Tato strana: Most v Idahu, přes nějž vede
stezka Lewis and Clark Trail, připomínající
výpravu objevitelů Lewise a Clarka, kteří
v letech 1804 až 1806 putovali ze St. Louis
v Missouri do Astorie v Oregonu, tedy na
pobřeží Tichého oceánu.
Strana naproti: Jedediah Smith State
Park v Kalifornii. Za zabarvení fotky může
dým z lesních požárů.

Se

psy

přes

Ameriku
Lékařka a lékař ze Slovenska vzali dvě kola, dva psy a vydali se společně ze severu Ameriky až na jih
kontinentu. Ľuba Lapšanská a Tomáš Smejkal vyprávějí, jak se na kole cestuje se zvířaty, a hlavně, jak
k takovému nápadu vůbec dospěli.
text Ľuba Lapšanská, Tomáš Smejkal a petr bílek • foto Ľuba Lapšanská a Tomáš Smejkal
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N

Kanada

a kolech následujeme podivína v roztrhané
mikině. Není tu signál, pomoci se nedo-

V Americe jsme i se

voláme, ještěže máme psy. Jedeme však
dobrovolně. Před chvíli jsme projížděli

psy přistáli ve VanUSA

couveru. Trasu jsme

městečkem plným divných lidí a pořád

vůbec

ještě nemáme kde spát. Ten chlapík

detailů

u nás zastavil autem a nabídl nám pře-

Mexiko

království, kde stál přívěs, starý školní autobus, pár aut a kůlen
a venkovní kuchyně. Naši psi si našli nové psí kamarády, Muy a Cow-

Belize
Honduras
Nikaragua
Guatemala
Salvador
Kostarika

boye. Spali jsme v tom úžasném školním autobuse, který před lety projel
koncertní šňůru Grateful Dead až do Guatemaly. Z tabulek, které visely kolem,

do

naplánova-

nou. Každý jsme si

spání u sebe. Nenechali jsme předsudky

a strach zvítězit a dodnes jsme za to vděční. Dorazili jsme do jeho

neměli

vybrali několik míst,
která jsme chtěli vidět, a zbývalo už jenom

je nějak spojit. I proto jsme

cestu na jih začali směrem na

1

sever. Chtěli jsme totiž navštívit ost-

nás nejvíc zaujal text „Provozujte extrémní sdílení“. Ráno nás Anders, tak se ten

rov Vancouver a projet slavnou silnici Ice-

částečný Švéd jmenuje, pohostil snídaní a vyprávěním. Jak z pěstování marihuany

fields Parkway přes národní parky Banff a

přešel na ovoce a zeleninu, kterou prodává ve stánku u cesty. Jak každý rok pořádá

Jasper. Prý je jednou z vůbec nejkrásnějších

hudební festival pro přátele, který celý sám zaplatí. Těší jej rozdávat, sdílet a půso-

na světě. Ze severu nás ovšem vyhnaly loň-

bit radost. Anders žil nějaký čas v Mexiku, kde zažil extrémní pohostinnost od těch

ské lesní požáry. A tak jsme se nedostali ani

nejchudších. A tak nás nemohl nechat jen tak nechat večer trčet na silnici. Ukázal

k 594 metrů hlubokému Kráterovému je-

nám, že jde myslet na druhé víc než na sebe. A také nás naučil ze šišek loupat piniové

zeru ve vyhaslé sopce Mazama, v němž už

oříšky a poslouchat Grateful Dead. I kvůli takovým setkáním jedeme přes americký

přes sto let pluje vzpřímený kmen stromu.

kontinent, od severu na jih. Všechno si vezeme s sebou a jedeme na kolech. Se dvěma
psy ve vozíku. Jak k tomu došlo?

Tudíž bylo už skutečně třeba zamířit na
jih, mimo jiné i po highway 50 přes Ne-

Jmenujeme se Ľuba Lapšanská a Tomáš Smejkal, je nám 32 a 30 let a oba jsme od

vadu, kterémužto úseku se říká „nejosa-

Vysokých Tater, ze Svitu a z Nového Smokovce. Vystudovali jsme medicínu v Praze,

mělejší silnice“. Hodiny a hodiny písek,

kde jsme i několik let po škole pracovali. Před čtyřmi lety jsme se přestěhovali do

kameny, kaktusy a silnice až na obzor.

Londýna pokračovat dál v lékařské kariéře. Jenže... mohli jsme být jen málo spolu.

Hrubý itinerář jsme měli vymyšlený po

V Británii se pracuje na směny, které jsou vypsané i na půl roku dopředu. A sladit

konec poloostrova Baja California. Corté-

takové dva lékařské rozvrhy bylo skoro nemožné. Někdy jsme se vůbec neviděli i pět

zovo moře (neboli Kalifornský záliv) mezi

dnů, společné víkendy byly vzácností. Navíc chystané změny v britském zdravotnic-

nudlí poloostrova a pevninou je koupací ráj.

tví povedou k tomu, že za víc práce bude stejně či méně peněz. A brexit byl poslední

Nádherná je pláž Bahía Concepción, kde se

kapkou, kdy jsme se rozhodli, že už tam nechceme být. Že raději pojedeme někam

dá nadivoko spát. Každý rok do tří zátok

na kole. Rok jsme pracovali a šetřili a čekali, až nám v květnu 2017 vyprší nájemní

na Baja California připlouvají pářit se šedé

smlouva. Původně jsme hodlali do podzimu jezdit po Evropě a na zimu odletět do

velryby. A báječné jsou i termální prameny

Jižní Ameriky. Bez psů. Jenže nechejte tvory, které máte rádi, někomu na krku skoro

v Puertecitos a procházky městem Loreto.

na půl roku...

3

4

Z poloostrova jsme se přeplavili na

Sedmiletá fenka Phoebe je „povážský ohař“. Pochází totiž z útulku v Považské

hlavní pevninskou masu Mexika. Tra-

Bystrici, je to směska, ale má výrazné rysy chrta a ohaře. Do útulku se dostala poté,

sa se odvíjela od toho, koho jsme potkali

co ji někdo s dalšími třemi štěňaty vyhodil v krabici. Je dost bojácná, na neznámé lidi

a co nám ten člověk poradil, že stojí za to.

štěká. Cesta, kde bydlíme u spousty cizích lidí, jí ale velmi pomáhá. Je velmi sportov-

Místo jsme si vygooglili, a pokud se nám

ní, ráda běhá a plave, ovšem úplně nejradši aportuje nebo leží na gauči. Čtyřletý Lolo,

líbilo, byla další cesta na pár dnů jasná.

je „žiarský teriér“, neboť pochází z útulku v Žiaru nad Hronom. Zaujal nás svýma

2

Tímto

způsobem

se

pochopitelně

ušima a pronikavým pohledem. Oba psi si od počátku sedli a jsou nerozlučná dvojka.

blomcáte. Bylo jasné, že přejet Střední

Lolo je ovšem pravý opak Phoebe: extrovert, který si myslí, že všichni lidé jsou od

Ameriku před obdobím dešťů nestihneme.

toho, aby jej drbali, hladili a hráli si s ním. Skáče šipky do jezera, užívá si kempování

A tak jsme na jihu Mexika na šest měsíců

a poznávání nového prostředí. Je pomalejší než Phoebe, ale dohání to houževnatostí.

zkusili „house sitting“. To je to, když ně-

Nejradši po někom leze, plavé a nosí míčky, které ovšem nikomu neaportuje.

kdo jede z domu pryč, dovolí vám tam

1 Plánek trasy 2 Na oregonském pobřeží . 3 Mexické město Zacatecas. 4 Bow Lake, jezero v kanadské provincii Alberta, se nachází ve výšce 1920 m n. m.
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bydlet a vy se mu za odměnu o dům či byt staráte. Momentálně tedy obýváme

info
jak cestovat se psem
1. Předpisy pro přivezení psa do dané
země si zjistěte na ambasádě nebo ministerstvu zemědělství dané země. A také na
stránce www.petttravel.com.
2. U letecké společnosti se zeptejte na
podmínky přepravy psa. Liší se například
povolená hmotnost psa či poplatky.
3. Na přepravu v nákladovém prostoru
potřebujete schválenou přepravku.
Zjistěte od letecké společnosti a na letiště
dorazte nejméně 3 hodiny předem.
3. Na cestu si vezměte psí lékárničku
(poraďte se u veterináře). Měla by obsahovat antialergika, probiotickou pastu,
analgetika, něco na ošetření ran, pinzetu
na klíšťata, odčervovací tablety a další
pomůcky podle země. A hlavně: veterinární průkaz se záznamy o očkování.
4. Jestliže je v cílové zemi nedostupné
krmivo, které pes běžně žere, vezměte
si krmivo z domova a psa na jiné krmivo
přivykejte postupně.
5. Aktivity plánujte podle výkonnosti psa,
teploty a klimatických podmínek.
6. Počítejte s různými omezeními. Například v národních parcích v USA nemohou
psi na turistické trasy.
7. Na cesty vezměte skládací misku,
dostatek vody, oblíbenou hračku a psí
dobroty.
8. V dopravních prostředcích nasaďte
psovi pro jistotu náhubek.
Kolik to stojí
Máme rozpočet kolem 30 dolarů na osobu
a den. Jsou v tom zahrnuté náklady na psy,
přeprava lodí mezi Panamou a Kolumbií
a doufejme, že i zpáteční let do Evropy.
Tip: Výborné pojištění pro cykloturisty
bez nutnosti uvést datum návratu je True
Traveller.

vypůjčený dům, staráme se o dvě kočky a psa a spravujeme malý penzion v džungli na břehu jezera Bacalar. Z Vancouveru nám (a našim psům) to zatím trvalo
deset a půl měsíce, během nichž jsme ujeli 14 269 kilometrů.
Phoebe a Lolo si cestu jednoznačně užívají, Lolo díky své povaze asi ještě o něco
víc. Ve vozíku ráno leží a sledují okolí, přes den se občas prospí. Děláme pochopitelně přestávky na proběhnutí. Když se psi nudí a mají pocit, že je cesta vhodná k proběhnutí (velmi dobře vnímají terén), začnou se z vozíku ozývat a pištět.
Rádi také děsí pouliční psy náhlým štěkotem z nitra vozíku. Po cestě se potkali
se spoustou zvířat a setkání proběhla bez špatných následků. Jednou Lolo začal
na zahradě štěkat na smrtelně jedovatého hada korálovce, který se naštěstí před
námi odplazil schovat. A jednou jsme také měli štěstí, že si psi z vozíku nevšimli
medvěda spícího v příkopě.
Několikrát jsme se po cestě báli, když psi odběhli na průzkum a dlouho se nevraceli. A jednou jsme se báli hodně. To když na kamenité stezce u řeky Columbia
ve Washingtonu psi spatřili srnky a pustili se za nimi. Phoebe se za chvíli vrátila,
ale Lolo ne. A pak jsme jej spatřili, jak se promenuje po frekventované železniční
trati na patnáctimetrovém náspu. Pak někde zmizel. Až za nějaký čas se objevil na
cestě a běžel k nám. Pět minut nato po trati přejel dlouhý nákladní vlak.

1

A nebezpečí od lidí? Navštívili jsme i oblasti Mexika, které jsou podle oficiálních zdrojů i podle místních obyvatel nebezpečné. Ale i tam jsme potkali množství
lidí, kteří nám pomohli: poskytnutím noclehu, vody, zasvěcených rad nebo jen
povzbuzením. Největším nebezpečím jsou jednoznačně bezohlední řidiči.
Náš nejděsivější zážitek nezpůsobili lidé. Kolem půl čtvrté ráno jsme se probudili
a zjistili, že po nás ve stanu lezou mravenci. Vyhryzali do moskytiéry stovky děr,
a tím se dostali dovnitř. Bylo třeba potmě všechno rychle sbalit, přesunout se jinam a díry jednu po druhé nejpozději do druhého dne večer zašít. A ne, nepostavili

2

jsme si stan na mraveništi – tento druh žije v zemi.
Co se spaní celkově týče, ve stanu jsme trávili zatím většinu, přesně 207 nocí.

3

Ideálně jen tak ve volné přírodě, kdy je ovšem třeba ctít zásadu „nezanechat po sobě
ani stopu“. Placené ubytování se snažíme omezovat na minimum. Za celou dobu
jsme takto spali jen dvaadvacetkrát. Celkem 36 nocí jsme strávili u tzv. warmshower hostitelů. Je to internetová komunita lidí, kteří cyklistům u sebe doma nabízejí
možnost přespat, osprchovat se, případně si vyprat a uvařit v kuchyni. A zjistili
jsme ještě jednu věc: když se ocitnete v cizím mexickém městě a nevíte kam, zkuste místní hasiče, bomberos. My jsme u nich přenocovali dvakrát.
Běžná denní trasa dnes měří nějakých 60–80 km, samozřejmě v závislosti na

4
5

terénu a počasí. Tomášův náklad váží kolem 100 kg včetně vozíku a psů, Ľubin
náklad něco kolem 50 kg. Nejvýše jsme vyjeli do 4135 m n. m., a odtud ještě pěšky
vyšli až do 4430 m n. m. pod sopku Nevado de Toluca ve středním Mexiku. V místním jazyce s Nahuatl se nazývá Xinantecatl, což znamená „nahý pán“, „pán kukuřičných stonků“ nebo „devět jezer“. Archeologické nálezy naznačují, že kráter
byl místem setkání kněží, kteří předpovídali vegetační období.
A teď zbývá předat penzion majiteli a naše cesta se psy bude pokračovat. Argentina je ještě daleko. Další příběhy a fotky a také místo, kde se právě zrovna nacházíme, můžete sledovat na www.stepoutandexplore.com.

1 V Goblin Valley v Utahu je v noci opravdu tma, bez světelného smogu. Tedy tma – na obloze
září hvězdy, jaké ve městě nespatříte. 2 Úzká soutěska Little Wild v Utahu. Do známého kaňonu Antelope se se psy nedostanete, a tak jsme zkusili tento kaňon. Vynikající a bez davů turistů. 3 Sopka Popocatepetl, zhruba 72 km od hlavního města Ciudad de México. 4 Cesta přes
mexickou džungli do půlročního domova, kdy jsme se za bydlení majiteli starali o penzion. Je
to ve státě Quintana Roo v Mexiku. 5 Polední pauza na pláži v Kanadě na Sunshine Coast.
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