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Banícke domy – Nová Lehota

Putovanie po úpätí
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POHORIA VTÁČNIK

Vďaka časopisu Životný štýl a kôň, mediálnemu partnerovi sekcie jazdeckej turistiky pri KST, sa
širšia jazdecká verejnosť nielen zo Slovenska dozvedela o prebiehajúcom značení a vytváraní
jazdeckých trás. Vznikla široká medzinárodná spolupráca so snahou zosumarizovať jazdecké
trasy a prepojiť ich s jazdeckými trasami v Čechách a Rakúsku. V okolí Handlovej vzniká silná
skupina jazdeckej turistiky, ktorá sa rozhodla tiež pomôcť vytvorením jazdeckého okruhu po
úpätí pohoria Vtáčnik, prechádzajúceho cez tri okresy a cez dva kraje Slovenska. V tomto čísle
vám priblížia trasovanie prvej časti tohto okruhu.

N

adšenci jazdeckej turistiky z troch rôznych stajní
zo stredného Slovenska sa
rozhodli po predchádzajúcej facebookovej komunikácii pre spoločné putovanie nádherným krajom
úpätia pohoria Vtáčnik, ktoré zároveň zaznačili do GPS súradníc
pre ďalšie použitie pri schvaľovaní
tejto jazdeckej trasy.

Jazdecký areál sv. Františka

TRASA:
Handlová – Trubín
Trubín – Revištské Podzámčie
Revištské Podzámčie – Jazdecký areál sv. Františka
STANICE NA JAZDECKEJ TRASE:
Stajňa Handlová – Pstruháre
(Vojtech Bujna 0908 465 934)
Trubín – Bolfov majer
(Denisa Bolfová 0948 058 814)
Hliník nad Hronom– Ranč Zlatý vrch
(Lenka Búciová 0910 275 550 lenka.buciova@gmail.com)
Vtáčnik – Horné Hámre – Jazdecký areál sv. Františka
(Peter Švaral 0917 071 860, Ing. Lýdia Lukyová,
0917 537 391, info@farm.sk)

Popod hrad vedie cesta smerom
na Horné Hámre – Župkov. Tu
naša cesta smeruje do kopcov, do
Jazdeckého areálu sv. Františka,
kde sme naše putovanie ukončili.
Prenocovanie v krásnom jazdeckom areáli a doobedňajší aktívny
oddych dobili všetkých účastníkov
novou energiou. Poniektorí si vyskúšali aj novú krytú jazdiareň a
poobede sa celá partia vybrala na
cestu späť. Pätnásť jazdcov z troch
stajní prešlo cez okresy Prievidza,
Žiar nad Hronom a Žarnovica, dva
kraje Trenčiansky a Banskobystrický, spolu vytrasovali 55 km úsek a
prešli spolu 110 km.

Putovanie začala partia ľudí z
Handlove – stajňa Pstruháre, smer
Bolfov majer v Trubíne. Po ceste,
ktorá sa začína v blízkosti rekreačnej oblasti Remata, sú pekné
výhľady na skalnaté bralá Bielej
skaly, Malého a Veľkého Gríča – vyhasnuté sopky nad hlavami Handlovčanov. Po ceste míňame Hand-
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lovský rybník a prechádzame cez
obec Nová Lehota, ktorá je bohatá
na starú architektúru kamenných
domov nemeckých baníkov. Atrakciou obce je aj zákonom chránená
sekvoja v záhrade opustenej fary.
Pokračovaním smerom na Žiar,
pozdĺž Lutilského potoka míňame
Dérerov mlyn a motorest Dubník.
Odtiaľ je už na dohľad Bolfov majer
v Trubíne, kde sme sa rozhodli prenocovať. Na druhý deň ráno spolu s
priateľmi z Bolfovho majera sme sa
vydali na cestu smer Prestavlky –
Horná Ždáňa, s krásnym výhľadom
na Žiarsku kotlinu. Začínajú sa výhľady na Hron. Súčasne z Hliníka
nad Hronom vyrazila ďalšia partia
kamarátov z Ranča Zlatý vrch.
Naše cesty sa spájajú v Revištskom
Podzámčí, pod zrúcaninou gotického hradu Revište. Toto miesto je
známe aj tým, že sa tu konali Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata, s
účasťou 700 zlatokopov z 30 krajín
sveta.

www.zivotnystyl.eu
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