
MLADOŇOVSKÁ 25 

V prípade skoršieho ukončenia pochodu prosíme o nahlásenie tejto skutočnosti na telefónnom čísle 0915 709 568. 
Potrebujeme vedieť, že ste v bezpečí.  

Popis trasy: Trasa je vyznačená bielo červenými fáborkami, na kritických odbočkách je na zemi vyznačená biela šípka. 
Časť trasy je rovnaká ako Mladoňovská 12. Za školou odbočíte vpravo do osady Olšová, potom hneď prvá odbočka vľavo, 
ďalej do strmého kopca popri kríži s lavičkou s krásnym výhľadom na Lazy, pokračujete stále do kopca popri krížoch až 
na vrchol Sibír s dvojkrížom, idete ďalej mierne dole pravo a napojíte sa na žltú značku, po nej doprava na rázcestie 
Paseky (alebo aj Krížne cesty, nachádza sa tu útulňa), pokračujete širokou zvážnicou popod žltú značku (tá je zarastená) 
až na miesto označené na mape číslom 1 (veľká plocha na zvážanie dreva a poškodená červená rampa). Tu sa odpája 
Mladoňovská 12, ktorá sa vracia cez Javorové na Lazy pod Makytou. Na tomto mieste bude samostatný smerovník. 
Pokračujete ďalej po širokej zvážnici, križujete zelenú značku. Obídete ďalej kopec Štica. Na mieste označenom 2 treba 
byť ostražitý, budú na zemi biele šípky  - odbočíte najprv prudko vľavo na širokú zvážnicu do strmého kopca a po cca 200 
metroch doprava na nevýraznú lesnú cestu (vyznačené bielou šípkou na zemi a fáborkami, nepôjdete až na Papajské 
sedlo). Napojíte sa na červenú značku. Na mieste označenom 3 , kde sa nová červená značka sa odpája od starej (nová 
ide viac vľavo takmer po vrstevnici), ktorá išla po hrebeni sa pod chodníkom nachádza studnička. Pokračujte po červenej 
značke  na Makytu a po žltej značke sa dostanete ne miesto označené 1 a po vyznačenej trase cez Javorové, okolo 
vysielača, cez Matuše a Skaličie zídete ku krčme u Hasiča a pokračujete vpravo ku kultúrnemu domu do cieľa. 

 

 



MLADOŇOVSKÁ 12 

V prípade skoršieho ukončenia pochodu prosíme o nahlásenie tejto skutočnosti na telefónnom čísle 0915 709 568. 
Potrebujeme vedieť, že ste v bezpečí. 

Popis trasy: Trasa je vyznačená bielo červenými fáborkami. Časť trasy je rovnaká ako Mladoňovská 25. 

Za školou odbočíte vpravo do osady Olšová, potom hneď prvá odbočka vľavo, ďalej do strmého kopca popri kríži s 
lavičkou s krásnym výhľadom na Lazy, pokračujete stále do kopca popri krížoch až na vrchol Sibír s dvojkrížom, idete 
ďalej mierne dole pravo a napojíte sa na žltú značku, po nej doprava na rázcestie Paseky (alebo aj Krížne cesty, nachádza 
sa tu útulňa), pokračujete širokou zvážnicou popod žltú značku (tá je zarastená) až na miesto označené na mape číslom 1 
(veľká plocha na zvážanie dreva a poškodená červená rampa). Tu sa odpája Mladoňovská 25, ktorá pokračuje zvážnicou 
ďalej. Na tomto mieste bude samostatný smerovník. Odbočíte vpravo a po vyznačenej trase cez Javorové, okolo 
vysielača, cez Matuše a Skaličie zídete ku krčme u Hasiča a pokračujete vpravo ku kultúrnemu domu do cieľa. 

 

 

 

 


