
Radhošťský hřeben dostane nový kabát 

Peníze z Evropské unie pomůžou obnovit zarůstající pastviny na Radhošti. Bude 

se řezat a kosit, ale i přes to v dalších letech borůvky na Radhošti budou!  

Radhošť je oblíbeným cílem mnoha výletů jak místních obyvatel, tak turistů z celé republiky. Tisíce lidí 

se každým rokem projdou po hřebeni z Pusteven na Radhošť. Za pěkného počasí obdivují daleké i 

blízké výhledy do kraje. V létě se po cestě někteří osvěží fialovými borůvkami, které rostou podél 

cesty. Za krásnou procházku s fascinujícími výhledy vděčíme vlastně ovcím. Zakládání salaší a pastva 

ovcí a koz bylo důvodem k odlesnění hřebene. Na Radhošti byly ještě několik let po válce rozsáhlé 

pastviny, kde se páslo od května do září.  

Poslední salaš byla opuštěna v polovině padesátých let dvacátého století a od té doby pastviny žijí 

vlastním životem. Dřív velké pastviny zarůstají náletem a zmenšuje se jejich plocha. Mizí vzácné 

druhy rostlin a hmyzu. Postupně se omezují výhledy do krajiny a mnohde vysoká tráva dusí drobné 

kvítky pro pastviny typické, jako je modrý rozrazil, voňavá mateřídouška nebo růžové hvozdíky. 

V ohrožení je také velmi vzácná vratička měsíční nebo mochna zlatá. 

Horské pastviny (smilkové trávníky) jsou prioritním stanovištěm soustavy evropských chráněných 

území Natura 2000. Po dlouhém období, kdy ležely ladem a zarůstaly, Správa Chráněné krajinné 

oblasti Beskydy v posledních několika letech nejcennější místa nechávala vypást. Jsou tady ale mnohá 

další místa, která po letech, kdy ležela ladem, potřebují razantnější obnovující zásah.   

Český svaz ochránců přírody Salamandr získal z nástroje Evropské unie LIFE podporu projektu na 

záchranu a obnovu horských pastvin v Beskydech. Bude ve spolupráci s místními hospodáři pět let 

pečovat o celkem 45 hektarů horských pastvin rozesetých po celých Beskydech. Mezi ně patří také 16 

hektarů na Radhošti. Vzhledem k tomu, že pastviny na Radhošti leží už řadu let ladem, může se první 

zásah zdát nepřiměřeně hrubý. V jarních měsících už došlo k výřezu některých stromů. Letos se 

budou pastviny kosit a v některých, zejména od cesty odlehlejších místech, se budou vyřezávat i 

borůvky. To proto, aby nezabraly všechen prostor jiným rostlinám. Vyřezávat se bude jen zlomek 

celkové rozlohy borůvčí. Borůvky i v dalších letech na Radhošti budou. Na zachovalejších místech se 

letos pásly ovce.  

V dalších letech se budou horské pastviny kosit a nadále pást. Práce budou probíhat do roku 2018. 

Území, kde bude Salamandr s hospodáři pečovat o pastviny, je označeno žlutými tabulkami ve tvaru 

ovce. Všechny zásahy byly naplánovány odborníky na botaniku a ochranu přírody. Součástí projektu 

je také sledování a průběžné vyhodnocování péče s ohledem zejména na rostliny a hmyz.  
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