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Prvý úsek 80 km jazdeckej trasy

„Veľký okruh Záhorie“
			

sa vyznačí ešte v tomto roku!

Autor textu a foto: Ing. arch. Michal Hučko

Trasa pre jazdeckú turistiku sa začína pod Červeným mostom v Bratislave,
poprípade na Železnej studienke. Devín je v prípade Veľkého okruhu Záhorie konečnou stanicou. Samozrejme, okruh sa dá uskutočniť aj opačným
smerom z Devína na Železnú studienku. Celý okruh má cca 380 km.
Predstavíme si prvý cca 80 km úsek vedúci zo Železnej studienky cez Biely kríž,
Pezinskú Babu, Vápennú, Brezinky, Záruby do Dobrej Vody. Tento úsek je v konečnom schvaľovacom procese a fyzicky by sa mal vyznačiť značkami jazdeckej turistiky v druhej polovici roku 2014.

T

ento prvý úsek vo veľkej časti
kopíruje Štefánikovu magistrálu. Štefánikova magistrála
je turistická magistrála na Slovensku, spájajúca Devín s Bradlom.
Magistrála je značená červeným turistickým značením a na Bradle nadväzuje na ďalší úsek Cesty hrdinov
SNP. Je totožná s medzinárodnou
turistickou trasou E8 a turistickou
trasou 0701.

hraničným priechodom Hainburg
– Bratislava-Petržalka vchádza na
územie Slovenskej republiky. Od nás
E8 pokračuje do Poľska a odtiaľ by v
budúcnosti mala trasa E8 pokračovať
cez Ukrajinu a Rumunsko do Bulharska, kde sa končí vo Svilengrade
pri tureckej hranici. Do budúcna sa
nevylučuje ani pokračovanie E8 do
Turecka. Trasu E8 absolvovalo už aj
zopár jazdcov.

Európska diaľková trasa E8 v súčasnosti vychádza z Írska na pobreží Atlantického oceánu. Pokračuje územím Británie, kde sa končí
v Liverpoole. Následne vstupuje
v holandskom Rotterdame na európsky kontinent. Potom prechádza územím Nemecka a Rakúska a

Tento 80 km úsek je ideálne si rozdeliť na tri dni po cca 25 – 30 km. Popri
trase sa nachádzajú jazdecké stanice v dostatočnom počte po oboch
stranách Malých Karpát, čo zaručuje bezproblémový prechod aj pre
menej skúsených jazdcov.
Hneď prvá stanica sa nachádza po
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cca 10 km jazdy v Marianke v JK
Fiaker, o pár kilometrov ďalej v obci
Borinka vás privíta Dvor pod Cihelňou a následne v meste Stupava
si môžu jazdci aj kone oddýchnuť v
jazdeckom areáli Karlov Dvor. Tento
úsek ponúka množstvo prírodných
a historických zaujímavostí ako
Dračí hrádok, Biely kríž, Pajštúnsky
hrad či kaštieľ v Stupave. 25 km od
východiskového bodu sa nachádza
dedinka remesiel a umenia Abeland. Toto miesto
odpor účame
ako
záver

www.zivotnystyl.eu

prvého dňa. Pre jazdcov je pripravený malý domček omietnutý hlinou
a pre kone výbeh. Prejsť si malú dedinku a posedieť si večer pri ohni s
manželmi Abelovcami a ich deťmi je
pekným zakončením prvého dňa.
Druhý deň po napojení sa na hrebeň
je možné prejsť východnú stranu
Karpát a navštíviť Areál zdravia Rozálka v Pezinku, jazdecké stanice v
okolí Častej či hrad Červený kameň.
Druhý deň je ideálne zakončiť po cca
ďalších 25 km v Plaveckom Podhradí v jazdeckom areáli Agropartner.
Možnosť ustajnenia koní v boxoch,
ubytovanie s možnosťou návštevy
wellness centra poskytujú jazdcom
nadštandardné podmienky pre
strávenie nielen jednej noci v tomto
areáli.
Okolie Plaveckého Podhradia najmä
výstup s koňmi na hrad Pajštún či
návšteva prírodných zaujímavostí,
ako sú Pohanská, Klokoč, Bukovina
či v neďalekom okolí Deravá skala,
Kršlenica, Nové pole a Kamenec,
vás prinútia ostať v tomto areáli ešte
aspoň jeden deň.
Vstupom do Plaveckého Podhradia sme vstúpili aj do centra OZ
Podhoran. OZ zjednotilo 14 obcí a
na podnet a propagáciu starostov
týchto obcí sa zapojili ďalší – ako
podnikatelia a neziskové organizácie pôsobiace na tomto území.
Zakladajúcimi obcami OZ PODHORAN sú obce Jabloňové, Pernek,
Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš,
Plavecký Peter, Prievaly, Cerová, Jablonica, Osuské, Hradište a Prietrž.
Posledným úsekom tejto trasy je 30
– 35 km úsek Plavecké Podhradie –
Dobrá Voda. Na tomto úseku je možnosť návštevy hradu v Smoleniciach,
Ostrého kameňa, hradu Kolrátka a v
Dobrej Vode opäť návšteva hradu.
Vďaka OZ Podhoran a úzkej spolupráci s Klubom slovenských turistov
sa tento úsek jazdeckej trasy stane
prvým oficiálnym vyznačeným
úsekom „Veľkého okruhu Záhorie“!
Máme sa teda na čo tešiť.

JAZDECKÉ STANICE V NAPOJENÍ NA TENTO 80 KM ÚSEK TRASY:
01. TJ Karpatia 		
			
02. Devínske jazero
			
03. JK Fiaker		
			
04. Dvor pod Cihelňou
			
05. JA Karlov Dvor
			
06. Ranch Abeland		
			
			
16. Agropartner		
			
30. Margitin dvor 		
			
31. Koniareň Častá
			
32. Areál zdravia Rozálka
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