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Cestovanie autom

Základom, ako začať našu túru, je 
 dopraviť sa na miesto začiatku našej 
túry. Znie to logicky, ale niekedy to nie 
je také jednoduché, ako sa zdá. Závi
sí to na možnostiach našej dopravy. 
Najjednoduchší a najmenej logisticky 
náročný spôsob dopravy je auto. Po
núka nám časovú flexibilitu, bezpeč
nosť, komfort a nezávislosť. Vie byť aj 
finančne veľmi výhodným spôsobom, 
pokiaľ sme v aute viacerí a na pohon
né hmoty sa poskladáme. Pre psíkov 
je to asi aj ten najkomfortnejší a  naj
menej obmedzujúci spôsob dopra
vy. V závislosti od typu auta vieme aj 
priamo úmerne zväčšovať počet ces
tujúcich a  psíkov, čo je tiež obrovská 
výhoda. Na cestu autom na výlety ne
potrebujeme žiadnu špeciálnu výba
vu, ktorú by sme nepoužívali hocike
dy inokedy, keď so psíkom cestujeme 
autom. Možno sa nám však hodí pri
baliť si uterák, ak by nás zastihlo na 
výlete škaredé počasie a zablateného 
psíka by bolo nutné pred nástupom 
do auta vysušiť. Samozrejmosťou by 
mala byť aj správna automiska ktorá 
zabezpečí, že psík sa počas cesty au
tom môže napiť a  voda sa nevyleje. 
Psíka prepravujeme v  aute v  klietke, 
prepravke, alebo navoľno, zabezpe
čeného pásom, pripnutým k postroju. 
Nikdy nefixujeme psíka pásom o obo
jok, v  prípade prudkého zabrzdenia 
by sme mu mohli spôsobiť vážny úraz 
krčnej chrbtice. Autodoprava ma jed
nu veľkú výhodu najmä pre ľudí s mi
zerným časovým manažmentom (ako 
napríklad ja) — je jedno kedy výlet za
čnete a  kedy z  neho prídete, pretože 
vaše auto na vás stále počká. Zároveň 
pre vás neexistuje žiaden limit, lebo 
cesty dnes vedú kamkoľvek, a tak mô
žete začať výlet naozaj na akomkoľvek 

mieste, čo sa o verejnej doprave nedá 
vôbec povedať. Žiaľ, nevýhodou ta
kéhoto cestovania je, že musíte túru 
skončiť tam, kde ste začali, pretože sa 
musíte vrátiť k autu. Neznamená to, že 
musíte ísť tam aj naspäť po tej istej tra
se, môžete si urobiť aj okruh, ale musí
te sa stále vrátiť na východzie miesto.

Pri parkovaní auta vyberáme vždy 
miesta, ktoré sú bezpečné. Najlepšie 
je parkovať na konci dediny, ak je tra
sa vedúca z nej. Nie úplne mimo civili
zácie, ale pri posledných domoch, kde 
je pohyb, ruch a  v  podstate nám na 
auto „dozrú“ miestni a zároveň už mô
žeme so psíkom rovno vyraziť do prí
rody a nemusíme prechádzať cez celú 
dedinu, čím sa vyhneme rozruchu ces
tou. Myslím tým bránkových obšteká
vačov, ktorí často cez nezabezpečený 
plot môžu aj pribehnúť, otravovať, ale
bo byť agresívni. Ak si nie sme istí, či 
môžeme na danom mieste parkovať, 

nehanbime sa opýtať miestnych oby
vateľov. Prípadne ich môžeme popro
siť, aby nám na auto aj dozreli.  Určite 
si dávame pozor, aby sme parkovaním 
neblokovali žiadnu bránu, vjazd alebo 
neparkovali na pestovanom trávniku. 
Zároveň rátajme s tým, aby okolo nás 
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mohlo prejsť aj nejaké iné, širšie auto, 
či nebodaj traktor. Ak cesta autom ve
die po spevnenej lesnej ceste, môže
me si nástup na túru skrátiť tým, že sa 
autom vyvezieme čo najvyššie. Reš
pektujme však prípadné zákazy ale
bo rampy, lebo inak sa nám to môže 
nepekne vypomstiť. Lesníci a  poľov
níci sa po takých cestách prevážajú 
takmer denne a  určite by ste neradi 
našli svoje auto za zavretou rampou. 
Mohlo by sa vám to totiž ľahko stať. 
Presne ako nám. Po návrate z túry sme 
len zalamovali rukami pred rampou, 
ktorú sme pri ceste na túru odigno
rovali. Lesníci zatvárajú rampy najmä 
na miestach, kde sa ťaží drevo, aby tak 
zabezpečili cesty proti nočným krá
dežiam. A tak nám neostávalo nič iné, 
len si zavolať náhradný odvoz, auto 
tam nechať do rána, a  ráno si poňho 
zasa prísť. Horšie na tom bolo, že v da
nej oblasti nebol mobilný signál, mu
sela som behať po lese, liezť po stro
moch a  chytať aspoň jednu „ paličku“ 
na odoslanie smsky s  našimi GPS sú
radnicami. Ešte horšie na tom bolo to, 
že sme boli v  susednom Maďarsku, 
a tak sme ani nemohli bez znalosti ja
zyka nikoho poprosiť o pomoc. Som si 
istá, že ak by sa nám to stalo na Slo
vensku, návšteva najbližšej krčmy by 
vyriešila náš problém a  miestni chla
pi by do 5 minút pochodovali s kľúč
mi od rampy a aj s monológom o tom, 
že sme tam nemali čo robiť a  môžeme 

byť radi, že nás takto zachraňujú! Nuž, 
tento zážitok nakoniec dopadol dob
re, ale vtedy to nebolo nič príjemné 
— ponaučenie ostalo! Zároveň reš
pektujme aj terénne možnosti nášho 
auta, aby sme si nepoškodili podvo
zok pri ceste po nespevnenom teré
ne, alebo nezapadli v bahne či snehu. 
Takéto, alebo podobné zážitky naozaj 
nepotrebujete zažiť. Ak sa vám čosi ta
ké náhodou prihodí, neostáva vám nič 
iné, len peši zájsť do najbližšej dediny 
či mesta a  nájsť niekoho ochotného, 
kto vás odtiaľ vytiahne. Alebo si zavo
lať pomoc telefonicky. Nepodceňujte 
ťažné lano. Nepatrí už síce do povin
nej výbavy, ale niekedy sa môže zísť. 
Hlavne si zistite, ako sa vaše auto o ta
kéto lano upína. Preto pre istotu po
riadne premýšľajte predtým, ako s au
tom vojdete do lesného terénu.

Na miestach, kde je zvýšený turistický 
ruch, alebo nejaká atrakcia, treba rá
tať s platenými parkoviskami. Sumy za 
parkovanie sú od priateľského eura na 

celý deň až po celodenné parkovanie 
v  hodnote 8 — 10  €. Pokiaľ je parko
visko strážené, človeka aspoň táto su
ma nemrzí. NIKDY nenechávajte v au
te na viditeľnom mieste nič cenné ani 
hodnotné. Mohlo by sa totiž stať, že si 
nájdete po návrate z  túry auto rozbi
té a vykradnuté. Ľudia sú schopní roz
biť sklo a vykradnúť vám auto aj kvô
li bezcennej veci, takže naozaj si auto 
pred odchodom poriadne prekontro
lujte. Ak predsa len niečo cenné v au
te musíte nechať, dobre to zamaskujte 
a  skryte. Cesta autom má nepochyb
ne ešte jednu obrovskú výhodu a  to 
je možnosť zastaviť si kdekoľvek na 
pauzičku — či už kávičkovú, „cikaciu“, 
 alebo nejakú občerstvovaciu. Ak ces
tujeme na dlhšiu vzdialenosť, určite 
túto možnosť využime.

Cestovanie verejnou dopravou

Ak nemáme k dispozícii auto,  musíme 
využiť cestovanie verejnou dopravou. 
Zvyčajne ide o  cestovanie MHD, SAD 
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alebo vlakom. V  horských oblastiach 
to môže byť zubačka, alebo lanovka. 
Všetky tieto dopravy sú pri rešpek
tovaní prepravného  poriadku dané
ho dopravcu vhodné na cestovanie 
aj so psíkom. Avšak prinášajú často 
 veľa komplikácií. Prvou z nich je to, že 
nie všetky miesta sú dostupné auto
busom, alebo vlakom. Často na dané 
miesto verejná doprava  nejde a   bolo 

by na nástup na túru nutné prejsť 
veľmi dlhú vzdialenosť pešo. Ďalším 
problémom môže byť časová neflexi
bilita verejnej dopravy. Najmä cez ví
kendy (kedy výletujeme najčastej
šie) idú vlaky a autobusy dosť riedko. 
Musíme si všetko dobre naplánovať, 
ak prestupujeme, musíme veriť, že 
 spoje nebudú meškať a nám sa nesta
ne, že nestihneme prestup. Zároveň si 

musíme na turistike veľmi strážiť čas, 
aby sme sa stihli vrátiť s dostatočným 
predstihom a nenocovali tak na stani
ci až do rána. Znie to ako vtipná pred
stava, ale nie je. Raz sa nám to sta
lo na vlastnej koži. Nie na Slovensku, 
ale v  Nórsku, počas celodennej  túry, 
sme nestihli posledný trajekt,  lebo 
sme mali pocit, že: „veď je  ešte málo 
hodín“ (v  Nórsku v  lete slnko takmer 
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nezapadá) a  „určite ide kopa trajek
tov aj večer“. Musím povedať, že sa mi 
v  čakárni na stanici nespalo najlep
šie.  Ešte doteraz ma pri tej predsta
ve bolia kríže. Psíky sa tiež bez veče
re  netvárili najmilšie. To veru ani ja, ale 
ja som si aspoň tento trest naozaj za
slúžila.  Takže časový manažment mu
síte mať pri využívaní dopravy nao
zaj perfektný a rátať s neočakávanými 
skutočnosťami a túru končiť už s pred
stihom, aby ste sa stihli vrátiť naspäť 
na stanicu. Veľká výhoda cestovania 
 verejnou dopravou je však tá, že sa 
nemusíme vracať naspäť na miesto 
„parkingu“ ako pri cestovaní autom, 
ale  môžeme začať výlet v jednej dedi
ne a skončiť ho v druhej a  ísť domov 
odtiaľ.  Počas cestovania verejnou do
pravou vždy myslíme na dodržiavanie 
pravidiel prepravného poriadku, čo 
zvyčajne všade zahŕňa povinný náhu
bok. Veľakrát majitelia malých psíkov 
prepravujú svojich psíkov v  preprav
kách, nakoľko vtedy je cestovanie pre 
psíka zvyčajne zadarmo. Avšak treba 

si uvedomiť, že ak ideme na výlet, pre
pravku by sme museli so sebou nosiť 
celú túru a to nie je vhodné. Preto rad
šej psíkovi zaplaťme cestovné, a  pre
pravku nechajme doma. Musíme mys
lieť aj na to, že najmä pri ceste MHD 
alebo SAD nás šofér môže odmietnuť 
vziať do autobusu buď z kapacitných 
príčin, alebo z dôvodu, že už sa v do
pravnom prostriedku nejaký iný psík 
nachádza. 

Zároveň ak ideme na výlet s  viacerý
mi psíkmi, tiež nás šofér nemusí vziať. 
Toto by sa nám nemalo stať pri ceste 
vlakom, preto je cesta vlakom vhod
nejšia a istejšia, ak cestujeme s viace
rými psíkmi. Myslime aj na to (a zisti
me si to dopredu), že diaľkové linky 
prepravu živých zvierat neakceptu
jú vôbec — čiže ak máme v pláne ísť 
na výlet na opačnom konci Slovenska 
a našli sme spoj, ktorý nás tam dopra
ví, je možné, že so psíkom to možné 
nebude, ak ide o diaľkovú linku. Rad
šej si to overme dopredu, aby sme ne
ostali ráno na stanici s dlhým nosom. 
Alebo ešte horšie — po túre niekde na 
konci sveta, v dedine bez možnosti sa 

dostať v  tento deň domov. Ak cestu
jeme na dlhšiu vzdialenosť s prestup
mi,  rátajme s časovou rezervou aj tam, 
aby sme vykryli prípadné meškanie 
spojov a  zároveň stihli nášho miláči
ka prípadne aj vyvenčiť medzi dvoma 
prestupmi.

Záverom

Ako sa dopraviť na túru vyzerá ako 
nepodstatná záležitosť, no často
krát nám práve podcenenie tohto 
plánovania môže priniesť nečakané 
(a  nie vždy príjemné) dobrodružstvá. 
 Niekedy však práve takého kompli
kácie ostanú ako najvtipnejšie prího
dy a zážitky o tom, ako sme plánovali 
skvelý výlet, ale celé to dopadlo úplne 
inak, keďže sme sa tam ani nedosta
li, lebo … Vždy preto berme také veci 
s úsmevom a nadhľadom, pretože ak 
nejde o život, nejde o nič. 

Mgr. Janka BROSSMANNOVÁ
chovateľská stanica Yaless Blue

www.yalessblue.com, www.havkoland.sk
Snímky: Ing. Peter Suvák 

a archív autorky
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