
Lyžiarska trasa HNILÍKY – JAVORINA (vodiaca farba modrá) 
Modrá trasa v dĺžke 8,7 km, ktorá začína v lokalite Hnilíky v Starej Turej, je smerovaná 
z juhu na sever ku smerovníku Lazy a ďalej až po smerovník KRIŽOVATKA DO STRÁNÍ 
ležiaci na štátnej hranici s Českou republikou. Od smerovníka KRIŽOVATKA DO STRÁNÍ 
je možné pokračovať po červenej značke až na Veľkú Javorinu, vzdialenú od východiskového 
bodu na Hnilíkoch v Starej Turej 11 km, alebo po štátnej hranici západným smerom na Starú 
Myjavu. Od smerovníka Lazy, vzdialeného od Starej Turej – Hnilíky 5,7 km smerom na 
severozápad, začína aj trasa B (zelená). 
Trasa je prevažne mierne stúpavá, okrem kilometrového úseku od smerovník Lazy po lokalitu 
s miestnym názvom Prostredná, kde trasa prudšie stúpa a vyžaduje viac lyžiarskych zručností. 
Trasa A /modrá), spojená s červenou trasou medzi smerovníkmi KRIŽOVATKA DO 
STRÁNÍ a MIČOVKA, vedúcou po štátnej hranici s Českou republikou, tvorí s trasou B 
(zelená) okruh začínajú a končiaci pri smerovníku Lazy. 
Na nástupné miesto sa dá dostať osobným automobilom po ulici Hlubockého, avšak 
parkovanie je tam pomerne obmedzené, možné iba pozdĺž cesty. Lepšie možnosti parkovania 
sú pri základnej škole vzdialenej 400 m na ulici Komenského. Nástupné miesto je vzdialené 
od železničnej a autobusovej stanice 1,6 km. Ďalším nástupným miestom, vhodným hlavne 
pri nedostatku snehu v nižších polohách, je miestna časť Lazy, s možnosťou parkovania na 
tvrdom lesnom sklade v nadmorskej výške 585 m a v blízkosti smerovníka Lazy.  
Trasa je vedená v prvej časti nezalesneným územím, potom prechádza cez les zvaný Dúbrava 
patriaci mestu Stará Turá, opäť ide poľnohospodárskou krajinou až po miestnu časť Lazy, kde 
pokračuje v lesoch mesta Stará Turá. Z trasy je výhľad severným smerom na Veľkú Javorinu, 
východným smerom na vrch Roh a kopanice v okolí Lubina, južným smerom na pohorie Malé 
Karpaty a Považský Inovec, pričom smerom na juhovýchod je vidieť Čachtický hrad 
a smerom na juhozápad Bradlo.  
 
Lyžiarska trasa LAZY – MIČOVKA (vodiaca farba zelená) 
Zelená trasa v dĺžke 4,9 km, ktorá začína pri smerovníku Lazy, je smerovaná najskôr na 
severozápad a po prejdení 0,6 km sa stáča na sever. Po prejdení 1,8 km na lesnom sklade 
Penáze trasa opäť mení smer na juhozápad a na ďalšom lesnom sklade (po 1,0 km) mení smer 
na sever až ku smerovníka MIČOVKA ležiacom na štátnej hranici s Českou republikou. Od 
smerovníka MIČOVKA je možné pokračovať východným smerom po červenej značke okolo 
smerovníku Lazy 8,4 km, alebo po štátnej hranici západným smerom na Starú Myjavu. 
Na trase sa striedajú mierne stúpania a klesania, iba posledný 1,3 km úsek po poslednej zmene 
smeru na sever má prudšie stúpanie. Trasa B (zelená), spojená červenou trasou medzi 
smerovníkmi MIČOVKA a KRIŽOVATKA DO STRÁNÍ, vedúcou po štátnej hranici 
s Českou republikou, tvorí s trasou A (modrá) okruh začínajúci a končiaci pri smerovníku 
Lazy. 
Na nástupné miesto v miestnej časti Lazy sa dá dostať osobným automobilom a je vhodný 
hlavne pri nedostatku snehu v nižších polohách. Možnosť parkovania je na tvrdom lesnom 
sklade v nadmorskej výške 585 m v blízkosti smerovníka Lazy. 
Trasa je situovaná v lesoch mesta Stará Turá, je vedená zalesneným územím a iba 
v záverečnej časti ide cez horskú lúku Mičovka.  


