, která 

vede podél řeky Sjon. Nyní 

jedeme po slušné, ale úzké 

cestě. Z levé strany je vidět 

dravý Sjon se zcela průzračnou 

zářivě modrou vodou a zprava 

se na nás tlačí příkré kopce. Sem tam se objeví nějaký ten domek či osada v pravém skandinávském 

stylu, ale jinak není kolem nic než příroda. Jedeme už docela dost dlouho, když narážíme na první 

větší vesnici Randsverk, kde se 

nachází dokonce i menší 

supermarket místního řetězce 

COOP. Dáváme pauzu, a protože 

nám dochází zásoby vody, 

domlouváme se, že si zajdeme 

koupit nějaké pití. Jdu tedy do 

obchodu a hledám něco vhodného. 

Výběr mají velký jako u nás, ale 

bohužel, ceny jsou také jako naše. 

  Obr. 27 – Soukromé kotviště. 

     Obr. 28 – Pohled na hladinu jezera Mjosa. 

     Obr. 29 – Domky v okolí řeky Sjon. 
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Dát za 1,5L sodovky 29,90 NOK (asi 100 kč) se mi opravdu nechce a tak hledám dál. Nakonec si 

vzpomínám na radu od Jirky Hajatky, abychom hledali značku potravin First price (údajně je snad 

nějak dotovaná státem, aby si mohli rozumně nakoupit i chudší – její nákup ale není ničím podmíněn 

a lidé ji kupují běžně). Po chvíli se mi skutečně daří najít jediné pití, které pod touto značkou stojí asi 

10NOK + 2NOK záloha za lahev (ano v Norsku mají skutečně zálohované obyčejné petky). Při odjezdu 

z Randsverku chybně odbočujeme, takže se po asi patnácti kilometrech musíme vracet zpět, ale pro 

tentokrát nám to ani moc nevadí, protože jen díky tomu máme možnost vidět krásnou horskou 

bystřinu, od které byly také nádherné výhledy na okolní krajinu. A co víc, potkali jsme zde 

v protisměru zájezdový autobus se 

zlínskou poznávací značkou! Poté, co 

jsme se vrátili zpět na správnou cestu, 

pokračujeme dále k městu Lom. Cestou 

sjíždíme jeden prudký a hlavně několik 

kilometrů dlouhý svah, na kterém se mě 

daří přehřát brzdové bubny natolik, že 

dole brzda už prakticky nereaguje a 

musím dobrzdit i pomocí nohou. Po 

příjezdu do Lomu tankujeme a 

domlouváme se, že je nejvyšší čas začít hledat vhodné místo k dnešnímu noclehu. Jedeme však pořád 

po hlavní podél jezera a tak se nám nedaří nic vhodného najít. Zrovna když stojíme u krajnice a 

domlouváme se jak dál, zastavuje za námi starý traktor, z něhož vystupuje postarší pán. Ukazuje na 

motorky a něco povídá. Bohužel umí pouze norsky a tak si nerozumíme. V tom okamžiku zastavuje 

další, tentokrát osobní auto a přichází paní, která se nám představuje. Říká, že pán je její strýc a 

překládá nám. Dovídáme se, že pán je údajně 

vášnivý sběratel motocyklů Jawa, dokonce je i 

v norském Jawa klubu. Logicky se tak velmi 

zajímá, odkud a kam jedeme a co je cílem naší 

cesty. Po chvíli začíná rozhovor sklouzávat na 

téma, kam máme nyní namířeno a my 

přiznáváme (s pocitem že pán je „náš“), že 

vlastně už jen hledáme nějaký volný plac, kde 

bychom mohli přespat. Možná to byl jen můj 

pocit, ale nějak se mi začalo zdát, že jim 

najednou došla slovní zásoba a přestávají 

rozumět ... :-). V tu chvíli však v protisměru 

projíždí dva motocykly, zastavují a vrací se za 

námi. K našemu překvapení jsou to Češi, jak 

později zjišťujeme, kluci z nedalekých Boskovic. Trapná situace je tak zažehnána, s místními se 

loučíme a dál se už bavíme jen s kluky. Zjišťujeme, že objíždí Skandinávii v opačném směru. Přes 

Finsko na Nordcup a Norskem a Švédskem zpět domů na Moravu. Rozumíme si, také hledají vhodné 

místo k přespání a tak se domlouváme, že, jak říká Jarek, dnes „zabačujeme“ společně. Po chvíli se 

nám daří najít v lese kousek od cesty vhodný plácek a tak stavíme stany, chystáme jídlo a vykládáme 

si navzájem zážitky z cesty.  

 

        Obr. 30 – jezero Vagavatnet. 

     Obr. 31 – Bismo – společné kempování s Boskovičáky. 

        Obr. 30 – jezero Vagavatnet. 
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 V tu chvíli k nám na čtyřkolce přijíždí jeden pravý místní sedlák. Má obavu, abychom 

nerozdělávali oheň a zjišťuje „co jsme zač“. V tom dostává Vašek spásný nápad, odhaduje místňáka 

jako pravého „norka“ (má jen jednu ruku, červený obličej, atd.) a navrhuje mu nalít pár kalíšků naší 

slivovice. Po prvním je kamarád, po druhém nás ujišťuje, že není žádný problém na námi vybraném 

místě přespat a když mu Vašek chce nalít třetí, řadí zpátečku a urychleně odjíždí. (Pozn. V Norsku, tak 

jako téměř v celé Skandinávii je tzv. poloviční prohibice – alkohol, stejně tak jako cigarety, tam lze 

koupit, ale jen ve specializovaných prodejnách a za těžké peníze. Přivést se může jen jeden litr 

tvrdého a to o max. 40% alkoholu. My jsme s sebou vezli asi 8L slivovice! Ne, že bychom byli takoví 

alkáči, ale v těchto vyspělých zemích je to výborné „uplatidlo“). Zbytek večera jsme tak mohli strávit 

v klidu společným vyprávěním zážitků obou skupin. Chlapi nás ubezpečují, že to nejlepší z Norska 

máme teprve před sebou a pokud nám vyjde počasí, máme se na co těšit!      

      

9.8. sobota (150km) 

 Druhý den, tedy v sobotu ráno, si dáváme na čas. 

Debatujeme s Boskovičáky, předáváme si kontakty a také 

se všichni jdeme vykoupat do ledové horské řeky, která 

teče opodál, protože je nám jasné, že odteď to může být 

s počasím jedině horší. Následuje loučení a odjezd každý 

svým směrem – kluci přes Švédsko domů na Moravu a my 

dál na sever do hor. Vyjíždíme okolo poledne, jedeme po 

silnici č. 15 přes Pollfoss a Grotli směrem na 

Geirangerfjorden – jeden z nejkrásnějších a také 

nejznámějších norských fjordů, který patří mezi chráněné 

památky UNESCO. Se stoupající nadmořskou výškou se ráz 

krajiny značně mění. Rychle se dostáváme z hustých lesů 

do oblasti kleče, která se vyznačuje velkým množstvím 

prudkých horských řek a jezer. I když stále stoupáme, 

jedeme nyní po rozsáhlé horské planině a tak si se mnou 

může nárazový boční vítr hrát dle své libosti celou svou silou. Kluci mi ujíždí, ale já, i když je cesta 

naprosto rovná, nejsem schopen jet rychleji než padesátkou. Po několika kilometrech přijíždím 

   Obr. 32 – Bismo – ranní balení. 

     Obr. 33 – Cesta na Geirangerfjorden.. 
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k odpočívadlu, kde se setkáváme a dáváme pauzu. Krajina se mezitím znovu změnila, nyní je celá 

oblast již naprosto holá a skalnaté hory v okolí pokrývají jen lišejníky a sem tam trocha kleče. 

Z odpočívadla je skvělý výhled na široké okolí a tak pauzu trochu prodlužujeme a mimo jiné vytváříme 

i jedno z mála společných skupinových foto. (Odpočívadla u cest v Norsku – neznám žádnou jinou 

zemi, která by měla tak propracovaný systém odpočívadel jako Norsko. Dle druhu cesty je vždy po 

několika kilometrech vybudováno odpočívadlo (pokud možno na nějakém pěkném místě) 

s odstavnou plochou pro vozidla, stoly, lavičkami, koši a také se sociálním zařízením. To je vystaveno 

dle možností daného místa, ale na každém odpočívadle je minimálně plně vybavený suchý záchod. 

Tam, kde je to možné, je pak často postavený i normální splachovací včetně umývadla s tekoucí 

vodou. Vše je zdarma a vše je udržováno v opravdu slušné čistotě. Myslím, že právě na tomto 

příkladu je víc než kde jinde vidět, že vše je hlavně o lidech).       

 Z odpočívadla ještě chvíli pokračujeme dál 

nahoru po tentokrát už opravdu úzké a na místní 

poměry i docela dost hrbaté cestě. Přehoupáváme se 

přes vrchol průsmyku a díky dobré viditelnosti se nám 

naskytuje pohled na vzdálený Geirangerfjord. Nyní nás 

pro změnu čeká několik kilometrů dlouhý sjezd až na 

vyhlídku nad fjordem. My s Vaškem jedeme dolů bez 

motoru, tak jak jsme zvyklí z Alp, ale Jarek tvrdí, že by 

sajdu neubrzdil a tak musí jet se zařazeným kvaltem. 

Přesto raději párkrát zastavujeme a necháváme alespoň 

trochu brzdy vychladnout. Nelitujeme však toho, 

protože máme alespoň o to více času na rozhlédnutí a 

pořízení fotografií této skvělé krajiny.   

 Na Geirangerfjord dorážíme potichu shora a tak 

si nás ze začátku nikdo moc nevšímá. Parkujeme 

motorky u krajnice a jdeme se podívat na vyhlídku, kde 

pořizujeme i pár povinných fotografií.  Máme štěstí, 

       Obr. 34 – Cesta na Geirangerfjorden.. 

      Obr. 35 – Pohled na Geirangerfjorden. 
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dole se právě chystá k vyplutí jeden z trajektů a tak je co pozorovat. Jarek oblečený ve svém 

historickém kabátu je středem pozornosti. Na požádání fotí několik skupinek zahraničních turistů, 

všechny kolem baví svou němčinou a nakonec využívá situace a domlouvá nám společné foto u 

fjordu. Zrovna když se chystáme k odjezdu a přicházíme k motorkám, zastavuje hned vedle nich další 

autobus s turisty, kteří se řinou ven jak velká voda. S pobavením nás pozorují a čekají na náš 

„velkolepý odjezd“. My však k jejich velkému údivu (a myslím i zklamání) v klidu nasedáme na 

motorky a jen s mírným odstrčením odjíždíme dál z kopce dolů , aniž bychom nastartovali.   

 Sotva dojíždíme s vřelými brzdami dolů k fjordu a projíždíme pár set metrů podél jeho břehu, 

už nás pro změnu čeká nový výjezd strmými serpentinami zpět do kopců (foto 35 pravá strana 

protějšího kopce). Stoupání je tak prudké, že nejde jet rychleji, jak na druhý rychlostní stupeň, 

v některých vracečkách dokonce musím řadit i jedničku. S řvoucími motory se pereme s cyklisty o to, 

kdo bude nahoře první a vyhráváme jen díky tomu, že v oblacích dýmu řinoucích se za mámi odmítá 

jakýkoliv cyklista jet :-). Já vytáčím svůj stroj do nejvyšších otáček a 

rozhodnut udělat i nějaký statický záběr kluky předjíždím. Tak tak 

stíhám jejich průjezd zvěčnit, rychle sedám na motorku a nyní se pro 

změnu snažím ostatní dohonit. Mezitím o několik zatáček výš Vašek 

baví všechny okolojdoucí efektním průjezdem vracečky, kdy se mu 

nechytala už ani jednička, zatímco Jarek vytáčí motor natolik, že mu 

podfoukla hlava a ztrácí výkon. Kluci proto nahoře zastavili a odbočili 

na odstavné parkoviště. Já jsem si toho však nevšiml a tak projíždím a 

   Obr. 35 – Geirangerfjorden. 

    Obr. 36 – Jarek v plném tempu. 
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mizím v dáli. Po několika kilometrech svižné jízdy mi začíná být divné, že nikoho stále nedojíždím, 

otáčím se zpět a tentokrát již odbočuji na parkoviště, kde ostatní nacházím.    

 Po vychladnutí motorky Jarek hlavu dotahuje a naštěstí zjišťuje, že je vše v pořádku a my tak 

můžeme popojet opět o kousek dál. Po pár 

kilometrech zčista jasna cesta končí přímo proti 

dalšímu z fjordů (Norddalsfjorden) a my, chtíc jet 

dál, musíme využít trajektu, který zde tvoří přívoz. 

(v Norsku zcela běžná věc. Cena za motorku a jednu 

osobu se vždy pohybovala okolo 50NOK). 

Přeplouváme fjord, vyjíždíme za kynutí posádky 

z trajektu a u nedaleké benzinky zastavujeme 

dobrat do plných. Vašek se starostlivým výrazem ve 

tváři kontroluje, kolik mu opět popraskalo špic na 

zadním kole a nakonec je z toho neodkladná oprava 

spočívající v demontáži zadního kola, doplnění špic 

a centrování.  Domlouváme se, že je potřeba 

hlavně PAV co nejvíc odlehčit, aby kolo nebylo tak 

namáhané. Leju svůj rezervní benzin z kanistru do nádrže a olej, co mi vezl Vašek, přelévám do 

kanistru na svůj zadní nosič. Po opravě vyrážíme dál směrem na Trolí stezku, ale nakonec končíme 

těsně pod ní na alespoň trochu krytém 

místě. Celý den bylo skvělé počasí, ale nyní 

se zatahuje, zvedá se vítr, a jelikož jsme už 

docela vysoko, je zde i dost chladno. Stavíme 

stan hned vedle cesty. Do štěrkového 

podloží nejde plachtu pořádně ukotvit a tak 

ji alespoň zatěžujeme z vnitřní strany 

taškami. V tom projíždí kolem Oktávka a 

Jarek ještě poznamenává: „viděli jste? 

Ostraváci!“ v tom najednou slyším zpátečku a 

ostraváci se vrací! Na první pohled je vidět, že 

paní s pánem mají radost z toho, že tak daleko od domova potkávají soukmenovce a tak se hned 

dáváme do veselého hovoru. Zveme je, ať zde „zabačují“ s námi. Pán by byl i pro (přece jen máme 

slivovicu a Vašek slibuje, že chytne rybu), ale paní, i 

když je přátelská, má strach kempovat v parku a 

chce raději do kempu. Vyměňujeme si tak navzájem 

alespoň cenné rady z cestování po Norsku, 

půjčujeme jim naši mapu k ofocení a pánovi 

naléváme alespoň jednu štamprlu na cestu (do 

kempu už to odřídila pani). Zbytek večera až do 

setmění trávíme u potoka snahou chytnout nějakou 

rybu na Vaškovu pytlačku, ovšem bez úspěchu. 

V noci vítr ještě zesiluje a občas se k němu přidává i 

déšť. V jednom okamžiku je náraz větru tak silný, že 

nám odnáší horní díl stanu někam do neznáma.  

       Obr. 37 – Norddalsfjorden – výjezd z trajektu. 

     Obr. 38 – Vašek se svou pytlačkou na lovu (22:00). 

   Obr. 39 – Podvečer (20:30) okolí Trolí stezky. 
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Trolí stezka (Trollstigen) 

10.8. neděle (143km) 

 Ráno nás budí chladno a stále 

docela dost silný vítr. Balíme a chystáme 

se na další cestu – do max. pěti kilometrů 

bychom měli přijet k vrcholu Trolí stezky, 

kterou díky směru naší cesty budeme 

sjíždět. Vašek odchází hledat v noci 

odfouklý horní díl stanu, který po chvíli 

opodál skutečně nachází. Je lehce 

potrhaný, ale stále použitelný a tak ho 

vracíme zpět do zavazadel. Vyrážíme, 

všude okolo jsou jen skalnaté hory 

porostlé trávou a lišejníky, i kleč je tu vzácná. Po okolí je vidět mnoho prudkých horských potoků, 

které cesta překonává pomocí spousty malých kamenných mostků.     

 Na Trolí stezku dorážíme přesně v osm hodin ráno, přesto je tu už živo. Je zde několik 

autobusů s turisty z doslova celého světa a dokonce i několik motorkářů. Na vrcholu Trolí stezky se 

nachází vyhlídková trasa, vodopád a k našemu překvapení i poměrně velká železobetonová budova 

se spoustou suvenýrů a místností, kde se mohou turisté na přechodnou dobu schovat před nepřízní 

počasí. Nutno podotknout, že na to, že 

se jedná o železobeton, vzhled budovy 

není až tak tragický, jak se mi v prvním 

okamžiku zdálo. Jdeme si tedy všichni 

koupit nějaké ty suvenýry pro rodinu a 

kamarády doma a poté se vydáváme 

okolo nedalekého vodopádu na vyhlídku 

na Trolí stezku. Máme štěstí, počasí nám 

stále neskutečně přeje a tak si užíváme 

parádního pohledu na celé dlouhé údolí, 

z něhož se vine úzkými serpentinami až 

nahoru k nám silnička, která je místy 

doslova vytesána do skály. S němým 

úžasem sledujeme tuto scenérii. Po 

chvíli nás však z přejímání vytrhávají 

další turisté, kteří se nahoru nechali 

vyvést zájezdovými autobusy a nyní se 

řinou směrem za námi na vyhlídkovou 

plošinu. Opouštíme tedy toto nádherné 

místo, vracíme se k motorkám a 

sledováni hloučkem přihlížejících 

španělů se s lehkým mrazením v zádech 

pouštíme vstříc strmému klesání 

Trollstigenu, které už prověřilo kvalitu 

nemála výkonnějších brzd, než kterými 

     Obr. 40 – parkování před budovou na vrcholu Trolí stezky. 

  Obr. 41 – Trolí stezka. 
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disponují naše stroje. Cesta má sice kvalitní asfalt, ale je velmi úzká a každá její zatáčka je vlastně 

vracečkou s velmi ostrým poloměrem. Místy je doslova vytesaná do skály a většinu krajnice podél 

stráně tvoří jen kamenné patníky. I tak se nám daří celý úsek projet bez větších problémů, pouze 

s jednou zastávkou na mostě přibližně uprostřed sjezdu, kde dopadá vodopád padající odshora 

z vyhlídky. Fotíme, necháváme alespoň trochu vychládnout brzdy a zbytek cesty již dojíždíme naráz až 

úplně dolů do údolí. Po několika kilometrech jsme nuceni opět využít převozu trajektem přes 

Langfjorden a o kousek dál překonáváme na naší cestě asi největší klenutý most přes Fannefjorden. 

 Sotva vydýchávám adrenalinový přejezd přes most, vjíždíme po několika kilometrech do 

tunelu. Nebyl nejdelší a pro normální vozidla asi ani nijak záludný, ale alespoň pro mne z  pohledu 

posledního jezdce se nejednalo zrovna o zážitek, který bych si chtěl zopakovat. Tunel nebyl nijak 

zvlášť dobře osvětlen a v součinnosti s oslňujícími světly protijedoucích vozidel jsem jel prakticky po 

slepu (u Jawy je poznat že svítí, jen když je absolutní tma, jinak přední světlo nemá většího významu). 

Nejdříve bylo poměrně prudké klesání, po kterém následovala rovinka, ale v poslední fázi tunelu jsme 

vše museli opět v poměrně příkrém stoupání vyjet nahoru. My na plný plyn (stejně jsme zdržovali), za 

námi tunel zamořený dýmem a totální konec byl, když jsme museli podřadit na trojku. Motorku jsem 

tlačil i očima a konec tunelu v nedohlednu. Hned za tunelem odbočujeme, necháváme projet za námi 

se utvořivší kolonu a domlouváme se, že takhle už příště raději ne. Přehodnocujeme tedy plán, kdy 

jsme chtěli jet kus cesty podél pobřeží, protože se v dané lokalitě nachází tunel o délce přibližně 

25km na který si po této aktuální zkušenosti opravdu netroufáme. Cestu si tak nakonec stříháme 

podél vnitřní strany Kvernesfjordu až dojíždíme do okolí města Gjemnes.  

  Obr. 42 – Most přes Fannefjorden. 

 Obr. 43 – Most u Gjemnes (foceno nedaleko místa, kde jsme měli tábor). 
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      Zde nacházíme hned vedle cesty malé odpočívadlo, kde zastavujeme jednak proto, že 

chceme dát pauzu a doplnit zásoby vody a také proto, že Vašek má opět problémy s praskajícími 

špicemi na zadním kole. To se mu čím dál tím víc vlnilo a bylo už reálné nebezpečí, že kdyby 

pokračoval dál v jízdě, úplně by se rozpadlo. Na odpočívadle je zaparkováno několik karavanů a 

obytných automobilů, jež obývají většinou postarší Angličané, Němci a Holanďané. Především Němci 

se na nás sice dvakrát přívětivě nedívají, ale my moc možností na rozhodování nemáme a tak, když 

vidíme perfektní sociálky, nabíráme pitnou vodu a jdeme prozkoumat okolí. Hned za karavany 

nalézáme v ústraní ještě jednu malou vyasfaltovanou plochu, jako stvořenou pro nás a také 

zjišťujeme, proč jsou s největší 

pravděpodobností lidé z karavanů tak 

rozmrzelí. Kousek za odpočívadlem jsou 

totiž na kamenité pláži doslova rozvaleni 

nějací Arabi. Mezi kameny mají oheň, na 

kterém pečou ryby, mají hodně nahlas 

puštěnou hudbu a obecně se nechovají 

zrovna ohleduplně vůči svému okolí. 

Není tedy divu, že když se na 

odpočívadle objeví mezi karavanistama 

podivná banda „otrhanců na 

zablácených starých rachotinách“, 

čekají jen to nejhorší. Přetlačujeme motorky za karavany na námi vybrané místečko, vybalujeme se, 

na všech motorkách děláme údržbu a Vašek se pouští do výměny špic a centrování zadního kola. Je to 

po dlouhé době první kempování, které jsme si našli zavčas a tak využíváme nádherného 

podvečerního počasí, procházíme se po okolí, fotíme a Vašek se odhodlává opět zkusit štěstí se svojí 

pytlačkou. Zatímco já vařím čaj a jídlo, odchází Vašek společně s Jarkem na most. Jaké je moje 

překvapení, když se po chvíli vrací a 

skutečně nesou regulérní makrelu! 

Necháváme ji prozatím stranou a 

přemýšlíme, jak a na čem ji uděláme 

(jediné nádobí, které máme, jsou ešusy), 

když v tom k nám z „kempu“ přichází 

jedna Angličanka. Vyptává se nás na kde 

co a poté se ptá, jestli zde hodláme 

přespat. Chvíli přemýšlím co říct, ale 

nakonec se rozhoduji přiznat, že zde 

přespat chceme. Kluci jí hned nalévají 

štamprlu slivovice, načež začíná družný 

rozhovor. Na náš popud paní volá i ostatní z karavanů a začíná „družba“. Když do toho vstoupí ještě 

jásavý křik jejich manželů, kteří právě chytli nějakou ohromně velkou rybu (na rozdíl od nás fakt 

profíci – měli i loďku a opravdu kvalitní vybavení), je vše neodvratně zpečetěno. Voláme i je, 

naléváme jim na oslavu jejich úspěchu a zbytek večera trávíme všichni společně v družném 

rozhovoru. Mezitím Vašek už za úplné tmy mizí a po chvíli se vrací s potutelným úsměvem zpět.                                                                                                                                                          

    Obr. 45 – Nedaleko mostu u Gjemnes. 

      Obr. 44 – Totéž místo jako na obr. 43 – foceno na druhou stranu. 
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Byl opět na mostě a chytl další rybu, kterou teď výtězoslavně nesl stále ještě zavěšenou na udici. 

Jeden z dalších rybářů na mostě byl z něho dokonce tak hotový, že mu okamžitě začal nalévat ze své 

placatky nějakou (asi) hodně dobrou whisky. Každý příchozí na oplátku taky něco přinesl a tak 

s postupujícím večerem se na našem stole objevila spousta pochutin v podobě pravého holandského 

sýra, piva nejrůznějších druhů a dokonce jsme od jednoho Angličana doslali i placatku původem 

z Indie, kde po nějakou dobu žil. Večer postoupil, všichni se začali rozcházet do svých obydlí a my 

stále nevěděli, co s rybami. Ptali jsme se Holanďanky, jak ryby připravuje a ona se po chvíli vrátila se 

svou nejsvátečnější pánvičkou, olejem a spoustou různého koření. Ryby nám sama nachystala, 

okořenila a na otáčení na pánvi nám zapůjčila nějaké speciální kleštičky! Musím říct, že jsme byli 

velmi mile překvapeni, jak nás zde všichni přijali. 

 

Cestou na polární kruh 

11.8. pondělí (295 km) 

 Ráno se budíme opět do nádherného slunného dne. Vařím čaj a kluci umývají nádobí 

z večera, když v tom přichází paní „Holanďanka“ přináší nám parádní snídani a naše námitky odmítá 

konstatováním, že pro dnešek máme snídani all inclusive :-). S díky tedy přijímáme a užíváme si 

báječnou snídani složenou z kávy, vajíčka na tvrdo, toustu namazaného marmeládou a perníku 

    Obr. 46 – Večerní kempování. 
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potřeného máslem! Balíme, jdeme se projít k vodě, kde byli předchozí den Arabi a koupeme se. 

Nakonec se srdečně loučíme s celým osazenstvem kempu a okolo jedenácté vyrážíme na další cestu.   

 Jakoby nás počasí chtělo varovat, sotva vyjíždíme na hlavní cestu, začíná poprchávat. Nejsme 

z cukru a tak ani nezastavujeme na nepromoky a doufáme, že se to jako vždy nějak rozežene. Po pár 

kilometrech ztrácím společně s Jarkem Vaška z dohledu, není ale kam odbočit a tak pokračujeme dále 

z kopce dolů, že ho počkáme tam. Dole však zjišťujeme, že cesta končí a dál se musí přes fjord 

trajektem. Zrovna probíhá naloďování a tak s očekáváním, že se Vašek musí každou chvílí objevit na 

obzoru, neuvědoměle vjíždíme na palubu. Trajekt ale za námi okamžitě zvedá vrata a my se tak 

neočekávaně objevujeme na druhé straně, aniž bychom měli jakékoliv zprávy o Vaškovi. Vyčítáme si 

to, Jarek ho marně zkouší volat – má vypnutý telefon. S napětím tak očekáváme, zda se Vašek objeví 

na palubě příštího spoje a doufáme, že nebude příliš naštvaný ... Vašek se po dvaceti minutách 

skutečně objevuje a ani příliš nenadává. Klasika – cestou do kopce mu to opět nejelo kvůli 

karburátoru, no a než se dostal dolů za námi, trajekt už byl fuč.    

 Prší čím dál tím víc, a tak nám nezbývá, než si nepromoky nakonec přece jen obléci. 

Pokračujeme dál po E 39 směrem na Trondheim. Po několika kilometrech narážíme na další fjord, 

který musíme pro změnu objet dokola po pobřeží. V těchto místech pozornost nás všech upoutává 

    Obr. 47 – Ranní snídaně po „holandsku“. 

    Obr. 48 – Krajina v okolí mezi Trondheimem  a Levangerem. 
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nezvykle velká loď kotvící uprostřed fjordu, kolem které se pohybuje mnoho menších člunů. Dlouho 

je pro nás tento kolos velkou neznámou, ale takřka v poslední chvíli si všímám nápisu na přídi – 

Queen Marry II! V životě by mě nenapadlo, že bych tuto obří výletní loď mohl někdy vidět na živo. 

 Cesta po E 39 byla, řekl bych, spíše podprůměrná. Stále ještě poprchávalo, jeli jsme lesy, kde 

nebylo nic vidět a když jsme náhodou vyjeli do volnějšího prostoru, přivítal nás pro změnu silný 

nárazový  vítr. Povrch vozovky byl sice asfaltový, ale značně zvlněný, což neprospívalo především 

Vaškovu zadnímu kolu, které už tak drželo pohromadě jen silou vůle. Jen díky svým výborným 

jezdeckým schopnostem tak Vašek dokázal uniknout téměř jistému pádu poté, co jeho stroj jeden 

takový nenápadný, ale o to zákeřnější skok zcela rozkmital (měl k motorce připojený Pav, což situaci 

moc nepřidalo). Hned poté, co se E 39 napojila na E06 se stav silnice výrazně zlepšil, ale společně 

s tím zesílil i provoz a to hlavně o velká nákladní auta. Silnice postupně začala přecházet na rychlostní 

a místy dokonce i na dálnici. Neměli jsme příliš podrobnou mapu a tak nám nezbývalo, než jet dál 

touto trasou. Pokud to jen trochu jde, jedeme po krajnici a pouštíme ostatní, avšak největší zážitek 

tohoto úseku nás teprve čeká. Obchvat Trondheimu! Kombinace rychlostních cest (kde není 

absolutně kam uhnout stranou) prokládaných nespočtem tunelů nám dala opravdu zabrat. Některé 

tunely se daly, ale jiné byly i několik kilometrů dlouhé a v kombinaci ještě se stoupáním to byla 

opravdu lahůdka. Držíme motorky pod krkem a snažíme se tuto nekončící pasáž projet co nejdříve. 

Raději na nic nemyslím a jako poslední se soustředím jen na náročnou jízdu s cílem držet se za kluky 

za každou cenu, neboť je mi jasné, že odpadnout tady by znamenalo zůstat na vše sám bez jakékoliv 

naděje, že by se mi vrátili na pomoc. Až posléze si uvědomuji, že jsem úplně zapomněl na kameru a 

tak z těchto tunelů bohužel nemám ani jeden záběr. Poté, co jsme se jakýmsi způsobem vyhrabali 

z Trondheimu, míříme na Levanger a Mare. Pořád sice jedeme po rychlostce, ale jelikož je už docela 

pozdě večer, provoz je slabý a jede se docela 

dobře. Rozhodujeme se toho patřičně využít a 

urazit ještě co nejvíce kilometrů. Postupně se 

začíná plížit tma, ale kluci jedou a jedou, když 

v tom jde Vašek a za ním i Jarek prudce na brzdy. 

Co se děje? Los! Obrovský jak kráva stojí přímo na 

krajnici a přemýšlí, zda skočit do vozovky nám 

přímo pod kola! Posunky upozorňujeme i auta 

jedoucí za námi a s opatrností ho velkým 

obloukem objíždíme. V tu chvíli se však los leká 

nezvyklého randálu linoucího se z našich 

motocyklů a prchá zpět do lesa. Nebezpečí je tak 

alespoň pro tuto chvíli zažehnáno a my můžeme 

pokračovat dál.  

       Je už po jedenácté večer a šero se pomalu, 

ale jistě mění v tmu. Jak na potvoru ale nikde v okolí není žádné vhodné místo k přespání. Rychlostka 

je po obou stranách lemována svodidly a ploty proti vbíhání zvěře. Tam, kde ploty nejsou, jsou pro 

změnu vysoké skalní masívy. Sem tam projedeme nějakým městečkem či vesnicí a pak zase stejná 

naprosto prázdná rychlostní silnice. Využíváme volnosti provozu a toho, že se motory lépe chladí a 

bereme špónu. Po chvíli je už naprostá tma a jsme nuceni naléhavě najít nějaké místo k přespání. To 

se nám nakonec daří na odpočívadle hned u hlavní cesty kousek před Mare. Narychlo stavíme jen 

vnitřní díl stanu a zcela vyčerpaní jdeme spát – všechny věci včetně kamery, foťáků a jídla necháváme 

  Obr. 49 – Los v cestě. (červeně podtržen) .  
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venku na motorkách a posezení opodál. U nás bych se k něčemu takovému nikdy neodhodlal, ale zde 

je opravdu jiná mentalita a není se čeho bát.  

 V noci mě budí prudké světlo a 

zvláštní intenzivní rachot. Připomíná mi to 

něco jako drtič, ale kde ten by se tady 

vzal? Otevírám stan a civím na téměř 

apokaliptický výjev. Po cestě jede cosi, co 

má proporčně nejblíže k velkému 

kombajnu. Stále se to přibližuje, reflektory 

na rampě osvětluje celé okolí, že je vidět 

téměř jak ve dne a obrovskými hřebeny 

zastříhává stromy okolo cesty do roviny. 

Asi tak nějak jsem si vždy představoval 

Texaský masakr motorovou pilou...    

  

12.8. úterý (285 km) 

 Ráno balíme – vše jsme našli v pořádku na svém místě. Odpočívadlo není zrovna na napohled 

krásném místě a navíc máme před sebou úsek dálnice, na kterém nevíme, co nás čeká. Rozhodujeme 

se tedy nejdříve popojet a zastavit si na snídani na nějakém hezčím místě. Už jsme téměř nachystáni 

k odjezdu, když v tom na parkoviště přijíždí auto s českou poznávací značkou. Jsou to rybáři, kteří 

  Obr. 50 – Nocování na odpočívadle kousek pře Mare.    

  Obr. 51 – Snídaně u jezera Snasvatne. V pozadí autokaravan našeho holandského kamaráda.     
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jedou na dovolenou nedaleko na fjord chytat ryby. Chvíli se tedy ještě zdržujeme vykládáním a poté 

už skutečně vyrážíme na cestu. Na snídani zastavujeme na odpočívadle u jezera Snasvatne. Vaříme 

kafe a dojídáme poslední zbytky chleba, který jsme si vezli s sebou ještě z ČR. Opodál stojí starší 

autokaravan a právě v tuto chvíli z něj za námi přichází, jak později zjišťujeme, Holanďan. Naprostý 

pohodář, cestovatel a také technař. Po obvyklých otázkách na naše motorky a cestu, kterou jedeme, 

ho zveme na „pravé české kafe“ (socového turka), které se nám po malých potížích s vařičem 

nakonec přece jen daří uvařit. Holanďan (už si bohužel nevzpomenu na jeho jméno) nám vypráví o 

svých jízdách karavanem – je na tom podstatně lépe než my, pět roků pracuje a poté jede na roční 

„vandr“ se svým vysloužilým, ale spolehlivým karavánkem. Na všechno má dost času, zastaví si klidně 

na pár dní na jednom místě, čte si knížky a poslouchá svou techno hudbu. Nakonec přichází řeč i na 

naši republiku, kterou docela dobře zná. Vzpomínal, jak u nás byl na Stounech, na dobré levné pivo a 

také na několik technoparty, kterých se zúčastnil. Nejraději se vracel k jedné velké, u nás známé i 

mimo příznivce techna, neboť se jí v hojné míře zúčastnili i naši těžkooděnci... Podle toho, co říkal, to 

tam musel být docela masakr :-). Nakonec nás dokonce pozval i na prohlídku svého autokaravanu a 

dal nám na cestu pořádný kus pravého holandského sýra, který jeho rodina vyrábí a prodává. Je 

úžasné, kolik zajímavých lidí má člověk při cestování možnost potkat!   

 Vyrážíme dál okolo levého břehu 

jezera Snusvatha. Čas od času se nám 

naskýtá výhled na jeho hladinu, nějaký ten 

kemp nebo usedlost, jinak jsou všude jen 

lesy a lesy. I když je silnice stále značená 

jako E6, postupně přechází z široké, několika 

proudé rychlostní (Trondhain) na zcela 

normální jednoproudý hlavní tah, místy 

dokonce docela úzký. Člověku přijde, že jede 

po obyčejné okresce, ale docela hustý 

provoz s velkým podílem nákladních aut nás 

stále ubezpečuje, že jedeme po jednom 

z mála tahů vedoucích na sever. Zastavujeme 

pro benzin a já si u pokladny domlouvám 

nabití baterky do foťáku – jediného el. 

spotřebiče, který si díky unikátnímu konektoru nejsem schopen nabít z motorky. Obsluha je naštěstí 

ochotná – je vidět, že se jedná o „rodinnou“ firmu. Pokračujeme jednotvárně krásnou krajinou, když 

vtom pár kilometrů před Brekkvasselv Vašek náhle opět odpadá. Jarek jedoucí v tu chvíli jako první, 

nově nastalou situaci neregistruje, a 

tak nám ujíždí v dáli. Odbočuji za 

Vaškem na krajnici a zjišťuji, co se 

stalo. Vašek: „V první chvíli jsem 

myslel, že jsem snad zadřel motor 

(docela jsme kvaltovali) – z ničeho nic 

motor náhle začal vadnout a přestal 

úplně reagovat také na plyn. 

Okamžitě vymačkávám spojku a 

odbočuji z cesty na krajnici.“  V prvním 

Obr. 52 – Tankování někde poblíž Trongfossen. 

    Obr. 53 – Snasa. 
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momentě ověřujeme, že lze motor prošlápnout. To nás uklidňuje a tak již s rozvahou pokračujeme 

dál v hledání závady. Odděláváme kryt karburátoru a v tu chvíli je již všechno jasné. Plováková 

komora úplně odpadla od zbytku těla karburátoru! Závadu způsobil stržený jemný závit na těle 

karburátoru, přes který je plováková komora dotažena. Z Vaška pomalu vylézá, že o možném 

problému věděl už při odjezdu, ale nechtěl do seřízeného motoru zasahovat a tak alespoň přibalil 

druhý, náhradní karburátor. Po podrobnějším probádání však přece jen usuzujeme, že by stržený 

závit šlo ještě nějak 

provizorně spravit a tak 

s pomocí teflonové pásky 

utěsňujeme spoj. Skládáme 

karburátor a zdá se, že závit 

alespoň prozatím drží. 

Zkoušíme startovat a hle: 

ono to nejen běží, ale 

motor dokonce po delší 

době drží volnoběh a 

reaguje přesně na plyn! 

S Jarkem se telefonem 

domlouváme, aby na nás 

počkal v Brekkvassel a 

vyrážíme za ním.  

Aby toho všeho nebylo 

málo, tak mě po pár stech metrech „něco opeřeného“ trefuje do brýlí. Rána jak z děla, avšak naštěstí 

mě to jen škráblo přes kraj brýlí a svezlo se to po přílbě. I tak mám od brýlí kolem oka docela velký 

otlak a především se mi do oka dostalo nějaké smetí, kvůli kterému mám teď oko podrážděné a 

zarudlé. Zbytek cesty dnešního dne vede prakticky neobydlenou oblastí. Všude okolo jsou jen samé 

lesy střídající se občas s klečí. Čím víc jedeme na sever, tím je cesta užší. Nyní už dokonce nemá ani 

středovou čáru (Pozor! V Norsku je středová čára značena žlutou čarou). V podvečer znovu 

tankujeme a nalézáme vhodné místo k přespání na odpočívadle pár kilometrů před Mosien. (Na 

většině odpočívadel bývá tabule s informacemi, kde je mimo jiné napsáno, že odpočívadlo neslouží 

k nocování, ale stejně tam normálně nocují i Norové s karavany a skutečně to nikdo neřeší). 

Zabydlujeme se hned vedle posezení a vaříme večeři, když v tom vidíme přijíždět na odpočívadlo dvě 

historická auta. Chlapi jsou 

z místního veterán klubu a 

jak sami říkali, když slyšeli 

divný rachot a pak viděli 

projet neobvyklé stroje, 

vyrazili se za námi podívat 

a pozdravit nás. 

Ukazujeme jim naše stroje 

a vykládáme o cestě. Jsou 

tak trochu mimo z toho 

jakou dálku jedeme a poté, 

co je Vašek nechává 

Obr. 54 – Vašek utěsňuje závit mezi plovákovkou a karburátorem. Brekkvassel. 

Obr. 55 – Pohled na krajinu. 
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sednout si na jeho kostitřas, už jen kroutí hlavou ... Sotva jsme se rozloučili s norskými vereránisty, 

nestačíme se ani vrátit k vaření a už zase slyšíme: „Deň dobry“.  Polák, který na svém starém „roveru“ 

objel dokola Skandinávii a nyní se vrací zpět do Polska. Úžasný člověk, ke kterému by se už opravdu 

hodila nálepka „blázen“. Důchodce, který místo toho aby seděl doma, vzal kolo a vyrazil na 

čtyřměsíční cestu okolo Skandinávie. Kolo, téměř už také historické, měl přeložené zavazadly, mezi 

kterými nechyběl ani plnohodnotný stativ k fotoaparátu. Zveme ho na večeři a děláme společnou 

fotku s využitím jeho stativu. Tvrdí, že tunely, u kterých jsem měl obavy, že zdržujeme na našich 

motorkách, bez problémů projel na svém kole... Se soumrakem (dost po 23:00) jdeme ještě k řece 

zkusit štěstí s rybolovem, ale nedaří se nám. Při našem snažení chytit nějakou tu rybu pozorujeme 

jeden norský pár kempující opodál, který nás utvrzuje v přesvědčení, že není náhoda to, čeho jsme si 

už dříve v Norsku všimli. Pokusím se to na následujícím příkladu shrnout: 

1. Nor (muž) řídí auto, jen když skutečně musí, jinak řídí zásadně ženy.    

2. Nor musí být v Norsku považován přinejmenším za pána tvorstva, protože rozdělení rolí je obvykle 

následující: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 56 – Návštěva norských veteránistů. 

Obr. 57 – Skupinová fotka s polským cyklistou. 
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Do kempu přijede auto, z něhož vystoupí norský pár.  

Nor: Sedne si a sedí. 

Norka: Vybalí, postaví stan, nasbírá dříví, zapálí oheň, jde chytnout ryby, vykuchá ryby, upeče ryby.  

Nor: Sežere rybu :-). 

Pozor! Tohle skutečně nebyla výjimka, ale téměř pravidlo! Norsko je prostě země zaslíbená :-)! 

 

Dobytí polárního kruhu 

13.8. středa (232 km) 

 Využíváme včera dobře vybrané lokality k přenocování a s odjezdem příliš nespěcháme. Hned 

za odpočívadlem protéká horská řeka a tak ji zneužíváme k provedení očisty. Je ledová, ale na to jsme 

si postupem doby už zvykli. Právě se vracím z koupání, vystupuji po strmém svahu nahoru k našemu 

posezení a těším se na vydatnou teplou snídani. Vstupuji na odpočívadlo a nestačím se divit. Přímo 

vedle našeho „zašitého“ odpočívadla stojí obrovský zájezdový autobus. Všude kolem jsou hloučky 

  Obr. 58 – Noční lov. 

 Obr. 59 – Ranní návštěva německých turistů u nás na snídani. 
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německých turistů, kteří si se zájmem prohlíží naše stroje. Kluci sedí hned vedle pod altánkem, popíjí 

kafe a ládují se chlebem s nějakou paštikou. Nikdo z turistů se nás na nic neptá, jen civí, překotně 

mezi sebou gestikulují a vše okolo si fotí. Nedá mi to a musím se smát. Připadá mi to, jako bychom 

byli nedobrovolnými herci v nějakém skanzenu. Rychle běžím pro foťák a fotím si pro změnu je, ať 

skopčáci aspoň trochu ví, jak je to příjemné :-).     

 Po desáté konečně 

vyrážíme a ihned snad po tři 

sta metrech musíme zastavit 

kvůli rekonstrukci vozovky. 

Pozvolna dojíždíme a nějaký 

střelec s autem se ještě cpe 

před nás. To ovšem spatřuje 

„řídící provozu“ a hned nám 

naznačuje, abychom jeli 

dopředu. Holt spravedlnost 

musí být :-). Zde se setkáváme 

s další zvláštností norských 

silnic. Po chvíli čekání přijíždí 

silničářská Škoda Roomster a 

řadí se před nás. Na střeše má obrovskou ceduli s nápisem Follow me a my se na pokyn silničáře za 

tímto vozidlem rozjíždíme. Úplně jako na letišti. Auto nás provází celou několika kilometrovou 

stavbou a na konci rekonstruovaného úseku nám zabliká a sjíždí ke krajnici. Noři holt musí mít 

opravdu vše dokonalé! Jen si tak říkám, zda by dnes ještě vůbec byli schopni takový úsek projet sami, 

pouze se svým zdravým selským úsudkem.  

 Postupujeme dále k Mo i Raně. Projíždíme přes Mosjoen, Straum, Angemoen a okolo 

Sorfjorden a Ranafjorden. Právě u Angemoenu děláme další krátkou pauzu na odpočívadle se skvělou 

vyhlídkou na okolní krajinu. Před námi je dle mapy docela dlouhý tunel a tak plánujeme jeho 

objížďku. Opodál je norský pár důchodců na cyklovýletě a tak se s nimi chceme poradit, zda je cesta 

  Obr. 60 – Norský unikát – přes rozestavěnou cestu za vozidlem Follow me. 

    Obr. 61 – Odpočívadlo na cestě k Mo i Raně (Angemoen).  
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okolo tunelu průjezdná. Tvrdí, že ano, ale zároveň nás 

posílají do tunelu, je to prý v pohodě. Dáváme tedy na 

jejich radu a jedeme do tunelu... Bylo to nekonečných 

několik kilometrů tmavou, špatně osvětlenou dírou, takže 

tentokrát jsme neviděli ani dopředu, ale naštěstí byl 

prakticky celý průjezd přes tunel z kopce a tak jsme příliš 

nezdržovali – i provoz zde byl minimální.    

 Dorážíme do Mo i rany a hledáme benzinku. Tu 

po chvíli bloudění přes několik kruháčů naštěstí 

nacházíme a tak tankujeme do plných. Dáváme motorky 

stranou z boku budovy a chystáme se na prohlídku středu 

města. Přichází se podívat chlapi ze servisu naproti a tak 

se s nimi chvíli zdržujeme hovorem, ale zase budeme mít 

alespoň postaráno o nějaký dohled nad motorkami. 

Centrum nacházíme docela snadno, znepokojuje nás však 

docela značné „černo“ v ulicích. Na to jsme v Norsku 

nebyli zvyklí a tak si v duchu nadávám, že jsem přece jen 

měl motorku alespoň zamknout. Na zpáteční cestě se po 

dlouhé době zastavujeme v obchodě koupit nějaké 

základní potraviny – hlavně pečivo, které nám už úplně 

došlo. Volba nakonec padá na to nejlevnější – hamburgerové bulky za nějakých 25NOK (asi 90Kč). 

Upřímně, město mě příliš nenadchlo, a tak jsem hlavně rád, že je vše na svém místě a už se těším na 

dobytí polárního kruhu.  

 Z Mo i Rany je to na polární kruh co by kamenem dohodil. Proplétáme se městem, až 

nakonec vyjíždíme do volné krajiny. Jedeme hlubokými lesy, kde kromě cesty samotné není vůbec 

nic. Posledních asi dvacet kilometrů před polárním kruhem se krajina náhle mění v holou kamenitou 

  Obr. 62 – Vašek 

 Obr. 63 – Jsme v cíli naší cesty na sever  - Polární kruh byl dobyt.  
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pustinu.  Sem tam je vidět 

rozbouřená říčka či potok, z rostlin 

jen tráva a lišejníky. V otevřené 

krajině fouká silný vítr, který si 

s námi hraje jako se sirkami.  

 Dorážíme na pomyslnou 

čáru počátku polární krajiny – tzv. 

polární kruh, který se po 66 

rovnoběžce táhne přes Norsko, 

Švédsko i Finsko. Polární kruh je 

myšlená kružnice, která odděluje 

na povrchu Země oblasti, kde 

alespoň jeden den v roce nevystoupí Slunce nad obzor (tzv. polární noc) nebo nesestoupí pod obzor 

(polární den). Odbočujeme na odpočívadlo k turistické budově s cílem vyfotit se u památníku. 

V okamžiku, kdy vjíždíme na odstavné parkoviště před budovou, nás vítají ostatní v tu chvíli přítomní 

motorkáři a zanedlouho i český turistický 

zájezd. Hned toho využíváme a prosíme 

jeden postarší pár o vyfocení u památníku. 

Jdeme dovnitř budovy ohřát se, nakoupit 

nějaké ty suvenýry a hlavně napsat a hned 

i poslat pohledy, aby na nich bylo razítko 

přímo z tohoto místa – nejvzdálenějšího 

bodu naší výpravy na sever (na Lofoty 

z časových důvodů už pokračovat 

nehodláme). Když vycházíme ven, 

potkáváme přibližně devatenáctiletého 

kluka, Čecha z Mohelnice, který jede sám 

jen tak na lehko stopem na Lofoty. Má batoh, malý stan a 

spacák. Pokud se potřebuje posunout dál, zastaví si 

nějaké projíždějící auto, ale jinak má absolutní volnost a 

není ničím vázaný – a pak že my jsme blázni! Chvíli 

vykládáme a Vašek mu nalévá alespoň malou štamprlu 

slivovice na zahřátí. Jdeme se podívat na vyhlídku na svah 

za budovou a rozhodujeme se jak dál. To, že se od této 

chvíle začneme přes Švédsko pomalu vracet zpět jsme si 

odhlasovali už dříve, ale nyní potřebujeme najít nějaké 

vhodné místo k přespání. Chvíli mě kluci přemlouvají, 

abychom přespali na odpočívadle přímo na polárním 

kruhu, ale mě v tu chvíli není zrovna nejlépe a tak je 

přece jen přesvědčují, abychom se vrátili o kus zpátky do 

míst, kde je krajina alespoň trochu zalesněná a tudíž tam 

    Obr. 64 – Jsme v cíli naší cesty na sever  - Polární kruh byl dobyt.  

 Obr. 65 – Na vyhlídce u polárního kruhu.  

  Obr. 66 – Polar circle 66° 33‘39“ 
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nebude takový vítr a zima jako tady. 

 Vracíme se tedy asi o dvacet kilometrů nazpět a kempujeme na malém zastrčeném 

odpočívadle hned vedle památníku sovětským vojákům padlým v Norsku během druhé světové války. 

Opodál stojí jeden norský autokaravan, jinak nikde není ani živáčka. Kluci staví stan a já chystám 

„slavnostní“ večeři na oslavu zdolání našeho cíle. Vytahuji dvě sklenice utopenců, které jsem po celou 

dobu vezl s sebou a na víčku od ešusu opékám hamburgerové bulky, které jsme koupili v Mo i Raně.    

      

  Obr. 67 – Pohled na budovu Polárního kruhu z vyhlídky na nedalekém svahu.  

  Obr. 68 – Místo našeho přenocování pod Polárním kruhem.   
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Švédskem domů 

14.8. čtvrtek (360 km) 

 Dnes je první den našeho návratu zpět domů. Jako by i počasí poznalo, že jsme dojeli do 

našeho cíle, změnilo se o 360°. Poprchává, je zima a všude kolem jsou nízké olověné mraky, které 

nejsou ochotny propustit jediný paprsek slunce. I Nor s autokaravanem je už sbalený a vyráží zároveň 

s námi na další cestu. Vracíme se stejnou trasou zpět do Mo i Rany a zde odbočujeme na E12 která 

míří rovnou do Švédska. Vytvoříme tak jakýsi okruh, 

abychom se nevraceli stejnou cestou. Jedeme cik cak 

povětšinou po holých návrších lemovaných rozlehlými 

jezery. Prší. Cesta není nijak frekventovaná, ale také není 

zdaleka v tak dobrém stavu jako ostatní cesty v Norsku (je 

řekněme na stejné úrovni jako průměrná česká okrska). 

Hranici se Švédskem překračujeme u Umbukta fjellstal. 

Jsme však trochu zklamaní – čekali jsme nějaké celníky, 

budovu, směnárnu – prostě něco, ale zde byla pouze 

cedule oznamující hranici s Norskem a odstavné 

parkoviště, na kterém stál jediný autobus jako pojízdná 

prodejna. V Norsku jsme dnes nic nekupovali, protože 

jsme počítali s tím, že ve Švédsku směníme peníze a nakoupíme alespoň o něco levněji. V tuto chvíli 

však začínám mít obavy, zda to byl 

dobrý nápad ... Pokračujeme tedy dál 

po E12 přes Švédsko a doufáme, že 

někde dál narazíme na nějaké 

příhraniční městečko, kde by byla 

směnárna, benzinka a nějaký obchod. 

Počasí se trochu lepší. Přestává pršet a 

občas na chvíli vykoukne i sluníčko. 

Cesta je již dobrá, ale jsou zde až 

neuvěřitelné rovinky doslova „od 

nevidím do nevidím“ klidně i 8-10 km 

dlouhé. Projíždíme přes Tarnaby a 

  Obr. 69 – Hranice Norsko – Švédsko.   

       Obr. 70 – Na švédské straně.  

   Obr. 71 – Vašek v plném tempu.  
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Stalofjället, ale ráz krajiny je stále stejný. Občas nějaká osada či vesnička, ale na směnárnu stále 

nenarážíme. Někde v okolí Forsmarku konečně narážíme na první benzinku – tankovací automat. 

Nádrže už máme téměř prázdné a v kanistrech benzin nemáme, protože v Norsku to nebylo potřeba. 

K tomu všemu jsme měli v plánu právě v těchto místech (zde je silnice jen čára mezi lesy a člověk 

absolutně nemá žádný 

výhled) odbočit na silnici 

nižší třídy. Potřebujeme tedy 

docela nutně natankovat. 

Před námi bere do kanistru 

benzin nějaký Švéd a tak se 

ho hned ptám, jak se 

s automatem zachází. 

Zjišťuji, že je k tankování 

potřeba speciální tankovací 

karta, kterou samozřejmě 

nemáme. Švéd je řečný a 

vychloubá se, že je členem 

švédského Jawa klubu a 

doma má dokonce péráka 350. Tak trochu zneužívám toho, že je „náš“ a ptám se ho, kde je v okolí 

nejbližší benzinka. Přitom mu vysvětlujeme situaci, že v nádržích máme prakticky prázdno a žádnou 

speciální tankovací kartu nemáme – potřebujeme za benzin zaplatit hotově. Tak trochu s ostatními 

doufám, že se pán nabídne a natankuje nám na svou kartu s tím, že mu benzín zaplatíme. Ovšem 

chyba lávky! S ledovým klidem, jaký snad může mít jen Švéd, nás posílá do 50km vzdáleného 

Storumannu, že tam možná taková benzinka bude. No Švédi (alespoň těch pár, na které jsme narazili) 

jsou fakt divní :-).  

 Nově jsme tedy nuceni přehodnotit náš plán, musíme jet dále po hlavní až do Storumannu a 

doufat, že tam takovou benzinku skutečně nalezneme, protože jestli ne, zůstaneme bez jediné kapky 

benzinu. Asi v polovině cesty se u krajnice silnice objevuje cedule, že je cesta ve výstavbě. Říkáme si, 

no a co, nic se neděje. To jsme ale ještě netušili, co nás bude čekat. Hned v dalším okamžiku se před 

    Obr. 72 – Jarek v plném tempu.  

 Obr. 73 – Nekonečná švédská krajina.  
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námi otevírá štěrkové pole. Kluci přede mnou do něj najíždí v poměrně velké rychlosti, ale když vidím 

Vaška, jak to s jeho motorkou zamávalo, výrazně zpomaluji. Jak okamžitě zjišťuji, cesta není jen tak 

posypána trochou štěrku, tak jak se to dělá u nás, ale je na ní poctivá vrstva vysoká asi deset 

centimetrů. V tom samém okamžiku, kdy motorka na takovouto vrstvu najela, začala okamžitě plavat 

a stala se téměř neovladatelnou. Našel jsem si tedy jednu kolej, která mě do sebe doslova natáhla a 

v ní jsem se snažil pokračovat nějakým způsobem dál. Nezbývalo mě, než podřadit až na dvojku a 

s nohama nataženýma před sebe úsek čítající několik kilometrů opatrně projet. Štěrk sem tam střídají 

pásy bahna, kde téměř zapadám, takže když jsme konečně vyčerpaní dorázili do Storumannu, 

vypadali jsme, jako bychom zrovna 

dokončili šestidenní.  

 Vjíždíme do městečka a 

hned míříme k benzince – a 

samozřejmě je jen na karty. Jedeme 

tedy k další – opět jen na karty. 

Začíná mi z toho mrazit v zádech, 

protože se už vidím, jak budu chodit 

od jedné chalupy k druhé a žebrat, 

aby nám někdo prodal alespoň 

trochu benzinu. Naštěstí na konci 

městečka nacházíme ještě jednu 

benzinku, kde je skutečně možné 

tankovat i za hotové. Lejeme do 

nádrží benzin až po víčka a pro 

jistotu znovu plníme i kanistry. Jak 

jsem rozjetý, nechtě tankuji předražený natural 98 namísto 95 do nádrže i kanistru. Na benzince také 

potkáváme dvě staré dodávky plné mongolů na tripu. Všichni se smějí a ukazují si na nás. Asi je 

pobavilo, že potkali někoho, kdo jede s ještě většími vehikly, než mají oni sami.  

 Začíná se šeřit a tak vyrážíme za město hledat místo pro dnešní nocování. To na třetí pokus 

nacházíme – malý palouček těsně u cesty s výhodou schovaný za stromy. Prostě ideální místo - ovšem 

až na komáry, kterých tu je všude kolem plno. Ti jsou však v celé oblasti...  Nepodařilo se nám 

vyměnit peníze ani koupit pečivo a 

tak dnes máme dělenou stravu – 

maso na maso :-). Na vařiči opékáme 

vepřovky se zbytky lovečáku a místo 

pečiva přikusujeme máslové 

sušenky, které jsme dostali od 

polského cyklisty kousek před 

polárním kruhem. Abychom 

zbytečně nelákali okolní kousavou 

havěť (komáry), děláme černou 

hodinku, posloucháme na Jarkově 

tranďáku nějakou místní radiovou 

stanici a tlacháme...       

   Obr. 74 – Po průjezdu enduro vložkou.  

     Obr. 75 – Večerní hodování.  
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15.8. pátek (372 km) 

 Dnešní den, i když jsme to 

původně neplánovali, je víceméně 

tranzitním. Vzhledem k tomu, že 

včera, ač neradi, jsme museli kvůli 

tankování až do Storumanu, 

budeme dnes pokračovat dále na 

jih po hlavní E45. Vydáváme se po 

nekonečně rovném a dlouhém 

hlavním tahu na další cestu. 

Projíždíme Vilhelminou, Doroteou 

a okolo jezera Russfjarde, kde 

děláme pauzu a kocháme se dnes 

vzácným výhledem na protější 

břeh, poněvadž cesta jako taková 

je naprostou nudou – samé lesy a 

žádný výhled na krajinu.  

 Zastavujeme v jednom větším městečku, doléváme benzin do plných a opět marně 

vyhledáváme nějakou směnárnu. Do středu velkých měst se nám nechce a tak počítáme zbývající 

kilometry vs všechny společné švédské koruny – bude to asi o fous, ale měli bychom být schopni 

dojet až do Ystadu na trajekt. Opět dáváme krátkou pauzu na lavičce stranou benzinky. Kluci vaří 

nějaké fazole po mexicku a já jdu do místního COOPu shánět pečivo - > 20SEK za toustový chleba je 

určitě lepší cena než v Norsku ...  

 Tento den ještě stíháme projet přes Östersund a končíme stále na E45 poblíž Svenstaviku, 

hned vedle cesty na počátku lesní pěšiny. Z domova zjišťujeme nevalnou předpověď počasí na další 

dny, což společně s nezajímavou cestou dnešního dne způsobuje, že se už všichni vidíme v Polsku na 

pláži. Opékáme toustový chleba, na který si mažeme ďábelské tousty z Hamé a už se těšíme, jak si u 

poláků konečně za normální peníze dáme do nosu.    

  Obr. 76 – Jarkova kejva se sajdou Verolex.  

  Obr. 77 – Výhled na protější břeh jezera Russfjarde.  
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16.8. sobota (490km) 

 Ráno snídáme, balíme, a tentokrát hned bez zbytečného zdržování vyrážíme ukrojit další část 

kilometrů z nekonečné E45. Projíždíme Överhogdalem a Ytterhogdalem, za kterým se odhodláváme 

sjet na vedlejší cestu č. 296, abychom si také užili trochu toho pravého Švédska. Projíždíme téměř 

neobydlenou oblastí - sem tam nějaký ten domek, nebo osada, jinak nic.  Asfaltovou cestu často 

střídá šotolina, která mizí stejně tak rychle, jak se znovu objevuje – prostě taková pravá švédská rallye 

:-). Začíná poprchávat, máme za sebou už docela dost kilometrů a benzinka pořád nikde. 

Zastavujeme, oblékáme nepromoky a s vděčností teď vytahujeme kanystry s rezervním benzínem, 

který jsme si prozřetelně nabrali hned první den ve Švédsku. Mezitím okolo nás závratnou rychlostí 

projíždí hned několik offroadů, jež jejich majitelé vedou po této cestě s jistotou Igvara Carlssona. Už 

se nedivím, že jsou Švédi v rally tak dobří – mají perfektní podmínky pro trénink! 

 

  Obr. 78 – Večerní kempování.  

  Obr. 79 – šotolinový povrch cesty na silnici č. 296.  
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 Offroad jsme si náležitě užili, ale to, že 

jsme museli použít železnou rezervu benzinu, nás 

nyní nutí vrátit se znovu na hlavní cestu. 

Odbočujeme tedy na silnici č. 310, po které se po 

chvíli opět napojujeme na E45. Po čase konečně 

dorážíme do většího města Mora, kde na tamní 

benzince tankujeme. Přijíždíme totálně špinaví od 

bahna, v nepromokách ala popeláři a k tomu 

všemu se Vašek jal opět opravovat své stále 

pochroumané zadní kolo, kterému po terénní 

vložce opět chybělo spíše více, než méně špic. 

Nemohlo tedy být jinak, než že jsme se opět stali 

tak trochu nechtěně chvilkovou senzací pro celé 

okolí. Vašek s vervou sobě vlastní za mojí a Jarkové asistence zkušeně vytahuje kolo z rámu a 

s komediálními gesty vytrhává sikovkami zohýbané špice z ráfku. Po chvíli je vedle lavečky už značná 

hromada pokrouceného drátu a Vašek začíná počítat, zda má vůbec ještě dost náhradních špic ... 

(Úspěch dne – v místním supermarketu kupujeme toastový chleba za pouhých 10SEK)      

 Z Mory jedeme dál, pokud možno co nejpříměji na jih, nyní po cestě č. 26. Jedno z dalších 

měst je téměř celé ucpané. Popojíždíme v koloně a divíme se, proč je z čista jasna silnice 

neprůjezdná. Čekal jsem nějakou havárii, ale vysvětlení bylo prostší. V centru končil nějaký cyklistický 

závod – dle kol mě to připadlo nejvíce podobné cross country a jeho účastníci celý dopravní úsek 

doslova paralyzovali – některé startovní čísla byla dost přes tisíc, tak se není ani moc co divit. 

Proplétáme se tedy městem, až se dostáváme opět do volné krajiny. Ta je konečně líbivější, už jsme 

opět v té naší švédské Šumavě plné jezer, močálů a mírně zvlněných cest. A hlavně – lesy v okolí cesty 

už netvoří tak nepropustnou zeď a tak je vše parádně vidět přímo ze sedla. Cyklistický závod očividně 

právě skončil a tak nás postupně dojíždí a také předjíždí spousta automobilů od osobních až po 

      Obr. 80 – Václav plně soustředěn při opravě.  

   Obr. 81 – Naše ležení u benzinky, kde proběhla jedna z oprav Vaškova výpletu.  
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obytné karavany. Jsou ověšeny koly a na 

jejich řidičích je znát, že jsou ještě plni 

závodního nadšení. Oproti Polákům 

pořád pohoda, ale na Švédsko jsou jejich 

občas i docela ostré předjížděcí manévry 

poněkud nezvyklé. 

 Už téměř za tmy dorážíme do 

Filipstadu. Jak jinak, opět bereme benzin 

a pozorujeme množství amerických aut, 

které se neorganizovaně začínají 

vynořovat všude po městě. Projedou 

kruháčem, okénka stažená, hudba jak se patří pořádně nahlas. Po chvíli projíždí dokonce i americké 

policejní auto. Poté, co jeden z těchto dnes už klasiků projede kolem nás už potřetí, je nám jasné, že 

to místní omladina se jen tak ukazuje po městě – americká auta jsou v tomto kraji značně oblíbena, 

takže velká machrovina. S houstnoucí tmou začíná být vidět další kategorie zde velmi oblíbených a asi 

i tolerovaných?? vozidel – přestaveb starých aut, převážně Pick UPů. V těchto autech se prohání 

výlučně omladina, která snad nemůže mít ani osmnáct. Auta jsou na první pohled samo domo 

slátaniny, nemají pořádná světla ani SPZ. Jediné, co jim nechybí, je výstražný trojúhelník zavěšený 

vzadu na kapotě. Čekáme zásah přinejmenším silného oddílu pořádkové policie a tak se raději 

zvedáme a vyrážíme na cestu, aby si nás náhodou s nimi nespletli. Kupodivu se nic neděje – asi je to 

tu běžná praxe.  

 Den končíme pár kilometrů za Filipstadem na prvním trochu vhodném místě k postavení 

stanu a přespání. Večeře klasika – vepřovka s toustovým chlebem. Sotva se stíháme najíst, začíná 

opět pokapávat, stan stíháme dokončit právě se spustivším se lijákem. S drobnými přestávkami lije 

celou noc. Doufám, že se to do rána umoudří...       

 

 

 

  Obr. 83 – Krajina mezi Morou a Filipstadem. 

  Obr. 82 – Jeden z mnoha švédských cyklistů. 
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17.8. neděle (304km) 

 Je neděle ráno. Předpověď se bohužel splnila a stabilně prší. Příliš se nám nechce ven a tak 

v marné naději posedáváme ve stanu a čekáme, že se na chvíli déšť uklidní a my se budeme moci 

alespoň trochu v klidu sbalit. Kolem půl desáté čekání vzdáváme, se zapřením vylézáme ven ze stanu 

a prohlížíme napáchané „škody“. Ne všechny věci se do stanu vešly a i ty umístěné do předsíňky jsou 

docela dost navlhlé. Igelitové pytle sice moje tašky s oblečením a jídlem zachránili z nejhoršího, ale 

jak už půda nedokázala nasákat stále větší množství vody, jsou dna tašek úplně durch. Věci 

v předsíňce jakš takš přežily až na přilbu, která je zevnitř úplně promáčená. No prostě ideální start do 

nového dne :-).  

 Víme, že lepší už to nebude a tak se značným přemáháním vyrážíme na další cestu s cílem co 

možná nejdříve dorazit do Ystadu. Za stálého mrholení, které občas střídá vydatný déšť, projíždíme 

po silnici č. 26 přes Kristinehamn, Mariestad a Skövde.   

 V podvečer dorážíme do Jönkopingu. Proplétáme se jeho obchvaty, až se nakonec 

napojujeme na nájezd na dálnici, po které musíme nutně urazit úsek přibližně 10km dlouhý, abychom 

se byli schopni dostat na další navazující cestu. Přímo na tomto nájezdu asi 30m před dálnicí Vašek 

zastavuje. Prší, silnice v tomto místě má jen minimální krajnici, za kterou je prudká příkopa. Míjí nás 

jedno auto za druhým. Vašek se marně snaží motor znovu přimět k chodu – ani neškytne. Je to v háji, 

je jisté, že budeme muset asi docela dost opravovat a není kde dát motorky stranou, natožpak se 

někde schovat před deštěm. Avšak mohlo by to být i horší. Stačilo jen pár metrů a závada by se stala 

přímo na dálnici. Zde na nájezdu jsou auta alespoň nucena jet pomaleji. Kluci sundávají víko, 

vytahujeme nářadí a dáváme se do zkoušení a proměřování. Vše je zdánlivě v pořádku, ale svíčka 

jiskru stále nedává. Nechávám Jarka s Vaškem chvíli bádat, ale po chvíli mi to začíná až příliš 

připomínat loňskou závadu v Itálii. Mění se cívka, motor na chvíli chytá, ale na první pohled je zřejmé, 

že to není ono. Kladívko dle chlapů vypadá v pořádku, ale mě to nakonec nedává a přesvědčuju je, 

  Obr. 84 – Nájezd na dálnici v Jönkopingu – opravování porouchaného zapalování. 
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aby ho pro jistotu přece jen vyměnili... Kupodivu motorka chytá a zdá se, že tentokrát běží 

pravidelně. Nevýhodou je, že Vašek nemá Péráka kde vyzkoušet – přece jen jsme v jednosměrném 

nájezdu na dálnici a tak nám nezbývá, než to risknout a naostro vabank najet na dálnici. Opravou 

jsme se dost zdrželi a tak už je docela šero, jedeme po dálnici, co to dá, abychom z ní byli co 

nejrychleji pryč. Vaškova motorka, zdá se, zatím drží. Hned za dálnicí zastavujeme, přepočítáváme 

poslední společné švédské koruny a bereme benzín. Na benzince je zrovna nějaký školní zájezd. Když 

vidím, jak si děcka kupují jídlo za nehorázné peníze a za rohem ho půlku vyhazují do koše, otevírá se 

mi kudla v kapse...  

 Máme toho dost, jsme totálně promoklí a na konci se silami. Zvažujeme, zda nepřespat přímo 

za benzinkou na odstavném parkovišti pro kamiony, ale nakonec přece jen ještě popojíždíme o pár 

kilometrů dál a kempujeme na konci slepé cestičky v lese. Stavíme stan, vaříme teplé jídlo a těšíme 

se, že se převlečeme do suchého. Já jsem na tom asi nejlépe, mám mokro jen vespod tašek, ale kluci 

mají promočené téměř vše včetně spacáků. Ždímáme ze všeho oblečení, co jsme měli dnes na sobě, 

hektolitry vody a doufáme, že se do rána alespoň trochu prosuší. Všechny boty dáváme do jednoho 

pytle a já k nim přikládám dva benzinové ohříváčky, co jsem měl s sebou na cestu, ale s tímhle si 

bohužel ani ty nedokázaly příliš poradit. Tento den byl asi nejhorším z celé cesty a jen vidina toho, že 

už zítra bychom měli dorazit do Ystadu na trajek nám stále udržovala jakš takš dobrou náladu.        

 

18.8. pondělí (318km) 

 Ráno je všechno oblečení promočené úplně stejně jako večer. Sázím vše na jednu kartu a 

oblékám si poslední suché prádlo, které mi zbylo. Boty a přilbu náhradní samozřejmě nemám a tak mi 

nezbývá, než to skousnout a nasadit si je tak jak jsou promáčené. Chlapi jsou na tom ještě o poznání 

  Obr. 85 – Poslední stanování ve Švédsku. Vše je totálně promoklé. 
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hůř. Doufáme, že se nestane nic neočekávaného 

a dostaneme se dnes až do Ystadu, kde se máme 

nalodit, protože další noc ve stanu za těchto 

podmínek si už nikdo z nás nedovede představit.  

 Všude okolo jsou nízké olovnaté mraky, 

během další cesty opět stabilně prší. Kromě 

benzinu už nikde nezastavujeme a jediným cílem 

je být co nejdříve v přístavu. Míjíme Växjö a 

Kristiansad. Jarek mění 50km před Ystadem 

lanko od plynu. Posledních sedmnáct kilometrů 

před Ystadem propuká úplné peklo. Jak se 

blížíme k pobřeží, přidává se k dešti navíc ještě 

prudký nárazový vítr. Nejde jet rychleji jak 40-50km/h, s motorkou to mlátí ze strany na stranu a 

nedočkaví Švédi nás jeden za druhým docela natěsno předjíždí. Projíždíme vesnicí, na jejímž konci 

jsou až k cestě vzrostlé stromy, které se nárazy větru neuvěřitelně ohýbají. Vidím, jak Vašek jedoucí 

přede mnou dostává při výjezdu na volné prostranství prudký náraz, čekám to, a přesto mne silný vítr 

odhazuje od krajnice prakticky až na středovou čáru – prostě závěr cesty tak, jak má být, jakoby nám 

skandinávský poloostrov chtěl ještě na poslední chvíli ukázat, zač je toho loket.  

 S vypětím všech sil dorážíme do přístavu a ve změti budov se snažíme najít tu, kde lze koupit 

lístky na tu správnou loď. Ve vestibulu potkáváme český pár, který se právě vrací z okružní cesty 

autokaravanem přes Rusko, Finsko a Švédsko. Vypráví nám o ruských cestách, zážitcích z Finska a 

také nás nasměrovávají ke správnému okénku. Lístky lze koupit za švédské koruny nebo eura. Platíme 

tedy eury, ale nazpět dostáváme švédské koruny. Celou dobu jich máme nedostatek a až jsou nám 

k ničemu, tak nám je nutí – to je na naštvání! Máme asi dvě hodiny čas do nalodění a tak rozkládáme 

svůj tábor pod stříškou vchodu do jedné z firem sídlících v areálu. Vaříme gulášovku a dohadujeme 

se, jak moc to bude za těchto podmínek na moři houpat. Z vchodu občas vychází nějaký ten 

zaměstnanec a jen s němým úžasem hledí, co jim to tu vyrostlo. Je zajímavé, že čím vyšší „hodnost“ 

vylezla, tím přívětivěji vypadala. Když z firmy odcházeli očividně nějací hlavní manažeři, dokonce se i 

usmáli a sami pozdravili jako první! 

  Obr. 86 – Kempování v Ystadu – přístav. 

  Obr. 87 – Kurtování motorek v podpalubí. 



45 
 

 Nastal čas nalodit se na trajekt. 

Narychlo dorážíme gulášovku, jejíž 

množství jsme lehce neodhadli a dělíme 

věci na ty, co zůstanou na motorkách a 

ty, které si vezmeme s sebou na palubu. 

Čekáme v řadě, až nás regulovčíci 

s vysílačkami pustí na loď. Z vysílačky se 

ozývá: Tri motocykle Jáwa, možem je 

pustit? „Ne“ jednoznačná odpověď a 

hned na to „a tak je teda pusťte“. 

Najíždíme do podpalubí, přebírají si nás 

další regulovčíci a navádí nás do mezery 

mezi výztuhy trupu lodi, kam se 

automobily nevejdou. Přichází za námi 

několik zaměstnanců s kurtnami a ptají se, zda si nechceme raději motorky uvázat sami, že to bude 

„trochu“ houpat. No, začínám mít lehké obavy, protože když ostřílený námořník řekne „trochu“ 

dokážu si ji živě představit. Přesto necháváme kurtování na nich – přece jen s tím mají více 

zkušenostní než my.  

 Vycházíme z nákladového prostoru a zkušeně si ze všeho nejdříve zabíráme volná místa na 

sedačkách, abychom později měli kde spát. Výjezd z přístavu ještě jde, ale jakmile se dostáváme na 

volné moře, začíná to s lodí docela dost houpat a házet. Vše se třepe a v restauraci, kam jsme si 

inteligentně zašli na pivo, abychom utratili nyní nepotřebné švédské koruny, se kymácí lustry. Jdu se 

společně s Jarkem podívat nahoru na otevřenou palubu, kam si jde tak jako všichni ostatní kuřáci 

zapálit, ale vítr je tak silný, že si vůbec netroufám jít dál od dveří. Doba pokročila a tak se chystáme jít 

spát. Všude už je klid, jen sem tam projde nějaký ten opilý polák, kterému je nějaké to houpání lodi 

úplně ukradené – prostě klasika. Na kymácení lodi jsem si už zvykl a příliš mi nevadí, spíše zůstává 

obava, jak na tom jsou motorky dole.           

 

 

      Obr. 88  – Výhled z paluby trajektu. 

   Obr. 89  –Výhled z paluby trajektu. 
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Opět v Polsku 

19.8. úterý (37km) 

 Za svítání nás budí společně s rozhlasem lodní siréna, ohlašující brzký příjezd lodi do přístavu 

ve Swinoujšti. Výtahem sjíždíme do nákladového prostoru, kde naštěstí nacházíme všechny motorky 

v pořádku přikurtované přesně tak, jak jsme je předchozí den v Ystadu opouštěli. Vedle nás stojí 

zájezdový autobus, jehož řidič si dává načas a tak je všude kolem namačkaná spousta lidí, kteří nám 

brání ve výjezdu. Stačí ovšem nastartovat a trochu protůrovat motory a hned je všem okolostojícím 

jasné, že by bylo přece jen nejrozumnější nás pustit. Vyjíždíme po boku kamionů z lodi do nám již 

dobře známého prostředí swinoujšťského přístavu. Sotva jsme venku, hned směřujeme k nejbližšímu 

kantoru (směnárna). Měníme zbylé norské koruny za zloté a hned je nám veseleji. Jdeme na benzinku 

na kafe a jakmile po sedmé hodině otevírají Bedronku, nakupujeme zásoby. Je teprve úterý, domů už 

je to jen „kousek“ a tak máme v plánu zdržet se zde několik dnů u moře. Posledních 37kilometrů do 

Kolčeva se pro nás stává naprostým utrpením. Vašek už má zadní kolo úplně povolené, špice 

popraskané a náhradní nejsou. Ploužíme se po krajnici sotva čtyřicítkou a doufáme, že už to nějak 

dojedeme. Jarek je v pohodě, já cítím, že mě začíná jít převodovka na sucho (celou dobu jsem olej 

poctivě kontroloval a nikdy nebylo potřeba dolít – ve Švédsku jsem se na to vykašlal a hned je ho tam 

málo :-)).  

 Dojíždíme do cíle. Původní pan farář, jak zjišťujeme, sice odjel do Vatikánu, ale je zde jeho 

bratr, taky farář, který o nás ví. Domlouváme se na ubytování předběžně až do pátku a jdeme 

vybalovat. Vše mokré, a že toho není málo, rozvěšujeme všude po okolí. Dáváme motorky stranou a 

brzy odpoledne vyrážíme Jarkovým autem na pláž do Mezivodí. Zde relaxujeme, užíváme si klidu a 

s vědomím toho, že nemusíme nikam pospíchat, zde zůstáváme až do podvečera. Více jak čtrnáct dnů 

jsme byli prakticky na konzervách a tak se chceme trochu rozšoupnout. Všude v okolních stáncích je 

plno lákavých dobrot, které hodláme rozhodně ochutnat. Voňavá grilovaná kuřata, pečené i uzené 

ryby, sladké vafle a také 

„zapékanky“ – vše 

oproti Norsku za lidové 

ceny. Neuváženě jako 

první zastavujeme u 

stánku se zapékankami. 

Zde na porcích rozhodně 

nešetří, dostáváme tak 

obrovské bagety, že se 

po jejich snězení 

nemůžeme téměř ani 

pohnout. Nezbývá nám 

tak, než další 

ochutnávky přesunout 

na druhý den – naštěstí 

jsme tu až do pátku :-).      

    Obr. 90  – Mezivodí – konečně pořádný dlabanec. 
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20.8. středa (0km) 

 Středa, první den, kdy 

nejsme na cestě. Dopoledne 

dospáváme manko z předchozích 

dnů, dosušujeme mokré oblečení 

a děláme alespoň zevrubný 

pořádek ve věcech. Vaříme ze 

zásob a těšíme se na odpoledne, 

na které máme od pana faráře 

slíbený poznávací výlet po 

místním okolí.  

 Vyrážíme okolo druhé 

odpoledne a jako první bod trasy 

je přístav v Mezivodí, kde si 

budeme moci zakoupit zaručeně 

čerstvé, právě ulovené, ryby. 

Ujedeme sotva pár metrů a je mě 

s klukama hned jasné, že to nebude jen tak ledajaká cesta. Myslím, že nejjednodušeji lze řidičské 

umění našeho průvodce shrnout asi tak – sestřička ze známé komedie Četník ze Saint – Tropez je jen 

jeho slabý odvar :-) V Mezivodí nakupujeme ryby a necháváme si je po dohodě u prodejců v chladnu 

– máme si je vyzvednout na zpáteční cestě. Pokračujeme dál do městečka, kde v místím kostele 

Vaškův brácha opravoval varhany – máme tedy podrobnou prohlídku celého kostela i s náležitými 

poctami a také si máme možnost varhany přímo i poslechnout, neboť zde zrovna probíhá krátký 

varhanní koncert. Dále jsme zváni do místního 

městského muzea, jehož součástí je i výstava 

starých mučících nástrojů a jdeme si prohlédnout 

místní přístaviště. Na molu je spousta loděk od 

malých plachetnic až po poměrně velké motorové 

čluny. Děláme několik skupinkových i 

panoramatických fotek a užíváme si opět krásného 

slunečného počasí, které nám ve Švédsku kolik 

chybělo.     

 Zpáteční cesta je opět velkým zážitkem. 

Dědina, město, dálnice nebo okrska – jedeme 

stabilních 80km/h. Když se vracíme do Mezivodí 

pro ryby, je v tomto místě už tak hrbatá cesta po 

které jsme dosud jeli v opravě. Pruh, po kterém 

jedeme má nový asfalt, kdežto protější pruh je 

dosud bez povrchu a hlavně asi tak o dvacet čísel 

níž! V duchu se smiřuji s tím, že v těchto místech 

nebudeme schopni odbočit vlevo do přístavu a 

budeme muset obkroužit celé městečko, když 

v tom pozoruji, že pan farář zastavuje a vyhazuje 

blinkr. To snad nemyslí vážně, nebo ano? Než jsme 

   Obr. 91  – Mezivodí – rybářská loď. 

     Obr. 92  – Muzeum s výstavou mučících nástrojů. 
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stačili cokoliv říct, už sjíždíme z hrbolu 

prudce dolů. Ozývá se strašná rána a 

zařinčení, jako bychom právě přišli 

minimálně o celou nápravu, ale od řidiče 

se ozývá jen klidný komentář: to nic, to 

byl jen výfuk...   

 Do Mezivodí jsme samozřejmě, 

jak jinak, dojeli pozdě a tak už byl sklad 

s rybami pozavíraný a nikde nebylo ani 

živáčka. Paráda, dnes jsme bez večeře! 

To by ale nebyl náš pan farář. Tak 

dlouho pobíhal po celém přístavišti, až 

sehnal nějakou slečnu, která nám 

otevřela a ryby jsme tak přece jen k naší radosti získali.  

 Vracíme se posledních pár kilometrů „domů“, já a Jarek sedíme v zadu, Vašek podřimuje na 

předním sedadle. Vjíždíme do dědiny, ale držíme stabilních alespoň 65km/h. Říkám si, proč už 

nezpomaluješ, za chvíli tam máš stejně retardér a budeš muset zbytečně brzdit. Už je vidět retardér – 

nic, už jsme docela blízko – nic. Říkám si, vždyť je místní, tak to snad přece musí znát? V tom prudká 

rána, tlumiče se zarazily až na doraz a současně Vašek vylétá v sedadle nahoru, až málem naráží 

hlavou o střechu. Nevěřícně se probírá a doslova vykuleně hledí co se to děje. Přichází jen klidná 

usměvavá odpověď: Výtej v Kolčevu!   

 Je podvečer, normálně bychom se už nenechali uvrtat do žádných větších akcí, ale po 

závěrečné jízdě jsme se tak probrali, že jsme se rozhodli přece jen alespoň na chvíli vypravit na pláž. 

Vzhledem k pozdní hodině to tu už není hlava na hlavě a tak si můžeme vychutnat krásný západ 

slunce, které se pomalu schovávalo za mořský obzor.   

 Z pláže jsme se vrátili prakticky už za tmy, ale protože jsme neměli zapnutou ledničku, bylo 

přece jen potřeba ryby ještě dnes udělat. Dali jsme se do toho s vervou. Vzhledem k naší 

  Obr. 93  – Přístaviště. 

  Obr. 94  – Mezivodí – na pláži. 
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nepřipravenosti to bylo sice za takřka polních podmínek, ale my, odkojení drsnou Skandinávií, si 

přece poradíme! Sehnali jsme pánev, Vašek ryby vykuchal a pak jsme je dělali venku na plynovém 

vařiči za svitu baterky. Té největší sice celý ocas čouhal z pánve ven, ale nevadí, i s tím si poradíme! 

Jednoduše se nejdříve snědla přední upečená část a poté se ryba na pánvi posunula :-).           

 

 

 

    Obr. 95 – Mezivodí – Západ slunce na pláži. 

    Obr. 96 – Kolčevo – večerní smažení ryb. 
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21.8. čtvrtek (0km) 

 Předposlední den naší cesty. Dopoledne si děláme poslední volno, jedeme opět k moři, 

koupáme se a zastavujeme opět na jídlo, naši klasiku – grilované kuře. Kupujeme domů nějaké 

suvenýry a já si za pár zlotek (velmi výhodná koupě – asi 30kč) kupuju mapu Polska, protože zítra 

pojedu jako jediný domů po své ose. Pomalu se loučíme s mořem, Mezivodím i celou okolní krajinou. 

 Odpoledne je vyhrazeno na balení a u mě navíc i na nutnou údržbu motorky. Vyměňuji 

prasklou zadní žárovku, dolévám olej do převodovky, ze skřípajícího řetězu vymývám tuny písku a 

také zjišťuji, že mám úplně uvolněnou plovákovou komoru u karburátoru. Pomáháme Jarkovi se 

sajdou na vozík a dumáme, kam naložit Vaškového nepojízdného péráka. Necháváme si udělat ještě 

pár posledních skupinových fotek a pouštíme se do rozebírání, které končí rozložením motorky téměř 

na prvočinitele. Jsem velmi rád, že zítra mohu jet po vlastní ose, protože i když jet na péráku po 

rychlostkách a dálnicích není žádný med, tak převoz motorky tímto způsobem by mě po psychické 

stránce z obavy o jeho rozbití odrovnal už asi úplně.  

    Obr. 97 – na obědě. 

        Obr. 98 – Závěrečné foto. 
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 Večer probíhá loučení s celým místním osazenstvem, děkujeme za ubytování a jsme pozváni 

na společné večerní opékání u táboráku. Co se týká páteční cesty domů, jsme s klukama domluveni, 

že já vyjedu co nejdříve ráno, abych si udělal pokud možno co největší náskok. Kluci vše douklízí, 

naloží auto, předají ubytování a postupně mě dojedou. Vzhledem k tomu, že se svou rychlostí nebudu 

pravděpodobně schopen dojet až domů, je počítáno s tím, že se setměním někde u cesty 

zakempujeme a domů dorazíme až během soboty.   

 

22.8. pátek (840km) 

 V pátek už jde vše ráz na ráz. Brzy 

ráno vstáváme, kurtuji na motorku bágly a 

okolo sedmé ranní jsem nachystaný vyrazit. 

Motorku už nemám tak naloženou – jednu 

velkou tašku nechávám klukům v autě, ale 

spacák, nářadí a druhou tašku si přece jen 

s sebou raději beru. Loučím se a vydávám se 

sám na cestu napříč Polskem – v tu chvíli 

ještě doufám, že to nebude na dlouho a že 

mě kluci s autem za chvíli dojedou. Vyjíždím 

z Kolozewa a proplétám se za mírné ranní 

mlhy prázdnými okrskami směrem na Wolin. 

Ve Wolini najíždím na E65, která mi bude 

dělat společnost značnou část tohoto dne. 

Pokračuji na Goleniow a Szczecin, kde jedu chvíli dokonce po dálnici. Cesta je prakticky nová, na 

polské poměry s nádherným povrchem a naštěstí s širokými krajnicemi. Těchto krajnic jsem se pokud 

možno držel, protože i když jsem se snažil v rámci svých možností jet svižně, nemohl jsem držet krok 

      Obr. 99 – Snídaně. 

 Obr. 100 – Bylo to o fous. 
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s auty jedoucími výrazně přes 100km/h. Před Gorzów Wlkp. zastavuji na jedné z nově vystavěných 

benzinek a poprvé za tento den tankuji jak do nádrže, tak pro jistotu i do kanistru (později mi přišlo 

vhod). I tak starý stroj, jakým pérák je, prakticky okamžitě poznává rozdíl mezi kvalitním švédským 

benzinem a čímsi, co jsem natankoval v Polsku. Musím o poznání více tahat za plyn a přesto je 

z motorky o hodně větší vendelín. Potěšen, že mě kluci zatím stále nedojíždí, pokračuji dále po E65 

přes Zielenu Góru směrem na Legnicu. Vůbec nezastavuji, avšak protože mě nefunguje tachometr, 

beru raději častěji benzin. Asi v polovině cesty přes Polsko, zrovna když jsem měl opět najíždět na 

rychlostní úsek ohraničený svodidly, mě náhle začíná vynechávat motor. Vůbec netáhne a motorka 

jede sotva 50km/h. Okamžitě sjíždím ke krajnici a s hrůzou se děsím, co to bude za závadu. Celou 

cestu nic a až jedu sám tak mě musí potkat zrovna tohle. Slézám z motorky a prohlížím motor. Je 

absolutně přehřátý, co mě však uklidňuje je fakt, že jím lze pomocí startpáky normálně protáčet. 

Nechávám ho tedy vychladnout a prozatím se nepouštím se do žádných velkých akcí. Dělám, že 

studuju mapu a doufám, že po vychladnutí bude vše v pořádku.  

 Po chvíli se pokouším 

motor opět nastartovat a hle, 

vypadá to, že je vše v pořádku. 

Pravděpodobně se jen spojilo 

několik nepříznivých faktorů 

dohromady. Přes poledne bylo 

docela horko, přiznávám, 

docela jsem to hnal a do toho 

ještě ne příliš kvalitní polský 

benzin. Opatrně tedy vyrážím 

na další cestu a dávám si 

předsevzetí, že už nebudu 

motorku tolik trápit – jen ať si 

mě ti nedočkaví Poláci klidně 

předjedou.  

Za Legnicí sjíždím na okrsky. Je 

mi tak trochu divné, že jsem se zatím stále nepotkal s kluky jedoucími za mnou v autě ale co, trasa je 

daná a tak s hrdým pocitem jezdce sprintera pokračuji dále s cílem ujet co nejvíce kilometrů směrem 

k české hranici. Po okrskách už to jde o poznání pomaleji. O co mají silnice horší kvalitu, o to jsou 

polští řidiči dotíravější a jejich předjížděcí manévry nebezpečnější. Ne výjimečně se na cestě 

nacházely více jak pět centimetrů hluboké díry. Zvlášť ty, které byly schované v šeru začínajících lesů, 

se staly naprostou lahůdkou. Naprostý konec byl zezadu dotírající Polák snažící se předjet mě 

v zatáčce přes dvě plné čáry, který minul moje řidítka jen o pár centimetrů... O pár desítek kilometrů 

dále se za mě pověsil kamion. Úzká cesta, uhnout nebylo kam. Tlačí se na mne jak smyslů zbavený 

s cílem předjet mě za každou cenu. Jedu v rámci terénu co to dá a rozhodnut, že se jen tak nedám 

vytlačit do škarpy, držím se zarytě středu úzké vozovky. Tento stav trvá několik kilometrů. Je mi jasné, 

že už musí být pořádně naštvaný a tak hledám jakékoliv místo, kde bych mohl uhnout stranou. 

Konečně vesnice, tam se určitě nějaké takové místo najde. Za jednou ze zatáček vidím zastávku 

autobusu, u které byla rozšířena krajnice. V mžiku se rozhoduji a odbočuji, abych se konečně zbavil 

prokletého kamionu. V tu chvíli si všímám, že aniž by to bylo jakkoliv označeno, chybí napříč několik 

řad kostek. Toto může napadnout opravdu jenom Poláka! Nestíhám už udělat nic jiného, než srovnat 

 Obr. 101 – Můj odjezd z Kolčeva. 
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motorku na kolmo a zbývá mi jen doufat, že skok přes takovou díru s naloženou motorkou ustojím. 

Ozývá se obrovská rána, tlumiče jdou na doraz, ale přesto, že je na kostkách jemný písek, daří se mi 

vše ustát. Nevědomky dělám divadlo několika opodál stojícím místním důchodcům, ale to mi je v tu 

chvíli úplně jedno. Kamioňák samozřejmě nic neřeší a jede si klidně zvesela dál. Nadávám sám sobě, 

jaký jsem vůl a ujišťuju se, že pro příště ať si za mnou jede klidně kolona takovýchto šílenců, nebudu 

se pouštět do žádných větších akcí – jen ať si počkají. Zevrubně prohlížím motorku a zdá se, že je vše 

v pořádku. Opatrně se rozjíždím a dokonce není na kolech ani žádná znatelná osmice. Naštvaný na 

všechno kolem jedu dál na Klodzko, kde při výjezdu z města na Miedzilesie lehce bloudím. Blíží se 

hranice a tak zastavuju na poslední polské benzince, je 19:45, smráká se a kluci stále nikde. Volám jim 

a dostávám jednoznačnou odpověď: „Kde jsi? My už víc jak hodinu sedíme u vašich na kafi a ty 

nikde!“ Přiznávám, v první chvíli jsem se až naštval, protože jsme byli domluveni, že na sebe 

počkáme, ale hned na to se mi dostává vysvětlení. Bohužel to byl pouze vtip. Jarek s Vaškem jsou 

stále pouhých 30km od Kolčeva, mají pokažené auto a čekají, až pro ně přijedou dvě auta z Česka. 

Jedno pro vozík s motorkami a druhé s vozíkem pro porouchané auto!  

 Rozhoduji se jak dál. Teď už vím, že jsem na cestě zcela sám a nemám, na koho bych čekal. 

Jet za tmy dál mám docela obavy, ale vidina toho, že bych měl někde tady v příhraničních lesích spát, 

mě burcuje k tomu, abych to alespoň zkusil. Okolo osmé večer jsem na české straně v Králíkách a 

jsem rozhodnut pokračovat v cestě dokud to jen půjde – spacák mám a přespat konec konců můžu 

kdekoliv. Vyrážím směrem na Zábřeh. V lesích okolo Králíků se navíc dělá docela hustá mlha ale 

prozatím, ač už je úplná tma, pokračuji. Mezi Zábřehem a Mohelnicí jedu po úplně prázdné 

rychlostce. Ze zadu jsem osvětlený dobře, o to obavy nemám, ale reflektor přece jen pérák nemá 

nejlepší a tak raději jedu pomaleji, abych náhodou nepřehlédl něco na cestě. Ač jedu po kraji po 

prakticky prázdné cestě a jsem dobře osvětlen, našel se samozřejmě blbec, který si nemohl odpustit 

pokřikovat na mě pár zde nepublikovatelných výrazů. Celé Norsko a Švédsko, kde jsme občas 

skutečně i zavazeli nic, až tady se musí projevit typický malý Pražáček. Vítejte v Česku ...  

 Jet pomaleji se mi nakonec přece jen vyplácí, když za Mohelnicí na okrsce postupně 

potkávám dva zcela neosvětlené chodce. Domů dorážím okolo 22:45. Dnešní den mám za sebou cca 

840km a mám toho dost. Minimálně pro mne je to na Péráku rekord, který už asi nikdy nepřekonám. 

Vítám se se všemi doma, vyprávím pár bezprostředních dojmů a zcela vyčerpaný jdu spát.  

 

 

Jawám zdar!       
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Doslov. 

 Druhý den po dojezdu domů, tedy sobotu jsem trávil spíše v poklidu vyprávěním zážitků, 

prohlížením fotek a natočeného videa a také postupným odstrojováním motorky. Ozvali se i kluci, že 

postupně během soboty také dojeli domů. Pro Vaška a vozík s motorkami přijeli rodiče a Jarka 

s pokaženým autem odvezl jeho kamarád. Při demontáži pomocného nosiče z motorky mě přece 

jenom jedno nemilé překvapení čekalo. Originální pérácký nosič byl zcela zkroucen a v jednom místě 

dokonce i roztržen a na zadním blatníku byla malá promáčklina. Ještě v Kolčevu nosiči zcela jistě nic 

nebylo a tak jsem přesvědčen, že se jedná o následek mého polského „průletu“ přes kostky.  

 Je škoda, že se nám nepodařilo, tak jak jsme původně plánovali, dojet zpět do České 

republiky společně, ale s tím se za daných okolností bohužel nedalo nic dělat. Já osobně považuji tuto 

„výpravu“ za velmi zdařilou a předpokládám, že co se týče množství kilometrů a časové náročnosti, 

jednalo se, alespoň co se týče našich „historických“ Jaw, o náš do budoucna už asi nepřekonatelný 

výkon. Po cestě „Okolo republiky“ v roce 2011 a výpravě do rakouských a italských Alp v roce 2013 si 

již odpočinek a pořádnou péči Jawky jistě zaslouží.  

 

 

 Budu rád, když i tento článek alespoň malou měrou přispěje k tomu, že ti z vás, které jako nás 

láká cestování na starých vehiklech, ale jste stále nerozhodní, se odhodláte a na nějakou svou 

vysněnou cestu také vyrazíte. Jízda na takovémto veteránu má své kouzlo, které na moderním 

motocyklu jen těžko poznáte. Je sice pravda, že cestovní rychlost není nijak závratná a o pohodlí se 

nedá mluvit už vůbec, ale o to více máte čas si vše z posedu sedla prohlédnout a vychutnat. Těžko se 

to popisuje, ale jste jaksi všemu blíž a cítíte se tak trochu jako za starých časů, kdy tyto motocykly 

běžně jezdily. Zjistíte, že lze stále cestovat i s papírovou mapou bez GPS navigací a dalších 

„nezbytných“ vymožeností moderních strojů. Jste sice čas od času pro ostatní tak trochu za 

komedianty, ale nakonec si uvědomíte, že jsou vám i díky tomu úplně cizí lidé o kousek blíž a 

nakonec, když se to všechno povede, má z toho člověk o to větší radost. Je to prostě o to větší 

zážitek, který vám už nikdo nikdy nevezme. S Jawou se není čeho bát, vše je jen o poctivé přípravě. 

Pokud budete mít stroj před startem v pořádku a budete provádět pravidelnou údržbu, věřím, že 

vždy dojedete! 

  

         V zastoupení Jarka a Vaška:  Petr.     
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Upomínky z cesty: 

 

 

 

 

 

 

Up. 2 – „týmová“ čepice – sponzorský dar obce Hvozdná 
 (pan Válek). 

        Up. 4 – sýr od holanďana „technaře“ (jezero Snasvatne).    Up. 3 – snídaně, kterou jsme u Gjemnes dostali od 
 holanďanů. 

Up. 1 – Přání, které jsme společně se slivovicí dostali 
 na cestu od Olina Velikovského. 
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  Up. 5 – kontakt na polského cyklistu, kterého jsme  potkali na 
 odpočívadle pár kilometrů před městem Mosien. 

  Up. 6 – Samolepka z cesty klubu Velorexářů, které jsme potkali v Legnici. 



57 
 

Trasa výpravy na polární kruh: 
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Mapy: 

1. den, sobota 2.8.2014  

Najeto:   

436/436km 

Tankování:  

Doma:  12L / 460kč  (15161km) 

Legnica: 7L / 37,7 Zl  (15391km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. den, neděle 3.8.2014  

Najeto:   

301/737km 

Tankování:  

E65:  9L / 50,4 Zl  (15652km) 
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3. den, pondělí 4.8.2014  

Najeto:   

27/764km 

Tankování:  

Swinoujště:   

9L /49,55 Zl (15915km) 

 

 

 

 

 

 

 

4. den, úterý 5.8.2014  

Najeto:   

353/1117km 

Tankování:  

11L /161 SEK (16084km) 

3,5L /52 SEK (16191km) 
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5. den, středa 6.8.2014  

Najeto:   

385/1502km 

Tankování:  

8,7L /125 SEK  (16438km) 

6L /88 SEK  (16543km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. den, čtvrtek 7.8.2014  

Najeto:   

197/1699km 

Tankování:  

7,5L /118 NOK  (16758km) 
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7. den, pátek 8.8.2014  

Najeto:   

323/2022km 

Tankování:  

3,8L /60 NOK  (16858km) 

7,5L /115 NOK  (17087km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. den, sobota 9.8.2014  

Najeto:   

150/2172km 

Tankování:  

0 L /0 NOK  (17375km) 

(Tankováno z kanistru) 
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9. den, neděle 10.8.2014  

Najeto:   

143/2315km 

Tankování:  

(Bez tankování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. den, pondělí 11.8.2014  

Najeto:   

295/2610km 

Tankování:  

9 L /145 NOK  (17733km) 

5,5 L /87 NOK  (17859km) 
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11. den, úterý 12.8.2014  

Najeto:   

285/2895km 

Tankování:  

6 L /95 NOK  (17908km) 

5 L /80 NOK  (18058km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. den, středa 13.8.2014  

Najeto:   

232/3127km 

Tankování:  

4,8 L /76 NOK  (18187km) 
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13. den, čtvrtek 14.8.2014  

Najeto:   

360/3487km 

Tankování:  

6 L /93NOK  (18365km) 

15,3 L /230SEK  (18636km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. den, pátek 15.8.2014  

Najeto:   

372/3859km 

Tankování:  

4,4 L /64SEK  (18777km) 

6,9 L /100SEK  (18981km) 
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15. den, sobota 16.8.2014  

Najeto:   

490/4349km 

Tankování:  

10,6 L /150SEK  (19295km) 

6,9 L /100SEK  (19503km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. den, neděle 17.8.2014  

Najeto:   

304/4653km 

Tankování:  

5,2 L /75SEK  (19647km) 

5,5 L /80SEK  (19796km) 
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17. den, pondělí 18.8.2014  

Najeto:   

318/4971km 

Tankování:  

2,4 L /35SEK  (20025km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. den, úterý 19.8.2014  

Najeto:   

37/5008km 

Tankování:  

Od Jarka asi 5L 
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22. den, pátek 21.8.2014  

Najeto:   

840/5848km      Stav tachometru po příjezdu domů: 20865km 

Tankování:  

10,2 L /57Zl   

5,9 L /32Zl 

6,1 L /32Zl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění:  

 Zde uvedené ujeté kilometry nemusí přesně korespondovat se zobrazenou trasou. Je to dáno 

tím, že pro jednoduchost nejsou v mapkách zakresleny všechny zajížďky z přímé trasy, které jsme ve 

skutečnosti podnikli. 
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