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Pane Smitko, jak vypadá pfiíprava na
moto v˘let za polární kruh?

Jeli jsme v létû, takÏe nic zvlá‰tního
jsme nevezli, Ïádnou speciální v˘bavu.
Stany a spacáky k pfienocování, potfieby na
vafiení a zásoby trvanliv˘ch potravin; tá-
bofiili jsme hlavnû v pfiírodû. 

Na jak˘ch strojích jste jeli a kterou tra-
su jste zvolili?

Já mám cestovní enduro KTM SMT
990 a Jirka Yamahu 1200 Super Ténéré.
Z Boskovic jsme vyjeli pfies Polsko do Litvy,
kde jsme si udûlali zajíÏìku do Klaipeidy
a pfievozem se pfiepravili na Kurskou kosu.
Také jsme nav‰tívili Horu kfiíÏÛ u ·iauliai.
Dál pfies Loty‰sko do Estonska. Trajektem
z Tallinnu do Helsinek a odtud stále na sever
- zemí tisícÛ jezer - Finskem. Zastavili jsme
se v Tampere a v Oulu, a pokraãovali po E 75
nahoru, k hranicím Norska. Po jejich pfiekro-
ãení to bylo k na‰emu cíli uÏ kousek – asi
300 km. Nordkapp, stejnû jako severnûji po-
loÏen˘ v˘bûÏek Knivskjellodden, je umístûn
na ostrovû Mageroya. Nejsevernûj‰í bod
pevninské Evropy je ve skuteãnosti
Kinnarodden, leÏící cca 80 km v˘chodnû.
Nordkapp je ov‰em známûj‰í a pfiedev‰ím
dostupnûj‰í po silnici. Na ostrov Mageroya
jsme vjeli podmofisk˘m tunelem s délkou 7
km; jeho nejhlub‰í místo leÏí 212 metrÛ pod
hladinou mofie. 

Cestu zpût jsme zvolili Norskem dolÛ
na jih pfies Lofoty kolem nespoãetn˘ch
fjordÛ, zastavili jsme se v Oslo a kvÛli po-
tíÏím s pneumatikou vynechali plánovanou
zajíÏìku do Kristiansandu na jiÏním v˘-
bûÏku Norska. Místo toho jsme pfiejeli do
·védska a pfies Göteborg a Helsingborg
dorazili do Malmö. Najeli jsme na slavn˘
Öresundsk˘ most, kter˘ pfiechází v pod-
mofisk˘ tunel a ústí u Kodanû. Dánsk˘m
venkovem jsme pokraãovali do Gedseru,
odkud jezdí trajekty do nûmeckého
Rostocku. Po dálnicích pfies Berlín a Prahu
zpût domÛ.

Kolik jste najeli kilometrÛ?
Se v‰emi zajíÏìkami to dûlalo zhruba 8

500 km a celou cestu jsme absolvovali za
12 dnÛ.

my, takÏe veãer u láhve dobré moravské
slivoviãky bylo o ãem povídat.

Vidûli jsme hodnû zajímav˘ch míst.
Nelitovali jsme zajíÏìky na Kurskou kosu
a mû celkovû zaujala cesta pobaltsk˘mi re-
publikami. Zatímco na jihu pfiipomíná vnit-
rozemí Rumunsko, tak severní ãást je nao-
pak velmi v˘stavná; Riga i Tallinn jsou nád-
herná historická mûsta. PrÛjezd Finskem je
pozoruhodn˘ hlavnû pro skuteãnû obrovské
mnoÏství jezer; Finové se s nedostatkem vo-
dy urãitû nikdy nesetkají. Na zpáteãní cestû
nás okouzlily norské fjordy; nádhern˘ byl
Geirangerfjord, zajímavé je mûsto Tromso,
naz˘vané „PafiíÏ severu”. S pevninou je
spojeno mostem, ale také podmofisk˘mi tu-

nely, ve kter˘ch jsme dokonce narazili na 3
kruhové objezdy vystfiílené ve skále. Pod
Trondheimem jsme projeli Trollstigen, ães-
ky „Trolí stezku”; je to silnice, která v mno-
ha serpentinách stoupá od hladiny mofie do
v˘‰e 800 m. Velice se mi líbil dánsk˘ ven-
kov, s roztrou‰en˘mi farmami, které pÛsobí
velmi malebnû. Bylo by toho urãitû víc, neÏ
pojme jeden krátk˘ ãlánek. 

Kam se chystáte pfií‰tí rok?
Rád bych projel Turecko, hory mimo

jeho turistickou ãást, a také mne láká trasa
do Maroka pfies Portugalsko, ale rozhod-
nutí je‰tû nepadlo.

Pane Smitko, pfieji Vám hodnû dal‰ích
spokojen˘ch kilometrÛ.

Petr Hanáãek
Foto: archiv K. Smitky

jsme absolvovali i nahofie na se-
veru, je ov‰em pravda, Ïe tam
jsme se ponofiili do ledové vody
opravdu jen na pár vtefiin...
Nebyl problém ani s majiteli po-
zemkÛ; nejen, Ïe nám ochotnû
povolili stanovat, ale ãasto nabí-
zeli, abychom se pfii‰li k nim do-
mÛ osprchovat, nebo dokonce na
snídani. Stravování jsme fie‰ili ta-
ké trempsk˘m stylem, vezli jsme
s sebou vafiiã, potfiebné nádobí
a zásobu trvanliv˘ch potravin,
takÏe jsme si sami kuchtili, vût‰i-
nou veãer pfied spaním. Je tfieba
poãítat s tím, Ïe Skandinávie je
hodnû drahá oblast, jídlo, ubyto-
vání, benzín, v‰e je v˘raznû draÏ-
‰í neÏ u nás. Za litr benzinu jsme
v Norsku platili v pfiepoãtu pfies
50 Kã, na severu dokonce 63 Kã. 

Co vás na cestû nejvíc upou-
talo?

Bylo toho hodnû, k siln˘m
záÏitkÛm patfií ochota a pfiívûti-
vost místních lidí, kter˘m neva-
dilo, Ïe na jejich polích, nebo
v lese, tábofiíme. Velké pfiekva-
pení jsme zaÏili cestou zpût ve
stfiední ãásti Norska; jako na
zjevení jsme zírali na skupinku
motorkáfiÛ jedoucích na star˘ch
motocyklech Jawa. Byla to par-
ta od Zlína, která jela na
Nordkapp opaãnou trasou neÏ

To vychází pfies 700 km dennû. Mûli
jste vÛbec ãas sledovat okolí trasy?

Je pravda, Ïe jsme cestu pojali hlavnû ja-
ko dÛkladnou projíÏìku na ma‰inách, ne 
jako turistick˘ v˘let. Ale ono to zase nebylo
tak zlé, na dálnicích jsme bez problémÛ 
dûlali i víc neÏ tisíc km za den, takÏe pak zÛ-
stával ãas na poznávání zajímavé krajiny 
okolo ménû rychl˘ch cest. 

Kde jste nocovali a stravovali se?
Spali jsme v˘hradnû venku ve stanech.

Vût‰inou jsme si na‰li nûjaké pfiíhodné mís-
to, blízko jezera, fieky, nebo mofie, takÏe ne-
byl problém ani s hygienou; rychlou koupel

Karel Smitka a Jifií Kuãera na Nordkappu.

Schematická mapa trasy.

Motocyklem z Boskovic na Nordkapp
Motorkáfiská kombinéza Karla Smitky z Boskovic zÛstává ve skfiíni jen krátk˘ ãas bûhem zimy. Na své první

„Ïihadlo”, Jawu 50 Pion˘ra, usedl pfied 25 lety jako hodnû mlad˘ kluk; do souãasnosti najezdil jednou stopou
hrub˘m odhadem 150 tisíc kilometrÛ. Na motocyklech projel Alpy, kde nav‰tívil v‰echna vût‰í jezera, témûfi
cel˘ Balkán, Albánii, Rumunsko, Toskánsko, Sardinii a také Island se zastávkou na Faersk˘ch ostrovech.
Právû pÛvab krajiny Islandu byl motivací pro leto‰ní vyjíÏìku; s kamarádem Jirkou Kuãerou vyrazili 30. ãer-
vence na cestu Skandinávií s cílem Nordkapp - nejsevernûji poloÏené místo Evropy.


