
Životný štýl a kôň  

25

Životný štýl a kôň 

jún 2013

Te
xt

 a
 fo

to
 : 

In
g.

 a
rc

h.
 M

ic
ha

l H
uč

ko

V sedle a záprahu
Lednicko-valtickým areálom

Pri realizácii cca 300 km 
jazdeckého turistické-
ho okruhu Záhorie sme 
začali (Sekcia jazdeckej 
turistiky) začiatkom tohto 
roka hľadať možnosti 
prepojenia tejto trasy 
do Čiech a Rakúska. S 
Rakúšanmi sme sa do-
hodli na priechodoch v 
Hohenau s napojením 
na ich jazdecké trasy. Vo 
vybavovaní je brod cez 
Moravu v časti Devínska 
Nová Ves – Schlosshof. 
S jazdeckými turista-
mi v Českej republike 
vďaka dlhoročnej spo-
lupráci sme sa napojili 
na jazdecké okruhy pri 
Hodoníne cez hraničný 
priechod Šaštín-Stráže a 
na jazdecké trasy v okolí 
Břeclavi cez hraničný 
priechod Lanžhot.

V polovici apríla som dostal 
ponuku od Petra Vlašica, 
„šerifa“ Ranča Ladná, ktorý 

sa nachádza neďaleko Břeclavi, 
zúčastniť sa prejazdu Lednicko-val-
tickým areálom. Prejsť koňmi týmto 
areálom bolo vždy mojím snom, 
takže slovo dalo slovo a 20. apríla 
som stál v Petrovom areáli s fotogra-
fickým batohom na chrbte, priprave-

ný na zážitok, ktorý prekonal všetky 
moje očakávania.
Všetci zúčastnení hneď zrána 
previezli svoje kone a povozy do 
malej obce Úvaly, kde bol štart celej 
akcie. Ja som sa ako zahraničný 
hosť a fotograf dostal do záprahu 
s holandskými poníkmi, ktorý 
viedol hlavný vedúci Peter Vlašica. 
Až počas prejazdu som pochopil, 

prečo tento záprah pracovne volajú 
„rýchla strela“.

Ešte pred opísaním celého prejazdu 
mi dovoľte, aby som vám priblížil 
tento areál. Rozkladá sa na ploche 
zhruba 200 km² a je považovaný za 
najväčšie človekom vymodelované 
územie v Európe. Túto oblasť na po-
medzí Moravy a Dolného Rakúska v 
priebehu 18. a 19. storočia sformoval 
kniežací rod Lichtenštajnovcov do 
podoby akéhosi prírodného parku. 
Lednicko-valtický areál je pretkaný 
spevnenými cestami, ktoré sa dajú 
prejsť pešo, na bicykli a, samozrej-
me, na koni či v záprahu. 
Lichtenštajnovci často absolvovali 
vychádzky areálom na koňoch. 
Zatiaľ čo muži preferovali sedlo na 
konskom chrbte, dámy sa nechávali 
voziť v kočiari. 
Lednicko-valtický areál je od roku 
1996 súčasťou svetového a kultúrne-
ho dedičstva UNESCO. Majestátne 
zámky sú obklopené rozľahlými zá-
hradami. Upravené záhony pokrýva 

kvetinový koberec. Zvlnené lány 
polí prechádzajú do zelenavých 
lesov. Romantickú krajinu zdobia 
rybníky a pozdĺž upravených ciest 
stojí mnoho skvostných stavieb. To 
všetko vytvorili ruka v ruke s príro-
dou Lichtenštajnovci.

Z jazdeckého oddielu v Úvaloch 
vyrazilo cca 10 záprahov plných 
rodinných príslušníkov a priateľov 
všetkých vekových kategórií. Vozy 
boli doplnené ešte plnšími potravi-
novými košíkmi, z ktorých vykúkali 
rôzne moravské špeciality. Desať 
jazdcov dopĺňalo záprahy a kúsok 
za obcou sme vstúpili do barokovej 
krajiny pri Valticiach. Pred nami sa 
vynoril Valtický zámok, ktorý slúžil 
Lichtenštajnovcom ako „rodinný 

K našim väčším klientom, ktorým poskytujeme služby formou 
auditu, daňových konzultácií a účtovného poradenstva, patria:
•	 Trnavský	samosprávny	kraj
•	 Jadrová	a vyraďovacia	spoločnosť,	a.	s.,	Bratislava	
•	 Slovenská	elektrizačná	prenosová	sústava,	a.	s.,	Bratislava
•	 Tulip	House,	a.	s.,	Bratislava
•	 Hotel	Barónka,	Bratislava
•	 Hotel	Bránica,	Belá
•	 LD	Tatry,	a.	s.,	Bratislava
•	 Vojenské	zdravotnícke	zariadenia,	a.	s.,	Piešťany
•	 FERONA	Slovakia,	a.	s.,	Žilina
•	 VODOHOSPODÁRSKA	VÝSTAVBA,	ŠTÁTNY	PODNIK,	Bratislava		
•	 Kúpele	Trenčianske	Teplice,	a.	s.,	Trenčianske	Teplice
•	 GRAFOBAL,	akciová	spoločnosť,	Skalica
•	 VETROPACK	NEMŠOVÁ,	s.	r.	o.,	Nemšová
•	 MTI,	a.	s.,	Bratislava
•	 Fresenius	Medical	Care	Slovensko,	spol.	s r.	o.,	Piešťany
•	 Ústav	lekárskej	kozmetiky,	a.	s.,	Bratislava
•	 LYBAR	Slovensko,	a.	s.,	Piešťany
•	 FMC	–	dialyzačné	služby,	s.	r.	o.,	Piešťany
•	 Technický	skúšobný	ústav	Piešťany,	š.	p.,	Piešťany	
•	 Mlyn	Pohronský	Ruskov,	a.	s.,	Pohronský	Ruskov
•	 Mlyn	Sládkovičovo,	a.	s.,	Sládkovičovo
•	 Mlyn	Šurany,	s.	r.	o.,	Sládkovičovo

Spoločnosť TAX – AUDIT Slovensko, 
spol. s r. o., Trnava vznikla v roku 1997. 
Od roku 1997 je aj vlastníkom licen-
cie  SKAu č. 131 oprávňujúcej na výkon 
činnosti audítora. Vlastní systém ma-
nažérstva kvality ISO 9001:2008 certifi-
kovaný firmou DNV Holandsko. 

reklama

domček“. A to domček značných 
rozmerov. V štvorkrídlovej budove 
je asi sto majestátnych miestností. 
Dnes zaberá prehliadka barokového 
sídla a priľahlého parku  celé odpo-
ludnie – a to je sprístupnených len 
sedemnásť miestností. Ich barokové 
a rokokové zariadenie poskytuje sto-
percentnú predstavu o tom, ako si v 
17. a 18. storočí žili bohatí šľachtici.
Každá krajina je najkrajšia z konské-
ho sedla a o tej lednicko-valtickej to 
platí dvojnásobne. 
Z Valtíc cez lesopark sme sa dostali 
k prvému pamiatkovému objektu 
Rendezvous, tiež zvanému Dianin 
chrám. 
Lovy, hony, štvanice – klasická 
voľnočasová aktivita šľachty. O tom, 
že Lichtenštajnovci tieto zábavy 
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milovali, svedčí hneď niekoľko 
stavieb Lednicko-valtického areálu. 
Lovecké zámočky, kam sa chodilo 
sláviť; kaplnky, pri ktorých sa za 
ulovené zvieratá modlilo, a koneč-
ne Rendezvous – chrám zasvätený 
samotnej bohyni lovu Diane.
Polhodinová pauza na lúke pred 
týmto chrámom poslúžila okrem 
oddychu aj na koštovanie morav-
ských špecialít nachádzajúcich sa 
vo vozoch. Pripadal som si ako na 
šľachtickom pikniku – moravské 
koláče, mäsové výrobky, rezne, 
nakladané uhorky atď.
Po doplnení kalórií a tekutín sme 
nasadli do vozov a o chvíľu sa začali 
vynárať ďalšie zaujímavé stavby ako 
trojboká Kaplnka svätého Huberta 
či Chrám Troch grácií. Socha trojice 
nahých krásavíc, ktoré dali stavbe 
meno, zaujme na prvý pohľad. 
Dokola ich obtáča polkruhová kla-
sicistická stavba z dielne Jana Karla 
Engela.
Ďalšou stavbou, pri ktorej sme pre-
chádzali, bol Nový dvor, ktorý slúžil 
a aj v súčasnosti slúži na chov koní
Cestou pomedzi dva rozsiahle ryb-
níky sme mali možnosť vidieť Apo-
lónov chrám a Rybničný zámoček. 
Po vstupe do Ledníc sme sa ocitli 
rovno pred majestátnym zámkom. 
Lichtenštajnovci používali zámok v 
Ledniciach ako „rekreačnú chatu“, 
Lednický zámok zas navštevovali v 
lete, avšak to im nebránilo vybudo-
vať v interiéroch kúrenie, luxusné 
umyvárne, izby, jedálne a tanečné 
sály. Prízemné priestory slúžili ako 
reprezentačné sály. Prvé poschodie 
bolo zariadené na bývanie (knie-
žacie apartmány), v druhom mali 
svoje kráľovstvo deti (dnes obrazová 

galéria).
V Ledniciach sme sa zastavili v 
Hippoclube Lednice, ktorý organi-
zuje pravidelné prehliadky tohto 
fascinujúceho areálu v záprahu.
Ďalej cesta viedla k Janohradu 
– romantickej umelo vytvorenej 
zrúcanine Jánom Lichtenštajnským, 
po ktorom nesie aj názov. Obohnaná 
je meandrom rieky Dyje. Páni sa tu 
zastavovali po honoch, aby opiekli 
a zjedli ulovenú zver. O tom, že sa 
hodovalo vskutku bujaro, svedčia 
dve veci: na nádvorí plápolalo vraj 
bežne osem ohňov, v hlavnej sále 
nebol krb – rozjarení hostia kúrenie 
nepotrebovali. V hrade sa konajú aj 
svadby.
Všetky pamiatkové objekty posky-
tujú fantastickú kulisu nielen na 
fotografovanie svadieb, ale aj tohto 
prejazdu, ktorého som sa mohol 
zúčastniť vďaka priateľom z Ranča 
Ladná. 
Milé prekvapenia však pri večer-
nom posedení pokračovali, a to 
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pozvaním na záprahové preteky.
Tak som sa už ako starý známy o 
dva týždne objavil na Ranči Ladná 
na Moravskom pohári záprahových 
koní. Tu som mal možnosť vidieť, 
že tréningu koní sa venujú poctivo, 
pretože vo všetkých kategóriách, 
v jedno-, dvoj- a v štvorzáprahoch, 
získali prvé miesta. Ja som bol tiež 
spokojný, lebo aj moja obľúbená 
„rýchla strela“ – dvojica holand-
ských poníkov – s veľkým násko-
kom vyhrala.
Zaujímavosťou týchto pretekov bola 
aj kategória amazoniek, v ktorej ma 
prekvapili suverénne jazdy mladuč-
kých dievčat, čo potvrdzuje rastúci 
záujem o tento tvrdý šport nielen u 
mužského pohlavia.

Po týchto podujatiach naša spolu-
práca s Petrom Vlašicom bude po-
kračovať napojením našej jazdeckej 
trasy na Ranč Ladná a, samozrejme, 
na Lednicko-valtický areál.


