
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA 

Institut environmentálního inženýrství 

Antropogenní tvary reliéfu a prvky 

pastevecké krajiny ve Slezských Beskydech 

jako indikátor změn ve využití krajiny 
 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Autor práce:  Bc. Pavlína Bartošová 

Vedoucí práce:  Ing. Jiří Kupka, Ph.D. 

 

2015 



 

 

 

VŠB – TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA 

FACULTY OF MINING AND GEOLOGY 

Institute of environmental engineering 

Antropogenic shape of landforms and 

elements of the pastoral landscape in the 

silesian Beskid Mts. as indicator of changes 

in land use 
 

 

DIPLOMA THESIS 

Author:   Bc. Pavlína Bartošová 

Supervisor:   Ing. Jiří Kupka, Ph.D.  

 

2015 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Touto cestou chci poděkovat vedoucími diplomové práce Ing. Jiřímu Kupkovi, Ph.D. 

za projevenou ochotu a odborné vedení při zpracování diplomové práce. Za získání 

cenných informací děkuji spolku Koliba a zvláště panu Karlu Kurzyszovi za ochotu a 

trpělivost. Dále bych chtěla poděkovat doc. Dr. Ing. Zdeňkovi Neustupovi za pomoc při 

vytvoření mapy a ČÚZK za zapůjčení dat. V neposlední řadě děkuji rodičům za podporu a 

umožnění studia.  



 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá antropogenními tvary reliéfu a prvky pastevecké krajiny. 

Práce se soustřeďuje na krajinné segmenty, jako přírodní prvky, prvky způsobené 

antropogenní činností a dochované stavby, které slouží jako indikátor dokazující 

pastevectví ve Slezských Beskydech. Dle dochovaných znaků, nalezených během 

terénního průzkumu, se lze domnívat, že krajina byla ovlivněna Valašskou kolonizací, 

která probíhala na území Čantoryjského hřbetu v době mezi 16. – 17. stoletím. V rámci 

této práce byly některé dochované prvky zachyceny a zdokumentovány.  

 

Klíčová slova: paměť krajiny, krajinný ráz, genius loci, pastviny, zalesnění, Valašská 

kolonizace 



 

 

ABSTRACT 

This diploma deals with the anthropogenic landforms and elements of the pastoral 

landscape. The thesis focuses on landscape segments such as natural elements, the 

elements caused by anthropogenic activities and preserved structures, which works as an 

indicator proving pastoralism in the Silesian Beskid. According preserved characters have 

been founded during fieldwork, we can assume that the landscape was influenced by the 

Wallachian colonization, which was at the Čantoryj's ridge during the periond between 

16th and 17th centuries. In this assignment some of the preserved elements have been 

captured and documented. The text of the abstract. 

 

Keywords: memory landscape, landscape, genius loci, pastures, aforrestation, Wallachian 

colonization 
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ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Život každé generace je ovlivněn dobou a místem, ve kterém žije. V dnešní době, kdy 

chodíme po hřebenech hor a údolích, kde můžeme vidět pastviny, salaše, roubené domy, 

stodoly apod., si neuvědomujeme, co dříve znamenalo žít v dřevěné chalupě, starat se o 

děti a dobytek, aby nezemřeli hlady. Člověk se živil dary přírody, zpracováním jejích 

produktů, tím byl ovšem zranitelnější, protože sám bez pomoci neobstál v obraně proti 

živelným pohromám. 

Jen málokteré evropské pohoří nabízí ve své historii, tak rychlý průmyslový rozvoj jako 

Beskydy. Příroda zde poskytovala nerostné suroviny, vodní energii pro pohon strojů, dřevo 

pro pece a levnou pracovní sílu. Charakter dnešní horské krajiny Beskyd je střetem zájmů 

obyvatel (valachů a goralů), kteří se chtěli usadit a uživit rodinu a zájmy panství získávat 

z krajiny co největší hospodářský zisk (BAJER, 2012). 

Slezští gorolé obývají poměrně malou část západního oblouku, kterým jsou Slezské 

Beskydy. Ke svému původu, ke svému kraji se hlásí jazykem svých otců: „ my sóm stela 

nebo my sóm tu stela“ , což znamená jsem odsud. Lidová kultura se stala tím, co odlišuje 

slezské goraly od cizích, a to nejen od Slovanů nebo Evropanů, ale také i od ostatních 

Poláků. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit rozdílný vývoj a charakter krajiny na východních 

(Polská republika) a západních (Česká republika) svazích Slezských Beskyd. 

Dále pomoci terénního průzkumu zachytit antropogenní tvary reliéfu a prvky 

pastevecké krajiny Čantoryjského hřebenu a následně nalezená místa zakreslit do 

vytvořené mapy pomocí softwaru ArcGIS 10.2. a vytvořit kartotéku k jednotlivým bodům 

a lokalitám.  
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1 ČLOVĚK A KRAJINA 

Čím složitější je analyzovaný systém, tím menší je možnost jeho pochopení a 

jednoznačného popisu. Neexistuje úhel pohledu na krajinu, který by jí zcela dokázal 

vysvětlit. Neustálenost, mnohoznačnost a obsahová labilita pojmu krajina vyplývá 

z používání tohoto termínu v různém smyslu v odlišných vědních oborech.  

MEZERA (1979) chápe krajinu z geomorfologického pojetí jako vývojově více či 

méně stejnorodou část zemského povrchu s určitou strukturou jednotlivých složek.  

1.1 Paměť krajiny 

Středoevropská krajina je přírodní i kulturním fenoménem daným různými způsoby 

využívání krajiny, jako je zemědělství podmiňující vznik kulturní stepi, rybářství, horského 

a podhorského pastevectví nebo hornictví. Na mnoha našich chráněných území České 

republiky nechráníme ani tak „přírodu“, ale specifický a dlouhodobě stabilizovaný typ 

prostředí způsobený interakcí člověka  a prostředí. Činnost člověka až do 19. století krajinu 

spíše obohacovala než ničila. Jedním z důležitých mezníků byly napoleonské války, po 

kterých dochází k demografickému růstu a agrárně – industriální revoluci.  

Životní styl, demografický tlak i malý počet lidí, kteří jsou přímo na krajině závislí 

vede k nezájmu o prostředí a k degradaci krajinných celků. Naštěstí si v posledních letech 

celkovou ztrátu krajiny uvědomuje více ochranářů, památkářů a urbanistů, což vyúsťuje do 

programů péče o krajinu (CÍLEK, 2002). 

Krajina má mnoho významů a můžeme říct, že se krajinou označuje ta část prostoru, 

kterou je člověk schopen vnímat, kde probíhají různé procesy, děje a nepochybně je v ní 

odražena minulost (MIKO; HLOŠEK, 2009).  

Termín krajina nemá zcela ucelenou existující definici, která by vystihovala zcela tento 

pojem, neboť každý vědní obor na krajinu pohlíží jinak (SVOBODOVÁ, 2011).  

Příroda si stanovila svá pravidla, kterými se řídí, a podle kterých se obnovuje. Později 

se objevil člověk se svými pravidly a začal do přírody zasahovat. Z počátku to byla 

pravidla, která vycházela z těch původních přírodních, ale postupem času se jim začala 

postupně vzdalovat. Člověk začal přírodu přetvářet k obrazu svému a své společnosti. 

Z přírodního prostředí se začalo tvořit prostředí umělé. Lze tedy říct, že v dnešní době už 
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není příroda bez zásahu člověka. Lidstvo se obklopilo krajinou, jakožto produktem 

interakcí. Vztahy na pomezí pochopení a nepochopení, souznění nebo střetů, lásky i 

nenávisti. Nyní se člověk pokouší dostat přírodu do původního stavu. Je to dlouhý proces, 

avšak ne nereálný. Vyžaduje spoustu úsilí, proto je třeba začít chránit a pečovat o přírodu a 

upevňovat mezilidské vztahy (MARTIŠ, 1988). 

1.1.1 Hlavní prvky paměťové struktury krajiny 

 Základní paměť krajiny je dána reliéfem, kterým je zejména určen směr 

vodních toků a hydrologický režim oblasti. Dojde – li ke změně krajiny, 

jako je např. těžba uhlí,  je paměť krajiny nenávratně ztracena. 

 Klima a makroklima má zásadní vliv na vznik a vývoj ekosystémů a 

často i reliéfu krajiny.  

 Substrát určuje a ovlivňuje druhové bohatství fauny a flóry. Je tedy 

nositelem mikrobiálního prostředí.  

 Využití a péče o krajinu. Představují lidský vstup do přírodních procesů. 

Paměťové vjemy se zde projevují zejména tím, že lidská sídla jsou 

opakovaně zakládána na stejných  místech. Setrvává zde rozdělení 

krajiny na zemědělskou a lesní a dochází tak ke komunikaci mezi sídly 

(CÍLEK, 2002).  

1.2 Genius loci (Duch místa) 

Každá krajina člověka určitým způsobem ovlivňuje. Jde o jednotlivá místa v krajině, 

nikoliv o celek. Tyto místa zanechávají v člověku určitý pocit, informace, které vědomě či 

podvědomě zachycuje a vstřebává. Lze tedy usoudit, že každé místo v krajině v sobě 

obsahuje přítomnost nějakého ducha – genius loci, který dodává místu onu příznačnou 

atmosféru. Ducha místa si nelze představit, ale můžeme ho naznačit jako podstatu krajiny, 

která bývá ukotvena ve tvarech, struktuře a barvách krajiny (SVOBODOVÁ, 2011). 

Dle CÍLKA (2007) je genius loci označováno to místo, které nás ovlivňuje do takové 

míry, že se na něj stále vracíme. Toto místo v nás vzbuzuje pocity jako je soulad, 

zakořeněnost, melodičnost, melancholie a mnohé další. Oproti tomu DNEBOSKÁ (2006) 
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popisuje genius loci jako komplex symbolů a významů svázaných s konkrétní krajinou 

uchovaných v kolektivní paměti jejich uživatelů.  

Odlehlá, tedy vzdálená místa „ od hlavního dění“  najdeme snad v každé zemi. A právě 

tato místa lze naleznout i ve Slezských Beskydech, kdy odlehlost bývá velmi často 

spojována s existencí unikátních přírodních prvků či společenských jevů, které 

v současném a rychle měnicím se světě vyžaduje tolik potřebnou ochranu. Jestliže se ale 

lidé začnou usilovně starat o ochranu daného prvku, po určité době se chráněné místo 

stávám cílem mnoha návštěvníků (VENCÁLEK, 2005).  

1.2.1 Citová hodnota krajiny 

Ne vždy chráníme tu krajinu, která nám přináší užitek, ale téměř pokaždé jsme citliví 

ke krajině, kde se cítíme doma. Za pomocí kulturní antropologie je známa řada způsobů, 

jak dosáhnout onoho pocitu domova. Patří zde i vytvoření optického a duchovního středu 

teritoria, vymezení hranic, pojmenování krajiny pomístními názvy a polidštění krajiny 

pomocí pověstí vážících se k určitému místu (CÍLEK, 2002).  

Ale tohle celé funguje i opačným směrem. Pocit domova ztrácíme tam, kde došlo 

k narušení horizontu, ztráta vnímání hranice např. stavba dálnice může změnit mentální 

mapu krajiny a její vymezení (CÍLEK, 2002).  

Analyzujeme-li tento pocit pomocí krajinářů a fotografií krajiny, které se skládají ze 

základních motivů jako chalupa ve stráni, boží muka, pole a stromy zasazené lidskou 

rukou. Jako zvláštní objekty můžeme řadit kapličky, upravené studánky a místa kontaktu 

světa lidí a světa přírody.  

1.3 Krajinný ráz 

Krajinný ráz je slovní spojení, které se váže převážně na estetické a vizuální vnímání 

krajiny (VOREL, 2006). Dle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je krajinný ráz 

významnou hodnotou duchovního přírodního a kulturního prostředí a je proto chráněn před 

znehodnocením. Vyznačuje se specifickými rysy a znaky, které vytvářejí rázovitost, 

odlišnost a jedinečnost určitého místa. Na každého návštěvníka přírody tento prvek působí 

jiným způsobem a v různé intenzitě. Člověka může ovlivnit emocionálně svými tvary 

prvků, vůní, zvuky, ale také rozumově např. vzpomínkami (VOREL, 2006).  
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Kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsoby využívání krajiny. Jde tedy 

zejména o vyjádření vlivu krajinotvorných činností člověka na krajinu,a tím i na její 

charakteristický ráz. Krajinotvorná činnost je na různých územích jiná a má tedy i pro 

danou oblast krajinného rázu různou váhu.  

Zcela nejvýznamnějšími krajinotvornými funkcemi je lesnictví, zemědělství a sídelní 

funkce, často však těžba surovin, doprava, někdy i rekreace ( LÖW; MÍCHAL,  2003). 

1.3.1 Krajina a její dominanty 

Krajinná dominanta (viz Tabulka 1) je krajinný prvek nebo složka krajiny výrazně 

přesahující některou ze svých vlastností (tvar, velikost, barva, kulturní aspekt apod.) oproti 

ostatním částem sledovaného prostoru (SKLENIČKA, 2003). 
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Tabulka 1: Typy krajinných dominant (Bukaček; Matějka, 2003) 

 

Kritérium 

dominant 
Typy dominant Příklady dominant 

počet prvků složek 

dominanta individuální věž, kostel, hora 

dominantní soubor panelové sídliště 

původ 

dominanta příroda skála, řeka, hora 

dominanta uměla rozhledna, vysílač, kostel 

dominanta duchovní místo události, bojiště 

rozsah působení 

dominanta lokální 
strom - solitére, kaplička, 

kostel 

dominanta regionální hora, přehrada, dálnice, lom 

dominanta národní významná řeka (Labe), pohoří 

směr působení 

dominanta vertikální komín, vodárna 

dominanta horizontální horský hřeben 

dominanta všesměrná průmyslový areál 

pohyb 

dominanta dynamická větrná elektrárna 

dominanta statická hora, vysílač 

dominanta kombinovaná radarová stanice, dálnice 

způsob vnímání 

dominanta vizuální rozhledna, hora 

dominanta pachová 
chemická továrna, květnatá 

louka 

dominanta hluková dálnice, letiště 

Jedinečnost 

dominanta unikátní výjimečné stavby 

dominanta opakující se hora, lom, větrná elektrárna 
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1.4 Ochrana krajinného rázu a krajiny v rámci 

legislativy 

Od pradávna patří člověk k významným činitelům, kteří přeměňují krajinu k obrazu 

svému. Je tedy třeba chránit jak přírodu, tak historické vztahy mezi krajinou a člověkem. 

K těmto účelům složí legislativní ochrana kulturní krajiny nejen v rozsahu České 

republiky, ale i celé Evropy (SVOBODOVÁ, 2011).  

Jak tedy vyplývá, krajina je jedním z nejvýznamnějších odkazů našich předků. Vznikla 

jako vedlejší produkt života, který člověk vedl. A to vše v důsledku jejich snahy přežít a 

umožnit totéž i dalším generacím (ŠŮLOVÁ, 2000).  

1.4.1 Legislativa v rámci České republiky 

Česká legislativa stále častěji reaguje a na aktuálnější potřebu ochrany české krajiny 

jako národní bohatství. Ovšem nespojuje kulturní a přírodní bohatství v rámci jednoho 

právního předpisu, jak je tomu u Evropské úmluvy o krajině. Z hlediska české legislativy 

je ochrana přírody a krajiny považována za veřejný zájem všech (SVOBODOVÁ, 2011).  

Dle SKLENIČKY (2003), pojem krajinný ráz není v českém právním slovníku 

novinkou. Už v roce 1920 jej zmiňuje zákon přídělový č. 47/ 1920 Sb. a v roce 1948 zákon 

scelovací č. 47/ 1948 Sb. Teprve v roce 1992 došlo k jeho opětovnému zavedení do české 

legislativy. 

 

Zákony dotýkající se problematiky ochrany krajiny a krajinného rázu:  

 zákon č. 114/ 1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

 zákon č. 183/ 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

 zákon č. 20/ 1987 Sb. o státní památkové péči 

 zákon č. 139/ 2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
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1.4.2 Legislativa na úrovni Evropy 

Vztah člověka s přírodou je natolik složitý a provázaný, že vyžaduje komplexní péči, to 

vede k tomu, že v neposledních letech se stále prosazuje tendence spojovat kulturní 

dědictví s dědictvím přírodním. Důsledkem skutečného sblížení obou těchto oborů a 

uvědomění si jejich důležitosti a nepostradatelnosti je schválení Evropské úmluvy o krajině 

ze dne 20. října 2000 ve Florencii ze zasedání výboru Rady Evropy.  

Úmluva pokrývá přírodní, venkovské, městské a příměstské oblasti. Cílem je podpořit 

ochranu, správu a plánování krajiny a organizovat evropskou spolupráci v této oblasti 

(SVOBODOVÁ, 2011).  

1.5 Land use (využívání země) 

V současné době využívání krajiny získává stále větší význam, jedná se o 

nejpozorovatelnější změny v krajině. Využití krajiny představuje určité vyjádření souhrnu 

hospodářských aktivit v prostoru a čase. Přičemž v sobě shromažďuje určitý historický, 

hospodářský, sociální a kulturní potenciál (ŽIGRAI, 1983).  

Člověk jakožto hlavní krajinotvorný činitel rozhoduje o způsobech využívání země 

(land use). Lze říct, že rozhoduje o prostorovém rozmístění a jednotlivých ekosystémech 

v krajině. Ve způsobu využití země se reflektují společenské změny, změny ve vlastnictví 

půdy a ve způsobu výroby i technických pokrocích (LIPSKÝ, 2000).  

Dle KOSTROWICKÉHO (1962) byly počátky studia využití krajiny ještě před první 

světovou válkou ve Spojených státech amerických. Oproti tomu ŽIGRAI (1983) se 

zmiňuje, že v Evropě nastaly první systematické výzkumy a mapování ve 30. letech 20. 

století, kdy např. v Polsku byl prvotní průzkum v 50. letech 20. století.  

1.6 Land cover (krajinná pokrývka) 

Krajinná pokrývka představuje objekty zemského povrchu (přírodní, člověkem jak 

přetvořené, tak i člověkem vytvořené) různého hierarchického rozsahu. Příkladem může 

být souvislá sídelní stavba, zapojený listnatý les, linie stromů, strom apod., které jsou na 

obrazových záznamech rozpoznatelné prostřednictvím fyziogonomických a 

morfostrukturních znaků (FERANEC; OŤAHEL, 2003).  
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2 VALAŠSKÁ KOLONIZACE SLEZSKÝCH BESKYD 

Téma dotýkající se pastevectví a salašnictví patří a patřilo mezi zajímavé způsoby 

hospodaření. Tento způsob obživy byl široce rozebírán, co se týče po etnografické, 

historické, antropologické a jazykové stránce. Pastevecké problémy vyskytující se ve 

Slezských Beskydech se již snažil zaznamenat Lubomír Sawicki, Bronislava Kopczyńska – 

Jaworska nebo Francis Popiołek.  

Podle PITRONOVÉ (1986) se salašnický způsob hospodaření objevil v 17. století. 

Ovšem (ŠTIKA, 2007) se zmiňuje, že tradice salašnictví – pastevectví se objevila 

v Beskydech již v 16. století v důsledku Valašské kolonizace. ŠÁCHA (2010) se přiklání, 

že na Jablunkovsku docházelo k uplatňování tohoto hospodaření v  16. a 17. století, kdy se 

začali objevovat první kolonisté, tedy salašníci. 

Tito lidé byli na Moravě označováni jako Valaši a na Slezské straně Beskyd jako 

Goralé (ŠÁCHA, 2010). Osídlení z moravské, polské a slovenské strany mělo svoje 

kulturní zvláštnosti. Obsahovalo prvky etnik, protože i na polské podhůří a do slovenských 

hor přicházely rodiny s dobytkem, které opouštěly východní země Karpat (LANGRER et 

al., 2012; KIEREŚ, 2013). Hornatý terén přímo pastvu ovcí favorizoval. Díky tomu, že 

jsou Slezské Beskydy součástí Karpat, tak jíž zmínění Valaši, zde přišli v 16. století přes 

karpatský oblouk z Rumunska (MICHAŁEK, 2010). 

 Na území tehdejšího polského a uherského království pro ně vytvořili zvláštní druh 

kolonizačního tzv. valašského práva. To do určité míry respektovalo zvláštnosti valašského 

způsobu života a polyprodukčního hospodaření. Tento styl života vyžadoval spolupráci 

horských pastevců s nížinnými rolníky a vedl k etnické asimilaci. (LANGER et al., 2012). 

Tímto se potkaly dvě kultury. Goralé se svým rolnictvím a přicházející Valaši z jejich 

pastevectvím. Obě kultury si přišly na své. Jedni získali nové pastviny a více svobody a 

druzí se naučili chovat dobytek a čerpat výhody hlavně z výroby sýra a vlny (KUFA, 2005; 

LANGER et al., 2012). 

2.1 Salaš a její dominanta 

Co si vlastně můžeme představit pod pojmem salaš? Přední moravský etnograf 

František Bartoš podává tuto definici: „Pastvinám, na nichž se pasou ovce i s příslušnými k 

nim budovami říkají salaš“. Pastvina určená skotu je letovisko, nikoli  „kravská salaš“. 
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Oproti tomu slovník spisovné češtiny nabízí, že „salaš je prostá (dřevěná) chýše v horách 

pro pastýře nebo lehká stavba pro letní umístění dobytka na pastvinách“.  

Na salaš vedl „piret“ tedy chodníček. Zejména ve vyšších polohách byly chodníčky 

úzké a spletené, které se před salaší spojily a vyústily v širší uměle upravenou cestu. Po 

nich,  najednou v zástupu, vodili Goralé a Valaši svá „ krdla“ stáda. V dobách největšího 

rozmachu salašnictví i o počtu 200 ovcí (HORÁK, 2011). 

Dominantou salaše byla koliba, která sloužila jako obydlí pro salašskou chasu a 

zároveň to bylo místo pro zpracování mléka  a mléčných výrobků. Vesměs to byla bytelná 

stavba z dřevených trámů, pokrytá šindelovou střechou. Někdy mívala jen jednu obytnou 

místnost, ale většinou dvě. Do té větší se vcházelo hlavním vchodem, byla určená pro baču 

i valachy. Zato menší, „komorník“, sloužila jako úložiště sýrů a zásob potravin. Koliba 

byla vybavena jen tím nejnutnějším. Při vchodu do větší místnosti byla zpravidla v levém 

rohu velká lavice pro chasu a turisty, kteří byli častými hosty. V pravé části byla také 

lavice, kde spal bača. Pastýři spávali na zemi na mechu, nebo na kůrách oloupaných ze 

stromů (ČERŇANSKÝ, 2012; HORÁK, 2011; TOMOLOVÁ, STOLAŘÍK, ŠTIKA, 1997; 

HABŠUDA, 2012). 

K nejdůležitějšímu vybavení patřilo ohniště neboli vatra. Jednalo se o kruhový prostor, 

který byl zahloubený a kamením vymezený v podlaze koliby. V kolibě nebyl komín, tak se 

kouř dostával ven vchodovými dveřmi nebo střechou. Stranou ohniště byl tzv. „kumhár“, 

což byla buková nebo dubová větev, která dosahoval nad ohniště, kde se dal zavěsit kotel. 

Pokud byla koliba zděná, pořizovala se tzv. šibenice. Ta se sestrojovala, že se do zdi 

zapustil trám, který byl tak dlouhý, aby svým koncem zasahoval nad ohniště (HORÁK, 

2011). 

2.1.1 Pastevní plochy 

Pastva a pastevní systém byl základ pro živočišnou výrobu. Větší část roku se dobytek 

pásl venku na pastvinách a jen pár zimních měsíců byl ustájen ve chlévech a bylo nutno jej 

krmit. Velké pastevní plochy zajistily krmnou základnu pro dobytek jak při letní pastvě, 

tak u zimního krmení a tudíž byl jejích stav velmi důležitý (PETRÁŇ, 1985). 

Pastviny byly většinou pozemky, které nebylo možno hodnotně využít co se týče 

pěstování obilí a jiných zemědělských plodin. Terén byl většinou vlnitý a objevovaly se 

svahové nesrovnalosti. Pastva tudíž sehrála důležitou roli ve formování krajiny a zároveň 
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mohla způsobit vymizení rostlinných druhů, které nesnesou sešlap a spásání (ONDRUCH, 

2002).  

2.2 Proměna beskydských lesů 

Beskydské lesy zůstaly po dlouhá staletí nedotčeny těžbou a pokud ano, tak se těžilo 

jen na okrajích porostu. Ještě v 15. století byly hřebeny zcela zalesněny. Teprve valašská 

kolonizace, která nastala v 16. – 17. století a přesun obyvatelstva z údolí do hor a horských 

hřebenů znamenal využívání horských poloh. Pastva ovcí nejprve probíhala v přirozeně 

řídkých pralesových porostech a nebo porostních světlinách. Pastevci soustavně 

prosekávali porost, aby získali co nejvíce plochy pro pastvu. Postupem času vznikly 

souvislé pastevní lesy a odlesněné hřebeny, v kterých došlo ke změně porostní struktury a 

ústupu některých druhů dřevin a rostlin (BUŠEK, TUROŇ, 1957; AOPK [online], 2015 ). 

Vývoj lesů byl ovlivněn kolonizačními vlivy, rozvojem průmyslu a zemědělstvím. 

V nížinné části Těšínska převažoval les nad bezlesí naposledy v době před velkou 

středověkou kolonizací. Z větší části byl tento les tvořen smíšenými porosty dubu 

(Quercus) a buku (Fagus). Na rozsáhlých podmáčených místech rostly spolu s dubem 

(Quercus) další tvrdé listnáče jako jasan ( Fraxinus) a jilm (Ulmus). V těsné blízkosti toků 

je nahrazovaly měkké lužní lesy tvořené vrbami (Salix), topoly (Populus) a olšemi (Alnus) 

(AOPK [online], 2015). 

V té době se už nejednalo o les, který by nebyl zasažen lidskou činnosti. Jedním 

z hlavních vlivů byla těžba dřeva na výstavbu obydlí, ale plošně se nejvíce uplatňoval vliv 

pastvy dobytka. LANGER et al., (2012) se zmiňuje, že již ve 14. století došlo, ke 

prořeďování lesa až k celkovému ústupu lesa a pastevní les byl pozvolna nahrazen 

pastvinou. Nedošlo však k úplnému vymizení, ale les ustoupil do izolovaných porostů 

extrémnějších míst (prudší svahy, mokřady).  

Další velkoplošné zásahy do lesů přinesla průmyslová výroba v 18. – 19. století. 

Tomuto povážlivému stavu se snažil učinit přítrž tzv. lesní řád pro Slezsko, který sice 

omezil devastaci údolních lesů, neměl však vliv na záchranu porostu v horách. Teprve až 

vzrůstající industrializace v 19. století podnítila zájem o stav lesů a zaznamenala počátek 

lesního plánování. Les byl tedy považován za kapitál, a proto se dávala přednost rychle 

rostoucím smrkovým monokulturám (BUŠEK, TUROŇ, 1957; AOPK [online], 2015 ).  
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2.3 Osídlení hor 

Osídlování horských pastvin Valachy přetrvala i do života následných obyvatel – 

Goralů. V prvotních počátcích pastevci pásli svá stáda na salaších, tedy na mýtinách mezi 

lesy. Zde si stavěli přístřešky, koliby  a dřevěnými prkny ohrazovali místa, kde ovce trávily 

noc – košár. Košár byl mobilní a přesouvali ho z místa na místo. Později se koliby stavěly 

kamenné a na střechy se používaly šindele ze dřeva a dovnitř umisťovali otevřená ohniště. 

Postupem času Goralé již trvale nebydleli v kolibách a na salaších, ale stavěli si domy 

v nižších polohách a dobytek pravidelně vyháněli na pastvu (GOTIC [online], 2014; 

KŁODNICKI, 2009). 

2.3.1 Život goralů po ukončení salašnictví 

Pryč jsou ty dny, kdy společně pasoucí se ovce tvořily sociální tvar života v goralských 

vesnicích. V polovině 19. století došlo k odebrání salaší, pastvin a na místech, kde bylo 

dříve viděno stádo, vzrostly stromy. Postupem času došlo k hromadnému zalesňování. 

Pastviny byly navždy ztraceny. To vedlo k výraznému snížení počtu obyvatel v horách. 

V meziválečném období byl v obci Istebná  pouze jedna tradiční salaš a to na Śliwkuli 

v Jaworzynce.  

Z desítky tisíc ovcí, které vypásaly svahy Beskydských kopců a hor zůstaly jen 

vzpomínky. Avšak na druhé straně se objevily lesní pastviny. Obyvatelé museli spoléhat na 

svou píli a vynalézavost. Polské ovčáctví v té době zažívá nejhorší krizi v historii 

(MICHAŁEK, 2010). 

 



Pavlína Bartošová – Antropogenní tvary reliéfu a prvky pastevecké krajiny jako indikátor 

změn ve využití krajiny Slezských Beskyd 

23 

 

3 SLEZSKÉ BESKYDY JAKO FENOMÉN 

K mnoha karpatským pohořím nesoucí název Beskydy patří i hory vyplňující 

nejvýchodnější cíp České republiky při sousedící hranici s Polskem. Slezské Beskydy 

(Beskid Śląski) je dominující pohoří, kde se na mnoha místech zachoval tradiční život 

beskydských horalů a oblast je vyznačena osobitým geniem loci (JANOŠKA, 2014). Je to 

nejkrásnější místo oblasti ležící na východ od Olše. Z rozsáhlé horské pláně, obklopené 

smíšenými porosty (směrem od Nýdku převládá hlavně buk (Fagus), místy dub 

(Quercus)), je úžasný rozhled na celý hřeben Slezských Beskyd, Radhošťskou skupinu hor, 

Malou a Velkou Fatru, Slovenské Beskydy a Kysuckou vrchovinu. Pásmo Slezských 

Beskyd od Třince po Čantoryji je pokryto střídavě vysokými smíšenými lesy a horskými 

loukami (BUŠEK; TUROŇ, 1957).  

Velká Čantoryje po polsky Wielka Czantoria je nejvyšší hora Slezských Beskyd 

nacházející se v hraničním hřebenu a to 10 km od města Třince mimo hranice CHKO 

Beskydy. Na severozápadní straně hory se nachází přírodní rezervace Čantoryje, která 

zaujímá rozlohu 39, 45 ha.  

Jak je již známo Slezské Beskydy spojují Českou a Polskou republiku. Otázkou 

budoucího státního příslušenství Těšínského Slezska se zabývali čeští i polští politici již 

během 1. světové války (ŽÁČEK, 1991). Největší polské shromáždění se odehrálo 27. 

října 1918 v Těšíně. Nastala situace vzniku Československa a obnovení nezávislého 

Polska. Československo vzniklo tedy 28. října 1918 a Polsko, po vyřešení problému 

souvisejících s dělením původního státu 11. listopadu 1918. Vznikem těchto dvou 

samostatných států se konflikt o území Těšínského Slezska značně prohloubil (NOWAK, 

2008).  

V roce 1920 bylo těšínské území rozděleno na polské a české Těšínsko. Polské 

Těšínsko zaujímá rozlohu okolo 1005 km
2 
, což je pro představu 44 % území a v současné 

době je součástí Slezského vojvodství (Województwo Śląskie). Oproti tomu České Slezsko 

zaujímá rozlohu zhruba o 200 km
2
 více. Přibližná rozloha je 1277 km

2
 a je součástí 

Moravskoslezského kraje, což je přibližně 56 % historického těšínského území 

(ONDŘEKA, 2008). 

Podle ústního sdělení Josefa Straky, rozdělením regionu státními hranicemi vedlo 

k výrazným charakteristickým změnám regionu. Po pádu komunistického režimu ovšem 
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došlo k revitalizaci vztahů a navázání nové regionální spolupráce. Spolupráce se rozvíjí 

především na platformě Euroregionu Těšínské Slezsko/Śląsk Cieszyński, což dokazuje 

přetrvání těšínsko – slezské identity a vědomí společných kořenů i vzájemných odlišností 

v rámci vlastních národních států.  

3.1 Vizuální scéna Slezských Beskyd 

Krajinný obraz Slezských Beskyd je velmi impozantní a nabízí řadu jedinečných 

scenérií. Má převážně dva hlavní aspekty. Scenérii vnitřních prostorů a pohledů na 

krajinné dominanty (zejména hraniční hřeben) a scenérii panoramatických pohledů 

nabízející se přes Jablunkovskou brázdu na Moravskoslezské Beskydy. Jedinečnost 

krajinného rázu je tvořena Čantoryjským hřbetem s přírodními dominantami jako je Velká 

Čantoryje (995 m n. m.), Kiczory (989 m n.m.) apod. Tento hraniční hřeben vyjadřuje 

nejenom přechod mezi typy georeliéfu, ale také změnu využití území mezi lesní krajinou a 

okraji zástavby vybíhají mezi louky a pastviny. Rozčlenění krajinné oblasti hlubokých 

údolí na masiv hraničního hřbetu a na masiv Loučky vytváří vnitřní prostor, který 

obohacuje prostorovou strukturu krajiny. Kdežto jižní část území je převážně lesnatá 

s drobnými nelesními enklávami se samotami a usedlostmi vysoko v horách (KRAJÍČEK 

et al., 2013).   

3.1.1 Antropogenní tvary reliéfu 

Reliéf naší současné krajiny nese stopy působení hospodářských aktivit v průběhu 

historického vývoje. Tyto aktivity a s nimi spojené antropogenní transformace reliéfu jsou 

podmíněny stupněm vývoje a potřebami společnosti, charakterem i možnostmi přírodního 

prostředí.  

Dle ZAPLETALA (1969) lze na základě vzhledu vymezit tvary ploché, konvexní a 

konkávní. Mezi příklady plochých  tvarů je možné zařadit sídelní, letištní nebo agrární 

plošinu. Halda, pahorek či hráz jsou charakteristické příklady konvexních tvarů 

vyznačující se vyšší nadmořskou výškou než původní reliéf, naproti tomu tvary konkávní, 

jako doly, lomy a další, mají nižší nadmořskou výšku než okolní reliéf. Nejčastější 

kategorizace je podle vzniku tvaru tzv. genetické klasifikace, která třídí tvary na:   

      - Montánní (těžební) 
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 - Industriální (průmyslové) 

 - Agrární (zemědělské) 

 - Urbánní (sídelní) 

 - Komunikační (dopravní) 

 - Vodohospodářské  

 - Militární (vojenské) 

 - Funerální (pohřební) 

 - Celebrální (oslavné) 

 - Rekreační a sportovní 

Na Čantoryjském hřbetu a přilehlých údolí se lze setkat s agrárními (zemědělskými) 

tvary zemského povrchu vzniklé v souvislosti se zemědělskou činností, konkrétně se 

stálým pěstováním zemědělských plodin. Nejedná se ovšem jenom o ploché formy, jako 

jsou zemědělské plošiny a agrární terasy, ale také formy konvexní zastoupeny agrárními 

valy a haldami. Existuje řada variant a přechodných forem. Ke vzniku samovolně vniklých 

teras vede po desetiletí až staletí prováděné okopávání nebo orba svažitých polních parcel, 

jejichž hranice vedou po vrstevnici či šikmo k ní. Princip vzniku terasového pole spočívá 

v tom, že se zemina hromadí na spodním okraji polní cesty, což má za následek vznik a 

růst terasového stupně (LOBOTKA, 1995). Konvexní liniové tvary tvoří agrární valy. Dle 

SÁDLA ; KOLBEKA (1994) mají agrární tvary dva subtypy. Prvním je agrární val volně 

vršený zaobleného profilu a druhý agrární je rovnaný.  

Dalším výjimečným antropogenním tvarem jsou celebrální (oslavné) tvary. Jde o tvary 

reliéfu vytvořené nebo upravené člověkem bez zvláštního hospodářského cíle, zpravidla 

při jednorázových akcích oslavního nebo památečního charakteru, někdy se jedná jen o 

výzdobu, či vyhlídkový bod v krajině (BOBKOVÁ, 2010).  

Rekreační a sportovní tvary tvoří skupinu s volnočasovými a sportovními aktivitami, 

např. sjezdové dráhy. Dochází k upravování přírodních tvarů reliéfu, přičemž terénními 

úpravami často dochází k umělému obnažení svahů a tím i k významnému ovlivňování 

přírodních geomorfologických pochodů (BOBKOVÁ, 2010).  
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3.2 Kroje Goralů 

V Těšínském knížectví rozeznáváme tři druhy krojů. Kroj lašský, těšínský a goralský. 

Pro Slezské Beskydy je typickým krojem kroj goralský. 

Tato oblast byla osídlována v 16. století, jak je již uvedeno v kapitole Valašská 

kolonizace Slezských Beskyd. Ke zhotovení oděvu používali lidé materiálu, které jim 

dávala vlastní výroba. Tedy plátno, vlna a kůže. Příčinou izolovanosti horského prostředí si 

uchoval tento kroj nejvíce archaických prvků (SIECZKA [online], 1999). 

Muži si oblékali světle hnědé kalhoty, nebo – li nohavice. Hrubá lněná košile byla 

jednoduchého střihu s malou výšivkou. Na ní se oblékala černá nebo červená vesta 

(bruclek) se stříbrnými knoflíky. Na nohy si obouvali ponožky (kopyca) a krpce 

z vepřovice nebo hověziny zakončené dlouhými provázky (notkonči), které se omotávaly 

kolem ponožek. Oděv doplňoval tmavý klobouk a plášť přes ramena, který byl z hnědého 

sukna (guňa) (SIECZKA [online], 1999).  

Ženy nosily černé vrapované sukně s modrotiskovou zástěrou, která se uvazovala ze 

zadu do předu. Pod sukni se oblékala úzká košile s ramínky (ciasnocha). Na ní ženy nosily 

košilku s nabíranými rukávci (kabotek). Na nohy si obouvaly červené punčochy z ovčí 

vlny. 1,8 m dlouhé a naskládané do menších faldů pod kolena. Jako obuv sloužily krpce 

(ORAVATIC [online], 2005).  

Dle ústního sdělení od Małgorzaty Kiereś vdaná žena nosila na hlavě síťovaný čepec se 

širokou krajkou, na který se uvazoval velký bílý čtvercový šátek (šatka). Svobodné dívky 

si vlasy do jednoho copu, který si ozdobily stuhou.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Mužský a ženský Goralský kroj (Popiołek, 1939) 
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4 CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH POMĚRU 

SLEZSKÝCH BESKYD 

Slezské Beskydy někdy také nazývané jako Těšínské Beskydy, jsou horským pásmem, 

které leží ve Vnějších Západních Karpatech. Toto pohoří se rozkládá na území států Polska 

a České republiky. Většina území Slezska však zasahuje na polskou stranu.  

4.1 Geomorfologické členění a geologie dané lokality 

V rámci geomorfologického členění dle Demka (2006) patří Slezské Beskydy do dvou 

geomorfologických okrsků.  

Provincie: Západní Karpaty 

Soustava (subprovincie): IX Vnější Západní Karpaty 

Podsoustava (oblast): IXE Západní Beskydy 

Celek: IXE-5 Slezské Beskydy 

Podcelek: IXE-5A Čantoryjská hornatina 

Okrsek: IXE-5A-a Nýdecká vrchovina 

 

Provincie: Západní Karpaty 

Soustava (subprovincie): IX Vnější Západní Karpaty 

Podsoustava (oblast): IXE Západní Beskydy 

Celek: IXE-5 Slezské Beskydy 

Podcelek: IXE-5A Čantoryjská hornatina 

Okrsek: IXE-5A-b Čantoryjský hřbet 

 

Lze tedy říct, že Slezské Beskydy leží v severovýchodní části geomorfologické oblasti 

Západní Beskydy. V rámci České republiky tvoří jeden geomorfologický podcelek – 

Čantoryjskou hornatinu, která se dělí na další dva geomorfologické okrsky Nýdeckou 

vrchovinu a Čantoryjský hřbet (HRUBAN, 2013). 
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4.1.1 Nýdecká vrchovina 

Nýdecká vrchovina je členitá vrchovina, kterou budují především paleogenní flyšové 

horniny godulského vývoje slezské jednotky vnější skupiny příkrovů. Severní část oblasti 

je tvořena horninami spodních těšínských vrstev s těšínskými vápenci a horninami 

svrchních těšínských vrstev. Jižní část buduje převážně písčitý flyš svrchních godulských 

vrstev godulského souvrství. Západní omezení vůči Jablunkovské brázdě tvoří zlomové 

svahy (DEMEK, 2006; HRUBAN, 2013). 

Podsvahové oblasti jsou hlinité a hlinitokamenité deluviální a proluviální sedimenty. 

V nejnižších polohách, v úseku nad Třineckou brázdou se nacházejí překryvy sprašových 

hlín (HRUBAN, 2013).  

4.1.2 Čantoryjský hřbet 

Čantoryjský hřbet převážně tvoří paleogenní flyšové souvrství godulských a 

istebňanských vrstev slezské jednoty. Nejvyšší polohy jsou budovány rytmickým flyšem 

středních godulských vrstev godulského souvrství s menšími vložkami středně rytmického 

flyše spodních godulských vrstev godulského souvrství (Velká Čantoryje, Velký Sošov, 

Česlar). Naopak tomu jižní část oblasti buduje drobně rytmický, převážně písčitý flyš 

svrchních godulských vrstev godulského souvrství.  Střední a údolní polohy v oblasti údolí 

Hluchové, je tvořena horninami lhoteckého souvrství, ostravické pískovce a horniny 

hradišťských vrstev těšínsko – hradišťského souvrství godulského vývoje (DEMEK, 2006; 

HRUBAN, 2013). 

4.2 Půdní charakteristika 

Dominantní jednotkou půdního typu sledované oblasti je hnědá lesní půda tzv. 

kambizem, která zaujímá převážnou část Slezských Beskyd. Zhruba od Velkého Sošova ke 

Kiczoram se vyskytuje půdní typ charakteristický jako podzol. Vesměs se jedná o půdy 

hluboké, středně bohaté na živiny s vysokou produkční schopností (GEOLOGY, [online], 

2015). 
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4.3 Hydrologické poměry 

Na území Slezských Beskyd pramení největší polská řeka Wisła, která se svými přítoky 

zabírá největší část pohoří. Nevelkou plochu představuje povodí řeky Odry. Oblast je 

pramennou oblastí řady potoků a horských říček, jako je Radvanov, Kostkov, Kostelnice, 

Rohovec, Kompařov a Horský potok (KRAJÍČEK et al., 2013).  

4.4 Klimatické poměry 

Podle TOLASZE, MÍKOVÉ (2007) sledované území, tedy Čantoryjský hřeben spadá 

do klimatické oblasti C7. Jedná se tedy o oblast chladnou s velmi krátkým, mírně 

chladným vlhkým létem. Přechodné období je dlouhé s mírně chladným jarem a mírným 

podzimem. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou. 

Tabulka 2: Klimatická charakteristika pro oblast C7 (Tolasz, Míková, et al., 2007) 

 

  C7 

Počet letních dní 10-30 

Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více 120-140 

Počet dní s mrazem 140-160 

Počet ledových dní 50-60 

Průměrná teplota v lednu [°C] -3 až -4 

Průměrná teplota v červenci [°C] 15-16 

Průměrná teplota v dubnu ve [°C] 4-6 

Průměrná teplota v říjnu [°C] 6-7 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a 

více 120-130 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 500-600 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 350-400 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100-120 

Počet dnů zamračených 150-160 

Počet dnů jasných 40-50 

 

 

4.5 Fytogeografická charakteristika Slezských Beskyd 

Slezské Beskydy náleží západokarpatské provincii. Západní Karpaty jsou převážně 

pokryty lesem, kde v místech dominovaly různé druhy dubů (Quercus), habry (Carpinus 
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betulus) i lípy (Tilia). Pro karpatskou soustavu je typickým druhem oměj tuhý (Aconitum 

firmum), dále kyčelnice žláznatá (Dentaria gladulosa), bika žlutavá (Luzula luzulina) 

(SKALICKÝ, 1988; PASIERBEK, 2013). 

Oblast Slezských Beskyd leží ve 4. – 6. vegetačním stupni, kromě nejnižších poloh, 

které přilehají k Jablunkovské a Třinecké brázdě. Převážná část oblasti je zalesněná 

(HRUBAN, 2013). Z hlediska přírodních biotopů Dle RESORTU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ (2012) a CHYTRÉHO (2012) se ve sledované oblasti Čantoryjského 

hřebenu nejčastěji nachází biotop  bučiny – „L5.4“ acidofilní bučiny a „L5.1“ květnaté 

bučiny. 

4.5.1 Bučiny - acidofilní bučiny 

Přírodním biotopem Čantoryjského hřebenu jsou acidofilní bučiny. Jedná se o listnaté 

nebo smíšené lesy s převládajícím bukem lesním (Fagus silvatica) s příměsí dalších 

listnatých druhů např. javor klen (Acer pseudopaltanus), dub zimní (Quercus petraea) 

nebo jehličnatých např. jedle bělokorá (Abies alba), smrk ztepilý (Picea abies). Keřové 

patro většinou  chybí. Pokud se však objevuje, tak má malou pokryvnost, jelikož se v něm 

zmlazují dřeviny stromového patra. 

Co se týče bylinného patra je druhově velmi chudé. Převládají v něm převážně 

acidofilní lesní druhy třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), bika bělavá (Luzula 

luzuloides) (CHYTRÝ et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Předpokládané rozšíření acidofilních bučin (Chytrý et al., 2001) 
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4.5.2 Bučiny – květnaté bučiny  

Strukturu  a druhové složení představují listnaté lesy s převládajícím bukem lesním 

(Fagus sylvatica) a někdy s příměsí dalších listnatých stromů. Pokryvnost bylinného patra 

se zpravidla pohybuje okolo 30-60 %, ale může i klesnout. Květnaté bučiny se vyskytují na 

eutotrofních, kambizemních půdách s rychlou mineralizací humusu (CHYTRÝ et al., 

2001). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Předpokládané rozšíření květnatých bučin (Chytrý et al., 2001) 

4.6 Zoogeografická charakteristika Slezských Beskyd 

Rozsáhlé lesní komplexy Slezských Beskyd jsou místem výskytu mnoha živočišných 

druhů. Do nejpočetnější kategorie patří skupina bezobratlých. Vyskytuje se zde tesařík 

alpský (Rosalia alpina) a ze vzácných druhů motýlů jasoň červenooký (Parnassius apollo). 

Celkově se zvířena příliš neodlišuje od jiných okrsků České a Polské republiky. 

V lesích žijí hojně jeleni (Cervus), srnci (Capreolus) a ve větší míře se objevuje kuna lesní 

(Martes martes) (TOMOLOVÁ, STOLAŘÍK, ŠTIKA, 1997). Ze skupiny obojživelníků se 

zde vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), ještěrka živorodá (Zootoca 

vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis) a zmije obecná (Vipera berus) (ŠÁCHA, 2010).  
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5 METODIKA A MATERIÁL 

Metodika diplomové práce spočívá v terénním průzkumu, ve vypracování mapového 

podkladu za pomocí softwaru ArcGIS 10.2. se zaznačenými body nalezenými v terénu 

Čantoryjského hřebenu a přilehlých údolí. Dále návštěva muzea v Českém Těšíně k získání 

informací a podkladů k danému tématu.a setkávání se s starousedlíky a s regionálními 

znalci, kteří danou problematiku značně obohatí.  

Celkem bylo naplánováno 17 různých tras. Tyto trasy vedly přes Čantoryjský hřebet, 

přilehlá údolí a oblasti Polska. 

5.1 Práce v terénu 

Práce v terénu probíhala od roku 2012 do roku 2015. A to v březnu, dubnu, květnu roku 

2012 a v říjnu roku 2013. Dále v měsících srpnu, září, říjnu, listopadu v roce 2014 a v 

lednu v roce 2015. Průzkum terénu probíhal nejprve v přilehlém údolí Čantoryjského 

hřebenu. Po navštívení a shlédnutí vytipovaných oblastí v údolích probíhal průzkum terénu 

přímo po hraničním hřebenu. 

Při průzkumu terénu Čantoryjského hřebenu byl startovní bod z Nýdku z autobusové 

zastávky Hluchová Setinka, a poté po žluté turistické značce na vrchol Velký Sošov. 

Nejprve byl prozkoumán úsek směřující až po Kiczory. Dále se průzkum zaobíral druhou 

polovinou hřebenu postupující k Velké Čantoryji. Výstup na Velkou Čantoryji byl 

proveden několikrát, a to pokaždé jinou trasou. Dále byl prozkoumaná oblast na polské 

straně. V oblasti Istebná a Stecówka.  

5.1.1 Rozdělení krajinných prvků 

Před zahájením práce v terénu byl vytvořen orientační seznam segmentů, které by se ve 

sledovaném území mohly vyskytovat. Šlo o tři základní skupiny (viz Tabulka 3). Byla 

provedena identifikace znaků a hodnot přírodní, kulturní, historické, civilizační a vizuální 

charakteristiky a daných vlastností krajinné struktury.  

Co se týče dochovaných staveb byla snaha je zařadit do dvou skupin, a to na stavby 

stále sloužící svému původnímu účelu a pozůstalé stavby, které již svému účelu neslouží.  
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Tabulka 3: Přehled krajinných prvků ve sledované oblasti(Bartošová, 2015) 

 

přírodní prvky skály, pastviny, torzy stromu 

prvky způsobené antropogenní činností hráze, oplocenky, chodníky 

dochované stavby salašnické stavby 

5.2 Vytvoření mapových podkladů  

Použitím software ArcGIS 10.2 a vypůjčením mapových podkladu z ČÚZK byl 

vytvořen mapový výstup, ve kterém jsou zaznačeny body nalezených krajinných prvků 

tvořící pasteveckou krajinu Slezských Beskyd. Pro vytvoření mapy byl využit výškopis a 

polohopis z databáze ZABAGED.  

5.3 Vytvoření kartotéky nalezených bodů 

Vytvořené karty poslouží k celkovému souhrnu informací daného bodu a lokality. 

Jednotlivé karty vycházejí z terénního šetření a doplňujících informací z ČÚZK.  

5.3.1 Terénní šetření 

Při terénním šetření byla zajištěna data jako GPS souřadnice ve formátu WGS, název 

lokality, fotografie lokality, datum aktuálního navštívení a současný stav daného místa a to 

vše bylo zapsáno do předem sestavené tabulky. Každý sledovaný objekt nebo lokalita 

dostala své pořadové číslo a znak a byla zaznamenána do mapy. 

5.3.2 Zajištění doplňujících informací o sledovaném bodu 

Doplňující informace byly získány pomoci  ČÚZK prohlížeče do katastru nemovitostí. 

Jednalo se o informace do jakého katastrálního území bod spadá.  
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5.4 Práce s literaturou a ikonografickým materiálem 

Práce s archivní literaturou probíhala v říjnu 2014 a březnu 2015 v muzejní knihovně 

Silesia v Českém Těšíně v době badatelských dnů. Literatura sloužila k podrobnějšímu 

uvedení do problematiky k danému tématu. Literatura se vztahovala k historickému vývoji 

Slezských Beskyd, života salašníku a goralů v horských oblastech.  

Využití ikonografického materiálu sloužilo k porovnáni změn a vývoji krajiny ve 

sledované oblasti. 

5.5 Konzultace se starousedlíky a regionálními znalci 

Konzultace a návštěva regionálních akcí probíhala od září 2013 po leden 2015. Šlo 

převážně o akce spolku Koliba, který se snaží o zachování zvyků a obyčejů spojených se 

salašnickým hospodařením, zachování tradičních řemesel, folkloru a goralského nářečí. 

Další informace byly získávány pomocí rozhovorů se salašníky. Rozhovor byl volně 

strukturovaný a měl individuální charakter. Záznam rozhovorů byl pomocí ručně psaných 

poznámek. Témata rozhovorů se vázaly např. život na salaši dnes a v minulosti.  
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6 VÝSLEDKY 

V období od roku 2013 do roku 2015 byl proveden terénní průzkum ve sledované 

oblasti, kdy byly shromažďovány údaje a přiřazovány vlastní názvy lokalit pro lepší 

orientaci (viz Tabulka 4). Tyto údaje byly potřebné pro vytvoření mapy, která zachycuje 

přírodní prvky, antropogenní prvky a salašnické stavby. K této mapě byly vytvořeny karty, 

které popisují danou lokalitu.  

Celkem bylo provedeno 13 šetření. Z toho 10 na území České republiky (viz Obrázek 

4). Jednotlivé trasy po Čantoryjském hřbetu a přilehlých údolích jsou barevně vyznačeny. 

Následně byla vytvořena tabulka (viz Tabulka 5), která celkově shrnuje prozkoumaný terén 

od startovní pozice až po konečnou pozici se změřenými ujitými kilometry.  

Dle časového harmonogramu bylo v terénu stráveno zhruba 126 hodin. Nedílnou 

součástí celkového času tvořil transport na jednotlivé startovní pozice. Tento čas byl 

odhadnut zhruba na 31 hodin a zbylých 95 hodin zabral samotný terénní průzkum. Na 

českém území bylo projito přibližně 120 km.  

Tabulka 4: Celkové informační údaje o dané lokalitě (Bartošová, 2015) 

 

Pořadové 

číslo 
Název GPS Souřadnice 

Datum 

navštívení 

0 skály na Kiczorach 
N 

49,595093° 
E 

18,832101° 
28.10.2014 

1 přístřešek na Kiczorach 
N 

49,595066° 

E 

18,831831° 
28.10.2014 

2 pastvina pod Velkým Stožkem 
N 

49,616831° 

E 

18,822127° 
3.10.2014 

3 
pastvina pod Velkým Stožkem 

2 

N 

49,614884° 

E 

18,824637° 
3.10.2014 

4 torza stromu 
N 

49,635583° 

E 

18,805267° 
3.10.2014 

5 zimarka pod Gruničkym 
N 

49,656692° 

E 

18,794708° 
8.5.2012 

6 zimarka pod Gruničkym 2 
N 

49,657717° 

E 

18,795258° 
8.5.2012 

7 zimarka na Kolybiskach 
N 

49,614417° 

E 

18,809781° 
15.5.2013 

8 zimarka na Kolybiskach 2 
N 

49,614828° 

E 

18,809339° 
15.5.2013 

9 koliba pod Velkou Čantoryjí 
N 

49,684361° 

E 

18,785239° 
28.10.2013 

10 napájedlo Pyintřiska 
N 

49,672206° 

E 

18,802689° 
1.5.2013 
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11 chodník na Velkou Čantoryji 
N 

49,666323° 

E 

18,786635° 
28.10.2013 

12 chodník na Velký Stožek 
N 

49,608695° 

E 

18,824407° 
28.10.2014 

13 studna na Velkém Sošově 
N 

49,635233° 

E 

18,81396° 
1.11.2014 

14 studna pod Velkou Čantoryjí 
N 

49,666439° 

E 

18,78716° 
28.10.2013 

15 lesní porost na Kiczorach 
N 

49,595637° 

E 

18,839158° 
26.10.2014 

16 hromadisko 
N 

49,670887° 

E 

18,800985° 
13.9.2013 

17 oplocenka 
N 

49,657067° 

E 

18,807617° 
26.10.2014 

18 oplocenka 2 
N 

49,659512° 

E 

18,802316° 
1.11.2014 

19 košár pod Gruničkym 
N 

49,657418° 

E 

18,795416° 
8.5.2012 

20 pastvina pod Gruničkym 
N 

49,656692° 

E 

18,794708° 
8.5.2012 

21 pastevní les 
N 

49,63485° 

E 

18,808767° 
5.10.2014 

22 
pastevní les na pohraničním 

hřebenu 

N 

49,671133° 

E 

18,8005885° 
1.11.2014 

23 
lesní porost pod Velkou 

Čantoryjí 

N 

49,677435° 

E 

18,805832° 
1.5.2013 

24 rozpadlá zimarka 
N 

49,626193° 

E 

18,820429° 
28.10.2014 

25 bývalá koliba 
N 

49,584995° 

E 

18,938901° 
15.1.2015 

26 roubenka 
N 

49,584543° 

E 

18,938939° 
15.1.2015 

27 bývalá koliba 2 
N 

49,585171° 

E 

18,938762° 
15.1.2015 

28 opravená koliba 
N 

49,586768° 

E 

18,942971° 
16.1.2015 

29 novodobá koliba 
N 

49,564524° 

E 

18,914366° 
17.1.2015 
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Obrázek 4: Výřez z mapy s barevně zaznačenými trasami při průzkumu terénu na České straně 

Čantoryjského hřbetu a přilehlých údolích ( Google earth, 2015) 
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Tabulka 5: Celkové shrnutí projitých tras na české straně Čantoryjského hřebenu a přilehlých údolí 

(Bartošová, 2015) 

 

Barva Startovní pozice Konečná pozice Km 

růžová Velká Čantoryje Kiczory 25,6 

ingoustová modř Hluchová - Setinka, bus Velký Sošov 5,66 

žlutá Hluchová - Setinka, bus Kiczory 17,42 

zelená Nýdek - náměstí pod Velkou Čantoryji (po NS Rytířská) 10,54 

oranžová Hluchová - Setinka, bus Hluchová - Setinka, bus 16,7 

tyrkysová Hluchová - Setinka, bus Kolibiska 6,78 

fialová Nýdek - náměstí Střelma 5,16 

bílá Nýdek - náměstí Pyintřiska 8,2 

černá Nýdek - náměstí Beskydské sedlo 7,74 

rudá Nýdek - náměstí pod Velkou Čantoryji 10 

 

V polské části byl terénní průzkum proveden v oblasti Istebné a Stecówky. Pro 

přehlednost byla vytvořen výřez z mapy (viz  

Obrázek 5), kde jsou žlutými body zaznačeny místa s pasteveckými prvky. V této časti 

nejsou zaznačeny trasy, jelikož byla dobrá přístupnost automobilem. Strávený čas v terénu 

zabral okolo 12 hodin. 

6.1 Kartotéka nalezených bodů ve sledované oblasti 

 Ze zjištěných dat z terénu a získaným informací z ČÚZK bylo vytvořeno 30 karet 

popisující danou lokalitou. Karty začínají pořadovým číslem od 0 až 29. Pořadové čísla 0 

až 24 zachycují body lokalit v České republice a čísla 25 až 29 body v Polské republice. 

Vytvořené karty, které jsou doloženy v příloze, navazují na body, které jsou zachyceny na 

vytvořené mapě, která je rovněž doložena v přílohách.  
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Obrázek 5: Výřez z mapy s vyznačenými žlutými body pasteveckých prvků v oblasti Polské republiky (Google 

earth, 2015) 
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Pořadové číslo: 0 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: přírodní prvek 

 

Název: skály na Kiczorach 

 

Datum záznamu: 28.10.2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 5950925°, E 18, 8321011° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřbet 

 

Katastrální území:  Písek u Jablunkova 

 

Právo hospodařit s majetkem: Lesy České republiky 

 

Fotografie: Bartošová, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: Elios Ustroň, 1939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis oblasti: Skály na Kiczorach jsou výrazným krajinným prvkem dominující svou    

velikostí. Lze se domnívat, že tyto skály mohly být využívány salašníky v 17. století 

v rozmachu pasteveckých a salašnických dob. 
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6.2 Celkové hodnocení prozkoumaného oblasti 

Stromy rostoucí v trsech nebo se širokými korunami v oblasti Velkého Sošova (viz 

Fotografie 2) jsou důsledkem lesní pastvy. Lesní porost rostl ve velkém prostranství a lesní 

pastevecká oblast vytvářela charakter parkového typu lesa. Je zřejmé, že v současné době 

tyto lesní plochy nejsou pastevně využity a dochází k sukcesi a původní bylinné patro je 

nahrazováno keřový a stromovým a tím dochází k postupnému zalesňování. Na 

Čantoryjském hřebenu, není vždy zcela možno vést přesnou hranici mezi lesem a 

pastvinou (viz Fotografie 3) Je to způsobeno jíž zmíněným parkovým charakterem lesa 

s ploškami travních společenstev.  

 Bývalé lesní pastviny jsou dnes znovu zalesňovány. Hřebeny Slezských Beskyd, tedy i 

sledovaného Čantoryjského hřbetu jsou zalesněné, v druhové skladbě převládá 

monokultura  smrku ztepilého (Picea abies). Tato monokultura ovšem projevuje známky 

chřadnutí a jednotlivé příznaky žloutnutí, defoliace, snížení radiálního přírůstku a 

odumírání jednotlivých stromů i skupin v různě starých porostech. Ten to jev byl silně 

zaznamenán v oblasti  Kiczory (viz Fotografie 4).  

Při průzkumu terénu byly nacházeny krajinné prvky pastevecké krajiny a antropogenní 

tvary reliéfu, které zcela vystihují tuto pasteveckou oblast. 

6.2.1 Přírodní prvky sledovaného území 

 Přírodními prvky krajiny nalezeny ve sledované oblasti Čantoryjského hřbetu jsou 

skály na Kiczorach (viz Fotografie 1), někdy přezdívané hřibové skály díky svému 

vzhledu. Ve skále jsou viditelné otvory. Lze se domnívat, že tyto otvory (viz Fotografie 6) 

mohly sloužit pro úkryt stravy pro pastevce. Jako další možnost se nabízí, že tyto skály 

sloužili jako místo k odpočinku pastevců při pastvě nebo výhled na pasteveckou krajinu. 

Kousek od skal je vystavěna zítka ve třech řadách (viz Fotografie 5). Dříve měla v sobě 

zabudované dřevěné kuly, které vztyčovaly přístřešek. Dnes už jsou zde jen pozůstatek 

kamenných řad. 

Torzy stromů vyskytující se ve sledované oblasti, mohou být z dob, největší 

pasteveckého rozmachu. Zrovna tyto stromy mohly být součástí lesní pastvy. Tyto 

pozůstalé kmeny se mohly stát útočištěm pro hmyz, ptáky a drobné savce. Tento 



Pavlína Bartošová – Antropogenní tvary reliéfu a prvky pastevecké krajiny jako indikátor 

změn ve využití krajiny Slezských Beskyd 

42 

 

dochovaný estetický znak lze vidět při výstupu na Velký Sošov (viz Fotografie 7). Další 

taková torza byla zaznamenána při výstupu na Velkou Čantoryji (viz Fotografie 8) po bíle 

vyznačené trase.  

Je zcela zřejmé, že tato oblast byla nedílnou součástí Valašské kolonizace. Dle 

dochovaných znaků krajinného rázu Čantoryjský hřbetu a přilehlých údolí, je možné vidět  

pastevecké a salašnické způsoby využívání krajiny. Při terénním průzkumu byla jedna 

z mnoha takových pastvin zaznamenána v oblasti pod Gruničkym (viz Fotografie 9). Je 

zde pozorovatelné, že zde dochází k sukcesnímu vývoji stromového patra v důsledku 

výskytu semenáčku javoru mleče (Acer pseudoplatanus). Další pastvina se rozprostírá pod 

vrcholem Velké Čantoryje. Tato pastvina byla sledována na jaře roku 2012 (viz Fotografie 

10), kdy se zde vyskytovala kýchavice bílá lobelova (Veratrum lobelianum), jejíž sušený 

oddenek má léčivé účinky. Druhý průzkum oblasti se konal v říjnu 2013 (viz Fotografie 

11).  

6.2.2 Zhodnocení prvků pastevecké krajiny způsobené 

antropogenní činností  

Při celkovém průzkumu terénu byly zachyceny prvky pastevecké krajiny zapříčiněny 

antropogenní činností. Ve sledované oblasti Čantoryjského hřbetu a přilehlých údolí se 

nabízí k vidění mnoho salašnických a pasteveckých prvků jako jsou hráze, oplocenky, 

chodníky.   

Hráze, hromadiska neboli „kupy kamení“ vznikaly na okraji luk a pastvin. Hospodáři si 

jim vytyčovali hranice svých pozemků. Toto kamenné ohraničení lze vidět při výstupu na 

Velkou Čantoryji po bílé trase. Lze se domnívat, že zde dříve probíhala pastva a 

hromadisko sloužilo k jejímu ohraničení (viz Fotografie 12).   

Během terénního šetření ve svazích Velké Čantoryje a Čantoryjského hřbetu byly 

nalezeny oplocenky. První nalezená oplocena se vyskytovala na v blízkosti Ciéslaru (viz 

Fotografie 13). Druhá objevená oplocenka (viz Fotografie 14) se nacházela v úbočí již 

zmíněné Velké Čantoryje po zeleně znázorněné trase z výřezu  mapy. Tyto ochranné ploty 

proti okusu narušují vzhled pastevecké krajiny, avšak jsou nezbytné pro ochranu stromů. 

Jejich primárním posláním je chránit přirozeně zmlazování nebo výsadby dřevin před 

působením zejména spárkaté zvěře. 
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Dochované zbytky  kamenných lesních chodníků  a cest můžeme nalézt v masivu 

Velké Čantoryje. Jsou zde kamenné zbytky lesních cest, které mohli stavět salašníci a 

obyvatelé hor pro jednodušší dostupnost. Je to názorný krajinný prvek vytvořen 

antropogenní činností. Cesty jsou neúplné a můžeme jen zaznamenat částečné zbytky, jako 

tomu je ve sledované oblasti (viz Fotografie 15). Větší část dochovaného zbytku cesty lze 

zaznamenat v blízkosti Malého Stožku (viz Fotografie 16). Tento krajinný prvek může 

naznačit dobu rozmachu osídlování hor za důvodu salašnického způsobu chovu ovcí.  

6.2.3 Zhodnocení dochovaných salašnických staveb 

Nedílnou součástí vystihující pasteveckou krajinu a salašnický způsob hospodaření 

mají salašnické stavby. Při celkovém průzkumu terénu byly objeveny a zaznamenány 

pozůstatky původních salašnických staveb. Lze se domnívat, že v tomto regionu byly 

zachovány z dob největšího rozmachu pastevectví a salašnictví. Tyto stavby byly 

zaznamenány do dvou skupin. Jako stavby stále sloužící svému účelu a na dochované 

zbytky a ruiny z pasteveckých dob.  

Při terénním průzkumu během bakalářského studia v roce 2012 byly objeveny ze 

salašnických staveb „zimarky“ pod Gruničkym v oblasti obce Nýdku. První „zimarka“ 

neboli šopa (viz Fotografie 17) stále slouží svému účelu. Nedaleko této stavby se nachází 

další novější šopa, u které je možné vidět modernější přístup a to například v plechových 

okapech nebo skleněnou výplní ve dveřích (viz Fotografie 18). Další salašnická stavba 

takto vyplňující krajinný ráz pastevecké oblasti byla nalezena nedaleko Istebné v areálu 

Złoty Groń v Polské republice. Tato koliba byla objevena v lednu roku 2015. Stavba sice 

nepochází z dob 16. -17. století v důsledku Valašské kolonizace, ale má za snahu tuto dobu 

přiblížit (viz Fotografie 19). Uvnitř koliby je k nalezení ohniště a lavice k sezení nebo 

odkládání mléčných výrobků.  

Mezi další dochované znaky salašnické a pastevecké doby jsou stavby, které již 

neslouží svému účelu, avšak dodávají krajinnému rázu pastevecký charakter. Takový to 

pozůstatek v krajině je polorozpadlá koliba pod vrcholem Velké Čantoryje na polské straně 

(viz Fotografie 20). Další koliby byly vysledovány i v oblasti  Polska. Tyto stavby (viz 

Fotografie 21) dnes již neslouží ke svému původnímu účelu, avšak uvnitř je uschováno 

původní nářadí a nádoby (viz Fotografie 22). Tyto dvě ovčácké koliby náleží k nejstarší 

zachované roubence (viz Fotografie 23) situované v obci Istebna v horské enklávě 
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s místním názvem Stecówka. Tato „chalupa“ byla postavena v 19. století a obydlena 

potomky původních osadníků během Valašské kolonizace v 17.- 18. století.  

„Zimarky“ v oblasti Hluchové s místním názvem Kolybiska již pomalu ztrácejí svůj 

charakter naznačující pasteveckou dobu. Zimarka, která stojí v popředí (viz Fotografie 25) 

byla v roce 2012 v rekonstrukci. Zhruba o 100 metrů dále stojí další šopa, která byla 

„necitlivě“ vyzděna a nynější majitel si ji přestavuje v obytnou chatku. 

Zdroj vody v minulosti byl limitujícím a rozhodujícím faktorem pro umístění 

salašnické stavby. Z cela nepochybně do dochovaných pasteveckých znaků v krajině patří i 

ruina lesního napajedla Pyintřiska (viz Fotografie 26) nacházející se v úbočí masivu Velké 

Čantoryje .  

6.3 Zpracování dat a poznatků s konzultací se 

starousedlíky a regionálními znalci 

Dle volně strukturovaných rozhovorů s individuálním charakterem bylo zjištěno, že  

pro sledovaný region byla pastva ovcí velmi důležitou a významnou činností, co se týče 

vytvářením krajinného rázu, tak i způsobu obživy.  

Výsledné poznatky byly nasbírány z regionálních akci věnovaných pastevecké 

problematice. V září 2013 proběhlo stříhání ovcí v obci Košářiska (viz Fotografie 27). Při 

této příležitosti byl získán již zmíněný  rozhovor s panem Karlem Cymorkem bývalým 

bačou, jehož stádo ovcí bylo jediné označeno zvonky. Stádo bylo vyháněno v 10 hodin 

ráno a zpět na salaš okolo 16 hodiny odpoledne. Družstevní stádo bylo sestaveno z 443 

ovcí, kdy jejich dojení trvalo 3 hodiny. Po revoluci pastevectví upadá a stát přestává 

dotovat výkup vlny. 

Velmi zajímavým faktorem bylo, že bača nepoznal, když se ztratilo 10 ovcí ve velkém 

stádu, ale pokud utekla jen jedna, tak stádo bylo neklidné, nervózní a chovatel poznal, že 

se něco děje. 

V listopadu roku 2014 proběhl mezinárodní seminář o krojích v Karpatech. Zde došlo 

k prohloubení poznatků, co se týče Goralských krojů a lidové kultury. Oblast rozšíření 

goralského – horského typu kroje na česko (slezsko) – polsko (slezsko) – slovenské 

pomezí byla původně dosti rozsáhlá.  
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Kroj označoval oblečení lidí žijící na dědinách, který se v minulosti zaobíral rolnictvím 

nebo pastevectvím. Na vznik a vývoj goralského kroje působilo mnoho faktorů. Příkladem 

společenská třída, náboženství. Dále mohl být oděv ovlivněn i společenskou funkcí. 

Odlišoval se oděv pracovní, sváteční a jiné příležitosti. Důležitou roli sehrála i příslušnost 

pohlaví, tedy jestli jde o muže nebo ženu, dále věk (děti, mládež, dospělí). Rozlišnost krojů 

ovlivňuje i rodinný stav. Podle barevnosti a doplňků se poznalo, zda jde o ženu vdanou, 

svobodnou dívku nebo vdovu.  

Při regionální akci v Horní Lomné proběhla ukázka goralského kroje svobodné dívky 

(viz Fotografie 28), kdy šátek na hlavě má vyšité cípy červenou barvou a vdané ženy (viz 

Fotografie 29) má šátek vyšitý černou nití.  
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7 DISKUZE 

Valašská kolonizace přinesla do Beskyd nový druh hospodaření a to pastevectví a 

salašnictví. Oblast Čantorysjkého hřbetu a přilehlých údolí získal nádech pastevecké 

krajiny. Takovéto louky a pastviny se vyskytují roztroušeně po celé České republice od 

nížin až po horské hřebeny. Plošně rozsáhlejší porosty jsou vázány na oblasti 

s extenzivním zemědělským obhospodařováním.  

Sledovaná česko – polská pohraniční oblast je tvořena převážně rozmanitým pohořím 

Slezských Beskyd a charakter osídlení je tvořen rozvolněnou zástavbou rodinných domů a 

slabou rezidenční funkcí území. Hlavní osídlení zaujímá obec Nýdek a okrajové časti 

sousedících obcí. Charakterní pro zkoumanou oblast jsou hluboká údolí, ve který je právě 

největší koncentrace obyvatel. Převážné množství žijících obyvatel, se zde již narodilo, což 

vzbuzuje silnější vztah k území a to vede k větší stabilitě. Lze se domnívat, že zde vznikne 

další rozvoj, který bude zapříčiněn vlivem suburbanizace z Třince a zvýšení ekonomické 

situace a aktivity při nárůstu v turistickém ruchu.  

Pokud by byl průzkum terénu sledovanou krajinou proveden před 200 nebo 250 lety, 

tak jí nepoznáme. Bylo by to způsobeno odlesněním ve vrcholových partiích hor. V 19. 

století nastal opačný trend zalesňování a pastvin začalo ubývat a tím pádem i úbytek salaší. 

Podle fyzického kritéria zánik horského salašnictví v jeho klasické podobě nastal ve 20. 

století.  

Můžeme tedy směle prohlásit, že ovce jsou vždycky potřeba, protože pastevectví 

utvářelo celý ráz beskydské krajiny (BARTOŠOVÁ; KUPKA, 2014). Stáda spásaly zrovna 

ty louky, které jsou často zarostlé lesy a tím udržovaly nízký porost a za pomocí zoochorie 

docházelo k šíření semen. Kdyby se ovce tohoto procesu nezúčastnily, Beskydy by přišly o 

krásné panoramatické výhledy.  

7.1 Návrat ke kořenům (Karpatský redyk) 

Bačům z Polska a Rumunska se podařil přejít s ovcemi celý karpatský oblouk. Jejich 

putování započalo v květnu roku 2013 v Rumunsku a pokračovalo přes Ukrajinu, Polsko 

až na Valašsko. Bačové takto ušli 1400 kilometrů.  
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V Polsku tento projekt zahrnoval zhruba 300 ovcí. Česká trasa se stohlavým stádem 

ovcí startovala v Košařiskách a pokračovala na Pustevny. Rožnov pod Radhoštěm ve 

Valašském muzeu byla konečná zastávka.  

Tento zcela unikátní projekt „Karpatský redyk – Transhumance 2013“  má za cíl 

nejenom prohloubit spolupráci pastevecké tradice, ale také ukázat tvorbu regionálních a 

ovčáckých výrobků a upozornit na přírodní a ekologické hodnoty Karpat (ŚRODULSKA-

WIELGUS, 2013). Tato experimentální migrace vyjádřila i geografický přesun mezi 

Rumunskem a moravským Valašskem během jednoho tahu, což se ještě nikdy neudálo. 

Transhumance 2013 předvedla pastevecký život a ukázala i jednotlivé prvky 

pastevecké krajiny, jak způsobeny atropogenní činností, tak prvky vzniklé samotnou 

přírodou.  

7.2 Stálost karpatského dědictví 

V Rumunsku je pastevectví stále nenahraditelným způsobem obživy. Dlouhé cesty 

s ovcemi probíhají ještě dodnes, ale jedná se o extenzivní hospodaření, protože v létě ovce 

setrvávají na horských pastvinách. Pro srovnání lze říct, že pastviny jsou zde lépe 

připraveny, oproti Česku, kde je v horách spousta nevyužitých luk. Je tedy možné vidět, že 

pastevectví, stále pokračuje a je základem zdejšího živobytí. V celém Rumunsku je na 15 

miliónů ovcí 

Tradice pastevectví a salašnictví je v Polsku velice živá, i když oproti Rumunsku je zde 

200 tisíc ovcí. Tradiční pastevectví, se zde udrželo hlavně na jihu v podhůří Tater. Vše je 

úzce spjato z kořeny této země, které mají možnost se dále rozvíjet. Tradice ovčáctví se 

zde předává z generace na generaci. Poláci mají větší citlivost co se týče kulturního 

dědictví, do kterého patří i formy folklóru, a oproti česku zabíhají do kultury především 

komerční, kdy se turista může zastavit za bačou. Při té příležitosti se podívá na ovce a 

koupí si sýr. 

Z celkového pohledu došlo v oblasti Slezských Beskyd ke snížení intenzity 

zemědělského hospodaření. Množství hospodářských zvířat klesá a počet ovcí zvláště. Je 

viditelné, že se v současné době je méně ovcí, než pastvin kde by se mohly pást.  
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7.3 Vlastní terénní průzkum 

Během průzkumu terénu bylo naplánováno 17 tras, při kterých mělo dojít 

k zaznamenání a zachycení prvků dokazující výskyt pastevecké krajiny ve Slezských 

Beskydech. Při těchto terénních šetřeních bylo nakonec zvoleno jen 13 tras. Z toho 10 

v České republice a 3 republice Polské. Tato změna v počtu byla způsobena velkou 

vzdáleností mezi rodným městem (Frenštát pod Radhoštěm)  a oblastí obce Nýdku. Další 

velkou roli sehrála neznalost sledovaného regionu a horské oblasti Slezských Beskyd. 

Menší počet zaznamenaných pasteveckých prvků a tras v Polské republice byl spojen i 

s jazykovou bariérou mezi polským a českým  jazykem a goralským nářečím. Dalším 

faktorem ovlivňující počet tras byla tedy již zmíněna neznalost vytýčeného území.  Při 

dvou terénních šetřeních se stala chyba v nastavení GPS přístroje a změnil se konečný bod 

trasy, který nebyl potřebný do zahrnutí sledované oblasti Čantoryjského hřbetu.  

Celkový terénní průzkum a výběr tras navazoval na bakalářskou práci. 

7.3.1 Získané poznatky v rámci terénního šetření 

Výsledkem celkového vývoje pastevectví  a salašnictví v oblasti Čantoryjského hřbetu 

je celková proměna krajinného rázu. Dochované prvky, jak přírodní, tak způsobeny 

anotrpogenní činnosti, naznačují, že pastevectví a salašnictví, zde probíhalo. Nalezená 

místa, která jsou již zaznamenána ve výsledcích hovoří, že toto hospodaření bylo 

nepostradatelnou součástí obživy. 

Lze diskutovat i o možné změně druhové diverzity, jak v rostlinné, tak v živočišné říší. 

Příkladem je modrásek černoskvrný (Maculiema arion), který v západní Evropě zcela 

vyhynul a to z důvodu od opouštění od extenzivní pastvy. Díky částečnému zachování 

pastevního hospodaření v Beskydech se zachovala poslední životaschopná populace tohoto 

motýla.  
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ZÁVĚR 

Významné krajinné prvky hrají svou důležitou roli především v běžné, intenzivně 

obdělávané krajině, kde je minimum zvláště chráněných území přírody. Prvky mají 

nejenom nenahraditelný význam pro přírodu, ale také pro člověka, kdy vytvářejí estetický 

význam, vizuální aspekt zpestření krajinné scenérie a krajinné dominanty. To vše vytváří  

bezprostřední vztah ke krajinnému rázu a geniu loci. 

Charakter dnešní horské krajiny s lesními polanami v Beskydech je výsledkem 

dlouholetého procesu střetů zájmu obyvatel usadit se a uživit rodinu se zájmem panství 

získávat z krajiny co největší hospodářský zisk. Hory poskytovaly člověku minerály, dřevo 

a pastviny.  

Nelze zcela jasně říct, co bylo hlavním důvodem úpadku pastevectví. Průmyslová 

revoluce v 19. století přinesla všeobecný rozvoj průmyslu a techniky. Vrchnost se tehdy 

snažila dosáhnout co možná nejvyšších zisků z dřevní suroviny, a proto dala zalesnit 

plochy, které dosud sloužily jako salaše. Další úpadek byl způsoben dělením obecních 

pozemků a nejlepší pastviny byly využity pro skot.  

Výsledkem celkového průzkumu Slezských Beskyd je viditelná změna krajinného rázu 

v důsledku Valašské kolonizace. Charakter pastevecké krajiny je doplněn přírodními a 

antropogenními prvky, které byly zachyceny a pomoci GPS souřadnic zaznamenány do 

mapy. Tyto prvky jsou zdokumentovány a přiloženy v příloze. Práce byla dále obohacena 

o regionální a kulturní akce. Při této příležitosti došlo ke k většímu seznámení se 

s goralským životem v horách, s výrobou sýra nebo si vyzkoušet ženský goralská kroj (viz 

Fotografie 30).  

Scenérii Slezských Beskyd, již ušla trochu v zapomnění. Výzkum zjistil, že život 

v horských oblastech a na salaších nebyl zcela tak idylický a poetický, jak se může zdát. 

Goralský život byla tvrdá a náročná práce. Vracení se zpět k netradiční způsob chovu ovcí 

probudil místní krajinu k životu.  
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PŘÍLOHY – KARTOTÉKA 

 

Pořadové číslo: 1 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: antropogenní prvek 

 

Název: přístřešekna Kiczorach 

 

Datum záznamu: 28.10.2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 595066°, E 18, 831831° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřbet 

 

Katastrální území:  Písek u Jablunkova 

 

Fotografie: Bartošová, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Kamenné řady u skal na Kiczorach byly dříve využiti jako podpěra pro 

přístřešek. Dnes jsou zde jen dochované pozůstatky. 
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Pořadové číslo: 2 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: přírodní prvek 

 

Název: pastvina pod Velkým Stožkem 

 

Datum záznamu: 3.10. 2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 616831°, E 18, 822127° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřbet 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Pastvina v oblasti pod Velkým Stožkem vyskytující se na polské straně je 

viditelnou ukázkou dob pastevectví na Čantoryjském hřebenu. 
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Pořadové číslo: 3 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: přírodní prvek 

 

Název: pastvina pod Velkým Stožkem 2 

 

Datum záznamu: 3.10. 2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 614884°, E 18, 824637° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřbet 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Pastvina v oblasti pod Velkým Stožkem 2 vyskytující se na polské straně je 

dnes již ohraničena lesním porostem. Jsou zde viditelné agrární úpravy místním 

obyvatelstvem. 
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Pořadové číslo: 4 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: přírodní prvek 

 

Název: torza stromu 

 

Datum záznamu: 3.10. 2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 635583°, E 18, 805267° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřbet 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Torza stromu se vyskytuje pod Vrcholem Velkého Sošova při výstupu po 

žluté turistické trase může být pozůstatkem po lesní pastvě.  
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Pořadové číslo: 5 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: salašnická stavba 

 

Název: zimrka pod Gruničkym  

 

Datum záznamu: 8.5. 2012 

 

GPS souřadnice: N 49, 656692°, E 18, 794708° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřbet 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Zimarka neboli „šopa“ pod Gruničkym stále slouží svému účelu jako 

úschovna krmiva, lizu apod.   

 

 

 

 

 

 



Pavlína Bartošová – Antropogenní tvary reliéfu a prvky pastevecké krajiny jako indikátor 

změn ve využití krajiny Slezských Beskyd 

79 

 

Pořadové číslo: 6 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: salašnická stavba 

 

Název: zimrka pod Gruničkym 2 

 

Datum záznamu: 8.5. 2012 

 

GPS souřadnice: N 49, 657717°, E 18, 795258° 

 

Okrsek: Nýdecká vrchovina 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Zimarka 2 je již po úpravách. Dveře jsou vyplněny sklem a střecha má 

plechové okapy. Vyskytuje se zde nitrofilní druh rostlin, jako je  kopřiva dvoudomá 

(Urtica dioica). 
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Pořadové číslo: 7 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: salašnická stavba 

 

Název: zimarka na Kolybiskach 

 

Datum záznamu: 15. 5. 2013 

 

GPS souřadnice: N 49, 6614417°, E 18, 809781° 

 

Okrsek: Nýdecká vrchovin 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Zimarka v oblasti Kolybisek je v dočasné rekonstrukci. Dochází 

k částečným úpravám střechy a trámů.  
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Pořadové číslo: 8 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: salašnická stavba 

 

Název: zimarka na Kolybiskach 2 

 

Datum záznamu: 15. 5. 2013 

 

GPS souřadnice: N 49, 614828°, E 18, 809339° 

 

Okrsek: Nýdecká vrchovin 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Zimarka 2 v oblasti Kolybisek je v rekonstrukci. Nynější majitel si ji 

přestavuje na rekreační chatu. 

 

 

 

 



Pavlína Bartošová – Antropogenní tvary reliéfu a prvky pastevecké krajiny jako indikátor 

změn ve využití krajiny Slezských Beskyd 

82 

 

Pořadové číslo: 9 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: salašnická stavba 

 

Název: koliba pod Velkou Čantoryjí 

 

Datum záznamu: 28.10. 2013 

 

GPS souřadnice: N 49, 684361°, E 18, 785239° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřeben 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Rozpadla koliba pod Velkou Čantoryjí na polské straně je v katastrofálním 

stavu. Pro to tu stavbu by bylo vhodné provést konzervaci.  
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Pořadové číslo: 10 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: salašnická stavba 

 

Název: napajedlo Pyintřiska 

 

Datum záznamu: 1.5. 2013 

 

GPS souřadnice: N 49, 672206°, E 18, 802689° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřbet 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Napájecí žlab Pyintřiska je lehce ovlivněn antropogennní činností a to 

přidáním plechových rýn. Zdroj vody byl v minulosti velmi důležitý a to z důvodu 

umístění salašnických staveb. 
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Pořadové číslo: 11 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: antropogenní prvek 

 

Název: chodník na Velkou Čantoryjí 

 

Datum záznamu: 28.10. 2013 

 

GPS souřadnice: N 49, 666323°, E 18, 786635° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřbet 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Kamenný chodník se nachází při výstupu na Velkou Čantoryji po Rytířské 

naučné stezce. Jsou zde jen částečné pozůstatky.  
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Pořadové číslo: 12 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: antropogenní prvek 

 

Název: chodník na Velký Stožek 

 

Datum záznamu: 28.10. 2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 608695°, E 18, 824407° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřeben 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Chodník se nachází na hraničním hřebenu směrem na Velký Stožek. 
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Pořadové číslo: 13 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: antropogenní prvek 

 

Název: studna na Velkém Sošově 

 

Datum záznamu: 1.11. 2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 635233°, E 18, 813960° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřeben 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Studna se nachází na bývalé pastvině u vrcholu Velkého Sošova. V blízkosti 

se momentálně nachází lyžařský vlek. 
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Pořadové číslo: 14 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: antropogenní prvek 

 

Název: studna pod Velkou Čantoryjí 

 

Datum záznamu: 28.10. 2013 

 

GPS souřadnice: N 49, 666439°, E 18, 787160° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřeben 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Studna je po rekonstrukci a nachází se na Rytířské naučné stezce směrem na 

vrchol Velké Čantoryje.U pravého trámu je hrnek pro občerstvení se vodou. 
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Pořadové číslo: 15 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: přírodní prvek 

 

Název: lesní porost na Kiczorach 

 

Datum záznamu: 26. 10. 2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 595637°, E 18, 839158° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřeben 

 

Katastrální území:  Písek u Jablunkova 

 

Fotografie: Bartošová, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

 

Popis oblasti: V oblasti Kiczor se vyskytuje monokultura smrku ztepilého (Picea abies). 

Na tomto porostu jsou viditelné silné známky chřadnutí a opadu jehličí.  
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Pořadové číslo: 16 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: antropogenní prvek 

 

Název: hromadisko 

 

Datum záznamu: 13.9. 2013 

 

GPS souřadnice: N 49, 6670887°, E 18, 800985° 

 

Okrsek: Čantoryjský hčeben 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Hromadisko se nachází při výstupu na Velkou Čentoryji z obce Nýdku. 

Tyto hromadiska sloužila např. jako ohraničení polí. 
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Pořadové číslo: 17 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: antropogenní prvek 

 

Název: oplocenka  

 

Datum záznamu: 26.10. 2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 657067°, E 18, 807617° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřeben 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Oplocenka se vyskytuje v oblasti Cieślaru. Oploceky jsou nezbytné pro 

ochranu před okusem porostu, avšak esteticky narušují pasteveckou krajinu. 
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Pořadové číslo: 18 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: antropogenní prvek 

 

Název: oplocenka 2 

 

Datum záznamu: 1.11. 2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 659512°, E 18, 802316° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřeben 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Oplocenka se nachází u turisté trasy vedoucí z Beskydského sedla k obci 

Nýdek. Tento antropogenní prvek zasahuje do bývalé lesní pastviny. 
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Pořadové číslo: 19 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: antropogenní prvek 

 

Název: košár pod Gruničkym 

 

Datum záznamu: 8.5. 2012 

 

GPS souřadnice: N 49, 657418°, E 18, 795416° 

 

Okrsek: Nýdecká vrchovin 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Košár se nachází na pastvině pod Gruničky, po zimě je mírně v dezolátním 

stavu. 
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Pořadové číslo: 20 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: krajinný prvek 

 

Název: pastvina pod Gruničkym 

 

Datum záznamu: 8.5. 2012 

 

GPS souřadnice: N 49, 656692°, E 18, 794708° 

 

Okrsek: Nýdecká vrchovin 

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Na pastvině se vyskytují semenáčky javoru mleče (Acer platanoides), 

dochází k zarůstáni a postupnému zániku pastevní plochy. 
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Pořadové číslo: 21 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: přírodní prvek 

 

Název: pastevní les 

 

Datum záznamu: 5.10. 2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 63485°, E 18, 808767° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřeben  

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Pastevní les je pozůstakem pastevectví a salašnictví ve Slezských 

Beskydech. Tento parkový typ lesa se nachází pod vrcholem Velkého Sošova. 
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Pořadové číslo: 22 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: přírodní prvek 

 

Název: pastevní les na pohraničním hřebenu 

 

Datum záznamu: 1.11. 2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 671133°, E 18, 800588° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřeben  

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Pastevní les se nachází na pohraničním Čantoryjském hřbetu. V oblasti 

dochází k sukcesy a bylinné patro je postupně nahrazováno keřovým.  
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Pořadové číslo: 23 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: přírodní prvek 

 

Název: lesní porost pod Velkou Čantoryjí 

 

Datum záznamu: 1.5. 2013 

 

GPS souřadnice: N 49, 677435°, E 18, 805832° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřeben  

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Smrkový porost pod Velkou Čantoryjí. V tomto lesním porostu dochází 

často k vývratům stromů. 
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Pořadové číslo: 24 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: salašnická stavba 

 

Název: rozpadlá zimarka 

 

Datum záznamu: 28.10. 2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 6261933°, E 18, 820429° 

 

Okrsek: Čantoryjský hřeben  

 

Katastrální území:  Nýdek 

 

Fotografie: Bartošová, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Lze se domnívat, že se jedná o rozpadlou zimarku dle bližšího terénního 

průzkumu. 
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Pořadové číslo: 25 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: salašnická stavba 

 

Název: bývalá koliba 

 

Datum záznamu: 15.1. 2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 584543°, E 18, 938901° 

 

Okrsek: / 

 

Katastrální území:  Istebna 

 

Fotografie: Bartošová, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Bývalá koliba na se nachází v Istebné místním názvem Stecówka. Uvnitř 

jsou k nalezení ještě některá salašnická náčiní. 
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Pořadové číslo: 26 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: salašnická stavba 

 

Název: roubenka 

 

Datum záznamu: 15.1. 2014 

 

GPS souřadnice: N 49,584543 °, E 18, 938939° 

 

Okrsek: / 
 

Katastrální území:  Istebna 

 

Fotografie: Bartošová, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Tato roubena je nejstarší „chalupa“ Istebné. Byla postavena v 19. století a 

obydlena původními potomky Valašské kolonizace. 
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Pořadové číslo: 27 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: salašnická stavba 

 

Název: koliba 2 

 

Datum záznamu: 15.1. 2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 585171°, E 18, 938762° 

 

Okrsek: / 

 

Katastrální území:  Istebna 

 

Fotografie: Bartošová, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Bývala koliba se nachází v blízkosti dvou předešlých objektů. Dnes již 

neslouží svému účelu. 
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Pořadové číslo: 28 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: salašnická stavba 

 

Název: opravená koliba 

 

Datum záznamu: 16.1. 2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 586768°, E 18, 942971° 

 

Okrsek: / 

 

Katastrální území:  Istebna 

 

Fotografie: Bartošová, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Tato bývalá koliba je dnes využita jako odpočinkové místo. Majitel ji 

využívá pro pohostinství.  
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Pořadové číslo: 29 

 

Značka:     
 

Krajinný segement: salašnická stavba 

 

Název: novodobá koliba 

 

Datum záznamu: 17.1. 2014 

 

GPS souřadnice: N 49, 564524°, E 18, 914366° 

 

Okrsek: / 

 

Katastrální území:  Istebna 

 

Fotografie: Bartošová, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická fotografie: / 

 

Popis oblasti: Novodobou kolibu je možno vidět v areálu Złoty Groń. Sice nepochází 

z dob Valašské Kolonizace, ale poukazuje na tuto dobu.  

  


