Trasa na Ráztočianske lazy cez Bralovú skalu
V Handlovej nasadáme na vlak, ktorý nás odvezie do Rematy – na miesto, kde
sa naša pešia túra začína. S prvou tabuľou
náučného chodníka, oboznamujúcou nás
s jeho parametrami a charakteristikou, sa
stretáme hneď na železničnej zastávke
Remata (01).
Chvíľu postojíme, prečítame si,
čo nás dnes čaká a môžeme sa pobrať
v ústrety krásnej rematskej prírode.
Prejdeme cez železničnú trať
a ďalšia tabuľa náučného chodníka nás vovedie na lesný chodník – smer Horský hotel
Remata (02).
Po pár metroch vychádzame
z lesa na asfaltovú cestu a pokračujeme
miernym stúpaním až k horskému hotelu
Remata.
Prejdeme
poza
hotel,
obídeme chatkovú časť a s pohľadom
upretým k Bralovej skale, ku ktorej
smerujú naše kroky, vstupujeme na
nespevnenú cestu a o chvíľu do lesa (03).
Ideme rovno, po lesnom
chodníku, vyjdeme z lesa na spevnenú
cestu spájajúcu Rematu s obcou Sklené
(04).

Pokračujeme po ceste asi 10 až
15 minút opustíme chodník a odbočíme
doprava (05).

Po prudkom stúpaní sa
ocitneme na Sklenianskych lúkach. Radosť
z krásnej prírody okolo nás kazia stĺpy
a drôty elektrického vedenia ťahajúce sa
ponad lúku (06). Po vydýchaní sa, ideme
ďalej. Opäť nás čaká namáhavá cesta do
kopca, ktorá signalizuje, že sme k Bralovej
skale čoraz bližšie (07).

čer

Konečne sme hore, teraz sa už stačí orientovať podľa
červenej značky, ktorá nás spoľahlivo dovedie k
šiestemu stanovišťu náučného chodníka – k Bralovej
skale.
Obdivujeme výhľad – pod nami rematská dolina s horským hotelom,
železničným nadjazdom a lyžiarskym svahom a v diaľke ako na dlani mesto
Handlová (08).
Vraciame sa späť
na Sklenianske lúky, tentoraz
nás tam dovedie červená
značka. Prechádzame okolo
tabule „Lúky na Bralovej
skale“
a vchádzame
do
„tunela“ z lesného porastu.
O chvíľu
smerujeme cez Sklenianske
lúky ďalšej tabuli náučného
chodníka a k rozcestníku, ktoré čnejú v diaľke pred nami (09).
Po modrej značke sa vydávame
smerom do obce Ráztočno.
Pozorne si všímame označenie na
stromoch, aby sme nezišli z trasy
náučného chodníka.
Približne o pol hodinu prichádzame
na Ráztočianske lazy – ďalšie
stanovište chodníka (10).
Pred chatkou sa dá posedieť, pokochať
výhľadmi na okolitú prírodu s kopcom
Bôrová a pokračujeme ďalej.

Lesným chodníkom – stále po
modrej značke – sa dostaneme na ďalšiu skalnú
vyhliadku – Hájsku skalu (11), ktorá ponúka
výhľady na obce handlovskej doliny. Pod
Hájskou skalou sa nachádza verejnosti
prístupná jaskyňa s rovnomenným názvom.
Strmým chodníkom zostupujeme
nadol. Popri drevenom kríži (12) zastúpime na
širokú lesnú cestu.
O pár minút sa ocitáme na križovatke (13).

a

Ideme rovno, cestou vedúcou dolu do obce.
A je už na nás, aký koniec trasy zvolíme – či
sa až do konca budeme riadiť modrou značkou
a prejdeme všetky stanovištia náučného
chodníka končiaceho pri železničnej stanici
v Ráztočne (14) alebo sa necháme viesť cestou
(15) a spoznáme tunajšiu obec trochu bližšie.
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Náučným lesným chodníčkom na
Ráztočianske lazy

