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Stezka krajinou dávných horalů

Ovce všechno sežerou

Kozubová 981

Ostrý 1044

Velká Čantoryja 995

Velký Stožek 978

U

ž z dálky slyšíme bečení ovcí. Se zuřivým štěkotem se
k nám ženou psi. Naštěstí je včas zastaví hlas vysokého
starce v dlouhém kabátě. Bača Sikora jde k nám a srdeč-

ně nás zdraví. Hovor se brzy dostává k době jeho mládí.
Dřív bývalo ovcí mnohem víc a hodně se páslo i v lese. Můj otec pásl
na dvakrát větší ploše než já dnes. Ale přišli úředníci z Těšína, pastvu
v lese zakázali a zabrali i velkou část pastvin, kde nechali vysázet les.
To víte, bránili jsme se, měli jsme přece dávné smlouvy. Ale panství si
pozvalo vojáky a ti pro výstrahu postříleli všechny kozy, které se pásly
v lese. Pro vrchnost začal být les výhodnější než naše stáda.
A teď, před několika lety, jsme i z toho mála, co zbylo, zase přišli
o polovinu. Znovu tam sází! Aby se z toho lesa nezbláznili!

Jak to vidíme dnes
Dnes nám salašnictví připadá jako klidná idyla. V dobách, které nepamatoval
ani bača Sikora, bylo ale odlesnění hor opravdu veliké. Rozsáhlá stáda
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ovcí a koz doslova sežrala velkou část hor. Muselo docházet i k velkému

Nakonec bača nadává takovým způsobem, že se to rozhodně nedá
psát. Už se od něj víc nedozvíme, radši se loučíme a jdeme dál.

odplavování půdy. Dnes by asi novináři psali o ekologické katastrofě.
Otázka na cestu:
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Pokud není mlha, můžete odtud vidět nejvyšší vrchol Slezských
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Beskyd, Velkou Čantorii. Zkuste uhodnout, od čeho získala své jméno.
1

Stezku zřídila a spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Ta také zabezpečuje ochranu zdejší jedinečné přírody. Vyrobil
Salamandr / text: Vojtěch Bajer / design: sumec+ryšková (www.sumecryskova.com) / tisk: Velkoplošný tisk / mapy: datový obsah: ©Správa CHKO Beskydy, 2011, mapový podklad: ©ČÚZK, 2007, AOPK, 2011 /
Tato stezka byla vyrobena v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“. Projekt je realizován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE+.

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

4

stojíte zde

