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náčelník:
podnáčelník:
mužstvo:
doprava:

Aleš M.
Tomáš
Aleš H.
Ondra
Octavia combi 1,9 TDi/77kW

úterý 26.6.:
Odvážím Káťu a Tomču na prázdniny k babičce a dědovi. V HK ještě nákup, večeře a dobalení batohu. V cca 20 hod.
vyrážím konečně k Tomášovi. Cestou beru plnou nádrž.
středa 27.6.:
Vyrážíme po šesté od Tomáše, nabíráme Aleše H. a o půl sedmé Ondru. Celkem v klidu jsme se do kufru naskládali.
Cesta přes Liberec, Hrádek nad Nisou, kousíček Polskem a do Žitavy. Společnými silami Tomáše a autonavigace
jedeme na dálnici směr Drážďany, pak Berlín. Cesta naprosto plynulá, na Berlinerringu asi 10 min. zácpa. Střídáme se
po cca dvou hodinách, pak ¼ hodiny pauza na svačinu a čurání. Cesta krásně ubíhá, naftu bereme kousek
před dánskými hranicemi. I přes Dánsko svižná a plynulá jízda.
V 18:30 jsme v Hirtshals u moře. Procházka po tuhém písku je po celodenní jízdě velmi příjemná. Jedeme
do nejbližšího kempu, stál nás cca 330 DKK. Vybrat místo v téměř volném kempu bývá vždy velký problém… ☺,
ale poradili jsme si. Po postavení stanů, večeři a úvodních fotkách se jdeme podívat na pláž. Cesta skrz křoviska
je vysekaná a posekaná, nemůžeme zabloudit. Pobřeží je krásně písčité, zřejmě se tady konají autozávody. Vracíme se
těsně po 22. hodině, slunce těsně nad obzorem zašlo za mrak. U auta ještě koštujeme špendlíkovici, kterou Aleš H.
od loňské dovolené v Banátu nestačil vypít. Noc byla klidná a celkem teplá.
čtvrtek 28.6.:
Vstáváme po šesté, před osmou opouštíme kemp. Na terminál jedeme pěknou cestou lesem. Odbavení bylo rychlé.
Přepisujeme původně nahlášenou Renatu s Michalem za Ondru. Odbaveni jsme byli v 8:10, zbývající necelé dvě hodiny
zevlujeme po parkovišti, pozorujeme cvrkot. Nejprve přijela velká loď Bergensjord, která se pak do parkovacího stání
posouvala jízdou do boku. Pak přijel náš katamaran FJORD CAT. Do lodi se najíždí i vyjíždí zádí, tak jsme přemýšleli,
jak se tam auta točí a vyhýbají. Uvnitř se jezdí plynulou šroubovicí, takže se auta kompletním průjezdem podpalubí
vlastně nasměrují zase ven. Cestovní rychlost lodi je téměř 70 km/h. Moře je skoro klidné, vlny do půl metru.

Do Kristiansandu přijíždíme za slunečného počasí. Z lodi vyjíždíme mezi prvními a hned bez zastávky jedeme na silnici
č. 9. Je to nádherná vyhlídková cesta podél řeky Otra. Stále svítí sluníčko, sem tam mrak. Po páté hodině jsme dorazili
do cíle automobilového přesunu k chatě Haukeliseter. V chatě vyvěšená předpověď počasí nevěští nic dobrého,
ale v 17:15 jsme přesto statečně vyrazili. Úvodní 20 minutový výstup nás zahřál, je stále pěkné počasí. V dáli (odhaduji
1 km) přešlo po sněhovém poli stádo sobů. Sněhu stále přibývá. Ke zcela zamrzlému jezeru Manevatn přicházíme
těsně před devátou. Je vcelku teplo, stany stavíme na jedno z mála míst, kde není sníh. Říčka je pod dvěma metry
sněhu, nedá se k ní dostat. Vodu bereme z potůčku, který vytéká z tajícího sněhu. Asi nás čeká chladná noc.

pátek 29.6.:
Ráno je mlha, tak vyčkáváme a dohadujeme se, co dál. Vítězí názor vrátit se k autu a dojet někam, kde bude méně
sněhu. Vycházíme někdy před jednou hodinou. Cesta v mlze není moc příjemná, v noci dost pršelo, tak naše včerejší
stopy nejsou na sněhových pláních moc vidět. Naštěstí má Tomáš GPS se zaznamenanou včerejší trasou, tak se
celkem bezpečně dostáváme okolo čtvrté zpět k autu. Nejbližší kempy jsou v Røldalu. Zajíždíme do prvního ze tří
kempů, které na odbočce pod silnicí jsou. Byl mi nějak povědomý, pak jsem zjistil, že jsem v něm už v roce 2007 spal
na zájezdu s CK Kudrna. Vaření mezi kapkami deště řešíme obsazením salaše, kde je sucho, klid a hlavně lavičky.
Večer kupujeme mapy na benzínce a jdeme se podívat na místní dřevěný kostel.

sobota 30.6.:
Probouzíme se do deštivého rána. Máme naplánovaný autovýlet okolo Hardangerfjordu. Přes sedlo nad Oddu nás
skrápí provazy deště. Sjíždíme do fjordu a počasí se trochu zlepšuje. Zastavujeme u Latefossu. Valí se zde proudy
vody z tající Hardangerviddy. Pokračujeme přes Oddu směr Eidfjord. Slíbil jsem klukům filmové představení - průlet
nad Hardangerviddou apod. V Øvre Fjordu jsme po poledni, film krásně stíháme ve 12:30. Pak muzeum a přes ulici
suvenýry. Na střeše se zase pasou kozy. Pokračujeme nahoru k vodopádu Vøringsfossen. Fotíme se u trolla. Cesta
zpět je beze srážek. Uvažovali jsme o trajektu na druhou stranu fjordu a jet zpátky jinudy, ale jel až za 1,5 hodiny,
tak jsme to pustili z hlavy. Přejezd z Oddy do Røldalu s přestávkami prší neprší.
neděle 1.7.:
Celou noc pršelo a ráno to všude okolo stanu čvachtá. Dnešní den chceme strávit přejezdem do nižších poloh
a nalezením variantních tras. Vracíme se zpátky na malebnou silnici č. 9 a míříme do Valle, kde jsme vycítili možnost
nějakých tras. Bohužel je neděle, tak mají v informacích zavřeno a jinde mapy nemají. Vracíme se kousek zpátky
do kempu Flateland. Po chvíli přijíždí správce, který má pochopení. Odhaduje, kde bude sněhu více a kde méně.
Nicméně předpověď počasí je mizerná, tak uvidíme, co dopadne.
Odjíždíme na výlet po silnici č. 45 k jezeru Bjørnevatn. Cesta vede po bažinaté zarostlé krajině s nízkými břízkami. Je to
zajímavé, ale už po chvíli Tomáš cítí vlhko v botách. Místňáci řeší průchod mokrem holínkami. Podél cesty kvetou

pěkné kytky. U říčky, která vytéká z jezírka, to otáčíme, protože tady chybí most a brodit naboso se nám nechce.
Při zpáteční cestě chvílemi vydatně prší. Vracíme se do kempu a zabíráme poslední volnou čtyřlůžkovou chatku.
Dopřejeme si pohodlí. V občasném slunci sušíme stany, boty a karimatky. Večer se místo sledování fotbalového finále
jdeme projít k peřejím říčky Otra, u které spíme. Otáčíme to až u lanového mostu. (v profilu níže chybí začátek trasy)

pondělí 2.7.:
Dnešním prvním úkolem je sehnat mapu. Ve Valle zatím vše zavřeno, tak jedeme až do Rysstadu. Zde v místě placení
mýta kupujeme podrobnou turistickou mapu. Po jejím prozkoumání vyrážíme po silnici na západ na parkoviště Ivlungs.
K naší radosti je tady sněhu výrazně méně. Zato nás čekají mokřiny a bažinky. Kdo nenamáchal boty včera, dočká se
dnes. Dnešní výlet se bude pohybovat ve výškách okolo 1.000 m. Vyrážíme na sever k jezeru Kyrkjenøstjørnin. Krajina
je malebná, cesta mokrá. Skáčeme přes potůčky, obcházíme bažinky a brodíme mokřinky. Prostě voda je všude.
Počasí je obstojné, občas drobně zaprší. Pod jezerem Kyrkjenøstjørnin hledáme nějakou kulturní pamětihodnost, asi
rozvalinu, ale sorry, v kamení se kamení těžko hledá. Pokračujeme na JZ k silnici u jezera Vardsvatn. Cestou na místě
s pěkným výhledem objedváme. Přecházíme několik větších sněhových polí, ale jdeme na lehko, tak je to v pohodě.
Po silnici se vracíme k autu.
Dále ještě odbočujeme podívat se na chatu Øyuvsbu. Přes malý kopeček jsme tam za cca 20 min. Klukům se dovnitř
moc nechce, ale nakonec jsem je odtamtud nemohl dostat. Venku se zouvají boty, vevnitř si za pár drobných vaříme čaj
a kávu. Z okna je pěkný výhled na jezero Øyuvsvatnet. Po stejné cestě se vracíme zpět k autu. Ačkoli jsme se podle
mapy celý den pohybovali v sobí oblasti, neviděli jsme ani kopejtko natož paroh na hlavě. Před návratem do kempu
ještě zajíždíme k sypané hrázi přehrady Kverevatn. Znovu je stavujeme v Rysstadu na nákup. Ondrovi nechtěli vzít
platební kartu, ale chyba byla na jejich straně. Večer v chatce plánujeme po dnešním brodění třídenní pochod v okolí
Valle. Vybranou trasu odečítáme z mapy pomocí měřítka na noži a zapisujeme do Tomášovy GPS.

úterý 3.7.:
Po dvou nocích v chatce odjíždíme do hor, snad bude počasí milosrdné. Vyjíždíme nad Valle do osady Berg, platíme
mýtné za vjezd na soukromou cestu. Auto necháváme na malém parkovišti na konci cesty ve výšce cca 700 m.
Pokračujeme po cestě ještě asi 500 m a u poslední chatky vyrážíme neznačenou stezkou do divočiny. Podruhé
za pobyt je nám Tomášova GPS velkým pomocníkem. Nejprve jen mírně stoupáme v břízkách, postupně se cesta šplhá
stále více nahoru, ale je v pohodě schůdná. Nahoře v 1.200 m je zase víceméně mlha, ale cestička je chvílemi zřejmá.
Máme zadané body v GPS po zhruba kilometru, tak to nějak zvládáme. K našemu příjemnému zjištění patří fakt,
že dnešní cesta není zdaleka tak bahnitá jako ta včerejší, tím ale netvrdím, že je suchá. Zdoláváme jeden potok
za druhým. Za jedním asi 20 m přeskakováním po kamenech při posledním skoku po smeknutí nohy pěknou tlamu
na zadek. Nastal čas oběda. Nejrychlejšího oběda na horách, co pamatuju. Byla velká zima, dost to foukalo, a tak se
těšíme, až zase vyrazíme. Za kopcem na nás čeká zatím nejsložitější brod. Každý jsme ho řešili po svém. Na druhé

straně potoka jsem nejdříve, zvolil jsem variantu brodění v botách v širokém místě. Druhý je Ondra, který brodí o něco
výše naboso. Tomáš s Alešem se asi 200 m vracejí proti proudu a zdolávají vodu v nízkých botách. Postupně
zdoláváme jeden navigační bod za druhým. Ondra nachází sobí parůžek.
Okolo třetí hodiny jsme na značené cestě. Viditelnost je lepší, vidíme hodně přes kilometr. Po sněhu překonáváme
sedlo a už vidíme náš dnešní skorocíl - chatu Bossbu. Jezero Kolsvatnet má písečné pláže, které by v případě pěkného
počasí lákaly ke smočení. Stále obcházíme bažinky. Před chatou Bossbu nás čeká most. Je složen z více dílů
a nevypadá, že by byl v nejlepším technickém stavu. První jde Aleš, za ním já. Skoro na konci točím přechod Tomáše
a bohužel nejsem dost pohotový, protože se Tomáš neudržel na stejném kameni jako stojím já a musel, aby se celý
nevymáchal v ledovém jezeru, přeskočit s batohem z místa asi dva metry. Naštěstí to dal. Lezeme bez bot do chaty
Bossbu. Chata má okolo sebe ohrádku kvůli ovcím. Vevnitř je celkem živo, ale v pohodě si sedáme ke stolu, svačíme
a ohříváme se. Po chvíli začínám usínat. Nezůstáváme ani půl hodiny, nazouvání do vystydlých mokrých bot je docela
nechutné. Po asi 200 m za kopečkem nacházíme krásné místečko na suchém vršíčku kousek vpravo od cesty u dvou
pidijezírek. Místo je asi 20 m nad velkým jezerem. Vaříme ve stanu, noc je relativně teplá.

středa 4.7.:
Ráno zase mlha, ale skoro neprší. Už víme, že k autu to stihneme už dnes. Balíme mokré stany. Snad je dosušíme
dříve, než dojedeme domů. Jdeme stále v mlze, alespoň že neprší. Při jednom překonávání řeky hází Tomáš Alešovi H.
batoh z kamene na kámen. Pod mraky se začínáme dostávat až okolo půl jedné při sestupu k chatě Stavskarhytta.
Je u ní mezi dvěma obrovskými balvany romantická kadibudka. Chata je otevřená, tak se zouváme, necháváme boty
venku a jdeme se naobědvat. V chladné chatě se nesedí nic moc, ale stejně se do mokrých bot neženeme. Obcházíme
krásné jezero Rennevatnet. Za ním se začínají zase objevovat keře a pak stromy. Procházíme bažinky a brody, prostě
pořád vlhko a mokro shora i ze zdola. Potkáváme zvláštní skupinku ve složení babička, matka a dvě děti. Asi jdou
na jednu z chat, které občas potkáváme. Závěr etapy už jde celkem po rovině, o to víc stále obcházíme bažinky
a rašeliniště. Jsme rádi, že jsme u auta. V podstatě vše máme mokré, tak se kompletně převlékáme.
Sjíždíme zpátky do Valle, nakupujeme a vyrážíme kousek na sever a pak vyhlídkovou trasou po silnici č. 45 na východ
směr Dalen. Pak na JV po 38 a hned na J po 355 přes Fyresdal okolo jezera Fyresvatn. Zde úžasná vyhlídka na jezero.
Velmi příjemný kemp u konce jezera u obce Kilegrend. Cesta do kempu vede přes přehradu a tunelem. Bereme místo
pod silnicí u vody. Hladoví vaříme v hejnech muněk. Koupačka v teplé sprše je parádní, Ondra skáče raději do jezera.
Všude možně sušíme vše zavlhlé, co jsme vyvrhli z batohu. Večer zkoumáme přehradu, historickou vodní pilu
a zarostlé kolejiště. Zaujaly nás dva víry nad vodní elektrárnou, jeden se točil doleva a druhý doprava.

čtvrtek 5.7.:
V klidu vstáváme do nádherného rána. Před devátou vyrážíme na okružní trasu okolo poloostrova. Jsou zde nádherná
zákoutí řeky Otra, peřeje, ostrovy a lesy. Užíváme si sluníčko a chůzi bez těžkých batohů. Navštěvujeme i jeskyni trollů

s kazatelnou. Svačíme na vyhřátém kameni nad jezerem. Objedváme už zase v kempu. Vyrážíme směr Grimstad
po 355, dále po 41 a nakonec po 404 nádhernou krajinou s jezery. Okolo půl třetí projíždíme samým historickým
centrem města Grimstad, parkujeme v přístavu a parkovné platíme kartou. Grimstad je překrásné historické město,
kdysi bylo jedním z nejvýznamnějších přístavů v Norsku. Je tady na samém jihu Norska příjemné, skoro až evropské
podnebí. Centrum je tvořeno historickými dřevěnými převážně bíle natřenými domky. Jdeme se podívat na kopec
na vyhlídku na přístav a do místního kostela, kam můžeme i v kraťasech. Zaujala nás v něm stolová úprava u vstupní
části hlavního sálu - jako někde v hospodě stoly se čtyřmi židlemi jako do mariáše. Uličky starého města jsou plné
obchůdků a hospůdek. Procházíme se po molech a pozorujeme přístavní ruch. Staré i nové lodičky, medůzy.
Nakupujeme v supermarketu.
Na benzínce již cestou směr Kristiansand platíme mýtné za dnešek i na zítřek. GPSka nás vede křivolakými silničkami
do obrovského kempu na předměstí Kristiansandu. Naprosto převážnou část kempu jsou stálá místa pro karavany.
Místo pro naše stany jsme si vybrali na plošince na skále nad mořem. Je zcela mimo ruch kempu, fakt nádherné místo.
Po večeři a mytí se jdeme projít na druhou stranu kempu. Je zde pláž pro otužilé. Pod naší stanovací plošinkou jezdí
menší i větší, pomalé i rychlé čluny. Dokonce jsme v dálce zahlédli i naši FJORD CAT. Naše poslední norská noc byla
klidná a teplá.

pátek 6.7.:
Kemp opouštíme již po osmé hodině, chceme si ještě prohlédnout Kristiansand. Parkujeme na placeném parkovišti
u přístavu trajektu. Pěšky to máme asi kilometr do přístavu a na fishmarket. Jsou tady zase dřevěné, ale barevné nízké
domky. Při zpáteční cestě do centra pozorujeme práci sochařky pískových figur. Je to titěrná práce, povrch písku fixuje
nějakým zpevňovacím sprejem. Pomalu se zatahuje. Utrácíme poslední šprdlíky za suvenýry. Autem odjíždíme
na seřadiště na trajekt.
Do lodi vjíždíme jako úplně poslední auto. I proto máme problém najít si volná místa k sezení. Nakonec musíme přežít
cestu u dveří na nekrytou palubu. Každou chvíli okolo někdo chodí tam a zpět, dost to protahuje. A hlavně to hodně
houpe. Moře je dost neklidné, ale určitě umí být ještě mnohem hůř. Po lodi musíme chodit širokým námořnickým
krokem. Z lodi vyjíždíme pro změnu poslední, nová auta už dávno najíždějí. Bez přestávky vyrážíme na cestu. Chceme
ještě dnes přejet Dánsko. V Aalborgu sjíždíme z dálnice a bereme plnou nádrž. Projíždíme přívaly deště, chvílemi se
skoro nedá jet. Už v Německu zajíždíme do kempu, který je na břehu jezera, za ním vidíme siluetu města Schleswig.
V místní restauraci dáváme hot wings a dvě piva. Maso chutná znamenitě, kemp je čistý a klidný. Akorát nad ránem
strašně řvali ptáci.
sobota 7.7.:
Vstáváme brzy, chceme to už mít za sebou. Cesta probíhá celkem v klidu, jedeme stejnou trasou, jakou jsme jeli
do Norska. U Drážďan nás dohnala další vlna dešťů. Kousek před českými hranicemi je taková průtrž, že musím
na chvíli zastavit. Ještě v Německu musíme objíždět zatopenou cestu. Konec dobrý, všechno dobré. Postupně
vystupuje Ondra v Liberci, Aleš ve Mšeně a Tomáš v Rychnově. Do Hradce přijíždím celkem utahaný, ale spokojený,
že i když počasí příliš nepřálo, tak jsme si to užili. A o to přece jde.
Děkuju všem zúčastněným za hladký průběh akce.

Celkem jsme ujeli 3.514 km, průměrná spotřeba byla 5,75 l/100 km
Celkem jsme ušli 68 km a nastoupali 2.260 m
Grafy jsou vyexportovány z GoogleEarth ze záznamu z Tomášovy GPS

