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Čo nájdete na trase chodníka
1
1A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Vstupná brána Šínweg
Dolný Šínweg (rod. Fialová
+ Róbert Šedivý)
Stredný Šínweg (Eduard Brychta)
Stredný Šínweg (Karol Križanovič)
Stredný Šínweg (Ivan Holík)
Stredný Šínweg (Ľubomí Kypus
+ Matúš Burian/Šínweg)
Krátke-Čačkov (Rudolf Rakyta)
Priehrada Vajspeter
Vajspeter (Robert Witkovský)
Longtál (Michal Kompauer)
Svätý Urban
Slobodné (Vinárstvo Hulanský)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Saurisle (Benedikt Žitný, Kollárovci)
Genofond Frankovky modrej
Záhumenice nad kostolom (Miloš Máťuš, OZ Terroir Rača)
Nemecký kultúrny dom a jeho pivnice
Vstupná brána Fixle (Lednárovci, Brychta, Zacharda)
Bohoslužobný ornát Márie Terézie (Račianska izba)
Ruža (Pavel a Ľubica Lednárovci)
Tále (Združenie Thall)
Krivé (Villa Vino Rača + Kamil Gajdošík)
Ahoj Briežky nad Figarom (Vladárovci)
Cídle II. (Vinárstvo Adams Family)
Vinica Mautnár (Kajo Križanovič)
Obecná záhrada
Záhumenice nad kostolom (Vinárstvo Žitný & Lakota)
Cyklotrasa JuRaVa

Cykloturistika cez vinice
Cyklochodník sa z juhovýchodu plynulo napája
z cyklotrasy JuRaVa po ulici Kamilkova. Na jej konci
je povrch trasy prevažne hlinený. Vedie cez účelové
komunikácie vinohradmi, neskôr sa po Fongovej
ceste opäť zvezie na asfalt cez Knižkovu dolinu okolo
kúpaliska a genofondu do najtypickejšej časti starej
Rače na Alstrovu ulicu. Odkiaľ po asi 2,5 km vystúpa
opäť do vinohradov. Trasa nie je ťažká, no na terén sa
odporúča mať horský alebo gravel bicykel. Celá trasa

meria niečo cez 7 km a nastúpa asi 140 výškových
metrov. V prvej a tretej tretine na vás čakajú krásne
výhľady na Svätý Jur, Vajnory, ako aj Bratislavu a široké
okolie. Ostré stúpania sa na cyklochodníku takmer
nevyskytujú - pre jazdcov so slabšou kondíciou
odporúčame eBike alebo menšie úseky potlačiť.
Najťažšie stúpanie pred priehradou Vajspeter je možné
obísť, zdatnejší cyklisti to v pohode vytiahnu. Počas
jazdy neodporúčame požívať alkoholcké nápoje!

Oddychové
miesto

legenda

Zaujímavé
miesto

Vinohrady
a vinohradníci

Občerstvenie

Pamiatky
a zaujímavosti

Projekt podporil:

Otestujte svoje
znalosti o Rači
a jej vinohradoch

Užite si
vinice na bicykli

Ako sa vyznáte v račanskom chotári, čo viete o jeho histórii,
osobnostiach a zaujímavostiach, ktoré sa s ním spájajú?
Pripravili sme pre vás zábavný a vari aj trochu poučný test.
Prajeme príjemnú zábavu pri jeho absolvovaní ;-)
* Správnu odpoveď zakrúžkujte

Obnovená vinica Tál

Priehrada Vajspeter
Šinvegskú vodnú nádrž v lokalite Vajspeter
budovali od roku 1970, priehradu napustili
a uviedli do prevádzky v roku 1974. Okrem
zadržiavania vody v rámci protizáplavových
opatrení slúžila aj na zavlažovanie
vinohradov JRD ČSSP Rača a tiež ako
zásobáreň vody na miešanie postrekov
pre družstevné vinice. Hrádza má výšku
12 metrov, podľa projektu bol maximálny
objem nádrže 27 000 metrov kubických.

Genofond Frankovky modrej

Pozýva vás Rača:

Hlavné
mesto
vína
www.racanskychodnik.sk
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Genofond je na prvý pohľad vinica
ako každá iná. Má rozlohu 1125 metrov
štvorcových a nachádza sa za farskou
záhradou rímskokatolíckeho Kostol sv.
Filipa a Jakuba. Práve rímskokatolícka
cirkev poskytla račianskym vinohradníkom
priestor na zriadenie tejto unikátnej vinice.
Autormi myšlienky boli Jaroslav Beladič
a tiež Peter Záruba, známy odborník na
vinohrady a šľachtiteľstvo. Vďaka tomu boli
v genofonde zasadené štepy Frankovky
modrej vo všetkých deviatich klonoch
a z deviatich chotárov na Slovensku aj
v Českej republike. Očká z tejto vzácnej klonovej kolekcie majú slúžiť
vinohradníkom pri výsadbe nových viníc.

Nemecký kultúrny dom
Budova postavená v roku 1943 zo zbierok
a darov bola strediskom vinohradníkov
a kultúrnym domom nemeckej menšiny.
Projekty vypracoval miestny rodák –
architekt Eduard Praschag (1911-1996),
ktorý sa stal po 2. svetovej vojne súčasťou
odsunu nemeckých obyvateľov. Súčasťou
objektu sú červená lisovňa prispôsobená na
vysypanie čerstvo poobereného hrozna do
mlynčeka a lisu a rozľahlé klenbové pivnice
s dômyselný vetraním a odkanalizovaním.
an
Tvoria ju 3 trakty.

1. Akej odrody hrozna sa v
račianskom vinohradníckom
chotári pestuje najviac?
a.) Frankovka modrá
b.) Müller Thurgau
c.) Chardonnay

8. Ako sa volá najväčší
zrevitalizovaný vinohrad v
Rači za posledných 10 rokov?
a.) Hofnáre
b.) Táborky
c.) Tále

2. Čo znamená slovo špricňa?
a.) Nádoba na obrané hrozno
b.) Ručná striekačka
c.) Neliečiteľná hubovitá
choroba viniča

9. Ako sa volala Rača v roku
1920?
a.) Frankovkovo
b.) Račany
c.) Rastislavice

3. Ktorý pápež navštívil
v septembri 2003 Raču
a požehnal aj sochu
Sv. Urbana vo vinotéke
vinohradníckeho spolku na
Námestí A. Hlinku?
a.) Ján Pavol II.
b.) František
c.) Pius XII.

10. Aká hornina tvorí ideálny
podklad na dozrievanie
unikátnej račanskej
frankovky?
a.) Žula (granit)
b.) Pieskovec
c.) Kremeň

4. V ktorom roku sa dedina
Rača stala súčasťou
Bratislavy?
a.) 1917
b.) 1989
c.) 1946
5. Ako sa volal pytliak z Rače,
ktorý býval vo vinohradoch,
a stal sa hlavnou postavou
knihy Malokarpatský pytliak?
a.) Silvester Pančucha
b.) Štefan Skala
c.) Móric Alster
6. Kde sa nachádza Genofond
Frankovky modrej v Rači?
a.) Za farským Kostolom
svätých Filipa a Jakuba
b.) za Obecným domom
c.) za areálom Villa Vino Rača
7. Čo znamená výraz „pišla
pantu“?
a.) zväzok špeciálnej trávy na
viazanie vinohradu
b.) krátka ručná guľová zbraň
z medzivojnového obdobia
c.) nástroj, ktorý gazdinky
používali na ťahanie cesta
na štrúdle

11. Ako sa volal uhorský
palatín, ktorý neváhal použiť
úplatok 100 zlatých lekárom,
aby propagovali račianske
vína?
a.) Gróf Jozef Erdődy
b.) Matúš Čák Trenčiansky
c.) Mikuláš V. Pálﬁ
12. Ako sa volal račiansky
rodák nemeckého pôvodu,
ktorý bol autorom projektu
Nemeckého kultúrneho domu
aj s podzemnými priestormi
na spracovanie a skladovanie
vína?
a.) Samuel Jurkovič
b.) Sebastian Gschweng
c.) Eduard Praschag
13. Doplň jeden príkaz
z Desatora majiteľa a
návštevníka vinohradu: Keď
chceš slopat, prídi ...
a.) kopat!
b.) do pivnice!
c.) na rande
d.) do Kauﬂandu!
Správne odpovede:
1B, 2B, 3A, 4C, 5B, 6A, 7A, 8C,
9C, 10A, 11C, 12C, 13A

V posledných rokoch sa popri pustnúcich
vinohradoch objavujú aj pozitívne signály
revitalizácie historických viníc. V réžii
Miloša Máťuša sa revitalizuje 1,5 ha vinohrad
v lokalite Záhumenice nad kostolom,
Križanovič vysádza v Mautnároch a šestica
nadšencov investovala do záchrany 2,5 ha
vinice v lokalite Tál. Okrem záchrany
2 300 starých koreňov frankovke modrej
pribudla aj nová výsadba – zhruba
8 000 štepov.
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prikázaní
návštevníka
a majiteľa vinohradu

1. Osoba so škrabákom a špricňou
má vždycky prednosť.

2. Keď nevíš pomóct, aspoň
nezavadzaj.

3. Vo vinohrade zdravíme:
Pán Boh pomáhaj, Pán Boh daj,
v pivnici zas gazda nalévaj.

4. Nelez do rádkov v čase
obíračky, ked nechceš štekem
po krížoch.

5. Netrhaj hrozno, keď si ho celý
rok neopatroval.

6. Keď chceš slopat, prídi kopat.
7. Zapíš si za uši: Frankovke to
v Rači sluší!

8. Darebný majiteľ, horší než
fyloxéra.

9. Aj to, čo nemá plot, má svojho
vlastníka.

10. Chotár neni táborisko, ani
miesto na ohnisko.

11. Keď berieš do vinohradu psa,
ber si aj čo z neho vypadlo.

12. Víno neroste ve ﬂaši ani
v pivnici, ale na koreni - vo
v
vinici.

