
Náučný turistický chodník Veľké Dravce – Veľký Bučeň 
 

Opis východiskovej situácie a zámer projektu: 

 V blízkosti obce sa nachádza vrch Veľký Bučeň (514,3 m.n.m.), ktorý  je dominantou 

miestneho okolia. Návštevníkom sa naskytuje možnosť panoramatického výhľadu na 

Lučeneckú kotlinu a jej okolie. Pôvodne neexistoval žiadny priamy a bezpečný turistický 

prístup k vyššie spomínanému vrchu pre obyvateľov obce Veľké Dravce ani pre návštevníkov 

a turistov. Vzhľadom na tieto skutočnosti prichádzali mnohí o možnosť bezpečne sa dostať 

na vrch Veľký Bučeň. Za týmto účelom bol spracovaný projekt, ktorého zámerom bolo 

vytvorenie miestneho náučného turistického chodníka, aby sa rozšírili možnosti trávenia 

voľného času pre obyvateľov obce a jej návštevníkov, turistov i rekreantov na vodnej nádrži 

Veľké Dravce a taktiež dosiahnuť jeho náučnú funkciu v environmentálnej oblasti, aby 

návštevníci náučného turistického chodníka mohli rozvíjať svoje environmentálne povedomie.  
 

Zhrnutie priebehu a výsledkov realizovaného projektu: 

 Projekt s názvom „Náučný turistický chodník Veľké Dravce – Veľký Bučeň.“ sa zrealizoval 

vďaka Nadácii Orange v spolupráci s Obecným úradom Veľké Dravce, Klubom slovenských 

turistov, Štátnou ochranou prírody – Chránená krajinná oblasť Cerová Vrchovina, Lesmi SR 

a láskavých dobrovoľníkov. Náučný turistický chodník začína na vodnej nádrži Veľké Dravce 

(198 m.n.m.) a vedie cez obec Veľké Dravce, les až na samotný vrch Veľký Bučeň (514,3 

m.n.m.). Trasa chodníka (od vodnej  nádrže  Veľké Dravce na vrch Veľký Bučeň) je v dlžke 8,7 

km a výstup trvá približne 2,5 - 3 hodiny. Po trase novovybudovaného náučného turistického 

chodníka je umiestnených celkovo 5 informačných tabúľ, ktoré návštevníkov informujú o 

miestnej flóre a faune, o histórii obce Veľké Dravce, o vrchu Veľký Bučeň ako aj o spôsoboch 

ochrany prírody. 

Projekt priespel k rozšíreniu možností trávenia voľného času tak miestnych obyvateľov ako aj 

okolitých obcí. Projekt je neoceniteľným prínosom aj z hľadiska zvyšovania 

envieronmentáleneho povedomia návštevníkov náučného turistického chodníka. Na 

projekte sa podieľalo približne 11 dobrovoľníkov.  

Realizácia  projektu trvala štyri mesiace - v období od augusta 2014 do novembra 2014. 

Tento projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie Orange. Srdečné poďakovanie za 

spoluprácu pri realizácii tohto projektu patrí týmto ľudom: Viera Rubintová – starostka obce, 

Eva Belanová, Milan Sojka, Juraj Kelement, Alexander Gál, Karol Tóth a tiež všetkým 

láskavým dobrovoľníkom.  


