PO STOPÁCH LESNEJ ŽELEZNICE
KĽAKOVSKOU DOLINOU
Lesnícky náučný chodník

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Chránené územie: nie je
Východisko: Žarnovica – železničná
stanica alebo centrum
Trasa: Žarnovica –Horné Hámre –
Župkov – Hrabičov – Pilka – Kollárová –
Pavlova Lúčka – Megová – Podkľak –
Pilka – Žarnovica
Dĺžka: 32 km
Čas prechodu: individuálny
Počet zastávok: 12
Zameranie a typ chodníka: lesnícky,
samoobslužný, lineárny, väčšia časť
okružný, peší, letný, zimný
Náročnosť terénu: nenáročný až
stredne náročný
Nadväznosť na turistickú
značku: prepojenie na miestnu značkovú
sieť
Prístup: SAD, ŽSR Žarnovica
Rok otvorenia, garant: 2006, Obce
Mikroregiónu Kľakovská dolina: Kľak,
Ostrý Grúň a Hrabičov v spolupráci so
štátnym podnikom LESY SR Odštepný
závodom Žarnovica
Textový sprievodca: nie je
Kontakt: Mikroregión Kľakovská dolina
Obecný úrad Hrabičov
188 966 78 Hrabičov
Tel.: 045 6866120
E-mail: hrabicov@stonline.sk

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A OKOLÍ
Obce mikroregiónu Kľakovská dolina v spolupráci
so štátnym podnikom LESY SR Odštepný závod
Žarnovica vybudovali náučný chodník po trase
zrušenej lesnej železnice. Železnička od svojho
vzniku v roku 1928 až po ukončenie prevádzky
v roku 1966 zohrávala významnú hospodársku
úlohu pri zvoze dreva. Kedysi merala 34,3
kilometrov a jazdili na nej tri rušne, 50 oplenových
a 35 plošinových vozňov.

Náučný chodník je značený červenou turistickou značkou. Trasa chodníka začína v meste Žarnovica,
na železničnej stanici, alebo priamo v centra mesta. Pokračuje obcami Horné Hámre, Župkov,
Hrabičov, Pilka, Kollárová, Pavlova Lúčka, Megová, Podkľak, Pilka a následne sa vracia späť po
pôvodnej trase do Žarnovice. Chodník je prístupný v lete aj zime, je z väčšej časti okružný,
nenáročný až stredne náročný, vhodný aj pre prechádzky s deťmi. Najzaujímavejšou a zároveň
najzachovalejšou pamiatkou na chodníku je zemný most Pokuty, unikát svojej doby, postavený
z prírodného kameňa. Most je zaradený do siete Významných lesníckych miest.

Spracovalo Lesnícke a drevárske múzeum v spolupráci s jednotlivými OZ.
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