HISTÓRIA OBCE RÁZTOČNO
Ráztočno sa vyvíjalo ako stará slovanská
osada, čo dokazujú vykopané hroby z
prelomu 10.-11.st. V roku 1430 osada
pod názvom ROZKOCHNA patrila
hradu Bojnice, bratom Nofriovcom. Obec
bola doložená v r. 1429 pod názvom
Raztosnya, v r. 1773 Rasztoczno, v r.
1920 Rástočno a od r. 1927 Ráztočno.
V r. 1530 vpadli do obce turecké vojská
pod vedením Amoráta. V 16. st. bolo
Ráztočno najväčšou osadou Handlovskej
kotliny.
Obyvatelia
sa
zaoberali
poľnohospodárstvom, chovom dobytka,
povozníctvom,
výrobou
metiel,
pokrovcov, predajom ovocia v Kremnici,
chodili na sezónne poľnohospodárske
práce. V období rokov 1975 – 1990 k
Ráztočnu patrila dnešná samostatná obec
Jalovec.
Súčasťou katastrálneho územia obce
Ráztočno
je rekreačné stredisko
Remata. Ide o stredisko s celoročným
rekreačným využitím rekreácie a
zimných športov. Nachádzajú sa tu
lyžiarske vleky a zjazdovky, kúpalisko,
ubytovacie a stravovacie zariadenia.
Názov Remata je odvodený z latinského
slova „heremita“ alebo „eremita“, čo
znamená pustovník. Nálezy zvyškov
murovaného kostola, rozbitý zvon,
dubové truhly, ale i povesti potvrdzujú,
že na území Rematy bola v minulosti
pustovňa.

SPRIEVODCA
NÁUČNÝM
CHODNÍKOM

PRAVIDLÁ NÁUČNÉHO
CHODNÍKA
1. pohybovať sa len po vyznačených
cestách a chodníkoch
2. správať sa ticho a disciplinovane
3. neničiť lesné porasty a neplašiť zver
4. nepoškodzovať
informačné
panely
náučného chodníka
5. neznehodnocovať prírodné prostredie
odpadkami
6. dbať na osobnú bezpečnosť

Výskyt divej zvery:
-

diviačia zver december január,
mláďatá marec apríl,
jelenia a srnčia zver celoročne,

Občasný výskyt medveďa hnedého.

R EMATA - RÁZ TOČNO
Projekt bol podporený z Programu obnovy dediny
2010 a spolufinancovaný z rozpočtu obce Ráztočno.
Na realizácii projektu sa podieľali: autorka: Mgr.
Jana Oláhová, starosta obce Ráztočno RSDr. Tomáš
Konuš,

členovia

OZ

Condriena,

zástupcovia

urbárskeho spoločenstva a dobrovoľníci z obce.

Sprievodca náučným chodníkom poskytuje
základné údaje o náučnom chodníku Remata –
Ráztočno.

Trasa:
železničná stanica Remata ↔ rázcestie, smer
Horský hotel Remata ↔ bukovo-smrekový les
↔ Bralová skala ↔ lúky na Bralovej skale ↔
Sklenianske lúky ↔ Ráztočnianske lazy ↔
Hájska skala ↔ železničná stanica Ráztočno

Náučný chodník (NCH) Remata je
samoobslužný, obojsmerný a vedie cez
rekreačné stredisko Remata, ktoré je
súčasťou územia obce Ráztočno. Ďalej
vedie cez Sklenianske lúky, Ráztočnianske
lazy až do obce Ráztočno.
Územie NCH je zaujímavé najmä
geologickou rôznorodosťou. Prechádza cez
dva geomorfologické celky, a to konkrétne
cez Kremnické vrchy (vulkanické pohorie)
a pohorie Žiar (jadrové pohorie). Línia
stretu dvoch horských celkov Kremnické
vrchy a pohorie Žiar vedie pozdĺž cesty
z Rematy do obce Sklené.

Dĺžka: 8,5 km
Prevýšenie: 475.6 m
Čas prechodu: 4 až 4.5 hod
Náročnosť terénu: stredná
Dostupnosť celoročná
Zameranie: polytematické
Vstup: bezplatne
Zastávky náučného chodníka: 12

Zaujímavosti :
Na trase náučného chodníka sa nachádzajú dve
prírodné pamiatky :
- Jaskyňa na Lazoch
( vyhlásená v r. 1995)

Legenda: popis informačných tabúľ
základné údaje o NCH
železničná trať Handlová – Horná Štubňa
rekreačné stredisko Remata a obec Ráztočno
bukovo-smrekový les
lúky na Bralovej skale
Bralová skala
Kremnické vrchy
Sklenianske lúky
Ráztočnianske lazy
Hájska skala
Ráztočnianska vyvieračka a história obce
Ráztočno
12. základné údaje o NCH.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

-

Hájska jaskyňa
( vyhlásená v r. 1994).

