Ukrajina a Rumunsko 2005
(26. 8. - 3. 8., 9 dní, 3879 km)

Svätý Jur - Bratislava - Komárno - Patince - Košice - Vyšné Nemecké - SK/UA - Užhorod - Muka evo - Volovec - Synevyr - Kolo ava Buštyna - Rachiv - Jasinja - Jarem a - ernivci - Chotyn - Kamjanec Podi skij - Dunajivci - Nová Ušycja - Mohy iv Podi skij - Kryžopi Obodivka - e e nyk - Balta - Odesa - Uman - Vinnycja - Bar - Nova Ušycja - Dunajivci - Kamjanec Podi skij - ernivci - UA/RO - Siret
- Suceva - Solca - Arbore - Marginea - Sucevita - Vatra Moldovitei - Câmpulung Moldovenesc - Borsa - Sighetu Marmatiei - Sapânta Satu Mare - RO/H - Nyíregyháza - H/SK - Košice - Zvolen - Šu any - Bratislava - Svätý Jur

Najprv sme mali by štyria na troch motorkách, potom piati na štyroch a nakoniec sme boli traja na dvoch. Andre a Že o to vzdali kvôli
pracovným povinnostiam, takže ostal Awia na BMW R 1150 GS 2002 a môj brat Ma o so mnou na Honde XL 1000 Varadero 1999. Obaja
sme motorky obuli do drapákov Mitas E-09, ja som do nich dal aj Ultraseal. Za iatkom augusta sme u Andreho absolvovali drsný
endurovíkend, ktorý mal by prípravou na túto cestu. Za al sa doslova blatovými jatkami, ktoré, ako som neskôr zistil, nemali ni spolo né
s tým, o na Ukrajine zažijeme.
Všetci ma varovali, že z Ukrajiny sa môžem vráti bez motorky, bez pe azí alebo v cínovej rakve. Hlavne tí, ktorí tam nikdy neboli a tieto
tvrdenia mohli podloži odbornými šenkovými re ami. Jedine motorkári, ktorí tam už boli, nedvíhali po udovane obo ia.

1. de , piatok 26. 8. 2005
(Svätý Jur - Bratislava - Komárno - Patince - Košice)
stav po ítadla km: 57 704 - 58 141
denná etapa: 437 km
tankovanie: Ve ký Krtíš, 21,20 l za 850,50 SKK = 40,10/l
Krátko po fajronte nakladám v Petržalke Ma a a bez zdržania naberám smer Komárno. Veru, nezvy ajná trasa do Košíc, ale chcem ís cez
Patince, najjužnejšie mesto Slovenska, aby som tak uzatvoril moje štvrté slovenské „naj“ - najvýchodnejšie, najsevernejšie aj
najzápadnejšie mesto som už navštívil. O tom sa však rozpíšem v inom lánku.
Cesta bola nekone ná, nudná a ubíjajúca. S Awiom sa stretávame na za iatku Košíc nie o po 22.00. Priletel na skútriku, pohybuje sa na
om rýchlo a obratne. Má výhodu domáceho prostredia, ja sa neodvážim mu stíha na neznámych hrbo atých košických uliciach.
Varadero ukladáme u Dadiných rodi ov ved a jeho zakrytého géeska a o chví u u Awiovcov tla íme do hláv neskorú ve eru. Ich domáci
zverinec sa rozrástol o ma iatko menom Hanka a ja neverím, že v byte by niekto našiel jedno miesto, ktoré Hanka s kocúrom Felixom
nepreskúmali, sú jednoducho všade, ob as aj v mojom tanieri.
Ešte si vymie am esemesku s Francúzom, ktorý chce s kolegom na Bandite absolvova podobnú trasu ako my. Majú však jednod ový
náskok, takže sa nedohodneme. Po polnoci zaspávam zaslúženým spánkom.
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2. de , sobota 27. 8. 2005
(Košice - Vyšné Nemecké - SK/UA - Užhorod - Muka evo - Volovec - Kolo ava - Buštyna - Rachiv - kemping
Petros)
stav po ítadla km: 58 141 - 58 650
denná etapa: 509 km
tankovanie: Dargov, 16,59 l za 670,20 SKK = 40,40 SKK/l, kdesi pred Buštynou, 21 l za 82 UAH = 3,90 UAH/l
Na nohy sa dostávame okolo siedmej a hádžeme do seba ra ajky. Autom sa presúvame do Tesca, kde Awia kupuje baterky do fo áku,
Dadi ra ajky ( akujem za mlieko!) a ja mením koruny na doláre. Stretávame sa s Pilgrimom, ktorý plánuje vyrazi na skútri do
Rumunska, takže možno sa o pár dní naše cesty spoja. Zatia to však nechávame bez dohody a ideme vystroji motorky. Ja s Ma om sme
pobalení v troch kufroch, vrátane nieko kých vecí na padákoch a ke že Awia ide sám, zvláda to s jedným lodným vakom a tankvakom za
sebou, plus malým tankvakom pred sebou.
Je presne 10.17, ke zara ujem jednotku a rozbiehame sa smerom na Michalovce. Za Dargovom tankovanie a neskôr prvá technická
zastávka - Awiove nové drapáky nemajú ve mi v láske ten géeskový plastový miniblatník, pretože pri prejazde vä šej nerovnosti sa
rozkmitá a štuple o zadierajú. Ešte v Košiciach Awia vravel, že: „Neviem, o to na tom nete písali, že pri štup och sa to má da dole...“
Tak teraz už vie, hehe. Okoloidúci se ovskí Rómovia sa po udovane pozerajú na rozložené veci a náradie na chodníku. Predstavte si, ten
blatník drží na troch imbusových skrutkách, z ktorých jedna je bezdôvodne menšia než tie zvyšné. To by sa u Hondy nemohlo sta .
Blatník sa teda povezie s ostatnou batožinou za Awiom. aháme alej na východ, v Michalovciach ve kou náhodou ideme predpisovo
rovno oproti radaru a o pár desiatok minút zastavujeme na hrani nom prechode Vyšné Nemecké. Je neskuto ne teplo. Prázdne žalúdky
oklameme bagetami z Tesca a chystáme sa k okienku. Slovenská colní ka si vypýtala okrem pasov aj doklady od motoriek. Chví u
stojíme ne inne, až sle na vyjde von a skontroluje ísla motoriek. alej nám ukrajinský colník, i vojak, podáva malé lísto ky, ktoré
musíme vyplni . Sú to akési imigra no-emigra né tla ivá, naš astie aj v angli tine. Pred nami stoja rakúski motorkári na športových
ces ákoch, litrové SV a podobne. Colníci sa samozrejme tvária ako páni sveta. Po viac než polhodine nás púš ajú, zastavujeme o kúsok
alej, aby sme zamenili as dolárov na hrivny. Oficiálna zmenáre tu nie je, ale predava ka v obchode je ochotná a v pohode vy ahuje
z kabelky hrivny v prepo te asi za 300 dolárov. Je až neuverite né, ako sa dokáže zmeni okolie po prechode hraníc - hne je tu ve a
prachu, túlavé psy a úplne iní udia.

V každom cestopise z Ukrajiny je táto socha, je kúsok za hranicami

Ukrajina, Zakarpatská oblas

Užhorod je oby kame om dohodil a nie je problém vymota sa smerom na Muka evo. Centrum mesta je civilizované, upravené, prirovnal
by som ho k Bratislave spred desiatich rokov. Stretávame prvú motorku - staršieho jogurta, ktorého vodi nás ozlomkrky zdraví. Cesty sú
v pohode, dokonca hlavný ah na Muka evo je kvalitnejší než ktoráko vek cesta rovnakého veku na Slovensku.
Stojíme na vä šej a civilizovanej benzínke, kde by som si rád kúpil podrobnejšiu mapu a nálepku na kufor. Ale kdeže! Ako som neskôr
zistil, také veci sa tu na pultoch (ak nejaké pulty majú) vyskytujú zriedka.
O zábavu sa nám postarali dva psy, ktoré ma ani za svet nechcú pusti z pumpy a s hlasitým štekotom pobiehajú pred mojím predným
kolesom. Nebál som sa o seba, ale bál som sa, že ich prejdem, tak som to nemohol poriadne rozbehnú . Na Awiu kašlú, nemecké stroje ich
asi nezaujímajú. Nakoniec sa po nieko kých minútach dostávam na územie mimo pumpy a psov strácame za chrbtom.
Za Muka evom nechceme ís po hlavnom ahu, o je pri tomto zna ení problém. Navyše je všetko v azbuke, na ktorej preštudovanie som
sa flegmaticky vykaš al. Awia to zvláda, on sa poctivo pripravoval. Po nieko kých zastaveniach a opýtaniach ideme správnym smerom,
teda na sever. V Muka eve Ukrajina po prvý raz ukázala svoju menej civilizovanú tvár - okolo nás chodili celé cigánske rodiny na
konských povozoch, chudobní ako kostolné myši. Všade boli psy, ma ky, mimo miest kravy, kozy, hydina. Vozový park asi o dvadsa
rokov starší než u nás. Spomenul som si na názov cestopisu z Ukrajiny od jedného echa - „Zem kontrast a improvizace“ - ni
nevystihuje dianie okolo nás lepšie. Kontrasty sú ostré - okolo jazdia hnilé volgy, moskvi e, ke zrazu prejde Mercedes triedy M, i Audi
A8 v plnej výbave. A improvizácia, tá je všade. V premávke, v stavbách, v správaní udí... Niektoré cesty v meste boli nato ko rozbité
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a deravé, že ich všetci obchádzali po stranách. Také hlboké a roz ahlé diery som ešte v živote nevidel. Niektoré úseky sú iba vydláždené
„ma acími hlavami“.
Všade, kde sme zastavili, sa do nieko kých sekúnd objavil minimálne jeden lovek zaujímajúci sa o to, ko ko tie motorky stoja, ko ko idú,
odkia sme a kam ideme. Zvedavos ich prilákala, ve nie o podobné ur ite nevidia asto. S identifikovaním bavoráka nemajú problém,
ten má dostato ne ve ký znak na nádrži, ale s mojou motorkou je to horšie, tá nemá nápadné ozna enie. Moje odpovede boli takmer vždy
takéto: „Honda. Tisíc. Dvesto. Sedem až osem.“ Skúsenejší iste rozlúštili, že sa pýtali na zna ku, obsah, maximálku a spotrebu.
asto sa nás pýtali, ktorá motorka je lepšia. Vtedy sme s Awiom nahodili nerozhodné tváre a odpovedali nie o v zmysle „fifty-fifty“.
Podotýkam, že všetci zvedavci boli slušní a ochotní pomôc .
Prázdne bruchá a záujem ochutna domácu kuchy u majú za následok to, že v okolí Volovca zastavujeme v jednej reštaurácii pri ceste.
Jedálny lístok visí na stene, je písaný hrubou fixkou, samozrejme iba v azbuke. Nerozumiem ani jedno písmeno. Naš astie pánko sediaci
ne aleko pultu je Slovák, a tak tlmo í moje chute ašní ke. Trikrát mäso, šalát, chlieb a jednu f ašu minerálky. O chví u to aj máme na
stole. Awiovi a Ma ovi chutí, ja si viem predstavi aj chutnejšiu a vä šiu porciu. Ale šalát a chlieb boli výborné. Minerálka ma inú príchu
než u nás, je dos slaná. Najedli sme sa približne za 80 korún na osobu.
Vy ahujem mobil s úmyslom napísa domov, že nás ešte nikto neokradol, ani nezabil. Domáci operátor má však iné plány - nefunguje mi
roaming. Pritom som si ho v era ve er aktivoval. Ni , po dohode s Awiom budeme svoje esemesky domov posiela cez jeho mobil, ktorý
bez problémov chytá ukrajinských operátorov.
as zna ne pokro il, dávame sa do pohybu a zastavujeme až v Kolo ave, kedysi najvýchodnejšom meste eskoslovenskej republiky, ke
k nemu ešte patrila Zakarpatská Rus. Okolie je dedinské, prírodné, také, ako si ho udia sami spravili. Stavím sa, že za posledných sto
rokov sa tu toho ve mi málo zmenilo. Popri cestách je ve a smetí, mlák, prachu a domácich, i túlavých zvierat.

Drevený kostolík v Kolo ave

Hlavná ulica v Kolo ave

Ve mi sa tu nezdržujeme, chceme sa dosta na ved ajšiu cestu, ktorá nás južne cez Us ornu privedie spä na hlavný ah, ktorým sa
dostaneme do Rachivu. Dostali sme sa na rázcestie - vpravo ide cesta kvalitná, rovno kamenisto-prašná. „To bude ur ite tá,“ vraví Awia
a ukazuje pred seba. Po opýtaní zis ujeme, že mal pravdu. Na mape je to zna ené ako biela cesta, ale v skuto nosti to vedie pomedzi
drevenice a vyzerá ako príjazd k nejakej chalupe. Po asfalte ani stopy, len kamienky utla ené v zemi. Takto hrkoceme zopár kilometrov, až
prídeme na koniec dediny a pred sebou vidíme len blatistú, nákladiakmi rozjazdenú cestu. Pýtame sa chalaniska, i sa tadia dostaneme do
Komsomo sku. Prikývol, podrobne nám opísal cestu a na moju otázku, i je to zjazdná cesta, zakrútil hlavou: „Net.“ Toto zrovna s troma
kuframi nemusím. Awiovi žiaria o i, ale ja po prejazde prvých pä desiatich, totálne blatistých metrov, hádžem flintu do žita. Nervova sa
a ni i si motorku, aj ke v rýchlosti splašenej korytna ky, naozaj nemám chu . Na to som sem neprišiel. Awiovi to asi trochu prekazilo
plány vychádzajúce z jeho nezni ite nej enduroúchylky. Bol sa pozrie o kúsok vyššie a po návrate zahlásil, že môžem by rád, že som to
nevidel. Ideme teda spä , biele cesty nechávame za sebou a smerujeme južne na Buštynu po žltej. Zotmelo sa a všimli sme si, že tu
neexistuje verejné osvetlenie. To je iba vo vä ších mestách. Taktiež asfaltové, alebo dláždené chodníky na dedinách nenájdete - sú tam iba
prašné cesti ky vyšliapané u mi.
Takmer všetky domy majú otvorené vchodové dvere a vo vnútri zažaté. Po prejazde nieko kých dedín sa dostávame do hôr. Cesta sa
podstatne zhorší, ale to iba v miestach, kade z kopcov steká voda a vymie a asfalt. Tam sú neskuto né diery, obchádzame ich pomaly po
stranách. Po avej strane máme roz ahlú priehradu, zastavujeme sa pri jej ve kom múre, ktorý bol strážený. Dávame fotku a pokra ujeme
alej. Ozýva sa mi rezerva, ale ni nenasved uje tomu, že by tu mala by pumpa. Po nieko kých tmavých kilometroch, strávených
odhadovaním, ko ko zostáva do najbližšieho vä šieho mesta, sa ne akane objavuje benzínka - štyri staré stojany, kamenistý podklad
a ob ale malý dom ek s jediným svetlom. Inak úplná tma a ticho. V ponuke majú benzíny 95, 92, 72 (páchnu inak než sme zvyknutí
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u nás) a naftu, otvorené 24 hodín denne. Plati treba vopred - tak ako všade na Ukrajine, pokia rovno nepoviete, že chcete plnú. Jediný
kontakt s pumpárom je cez mali ké okienko, do ktorého sa zmestí akurát ruka s peniazmi.
Starý stojan sa zastavuje presne po natankovaní zaplatených litrov, ale miesto v nádrži mi ešte ostalo. Na automatické vypínanie pištole pri
dotyku s hladinou treba zabudnú . Awiovi sa nezmestí všetko, o si zaplatil, tak to dolievam k sebe. Je tu taká tma, že si svietime
baterkami.
Tu, uprostred opustenej pumpy, ktorá zažila azda aj druhú svetovú a nenájdete v nej ni modernejšie než pumpárovu starú telku, Awia
vy ahuje vreckový po íta a nahadzuje údaje o tankovaní. Pekný kontrast...
Už je dos hodín a po napojení sa na hlavný ah smerom východne na Rachiv zis ujeme, že do kempu ostáva vyše 80 kilometrov. To je
slušná pálka, zastavujeme pri dvoch erstvo zrazených psoch (inak astý úkaz), aby sme sa ubezpe ili, že je všetko v poriadku. Ukrajinská
mapa je pre nás totiž dos mylná - sme zvyknutí na bežné mierky máp Slovenska, ale toto je vä šia mierka, vä šia krajina. To, o pod a
nás vyzerá ako 50 kilometrov, je v skuto nosti 80 alebo 90.
Zvyšný presun do kempu bol otrasný. Myslel som, že nebude ma konca. Aj sme poblúdili, aj sme videli miestnu pubertálnu mládež na
diskotékach, ktorá sa nijako nelíšila od našej - baby mali holé kríže, v jednej ruke mobil, v druhej cigaretu. Chalani sekali frajerov
s nagélovanými vlasmi v tunovaných autách. Hnus.
Smerovka ku kempu bola ako spasenie. Ako je tu zvykom, vedie k nemu kamenisto-prašná cesta. Pri recepcii, pozostávajúcej z obytného
prívesu, je totálna tma. O pár metrov alej hu í potok rozvodnený od nedávnych silných daž ov. Sme kúsok od hraníc s Rumunskom,
ktoré sa teraz spamätáva z povodní. A tie asi len o vlások minuli aj túto oblas , lebo celý trávnik kempu je rozmo ený.
Z prívesu po chvíli vylieza ospalý mladík, asi recep ný. Odpovedá nám esky, ale hovori na ho musíme pomalšie, aby rozumel. Povedal,
že stany môžeme stava kdeko vek a išiel spa . Okrem nás sú tu ešte dva stany - v jednom je Talian, druhý je prázdny. Rozkladáme sa pod
prístreškom, my staviame stan a Awia tvrdí, že bude spa na lavi ke. To by som chcel v rámci šetrenia asu aj ja, lenže s Ma om nemáme
karimatky, iba nafukovaciu poste pre oboch a tú nemáme kam rozloži .
Za ala by riadna zima a chví u po za ahnutí za ína aj prša . Dúfam, že len nakrátko.

3. de , nede a 28. 8. 2005
(kemping Petros - Jasinja - Jarem a - ernivci - Chotyn - kdesi za Chotynom)
stav po ítadla km: 58 650 - 58 875
denná etapa: 225 km
tankovanie: Kolomija, 15 l za 58 UAH = 3,86 UAH/l
Pršalo až do rána a m a teší, že v stane nemáme ani kvapku vody, aj ke sme jedným bokom v mláke. Mraky sa oskoro potrhali
a slnie ko nás ohrieva. Awia vypláca nehoráznu sumu za noc ah, asi 30 korún na osobu.
Sušíme stan a balenie nám trvá neskuto ne dlho. Hygiena, slabé ra ajky, bojová porada oh adne dnešnej trasy, ešte raz balenie, obliekanie
a napoludnie už zohrievame motorky. Prvý bod dnešného programu je Hoverla, najvyšší ukrajinský vrch. Po príjemných horských
serpentínkach sa dostávame do akéhosi horského strediska. Zabíjame tu as obzeraním a kupovaním suvenírov. Turisti idú necha o i na
motorkách, na bavoráku sa dokonca s Awiovým dovolením fotia a natá ajú.
Ako nám poradili predávajúci, máme ís po kamenistej ceste, ktorá sa za ína kúsok od našich motoriek a dostaneme sa až k peknému
výh adu na Hoverlu (2061 m n. m.). Teoreticky by sme ju mohli pokori aj na motorkách, ale ve a asu by sme zabili h adaním
prístupovej cesty a samotným výstupom. Tak nám sta í iba výh ad na u a zopár fotiek.

Kemping Petros

Vpravo hore je slabo vidite ná Hoverla (2061 m n. m.)

Z výh adu sa spustíme spä do strediska a odtia smerujeme na Kolomiju. Prázdne žalúdky nás však nútia zastavi pri typickej kolibe,
z ktorej stúpajúci dym nazna uje, že o chutné jedlo nebude núdza. Ve mi zaujímavá stavba tá koliba, má kruhový pôdorys a v strede je
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ve ký gril. Nad ním obrovský komín, ktorý aj tak nezachytí všetok dym, takže vo vnútri je to ako v udiarni. Hos om to nevadí,
obdivuhodne ani ženám vyfinteným ako na bál.
Obsluha je tu pomalšia než týžde pred výplatou. Žiadne sedenie pri stole a akanie na ašníka, pekne stojím pri pulte, znudene
preš apujem, až sa po piatich minútach odvážim diplomaticky upozorni na svoju prítomnos . Rozlietaná obsluhujúca ma však rýchlou
ruštinou uzemní, vraj mám aka . Tak ubehlo alších pä minút, po as ktorých sa pri mne vystriedali asi traja nespokojní zákazníci,
ktorým sme síce ani slovo nerozumeli, ale presne sme vedeli, o obsluhujúcej hovoria. Všetkému je raz koniec a do kali sme sa aj my.
Objednávam tri šašliky, zemiaky, šaláty, chlieb a minerálku. akanie na jedlo sme si skrátili debatovaním na tému, ktorá bola doteraz tabu
- baby. Už sa to nedalo vydrža , aj slepý si musí všimnú , že hustota „sympatických“ žien je tu na Ukrajine omnoho vyššia než kdeko vek
inde. Na tom sme sa zhodli hne a jednohlasne. Dali sme si symbolickú dohodu, že ke niekto z nás uvidí škaredú Ukrajinku, musí o tom
oboznámi ostatných. Nestalo sa tak... Že o by to komentoval asi takto: „Ja som žene s úbil vernos , nie slepotu.“
Ani sme sa nenazdali a úžasne vo ajúce jedlo sme mali na stole. Ani tentoraz nemalo chybu, skôr naopak, chybu mali všetky šašliky, ktoré
som jedol doteraz. Výborné brav ové mäsko spravené na dreve chutilo vynikajúco, ešte doteraz sa mi sliny zbiehajú, ke si na
spomeniem. Ú et inil 60 hrivien, iže asi 130 korún na osobu.
Najedení a spokojní pokra ujeme alej smerom na ernivci. V jednej dedine sa nám o kvalitný program postará ve ký rozbehnutý Kamaz,
pred ktorým ne akane spomalila Volga. Nestíhal to ubrzdi a rozhodol sa obehnú ju z pravej strany, ke že v jeho protismere sme šli my.
Bolo to rýchle a nedobré rozhodnutie, horko- ažko sa vošiel do medzery medzi Volgou a najbližšími domami, navyše tam bolo nejaké
zábradlie, ktoré po náraze okamžite opustilo svoje miesto, Kamaz ho roloval pred sebou. Jeho vodi len nahnevane rozhadzoval rukami,
vodi Volgy asi až v tom momente zistil, ko ká bije a ur ite sa pekne z akol. To všetko sa odohralo sotva pä metrov od nás.
Zakarpatskú Rus a s ou aj jediné ukrajinské hory nechávame za sebou. oraz viac klesáme peknými serpentínkami, na východe vidno
azúrové nebo - tam ideme. Cesty majú menej zákrut a sú širšie. Predierame sa centrom ernivci, aj tu niektoré úseky ciest obchádzajú
všetky vozidlá po stranách. Ako som spomínal, cesty sú najhoršie v mestách alebo v úsekoch, kde asfalt vymýva voda, inak sú celkom
zjazdné, podobné po ským.
Je asi 18.00, ke zastavujeme pred Kamjanecom Podi skim pri drevenom veternom mlyne. Dnes budeme spa nadivoko, a ke že sa
za ína stmieva , mohli by sme tak urobi už teraz. Preskúmam terén, chalani to odsúhlasia, tak ni nebráni vybali tábor. Awia však
zbehne pozrie aj o kúsok alej a tam je to vraj vhodnejšie, tak sa posúvame. Stany stava nebudeme, je jasné nebo a teplo. Awia varí
polievku, my cestoviny a navzájom sa bratsky podelíme. To je však už úplná tma a z ne alekého odpo ívadla vychádzajú opití domáci.
Hlasito spievajú a presúvajú sa rýchlos ou asi 50 metrov za hodinu. Je to dos nepríjemné, snažíme sa by úplne ticho, aby sme na seba
neupozornili. Nie preto, že sme na Ukrajine, ale preto, že skupinka opilcov môže by nevyspytate ná a ur ite tak zvedavá, ako každý, kto
zbadá naše motorky. Na to jednoducho nemáme chu . Zalíhame a zaspávame, ale v našom okolí stále niekto chodí, ob as aj nejaká zver.

4. de , pondelok 29. 8. 2005
(kdesi za Chotynom - Kamjanec Podi skij - Dunajivci - Nova Ušycja - Mohy iv Podi skij - Kryžopi Obodivka - e e nyk - Balta - 24 km pred Odesou)
stav po ítadla km: 58 875 - 59 501
denná etapa: 626 km
tankovanie: kdesi pred Dunajivci, 16,25 l za 65 UAH = 4 UAH/l, Jampi , 14 l za 54 UAH = 3,86 UAH/l, Krivoje
Ozero, 16,60 l za 61,38 UAH = 3,70 UAH/l
Vstávame o šiestej, lebo dnes chceme prís až do Odesy, o je slušná kilometrová porcia. Okolo nás je svorka psov, ktorých prilákali asi
zvyšky našej v erajšej ve ere. Tvária sa totálne flegmaticky a ni ich netrápi, berú nás ako svoju sú as .
Tábor balíme do hodiny a o štvr na osem už máme zohriate motorky. Prichádzame do mesta Kamjanec Podi skij, do ktorého sa vchádza
cez vysoký most ponad akýsi ka on. Mesto samotné ni ím neprekvapilo - cesty rozbité, niektoré iba dláždené, všade prach a neporiadok,
opustené továrne, ve ké križovatky bez semaforov, dlhé a široké výpadovky z mesta lemované komunistickými kandelábrami...
Postupne prechádzame mestom Dunajivci, v ktorom sa odpájame z hlavného ahu a smerujeme východne na Novú Ušycju. Prichádzame
až do Mohy ivu Podi ského, z ktorého je to do Moldavska oby kame om dohodil. Veru, keby sme mali moldavské víza, cestu by sme si
skrátili a spestrili, ale sú drahé a treba ich vybavova vo Viedni alebo v Budapešti, tak sme sa na ne vykaš ali. Stojíme kúsok za mestom
pri malej kaviarni, za ktorou te ie rieka Dnister, ktorá tvorí hranicu s Moldavskom a vidíme aj hrani ný prechod na moste. Je neskuto ne
teplo, od chalaniska z kaviarne dop am pitnú vodu. Naberal mi ju nabera kou z ve kej konvy, vo vodovode je nepitná voda.
Niekde v týchto miestach nám za ali blika autá idúce oproti, ale môj zmysel spája súvislosti asi práve nefungoval, preto som si myslel,
že nás iba zdravia. Zdravia, ale policajti aj s radarovou pišto ou v ruke. Bolo to v obci, ja som mal vraj naložené 75 km/h, Awia predo
mnou 77. Obom nám hne napadlo, že to majú asi pokazené alebo si vymýš ajú, lebo sme išli rýchlejšie. Jeden z nich si nás volá aj
s dokladmi do búdky, kde to budeme rieši . Majú tam celkom slušnú techniku na sledovanie premávky; na monitore práve vidím, ako
žigulík obieha Kamaz cez plnú iaru, ale policajta to nevyvádza z miery, venuje sa nám. Je priate ský, pýta sa kam ideme, odkia sme
a podobne. Potom mám znova ukazuje rýchlosti na radare, ale teraz som išiel ja 77 a Awia 75. Ešte uká do tla idiel, ale radar akosi
protestuje, tak ho položí a utrúsi nie o v zmysle, že je to aj tak pokazené. Celá tá situácia bola dos vtipná, ale tvárime sa vážne, aby nám
nenaparil vysokú pokutu. Bolo nám oznámené, že na Ukrajine policajti neberú pokutu v hotovosti, vraj bude s nami za atý súd, ktorý môže
trva aj nieko ko dní a ten ur í, ko ko máme zaplati . Azda si nemyslí, že tu teraz budeme nieko ko dní stanova a aka na súd. Vravím
mu, že mu to môžeme da v hotovosti, trebárs aj v dolároch. Policajt sa ešte ubezpe uje, i slovenskí policajti môžu bra hotovos . „Da,“
odpovedám. Po chvíli rozmýš ania sa výška našej pokuty vyšplhala na desa dolárov za osobu. Bez debaty vy ahujem bankovku a dávam
ju policajtovi, tak isto aj Awia. Dostávame spä doklady a vraciame sa k motorkám, kde zatia druhý policajt vy ahoval z Ma a všetky
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možné informácie o motorkách. Zrazu sme boli všetci spokojní - policajt, že si vylepšil rodinný rozpo et a my, že sme obišli tak lacno
a ešte k tomu sme jedného loveka spravili š astným.
Cesty sú oraz rovnejšie, dokonca až tak, že je prejdeme jednu miernu zákrutu možno raz za desa kilometrov. Terén je však vlnitý, a tak
asto, ke vyjdeme na horizont, vidíme alšie dva kopce, ktoré o chví u prejdeme. Áut je tu málo, v protismere sa dá ís pokojne
nieko ko minút. o ma však prekvapilo, boli psy a ma ky pri ceste. Jednoducho zrazu sa pri ceste prechádzal pes, aj ke najbližšia obec
bola vzdialená nieko ko kilometrov. Cesta je celkom kvalitná, iary sú len v strede, po bokoch je prach a za ním rôzna vegetácia. Valíme
si to okolo kile ka a snažíme sa o najkratšou trasou dosta k dia nici smerujúcej do Odesy. Musíme prejs aj cez Kryžopi , do ktorého sa
nám nedarí trafi . Pýtame sa domácich, tí nám ukazujú, že musíme ís spä , ale logicky nám to nesedí. Zrazu však ukazujú na cestu v avo,
vraj tá vedie tam, kam potrebujeme. Nejako sa mi to nepozdáva, ale ideme tadia . oskoro zis ujem, v om je há ik. Je to ved ajšia cesta,
samozrejme po asfalte ani stopy, istá šotolina. To mi nevadí, horšie sú obrovské diery po vode cez celú šírku cesty. Dalo by sa tomu
dáva aj kile ko, ale tie jamy nás spoma ujú asto aj na rýchlos kroku. akal som, že tá cesta bude ma zopár kilometrov, ale ona mala
zopár desiatok kilometrov. Vyšiel som na horizont a za ním som videl alší, nikde ani náznak civilizácie. Tie jamy mi oskoro za ali žra
nervy, lebo strašne nás spoma ovali a musel som pomedzi nich manévrova s plne naloženou motorkou. Bol som spotený a nahnevaný ako
divé prasa.

Za riekou Dnister je Moldavsko

Dlhá ukrajinská asfaltová rovina

Dlhá ukrajinská prašná rovina - cesta do Kryžopi u

Náš rýchlostný priemer padá ostro dole, s ním aj plány stava dnešný tábor za svetla. Po dlhých a vy erpávajúcich kilometroch kone ne
prichádzame na asfalt, ktorým sme tam mali prís pôvodne. Bez prestávky pokra ujeme alej cez Obodivku a Baltu, až v dia ke vidíme
dia nicu, ak sa to tak dá nazva . Tankujeme plné nádrže a ja som sa odvážil ís na záchod - po otvorení drevených dverí kadibúdy mi
strelil facku ohromný smrad. Ešte som nespomenul, že tu nie je zvykom ma klasický keramický záchod, alebo aspo drevenú lavicu. Tu
majú všade iba diery v zemi. Diery, okolo ktorých srší hmyz všetkého druhu a smrad nepozná hraníc. Takže tu sa skon ili všetky moje
pokusy o vykonanie potrebnej potreby, vydržím až do Odesy.
Do tej nám ostáva asi 160 km, všetko po dia nici, na ktorú sa práve napájame. Dia nica je ve mi nadnesené slovo, pretože v niektorých
úsekoch je to pravdepodobne len prašná cesta zaliata asfaltom, bez iar a zvodidiel. Ale sú tu aj nové úseky, kvalitnejšie než nemecké
cesty. Jazdí tu úplne všetko od mopedov, skútrov, cez konské povozy až po ve ké kamióny. Ve a sa tu rekonštruuje, i buduje a asto je
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obojsmerná premávka. Ni však nebráni tomu, aby sa tu jazdilo improvizovane v troch i štyroch prúdoch. Nie je problém vidie
odstavený Kamaz pri pravej krajnici, ktorého vodi a absolútne netrápi, že niekomu zavadzia. Odpo ívadlá sú improvizované a prašné,
zvä ša sú na nich aj trhy. Prípojky a výjazdy v starých úsekoch nemajú svoj vlastný pruh. Aj tu je terén ve mi vlnitý a cesta ako pravítko,
na vrcholoch kopcov vidíme aj tri alšie kopce, stúpania a klesania sú tiahle.
Nieko ko desiatok kilometrov pred Odesou sa krajina zmenila na nie o ako step alebo pustatinu - po stranách nie je obrábaná pôda, len
divé polia. Sledujeme pekný západ slnka a myslím, že všetci traja sme spokojní, že sme kone ne tu. Po chvíli je vidie prvú vodu, ktorou
sú jazerá ležiace severne od Odesy. Okolie a vzduch naberajú morskú atmosféru, je tu pekne.
Niekedy ideme s Awiom s takým odstupom od seba, že sa navzájom ani nevidíme. To sa mi ve mi vyplatilo vtedy, ke som v dia ke videl
lieta modré iskry z avej bavoráckej magnéziovej hlavy. Awia sa odšúchal po ceste a bavorák iskril alej, až narazil do žigulíka
bezdôvodne stojaceho uprostred cesty. Obehol som ich z avej strany, okamžite zastavil na krajnici a bežal na miesto nehody. Awia hlási,
že je v pohode, o sa však už na prvý poh ad nedá poveda o jeho motorke. Narazený a te úci olejový chladi , odlomený zobák s celou
prístrojovkou, ohnuté riadidlá, prevalená nádrž a zrušené predné smerovky. Vodi žigulíka, v ktorom sa viezla celá rodina, len rozhadzuje
rukami. Je to evidentne Awiova vina, o si Ukrajinec uvedomuje a dáva nám na výber, že bu mu dáme 50 dolárov, alebo zavolá políciu.
Sme nerozhodní. Zastavuje pri nás ve ký Mercedes S600, jeho vodi sa ma ochotne pýta, i nepotrebujeme pomoc. Príliš ve a otázok
v takejto situácii. Medzi asom šofér žigulíka zmizol na dia ni né odpo ívadlo oproti, vraj zavola políciu. To je pre nás však tá horšia
alternatíva, tak ho bežím poh ada . Samozrejme ho neviem nájs , verejné telefóny tu nikde nie sú. Ke sa vraciam, po mercedese ani
stopy a chví u po mne prichádza aj chlapík zo žigulíku. Nakoniec mu dávame vytúžených 50 dolárov, za ktorých si kúpi možno aj lepšie
auto než toto. Pritom mal len ohnutý zadný nárazník a odrazený výfuk, ani ni neopravoval a odišiel so šk kajúcim výfukom. Tak na tom
pekne zarobil a ako neskôr vysvitlo, ani políciu nevolal.
Zrazu sme ostali sami uprostred cesty, pri nás šmyk od Awiových štup ov (ABS mal práve vypnuté) a úlomky plastov. Odtla ili sme
motorky na blízke odpo ívadlo, za ali rozmýš a a zis ova škody.

Obrúsená bavorácka hlava

Zis ovanie škôd

Awia to ve mi dobre znáša, je to stato ný chlap, ja by som nie o podobné prežíval ove a ažšie. Koniec koncov, nie o takéto nezažil po
prvý raz.
Teoreticky až na deravý olejový chladi je motorka opravite ná a pojazdná. Awia sa bezodkladne púš a do opravy odlomenej prístrojovky.
Vä šie opravy necháme na zajtra, pretože sa rýchlo stmieva a život nám otravuje neskuto né množstvo neidentifikovaného hmyzu, ktorý
síce neštípe, ale lezie na nervy. Nemá zmysel sa niekam presúva , postavíme si stany priamo tu, na odpo ívadle. Je však problém nájs
rovné miesto na tráve, tak budeme stava na asfalte, ale tam je zas ve a porozbíjaného skla. Nakoniec to sa neustáleho dobiedzania celých
húfov hmyzu zvládame. Pár metrov od nás je dia nica, na ktorej si to hlu ne šinú kamazy. V lú och ich svetiel je vidno ve ké mraky toho
hmyzu, nie o podobné som v živote nevidel, sú toho milióny.

5. de , utorok 30. 8. 2005
(Odesa)
stav po ítadla km: 59 501 - 59 555
denná etapa: 54 km
tankovanie: žiadne
Budím sa skoro ráno a zo stanu pozorujem východ slnka nad vodou. Je to pekné, ale fo ák mám kdesi v motorke a nechce sa mi vstáva .
Vyva ujem sa ešte nejaký as, až sa dostávam na nohy. Je teplo, no ešte pred chví ou bolo zatiahnuté a slabo pop chalo.
Ktosi nám v era poradil, že pár kilometrov v našom smere je servis, tam by sme mohli da dokopy motorku. Beriem Awiov olejový
chladi a idem to aj s Ma om obhliadnu . Servis tam skuto ne je, pri om aj pumpa a reštaurácia. Vysvet ujem mechanikom situáciu
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a potrebu opravi chladi . Napriek tomu, že nemajú ve a práce, nie sú ve mi ochotní sa so mnou bavi . Len kr ia plecami a hovoria nie o
ako: „Ja neznaju, net.“ Výborný prístup k cudzincovi v núdzi. O kúsok alej má diel u pánko v rokoch. Je plná železa, zvára iek,
sústruhov a fréz. Tu by to mohlo vyjs - a veru hej. Pánko, vyzerajúci ako Lemmy Kilmister z Motorheadu (ale s plešinou), je už na prvý
poh ad odborník. Obzerá chladi zo všetkých strán a zvažuje najlepšie riešenie. Tvrdí, že to bude zložitejšie, ke že je z hliníka. Poriadne
vybrúsil okolie diery, odmastil to a pokúsil sa to zatavi zopár kvapkami hliníka. Netvári sa však nijako nadšene, vraj sa to nedá spravi .
To vidím aj ja, nový hliník sa od chladi a ahko odlupuje. Ni to, tento chladi má v bavoráckom vzduchá i len podpornú funkciu a ako
v era navrhol Awia, nahradíme ho oby ajnou rúrkou. V pri ahlej predajni kupujem sk-pásky, od pánka dostávam dve rúrky rôznych
priemerov, ale zrazu zbadám na pulte aj tekutý kov. Pánko tvrdí, že by sa to s tým dalo opravi , tak som ho kúpil a dal mu to spravi . Musí
to ešte dve hodiny schnú . Vraciam sa za Awiom, zatia vyskúšame funk nos rúrky.
Awia však medzi asom už nahodil rúrku, ktorú mu priniesli nejakí stavbári. Aj to všetko otestoval, teplota motora sa vraj drží iba trochu
nad normálom. To je výborná správa, motorka je po doliatí oleja úplne pojazdná, ale má ešte nejaké chybi ky krásy, ako ohnuté riadidlá
a chýbajúce predné smerovky. Na vyrovnanie riadidiel potrebujeme silnú a dlhú ty , ktorú tu nemáme šancu nájs , tak všetko balíme
a presúvame sa do servisu. Tam naneš astie zis ujeme, že vytieklo aj trochu brzdovej kvapaliny, tak kupujeme jednu plechovku
a dolievame. Awia sa potom s plnou vervou pustil do rovnania riadidiel a celej prednej masky.

Oprava bavoráka pred servisom

Namiesto rúrky tam zvy ajne býva olejový chladi

Slnko strašne pripeká, as uteká a všetci traja sme hladní. Po dokon ení prác, na ktoré sa ob as prizerali okoloidúci, sme sa presunuli zopár
metrov do reštaurácie. Objednal som riadne porcie šašliku a všetkého, o k tomu patrí, Awia si naviac dáva aj borš . Bol som ve mi
hladný, ke som to objednával, potom som to nevládal zjes . To ma dos mrzelo, pretože to bolo vynikajúce, ale nechytalo sa to na ten
šašlik z koliby. Hne cíti , že tento bol celkom ur ite robený na elektrickom alebo plynovom grile, žiadne drevo.
Po obede s presúvame do severného predmestia Odesy, kde by pod a mojej mapy mal by kemp. Pre istotu zastavujeme na pumpe, aby
sme sa spýtali. Ochotný chlapík nám ve mi presne vysvet uje cestu do kempu, aj kreslí plánik na papier. V podstate sme to našli bez
problémov a ja som pár metrov pred recepciou vletel v malej rýchlosti do otvoreného kanála. V tej chvíli sa mi to nezdalo tragické, ale
Awia to opisoval tak, že mi obe kolesá do polovice zmizli v om. Ako som neskôr zistil, oba disky mám od toho narazené...
Toto veru nevyzerá ako kemp. Hne pri vchode ma prekvapila ty pre striptérky a otvorená izba s modrým svetlom a ve kou poste ou. To
bude ur ite bodrel. Aj recep ná sa tvári, že tu motorky kempova nemôžu a dávame jej za pravdu, skuto ne sa nemáme ako dosta cez
vysoký schod na trávnik. Vysvet uje nám cestu k alšiemu kempu, vraj z hlavnej máme odbo i na prvej do ava. To sa jednoducho povie,
ale ažšie realizuje, pretože je tam dvojitá plná iara a hustá premávka. Otá a sme sa museli až o nejaký ten kilometrík alej, aj to ve mi
improvizovane. Ešte dvakrát sme si opýtaním ujasnili cestu a bez problémov nachádzame kemp, lepšie povedané ubytovacie zariadenie
s názvom Dom Pavlovych. H adanie nám spestril mladý ochotný Ukrajinec, slušne hovoriaci po anglicky, ktorý sa nám prihovoril:
„Welcome to Odesa.“ Debatovali sme o všetkom možnom, nakoniec nám dal aj svoje telefónne íslo, aby sme ho v prípade problémov
v Odese zavolali. Ke sme sa rozlú ili, na hlavnej ceste autobus skoro zrazil tetku prechádzajúcu cez cestu. Chýbalo fakt iba zopár
desiatok centimetrov a mali by sme možno jej smr priamo pred o ami. Okolie sa tvári tak, akoby tu boli podobné veci na dennom
poriadku, o je asi aj pravda.
Ke už som pri tom správaní vodi ov, musím spomenú , že je naozaj nevyspytate né. Úplné spomalenie uprostred cesty, i predbiehanie
sprava sú úplne bežné veci. Technický stav áut, najmä nákladných, je žalostný a neraz im svieti iba jedno brzdové svetlo, aj to ve mi slabo.
Ke sme náhodou šli pomalšie, autá nás hne obiehali, pretože nevedeli, že motorka môže ís rýchlejšie (alebo ma vä šie zrýchlenie) než
trebárs Dnepr.
Motoriek sme stretli dos , vä šinou to boli spomínané dnepre v rôznych úpravách so sajdkou, prípadne aj vozíkom, miestne kópie Jawy
alebo ezety, ale boli tu aj originály. V Užhorode sme videli neidentifikovate ný jogurt, neskôr hayabusu (Awia tvrdí, že to bola nejaká
GSX-F i o) a v Odese nové SV. Ke sme opravovali motorku pred servisom, okolo nás prešla zahrani ná KTM LC8 S s hliníkovými
kuframi, inak ni .
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Dom Pavlovych je zariadenie na úrovni, navyše s ve mi príjemnými cenami. Okolie je udržiavané, všade isto, v unimobunke sú tri
postele, telka, chladni ka a umývadlo - to všetko za 60 hrivien, iže asi 130 korún za osobu. Berieme to bez debaty a o chví u už
rozkladáme náš neporiadok po celej unimobunke. Je ve mi príjemné kone ne nestava stan, nespa nadivoko, ale rozvali sa na posteli.
Ma o išiel preskúma pláž a my ho oskoro nasledujeme. Behajú po nej túlavé psy, okolie je typicky ukrajinské a je tu dos udí. Po
ovlažovaní, ktoré nám s Awiom trvá dlhšie než normálnym u om, sa kone ne kúpeme v iernom mori. Potom len tak kecáme,
polihujeme na deke a sledujeme okolie. Kontrasty sa ukazujú aj tu - bývame v kvalitnom zariadení, ktoré môže konkurova hociktorému
na pobreží Jadranského mora, ale pláž je špinavá, biedna, túlavé psy sa kúpu aj s bezdomovcami v mori, v prístave oproti nie o horí a valí
sa odtia hustý dym...

Naša izba

Prístav v Odese

Luxusná lo

Dymiaci prístav a kúpajúci sa pes

Awia odbehol a o chví u sa vracia s dvoma pivami a cigarou. Tú mu kúpila Dadi a odložil si ju na túto príležitos . Jedno pivko si dal on
a druhé dáva nám. Nuž o, je to skuto ne dobrá príležitos , tak z neho ochutnávam aj ja - a chutilo.
Slnko zapadlo a ochladzuje sa, tak sa vraciame do unimobunky. V sprchách sme si kone ne spomenuli, o znamená slovo hygiena. Sprchy
sú tiež nadnesený názov, je to jedna miestnos s otvorenými vodovodnými rúrkami na strope, z ktorých cícerkom te ie bu studená, alebo
horúca voda. Kohútikmi to ím ako chcem, ale na teplotu vody to nemá vplyv. Myslím, že lepšie by som sa umyl dvoma litrami vody
z plastovej f aše.
Pri jedle preberáme plány na najbližšie dni. Pôvodne sme chceli prejs ponad Krym k Azovskému moru, prípadne aj na Krym, ale
polorozbitá motorka a nálada na to nie sú. Lepšie povedané, chu by bola, ale môj osobný poh ad je taký, že by sme nemali pokúša osud.
Ve predsa bavorák ešte nie je otestovaný dostato ne, nevieme, i si to so svojou lojalitou nerozmyslí. Navrhujem teda ís spä cez
Rumunsko, ako sme plánovali. Ušetrený jeden i dva dni môžeme využi tam. Zhodujeme sa na tom všetci, zajtra ráno teda nepôjdeme na
východ, ale severne ponad Moldavsko takmer identickou trasou, ktorou sme sem prišli. Medzi Moldavskom a brehom ierneho mora síce
ukrajinsko-rumunská hranica je, tvorí ju Dunaj a jeho delta, ale je bez hrani ného prechodu. Jediná cesta vedie z mesta Reni
cez Moldavsko, ale to nedáva víza na hraniciach, o je ve ká škoda.
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6. de , streda 31. 8. 2005
(Odesa - Uman - Vinnycja - Bar - Nova Ušycja - Dunajivci - kdesi pred Kamjanecom Podi skim)
stav po ítadla km: 59 555 - 60 190
denná etapa: 635 km
tankovanie: Odesa, 19,25 l za 77 UAH = 4 UAH/l, kdesi pred Umanom, 19,73 l za 73,99 UAH = 3,75 UAH/l,
Vinnycja, 17,88 l za 71,52 UAH = 4 UAH/l
Ráno ušetríme ve a asu tým, že nemusíme bali tábor. Ved a recepcie zamie ame alšie doláre za hrivny, pýtam si spä svoj pas a ke
nám tetka skontrolovala vyprázdnenú unimobunku, ni nám nebránilo vyrazi z najvzdialenejšieho bodu výpravy domov. Krátko po
odbo ení na hlavnú cestu nás zastavujú policajti, ale ako sa ukázalo, iba z istej zvedavosti. Awia ešte h adá poštu, aby mohol domov
posla poh adnicu (ktorá je tu ve mi výnimo ný tovar), ale nedarí sa mu to. Hne zrána je horúco, neviem sa do ka napojenia na
dia nicu, aby som sa ochladil.
Najbližšia zastávka je až 130 km za Odesou, pri trhoch pri ceste. V drevených stánkoch tu predávajú prevažne med (aj s orechmi alebo
plástom), sladkosti a mäso. Kupujeme akúsi mäsovú tašku, o je pomleté mäso v ceste. Je to výborné.
Dnes nemáme ur ené, kde budeme nocova , ale chceme sa dosta o najbližšie k rumunským hraniciam. Ide teda len o bezduchý presun,
ktorý si spestrujeme fotením sochy Lenina v niektorom z vä ších miest. Jeho sochy sme tu videli už zopárkrát. Nie je to však iba o tom, že
ich nechali stá - oni sa starajú aj o okolie. Konkrétne tu je pred školou, ktorá svoju podobu a okolie od rokov spred revolúcie asi
nezmenila. Kvetinové záhony, nástenky, všetko tak, ako ke som bol v roku 1988 prvák.

Trhy pri dia nici

Komunizmus a Lenin ve ne živí

Vo Vinnycji tankujeme na najmodernejšej pumpe, akú sme tu videli. Dokonca majú aj normálny porcelánový záchod, o okamžite
využívame. Lejeme do seba energetické nápoje a umývame motorky od mušiek.
Za mestom odbo ujeme na bo nú cestu na Bar a zapadajúce slnko vytvára perfektné scenérie. Opä je jasné, že nebudeme stava tábor za
svetla. Po zdanlivo nekone ných kilometroch prichádzame do Novej Ušycje, kde sa napájame na cestu, ktorou sme išli do Odesy. Odtia
prichádzame do Dunajivci, kde už je naša apatia a únava naozaj ve ká. Padol návrh prespa pri mlyne, kde sme spali v druhú noc. Obávam
sa, že dovtedy to nikto z nás nevydrží a aj tak by tam bola tma, tak navrhujem, aby sme skúsili rozbali tábor na nejakej pumpe, kde je
vä šinou aj nejaké svetlo. Konám pod a svojho návrhu, pri jednej z civilizovanejších erpa iek zastavujem a idem sa spýta obsluhy, i by
nám poskytli pár metrov štvorcových na noc ah. Dvaja chlapíci chví u rozmýš ajú, ale prikývnu, že áno. Vezmú nás dozadu za pumpu,
kde si môžme v malom jablkovom sade rozbali stany. Sme spokojní, ve nám zažali svetlo, poruke je záchod, te úca voda a aj malý
obchodík otvorený celú noc.
Neskoro v noci varíme instantnú ve eru a debatujeme, aby sme potom za ahli ako m tvoly.
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7. de , štvrtok 1. 9. 2005
(kdesi pred Kamjanecom Podi skim - Kamjanec Podi skij - ernivci - UA/RO - Siret - Suceva - Solca Arbore - Marginea - Sucevita - kdesi pred Vatrou Moldovitei)
stav po ítadla km: 60 190 - 60 486
denná etapa: 296 km
tankovanie: Glybokaja, 8,05 l za 31,80 UAH = 3,95 UAH/l, Suceva, 20 l za 46,20 RON = 2,31 RON/l
Ranné balenie tábora je otrava. Nechce sa mi. Chlapíkovi vyplácam dobrovo ne za noc ah 5 dolárov, zohrievame motorky a aháme južne
na Rumunsko. Nezdá sa to, ale je to ešte aleko. Poh adom do mapy by som odhadol, že to môže by okolo 80 km, ale v skuto nosti
musíme prejs dve ve ké mestá a vyše 130 km.
Pred hranicami tankujeme za posledné hrivny a o pár minút už stojíme v rade akajúc na vybavenie. Mali sme trošku obavy, ako budú
colníci reagova na polorozbitého bavoráka, ale zárove sme si uvedomovali, že laik na prvý poh ad nezbadá odlišnos od nového stroja.
Len o sme zastavili, jeden colník podišiel ku nám a za al si bavoráka obzera . Naš astie vysvitlo, že nie kvôli podozreniu z havárie, ale
chcel vedie jeho cenu.
Prihovára sa nám Rumun, samozrejme je na všetko zvedavý. U í nás, ako sa povie akujem a prosím. Foneticky to je mulcumesk
a poftim.
Rozdiel medzi Ukrajinou a Rumunskom je zna ný a vidite ný hne po prechode hrani nej iary. Rumunsko je civilizovanejšie, istejšie
a upravenejšie, na mnohých miestach visí rumunská vlajka a pri nej vždy aj vlajka Európskej únie. Obyvatelia sú samozrejme tmavší
a diev atá sa vzh adom nevyrovnajú svojim severným susedkám ani z aleka. Snaha krajiny dosta sa do EÚ je jasná a vidite ná.
Rumunsko je mi sympatické od prvého momentu, a preto im želám, aby sa im podarilo tam dosta . Hlavné cesty sú ove a kvalitnejšie než
u nás, zna enie je na vysokej úrovni, turistický ruch rozvinutý - nebojím sa poveda , že v mnohých oblastiach nás Rumunsko predbehlo.
Ako sa dozvedáme od mladého sympa áka v zmenárni, národnej mene lei odsekli posledné štyri nuly, takže už nikto sa nestáva okamžitým
milionárom, ke si zamení peniaze. Istý as však potrvá, kým sa nové bankovky dostanú do obehu. Teraz v tom máme riadny neporiadok,
pretože platia staré aj nové bankovky sú asne a sú medzi nimi minimálne rozdiely. Inak tie ich bankovky sú ve mi zaujímavé, nie o
podobné som ešte nevidel. Sú akoby z igelitu, alebo z plastu. Dokonca na jednom mieste sú úplne prieh adné ako igelit. Vo vode sa ur ite
nerozmo ia a ni by sa nestalo asi ani vtedy, keby ich niekto omylom opral.
Cesta do EÚ však nie je ružová a to sa odrazilo aj na cenách benzínu. V porovnaní s minulým rokom stúpli v prepo te o viac než desa
korún, teraz stojí liter necelé jedno euro.
Vozový park na vidieku je chudobnejší než u nás, všade staré dacie, ale vo vä ších mestách je to s nami porovnate né. Je tu ve a konských
povozov, sú samozrejmou sú as ou premávky. Príroda je ve mi pekná, na vlnitom teréne sú polia a pastviny, ktoré v zapadajúcom slnku
vytvárajú nádherné scenérie.
Rumunský jazyk patrí do rodiny románskych jazykov, kam patrí trebárs talian ina a španiel ina. Práve kvôli malej jazykovej bariére tu
dovolenkuje ve a Talianov. Hovorená rumun ina je však ve mi ažko zrozumite ná, ahšie sa rozumie písanému slovu, ktoré ob as
obsahuje internacionálne alebo talianske výrazy.
Ani sme sa nenazdali a pekným vidiekom sme sa dostali až do Sucevy. Tankujeme plné nádrže a tla íme do hláv, ve dnes sme ešte ni
poriadne nezjedli. Pri pumpe je aj malé espresso a jeho ašní ka nás núka sadnú si, dokonca priniesla aj príbory. Decentne odmietame,
pretože ur ite o akáva, že si tam nie o kúpime. A mne by zas bolo trápne všetko to zašpini a nespravi tržbu.
Aj v Rumunsku je ve a túlavých psov. Jedného prilákalo naše jedlo, tak sa s ním delíme.
Ke že sme sem neprišli iba dra štuple na asfalte, za Sucevou odbo íme severozápadne na ved ajšie cesty. Tam nášmu oku ulahodia
pekné kostolíky, ktoré majú fresky aj z vonkajšej strany. Zastavujeme v Solce, kde by sa mal pod a mapy nachádza prvý z nich. Kupujem
polku erveného melóna a Awia s Ma om na m a hádžu ve ké o i, že to nedokážeme zjes . Mal som na ho takú chu , že by som ho
zvládol aj sám. Awia si zatia chcel odfoti ne aleký kostol, ktorý vyzeral úplne oby ajne. Z obchodíku však vybehla tetka, ktorá sa mu
srdcervúco snažila vysvetli , že toto ur ite nie je ten kostol, kvôli ktorému sme sem prišli. Ten má by o pä sto metrov alej. Tak sme sa
presunuli a tetka mala pravdu.
Pred obhliadkou v priebehu pár minút rušíme melón tak, že sme zalepení aj za ušami. alší túlavý psík prišiel žobra , ale na melón práve
nemal chu .
Vo vnútri kostolíka práve prebieha rekonštrukcia fresiek. Podrobne skúmam staru ký drevený oltár. Nepamätám si presne, v ktorom roku
ho postavili, ale zopár storo í ur ite prežil. Pri odchode platíme vstupné a Awia kupuje mapku regiónu s vyzna enými kostolíkmi, ktoré
stoja za obhliadku. Rumuni ich nazývajú manastyr a pokia som to správne pochopil, spravujú ich mníšky.
Mapka sa stala naším dobrým pomocníkom pri love alších manastyrov. Smerujeme na Arbore, z cesty sa pomaly vytratí asfalt a nahradí
ho šotolina. Avšak ove a kvalitnejšia než tá ukrajinská, dá sa ís rýchlejšie. Ob as nás síce spomalia mláky cez celú cestu, ktoré ja
obchádzam a Awia berie stredom, ale nie sú tu žiadne zradné výmole. asom prichádzame aj k horším úsekom, kde voda spravila hlboké
rigoly. Konské povozy nemajú problém s prejazdom, auto by to zvládalo horšie. Varadero s bavorákom si to vychutnávajú, ale iba preto,
že je sucho. Keby tu bolo blato, riadne by sme sa zapotili.
Po nieko kých kilometroch, ke sme nestretli ani živú dušu, prichádzame do cigánskej osady. Do pravej cigánskej osady! Zopár narýchlo
zbúchaných drevených domov popri ceste, inak ni . Malé deti okamžite obk ú ili motorku a nastr ili všetky ruky, ústa sa im ani na chví u
nezastavili. Teraz prídu na rad cukríky, ktoré nám Dadi rozdala pred odchodom. Rozdávam ich všetky deckám a tie sú š astné. Š astným
spravili aj m a, pretože ma ve mi potešilo, že som niekomu spôsobil takú rados . Mladá cigánka s deckom na rukách chce, aby sme ju
odfotili a fotku potom poslali na adresu, ktorú za al starý cigán písa na papier. V tom však vybehla ve ká cigánka, asi nejaká „vajdka“
a za ala sa na všetkých rozkrikova , aby od nás odišli pre . Mali pred ou rešpekt, ale mladá cigánka mi rýchlo podala lístok s adresou a ja
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som jej s úbil, že to pošlem. Potom zmizli, tak sme zaradili jednotky a išli
cestách.

alej práši po dobrodružných rumunských šotolinových

Manastyr v Solce

Mladá cigánka s deckom

Cigánska osada

Typická vidiecka cesta v Rumunsku

Dohrkotali sme až do Arbore, kde sme našli alší manastyr. Bol ove a vä ší, ale zatvorený, takže sme sa tam dlho neohriali. Potrebujeme
sa dosta na hlavnú cestu severne od nás a máme na to dve možnosti - bu sa vrátime do Solcy a pôjdeme po asfalte, alebo to vezmeme
bo nou šotolinovou cestou. Jasné, že vyhrala druhá možnos . Pre istotu sa pýtame robotníkov, kade máme ís , ale tí krútia hlavou: „No
asfalt, no asfalt...“ My na to: „No problem, no asfalt!“
Bez vä ších problémov sme so zaprášenými motorkami dorazili do mesta Marginea, kde sme sa napojili na hlavný ah. Priamo pred nami
je horský priechod Pasul Ciumarna, ktorý je v nadmorskej výške 1100 m n. m. Ak by ma tu niekto vysadil bez toho, že by som vedel kde
som, tak poviem, že som v Alpách. Okolie aj cesta sú naozaj porovnate né s Alpami, akurát nadmorské výšky sú menšie. Tým pádom sa
do sedla dopracujeme ahšie a rýchlejšie. Odmenou je nádherný výh ad - pastviny a ihli naté stromy, z ktorých šli dlhé tiene - rados pre
oko aj dušu.
Klesanie ponúkalo také pekné scenérie, že som ob as išiel rýchlos ou kroku, aby som si to obzrel a aby to Ma o stihol odfoti . Kvalita
asfaltu je porovnate ná s okruhom. Veru, nejeden borec na superšporte by to mohol klopi až na koleno. Cestu nám spestrujú miestne
cigánky, ktoré pred nami dvíhajú pulóvre a ukazujú holé hrude. Teda ja som ni nevidel, pretože som išiel asi príliš rýchlo, ale Awia, idúci
asi sto metrov pred nami, to mal ako na dlani.
Stretávame dvoch Nemcov na starších bavorákoch. Vidno, že v Nemecku sa Rumunsko propaguje ako kvalitná motorkárska destinácia.
Je ve er, mali by sme poh ada noc ah. Je ich tu hojne, nebude s tým problém. Zastavujeme pri „Vile Lulu“, z cesty vidno chatky a vyzerá
to sympaticky. Recep ná však oznamuje, že chatky sú iba dvojmiestne, tak si postavíme stany.
Rozba ujeme tábor a po nú kuchy u. Dnešné menu sú špagety so syrom, ktorý som kúpil cestou. Uvaril som toho ako pre štyroch, Ma o
a ja sme toho zjedli pomenej, celý zvyšok dorazil Awia sám. Kam sa to do neho zmestí...
Sme v horách a tomu zodpovedá aj teplota vzduchu - je okolo šes i osem stup ov. Je nám dos zima, tak ideme do reštaurácie na aj.
Prípadne na aj s rumom, aj ke to u m a nebýva zvykom. Pozor na vec, tu sa alkoholické nápoje predávajú po decilitroch, nie po
poldecákoch, ako sme zvyknutí u nás! Takže sme každý dostali asi deci a pol aju, k tomu deci rumu za 50 korún. Bojoval som s tým dlhý
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as, aj tak som to celé nevypil. Po dlhej debate o všetkom možnom vyplácame kemp (asi 40 korún na osobu) a odoberáme sa do stanov.
Bola strašná zima.

Manastyr v Arbore

Perfektný výh ad z horského priechodu

Sedlo na horskom priechode Pasul Ciumarna

Asfalt pre superšporty

8. de , piatok 2. 9. 2005
(kdesi pred Vatrou Moldovitei - Vatra Moldovitei - Câmpulung Moldovenesc - Borsa - Sighetu Marmatiei Sapânta - Satu Mare - RO/H - Nyíregyháza - H/SK - Košice)
stav po ítadla km: 60 486 - 61 028
denná etapa: 542 km
tankovanie: Moisei 21,76 l za 77,03 RON = 3,53 RON/l, Satu Mare, 11,34 l za 40,03 RON = 3,53 RON/l, Milhos ,
15,51 l za 631,30 SKK = 40,70 SKK/l
Nadránom som si musel odsko i a vtedy teplomer na motorke ukazoval neuverite ných 2,1 stup a. Pár hodín predtým mohla by pokojne
aj nula.
Po zdanlivo nekone nom balení tábora, ke Awia musel na nás aka , kone ne vyrážame. Nemusíme sa nikam ponáh a , dnes už prídeme
do Košíc. Síce o de skôr než sme plánovali, ale nevadí. Rados z návratu ob as zatieni túžbu vidie nie o nové.
Zastavili sme sa ešte pri jednom manastyre. Tam nás otravovali drzé decká, aby sme si kúpili ma ované vajcia. Vajcia som chcel, ale
decká boli strašne drzé, stále sa dotýkali motorky a žobrali o oko vek, napríklad skobu na bunde a podobne. Rýchlo som kúpil vajcia
a upa oval za Awiom, ktorý už fotil manastyr.
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Tu bývajú mníšky

Mníšky spravujú tento manastyr

Mám v úmysle prinies domov ve a suvenírov, preto zastavujeme na odpo ívadle pri ceste. Zhodou okolností je to v sedle priechodu Pasul
Pascarnu (1040 m n. m.). Kupujem toho to ko, že mám problém zavrie už aj tak plný horný kufor.
Ve mi peknou prírodou smerujeme na západ, pred sebou máme ešte horský priechod Prislop, ktorý má 1416 m n. m. Cestou si však
dávame výdatný instantný obed. Tu v horách je riedka premávka, ob as nám na pozdrav zatrúbi nejaký nákladiak, ob as prejde stará dacia,
i talianski turisti. Pri odchode sme stretli asi desa Nemcov na úplne nových R 1200 GS.
Priechod Prislop sme prešli bez zastavenia, ale Awia sa tam fotil s cigánmi. Nuž, nie je z neho dobrý výh ad, tak posta í aj cigán, hehe.
alšou zastávkou bola Sapânta ( ítaj Sapinta) - mesto, v ktorom je známy „veselý cintorín“, ktorý navštívil azda každý, kto bol
v Rumunsku. Najprv sme zle odbo ili, o sme neo utovali. Prišli sme totiž k ve mi vysokému kostolu, ktorý bol skoro celý z dreva. Lepšie
povedané, betónové boli len základy. Miestny ujko vraví, že o sa týka výšky, je to svetová rarita, vraj má vyše 70 metrov. Nám sa to
ve mi nepozdáva, tipovali sme okolo 35 - 40 metrov. Z veže by bol dokonalý výh ad, ale ako zistil náš testovací králik v podobe Awiu,
nedá do nej dosta .

Vysoký drevený kostolík

Pomníky na veselom cintoríne
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Potom sme sa presunuli s spomínanému veselému cintorínu. Veselý sa nazýva preto, že pomníky hrobov sú atypické; je na nich nakreslená
podobize nebožtíka v nejakej situácii, napríklad na traktore, pri šití, šoférovaní, murovaní a podobne. Pod obrázkom je text opisujúci
pravdepodobne jeho život.
Nebo je jasné a my smerujeme na západ. To znamená, že slnko nám svieti rovno do o í a jazda sa tým stáva dos nepríjemná, hlavne preto,
že okolo cesty sú psy, kone a iné domáce zvieratá, ktoré proti slnku slabo vidie . Ob as som si tienil avou rukou a slnko to po chvíli
vzdalo.
Ešte niekde pred Sapântou sme prišli k pumpe, kde som súrne potreboval tankova . Dal som plnú, pri om som rozmýš al, ko ko lei mi
ostáva. Dos ma prekvapilo, že ve kou náhodou som natankoval presne za to ko, ko ko som mal v pe aženke. Preto mi žiadne ich
bankovky mi neostali na pamiatku, o ma mrzí.
Tankovali sme aj v Satu Mare, ale preto, lebo to bol posledný lacnejší benzín našej cesty. Platil som kartou, ktorú terminál odmietal prija ,
takže som strávil pekných pár minút vy kávaním pri pulte. Hádzal som do seba orieškovú okoládu na posilnenie, pretože nás akal no ný
presun cez Ma arsko do Košíc. Od Satu Mare až ku hraniciam sme potom stáli na každej pumpe, pretože nálepka RO je tu asi podpultový
tovar, nikde ju nemajú. Zohnal som ju až na úplne poslednej pumpe, len zopár metrov pred hranicami.
Žiadne predbiehanie, pekne sme stáli v rade s autami. Netrvalo to dlho a boli sme v Ma arsku. Ešteže je také rovné, išlo to celkom rýchlo,
ale aj tak to bol hnusný vy erpávajúci presun. Okolo polnoci sme boli v Košiciach a zaspal som m tvolným spánkom až okolo druhej.

9. de , sobota 3. 9. 2005
(Košice - Zvolen - Šu any - Bratislava - Svätý Jur)
stav po ítadla km: 61 028 - 61 583
denná etapa: 555 km
tankovanie: Volkovce, 24 l za 988,80 SKK = 41,20 SKK/l
Dnes nám všetko trvá extrémne dlho - vstávanie, balenie, aj presun domov. Z Košíc sme sa vytrepali okolo obeda a zobrali to južnou
trasou. Fádny presun nám spestruje iba litrová Ducati Multistrada odstavená pri krajnici kdesi v okolí Zlatých Moraviec. Zastavujem a jej
majite ide ku mne. Vraj netreba žiadnu pomoc, už sa sem valia mechanici z predajne Ducati v Banskej Štiavnici. Problém je v prehrievaní
motora. Motorka ešte vo ala novotou, chalanisko si ju bol práve vyzdvihnú v Štiavnici, takže mala najazdené od predajne sem. Taká
závada ur ite poteší, hlavne na novej motorke za pol milióna.
Pri nakupovaní suvenírov na Ukrajine som nezabudol ani na Pantera, ktorý bol jeden z tých, o ma inšpirovali k ceste do týchto kon ín.
Cestou domov mu teda venujem zopár kilometrov navyše a zastavujeme sa u ho doma v Šu anoch. Odovzdávam minisuvenír, zopár minút
debatujeme a o polhodinku vyhadzujem Ma a v Petržalke. Do Jura prichádzam okolo piatej, vy erpaný aj oddýchnutý, s plnou hlavou
spomienok a zážitkov. Znova sa uis ujem, že bezpe nému návratu domov sa nevyrovná žiadny výh ad, ani atrakcia.

Približné náklady na cestu (pre dve osoby):
tankovanie: 3140 SKK + 574,7 UAH (3570 SKK) + 186,83 RON (2060 SKK) = 8770 SKK;
ubytovanie: 400 SKK;
jedlo, suveníry, pokuta, ostatné: 2500 SKK;
SPOLU: 11 670 SKK.
Peter „Herghott“ Fischer
herghott@motoride.sk
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