. :dobrá rada

Ukrajina – jak n

Ukrajina, země moto a čtyřkolkoturistice zaslíbená, láká
spoustu lidí. Dost z vás se ale
taky obávalo bezpečnosti.
Jak to tam chodí, vám přiblíží
Jarda Černý alias Červík, který má v tomto ohledu bohaté
zkušenosti.
Hodně čtyřkolkářů a enduráků volí mezi
Rumunskem a Ukrajinou, hodně z nich
odrazuje v případě Ukrajiny bezpečnost, co
k tomu můžeš dodat?
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Zaleží na tom, kde se člověk ubytuje.
Když je dražší a luxusnější ubytování, tak
je předpoklad, že si tam nikdo nic nedovolí,
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k na to

slaná jezera kolem Solotviny atd. Jezdíme
na spoustu míst, ideální je teoreticky
se připravit a pak se informovat na
místě, a nechat si doporučit místa i od
domorodců.

Co ubytování a jídlo, jak je to nejlepší?
Ubytování je různé. Kempy i hotely
tam jsou na úrovni, co jsme zvyklí
z dovolených kdekoli jinde po EU. Dával
bych přednost oploceným a hlídaným
objektům a jídlo? Vaří tam skvěle a hlavně
všude. Navíc levně, zhruba za polovinu
našich cen. Pro bezproblémové a velmi
pohodlné ubytování se

.: r o z h o v o r :.

Všechny dokumenty od čtyřkolky, auta
a vleku psané na své jméno nebo čestné
prohlášení úředně potvrzené a nejlépe
v ruštině.
Připravit se na to, že hranice neprojedou
za pět minut, a že jim budou kontrolovat
i osobní věci. Jezdím tam dost dlouho
a už mi jejich postup přijde normální.
Průjezd do dvou hodin je klasika při počtu
čtyřkolek, které musí odbavit. Asi není
potřeba zastírat, že většinou všechno
urychlí několik eur… Určitě se na Ukrajinu
nevypravujte, jestli třeba jezdíte na
čtyřkolce bez not.

Když už jsme na Ukrajině, tak je tam určitě
spousta míst k doporučení…
Karpaty jsou nádherné celé. Za zmínku
stojí centrální geografický bod Evropy,
navíc tam už většinou majitelé mají i noční
hlídače. Pořádný řetěz a zámek nikdy
neškodí, a kolka ho vždycky snadno uveze.

Asi největším úskalím cesty
na Ukrajinu jsou hranice
s Evropskou unií, na co se
mají návštěvníci Ukrajiny
připravit?
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dá doporučit určitě resort Velikyj: www. problémů domluvíte, i když neumíte rusky.
cz.velykiy.com.ua
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Jací jsou Ukrajinci?

Jak je to s ježděním v přírodě, jsou tam
nějaká omezení?

V horách, když jsme narazili na civilizaci,
tak nás pouštěli ochotně i přes své
pozemky, neváhali i doběhnout nás, aby
otevřeli branky přes své pastviny a rádi si
i popovídali. Většinou i ochotně pomůžou,
když máte nějaký problém a každopádně
vždycky poradí, kam dál, nebo, kde to
nejde apod. Je fajn, že se tam bez velkých

No asi to moc legální nebude, ale jsme
tam tolerováni. Přeci jenom je to turistika,
která jim tam nějakou tu hřivnu přinese
(většinou se dá platit i eury). Zase záleží
na tom ubytování a jaký vliv na okolí
má majitel. Rozhodně se vyplatí chovat
se slušně a nic neničit, nebo nehonit na
pastvinách dobytek…
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Tažná síla:
3000 lb (1361 kg)

CUB 3 (ocelové lano) - 8 990,-

Tažná síla:
3000 lb (1361 kg)

Tažná síla:
4000 lb (1814 kg)

Jak je to s benzínem? Měl jsi někdy problémy
s jeho kvalitou?

.: r o z h o v o r :.

CUB 3 S (syntetické lano) - 10 990,-

CUB 4 (ocelové lano) - 11 990,-

Tak benzín tam tak kvalitní jako u nás není,
ale třeba karburátor u mého TGB schroustá
všechno. Hoši od stříkaček EFI si občas
stěžují, že jim to střílí a vynechává.

Na co je potřeba si dávat pozor?

Tažná síla:
4000 lb (1814 kg)

Na vodku…

Na jakých strojích jsi tam jezdil, je něco, co
se tam nehodí?

CUB 4 S (syntetické lano) - 13 990,-

Jezdil jsem tam převážně s TGB Blade
550, ale i z Arctic Catem 700 EFI a dávám
přednost prodlouženým verzím. Stabilita
ve výjezdech a sjezdech u delších čtyřkolek
je znát, a extrémních kopců tam potkáte
opravdu dost…

Adaptéry k navijákům:

Co si můžeme z Ukrajiny odvézt na památku,
co za to stojí?
Nezapomenutelné
a přírody.
Otázky: Dan Pejzl
Foto: ASP Group

zážitky

z

hranic

YAMAHA GRIZZLY 660 ..................*399,- / 1290,YAMAHA GRIZZLY 550/700 ...........*499,- / 1390,SUZUKI KINGQUAD 700/750 ..........*499,- / 990,CAN-AM OUTLANDER ....................*499,- / 990,POLARIS GRIZZLY 660 .................*699,- / 1290,TGB BLADE / TARGET ......................*1,- / 1290,ACCESS MAX4 / MAX5 .....................*1,- / 990,* Cena adaptéru při zakoupení spolu s navijákem COME-UP.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
ASP Group s.r.o. - Autorizovaný dovozce navijáků
COME-UP do České a Slovenské republiky.
adresa: Náměstí 13, Žebrák psč: 26753
tel.: 311577222 email: info@aspgroup.cz
HLEDÁME NOVÉ PRODEJCE
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