
Popis trasy

Náučný chodník Tuhár - Bralo začína v centre obce Tuhár. Od tohto bodu až po koniec trasy 
pod vrchom Bralo kopíruje zelenou značený turistický chodník, takže ak ste na zelenej 
značke, idete správne. Pozdĺž trasy sa nachádza 7 informačných stanovíšť.

Trasa je nenáročná, je vhodná aj pre rodiny s deťmi, či seniorov. Stúpanie je na jej dĺžke 
3,4 km rozložené rovnomerne, ako môžete vidieť aj na výškovom pro�le trasy v spodnej 
časti tejto strany. Prevažná časť trasy vedie lesným terénom, len necelý kilometer od 
začiatku trasy po stanovište č.3 ide po asfaltke. Čas potrebný na prejdenie celého náučného 
chodníka tam aj späť je cca 4-5 hodín kľudným tempom, pri ktorom sa počíta aj s časom na 
oddych, výstup na vrch Bralce, obdivovanie prírody a preštudovanie si info-panelov.
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Výškový profil trasy

Popis trasy

Náučný chodník Tuhár - Bralo začína v centre obce Tuhár. Od tohto bodu až po koniec trasy
pod vrchom Bralo kopíruje zelenou značený turistický chodník, takže ak ste na zelenej 
značke, idete správne. Pozdĺž trasy sa nachádza 7 informačných stanovíšť.

Trasa je nenáročná, je vhodná aj pre rodiny s deťmi, či seniorov. Stúpanie je na jej dĺžke
3,4 km rozložené rovnomerne, ako môžete vidieť aj na výškovom pro�le trasy v spodnej
časti tejto strany. Prevažná časť trasy vedie lesným terénom, len necelý kilometer od
začiatku trasy po stanovište č.3 ide po asfaltke. Čas potrebný na prejdenie celého náučného
chodníka tam aj späť je cca 4-5 hodín kľudným tempom, pri ktorom sa počíta aj s časom na
oddych, výstup na vrch Bralce, obdivovanie prírody a preštudovanie si info-panelov.
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vážený
návštevník

základné údaje 
 o chodníku:

Vitajte v Tuhárskej doline!
Tento malebný kút Novohradu v 
sebe skrýva nespočetné množstvo 
krás a zaujímavostí. V divokých 
lesoch môžete okrem živých 
„pokladov” v podobe vzácnych 
druhov rastlín a živočíchov vidieť aj 
pozoruhodné kamenné útvary a 
jaskyne na vrchu Bralo, ktorý je 
cieľovou zastávkou náučného 
chodníka.
 
Vydajte sa na výlet po Náučnom 
chodníku TUHÁR - BRALO a dozviete 
sa zaujímavé historické súvislosti 
od čias osídľovania tejto oblasti až po 
súčasnosť. Spoznáte ďalšie zaujímavé 
lokality v chotári, oboznámite sa s miestnou 
faunou, 'órou a hubami ako aj s geo-
logickým vývojom tunajších vrchov zvaných 
Ostrôžky. Na vrchu Bralce nájdete turistický 
prístrešok, tzv. Zrub Bralce, takže ak ste 
dobrodružne naladený, môžete tu aj prenocovať 
a Vaše potulky po Ostrôžkach si predĺžiť na dva, či 
viac dní. Z vrchu Bralce máte možnosť pokračovať 
na Jánošíkovu skrýšu a Budinskú skalu, kde je 
ďalšie miesto vhodné na táborenie. Z tohto smeru 
vedie ďalej značený turist. chodník na najvyšší vrch 
Ostrôžok na území Novohradu- vrch Javor (821m 
n.m.). Opačným smerom sa dostanete do Políchna, 
odkiaľ pokračuje značená trasa na vrch Lysec, ktorý je 
ďalšou z dominánt pohoria Ostrôžky. Prajeme Vám 
príjemný pobyt na novohradských vrchoch!

Dĺžka trasy: 3,4 km

Vzdialenosť vzdušnou čiarou: 2,96 km

GPS - začiatočný bod: 48.42864, 19.50623

GPS - koncový bod: 48.42846, 19.46621

Nadmorská výška - začiatočný bod: 376 m

Nadmorská výška - koncový bod: 777m

Výškový rozdiel: 399 m

Celkové stúpanie: 401 m na 3,3km trasy

Celkové klesanie: 1,7m na 105m trasy

Celkový uhol sklonu trasy: 7,68°

Maximálny sklon na trase: 22,50°
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súčasnosť. Spoznáte ďalšie zaujímavé 
lokality v chotári, oboznámite sa s miestnou 
faunou, 'órou a hubami ako aj s geo-
logickým vývojom tunajších vrchov zvaných
Ostrôžky. Na vrchu Bralce nájdete turistický 
prístrešok, tzv. Zrub Bralce,ee takže ak ste 
dobrodružne naladený, môžete tu aj prenocovať 
a Vaše potulky po Ostrôžkach si predĺžiť na dva, či 
viac dní. Z vrchu Bralce máte možnosť pokračovať 
na Jánošíkovu skrýšu a Budinskú skalu, kde je 
ďalšie miesto vhodné na táborenie. Z tohto smeru 
vedie ďalej značený turist. chodník na najvyšší vrch
Ostrôžok na území Novohradu- vrch Javor (821m 
n.m.). Opačným smerom sa dostanete do Políchna, 
odkiaľ pokračuje značená trasa na vrch Lysec, ktorý je c
ďalšou z dominánt pohoria Ostrôžky. Prajeme Vám 
príjemný pobyt na novohradských vrchoch!
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O B E C T U HHHH ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ RRpohorie Ostrôžky
Obec Tuhár leží na východnej hranici pohoria Ostrôžky. Je to horský krajinný celok 
vnútorných Západných Karpát v oblasti Slovenského stredohoria vytvorený rozsiahlou 
sopečnou činnosťou v priebehu neogénu. Nadmorské výšky sú v rozmedzí 300 až 800 m. 
Najvyšší vrch Ostrôžok je Ostrôžka (877 m n. m.). Najvyšším bodom Ostrôžok na území 
Novohradu je Javor (821 m n. m.). Ostrôžky okrem najsevernejšej časti zasahujú celé do 
Novohradu. Hranica medzi Novohradom a Zvolenskou stolicou prebiehala po hlavnom 
hrebeni Ostrôžok (Pľutov vrch (741 m n. m.), Šrobka (525 m n. m.), atď. 
Pohorie Ostrôžky je bohaté na pozostatky sopečnej činnosti (Budinská skala, Kamenné 
vráta, Bralce...). V Tuhárskom chotári sa nachádza jediný mramorový lom na Slovensku. 
Bohaté, prevažne bukové lesy a rozsiahle pastviny z minulosti sú domovom divej zvery od 
rysa, či medveďa, až po pĺšika a vzácne vtáctvo. Keď vyjdete na planinu je to ako v safri 
parku. Príroda ponúka svoje bohatstvo aj človeku, najmä cez letnú sezónu, keď môže byť 
rekreácia v lese spojená aj s užitočnou činnosťou: zber húb, lesných plodov, či byliniek stále 
patrí medzi najväčšie vášne mnohých miestnych ľudí, rovnako ako kedysi.

obec Tuhár
Obecný úrad Tuhár, Tuhár č. 56, 985 12 TUHÁR,  IČO: 316 482, DIČ: 202 125 1034     
tel.:+421/ 47/ 4377621, e-mail: obecnyurad@tuhar.sk, www.tuhar.sk
Miestny klub turistov: KST Bralo Tuhár, www.kst.tuhar.sk

Pre obec Tuhár vyrobila spol. Karpaty Slovakia s r. o.  |  2018
Mapový podklad a grafický dizajn:  Andrej Rapco 
Texty:  Andrej Rapco, Karpaty Slovakia s.r.o.
karpatyslovakia@gmail.com
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google mapa:

Preh ad stanovíš
Náučný chodník Tuhár - Bralo má 7 informačných stanovíšť. Každé je vybavené 
info-panelmi s nasledovnými témami:

Stanovište 1
 0 km, 376 m n.m., GPS: 48.42865, 19.50615

• O OBCI TUHÁR 
• POMNÍK PADLÝCH TUHÁRČANOV V 1. SVETOVEJ VOJNE

Stanovište 2
 270 m, 393 m n.m., GPS: 48.42836, 19.50364

• ĽUDOVÁ IZBA
• TUHÁRSKY MRAMOR

Stanovište 3
 0,9 km, 426 m n.m., GPS: 48.42845, 19.49596

• HUBY
• OSTATNÉ JASKYNE

Stanovište 4 - PRíSTREšOK
 2,4km, 612 m n.m., GPS: 48.4324, 19.47769

• HISTÓRIA PÁLENIA UHLIA 
• VTÁKY TUHÁRSKEJ DOLINY

Stanovište 5
 2,75 km, 667 m n.m., GPS: 48.43151, 19.47311

• STUDNIČKY A PRAMEŇ TUHÁRSKEHO POTOKA
• PORASTY A LESY TUHÁRSKEJ DOLINY

Stanovište 6
 3,25 km, 738 m n.m., GPS: 48.42895, 19.46766

• GEOLOGICKÝ VÝVOJ OSTRÔŽOK
• ŽIVOČÍŠSTVO TUHÁRSKEJ DOLINY

Stanovište 7
 3,4 km, 777 m n.m., GPS: 48.42846, 19.46621

• BRALO, BRALCE, JASKYŇA POD BRALCAMI
• FLÓRA TUHÁRSKEJ DOLINY
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