
 
Činnosť sekcie jazdeckej turisticky Klubu slovenských turistov za rok 2012/2013. 

Rok začal pokračovaním schvaľovaní jednotlivých úsekov jazdeckej trasy „Okruh Záhorie“. 
 
Okruh má dĺžku cca 350 km.  
Okruh Záhorie: Bratislava (Kačín) - Malé Karpaty (hrebeňovka) - Stará Myjava - Cetuna – Sobotište – 
Skalica – Kopčany – Lanžhot – Moravský sv. Ján – v dotyku s riekou Morava do Bratislavy. 
 
Úsek popri Morave je predbežne dohodnutý s majiteľom územia Povodie Dunaja. Bol nám prisľúbený 
tzv. „polygón“ z Moravského Jána do Bratislavy. V súšasnosti prebieha doťahovanie detailov so 
zakresľovaním trasy do máp PD.  
Fa Agropartner a starosta Plaveckého Podhradia nám schválili prejazd Malými Karpatmi v ich 
katastrálnom území. V Plaveckom Podhradí sa chystá v auguste slávnostné zahájenie činnosti 
jazdeckej stanice v areáli fy Agropartner. Vďaka Ing. Chovanovi predsedovi SJF súhlasili s priebehom 
jazdeckej trasy územím Karpát aj členovia (starostovia) MAS Podhoran, ktorý zahŕňa 15 obcí od 
Jabloňového po Prietrž. 
 
Spolupráca pokračuje s Kopaničiarskym regiónom MAS Myjava, ktorých snahou je prepojenie jazdeckej 
trasy od Prietrže po Sobotište. 
 
Ostáva nám ešte úsek Sobotište - Skalica, ktorý by sme chceli prejednať s dotknutými obcami do konca 
roka. 
 
Dlhodobá cezhraničná spolupráca KST s RC Schlosshof v Rakúsku v rámci projektu EÚ bola ukončená 
účasťou zástupcov KST na medzinárodných vozotajských pretekoch v Schlosshofe, kde bol projekt 
„V sedle a záprahu popri rieke Morava“ v rámci slávnostného večera prezentovaný. Projekt 
spopularizoval úsek a tzv. vozotajskú trasu popri Morave z Olomouca až do Bratislavy. 
 
V súčasnosti prebieha rokovanie s jazdeckými stanicami na južnej Morave a napojenia   
 
Ostatné aktivity? 
01.01.2013 - Prejazd okolia Sobotišťa  
18.01.2013 - Účasť KST a SJT na Regiontour 2013 v Brne 
25.01.2013 - Účasť KST a SJT na Slovakiatour 2013 v Bratislave 
15.03.2013 - Účasť členov SJT na Jarnej výstave shirských koní v Anglickom (článok v Životný štýl 
a kôň) 
20.04.2013 - Prejazd Valticko – Lednickým areálom (článok v Životný štýl a kôň) 
27.04.2013 - Stretnutie priateľov jazdeckej turistiky JK Betty – Bukovec. (cca 70 koní) 
01.05.2013 - Účasť členov SJT na pretekoch v Ranč Ladná 
05.2013 - Účasť členov SJT na Sobotištskej 15-ke (jazdci išli 30 km) 
23.05.2012  - Žrebčín Kopčany – stretnutie v rámci projektu  
25.05.2013 - Stretnutie priateľov jazdeckej turistiky Agropartner Plavecké Podhradie 
01.06.2013  - V sedle a záprahu popri rieke Morava v zámku Schlosshof (účasť KST, SJT) 
28.06.2013 - Stretnutie s predstaviteľmi obce Barnhadsthal ohľadom prepojenia jazdeckej trasy cez 
Hohenau a prepojenie trasy z Bernhardsthalu na Břeclav do Ranču Ladná. 
 
 
V Bratislave 2.7.2013 
 
Ing. arch. Michal Hučko – predseda SJT KST 


