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1. Úvod 
 
Rašeliniště jsou specifickým typem mokřadu, který svou mnohotvárností a tajuplností 

dokázal fascinovat člověka po staletí. Rašeliniště (bažiny) vyvolávala v lidech, díky 
neznalosti, v minulých dobách určité pocity strachu, nebezpečí a nepřátelství. V souvislosti 
s pokrokem docházelo k překonávání strachu a člověk zjistil, že rašeliniště lze využít pro 
vlastní potřebu. Postupně se začala odvodňovat a vytěžovat v podobě borků pro potřebu otopu 
(např. pro sklářské účely z důvodu vysoké ceny dřeva), později v mokré těžbě pro lázeňské 
účely. Ovšem asi největší dopad zde mělo zemědělství. Po odvodnění těchto mokřadů se 
vzniklé plochy začaly používat jako orná půda s velkým obsahem humusu (zejména bývalá 
slatiniště). 

V současné době, respektive v tomto století začíná rašeliniště nabývat na významu, 
zejména vzhledem k zachování přírodního bohatství a vzrůstá potřeba je chránit. 

 
2. Humolity a jejich rozdělení 
 
V minulosti bylo předloženo mnoho teorií dělení rašelinišť či humolitů a jejich vzniku. 

Problémem je nesourodost poznatků a různé zaměření autorů, takže každý dělí tuto 
problematiku z pohledu své vědy – botanika, geologie, palynologie a další. 

Ani v současné době nejsou tyto názory ujednoceny a v podstatě neexistuje přesná 
klasifikace humolitů, tj. co autor, to jiné členění (ovšem ne vše lze škatulkovat). 

V roce 1937 byl Mezinárodní pedologickou společností na konferenci v Curychu 
schválen termín “ humolit”. 

Humolit je souhrnný termín pro zeminy s vysokým obsahem humusu, respektive 
organické hmoty v ± anaerobním stavu, tj. slatinu, slatinnou zeminu a rašelinu. Termín 
rašeliniště se zdá být univerzálním a můžeme jej rozdělit na vrchoviště a slatinu. Bohužel 
tento termín není výstižný, neboť zde máme vedle sebe dva etymologicky odlišné termíny a to 
vrchoviště a slatinu, kdy rašelina by byla humolitem vrchoviště a slatina humolitem slatiniště. 
Dalším problémem je, že vrchoviště je pouze termínem morfologickým (z německého 
Hochmoor), tedy rašeliniště označuje ložisko rašeliny a slatiniště slatiny. Chybí nám nyní 
pojem společný. Byla snaha zavést pojem „blato“, ten však neuspěl (Dohnal et al. 1965). 

 V podstatě rozlišujeme tři základní druhy humolitu: 
- slatinnou zeminu 
- slatinu 
- rašelinu 
Charakter jednotlivých druhů je určován materiálem, z něhož ten který vznikl, 

obsahem spalitelných látek, povahou reakce atd. Tato klasifikace je celkem přijatelná, ovšem 
byla vypracována na botanických základech. 

Další klasifikace může být založena na vývojovém principu. začíná iniciálními druhy 
humolitů, takže bylo nutné respektovat společenstva, z nichž jednotlivé druhy vznikaly, a 
společenstva, která na ložisku vegetují, dále fyzikální a chemické vlastnosti minerálního 
podloží a okolí, hydrobiologii apod. Podle toho dělíme humolity na: 

- anmoor 
- slatinné zeminy 



- slatiny 
- rašeliny 
- samostatnou skupinu zde tvoří přechodový typ 
(podle Dohnala a kol. 1965) 
 
a) Anmoor 
Anmoor je silně humózní zemina, obsahující méně než 30 % spalitelných látek 

v sušině. Forma humusu je odlišná od slatinných zemin. Z hlediska půdně typologického je to 
přechod mezi glejí a slatinou, popř. s rašelinou. V našich poměrech vzniká na lokalitách, kde 
hladina podzemní vody sahá až k povrchu jen občas, takže tvorba slatiny, popř. rašeliny není 
možná. 

 
b) Slatinné zeminy 
Slatinné zeminy vznikají z mezotrofních a eutrofních rostlinných společenstev. 

Anorganický podíl slatinných zemin prostých tvoří silikátové částice allochtonního původu, 
dopravované do ložiska splachem a náplavy. Uhličitan vápenatý karbonátových slatinných 
zemin je autochtonního původu a byl vyloučen fyziologickou činností rostlin z vody vývěru, 
na němž ložisko vzniklo. 

 
c) Slatina 
Slatiny dělíme na: 
- prosté 
- mineralizované - karbonátové 

- sirnoželezité 
Slatiny prosté vznikly z mezotrofních a eutrofních rostlinných společenstev, jimiž 

zarůstaly vodní nádrže, ale hlavně okolí vývěrů podzemní vody s nižším až středním obsahem 
minerálních látek. Slatiny karbonátové vznikaly pouze na vývěrech podzemní 
kalciumbikarbonátové vody, stejně jako slatiny sirnoželezité na vývěrech vody obohacené 
síranovým iontem. K obohacování vody minerálními látkami došlo buď v pásmu tvoření 
podzemní vody nebo na výstupních komunikacích. Skladba slatinotvorných rostlinných 
společenstev byla ovlivněna kvalitou podzemní vody a hydrologickým režimem slatiniště. Na 
vývěrech s nižším a středním obsahem minerálních látek vegetují společenstva mezotrofní, na 
vývěrech s vyšším obsahem společenstva eutrofní. 

 
d) Rašelina 
Rašelina v užším slova smyslu vzniká ze společenstev oligotrofních (zejm. svaz 

Sphagnion), proto vznikla domněnka, že lokality na nichž vzniká rašelina jsou odkázány zcela 
nebo z větší části na srážkovou vodu (ombrotrofní rašeliniště). Toto tvrzení se ukázalo jako 
mylné. Výskyt rašeliny je vázán též na vývěry podzemní vody. Kvalita humolitu závisí na 
kvalitě vyvěrající vody, tj. tam, kde se ani v pásmu tvoření podzemní vody, ani na výstupech 
komunikací nevyskytují rozpuštěné minerální látky. 

Rašelina vzniká na kyselých horninách, kde je nedostatek bází v podzemní vodě.  
 
e) Přechodový typ 
Tento typ humolitů je v přehledu uveden jako samostatná skupina, neboť není typem 

vyhraněným a byl více méně vykonstruován uměle. 
Společenstva přechodových rašelinišť jsou jasně fytocenologicky vymezena ve 

svazech Rhynchosporion a Eriophorion gracilis. 
Označíme-li ložisko za přechodový typ, jedná se zřejmě již o ukončení činnosti 

ložiska, ať už dočasné nebo trvalé. 



 
Podle Jeníka (1998) lze rašeliniště uvažovat jako azonální ekosystém v zonobiomu 

tajgy (částečně v oblasti tundry a opadavého lesa). Termín rašeliniště lze pak používat ve 
dvojím smyslu: 

- Rašeliniště v širším smyslu – Všechny typy semiterestrických mokřadů, ovlivněné 
trvalým zamokřením vodou živinami bohatou (slatiniště) i vodou živinami chudou 
(vrchoviště). 

- Rašeliniště v užším smyslu čili vrchoviště jsou semiterestrické mokřady existující 
jen v podmínkách velmi omezeného zásobování živinami, což může být právě již 
důsledek dlouhodobé existence mokřadu a nahromadění humolitu do polohy, kam 
nezasahuje přísun mineralizované vody z hlubších zdrojů. 

 
Z nastíněného přehledu je zřejmé, že neexistuje jednoduchá a přitom výstižná 

klasifikace. 
 
3. Vznik a vývoj vrchovištních rašelinišť 
 
a) Vznik vrchovišť 
V našich podmínkách začala vrchoviště vznikat koncem doby ledové (zhruba před 

12000 lety), kdy po ústupu ledu zůstala jezírka sycená buď spodní nebo povrchovou vodou, 
která byla osidlována postupně různými druhy rostlin. Vzhledem k tomu, že v anaerobním 
prostředí nedocházelo k úplnému rozkladu vzniklé biomasy reducenty, začala se organická 
hmota ukládat na dno jezírka. Samozřejmě vznik humolitu závisel na charakteru a zdrojích 
vody, tzn. že rašeliniště vznikala pouze tam, kde byl zdroj spodní, povrchové nebo srážkové 
vody, kdy příjem převládal nad výparem. V případě, že byla voda oligotrofní, docházelo ke 
vzniku vlastních vrchovišť. Vrchoviště též mohla vznikat na slatiništích, kde již mezo a 
eutrofní voda nedosahovala povrchu a docházelo zde k podzolizaci. Takto docházelo 
k vyplavování živin do spodních vrstev srážkovými vodami, jejichž množství převládalo nad 
výparem. Došlo zde k rozvoji oligotrofních mokřadních společenstev. Vzhledem ke zvyšující 
se kyselosti substrátu začaly převládat mechy (r. Sphagnum). Tímto způsobem došlo 
k záměně slatiny za rašelinu. 

Samozřejmě, že rašeliniště vznikají i dnes, bohužel větší množství jich zaniká. 
 
b) Vývoj vrchovišť 
Vlivem neustálého ukládání organické hmoty se postupně původní jezero zaplnilo a 

díky vzlínání vody substrátem a specifické vlastnosti rašeliníku nasávat vodu se povrch 
vrchoviště zvednul nad úroveň okolní krajiny. 

Vrchoviště získalo specifickou zonaci, kdy po okrajích zasahuje zrašelinělý les, který 
přechází na zamokřené okraje vrchoviště, tzv. lagg, kde již složky dřevin ubývá, dále 
navazuje živé ložisko a poněkud koncentricky uložené středové jezírko (tzv. rašelinné oko). 

Též povrch rašeliniště získal zajímavých tvarů, tj. bulty a šlenky, kdy na místě šlenku 
vznikne bult a na místě bultu šlenk vlivem rašeliníku, dále strängy (reflary) a flarkary vzniklé 
působením klimatických podmínek, járky a propady vzniklé erozí apod. Toto vše dává 
specifický ráz rašeliništím. 

 
c) Zánik vrchovišť 
Vznik, vývoj i zánik je řízen zejména hydrobiologickými poměry. Změnou těchto 

poměrů, např. zánik zdroje spodní vody, změna kvality vody apod., může dojít k zániku 
vrchoviště, kdy se mění na jinou formu ekosystému, např. les, slatina atd. Dalším vlivem 
může být sukcese, kdy se dostane do takové fáze, že již rašeliniště zaniká. 



V současné době při zániku vrchovišť hrají největší roli vlivy antropogenní. 
Přítomnost lidské civilizace již bohužel pocítilo vše živé a tak ani rašeliniště není výjimkou. 

Nejvýraznějším a nejviditelnějším vlivem člověka bylo vytěžování rašelinišť pro 
potřeby otopu. Samozřejmě před těžbou došlo k odvodnění. Některá rašeliniště tak zanikla 
úplně, jiná snad mají šanci na obnovu. 

Dalším vlivem bylo zemědělství. Z rašelinišť (zejména slatiniště) vznikla orná půda a 
málokdo si dnes již (bohužel) uvědomí, že na místě pole bylo rašeliniště. Naštěstí vrchoviště 
nebyla pro svou kyselost příliš příhodná pro zemědělskou půdu. I tomuto předcházelo 
odvodnění. Člověk si při odvodňování neuvědomoval, že tím naruší celý hydrobiologický 
chod krajiny. Zemědělství (podobně jako průmysl) též negativně ovlivňuje rašeliniště 
znečišťováním spodních i povrchových vod hnojivy, pesticidy apod. 

Mokrá těžba zasáhla rašeliniště v mnohem menší míře, neboť neměnila vodní poměry 
a těžba byla a je minimální. V některých místech by mohla mít kladný vliv na obnovu 
rašelinišť sukcesí zanikajících, ovšem otázkou je, zda ovlivňovat, snad kladně, přirozené 
přírodní procesy. 

Snad nejhorším vlivem, a to nejen pro rašeliniště, ale globálním je likvidace životního 
prostředí jako celku, ať už jde o polutanty, xenobiotika, zvyšování hladiny CO2 v ovzduší 
apod. 

 
4. Flóra vrchovišť 
 
Syntaxonomicky jsou společenstva vrchovištních ombrotrofních rašelinišť řazena do 

třídy Oxycocco-Sphagnetea. Většina našich fytocenóz patří do řádu Sphagnetalia medii a jeho 
dvou svazů Oxycocco-Empetrion hermaphroditi a hlavně Sphagnion medii. Fragmentálně na 
okrajích svého areálu se u nás vyskytují i některá společenstva oceánických rašelinišť řádu 
Sphagno-Ericetalia a jeho svazu Oxycocco-Ericion. Všechny ekosystémy vrchovištních 
ombrotrofních rašelinišť se vyznačují dominancí acidofilních kalcifobních rašeliníků, 
vysokým zastoupením šáchorovitých (hlavně Eriophorum vaginatum) a přítomností keříčků 
čel. Ericaceae, jejichž výskyt vzrůstá u vývojově výše postavených fytocenóz. Terminálními 
stadii jsou u nás porosty kleče nebo blatky. 

 
Přehled společenstev vrchovišť: 
- sv. Oxycocco-Empetrion hermaphroditi 

- + Scirpo caespitosi-Sphagnetum medii 
- + Sphagno robusti-Empetretum hermaphroditi 
-  ! Empetro hermaphroditi-Sphagnetum fusci 
- + Chamaemoro-Pinetum mughi 
- + Chamaemoro-Empetretum hermaphroditi 

- sv. Sphagnion medii 
- ! Eriophoro vaginati-Shagnetum recurvi 
- ! Andromedo polifoliae-Sphagnetum megallanici 
- ! Eriophoro vaginati-Pinetum silvestris 
- ! Pino rotundatae-Sphagnetum 

- sv. Oxycocco-Ericion 
- ! Scirpo austriaci-Sphagnetum papillosi 

 
Popis jednotlivých svazů: 
Svaz Oxycocco-Empetrion hermaphroditi 



Skupina indikačních rostlin: Eriophorum vaginatum, Baeothryon caespitosum, 
Empetrum hermaphroditum, E. nigrum, Oxycoccus microcarpus, Andromeda polifolia, Rubus 
chamaemorus, Betula nana. 

Mechorosty: Sphagnum compactum, S. nemoreum, S. robustum, S. fuscum, 
Gymnocolea inflata, Milia anomala. 

Rašeliníková společenstva horských vrchovišť na mokrých až vlhkých, v terminálních 
stádiích vysychavých, silně kyselých stanovištích s nízkým obsahem živin a absencí 
bazických iontů. Snášejí drsné klimatické podmínky s vysokým počtem srážek, které jsou pro 
existenci tohoto typu rašelinišť za současné vývojové úrovně základní podmínkou. 
V nenarušených podmínkách jsou společenstva relativně stabilní se zpomalenou sukcesí, která 
vede k terminálním stádiím s Pinus mugo, reprezentovaným např. asociací Chamaemoro-
Pinetum mughi. V ČR jsou společenstva svazu známa zejména z Krkonoš, méně často 
z Šumavy, fragmentárně z Krušných hor. Mimo naše území jsou tato společenstva častá ve 
Skandinávii a severním Rusku, mimo tato území jsou zaznamenána v Alpách, Karpatech a 
Harzu. 

Svaz Sphagnion medii 
Skupina indikačních rostlin: Eriophorum vaginatum, Carex pauciflora, Oxycoccus 

palustris, Vaccinium uliginosum, Andromeda polifolia, Ledum palustre, Empetrum 
hermaphroditum, E. nigrum, Pinus mugo, P. rotundata. 

Mechorosty: Sphagnum recurvum, S. rubellum, S. magellanicum, Aulacomnium 
palustre, Polytrichum strictum, Dicranum bergeri. 

Vrchovištní společenstva suchopýru pochvatého a rašeliníků, často s vysokým 
zastoupením chamaefyt – keříčků čel. vřesovcovitých. Vyžadují trvale zamokřená až vlhká 
stanoviště, při poklesu hladiny zarůstají klečí nebo blatkou. Vodní prostředí je kyselé až silně 
kyselé, oligotrofní až dystrofní, prakticky bez živin a dalších kationtů. Téměř vždy na 
hlubokých rašelinách (přes 2 m) s vysokým obsahem organického podílu v horních vrstvách 
(přes 90 %), ale s minerotrofní rašelinou v podkladech. Změna minerotrofního rašelinění 
v ombrotrofní začala v období atlantika a za vhodných podmínek k ní dochází dodnes. 

Společenstva tohoto svazu jsou za normálních podmínek poměrně stabilní, zanikají po 
odvodnění. Přirozená sukcese vede k porostům blatky (Pinus rotundata) v nižších polohách 
nebo k porostům kleče horské (Pinus mugo), příp. dalších taxonů borovice s podobnou 
fyziognomií. 

V ČR se vrchoviště s těmito společenstvy vyskytují mezi 400 – 1000 m n. m. 
(Třeboňská a Chebská pánev, Českomoravská vrchovina, ale hlavně v lesním stupni 
pohraničních hor Čech, Moravy i Slezka). Mimo území státu v celé střední Evropě včetně Alp 
a Karpat v analogických podmínkách, dále Pobaltí, Rusko, Bělorusko, Polesí Polska a 
Ukrajiny. 

Svaz Oxycocco-Ericion 
Skupina indikačních rostlin: Eriophorum vaginatum, Baeothryon caespitosum, 

Oxycoccus palustris, Rhynchospora alba, Calluna vulgaris, Juncus squarrosus, Molinia 
caeruela. 

Mechorosty: Sphagnum papillosum, S.imbricatum, Odontoschisma sphagni, mylia 
anomala, Gymnocolea inflata  

Mimo naše území Baeothryon germanikum, Erica tetralix, Narthecium ossifragum aj. 
Společenstva jsou podobně jako u předchozích svazů převážně rašeliníková, resp. 

suchopýrovo – rašeliníková, často s přítomností některých rostlinných indikátorů minerotrofie 
(Molinia, Juncus squarrosus, aj.). Ve společenstvech jsou časté oceánické a suboceánické 
elementy. Stanoviště jsou mokrá až trvale vlhká, společenstva nesnášejí dlouhodobější 
proschnutí substrátu. Vodní prostředí i substrát bývají kyselé, chudé na živiny, ale relativně 
lépe zásobené než ostatní typy vrchovišť. Při poklesu hladiny spodní vody nebo výraznější 



změně trofie dochází k zániku rašeliníků, zrychlené mineralizaci rašeliny, povrchové erozi a 
expanzi játrovky Gymnocolea inflata. Terminálními stádii jsou porosty bezkolence, 
v oceánických oblastech bez účasti dřevin, v našich poměrech mohou v nižších polohách 
nastoupit břízy a vrby. 

Společenstva tohoto typu jsou u nás velmi vzácná a leží na jv. okraji svého vlastního 
výskytu, který je soustředěn především na britské ostrovy, sz. Německo, záp. pobřeží Norska 
a sev. Polsko. Jen fragmenty typických oceánických společenstev máme na Šumavě, v nižších 
polohách v Třeboňské a Dokevské pánvi. 
 

5. Fauna vrchovišť 
 
Rašeliniště se svými životními podmínkami liší od jiných biotopů. Na našem území 

představují ze zoocenologického hlediska jednu z formací tundrového a částečně tajgového 
zonobiomu. Habituálně je zde nápadné zejména horizontální členění na řadu stanovišť, 
vertikální členění je zde chudé. 

Rozhodujícím činitelem ovlivňujícím složení společenstev živočichů je rašeliništní 
ekoklima. 

- v teplém ročním období je zde malé vertikální členění teplotních pásů 
s maximálním kolísáním teploty u povrchové vrstvy a s relativně stálou nízkou 
teplotou nad rašeliništěm i v mechovém a půdním patře. Aktivní životní období je 
zde omezeno pouze na několik měsíců v roce, je sníženo rozmnožování a 
prodloužen vývoj. Proto se zde setkáváme většinou se studenomilnými severskými 
druhy. 

- vysoká hladina spodní vody a většinou absence nezamokřeného patra půdy 
znemožňuje řadě živočichů únik před klimatickými vlivy do spodních vrstev. 

Na rašeliništích většinou převládá pouze bylinné patro (mimo okrajových zón a lagg), 
čímž se snižuje vertikální rozložení společenstev. Tento faktor též ovlivňuje mikroklima. 

Charakteristický pro tyto biotopy je nízký obsah minerálních látek, živin a pomalý 
rozklad organické hmoty. Voda a půdy vrchovišť mají většinou nízké pH a jsou tak 
nepříznivé a někdy až toxické pro řadu neutrofilních až bazofilních živočichů (zejm. 
kalcifilních). Potravní faktory zde mají menší význam. 

Životní podmínky mají též vliv na vnější vzhled živočichů. Vyskytují se zde četné 
barevné formy či aberace – melaničtí, rufiničtí živočichové atd. 

Podle stupně závislosti na tomto biotopu rozdělil Peus (1932) (in: Dohnal et al. 1965) 
živočichy rašelinišť na pět skupin: 

1. Tyrfobionti – rašelinobytné formy, vázané výskytem na rašeliniště, jejichž životní 
podmínky jsou pro ně více méně jedinečné. Většina tyrfobiontů je původu 
glaciálního. 

2. Tyrfofilové – rašelinomilné formy dávající přednost těmto biotopům před jinými. 
Nejsou na rašeliniště vázáni. 

3. Tyrfotychocenní – euryekní formy jejichž nároky jsou částečně uspokojeny i 
v rašeliništích. Ve faunistické literatuře označováni za ubikvisty. Většinou 
hygrofilní druhy. 

4. Živočichové snášející životní podmínky rašelinišť, ovšem tyto podmínky nejsou 
optimální. Výskyt je ostrůvkovitý. 

5. Tyrfoxenní – náhodně zavlečené nebo vniknuvší formy. Ekologické nároky těchto 
živočichů zde nejsou splněny. 

 
Systematický přehled fauny rašelinišť 
 



Uvádím zde pouze jednoduchý přehled. Popis k jednotlivým skupinám buď 
vynechávám nebo volím pouze krátký. 

 
Prvoci – Protozoa 
- Kořenonožci – stálá a početná složka biocenóz vrchovišť zastoupená zejména 

řádem krytenky (Testacae) (až několik milionů na m2). 
- Nálevníci – nejsou zde vzácní. 
 
Ploštěnky – Turbellaria 
Na vrchovištích je popsán výskyt několika druhů ploštěnek, např. Fuhrmania turgida, 

Prorhynchus sphyrocephalus, Castrada sphagnetorum, Rhyncomesostoma rostratum atd. 
 
Hlístice – Nematoda 
Byly zaznamenány. 
 
Břichobrvky – Gastrotrycha 
Vyskytují se vzácně, ale pravidelně. Rody zejm. Chaetonotus, Ichtnidium, 

Stylochaeta. 
 
Vířníci – Rotatoria 
Jsou důležitou a charakteristickou složkou rašelinišť. Druhy např. Notommata 

groenlandika, Trichotria truncata, T. similis, Elosa woralli, dále rody Ptygura, Polyarthra, 
Squatinella, Lecane, Diurella atd. 

 
Máloštětinatci – Oligochaeta 
Tyrfobiontní máloštětinatec nám pro vrchoviště chybí, mezi tyrfofilní můžeme zařadit 

např. Vejdovskyella comata. Na vrchovištích se vyskytují především euryekní druhy např. 
olejnušky (Aelosima), naidky (Nais), nítěnky (Turbificidae), žížalice (Lumbricidae) atd. 

 
Korýši – Crustacea 
Korýšům většinou vrchoviště nevyhovují, hojnější jsou zde pouze perloočky, 

buchanky a částečně i skořepatci. 
- Perloočky – Cladocera 

- Velmi hojné planktonní druhy vrchovišť zastoupené např.: hladinovka 
malohlavá (Scapholeberis microcephala), slatinovka tenkohlavá (Macrothryx 
rosea), rašelinovec vrchovištní (Streblocerus serricaudatus), huňatka rašelinná 
(Acantholeberis curvirostris), čočkovec oválný (Chydorus ovalis) a další. 

- Buchanky – Copepoda 
- Podle jednotlivých stanovišť se liší jednotlivé zastoupení druhů. Pravidelně 

nalézány např. Buchanka vrchovištní (Diacyclops crassicaudis), D. languidus, 
D. nanus, plazivky (Canthocamptus, Moraria, Bryocamptus) a další. 

- Skořepatci – Ostracoda 
- Nevyskytují se většinou v centru vrchoviště, ale většinou na okrajích. 

 
Klepítkatci – Chelicerata 
- Roztoči – Acarina 

- Důležitou složkou vrchovištních zoocenóz jsou beze sporu pancířnatci 
(Oribatei). Jejich hojný výskyt je podmíněn zejm. hygrofilií, schopností 
přežívat nepříznivé období roku v nepřízni rašeliniště (nemají možnost ukrýt se 
v půdě) a u mnohých druhů též viviparií. Mezi pancířníky můžeme zařadit 



velké množství druhů, např.: Limnozetes ciliatus, Camisia lapponica, 
Mucronothos nasalis, Malaconothrus gracilis, Trimalaconothrus novus, T. 
glaber, Trhpochthoniellus setosus, Suctobelba palustris a mnoho dalších. 
Kromě pancířníků se vyskytují i jiní roztoči např. parasitiformes, vodule a 
další. 

- Štírci – Pseudoscorpionida 
- Poměrně řídký výskyt. 

- Pavouci – Aranei 
- Pavouci jsou častou součástí vrchovišť. Problém je ovšem ve výskytu různých 

druhů na různých lokalitách. Je to zřejmě dáno způsobem rozšiřování těchto 
druhů na různých částech našeho území. Mezi tyrfobionty můžeme např. 
zařadit: Hillhousia misera, Notioscopus sarcinatus, Theonoë minutissima, 
Pardosa prativaga sphagnicola, P. hyperborea pusilla, P. h. saltuaria a další. 
Typičtí jsou např. slíďáci (Lycosidae), rody Pirata, Gnaphosa, Pardosa, 
Alopekosa atd. Hojný je např. vodouch stříbřitý (Argyroneta aquatica). 

 
Želvušky – Tardigrada 
Ve vrchovištích poměrně vzácné. Druhy např. Hysibius scoticus, H. hastatus, H. 

augusti. 
 
Stonožky – Chylopoda 
Výskyt na vrchovištích je sporný. 
 
Hmyzenky – Protura 
Na vrchovištích je výskyt vzácný. 
 
Chvostoskoci – Collembola 
Po roztočích nejvýznamnější složkou synuzie opadanky a mechového patra. Jsou zde 

zastoupeni rody: na vrchních částech rašeliníku např. Isotoma, Lepidocyrtus, Sminthurides, 
Folsomia, Tomocerus, Orchesella, Tetrodontophora a další. Často sestupují na vodu šlenků 
nebo jezírek, nebo opět pronikají na sušší místa a osidlují téměř celý biotop. V nižších částech 
mechového patra se můžeme setkat např. s rody Ceratophysella, Onychiurus, Tetracanthella 
atd. 

 
Hmyz – Insecta 
 
Jepice – Ephemeroptera 
Na vrchovištích téměř chybí. 
 
Pošvatky – Plecoptera 
Téměř bez výskytu. 
 
Vážky – Odonata 
Zařazujeme sem pouze ty druhy, které zde prodělávají vývoj. Mezi tyrfobionty 

můžeme zařadit např. šídlo rašelinné (Aeschna subarctica), lesknici severskou (Somatochora 
arctica), l. horskou (S. alpestris), a vážku čárkovanou (Leucorrhinia dubia). Hojnější jsou 
tyrfofilové, přecházející i na slatiny. 

 
Rovnokřídlí – Ortoptera 
V zoocenózách vrchovišť jen podřadný význam. 



 
Pisivky – Psocoptera 
Výskyt spíše na lesních vrchovištích nebo na okrajích vrchovišť. Často nalézány druhy 

Amphigerontia bifasciata, Caecilius piceus, C. burmeisteri. 
 
Třásněnky – Thysanoptera 
U nás spíše druhy euryekní – Limnothryps denticornis, Chirothrips manicatus, 

Aelothrips fasciatus. 
Stejnokřídlí – Homoptera 
- křísi – pouze tyrfofilní formy, např. kornatka bažinná (Ommatidiotus dissimilis), 

Cacidula albigensis, Kelisia ribauti, Strongylocephalus agrestis a další. 
- mery – poměrně málo hojné. Zástupce např. meruška mokřadní (Aphalaria caltae). 
- mšice – zřejmě zde žije mnoho typických druhů 
- červci -  např. štítenka bílá (Chionapsis salicis), š. čárkovitá (Mitilococcus ulmi). 
 
Ploštice – Heteroptera 
Na vrchovištích žije velké množství druhů ploštic. Tyrfobionti a tyrfofilové bývají 

většinou vzácnější, dominantní bývají euryekní a hygrofilní druhy. Ploštice jsou zde 
zastoupeny rody např. glaciální relikt Lamproplax picea, dále rody Salda, Ligirocoris, 
Micracanthia, Peritrichus, Parabrachius a mnoho dalších. 

 
Chrostíci – Trychoptera 
Je zde častý výskyt, rody např. Radicoleptus, Neuronia, Limnophylus, Triaenodes atd. 
 
Motýli – Lepidoptera 
Jsou velmi nápadnou součástí rašelinišť. Na tato stanoviště jsou vázáni především 

potravně. Mezi tyrfobionty můžeme zařadit např. žluťásek borůvkový (Colias palaeno 
europome), píďalka Arichanna melanaria a boreální můra Anarta cordigera, dále 
podkopníček rojovníkový (Lyonetia ledi), pouzdrovníček rojovníkový (Coleophora ledi), 
drobníček rojovníkový (Stigmella lediella), obaleč rojovníkový (Olethreustes lediana) atd. 

Velký počet motýlů patří mezi tyrfofily, jsou to např. modrásek Vacciniina optilete, 
obaleč Crepsis rogana, můry Carsia paludata v. imbutata, Syngrapha interroragionis a 
pernatuška Buckleria paludum a další. 

 
Brouci – Coleoptera 
Brouci tvoří velmi významnou součást biocenózy vrchovišť. Na těchto biotopech se 

vyskytuje velké množství druhů. Mezi tyrfobionty můžeme zařadit např. střevlíčka Agonum 
ericeti, drabčíka Stenus kiesenwetteri a další. Skupina tyrfofilů je mnohem bohatší. Jsou to 
např. střevlíček rodu Notiophilus, Bembidion, Bradycellus, Trechus, Pterostichus atd., dále 
drapčík Olophrum rotundicolle a Gymnusa brevicollis, dále se vyskytují nosatci (r. 
Limnobaris, Micrelus, Otiorhynchus), potápníci (r. Ilibius), potápníčci (r. Hydroporus, 
Bidessus), plavčíci (Haliplus), vodomilové (r. Hydraena, Helophorus, Crenitis) a další. 

 
Blanokřídlí – Hymenoptera 
Poměrně velmi málo druhů schopno obývat vrchoviště. Jakýsi primát zde mají z této 

skupiny mravenci např. mravenec rašelinný (Formica (Serviformica) picea), mravenec lesní 
(Formica sanguinea), Myrmica sulcinodis v. nigripes, M. ruginodis, Leptothorax acervorum a 
další. 

 
Dvoukřídlí – Diptera 



Jsou význačnou složkou vrchovišť. Dlouhorozí zastoupeni např. tiplice Typula 
subnodicornis a Limnophyla phaeostigma, komár Theobaldia ochroptera, T. glaphyroptera, 
Komáři r. Aëdes, bejlomorky r. Dasineura, Jaapiella vaccinii, Thecodiplosis brachyntera, 
pakomáři skup. Chyronomus. Krátkorozí (Brachycera) zastoupeni – Hydrotaea irritans, 
Coenosia geniculata, zástupci čeledí Empididae, Dolichopodidae, Phoridae, Chloropidae, 
Ephydridae, Borboridae a další. 

 
 
Obratlovci – Vertebrata 
 
Obojživelníci – Amphibia 
Na rašeliništích poměrně vzácní. Na okrajích se lze setkat se skokanem rašelinným 

(Rana arvalis) nebo skokanem hnědým (R. temporaria). 
 
Plazi – Reptilia 
Vrchoviště obvikle nejsou příznivým biotopem pro plazy. Lze se setkat s ještěrkou 

živorodou (Lacerta vivipara), užovkou hladkou (Coronella austriaca) a zmijí obecnou 
(Vipera berus) často melanistickou formou m. prester. 

 
Ptáci – Aves 
Mezi typické zástupce lze zařadit např. kulíka hnědého (Charadrius morinellus). 

Objevují se linduška horská evropská (Anthus spinoletta spinoletta) a bělořit šedý (Oenanthe 
oenanthe). Místy se můžeme setkat s tetřívkem (Lyrurus tetrix), který vyhledává tato místa 
k toku. 

 
Savci – Mammalia 
Nepatří k výrazné složce fauny vrchovišť. Nejsou zde zástupci ani tyrfobiontů ani 

tyrfofilů. Můžeme se zde setkat např. s hrabošem mokřadním (Microtus agrestis), h. 
podzemním (M. subterraneus), myší nejmenší (Micromys minutus), rejskem hnědým (Sorex 
araneus araneus) nebo s r. malým (S. minutus minutus). Byla zaznamenána i myšivka horská 
(Sicista betulina). 

 
 
6. Vrchoviště v ČR 
 
Vzhledem k rozsáhlosti této problematiky se zde omezím pouze na vyjmenování 

jednotlivých lokalit podle významu a podle geografického rozšíření. 
 
Vrchoviště mezinárodního významu 
 
- Šumavská rašeliniště 

- Modravské slatě 
- Rašeliniště na Křemelné 
- Tetřevská a Filipohuťská slať 
- Černohorská slať 
- Jezerní slať 
- Zhůřské a horskokvildské slatě 
- Mezilesní slať 
- Žďárecká slať 
- Buková slať – Tokaniště 



- Chalupská a Novosvětská slať 
- Kotlina Valné 
- Častá – Březová alej 
- Splavské rašeliniště 
- Malá niva 
- Velká niva 
- Vltavský luh 
- Spálený luh 
- Jezerní luh 

- Krkonošská rašeliniště 
- Pančavská a Labská louka – vrcholové rašeliniště 
- Úpské rašeliniště – vrcholové rašeliniště 

- Třeboňská rašeliniště 
- Červené blato – spíše již přechodového charakteru 

 
Vrchoviště nadregionálního, regionálního a lokálního významu 
 
a) Střední Čechy 
 
- Příbram 

- Padrťské rybníky – vrchoviště 
 
b) Jižní čechy 
 
- Český krumlov 

- Rašeliniště u Chluman 
- Stodůlecký vrch 
- Velké bahno 
- Úval Zvonková 
- Pohořské rašeliniště 
- Multerberské rašeliniště 
- Pramenná oblast Horského potoka – jedná se spíše o zrašelinělé louky a 

významné svahové rašeliniště 
- Prameniště Pohořského potoka 

- Pelhřimov 
- Krčil 

- Tábor 
- Kozohlúdky 
- Borkovická blata 
 

c) Západní Čechy 
 
- Cheb 

- Kladské rašeliny 
- Karlovy Vary 

- Božídarské rašeliniště 
- Oceán 
- Malé jestřábí jezero 
- Rudné 

- Sokolov 



- Velké jeřábí jezero 
- Velký močál 
- V rašelinách 

- Tachov 
- Podkovák 
- Jezírka u Rozvadova 
- Farské bažiny 

 
d) Severní Čechy 
 
- Chomutov 

- Novodomské rašeliniště 
- Na loučkách 
- Černopotocké rašeliniště 
- Polské rašeliniště 
- Pod Jelení horou 
- Na spáleništi 
- Klikvové rašeliniště 
- Macecha 
- Na červeném blátě 

- Jablonec nad Nisou 
- Rašeliniště Jizery 
- Rašeliniště Jizerky 
- Černá jezírka 
- Rybí loučky 
- Nová louka 
- Klikvová louka 

- Liberec 
- Na čihadle 
- Klečové louky 

- Most 
- Černý rybník 

 
e) Východní Čechy 
 
- Rychnov nad Kněžnou 

- Rašeliniště Kačerov 
- Jelení lázeň 

- Trutnov 
- Černohorské rašeliniště 

- Ústí nad Orlicí 
- Rašeliniště na Králickém Sněžníku 

 
f) Severní Morava 
 
- Bruntál 

- Pradědská rašeliniště 
- Skalské rašeliniště 

- Frýdek – Místek 
- Staré Hamry 



- Podgrúň 
- Jeseník 

- Rejvíz 
- Rašeliniště Šerák – Keprník 

- Šumperk 
- Rašeliniště Skřítek 

 
g) Jižní Morava 
 
- Blansko 

- Pavlovské mokřady 
- Žďár nad Sázavou 

- Dářské rašeliniště 
- Babín 

 
7. Význam vrchovišť 
 
Na význam rašelinišť se lze dívat několika pohledy, to je z pohledu zachování 

přírodního bohatství, z pohledu hospodářského využití a z pohledu vědeckého. 
Rašeliniště jsou významnými přírodními refugii různých vzácných druhů rostlin a 

živočichů. Je zde častý výskyt tzv. glaciálních reliktů, dealpin a prealpin zavlečených sem 
v období poslední doby ledové, které zde přežívají v původní nebo pozměněné podobě díky 
specifickým vlastnostem vrchovišť dodnes. 

Vrchoviště jsou též specifickým krajinotvorným prvkem ovlivňujícím např. druhovou 
diverzitu krajiny, mikro a mezoklima atd. 

Rašeliniště se velmi významným způsobem zařazují v koloběhu vody a retenční 
schopnosti krajiny, ovlivnění hladiny spodní vody a její kvality atd. 

Vegetační kryt rašeliniště se též podílí protierozně, zvláště na svahových rašeliništích. 
V poslední době se zvyšuje význam rašelinišť (a mokřadů obecně) v poutání 

vzdušného CO2 a tím snižování jeho hladiny v ovzduší. 
Hospodářský význam se postupem času měnil. Již od době kamenné byla rašeliniště 

osidlována a využívána k lovu ryb (nalezeny četné artefakty), sběru ovoce (dodnes se sbírají 
plody např. Rubus chamaemorus, Oxycoccus palustris), sběru vonných rostlin (v severských 
zemích sběr listů Ledum palustre) atd. Ve středověku se začalo s těžbou rašelina pro otop. 
Vytěžené borky se používaly v domácnostech, ve sklárnách, ale i jinde přes bohatství lesů. 

K lázeňským účelům byla rašelina použita snad až na počátku 19. století. ČR má 
v tomto lázeňském odvětví světový primát. 

V současné době je význam rašeliny největší v zemědělství a zahradnictví – míchání 
substrátů pro rostliny, tvorba průmyslových organických hnojiv, ale též využití vytěžených 
ploch jako orné půdy.  

Význam rašeliny se jeví též v průmyslu pro výrobu některých chemických látek, 
ovšem v naší republice bez většího významu vzhledem k malé kapacitě ložisek.  

Vedle hospodářského významu je zde i význam vědecký, např. palynologie, geologie, 
mineralogie, geochemie a další. 
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