
Komentovaný itinerář Velké severní cesty, červenec- srpen 2003

dtm kde / co km noc poznámka          dnes km
       od předchozího braní benzínu u pumpy km

11. 7. Praha - Písnice 0 stav tachografu: 186258 km odjezd v 10:00
Jaroměř 147
benzín Náchod 166 44,54 plná + kanystr + lahev 449
CZ / PL 171 hranice, Hanys si jich nevšiml
přes Nysa a Opole
Wielun 408 doprava po hlavní směr Varšava
Varšava - výjezd 650 trochu navigace, město bez ukazatelů
spaní 702 1. noc v autě na lesní cestě mezi Wyszkov a Ostrow Mazowiecka 702

12. 7. benzín Ostrow Mazowiecka 719 40,85 plná 553
PL / LT 938 hranice, platí se pojištění auta do Litvy
Kaunas 1050 prohlídka města, večeře v hospodě, zvenku klášter Pažaislis
spaní za Kaunasem 1075 2. noc ve stanu u jezera Kaunasské moře 373

13. 7. Rumšiškéz 1083 prohlídka skanzenu
Vilnjus 1166 prohlídka města
benzín Ukmerge 1246 41,79 plná 527
spaní před Šiauliai 1376 3. noc ve stanu u jezera 301

14. 7. Križiu Kalnas 1399 prohlídka Vrchu křížů 2 km od hlavní silnice
LT / LV 1446 hranice
Riga 1526 prohlídka města
Sigulda (city) 1582 na hrad Turajda, prohlídka obnovené zříceniny, zpět
spaní Sigulda I. 1588 4. noc ve stanu v kempu u řeky 212

15. 7. všichni Ferdou na začátek plavby u vesnice Ligatne
splouvání řeky Gauja (26 km), dojezd u žigula v kempu
B. a K. žigulem pro Ferdu

spaní Sigulda II. 1644 5. noc ve stanu v kempu u řeky 56
16. 7. Saulkrasti 1683 poprvé u moře, doprava po hlavní na Tallin

benzín Salacgriva 1739 39,51 plná, utrácení posletních Lotyšíků za oříšky 493
LV / EST 1755 hranice
Pärnu 1824 prohlídka města, neúspěšný pokus o vmáčknutí se na pláž
Tallin - odjezd po bloudění 1972 prohlídka města, večeře v hospodě
spaní před NP Lahemaa 2005 6. noc v autě na parkovišti u silnice, Bílý team ve stanu u auta 361

17. 7. koupání 2022 ve studeném Finském zálivu
památník obětem WW II. 2034 oběd na pobřeží u památníku na mysu

křižování NP Lahemaa, 2 hod. pochod pralesem, bobří hráze
spaní u Vainupea 2133 7. noc ve stanu u auta na pobřeží 128

18. 7. benzín Kohtlajärve 2208 40,14 plná 469
LV / RF 2272 hranice Narva, 7 hodin čekání
spaní před Petrodvorcem 2385 8. noc v autě na lesní cestě 252

19. 7. Petrodvorec 2408 prohlídka zahrady a fontán
Petrohrad 2440 prohlídka města, B. a K. Ermitáž, P. a H. Námořní muzeum
benzín za Petrohradem 2470 22,19 plná 262
spaní u Volchova 2560 9. noc v autě na lesní cestě nedaleko silnice M18 175

20. 7. Republika Karélie 2709 cedule na M18 při vjezdu do R.K.
spaní Petrozavodsk 2883 10.noc hotel Severnaja, mám horečku 323

21. 7. do přístavu kometou na ostrov Kiži a zpět
benzín Petrozavodsk 2894 33,00 plná 424
spaní na M18 před Kemem 3143 11.noc ve stanu v tajze u lesni cesty kus od silnice M18 260

22. 7. odbočka z M18 3291 doprava na Kem
Kem - přístav 3322 čekání, parkování na placené turbáze

malým modrým parníkem na Solovky
12.noc ve stanu na Solovkách 179

23. 7. prohlídka kláštera na Solovkách, procházka k "Negotiation Rock"
velkým bílým parníkem zpět na pevninu, odjezd z Kemu

návrat na M18 3353 doprava na Murmansk



spaní na M18 3418 13.noc ve stanu v tajze u lesní cesty kus od silnice M18 96
24. 7. benzín - nouze 3448 2 kanystry + necelá lahev 554

benzín Louchi 3508 47,92 plná + kanystry + lahev 614
polární kruh 3568 překročení tohoto
odbočka z M18 3737 doprava na Apatity a Kirovsk, shánění mapy v Apatitech
Kirovsk - rudnik 3802 parkování před fabrikou, hodinu a půl výstup na Chibiny

14.noc ve stanu bez aut na úbočí hor 384
25. 7. pochod po Chibinách, zanechání stanů v údolí, výstup na hřeben

15.noc ve stanu bez aut v údolí Chibin 0
26. 7. přes sedlo zpět k autům do Kirovska

odjezd z Kirovska
Apatity nakupování a montáž pneu, nákup stabilizátoru a chleba
návrat na M18 3867 doprava na Murmansk
doleva na Pulozero 3952 doleva k řece Kola - původně jsme ji chtěli jet
Pulozero 3959 u řeky - nejde to po ní ani podél ní
návrat na M18 3965 doleva na Murmansk
ještě dvě zajížďky k řece, nic, nic, nic, plavbu vzdáváme a pokračujem po M18
benzín Murmansk 4054 41,17 plná 546
Murmansk - garáže 4055 montáž stabilizátoru - dvě hodiny pod autem
Murmansk 4070 půlnoční šašliky pod sluncem
spaní za Murmanskem 4114 16.noc ve stanu v tajze na lesní cestě kus od silnice 312

27. 7. parkohospodářský den, oprava vejfuku Ferdy
check-point 4218 pohraniční kontrola RF
benzín před hranicemi 4314 9,00 abychom se zbavili zbylých rublů 260
RUS / FIN 4320 hranice
spaní před Ivalo 4357 17.noc ve stanu u jezera u parkoviště u silnice 243

28. 7. Akujärvi - křižovatka 4366 doleva na Ivalo
Ivalo 4391 info, kupujeme mapy, dostáváme kilometráž řeky
Tolonen (u Ivalojoki) 4417 zanechání Ferdy u řeky, odjezd všichni žigulem nahoru
křižovatka 4460 doprava na Kutturu, bez asfaltu
spaní Kuttura (u Ivalojoki) 4501 18.noc ve stanu jen s žigulem u řeky 144

29. 7. 1. den splouvání Ivalojoki, 23 km
19.noc ve stanu bez aut na řece u pravého přítoku 0

30. 7. 2. den splouvání Ivalojoki, 21 km, končíme v Tolonen u Ferdy
P. a H. Ferdou nahoru pro žigula a zpět

křižovatka 4540 doleva po hlavní na Ivalo, po asfaltu
křižovatka 4572 doleva na Tolonen
Tolonen 4584 všichni spolu, auta spolu
Ivalo 4604 nákup potravin
spaní mezi Ivalo a Inari 4624 20.noc ve stanu u parkoviště u jezera 123

31. 7. Inari, parkoviště 4648 procházka ke kostelu v lese a zpět (celkem 9 km)
benzín Inari 4650 38,04 plná 336
Lemmenjoki 4698 vstup do NP, zanechání vozů na P a odchod do tajgy

21.noc ve stanu bez aut nad řekou 74
1. 8. pochod v NP, cca 30 km

22.noc ve stanu bez auta 0
2. 8. pochod v NP, cca 28 km, příchod k autům, odjezd

křižovatka 4710 doprava po hlavní
spaní 4718 23.noc ve stanu u silnice u říčky 20

3. 8. most přes Ivalojoki 4761 to jen tak...
Pokka 4783 konec asfaltu
Köngas 4841 začátek asfaltu
Köngas - křižovatka 4842 doleva na Sirku, konstatování opět upadlého vejfuku Ferdy
Sirka 4850 nákup potravin, oprava vejfuku
Muonio - křižovatka 4912 doprava na Kilpisjärvi
FIN / S 5002 hranice, projíždíme 50 km/h
Vittangi - křižovatka 5108 doprava na Kirunu
příjezd na E10 - křiž. 5134 doprava na Kirunu
Kiruna I. 5187 info, dohady o tom, jestli polezem na Kebnekaise



benzín Kiruna 5189 43,15 plná 539
parkoviště pod Kebnekaise 5257 jen jsme se tam zajeli podívat, nikam nelezeme
Kiruna II. - křiž. 5322 doleva směr Narvik
spaní před Abisko 5382 24.noc ve stanu u parkoviště u jezera u silnice E10 a železnice 664

4. 8. Abisko NP 5420 vstup do parku, celodenní pochod kaňonem a tajgou
S / N 5458 hranice, nezastavujeme
spaní nad fjordem 5484 25.noc ve stanu na parkovišti u silnice E10 102

5. 8. příjezd na E6- křiž. 5487 doleva po E6 na Narvik
Narvik 5508 info, prohlídka kostela, obrat zpět na sever po E6
zase křižovatka, 5528 kde jsme před chvílí přijeli zprava po E10, dál po E10 i E6
Bjerkvik 5543 doleva po E10 na Lofoty
křižovatka 5657 doleva na Lodingen
benzín Lodingen 5662 37,37 plná 473
křiž. před mostem 5716 doleva přes most do Sortlandu po E10
Sortland 5719 info, mapy, kostel, rozdělení teamů

Bílý team na Lofoty, hnědý na Vesteroly
H.t. zpět přes most na pevninu a na sever směr Andenes

most na ostrov Andoy 5769
křižovatka 5772 doleva na Nordmelu
spaní 5790 26.noc ve stanu u silnice na západním pobřeží ostrova Andoy 306

6. 8. Andenes 5845 výlet na moře pozorovat velryby
spaní 5891 27.noc ve stanu u silnice na východním pobřeží ostrova Andoy 101

7. 8. most u Sortlandu 5948 potřetí přes most, opět na E10
Melbu - Fiskebol 5993 trajektem na Lofoty
Svolvaer 6028 info, procházka po nábřeží
Leknes 6099 doleva na Stamsund
Stamsund 6114 kochání se v přístavu
Leknes II. 6129 pokračování po E10
benzín z kanystrů 6151 12,00 protože tu byl drahý, dolili jsme z kanystrů 489
spaní 6180 28.noc ve stanu u parkoviště u silnice nad mořem 289

8. 8. A 6198 pěšárna 400 m nad moře s výhledem na druhou stranu ostrova
Moskenes - Bodo 6204 trajektem z Lofot na pevninu
benzín Bodo 6206 35,46 plná 544
spaní 6245 29.noc ve stanu na vedlejší cestě u silnice kousek za Bodo 65

9. 8. Fauske 6268 doprava po E6 na jih
polární kruh 6370 překročení, cetkoviště
spaní 6748 30.noc ve stanu na lesní cestě nedaleko silnice E6 503

10. 8. benzín Steinker 6811 56,82 plná + 2 kanystry + lahev rekord bez dolití 605
Trondheim 6944 prohlídka města, info, rozbitá spojka Ferdy, odtažení před servis
spaní 6980 31.noc ve stanu za lomem nedaleko Trondheimu 232

11. 8. okolí Trondheimu hledání servisů a vrakovišť, zařizování, prodávání auta
benzín Trondheim 7053 22,7 plná (a ještě navíc něco do lahve) z Ferdy 242
Trondheim - odjezd 7053 zanechání Ferdy svému osudu, pokračujeme všichni žigulem po E6
Holland Camp I. 7136 otočka na E6, P. a H. se vrací zpět do Trondheimu
Trondheim 7226 namontování značek zpět Ferdovi, odjezd opět na jih po E6
Holland Camp II. 7311 nabrání děvčat, pokračování po E6 na jih
spaní 7385 32.noc ve stanu pod skálou u silnice E6 405

12. 8. Dombas 7435 doprava po E136 do Romsdalen (směr Andalsnes)
benzín za Dombasem 7448 30,57 plná 395
před Andalsnes 7537 doleva na Geiranger, vzhůru Trollí stezkou
Stigfoss 7550 most přes vodopád Stigfoss na Trollí stezce
Linge - Eidsdal 7593 trajektem přes fjord
Geiranger - vyhlídka 7612 kochání se fjordem z výšky 500 mnm
Geiranger - vesnice 7618 stoupání 1100 m od moře - lepší než Trollí stezka
křižovatka 7642 pokračujeme po silnici 15 směr Lom
Lom 7717 info, kostel, doprava po silnici 467 na jihozápad
spaní 7743 33.noc ve stanech v pískárně kousíček  před vesnicí Roysheimen 358

13. 8. Roysheimen 7744 doleva po placené prašné cestě na Spiterstulen
Spiterstulen 7762 flákání se v dešti, po páté odpoledne odchod na Jotunheimen



spaní 34.noc ve stanu bez aut hodinu a čtvrt chůze od Spiterstulen 19
14. 8. pochod přes Jotunheimen za stálého deště

spaní 35.noc ve stanu u jezera bez aut, stejně jako před šesti lety 0
15. 8. pochod přes Jotunheimen za stálého deště

spaní 36.noc ve stanu u chaty Memuru bez aut, nad jezerem Gjende 0
16. 8. pochod přes Jotunheimen, v 16:00 sraz s Pe. a Th. v Gjendesheimu

Pajerem okolo Jotunheimenu zpět na Spiterstulen pro žigula
Roysheimen 7780 zpět na asfaltovou hlavní a opět doprava směrem na Lom
parkoviště u  řeky Otta 7816 přebalení a rozdělení aut: Pajero s B. t. zpět do Trondheimu
křižovatka 7819 doprava zpět směr Gjendesheim po silnici 15 a dále na jih na Oslo
benzín na silnici 15 7899 13,00 z kanystrů, protože už je nebudeme potřebovat 451
Fagernes 7944 doleva po E16 na Oslo
spaní 8022 v autě u silnice, protože tyčky od stanu jsou v Pajeru 260

17. 8. benzín na E16 před Oslo 8090 36,72 plná 642
Oslo - muzea 8156 prohlídka pevnosti Akerhus, Vigeland park, Fram a Kon-Tiki
N / S 8278 hranice, nebřibržďovali jsme
benzín Angelholm 8652 20,01 562
S/DK Helsingborg - Helsingor 8689 hranice, trajektem ze S do DK
benzín před Gedserem 8861 37,49 plná 209

18. 8. DK / D Gedser - Rostock 8884 hranice, trajektem z DK do D, spaní na trajektu 862
D / CZ Petrovice 9376 kratší zdržení ve frontě
benzín Petrovice 9376 38,75 plná 515
Praha - Písnice 9510 stav tachografu: 95768 příjezd v 15:00 626


