Rekreacná dolina
Najpohodlnejšia
trasa
Malachovského
náucného
chodníka vedie lesnou asfaltovou cestou popri horskom
potoku Malachovka, trávnych lúckach, starých chatových
osadách, upravených studnickách a náucných tabuliach
s oddychovými lavickami. Ani nie 1km nad obcou je
ob/'úbená rekreacná lúka Pod Skalkou s lúcnymi
ihriska mi, ohniskami, turistickými sedeniami, šind/'ovým
prístreškom, mostíkmi cez horskú bystrinu. Na spodku
lúky je východisko viacerých tematicky odlišných
náucných trás - aj s orientacnou mapou doliny a jej
zaujímavostí.

Banský chodník ,
Trasa Banského chodníka vedie najprv strmými lesnými
chodníckami Malého a Velkého banského okruhu - popri
stredovekej štôlni, dnom velkej povrchovej bane, cez
lesnú oblast Cipkové jamy s množstvom starých
tažobných jám, ciest a háld, až na vyhliadkovú lúku na
svahoch Nemeckého vrchu. Po návrate na lesnú asfaltku
trasa vedie starými lesmi cez krásnu lúku Fišiarka, popri
novodobých baniach, cez najvýnosnejšiu historickú
banskú oblast Pri jazere, ponad bane Krpcová až po
najstaršie bane okolo pramena Grófov obed.
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Prírodovedný chodník

Trasa Prírodovedého chodníka vedie z rekreacnej lúky
Pod Skalkou okolo horského potoka, popod malé
Kamenné more, cez malú tiesnavu Malachovky k
Malachovskému vodopádu. Od horárne Ortúty trasa
odbocuje strmým lesným chodníkom na pohodlnú lesnú
zvážnicu z Horných Pršian, lesmi popod Dolnú skalu
prechádza popri Ladových dierach, upravenom prameni
Grófov obed, starými jedl'obukovými lesmi poza Krpcovú
až po Ortútske jazierko - vzdialený ale malebný prírodný
kút Malachovskej doliny.

(SI Prírodovedné okruhy
z

hlavných trás Malachovského
náucného
chodníka
budú
odbocovat
kratšie
okruhy
prírodovedného
zamerania.
Okruh Skalka vedie z rekreacnej lúky na
blízke lesné bralo. Pripravovaný
okruh Dolná skala
povedie na jedno z najkrajších vyhliadkových brál doliny.
Okruh Malachovské
skalky poniže obce povedie cez
Chránený
areál s krásnymi
výhl'admi na Malachov,
Banskú Bystricu aj Nízke Tatry. Okruh Ortútske lúky
povedie krásnymi kvetnatými horskými lúkami, aj popri
anomálii so "šedou" trávou, ktorá je následkom dávneho
spracovania ortutovej rudy.
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Postova cesta
Pripravovaná
trasa Poštovej cesty bude viest starými
lesmi po strmej, ale kedysi dôležitej horskej ceste medzi
a Kremnicou.
Trasa
stredovekou
Banskou
Bystricou
povedie
od Ortútskeho
jazierka
popri pralese
pod
Hornou
skalou, popri
lesnej skale
tabul'ou grófa
Radvanského,
cez horskú turistickú križovatku Tri kríže
na chrbte Kremnických vrchov s dalekými výhl'admi na
Nízke Tatry, Vel'kú Fatru a Banskú Bystricu s okolím,
až po Hostinec - terajšiu horskú chatu so sezónnou
možnost'ou obcerstvenia.
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Pripravovaná
trasa Historíckého
náucného
chodníka
"Hrádok-Malachov"
bude viest z rekreacnej lúky Pod
Skalkou cez lyžiarske stredisko Malachov na zalesnený
vrch Hrádok, na ktorom stálo staroveké hradisko. Cez
lúky s dia/'kovými výh/'admi dalej trasa povedie do úzkych
uliciek Malachova so zachovanými
objektmi pôvodnej
/'udovej architektúry
(vrátane plánovaného
obecného
múzea), popri šindl'om krytých oddychových miestach v
centre obce a popri historickom Teremovom mlyne ku
starej prachárni (výrobni pušného prachu) na Stupách.
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