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Švédsko končí, přichází Finsko se 
svými rozsáhlými rezervacemi. 
Silnice jsou zde stavěny zřejmě 

jen pro karavany a obytné vozy, proto-
že prostě nic jiného zde nejezdí. Silni-
ce jsou většinou zcela rovné. Hustota 
křižovatek je asi tak jedna na každých 
200 kilometrů. Původní obyvatelé Sá-
mové (na rozdíl od indiánů v  Ameri-
ce) si vydobyli právo na půdu a  soby. 
Rezervacemi vede jen velmi řídká síť 
silnic. Tu a  tam mají místní stánky, 
kde Sámové prodávají kůže a  paroží 
ze sobů a jiné upomínkové předměty. 
Přichází město Karigasniemi (konec 
Finska) a před námi je kousek Norska, 
poslední úsek před Nordkapem. Poča-
sí bylo dopoledne slunečné, ale na zá-
padním obzoru se začalo mračit a čer-
nat.  U  města Karasjok začalo pršet, 

u výjezdu na náhorní plošinu směrem 
k  Nordkapu se spustilo peklo. Silný 
vítr nás několikrát skoro smetl ze sil-
nice, voda šla proudem, lítaly blesky. 
Teplota rázem klesla ze 17 stupňů na 
šest. Motooblečení fungovalo dob-
ře, ale rukavice se ukázaly jako slabý 
článek. S ohledem na naši bezpečnost 
jsme byli nuceni zastavit u informační 
tabule s  minizastřešením, abychom 
přestáli to nejhorší. Když bouře ustala 
a už „jen“ pršelo, pokračovali jsme dál 
s  plánem vyhledat kemp a  najmout 
si suchou chatičku. Po natankování 
ve městě Lakselv jsme se konečně po 
dalších patnácti kilometrech ubyto-
vali. Hezké od místních je, že nemají 
pevné ceny. Cena za chatičku je po-
hyblivá v  závislosti na úhrnu srážek 
za posledních 30 minut. Například my 

jsme platili za chatičku 600 NOK. Po 
našem ubytování však začalo pršet 
výrazně silněji, a když už jsme po-
píjeli kávu v  restauraci u  recep-
ce, přijeli další zmoklí motorká-
ři. Ti zaplatili za chatičku už 700 
NOK. Celkem jsme byli na celé 
cestě ubytováni 3,5krát v  kem-
pu (3krát v chatičce, jednou ne-
byly chatičky, takže stan v kem-
pu). Vždy bylo vše perfektní, zá-
chody luxusně čisté. Platili jsme 
od 150 do 600 NOK nebo SEK, je to 
podobné.
Zůstalo nám už jen 160 km k Nord-
kapu. Bouře z předchozího dne byla 
pryč, změnila se v modrou oblohu bez 
mráčku. Počasí nám tedy přálo. Jak 
jsme se blížili k  Nordkapu, krajina se 
měnila v kamenitou pustinu. Nordkap 
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samotný není součást pevniny, je to 
ostrov, ke kterému je vybudován 
tunel 212 metrů pod mořem, téměř 
sedm kilometrů dlouhý. Do konce 
června 2012 byl vybírán poplatek 10 
eur za jeden průjezd na zaplacení 
jeho výstavby, od 1.7. byl ale popla-
tek zrušen. Tento poplatek však ne-
byl nic proti tomu, co se vybíralo na 
parkovišti na Nordkapu. Celých 245 
NOK (cca 30 eur) za motorku. To je 

fakt přeháňka! Ovšem každý to platí, 
tak je to zřejmě v pořádku. Raději jsem 
nezjišťoval, kolik stojí třeba karavan... 
Nordkap byl úspěšně dosažen. Celých 
13 dní stále na sever, sice trochu cikcak, 
nás dovedlo až k nejsevernějšímu cípu 
Evropy, 3300 km jízdy cestou neces-
tou. To je opravdu ohromný kus cesty. 
Udělali jsme několik fotek u dominan-
ty Nordkapu, prošli jsme budovu, dali 
kafe v  restauraci. V  dolních patrech 
budovy je kino, plastické historické 
názorné dobytí Nordkapu v  minulosti 
i  malé muzeum o  návštěvě thajského 
krále. Samozřejmě nesmí chybět pro-
dej upomínkových předmětů. Po něko-
lika hodinách v  areálu Nordkapu jsme 
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se vrátili ke čtyřkol-
kám, vyfotili stav pneumatik 

a vydali se směrem na jih.

Směr jih
Před námi bylo dalších 3700 km smě-
rem k domovu. Pohodový den jsme si 
chtěli trochu v  klidu užít, proto jsme 
se rozhodli strávit noc v  malém kem-
pu, který se pyšní přídomkem „Nej-
severnější kemp na světě“. Ubytovali 
jsme se, něco uvařili, zpracovali fotky 
a videa a poslali na internet. O půlno-
ci jsme si udělali vycházku na útes nad 
kempem a  fotili půlnoční slunce nad 
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Barentsovým mořem.
Následující den jsme se vyda-

li k  západnímu pobřeží Norska po 
legendární E6 (něco jako route 66 
v USA). Cesta vede zpočátku horskou 
oblastí, možná spíše náhorní plani-
nou. Foukal silný protivítr a  naše tří-
kila měla co dělat. Následovala velká 
klesání k  pobřeží Norska a  setkání 
s  první a  poslední policejní rychlost-
ní kontrolou ve Skandinávii. Probírali 
právě peněženku motorkáři z Němec-
ka. Průjezd Norskem nepatří k  mým 
favoritům, přestože krajina je úžasná. 
Počasí nám ale nepřálo. Lofoty, oblast 
v průvodcích velmi vyzdvihována, mě 
také neurvala. Umím si představit, že 
pro cestování na motorce je tato sil-
nice velkým lákadlem (moře, zatáčky, 

tunely, hory vystupu-
jící z  moře), ale s  naloženou 

čtyřkolkou buď nemůžete na bohatě 
zatáčkovité silnici předjet karavan, 
nebo jedete s  kamionem v  zádech. 
Takže nic moc. Při první slušné příle-
žitosti jsme Norsko opouštěli směrem 
Švédsko. Do Švédska jsme vjeli v hor-
ské oblasti, cca 100 km jižně od po-
lárního kruhu. Počasí bylo nádherné, 
původně šotolinová cesta byla nedáv-
no nově vyasfaltována nějakou velmi 
hrubou polevou.
Následující dny opět cesta probíhala 
podle mého gusta - horské prostře-
dí, nulový provoz. Super! Bohužel 
voděodolná helmová kamera zřejmě 
zmokla víc, než bylo zdrávo, a  kvůli 
vnitřní vlhkosti nešla spustit. Pokud 
to bylo možné, dělal jsem záznam 
ruční kamerou, což bylo za jízdy velmi 
nepohodlné. Přejezd horami byl pa-
rádní. Dosáhli jsme i nejvyššího bodu 
naší expedice 975 metrů nad mořem.  

Zase polární kruh

Fjordy na západním pobřeží Norska

Nejvyšší dosažený tzv. Fjael - 
náhorní plošina, přes 900  m.n.m
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Když jsme vyjeli z hor, napojili jsme se 
na naši původní trasu, kterou jsme jeli 
dříve směrem na sever. Pokud jsme 
měli připravenou alternativu, jeli jsme 
tudy, ale mezi námi, opačný průjezd 
lesem po pěti tisíci ujetých kilomet-
rech nijak nesnižuje kvalitu výpravy. 
Je to, jako  by to bylo poprvé.
Závěr byl ve znamení deště. Posled-
ních 1000 km nám dalo zabrat. Slovy 
klasika „chcalo a chcalo“. Déšť se valil 
bez ustání celý den, pokračoval i  ce-
lou noc... Bezútěšné!
Bohužel v  této oblasti jsou chatkové 
kempy spíše výjimkou, tedy přesně-
ji řečeno na žádný jsme nenarazili... 
Tak zcela zmáchaní (vč. stanu, spacá-
ku, oblečení) jsme rozhodli o  urych-
leném přesunu směrem Treleborg. 
Za dva dny jsme urazili 900 km. In-
ternet hlásil: Trajekt jede ve 22:30 do 
Sassnitz. Do Treleborgu jsme dorazi-
li v  šest večer. Řecká restaurace nás 
zbavila posledních SEK a  poslouži-
la jako teplý úkryt před nepohodou 
deště. Noc jsme prokecali a  zároveň 
koukali na záběry z  cesty. V  Němec-
ku jsme byli ve tři ráno a  nekompro-
misně jsme pokračovali v  cestě. Jeli 
jsme podél německo-polské hranice, 
zčásti podél cyklotrasy, zčásti silnice, 
jako s větrem o závod. Kolem poledne 
jsme se už motali po silnici a  usínali. 
Našli jsme luxusní zapadlý a  hlavně 
suchý penzionek, velmi vkusně zaří-
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zený. Fakt prima a  šup do peřin. Hní-
pali jsme celé odpoledne. V  podvečer 
prošly Gamaxy poslední kontrolou 
(olej, brzdová kapalina u  modré tro-
chu klesla). Večer hostina v  restaura-
ci, pstruh s  opékanými bramborami, 
pivko. Ráno dojezd Německa a  hurá 
domů do Rozstání.
Závěrem musím opravdu nadměrně 
pochválit Gamaxy, protože 7229 km 
bez jakékoliv závady je super výkon. 
Bylo by téměř nemožné tyto kilome-
try absolvovat bez Dualgasseru. Pneu 
Duro Powergrip i  QP (SUNF) Biggrip 
daly cestu také bez problémů, i  když 
jeden Biggrip byl nějak divně namí-
chán. Zadní pneu byly dokonce méně 
opotřebovány než Powergripy, před-
ní zase trochu více. Nicméně měk-
ká směs pneu Biggrip není pro tento 
druh expedice (3000 km šotolina, 
4200 km asfalt) vhodná. Ale pozor, 
nutno znovu zdůraznit! Ujeli jsme 
na obou sadách 7229 km a pneu 
vydržely a  ještě je určitě ne-
budeme měnit!
Celou cestu jsme odjeli 
bez potřeby napnutí 
řetězu (za pomo-
cí automa-

tického mazání řetězu) a bez výměny 
oleje (za pomocí aditiva).
Ověřili jsme si mnohá naše vylepšení. 
Ověřili jsme si, že víme, co je dobré 
a  kvalitní, popř. to umíme upravit, 
abychom dojeli za polární kruh na 
čtyřkolkách, kterým mnozí moudří 
nedávali žádnou šanci. Na příští vý-
pravu plánuji hlavně Švédsko, které 
se mi líbilo nejvíc. Vynechám Finsko 
a  Nordkap a  přidám jižní a  západní 
Norsko. 
Více fotek a  videí i  zmíněné doplňky 
na čtyřkolky naleznete na stránkách 
www.quadprofi.cz
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Gamaxy šlapaly 7229km jako švýcarský hodinky
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