z bane hlušina na haldu. Na Konštantín sa
dostaneme odbočkou vpravo, smerom na ul.
Náhradné pole.
4.
Odbočka na ul. Náhradné pole je
vľavo medzi rodinnou zástavbou. Trasa
pokračuje betónovou cestou až do cieľa

Trasa Konštantín
Popis trasy: trasa vhodná aj pre rodiny s deťmi, mierne náročná,
vychádzkovým tempom cca 40min.
Konštantín – zaujímavosti: Jazero Konštantín bolo pôvodne pole, na
ktorom sa kedysi ťažilo hnedé uhlie. Po skončení ťaženia uhlia sa vyhĺbené
jamy začali zapĺňať vodou, ktorá vytvorila jazero slúžiace v dnešnej dobe na
rekreáciu.
Smer trasy:
1. Od Námestia baníkov smerom k NsP – trasa vedie betónovým
chodníkom. Na tomto úseku trasy je zaujímavosťou banské múzeum,
ktoré je v súčasnej dobe ešte v rekonštrukcii a jeho otvorenie je
plánované na koniec augusta 2014. Zároveň sa
pred ním nachádza informačná tabuľa
banského
náučného
chodníka.
Súčasťou
banského
náučného chodníka je aj lokalita
Konštantín.
2. Od NsP smer baňa Handlová – popod železničný most smerom vľavo
po ul. Štrajková až po baňu Handlová.
Ťažba uhlia v bani Handlová začala
v roku 1913.
3. Od bane smerom po ul. Štrajková –
trasa pokračuje asfaltovou ulicou, ktorá
sa mení na betónovú cestu. Na konci
ulice vidieť po ľavej strane „Šodronku“
– miesto, kde sa kedysi vyvážala

trasy. Po pravej strane
vidieť Kňazov vrch –
miestny
názov
–
„Fafunberg“, ktorý je 876
m n. m. Je vysunutý
z hlavného
hrebeňa
Vtáčnika – západne od
Handlovej.

Po ľavej strane je
viditeľnou
dominantou
Veľký Grič (971,5
m n. m.). Je
výrazný bralnatý
vrchol v
pohorí Vtáčnik.
Nachádza sa v
severovýchodnej
časti pohoria, nad
mestom Handlová

5. Konštantín – postupne sa po betónovej ceste dostaneme na rázcestie,
ktoré vedie cez smrekový les. Už z tohto miesta vidieť nádrž Konštantín.
Miesto je vhodné na posedenie, oddych v prírode, ale tiež na opekanie
a pre registrovaných aj rybolov. Kúpanie v rybníku je zakázané.

6. Z Konštantína sa dostanete späť betónovou cestou, prípadne môžete
využiť viditeľný chodník cez les v spodnej časti nádrže. Vyvedie Vás
spodnou časťou na betónovú cestu. v časti Náhradné pole môžete
postupovať smerom vľavo na ul. Ligetská, po ktorej sa dostanete späť
k NsP
a do
centra
mesta.

Prajeme Vám príjemný oddych v tichom prostredí, kde môžete načerpať
nové sily do ďalších dní.

