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Rašeliniště 
v české republice 
Rašeliniště jsou díky své odlehlosti tajuplnými částmi naší krajiny. Již od 
dávných dob jsou tyto bažinaté, obtížně přístupné oblasti opředeny řadou 
mýtů, které v povědomí lidí přetrvávají až do dnešních dob. Opuštěnost 
rašelinišť tkví v jejich poloze (nejčastěji na zvlněném reliéfu nejvyšších 
partií pohoří a podél vodních toků) a nehostinnosti. V minulosti, zejména 
ve druhé polovině minulého století, se rašeliniště v řadě případů stala ter
čem melioračních zásahů, jejichž cílem bylo rašelinnou půdu nejprve od
vodnit a následně zúrodnit. Meliorační zásahy však ovlivnily fungování ce
lých, velmi citlivých rašeliništních ekosystémů. Mimo to jsou rašeliniště 
ohrožena i celkovou změnou hydrologického režimu krajiny a v neposlední 
řadě též těžbou rašeliny pro balneologické, příp. energetické účely. 

Klasifikace ložisek rašeliny sahuji mocnosti až 10 m. Rychlost narůstání 

vrchovišť (a přechodových rašelinišť) je rela
tivně pomalá -jeden metr s labě rozložené ra- · 
šeliny se tvoří 500-1 000 let. Typickými rost
linnými druhy jsou rosnatka okrouhlolistá, 
suchopýr pochvatý, klikva žoravina a vlochy
ně bahenní, z dřevin je rozšířena borovice 
kleč, borovice blatka a smrk. Význačnými 

představiteli fauny jsou např. tetřev hlušec 
a tetřívek obecný. Jako příklad vrchoviště lze 
uvést např . známou Třijezerní slať poblíž 
Modravy na Sumavě. 

S latini ště (slatiništní rašeliniště) vznikají 
v úživném prostředí nížin. Vytvářejí se buď na 
vývěrech podzemní vody (černavy v Polabí) 
nebo zarůstán ím vodních nádrží či opuštěných 
říčních ramen. Detailněji je lze ještě rozdělit na 
s latiniště prostá (bez výraznějšího obohacení 
minerálními látkami) a mineralizovaná (na hlu
binných pramenech artéských vod). Slatina na
růstá rychleji než rašelina, zejména při zarůstá

ní vodních nádrží, ale i tak se jeden metr tohoto 
typu humolitu tvoří několi k set let. Typická sla
tina je tvořena několika pásmy: pásmem plo
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APLIKACE DO VÝUKY 
Ot6zlty a lioly: 
1. Jmenu~ nikteré lypkké rafelinné (tzv. tyrfobiontnO druhy 
d a iivalkhů. Které z nkh nalezneme na mhovištkh 
a kter6 na slatiMtkh? 
2. Pii ~ prozkoumání topografických map (např. mapy 
Klubu leskýth turistů) se lusto setk61e s mlstnlmi názvy, kte
ré moji souvislost s rašelinKti. Přlkladem může být ,.slat'". Po
kuste se uv6st dalšl přllady. 
3. uvecn. y jakých ekonamkkýd! odvitvkh lze vyuiivut ra
lellnu. Pokuste se uvést konkrétní pllklod. 
4. Diskutujte vliv rašelinišť na hydrologický refim krajiny. Ja
ký vliv mohou mít rašeliništi na odtok vady z povodí? 
S. Pokuste se sestavil seznam nejvýznamnijikh rašeliništnkh 
oblasti v laská republke. 
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Folo: Nejvilll vodnl plocha na .lef6bl slalini 
(NPR ~ .lefábr jezlrol u Phbuzj y Kruinýdl 
hor6ch. Na raieliniJti lze spatJit nikolik vývo
jových f6zl rolel'miitnlch jezer • ocl olevfenjdl 
Vodnlch ploch po silni zmllllllin6 jueml p6n
vi&y 
Folo: T. Hrrlinlm 

Rašelina je přírodní organická hmota, vzni
klá pochodem rašelinění s obsahem více než 
50 % spalitelných látek v sušině. Rašeliněním 
(též ulmifikací) se rozumí specifický soubor 
rozkladných pochodů bez přítomnosti vzduchu 
(anaerobních procesů, jako je zejména kvašení 
a hnití), postihujících odumřelé rostlinné zbyt
ky. Tyto anaerobní procesy probíhaj í v prostře
dí silně nasyceném vodou srážkového nebo 
podzemního původu . Rašelin iště představují ty 
části krajiny a jejího vegetačního krytu, kde do
cházelo nebo dochází k hromadění organické 
hmoty, která vytvořila různě mocnou vrstvu ra
šeliny. Rašelinným ložiskem se označuje území 
s rašelinou o mocnosti alespoň 20 cm a o roz
loze nejméně 0,5 ha. Klasifikace humoli tů (tj . 
zemin s vysokým obsahem humusu) v sobě za
hrnuje několik faktorů: geografickou polohu 
(nadmořská výška), polohu v terénu (sedla, 
úbočí hor, náhorní planiny apod.), úživnost 
prostředí , tj . schopnost uživit určitý počet je
di nců, výchozí rostlinný materiál (mechorosty, 
traviny apod.), půdní reakci (pH), zdroj vody 
aj. Podle těchto faktorů můžeme humolity 
v hrubých rysech dělit na vrchovištní rašelinu, 
přechodovou rašelinu a slatinu a jejich stano
viště na vrchovištní rašel iniště, přechodová ra
šeliniště a s lat iniště. 

voucích rostlin (parožnatka, 
okřehek), pásmem rostlin zako
řeněných ve dně a s listy a kvě

ty na hladině (stulík, leknín, 

Obr. 1: Schematický nákres vrchovištního rašeliniště 

Vrchoviště (vrchovištní rašelin iště) jsou zá
vislá zejména na srážkové vodě. Vyskytují se 
proto v horských a podhorských oblastech 
s vlhkým (humidním) klimatem (okrajová po
hoří Českého masivu). Prostředí vzniku vrcho
višť je chudé na živiny, a proto jsou vrchoviště 
velmi kyselá. Dominujícím rostlinným druhem 
je rašeliník, vyznačující se schopností mnoho
násobně zvětšovat svůj objem nasáváním vody 
z okolí. Nasátim vody má vrchoviště schopnost 
až dvacetkrát zvětšit svou hmotnost. 

Mocnost rašeliny je závislá na topografii 
reliéfu a na hydrologických a klimatických 
podmínkách. Nejhlubší v Česku jsou šumav
ská rašeli n iště (místně zvaná s latě), která do-

blatouch), pásmem pobřežní 
vegetace (rákos, orobinec) 
a pásmem křovinatých břeho
vých porostů (olše, vrby) s plo
chami trav, zejména ostřice. Ja
ko příklad slatiniště lze uvést 
ložisko Soos u Františkových 
Lázní. 

Přechodová rašeliniště vy
kazují vlastnosti obou před

chozích typů. Vyskytují se od 
chladnějších pahorkatin až po 
horské oblasti . Kombinují se 
zde různé druhy mechů (raše
liník, ploník aj.) s travinami 
(zejména ostřicemi). V někte-
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rých publika
cich se lze set
kat s názorem, 
že je to uměle 
vykonstruova
ný typ, který 
má být chápán 
pouze jako po
mocný článek 
v posloupnosti 
vývoje ložisek 
humolitu. Ja-
ko příklad pře
chodového ra
šeliniště lze 
uvést rašeli-
n i ště Diana 
v Ceském 
lese. 
Struktura vr
chovištních 
rašelinišť 

Vrchovištní 
raš e li n i š t ě 

(obr. I, 2) jsou 
stanovi ště geo
morfo logicky 
velmi pozoru
hodná. Živé 
vrchoviště se 
skládá z něko-
lika částí. Na temeni se často vyskytuje kru
hové rašelinné jezero, zvané bUink (např. jeze
ra na Tříjezerní stati na Sumavě). Velikost 
blanků se pohybuje řádově v jednotkách až 
desítkách metr(t a v dúsledku pohybu hladiny 
podzemní vody a zazemňování se často rapid
ně mění. Rašeliník na vrchovišti má obrov
skou retenční schopnost. Přesto dochází k to
mu, že rašeliník nadbytečnou vodu nedokáže 
pojmout a ta pak odtéká směrem k úpatí vr
choviště. Zde se vytváří silně vlhký pás, nebo
li lagg. Vlastní vrchoviště je rozbrázděno sítí 
malých prohlubní (š lenků) a bochánkovitých 
vyvýšenin (bultů). Vrchoviště mÍiže být mra
zovými procesy rozčleněno na síť delších pru
hů striingů (vyvýšenin) a tlarkÍI (prohlubní). 
Větší a hlubší flarky se nazývají kolky. Na vr
chovištích se můžeme setkat ještě s tzv. nepra
vými tlarky, které vznikají tříšt ivými pochody, 
jež postihují rašelinu v d(tsledku její vlastní 
váhy. Slenky, flarky a nepravé tlarky bývají 
vyplněny vodou. 
Lokalizace českých rašelinišť 

V Ceské republice se podle odhad(t z druhé 
poloviny 20. století nachází celkem 40 400 ha 
ložisek humoliW. Na Cechy připadá 37 000 ha 
(z toho vrchoviště 10 000 ha, slatiniště 2000 ha 
a přechodová rašeliniště 25 000 ha), na Moravu 
a Slezsko pak 3400 ha (z toho vrchoviště 400 
ha, s latin iště 1 000 ha a přechodová rašeliniště 
2 000 ha). Celková hmotnost sušiny ve všech 
ložiscích rašeliny se odhaduje na 421 mil. tun. 
Největší plochy vrchovišť se nacházejí na 

Sumavě (Modravské statě, Chalupská stať), 
v Krušných horách (Jeřábi slatina - viz foto I, 
Velký močál, Božídarské rašeliniště) a Jizer-

ských horách (rašeliniště Na l:ihadle, Malá ji
zerská louka). S menšími ložisky se dále setká
me v Krkonoších (Úpské rašeliniště, Pančavská 
louka), Orlických horách (Jelení lázeň), Ces
kém lese (Diana, Farské bažiny), Hrubém Jese
níku (Rejvíz) a v Novohradských horách (raše
liniště U Tří můstků). Spíše raritou je zbytkový 
výskyt přechodových rašel inišť na Drahanské 
(rašeliniště Klozovec) a Ceskomoravské vrcho
vině (Radostínské rašeliniště) a v Ceském stře
dohoří (Březina). S vrchovišti a přechodovými 
rašeliništi se lze v hojné míře setkat též v páne
vních oblastech (např. Třeboňská pánev - Cer
vené blato aj.). Slatiniště prameništního půvo

du byla hojně rozšířena v Polabí, v Ralské 
pahorkatině (u Doks) a v Pomoraví. Velká část 
těchto slatin (např. Cernovírské slatiniště 
u Olomouce) byla v minulosti kultivována 
a v současnosti již neexistuje. Slatiniště vznika
jící zazemňováním a zarůstáním mrtvých říč
ních ramen a tÍiní v nivách řek jsou rozšířena 

v Polabí, povodí Orlice, Pomoraví, povodí 
Bečvy a v Podyjí. 
Vznik a vývoj rašelinišť v holocénu 

Naprostá většina zárodků ložisek rašeliny 
se vyvinula na vývěrech podzemní vody zhru
ba před 10-15 tisíci lety na počátku nejmlad
šího období čtvrtohor, holocénu. Rašeliniště 

se zpočátku vyvíjela jako slatiniště, teprve 
v průběhu holocénu se vlivem kolísajících kli
matických podmínek přeměnila část slati nišť 

na vrchoviště. V průběhu některých klimatic
kých výkyvů však mohlo dojít ke zpětné pře

měně na slatiniště. Klimatické výkyvy ovliv
ňují, kromě výše popsaného střídání 

slatinných a vrchovištních fází, rychlost tvor-

by humolitu. Rašelina se nejrychleji tvoři la 

v atlantiku (před 8 000 až 6 000 lety), tj. v ob
dobí klimatického optima (průměrné teploty 
až o 3 oc vyšší než dnes), a v následujícím 
epiatlantiku (před 6 000 až 3 200 lety). Nao
pak subrecent (před I 300 lety až po součas
nost) je obdobím velmi zpomalené tvorby ra
šeliny. Stářím českých rašelinišť se 
v současnosti zabývá řada odborníků. Progre
sivními metodami ke zj ištění stáří humolitÍI 
a určen í někdejšího vzhledu krajiny jsou radi
okarbonová metoda a navazující pylové ana
lýzy (palynologie). Dosavadními výzkumy na 
krkonošských a jizerských rašeliništích bylo 
takto zj ištěno, že jen málo odebraných rašelin
ných vrstev je starší než 5 500-6 000 let. 
Ochrana přírody 

Většina rašelinišť je díky své unikátnosti vy
hlášena maloplošnými zvláště, chráněnými 

územími Uako např. přírodní rezervace, přírod
ní památka nebo národní přírodní rezervace). 
Řada z nich je mimo to chráněna též Ramsar
skou úmluvou o ochraně mokřadů (tzv. Ram
sarská stanoviště, např. Sumavská a Třeboňská 
rašeliniště) a programem MaB (Man and 
Biosphere) organizace UNESCO. Vstup do ra
šelinišť je na většině lokalit výrazně regulován. 
Regulace vstupu je nezbytná, a to zejména pro
to, aby se zabránilo nadměrnému zatížení toho
to citlivého ekosystému. Regulace by však ne
měla představovat nepřekročitelnou bariéru pro 
ty, kteří chtějí tyto cenné kouty naší republiky 
poznat. 

Petr Pošta, doktorand 
katedry fyzické geografie a geoekologie 

PřF UK v Praze 


