
1. 
Název túry VHT    Ostrá Malenica 

2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

Slovensko-Strážovské vrchy-Ostrá Malenica(909 m)-Mojtín 

3. 
Čas a převýšení 

7 hod. -720m 
Rozpis: Belušské Slatiny rozc.-sedlo pod Malenicou (1:15) – Malenica (2:30) – Ostrá 
Malenica (3:30) – Mojtín (6:00) – tiesňava Mojtínského krasu – chata ZVS Dubnica(7:00)  

4. 
Obtížnost túry 

Lehká (viz stupnice 1) 

5. 
Doporučené 
období 

Červen-září 

6. 
Východisko 

Belušské Slatiny rozc.k chatě cementárny Ladce (290m)  

7. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Autem příjezd do Púchova  a pak dále směr Mojtín  až na uvedené rozcestí. 

Vlakem do Púchova a dále autobusem na zastávku Belušské Slatiny 
č.d.165. Zpět stejnou autobusovou linkou do Púchova. 

8. 
Popis túry –  
charakteristika, 
aktuální údaje, 
vlastní dojmy 

Od zastávky busu zpočátku po asfaltové silnici, dále po lesní cestě s místním (lázeňským ) 
značením žluté barvy až do sedla Podmalenica. Odtud po zelené tur.značce až k oplocené 
usedlosti. Zde doprava na louku a podél okraje lesa vzhůru. Značka zde úplně chybí, objeví 
se až v lese, kam nás přivede chůze v přímém směru. Dále lesními serpentinami stále 
vzhůru, přičemž se cesta mění v lesní pěšinu. Tak dojdeme až na Malenicu. Odtud si 
zajdeme na vyhlídkový vrchol Ostrá Malenica (cca 35 minut), ze kterého sice není kruhový 
výhled, ale po hodinách cesty lesem je to příjemná změna. Po návratu z vrcholu je nutno 
dát pozor na správné odbočení na Malenici i na další úsek cesty, kdy je třeba hledat každou 
další značku. Po 400m sestupu se situace zlepší a již dobře patrným chodníčkem 
vystoupáme na kótu 851,8m a dále okrajem skalní oblasti Rohatá začneme sestupoval 
loukami k obci Mojtín. Na těchto loukách můžeme v období květen-červen najít některé 
druhy vstavačovitých rostlin. Ty lze spatřit i v některých lesních úsecích. V Mojtíně je 
možnost nasednout do autobusu, který nás odveze zpět do Púchova. Lze však ještě 
pokračovat po silnici tiesňavami Mojtínského krasu a na uvedený autobus nasednout        
na následující zastávce, kterou je chata ZVS Dubnica. 

9. 
Výstroj a 
výzbroj  

Pohory s vibramem, teleskopické hole a tekutiny na celý den. 

10. 
Občerstvení, 
ubytování 

Občerstvení v Mojtíně. Ubytování v Belušských Slatinách v některé z bývalých podnikových 
chat. 

11. 
Mapy 

VKÚ Harmánec č.119 Strážovské vrchy 1:50 000 

12. 
Odkazy 

Strážovské vrchy, tur.sprievodca ČSSR, vydavatelsto Šport, Bartolomej Vavrík – Eta 
Vavríková a kolektiv 1985 

13. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání túry 

Ing.Jindřich Urban, vůdce VHT, 21.10.2009, tel.736 740 529, urban@montaze.cz 
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