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Myšlenka o ATV expedici na Nordkap se nám v hlavách zrodila při
jednom setkání v říjnu roku 2011. Z původních asi šesti potenciálních
adeptů jsme zůstali jen dva stateční. Mirko, ostřílený řidič kamionu a
já, též blázen, který když se chytí volantu či řidítek, neví kdy je pustit.

P

rvní ožehavá myšlenka, která se
dostavila okamžitě po obrovském
nadšení, patřila finanční stránce
věci. Vždyť při pohledu na mapu Evropy
je Skandinávský poloostrov lán světa.
To ve srovnání s tím je Moskva, co by
kamenem dohodil a zbytek doběhl.
Takže jsme si museli odpovědět na dvě
základní otázky:
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1. Jaké budou přibližně náklady na
pohonné hmoty? Letmá kalkulace:
Nejkratší cesta na Nordkap, tedy dálnice
a hlavní tahy je 2600 km, ovšem taková
cesta nás nezajímala. Chtěli jsme jet
opuštěné silnice a neobydlené oblasti,
takže se toto číslo při plánování trasy
zvětšilo na přibližně 3500 km. U zpáteční
cesty jsme počítali s trasou o něco delší,
protože jsme chtěli vidět pobřeží Norska
v severní části a dojet po vlastní ose až
do Čech. Jednoduchými počty jsme
se dostali na 7000 km a se spotřebou
11 l/100 km (dospělá čtyřkolka) se
odhadované náklady na palivo vyšplhaly
na hodnotu 1400 eur.
2. Kolik budeme muset investovat
do úpravy čtyřkolek před expedicí? Je
jasné, že na takovou cestu nelze použít
čtyřkolku, kterou mám na odpolední
výlety do lesa, a kolik bude stát nutná
údržba během cesty.
To už byla mnohem složitější otázka.
Bylo jasné, že čím silnější čtyřkolky na
cestu použijeme, tím hrozivější budou
provozní náklady. Poměrně snadnou

vylučovací
metodou
za
pomocí
koeficientů (spolehlivost x pohodlnost x
provozní náklady x dojezd na nádrž + 10
l benzínu) jsme z vozového parku, který
máme k dispozici, vybrali nenápadné,
hodně přehlížené a neznalci někdy i
opovrhované Gamaxy 300 AX. Tato
opomíjená popelka mezi čtyřkolkami
neměla štěstí na našem trhu z důvodu
malé, možná dokonce žádné reklamy.
Naše zkušenosti z prodeje ale jasně
ukazovaly na jednu přednost. Kdo byl
prozíravý a ocenil robustnost a kvalitu
zpracování čtyřkolky, mohl s klidem
zapomenout na slovo reklamace. Ty se
nekonaly. Tak proč nevzít držáka mezi
slabšími a tedy i méně nenasytnými
čtyřkolkami? Vždyť oproti dospělé
čtyřkolce se spotřebou nad 10 litrů si
vezme Gamax kolem šesti a plánovaný
dojezd na nádrž + 10 litrů byl asi 360 km.
Když padlo toto rozhodnutí, oběma se
nám ulevilo. Kostky byly vrženy.
Začala první a možná nejdůležitější
kapitola naší cesty – příprava čtyřkolek:
1. Kontrola celého hnacího ústrojí:
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Pravidelnou výměnu oleje po 1000
km jsem oddálil přidáním speciálního
aditiva z naší nabídky quadprofi.
cz, čímž jsem zajistil dlouhodobou
čistotu oleje a tím prodloužení cyklu
výměny. Další důležitý zásah byla
výměna čepů řízení za alternativní,
protože originál má vůli už od výroby.
Tato vůle je zpravidla užíváním stále
stejná, ale nechtěl jsem riskovat.
Výjimka by mohla potvrzovat pravidlo.
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2. Kontrola konstrukce rámu – není co
vylepšovat
3. Kontrola elektroinstalace - není co
vylepšovat
4. Kontrola podvozku: Tady bylo nutno z
preventivních důvodů vyměnit původní
přední i zadní náboje (s roztečemi 145 a
138) pro možnost instalace běžného ATV
disku s roztečí 110. Důvod je jasný. Pokud
by došlo k nevratnému poškození disku,
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Powergrip a na druhé, z testovacích
důvodů, méně známe, ale dobré QP
(SUNF) »Biggrip.
Oboje
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jsemjako
naplnil
Sportsman
500 je
výkonný
tmelemněkteré
OKO.konkurenční
Okamžitě sedmistovky
zacelí defekt
pneumatiky a umožní pokračování cesty
bez dalšího zásahu. Také, mimo jiné,
pomáhá vyvážit někdy těžko vyvážitelné
Powergripy.
5. Kontrola nosičů: Dle předběžných
výpočtů bylo nutné na zadní nosič umístit
kufr 125 l + kanystr na vodu 10 l + kanystr
na benzín 10 l, letmo sečteno 70-80 kg.
Originální zadní nosič by měl dle popisky
unést 30 kg. No, drobný rozdíl, ale já si s
ním poradil. Vyrobil jsem jiný, bytelnější
rám nosiče, vzbuzující příslib, že vydrží
i případné naložení raněného soba.
K tomu přibyla ještě masivní výztuha
montážních bodů na rámu. Přední nosič
má originálně vcelku inteligentní tvar a
ukotvení. Takže ten zůstal beze změny.
6. Kontrola a následně výměna svodu
a tlumiče výfuku: To jsem si nemohl
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dalo by se zopakovat to, co při
popisování osmistovky – zcela
nezaslouženě totiž mimo hlavní
pozornost stojí ve stínu modernější 550 taky
půllitrový Sportsman. Tady ten rozdíl ale není
tak moc vidět, protože středem pozornosti
jsou prostě tradičně nejvyšší obsahy. Nicméně
i samotný Polaris řadí tuto přežívající řadu
Sportsmanů do řady s užitnou hodnotou
a nové 850 a 550 označuje za prémiové...
Nicméně pětistovka má taky pořád co říct.
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nechat ujít. Nevyměnit originální
výfuk, o kterém jsem slyšel, že čas od
času praská, za náš vylepšený model
výfuku s tlumivkou, který je krom 100%
spolehlivosti ještě nerezový... Nedrnčí,
medově si brouká a přináší vyšší točivý
moment. Dá se krásně poslouchat i více
než 7000 km.
7. Montáž dualgasseru: Nezbytné
pro všechny cestovatele, kteří lámou
kilometry na silnicích.
8. Expediční vylepšení: Určitě si neumím
představit takovou jízdu bez pořádného
větrného štítu. Takže jsem použil štít
Kimpex z Kingquadu, pořádný držák
jsem vyrobil vlastní. Nezbytná byla
výroba i solidního držáku pro obě
navigace. Další důležitý prvek byla druhá
12V zásuvka napájena přímo z baterie
a USB zásuvka pro nabíjení kamer a
jiných elektronických pomocníků na
cestě. Pro vlastní pohodlí jsem vymyslel
a vyrobil držáky pro přiblížení zádové
opěrky z kufru, která je originálně pro
spolujezdce. Proč by nemohla spočinout
unavená záda samotného opuštěného
jezdce? Navíc tímto předsunutím vznikl
šikovný prostor pro příruční kastlík
pro minerálky a drobnou svačinu.
Nejdůležitější výbavou byly kvalitně
zpracované plastové vodotěsné 70
l boxy vpředu na jídlo a kuchyňské
vybavení a stejně tak dobré, jen trochu
méně vodotěsné Kimpex DeLuxe se 125
litry vzadu. Doplňkovou výbavou jsou
pak benzínový vařič Coleman, stan,
skládací židle, kanystr na benzín a na
vodu.
Strava byla uložena v předním kufru a
omezila se na polévky v pytlíku, špagety,
rýže na mé straně, totéž od jiné značky
plus brambory a cibuli měl pak ve výbavě
Mirek.
Na sever
Cestu jsme odstartovali nejdříve na
podvalu až do německého Rostocku.
Přijeli jsme asi v šest večer, takže do
odjezdu trajektu v 22:30 bylo dost času.
Koukli jsme se k moři, zkoušeli jsme i
naložený Gamax v písku, ale rychle se
zahrabal.
Nalodění proběhlo bez problémů jen
díky zběhlosti Mirka. Jezdí tudy totiž
velmi často kamionem a dobře se
vyzná ve změti čar jízdních pruhů na
rozsáhlých plochách před trajektem.
Asi
šestihodinová
noční
cesta
trajektem byla nezáživná. V trochu
bezdomoveckém stylu jsme se celou
cestu povalovali po zemi v restauraci,
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protože nám bylo líto utratit za údajně
neútulnou kajutu 100 eur.
Ráno nás přivítalo pošmourné počasí v
Treleborgu. Ve zmatcích při balení jsme
zapomněli natankovat, tak naše první
cesta vedla k první švédské benzince.
A hned adrenalin a dobrodružství automat na stojanu odmítal mou
Maestro. Byla ale možnost nabrat z jiné
pistole a zaplatit uvnitř na kase... Světe,
div se, uvnitř na kase karta fungovala. I
na mnoha dalších tankovacích místech
byly s kartou problémy. Mirek měl v
průběhu celé cesty s Mastercard výrazně
menší problémy, nebo jinak řečeno,
kdyby jeho karty nebylo, nedojel bych
nikam. Benzín byl v nádrži i v kanystru,
nažhavili jsme navigace a cesta ZAČALA.
S
mapovými
podklady
máme
zajímavou zkušenost. Já měl v jedné
navigaci podklad OSM a v druhé
pouze naplánovanou trasu, aby se
na displeji neobjevovala nepřehledná
změť čar. Mirek si nahrál do navigace
CityNavigator, což se ukázalo jako malý
zázrak. Byla tam každá i ta sebemenší
cesta k domu někde uprostřed pustiny
a zároveň neobsahuje spousty čar
jako např. dnes už velmi nepřehledná
Topo mapa CZ. Jsou tam jednoduše jen
cesty, dá se v nich dobře orientovat.
Doporučuji. OSM měla nedostatky už u
běžných šotolinových komunikací, kozí
stezky nebyly vůbec.
Začátek cesty vedl jižní částí Švédska,
které je více osídleno. Dopředu jsme
si naplánovali převážně místní cesty
široké zpravidla jen pro jedno auto.
Severněji byly cesty už jen šotolinové.
Trafik rovný nule. První den jsme ujeli
cca 300 km a asi polovina na šotolině. Ve
střední a severní části Švédska jsme jeli
většinou šotolinou celý den. Výjimkou
byly příjezdy k benzínce v městečku, ty
byly asfaltované.
Na každou noc jsme se snažili najít
klidné zastrčené místečko, trochu mimo
cestu. Potom následoval každovečerní
rituál: postavit stan, nafouknout
matraci, motorkařské oblečení do
stanu, rozdělat kuchyň, polévka z
pytlíku, pak uvařit špagety. Po jídle,
pokud to bylo technicky možné, jsme
se připojili k internetu a poslali povinné
hlášení rodinám a aktuální GPS pozici s
fotkami a videy z rychlého střihu.
Spaní bylo ze začátku kruté. Teplota
večer byla 6 stupňů, v noci klesla až k
nule. Po prvních čtyřech dnech si ale tělo
jaksi zvyklo a dál to bylo už v pohodě.
O zpestření kempování se nám starali

všudypřítomní komáři. Dle sdělení na
místním komárovrahu (sprej) tu žijí „
komáři a tygří komáři“, před těmi jsme se
mohli zavřít do stanu a přes moskytiéru
se jim vysmívat a v klidu vařit večeři.
Ovšem v jižní části Švédska se v hojné
míře přemnožili „baby komáři,“ kteří
v pohodě prošli moskytiérou a žrali a
žrali. Každé ráno se smáli oni nám, že po
jejich nočním nájezdu vypadáme jako
po neštovicích.
Když cesta je cíl
Cesta Švédskem je opravdu dlouhá,
a jestli hledáte pustinu bez provozu,
tak jste tady fakt správně. Švédsko je
velmi bezpečná země. Lidé jsou spíše
nekomunikativní, ale když už jednou
Švéda přimějete k rozhovoru, jsou
velmi příjemní a pohodoví. K mému
překvapení zde úplně všichni mluví
luxusní angličtinou. Od skladníka ve
smíšeném zboží přes prodavačku až po
kohokoliv na ulici. Takže s dorozuměním
nejsou problémy, tedy za předpokladu,
že také mluvíte anglicky…
Na silnici je vidět, že Švédové nikam
nepospíchají. Občas se nám stalo, že
nás dojelo jedno nebo dvě auta a ani
po 30 minutách jízdy za pomalejšími
čtyřkolkami
nezačali
troubit,
nebezpečně předjíždět a ani nic
podobného. Počkali na super rovný a
nekonečně dlouhý a přehledný úsek,
potom nás i na šotolině velice ohleduplně
předjeli. Dávali opravdu velký pozor, aby
nás nezasypali kamením. Doporučoval
bych všem s protekční SPZ z naší D1
absolvovat léčebnou kúru v této oblasti.
Jejich slušnost je na naše poměry
neuvěřitelná.
Naše cesta byla dovolená. Nikam jsme
nepospíchali a cílem naší cesty byla
CESTA sama.
Cestovní rychlost našich Gamaxů se
pohybovala mezi 50-70 km/h. Jízdu
jsme si velmi užívali. Čtyřkolky makaly
super a nebyly problémy jakéhokoliv
charakteru. Malý stín na naši cestu vrhla
o disk ubroušená hadička přední brzdy,
což ale nelze přisuzovat mašině, ale mojí
chybičce při kontrole podvozku. Disky
z Kingquadu mají velké zapuštění a já
si nevšiml, že se po namontování lehce
dotýkají brzdové hadičky. Charakter
cesty a nulový provoz nevyžadoval
brždění, tak jsme to zpočátku neřešili.
Potom ale přišla parta sobů, co skočila
Mirkovi před čtyřkolku. Ten ze zadní
brzdy vyždímal maximum, vykulené oči
také trochu pomohly a včas zastavil.
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To nás přinutilo následně vyhledat
autodílnu. Oprava byla asi na 20
minut a do konce cesty fungovala
super. Další práce údržby nebyly
nutné. Automatické mazání řetězu
i aditivum v motorovém oleji nám
pomohlo k bezproblémové dovolené
bez nutnosti sáhnout na nářadí.
Nebylo nutné napínat řetěz, nebylo
nutné vyměňovat olej, kdo by si přál
víc. Za celou cestu jsme použili jeden
litr oleje na dolití pro obě čtyrkolky.
Modrá bumbala trochu víc, protože v
minulosti měla bezohledného nájemce
pro jednu akci v Alpách, který i přes
upozornění nebral ohled na nezajetý
elektronické vstřikování paliva!
motor.
Do modré jsme tedy za celou
alu kola v základní výbavě!
cestu
nalili
asi 750 pohon
ml a do
elektricky připojitelný
4x4!červené 250
ml
oleje
s
aditivem.
Podle
nezávislé zavěšení zadních kol se mého je to
super
výsledek.
stabilizátorem!

KYMCO

MAXXER 450i 4x4
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– homologace pro dvě osoby!

Pokračování příště…

KČ

159.990,–

Více fotek a videí i zmíněné doplňky na
čtyřkolky naleznete na stránkách
www.quadprofi.cz
Finanční partner

Doporučujeme helmy a příslušenství

Dovozce: MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17b | D-92637 Weiden i.d.OPf | Tel.: +49 961/38 85-346 I Fax: +49 961/38 85-347

Velmi často nám déšť zpestřil stavění
Mobil: stanů
+420 724 242 030 I info@kymco.cz I Prodejní síť v ČR: viz www.kymco.cz
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