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JAZDCI Z RAKÚSKA
			

objavujú Záhorie

Z Rakúska cez Moravu na Slovensko do pohoria Malých Karpát.
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oniku Mang, jazdeckú turistku z Wultendorfu, som
spoznal dávnejšie pri realizácii rakúsko-slovenského cezhraničného projektu „V sedle a záprahu
popri rieke Morave“. Pri poslednom
našom stretnutí sme sa rozprávali aj
o realizovaní jazdeckej trasy „Veľký
okruh Záhorie“. O tri mesiace po
našom rozhovore som dostal mailom
krátku informáciu. Vyrážame k vám
na cestu do neznáma. Štart, jazdecký
klub vo Wultendorfe cez Bernhardsthal, Lanžhot, Hodonín, Kopčany,
Sobotište, Plavecké Podhradie, Červený Kameň s cieľom v Margitinom
Dvore pri Dubovej.

cez Dyje k zámočku Pohansko. Prechodom cez oblasť Dyjsko-moravských mokradí južne od Lanžhotu
poobede dorazili k rieke Morave.
Pozdĺž Moravy proti prúdu prešli
do Hodonína, kde sa prekročením
Moravy dostali na Slovensko. Odtiaľ
opäť popri rieke Morave, ale tentoraz
po prúde, sa po pár kilometroch pred

nimi objavil historický objekt bývalého cisársko-kráľovského žrebčína
v Kopčanoch. Unavených jazdcov
srdečne privítal správca žrebčína
Stanislav Matulík s rodinou. Tento
deň bol pre jazdcov najnamáhavejší
s viac ako 60 kilometrami, početnými, skôr divokými prechodmi cez
potoky, ale nádhernou krajinou,

14. mája vyrazili 3 jazdci z malej malebnej vinárskej dedinky Wultendorf
pri Staatzi na päťdňovú jazdeckú
púť až do Malých Karpát. Prvá etapa
ich zaviedla do jazdeckej stanice k
našim spoločným priateľom z Bernhardsthalu, ktorý sa nachádza kúsok
od slovenských a českých hraníc.
Napriek zlej predpovedi počasia s
dažďom, zimou a búrkami, prvú
50-kilometrovú trasu z Wultendorfu cez kopcovité lesy Falkensteinu
do Herrnbaumgartenu, ďalej popri
malých potôčikoch a po poľných cestičkách do Bernhardsthalu absolvovali v príjemnom počasí. Leo Janka,
šéf miestnej jazdeckej stanice v Bernhardsthale, už dlhodobo spolupracuje so skupinou jazdeckých turistov z okolia Sobotišťa a zúčastnil sa
s členmi svojho jazdeckého oddielu
už mnohých turistických akcií na
Slovensku.

Piaty deň sa začal mrholením. O 8.00 hod. sa stretli
na spoločných raňajkách, ktoré mali naplánované
ešte pred cestou. Príjemné prostredie, zachmúrené
počasie a nekončiaci sa rozhovor predĺžili raňajky
až do obeda. Posledná a vlastne najkratšia etapa ich
zaviedla cez hrebeň Malých Karpát do cieľovej stanice Margitin dvor pri obci Dubová, k rodine Heldovcov. Kone pustili do výbehov pri úpätí Karpát s
výhľadom na hrad Červený Kameň. Po 35 kilometroch piateho dňa sa takto skončilo náročné putovanie krásnou slovenskou prírodou.
„Národy spájajúca jazdecká trasa dlhá 250 kilometrov s prevýšením 3 700 metrov cez neskutočne
krásnu krajinu sa stala vďaka priateľskej pohostinnosti našich hostiteľov, ako aj vzornej starostlivosti o naše kone nezabudnuteľným zážitkom.
Ďakujeme, na toto turistické putovanie si zachováme krásne spomienky.“

Druhý deň sa začal taktiež pochmúrne, ale bez dažďa. Pre jazdcov ideálne
počasie. Z Bernhardstalu po prekročení hraníc sa o chvíľu dostali na
Moravu a cez malý drevený mostík
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Tretí deň sa začal dažďom. No od rána pani Matulíková rozmaznávala hostí výbornými raňajkami
a následne ich s manželom previedla po žrebčíne
a múzeu. Nakoľko jazdcov čakala kratšia etapa,
počkali, kým dážď ustane, a vydali sa na cestu cez
nekonečné polia do Radimova, odtiaľ cez les pri
Oreskom do Bielych Karpát s cieľom tretieho dňa
v Sobotišti. Ubytovanie mali zabezpečené na Vachulovej farme vysoko nad Sobotišťom. Aj napriek
tomu, že prišli neskoro, to bol krásny, pohodový
večer s milou hostiteľkou, majiteľkou jazdeckej
stanice Renatou Hůšťovou. Táto etapa bola dlhá
40 tvrdých kilometrov, ale bohatá večera pomohla
všetkým rýchlo zabudnúť na námahu a útrapy tretieho dňa.
Štvrtý deň ich mladá jazdkyňa odprevadila do
Hornej Doliny k rieke Myjave, popri ktorej putovali až do Jablonice. Odtiaľ vstúpili do lesov Malých
Karpát a popri zrúcanine Korlatka sa dostali k
vodnej nádrži Buková. Počas prestávky ich kulinársky rozmaznával hostinský, ktorého poznali z prechádzajúcich ciest, a tým sa, samozrejme, prestávka
výrazne predĺžila. Kone sa zatiaľ spokojne pásli na
šťavnatej lúke. Dobre oddýchnutí sa cez nádhernú
lesnú dolinu dostali do Plaveckého Petra, ďalej planinou k rieke Rudave, ktorá leží na hranici uzatvoreného územia Vojenského obvodu Záhorie. Popri
ňom prešli až k Plaveckému Podhradiu, kde na začiatku obce leží veľký jazdecký oddiel JK Agropartner. Aj tam už bolo všetko pre pútnikov pripravené
a po 55 kilometroch sa posilnili dobrou večerou.

reklama

ktorá v jazdcoch zanechala hlboký dojem. Stanislav Matulík je členom sekcie jazdeckej turistiky
pri KST, ktorá rakúskym jazdcom zabezpečovala
ubytovanie po celej trase na Slovensku. Stanica v
historickom žrebčíne bola v 2007 zapísaná ako prvá
oficiálna stanica jazdeckej turistiky na Slovensku.

Monika Mang, Marcus Bühringer a Michael Mörkenstein z Wultedofu
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