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V minulom čísle sme si predstavili  jazdecké okruhy v Myjavskom regióne, ktoré 
sa napájajú na Veľký okruh Záhorie. Prekročili sme hranice Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja a naše putovanie sme zakončili na Vachulovej farme nad 
obcou Sobotište. 

Zaujímavosťou je, že v obci So-
botište vybudoval v roku 2004 
Klub slovenských turistov So-

botište náučný chodník a dlhé roky 
organizuje turistický pochod tzv. 
Sobotištskú pätnástku. Tento rok v 
máji to už bol 32. ročník. Posledné 
štyri roky sa k peším turistom prida-
li aj jazdci zo širokého okolia. Medzi 
jazdeckými turistami je táto akcia 
známa ako Sobotištská tridsiatka aj 
vďaka rodákovi z tejto obce Jaromíro-
vi Orgoníkovi, podpredsedovi sekcie 
jazdeckej turistiky KST. 
Prekvapením pre mňa bol veľký 
počet milovníkov koní v tejto oblasti. 
Dlhodobo organizujú medzinárod-
né stretnutia priateľov jazdy na koni 
z Rakúska, Čiech a zo Slovenska. 
Cieľom stretnutí sú poznávacie jazdy 
okolím Sobotišťa a chotármi sused-
ných obcí a regiónov. 
Sobotištskej tridsiatky som sa pred 
rokom zúčastnil počas zakresľovania 

nových jazdeckých trás. Kone sme 
mali ustajnené na Vachulovej farme, 
z ktorej sme podnikali túry s koňmi 
do okolia.
Rozlúčiť sa s Vachulovou farmou pri 
raňajkách na terase s výhľadom na 
hrad Branč, od ktorého vás oddeľuje 

STANICE NA JAZDECKEJ TRASE A V BLÍZKOM OKOLÍ:

17. Ranč Brodské   Ľudovít Varkóczy, 908 85 Brodské
   +421 908 796 413
18. Margitin žrebčín  Ján Vajči, Margitin žrebčín, 908 41 Šaštín-Stráže
   +421 905 589 241, jan.vajci@gmail.com
19. U malej Bosorky Lýdia Drozdová, 906 07 Šajdíkové Humence 320
   +421 917 839 330, drozdovalydia@gmail.com
20. Farma Dojč   Pavel Danko, 906 02 Dojč
   +421 903 171 203 paveldanko@zmail.sk
21. Žrebčín Kopčany  Mgr. Stanislav Matulík, Kollárova 1146, 908 48 Kopčany
   +421 905 206 768
22. JK Skalica  Zuzana Lastovičková, 909 01 Skalica 
   +421 948 887 997, michall@ehs.sk, recepcia@grafobal.sk 
23. Mokrý Háj  Marián Muráň, 908 65 Mokrý Háj, jazdec-podkováč  
   +421 907 963 458
24. PD Dubovce   Ing. Katarína Ondrušová, 908 62 Dubovce   
   +421 905 724 989, ondrusek@stonline.sk 
25. Klus-klus-klan  Ľudovít Čambala, 908 63 Koválovec 6
   +421 903 177 405, lajacambala@zoznam.sk
26. Dvor Sobotište  Jaromír Orgoník, Sobotište 73, 906 05 Sobotište
   +421 918 666 101, jaroo@zoznam.sk 
27. Polákov dvor  Branislav Polák, 906 05 Sobotište
   +421 907 123 360
28. Vachulova farma Renata Hůšťová, U Kutálkov, 906 05 Sobotište
   +421 907 219 737, farmavachula@gmail.com

údolie naplnené rannou hmlou, je ne-
zabudnuteľný zážitok.

Z Vachulovej farmy sme čoskoro na 
hrebeni s prekrásnym výhľadom na 
Malé Karpaty, vyslnenú Senicu, hrad 
Branč a Myjavskú pahorkatinu.

Cez jazdeckú stanicu Polákov dvor 
sa po strmom stúpaní dostávame 
cez osadu Havran na najvyšší bod 
katastra obce Častkov, vrchol kopca 
Havran (542 m n. m.). Zastávku tu 
spríjemní vraj stále otvorený bufet 
a možnosť umiestnenia koní do 
výbehu. Z osady Havran prechádza 
trasa cez Chvojnicu, ktorá leží v Bie-
lych Karpatoch pod masívom Žalos-
tinej (622 m n. m.). Na území Bielych 
Karpát dokázali lesy, lúky, políčka 
a typické roztrúsené kopaničiarske 
osídlenie s prvkami pôvodnej ľudovej 
architektúry vytvoriť dokonalý ma-
lebný celok. Trasa pokračuje na Ko-
válovské lúky, z ktorých je výhľad na 
vrchy Králiček, Dubový vrch, Rich-
tárku a okolité lazy. Cez vrch Čupy 
(574 m n. m.) sa po spevnenej lesnej 
ceste  dostávame k horárni Krížnica 
(411 m n. m.), odkiaľ je neďaleko obec 
Koválovec s jazdeckou stanicou so 
zaujímavým názvom Klus-klus-klan. 
Stanica poskytuje ubytovanie, ustaj-
nenie aj stravovanie. Z Koválovca je to 
kúsok do obce Mokrý Háj, kde sa na-
chádza ďalšia jazdecká stanica, ktorej 
majiteľ poskytuje v prípade straty 
podkovy aj  podkúvačské práce.
V blízkosti Mokrého Hája sa na úpätí 
Bielych Karpát rozprestiera prímest-
ská rekreačno-turistická oblasť Zlat-
nícka dolina. Domáci túto oblasť ne-
nazvú inak ako Skalické hory, z ktorej 
je to do Skalice – cieľovej stanice dňa, 
iba 7 kilometrov
Celková dĺžka jazdeckej trasy úseku 
Vachulova farma – Skalica je 28 km.
V meste Skalica odporúčame koňom 
aspoň jednodňový oddych, aby si 
jazdci mohli pozrieť zaujímavos-

ti mesta, medzi ktoré patrí aj Baťov 
kanál. Táto unikátna vodná cesta do-
stala oficiálne meno Baťov kanál 1. 
mája 2002 za účasti Tomáša Baťu ml. a 
obnovil sa tak ľudový názov „Baťák“. 
Plavebná trasa Baťovho kanála sa 
začína v Čechách prístavom v Otroko-
viciach (v Baťove) a končí sa na sloven-
skom území v prístave v Skalici.
Ďalší úsek jazdeckej trasy pokračuje 
zo Skalice do Žrebčína Márie Terézie 
v Kopčanoch. Meria 21 km. Prechádza 
barokovou krajinou popri Holíčskom 
kaštieli s možnosťou prejdenia histo-
rickej aleje ku kostolíku sv. Margity 
do Žrebčína v Kopčanoch. V tomto ob-
jekte sa nachádza centrum jazdeckej 
turistiky a vznikla tu aj prvá oficiálna 
jazdecká stanica na Slovensku.


