
 
 

Redykání je způsob putovního pastevectví, založený na 
sezónním vedení stád určitými trasami z nížinných pastvin na 
horské a zpět, pod vedením pastevců. V minulosti to byl způsob 
osídlení Karpat od Rumunska až po Bezkydy.  Redyk je 
jarní výstup ovcí na horské pastviny a následovně na podzim 
návrat do dědiny. Společné kořeny společenství lidí  žijících 
v Karpatech mají svůj původ v pasteveckých tradicích, lidi spojuje 
historie, kultura a způsob chovu ovcí spočívající v dojení, výrobě 
sýrů a putováním za pastvou. 
 
V Evropě kočovné pastýřství pomalu zaniká.  Tradiční  i extenzivní 
pastýřství se dostalo do pozadí,  horské vesnice se vylidnily a 
hodně mladých lidí se odstěhovalo za živobytím do měst.  Doposud 
se tento způsob pastevectví využívá jen v rumunských Karpatech 
 

CÍLEM REDYKU „TRANSHUMANCE 2013“: 

mezinárodní setkání obyvatel, kteří žijí a pracují v Karpatech, mají 
vztah ke společnému kulturnímu základu a jejich integrace. 
Možnost poznání podobného kulturního bohatství zdejšího lidu, 
taktéž bohatství a jedinečnost  karpatské přírody a možnost 
rozvoje horských oblastí.  

KARPATSKÝ REDYK „TRANSHUMANCE 2013“ je projekt tradičního 
putování s ovcemi v počtu  300 kusů po hřebenech Karpat. Je 
organizován pro uctění putujících valašských pastevců 
v předcházejících generacích, kteří postupně osídlili hory a přispěli 
ke vzniku společné horské pastevecké kultury spojující 
obyvatelstvo Karpat. 

Na celé trase jsou redyku nápomocni ti, kteří mají něco 
společného s ovcemi a horským hospodařením. Na úseku 
od Malého Polomu po Martiňák to je JZD. 

Doba trvání KARPATSKÉHO REDYKU :                                11.květen - 14. září 2013 
Trasa: cca 1400 km – průchod horskými oblastmi karpatských států trasou přes: 
Transylvánii – Maramureš (Rumunsko), Podkarpatská Rus a Huculsko (Ukrajina), 
Podkarpatsko – Malopolsko – Těšínské Bezkydy (Polsko a ČR) -  Morava (od Konečné) 
- Slovensko a Valašsko (ČR). 

 



 
Trasa redyku po Bezkydech má být následující, tj. místo, kam redyk ten 
den dorazí a bude nocovat: 
24.8.-29.8. Koniaków (jarmark) 
30.8.- 3.9. Košařiska – (gorolské oslavy 31.8.-1.9.) 
4.9. Bílý kříž 
5-6.9. Gruň 
7.9. Konečná 
8.9. Bobek 
9.9. Bumbalka 
10.9.Hlavatá 
11.9. Martiňák 
12.9. Pustevny 
14.9. Rožnov 

Organizátor: 

Nadace „Pasterstwo Transhumancyjne“ – hlavním cílem nadace je zachování tradičního 
pastevectví v Karpatech a na Balkánu a také zachování kulturního dědictví – realizace 
projektu je založena na úzké spolupráci se samosprávními organizacemi, s místními 
institucemi, organizacemi mimo správní výbor, se sponzory a médií. Popularizace projektu 
bude násobena pomocí doprovodných akcí v regionech, ve kterých bude Redyk probíhat. 
Pořadatelé Redyku: - Fundacja „Pasterstwo Transhumancyjne“, - „Asociatia Transhumanta“ z 
Rumunska - Společenské organizace, jejichž hlavním cílem je zachování tradičního 
pastevectví v Karpatech a udržení kulturního dědictví.  

Spolupořadatelé:  

Koliba, občanské sdružení z Košařisk a Valašské muzeum v přírodě – Česká republika, 

Centrum evropské integrace – Ukrajina  

 „…Evropu tvoří kultura…“ Základem kultury karpatského lidu jsou pastevecké tradice. Ony 
jsou základnou pro hudbu, tanec, barevné horalské kroje, obřady a obyčeje, ale především pro 
lásku k přírodě a k druhému člověku. Podrobné cíle Karpatského Redyku: - Podpora kultury a 
pasteveckých tradic v Karpatech díky podpoře a spoluorganizaci kulturních akcí mimo region, 
organizování konferencí, seminářů, dílen, školení, festivalů, koncertů apod. navazujících na 
kulturní i materiální dědictví společenství Karpat.  

Podpora tradic lidových řemesel, ruční výroby, tradiční hudby, tance a regionálních obřadů. - 
Podpora prodeje regionálních výrobků tradičních a ekologických sýrů a produktů z masa, 
které jsou registrovány na Státních listinách tradičních produktů a v Evropské Unii. Jsou to: 
oscypek, redykolka, jehněčí maso, brynza, bundz a další.  

Podpora spolupráce mezi místními i zahraničními organizacemi v celém oblouku Karpat. - 
Integrace pasteveckých společností na horách, podpora chovatelů ovcí, tradičního pastevectví, 
podpora bačů, mladých ovčáků i hospodářů, obnova pastevecké infrastruktury v kontextu 
rovnoměrného rozvoje Karpat z ohledem na ekologické i sociální podmínky v horských 
oblastech.  



 

Upozornění na přírodní, ekologické a kulturní hodnoty Karpat, snaha o rozšíření Karpatské 
dohody, péče o životní prostředí, přírodní dědictví, snaha o zachování biologické i krajinné 
různorodosti horských regionů. Snaha uvědomit společnost, že návrat tradičního pastevectví 
na karpatské pastviny je schopen vrátit zpět přírodní rovnováhu a zároveň přinést občanům 
ekonomický zisk v systému trvale udržitelného hospodaření v horských i podhorských 
oblastech. Navození směrnic pro kulturní turistiku. Propagace zdravotních, turistických i 
geografických hodnot jednotlivých horských oblastí tvořících karpatské pásmo.  

Trasa po Rumunsku 

 
 
 
 
 
 

 



TRASA W POLSCE 

 

Polska od 30 czerwca do 29 lipca 2013r.  

Województwo Podkarpackie od 1 do 14 lipca 2013r. 

•  Powiat Jasielski 
• Powiat Krośnieński 
• Powiat Sanocki 
• Powiat Leski 
• Powiat Bieszczadzki 

Województwo Małopolskie od 15 lipca do 11 sierpnia 2013r. 

•  Powiat Suski 
• Powiat Nowotarski 
• Powiat Tatrzański 
• Powiat Sądecki 
• Powiat Gorlicki  

Województwo Śląskie od 12 do 29 sierpnia 2013r. 

•  Powiat Żywiecki 

• Powiat Cieszyński 

Słowacja - wejście na teren Słowacji do uzgodnienia z partnerem słowackim w okresie, kiedy Redyk 
będzie na terenie województwa małopolskiego tj. pomiędzy  15 lipca - 11 sierpienia 2013r. 

•  Presovsky Kraj 
• Lubovianska Vyrchovina 
• Pieniny 
• Bielanskie Tatry 

• Wysokie Tatry 

Czechy od 30 sierpnia do 14 września 2013r. 

• Moravsko Slezký Kraj 
• Bezkydy 
• Valašsko 



 


