Spoznávanie Račianského chotára
s nordic walkingom!
Manuál pre jednotlivcov a malé skupiny
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Začiatok trasy je na Peknej ceste (my sme začínali registráciu
v komunitnom centre Stará jedáleň na adrese Pekná cesta 4A)
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Druhá zastávka je hneď vedľa Hospodárskeho dvora napravo, kde
sme mali nordic walking inštruktáž. Trasa ide popri potoku medzi
vinohradmi.
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Tretia zastávka je pri Vodnej nádrži Vajspeter.

4

Nasledujúca náučná tabuľa hovorí o levanduli pretože
pán Brychta - vinár, začal pestovať vinič spolu s levdanduľami.
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Potom príde zastávka Horáreň Krasňany (Pekná cesta),
kde je mierné stúpanie a prejdete aj okoľo včelých úľov.
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Kamenné tváre oblasť, ktorá je spájaná s rôznymi teóriami.
Posúďte sami.

7

Posledná zastávka rodinné vinárstvo Hulanský na Vtáčikovej ceste.
Z Kamenných tvárí sa na dané miesto môžete dostať rôznymi
trasami. Odporúčame mať pri sebe GPS navigáciu v telefóne.
MAPU NÁJDETE HNEĎ NA DRUHEJ STRANE MANUÁLU.
NA KONCI NÁJDETE AJ KVÍZ S OTÁZKAMI. VEĽA ŠTASTIA!
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Mapa trasy (5,6 km)
1. Štart Pekná cesta alebo Kadnárova 7
2. Hospodársky dvor rázcestie - Nordic
walking tabuľa
3. Vodná nádrž Vajspeter
4. Levanduľová vinica - tabuľa Levanduľa
5. Horáreň Krasňany
6. Kamenné tváre (Žaby)
7. Koniec trasy - Hulanský rodinné
vinárstvo Vtáčikova cesta

2. Nordic walking
1

2

3

Počiatky Nordic Walking sú datované od roku 1930, kedy fínski
bežeckí lyžiari využívali nordic walking pri letnej príprave. Na
praktizovanie nordic walking používali klasické bežkárske palice.
Prvé palice na nordic walking sa začali vyrábať v roku 1996. Práve
vtedy sa začala táto športová aktivita aktívne propagovať, začali
sa organizovať inštruktorské kurzy a zaužíval sa názov "nordic
walking".
Benefity nordic walking
Výhodou nordic walking je, že sa pri ňom zapája celé telo. Je to
vhodná aktivita na chudnutie a zlepšenie telesnej kondície. Pri
nordic walkingu kráčame v aeróbnom tepovom rozmedzí, 110 -140
úderov za minútu. Pri takomto tepe sa spaľuje tuk, avšak treba sa
takto hýbať aspoň trikrát do týždňa, ak chceme mať viditeľné
výsledky.

Pri nordic walkingu sa nezapája len telo, ale i hlava - a to pravá aj
ľavá hemisféra. Je to preto výborná prevencia proti Parkinsonovej
či Alzheimerovej chorobe a skleróze. Táto aktivita je vhodná nielen
pre seniorov, ale pre kohokoľvek, kto má sedavé zamestnanie.
Zdroj: internet
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3.Vodná nádrž Vajspeter
1

Vajspeter je dávnejšie pomenovanie pre časť viníc v Račianskom
chotári. Vtedy na viacerých miestach siahali vinice pomerne vysoko
a ich množstvo postupne klesalo a stále klesá.
Na strmších svahoch prudké dažde poodplavovali pôdu a odhalili
kamenné podložie. Kameň bol v minulých storočiach veľmi
žiadaným stavebným materiálom hlavne pre mestskú architektúru.
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Vodná nádrž Vajspeter je pôvodne zatopený kameňolom. Teraz je
tam pekná vodná nádrž aj s lavičkami. Je to ďalšie príjemné miesto
na oddych či posedenie s občerstvením nad Račou.
Podľa oficiálnych údajov malú vodnú nádrž Vajspeter vybudovali
až v roku 1974 prehradením Vajspeterského potoka. Voda sa mala
používať na závlahu viníc alebo na miešanie postrekov pre vinice v
čase väčšieho nedostatku vody.
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Toto miesto obľubujú najmä rodiny s deťmi, psíčkari a tiež
romantickí tínedžeri. Nádrž Vajspeter je skrátka idylické miesto
nad Račou, ktoré by sa aj malo zachovať.
Spracované podľa článku Andreja Ďuríčka s názvom Vajspeter:
Priehrada nad Krasňanmi a jej princezny.
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4. Levanduľa
1

Levanduľu pozná každý. Vonia, chutí, lieči, ale aj krášli naše
záhrady. Táto bylina pochádza zo západného stredomoria a jej
liečivé účinky objavili ako prví starí Rimania. Názov ,,levanduľa”
pochádza z latinského slova ,,lavare“, čo znamená v preklade
,,umývať sa”. Na svete je zatiaľ známych takmer 50 druhov
levandule, no najznámejšou je levanduľa lekárska (Lavandula
angustifolia) V 17. storočí ľudia nosili levanduľu okolo zápästia ako
náramok. Hovorilo sa, že levanduľa ochraňovala nositeľa od
nakazenia sa morom.
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Použitie levandule nie je len o kvetoch. Využiť sa dajú aj jej listy a
to, možno trochu prekvapivo, v kuchyni. Sú totiž súčasťou známej
provensálskej zmesi korenín a v menšom množstve sa pridávajú do
šalátov, k rybám alebo mäsu. Práve oblasť Provensálska je
typickým miestom pre pestovanie tejto bylinky. Provensálsko
inšpirovalo mnoho slávnych umelcov, napríklad Picassa či van
Gogha.
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To, že levanduľa odpudzuje vošky, možno mnohí viete. Ale vedeli
ste, že niektorý hmyz naopak priťahuje? Rastlinka sa často používa
v záhonoch, ktoré lákajú motýle aj včely do záhrady. Takýmto
spôsobom si môžete zvýšiť úrodu na ovocných stromoch či kroch,
ale aj plodovej zeleniny.
Zdroj: internet
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5. Horáreň Krasňany
1 Mestské

lesy Bratislava spravujú vyše 3.000 hektárov lesa vo
vlastníctve Hlavného mesta SR. Patria k nim obľúbené miesta ako
Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň
Krasňany.
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Na tom mieste bolo pred 2. svet. vojnou sídlo Mestských lesov.
Pozostatok budovy bývalej horárne, vnútri s architektonicky
cennými klenbovými pivnicami, sa podarilo zachovať. Vrch horárne
bol bohužiaľ v havarijnom stave a nedal sa už zachrániť. Pivnice sa
opravujú a budú prístupné verejnosti. V okolí bývalej horárne
rástlo aj rastie množstvo ovocných stromov. Niektoré v dobrom
stave na jar prekrásne kvitli.
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Drevinové zloženie Malých Karpát je pomerne pestré, výrazne tu
dominujú listnaté stromy. Najrozšírenejšou a zároveň hospodársky
najvýznamnejšou drevinou je buk, tvoriaci až 50 % porastovej
plochy.
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Celý areál, pôvodne prislúchajúci k horárni, a tiež okolie bývalých
muničných skladov, plánuje Mesto Bratislava spolu s podnikom
Mestské lesy spoločne rekonštruovať. Cieľom je pretvoriť ho na
veľmi príťažlivý areál oddychu pre obyvateľov rôzneho veku, ale aj
príležitostných cezpoľných turistov či cyklistov.
Zdroj: internet
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6. Kamenné tváre (Žaba)
1

2

3

Je to naozaj trochu mysteriózne, ale zrejme aj poverami
zmystifikované miesto. Na pomedzí Rače a Nového Mesta, povyše
Vajspeterského jazera na juhozápadnej strane vrchu Gašparské, sa
nachádza zvláštne zoskupenie balvanov. Na niektorých z nich
jasne vidieť opracovanie ľudskou rukou. Najviditeľnejšia je tvár na
spodnej časti zoskupenia.
Doktor Rudolf Irša vo svojej publikácii Svätyne našich predkov,
ktorá jediná toto miesto zmieňuje, vysvetľuje Žabu ako pohanskú
predkresťanskú svätyňu, ktorú využívali pravdepodobne Slovania v
okolí dnešnej Bratislavy. Svätyňu nazýva Vajce a nachádza v nej
minimálne dve podobizne - "mága" a obetný stôl aj s lievikom.
Okrem výskumu pána Iršu sa však nerobil žiadny ďalší výskum.
Hoci miesto je naozaj podmanivé a zvláštne, viacero ľudí z Rače
tvrdí, že tieto tváre sa tu ešte pred pár desaťročiami nenachádzali
a zrejme ide o historický podvod.
Povery však nenechali na seba dlho čakať. Údajne sem ľudia chodia
načerpávať akúsi silnú energiu. Iní tvrdia, že sa na tomto mieste
dejú v noci zvláštne udalosti. Každopádne, kým sa v lokalite
Kamenné tváre nevykoná archeologický výskum, môžeme veriť
čomukoľvek.
Výňatok z článku Ivora Švihrana.
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Kvíz
1. Názov Vajspeter je pôvodne:
a. názov časti viníc b. meno známeho Račana c. prezývka Rače
2. Mestské lesy Bratislava spravujú vyše:
a. 5000 hektárov lesov b. 3000 ha lesov c. 8000 ha lesov
3. Najrozšírenejšou drevinou v Malých Karpatoch je:
a. dub b. hrab c. buk
4. Začiatky nordic walking siahajú do roku:
a. 1950. b. 1970 c. 1930
5. Nordic walking palice sa začali vyrábať v roku:
a. 1980 b.1996 c. 2000
6. Názov ,,levanduľa” pochádza z latinského ,,lavare”
čo výraz znamená:
a. umývať sa b. liečiť c. voňať
7. Na svete je známych okolo:

a. 10 druhov levandule b. 30 druhov c. 50 druhov levandule
SPRÁVNE ODPOVEDE NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE.
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Správne odpovede z kvízu
1. Názov Vajspeter je pôvodne:
a. názov časti VINÍC

2. Mestské lesy Bratislava spravujú vyše:
b. 3000 ha LESOV

3. Najrozšírenejšou drevinou v Malých Karpatoch je:
c. BUK

4. Začiatky nordic walking siahajú do roku:
c. 1930
5. Nordic walking palice sa začali vyrábať v roku:
b.1996

6. Názov ,,levanduľa” pochádza z latinského ,,lavare”, čo zname
a. UMÝVAŤ sa

7. Na svete je známych okolo:
c. 50 druhov levandule
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