
Strážovské vrchy – 6.júl 2012, pi.

Po návrate z Prahy, kde som si v priebehu júna „odbil“ skúškové, sa dávam do kontaktu s 
Mišom Laukom – poslednú túru sme spolu absolvovali ešte skraja jari, v apríli, kedy sme 
zavítali na Baske[1]. Odvtedy, keďže počasie v máji prialo, som sa venoval skôr cyklistike. Jednu
som napokon podnikol aj v tomto týždni (Cyklo Bad Pirawarth[2]), no keďže ma dosť zmohla, 
dávam si po nej dva dni na „zotavenie“ sa.
Namierené máme do severnej časti Strážovských vrchov, v Lužiankach sa teda stretávame už 
krátko po šiestej. Vo východisku, obci Slopná pri Púchove (zjazd Beluša) sme vďaka rýchlej 
jazde diaľnicou už okolo pol ôsmej. Cieľom túry je Ostrá Malenica, dominanta okolia, ktorá so 
svojimi 909 metrami patrí v Strážovských vrchoch k tým vyšším.

Čierna zem a kúdoly dymu - požiar rúbaniska na temene Ostrej Malenice.

Zo Slopnej od kostola stúpame prašnou cestou naprieč lúkami. Hoci deň sa ešte iba začal, 
slnko už z jasnej oblohy celkom páli, teplota vzduchu stúpa. Po Podmalenicu (450 m.n.m. 8:30
hod.) sa kocháme výhľadmi na „našu“ horu, nato vstupujeme do lesa, a zhruba do polovice 
cesty k vrcholu kráčame dobre priechodnými a relatívne mierne stúpajúcimi lesnými cestami. V
druhej polovici zelená trasa vedie úzkym chodníkom, vinúcim sa riedkym, prevažne bukovým 
lesom. Sporadicky sa nám pomedzi koruny stromov otvára výhľad na podhorie. S príchodom 
do vrcholových partií cítiť zápach tliaceho dreva, obďaleč sa prevaľujú kúdoly dymu. Na 
svahoch Malenice tesne pod vrcholom horí vysušený porast, tráva i dreviny. Zatiaľ iba v malom
rozsahu, no pohľad je to i tak zlovestný. Vzápätí sa objavujú dvaja chlapi s nádržami s vodou 
na chrbtoch, ktorých sem Lesy poslali hasiť. Chvíľu im pomáhame aj my tým, že rozhrabávame
drobné ohniská. Zhorenisko sa však postupne rozširuje, vyzerá to márne. Nemám z toho dobrý
pocit, takže keď tí dvaja rezignovane odchádzajú, pokračujeme ešte kus na vrchol, kde si o 
desiatej dávame krátku pauzu. Výhľad z vápencového brala na temene Ostrej Malenice je 
obmedzený, črtá sa iba sever.
Keďže uviaznuť v lese pustošenom požiarom by nebolo príjemné ani bezpečné, na vrchole sa 
príliš nezdržiavame, schádzame späť na zelenú trasu, ktorou pokračujeme na Mojtín. Klesanie 
nás z lesa privádza do otvoreného terénu planiny Mojtínskeho krasu, kráčame prevažne 



Na vápencovom brale na vrchole Ostrej Malenice (909 m.n.m.) - Roland a Mišo.

lúkami. Slnečná páľava je dosť neznesiteľná. Do Mojtína prichádzame na poludnie. Potraviny sú
ešte otvorené, kupujeme teda niečo na pitie a krátko odpočívame v tieni na autobusovej 
zastávke. V pláne sme mali pokračovať na Zliechov, no keďže sme sa v Mojtíne „zamotali“ a 
žltou trasou kráčali na presne opačný stranu, od tohto plánu upúšťame. V neposlednom rade aj
preto, že Mišo už začína byť mierne „zdecimovaný“. Padlo teda rozhodnutie vrátiť sa do Slopnej
čo možno najkratšou trasou.
Lúkami na lemujúcimi južnú stranu obce sa vraciame medzi domy, načo schádzame do údolia 
Mojtínskeho potoka, ťahajúceho sa slušných pár kilometrov. Spočiatku kráčame po nespevnej 
lesnej ceste, ďalej už po asfaltke. Medzi ústím údolia v osade Riedka a obcou Tŕstie kráčame už

po málo frekventovanej 
autoceste. Horúčava je 
čoraz nepríjemnejšia, 
najmä pre Miša. Z Tŕstia si
trasu skracujeme 
postupom prašnou cestou 
naprieč lúky, odkiaľ 
môžme dobre pozorovať 
situáciu na vrchole 
Malenice. Tá sa medzitým 
očividne zdramatizovala, z 
lesa sa valia oblaky 
sivobieleho dymu, a okolo 
krúži helikoptéra.

Lúky obklopujúce obec 
Mojtín. V strede snímky 
„odkväcnutý“ Mišo ;)



Dobre to nevyzerá ani s Mišom – požiar ho nezaujíma, ba ani nekomunikuje, iba rezkým 
tempom trieli k autu. Po návrate (cca 15:30 hod.) rýchlo vetráme prehriaty vzduch v kabíne 
auta a klimatizáciu zapíname na plné obrátky. Mišo vzápätí od únavy zaspáva; mňa to však za 
volantom zakrátko tiež zmáha, a tak si ešte pri Trenčíne dávame krátku pauzu na občerstvenie.

Účastníci – Michal Lauko, Roland Nádaskay
Počasie – jasno, slnečno, bezvetetno, tepl. 30-32°C

[1] http://www.thk.sk/turist/strazov_vrchy_apr_2012.htm
[2] http://www.thk.sk/turist/cyklo_bad_pirawarth.htm
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