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Baltské more

— psia dovolenka snov
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— A kde ste boli na dovolenke?
— Pri Baltiku
— ??? A čo preboha tam? Veď tam nič
nie je, len studená voda a vietor…
O Baltiku so psami som veľa počúva‑
la už pár rokov, no ako sa hovorí, kým
to nenažiješ, nevieš. Až vďaka psíkom
som sa tam nakoniec aj dostala. Ke‑
by som si ako psičkárka mala vysnívať
miesto s lesmi, morom a plážou (a ide‑
álnym počasím na prechádzky), bolo
by to podľa mňa navlas rovnaké ako
realita Baltiku. Sny sa málokedy menia
na skutočnosť. Ale tu je to možné!
O poľskom piesku sa hovorí, že je ako
cukor — drobný, biely a vôbec sa ne‑
lepí na pokožku. Nevyrovná sa mu vraj
ani piesok z Miami. Desiatky kilomet‑
rov bielych pláží, ohraničených boro‑
vicovými lesmi robia z tohto miesta
naozaj dovolenkovú destináciu snov.
Z lesov vykúkajúce majáky, cykloces‑
tičky rozprávkovými lesmi, staré vo‑
jenské bunkre, tehlové domy ....to je
scenéria Baltiku.
Baltik je zo Slovenska veľmi ľahko do‑
stupným miestom. V podstate sta‑
čí deň cesty a ste tam. Nás (z výcho‑
du Slovenska) čakalo 1000 km, zhruba
10 hodín čistého času jazdy. Je to po‑
rovnateľné s cestou do Chorvátska,
ktorú ročne bez problémov absolvu‑
jú tisícky Slovákov. Ale to, čo vás ča‑
ká na Baltiku, veru v Chorvátsku ne‑
zažijete. Už len teplotou vody, ktorá je
tu skoro celý rok doslova ako ľad (do
10  °C). V období sezóny (júl‑august)
vám však ponúkne príjemných 20  °C.
Nečakajte ani azúrové more. Chladné
Baltské more kvôli teplote a zníženej
slanosti hrá odtieňmi tmavomodrej.

Sem‑tam vyplavená mušľa, morská
riasa alebo drobné farebné kamien‑
ky v piesku dotvárajú atmosféru toh‑
to severského miesta.
O poľských cestách kolujú celé desať‑
ročia doslova legendy. Niečo je prav‑
dou, iné tiež. Realita je taká, že v Poľ‑
sku sú len dva druhy ciest — diaľnice
(resp. rýchlostky) a „ten zvyšok“. Diaľ‑
nice sú prosto diaľnice a ich kvalita
je na výbornej úrovni, o tom nemu‑
síme vôbec viesť debaty. Zaujímavej‑
šie je to však s tým zvyškom. Komfort
a rýchlosť vašej cesty závisí priamo
úmerne od percentuálneho pome‑
ru, ktorý musíte po „tom zvyšku“ ab‑
solvovať. Poľské cesty sú úzke, ozdo‑
bené dvojitými plnými čiaram (a hej,
pre domácich sú to naozaj len ozdo‑
by) a husto osadené dedinami. Tak‑
že sa naozaj veľmi „nenapredbiehate“.
Poväčšine pôjdete 50tkou po dedine
— ale, aspoň si užijete miestny kolorit
a reklamné pútače na „meble, blachy
a wulkanizacje“. Prípadne poobzeráte
„dzialki na sprzedaz“, čo naozaj nie sú
„deti na predaj“ ako som si pôvodne
myslela…
My sme sa tento rok vybrali k Balti‑
ku na totálku „mimo sezóny.“ Veď kto
by chodil na Baltik v marci? No nikto.
No a to je to pravé orechové. Teda, ak
zrovna neplánujete kúpanie, ale radi
by ste ľudoprázdne pláže mali na dlhé
prechádzky len pre seba. Neplatia
pre vás žiadne obmedzujúce zákazy
o vstupe na pláže, ktoré by v sezóne
platili, nie je problém s ubytovaním,
vyhnete sa kolónam, zápcham, horde
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opaľovaniachtivých turistov a hlavne,
horúčavám. Baltik je také troška drsné
letovisko, čiže aj počas sezóny je tre‑
ba rátať s vetrom, ktorý znižuje poci‑
tovú teplotu horúčav. Nie nadarmo
sa v prospektoch cestovných kancelá‑
rií dočítate, že si na dovolenku k moru
máte okrem plaviek pre istotu pribaliť
aj čiapku a vetrovku. Nás Baltik hneď
prvý deň privítal slnkom, snehom, vet‑
rom a dažďom — a to všetko naraz be‑
hom 15 minút.
K podmienkam na cestu so psíkmi do
Poľska vám netreba nič špeciálne. Pet‑
pass, čipovanie a všetky povinné oč‑
kovania. My sme tentoraz cestovali
so 4 & pol psíkom (rozumej 4 dospe‑
lé a jedno šteniatko) a svorka zvládla
cestu ako stále — fantasticky. Zasta‑
vovali sme im každé 2 — 3 hodinky na
krátke „cik pauzy“, ktoré sa zišli aj nám.
Zastaviť je vždy kde — medzi dedina‑
mi je mnoho poľných či lesných cesti‑
čiek, kde sa dá zabočiť… a na diaľni‑
ciach sú pekné veľké odpočívadlá.
Ráno sme vyrazili a večer sme už boli
v cieli našej cesty — v krásnom meste
Gdyňa. Presne toto miesto bolo výcho‑
diskom našich dennodenných výle‑
tov na rôzne pláže Baltiku… V skrat‑
ke vám napíšem o pár miestach, ktoré
odporúčam navštíviť, keď sa tam vy‑
beriete…a nech sa nepovie, tak sa na
názor opýtame aj mojich psov.

Pláž Rewa
Pekná destinácia neďaleko od mes‑
ta Gdyňa, ktorá hneď na úvod upúta
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majestátnym krížom v tvare kotvy —
venovaný obetiam mora. Od kríža vás
čaká niekoľko stovák metrov dlhý cíp,
zasahujúci do mora. Opačnou stranou
váš čaká párkilometrová prechádzka
plážou.
„Čaute, čaute, hovorí k vám kapitánka
Grace, šéka svorky, zeme, vesmíru a priľahlých galaxií. Ja som už všade bola
a všetko som videla a dokonca aj tu som
bola a všetko som videla a cítim hlbokú
potrebu vám o tom poreferovať: Rewa
je fajn, lebo je tu nejaká reštika, z ktorej
veľmi fajne voňajú ryby. Fajn nebolo, lebo nás tam panička nevzala. Nevadí, rybu som našla vyplavenú z mora a strašne dobre som sa v nej vyváľala. Takže
sa to ráta. Všade je tu kopa piesku, po
ktorom sa dobre behá, ale oceňujem aj
možnosť pobehať si po lúke vedľa pláže, kde je kopec esemesiek, na ktoré treba odpísať. Preto aj keď táto pláž nie je
veľmi dlhá, my psíky sa tu vieme dobre
zabaviť a unaviť. Zábavný je najmä cíp
zasahujúci do mora. More ho obmýva
čoraz užšie, cíp sa zužuje a víťaz je ten,
ktorý dôjde až na jeho koniec a nechá si
labku omyť prílivovou vlnou. Samozrejme, že som vyhrala ja.“

Polostrov Hel
Toto turistami v sezóne extrémne ob‑
ľúbené miesto je 35 km dlhý cíp, zasa‑
hujúci do mora. Z jednej strany ho ob‑
mýva rozbúrený Baltik a z tej druhej
pokojné vody Puckého zálivu. Výni‑
močnosť polostrova vytvoreného
z piesočných dún najlepšie vystihu‑
je križovatka v obci Jurata. Keď zabo‑
číte doprava, dôjdete po pár sto met‑
roch k moru… ak doľava, dôjdete…
no opäť k moru. Na polostrove Hel
vás pozdraví maják z roku 1942 vyso‑
ký 41 metrov, ktorý ponúka nádher‑
ný výhľad do okolia. Čakajú tu na vás
kilometre a kilometre ľudoprázdnych
pláží. Prázdne reštaurácie a tisícky za‑
zimovaných prívesov v kempoch ved‑
ľa cesty však naznačujú, že v sezóne
sa tento polostrov mení na populárne
a preplnené letovisko.

bavilo. Mohli by sme to robiť snáď donekonečna. Na ostrove majú takú špeciálnu „záchrannú stanicu pre tulene“, kde
zachraňujú tulene, ktoré sem náhodne stroskotajú. Lebo také tulene, tie tu
predsa nemajú čo robiť. Podľa mňa to
bude niečo ako psí útulok, lebo ani my
psy vlastne nemáme čo robiť na ulici.
Občas sa tam však z nepochopiteľných
príčin ocitneme. Tuleňa sme tu napriek
dôslednej prehliadke pláží nestretli, ale
zato sme po ceste na pláž v hustej kosodrevine stretli veľkého zubatého diviaka, skoro ako z reklamy na Fofolu.
A asi tak nejako sme aj vyzerali, keď sme
pred ním utekali. Ako takto, moment.
Ja som pred ním samozrejme neutekala, to len zvyšok svorky a páničkovci. Ja
som zachraňovala a on potom utiekol,
jak ma tam videl, zachraňovať. Som hrdinka viem. Možno by ma vzali pracovať aj do toho útulku pre tulene!“

Pláž Debki
Jedno z najobľúbenejších letovísk sa
nachádza asi 50 km od Gdyne a určite
patrí k jedným z najkrajších miest Bal‑
tiku. Z lesa sa tu do mora vlieva slad‑
ká rieka Piaśnica, ktorá má nádhernú
jantárovú farbu a vytvára nezabudnu‑
teľnú scenériu. Na tomto mieste bo‑
li kedysi veľké pohraničné boje a tak
tu nájdete aj bunkre a veľa náučných
tabuliek o histórii tohto miesta. Pie‑
sok biely takmer ako cukor a nádher‑
né borovicové stromy, úhľadne rastú‑
ce ako pravítka, robia z tohto miesta
čarovné a obľúbené letovisko. Počas
víkendu tu stretnete turistov aj mimo

sezóny, ale pláže sú dlhé, široké a tak
nikomu so psíkmi určite vadiť nebu‑
dete. Ľudia sú tu na to zvyknutí a na
psíkov reagujú veľmi pozitívne.
„Debki sú moja obľúbená pláž, ja už
som tu bola pred rokom a mám na toto
miesto super spomienky, lebo sa mi podarilo fúknuť paničke a poriadne ju vyľakať. V rámci prechádzky sme zašli do
krásneho lesíka. Kým sa všetci kochali
borovicovým hájikom, ja som nenápadko zdrhla porátať stavy miestnej vysokej
zveri. Panička ma hľadala, pískala, volala na mňa, jak keby neviem čo. Veď ja ju
počujem, ja o nej viem, ale keď mám robotu, logicky sa nemôžem hneď vrátiť.
Tajne pracujem pre štatistický úrad poľovníckeho združenia, a preto musím
podať spoľahlivé výkony. Ak si myslíte,
že taký úrad neexistuje, ste na omyle,
len o ňom neviete, lebo je tajný. Je nutné dodať, že ja som ovčiak, srnky sú moji kamoši, a kamoši sa nelovia a nepapajú, ja ich len rátam. Tento rok som si
však vzala voľno, počas dovče sa teda
pracovať nemá, a tak som sa venovala
tej novej virálnej výzve, čo prebieha na
sociálnych sieťach a tou je upratať svoje
okolie. Poctivo som teda aj zo zvyškom
svorky po pláži hľadala všetky plastové
fľaše a aportovala ich paničke. Veľa ich
však nebolo, naozaj je to tu akési až podozrivo úhľadné.“

Pláž Stilo pri Lubiatowe
Táto pláž je známa najmä vďaka krás‑
nemu majáku a pohyblivým dunám.
Po príjemnej úvodnej prechádzke ty‑

„Táto pláž sa nám psom výnimočne páčila. Nebolo tu síce veľa turistov na obštekávanie, ale zato sme si ponaháňali oddychujúce čajky a náramne nás to
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neboli objavení. Dvaja vojaci údajne
spáchali samovraždu, ďalší dvaja um‑
reli na choroby a poslední dvaja voja‑
ci si svietili sviečkami po dobu 4 rokov,
kým sa im neminuli…a potom 2 roky
žili v úplnej tme. Po ich objavení jeden
z vojakov dostal infarkt zo šoku, keď
po tak dlhej dobe v temnote vyšiel na
denné svetlo. Posledný vojak bol pre‑
pravený do nemocnice v Gdyni, kde
sa zistilo, že je v dobrom zdravotnom
stave. Po jeho prepustení už o ňom ni‑
kdy nikto viac nepočul. Jeho identita
nebola nikdy objasnená.

pickým borovicovým lesom a pre‑
hliadke objektu majáku vás privíta‑
jú rovnako biele a dlhé pláže ako na
Debkách. Veľkou atrakciou sú však
duny, ktoré sa pri Baltiku nachádzajú
na viacerých miestach. Tuto sú skryté
v lese na malom území. Zrazu sa ocit‑
nete akoby na inom kontinente. Vyso‑
ké piesočné duny, ktoré sa pravidelne
premiestňujú a doslova „zjedia“ okoli‑
tú prírodu, navodzujú pocit nehostin‑
nej, ale nádhernej púšte.

„Na tejto pláži sme sa skvele vybehali,
a dobre padla aj prechádzka lesom, ktorý je tu naozaj rozprávkový. Voda v mori
je síce slaná, ale po chvíli si zvykneš a piješ ju. Okrem toho, oproti teplým moriam je naozaj takmer sladká. Ja ti neviem, ale mne to aj dosť chutí. Keď môžu
ľudia piť sladené farebné vody, prečo by
sme si mi nemohli chlipnúť z morskej
vody? Okrem toho to robí veľmi dobre
na kožu a srsť. Psí wellness snov! A jemný morský piesok si predsa treba doniesť
v kožuchu aj domov! To je suvenír, s ktorým sa pred susedovým Dunčom fakt
riadne vytiahneš!“

Pláž Babie Doły
Táto oblasť je veľmi zaujímavá naj‑
mä stavbou chátrajúcej torpédovne,
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ktorá bola postavená nemeckou ar‑
mádou behom 2. svetovej vojny pre
montáž a skúšobné strely torpéd. Pý‑
ši sa asi 300 m od brehu mora. Dodá‑
va tomuto miestu neopakovateľnú
atmosféru. Krásne sú aj pláže zdobe‑
né drobnými farebnými kamienkami,
aké sú pre Baltik dosť typické. K tomu‑
to miestu sa viaže zaujímavá legen‑
da: V roku 1951 bol údajne v bývalom
podzemnom nacistickom zásobo‑
vacom sklade stavebnými robotník‑
mi objavený 32 ročný vojak, s bradou
až po kolená. Tvrdil, že on a 5 ďalších
vojakov boli v tomto sklade uväznení
dlhých 6 rokov. V roku 1945 ich zava‑
lil výbuch dynamitu, ale vetracia šach‑
ta ostala nepoškodená, a tak s prí‑
stupom vzduchu a dažďovou vodou,
ktorá do skladu stekala, mohli vďaka
zásobám v sklade prežiť 6 rokov, kým

Pár slov na záver…
K Baltiku niet čo dodať, treba ho za‑
žiť a potom sa tam stále vracať. Urob‑
te sebe aj psíkom radosť, rezervujte si
ubytovanie, sadnite do auta a choďte
sa presvedčiť. Kólie z Yaless Blue dá‑
vajú tejto destinácii 10 z 10 možných
hviezdičiek a odporúčajú to pre všet‑
kých havkáčov a ich páničkov. Mimo
sezóny budú pláže rezervované na
prechádzky len pre vás a vašich chlpá‑
čov — to vám vieme zaručiť. Počas se‑
zóny, (pre tých, ktorí sa radi kúpu) bu‑
dete mať pláže prázdnejšie cez bežné
pracovné dni. Víkendy si viete nahnať
súkromie výletmi na vzdialenejšie
miesta.
Mgr. Janka BROSSMANOVÁ
chovateľská stanica Yale‘s Blue
snímky: © autorka

