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Abstract: Peat deposits are important natural archives of local and regional vegetation history. Although the Bohemian-Moravian Highlands still 
harbour many mires, the age of only five still existing localities was previously determined by means of radiocarbon dating. To identify the age of ten 
other mires, we sampled and dated their basal layers. Here we summarise the results of dating and basic palaeoecological observations. Most investigated 
mires are relatively old and originated in the Late Glacial or Early Holocene. Only one locality (Na Klátově fen) originated in the Middle Ages, probably 
after human-induced landscape deforestation.
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ÚVOD
Na živých rašeliništích vlivem vysoké hladiny podzemní 

vody převládá bezkyslíkaté prostředí, které omezuje rozklad 
odumřelé organické hmoty. Zbytky mechů a cévnatých 
rostlin se zde proto hromadí ve formě sedimentu (rašeliny). 
Za příznivých podmínek, ke kterým patří například vysoký 
podíl organického materiálu a stabilně vysoká hladina pod-
zemní vody, rašeliniště postupně přirůstá a v jeho vrstvách 
se hojně ukládají rostlinné makrozbytky (semena a pleti-
va rostlin, úlomky dřeva, fragmenty mechových lodyžek) 
a pyl. Rašeliniště proto představují nejen stanoviště svébytné 
a ohrožené flóry a fauny, ale zároveň i významné přírodní 
archivy uchovávající informace o vlastním vývoji i historii 
okolní krajiny (Barber 1993).

Rašeliniště a rašelinné louky patří neodmyslitelně k pří-
rodě Českomoravské vrchoviny i přesto, že mnohé lokality 
byly ve druhé polovině 20. století nenávratně zničeny a další 
pravděpodobně zanikly nepoznány (Rybníček 1974a,b, Šte-
chová et al. 2014). V posledních letech pak dochází k dalšímu 
ústupu nízkoproduktivních ostřicovo-mechových spole-
čenstev vlivem poklesu hladiny podzemní vody spojeným 
se suchými a teplými léty a s tím související zvýšenou do-
stupností hlavních živin. Živá rašeliniště se dosud nachází 
zejména v nejvyšších polohách vrchoviny, tedy ve Žďárských 
a Jihlavských vrších. Jedná se hlavně o minerotrofní typy 
(slatiniště), naopak ombrotrofní rašeliniště (vrchoviště) se 
v území vždy vyskytovala spíše vzácně (Rybníček in Čech 
et al. 2002: 56–60).

O vývoji zdejších rašelinišť, a především o době vzniku 
jednotlivých lokalit však máme poměrně málo údajů. Pouze 
na pěti živých rašeliništích (tj. lokalitách s dosud vyvinutými 
rašelinnými společenstvy) bylo stáří spodních vrstev určeno 
radiokarbonovým datováním (Obr. 1). Pozornost paleoeko-
logů tradičně přitahuje vrchoviště Dářko (Padrtiny), jehož 
vznik kladou Břízová (2009) a Roleček et al. (2020) shodně 
do období před asi 14 000 lety. K dalším radiokarbonově 

datovaným lokalitám v regionu náleží Rašeliniště Louč-
ky (ca 12 000 cal. BP; Rybníčková 1974), Zlatá louka (ca 
11 200 cal. BP; Břízová 2009), bezejmenná slatinná čočka 
v Lubenském lese u Poličky (ca 13 000 cal. BP; Novák et al. 
2015, Szabó et al. 2016) a rašeliniště v PR Velký pařezitý 
rybník u Řásné (ca 15 800 cal. BP; Szabó et al. l.c.). Doba 
vzniku jiných dosud existujících rašelinišť byla určena jen 
orientačně srovnáním pylových spekter. Do této skupiny 
náleží mj. Rašeliniště u Suchdola, Bažantka nebo Hojkov-
ské rašeliniště (Rybníčková 1974). Ostatní paleoekologické 
studie z Českomoravské vrchoviny se pak týkají lokalit, na 
kterých rašelinná vegetace v době vlastního průzkumu již 
zanikla. Například známý profil „Kameničky“, se spodní 
vrstvou asi 13 000 let starou, byl odebrán na ložisku poros-
tlém náletem pionýrských dřevin a vegetací produktivních 
vlhkých luk (Rybníčková et Rybníček 1988). Rovněž profily 
z okolí obcí Zalíbené (nedatováno, zřejmě pozdní glaciál; 
Kneblová-Vodičková 1966), Bláto (ca 13 000 cal. BP; Ryb-
níček et Rybníčková 1968), Leština u Světlé (nedatováno; 
Jankovská 1971) a Bezděkov u Chotěboře (ca 2700 cal. BP; 
Břízová 2009) pochází ze značně degradovaných nebo již 
zcela zaniklých rašelinišť.

V rámci širšího výzkumu reliktních druhů a jejich biotopů 
jsme na vybraných rašeliništích na Českomoravské vrcho-
vině odebrali vzorky bazálního sedimentu k určení jejich 
stáří radiokarbonovou metodou. Tento příspěvek si klade 
za cíl představit výsledky datování a základní charakteristi-
ky datovaného materiálu, a zpřístupnit tyto údaje odborné 
veřejnosti z regionu.

METODIKA
Výběr lokalit 

Hlavní motivací pro datování bazálních sedimentů byla 
otázka, jestli některé slatiništní druhy mají vazbu na staré 
lokality a jestli stáří slatinišť ovlivňuje složení současné bioty 
(podrobněji viz Peterka et al. 2022). Zaměřili jsme se pouze 
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na mírně vápnitá a mezotrofní slatiniště (dále mírně vápnitá 
slatiniště), která charakterizuje slabě kyselé až neutrální pH 
a přítomnost tzv. kalcitolerantních rašeliníků spolu s hnědý-
mi mechy z čeledi Amblystegiaceae (Malmer 1986, Rydin et 
al. 1999, Hájek et Hájková in Chytrý et al. 2011: 614–704). 
Kyselé nevápnité typy minerotrofních rašelinišť (tzv. chudá 
slatiniště) nezřídka vznikají expanzí některých rašeliníků 
(Sphagnum fallax, S. flexuosum, S. palustre) na vápnitějších 
slatiništích. Protože tyto sukcesní změny často vedou k vy-
mizení citlivějších a konkurenčně slabších druhů (Paulissen 
et al. 2014, Singh et al. 2021), nejsou chudá slatiniště vhod-
ným biotopem k testování vazby druhů na staré lokality. 
Vegetace mírně vápnitých slatinišť se řadí do svazů Sphagno 
warnstorfii-Tomentypnion nitentis a Caricion canescenti-ni-
grae (Caricion fuscae). Při výběru vhodných lokalit jsme se 
proto zaměřili pouze na minerotrofní rašeliniště, kde jsou 
tyto vegetační typy vyvinuty. Další důležitou podmínkou 
byl recentní výskyt některého náročnějšího a konkurenčně 
slabšího ekologického specialisty z řad cévnatých rostlin 
(např. Carex diandra, C. dioica, C. lasiocarpa, C. limosa, 
Eriophorum gracile, Pedicularis palustris, Trichophorum 
alpinum), mechorostů (Calliergon giganteum, Hamatocaulis 
vernicosus, Helodium blandowii, Meesia triquetra, Paludella 
squarrosa) nebo měkkýšů (Vertigo geyeri, V. lilljeborgi). 
Informace o vegetaci lokalit a přítomnosti vybraných sla-
tiništích druhů jsme čerpali z vlastní terénní zkušenosti, 
dále z konzultací s regionálními odborníky, popisů loka-
lit v literatuře (např. Čech et al. 2002, Hofhanzlová et al. 
2005), ze souborných floristických a faunistických příspěvků 
(Schenková et Horsák 2013, Štechová et al. 2014) a databází 
(Chytrý et Rafajová 2003, Wild et al. 2019). 

Z předběžného seznamu, který čítal více než 60 mine-
rotrofních rašelinišť, jsme vyloučili lokality, jejichž rozloha 
se od 50. let 20. století významně snížila (např. v důsled-
ku šíření dřevin nebo převodem na zemědělskou půdu). 
Zmenšení plochy bylo posuzováno vizuálním srovnáním 
starých (https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?perma-
link=d9b93e49d4b04ace21eccd4fca07e39b) a současných 
leteckých map. Dále byla vynechána slatiniště, na kterých 
v posledních desetiletích došlo k výrazným sukcesním 
změnám a ústupu nízkoproduktivní ostřicovo-mechové 
vegetace. Jsme si samozřejmě vědomi, že najít ve střed-
ní Evropě zcela nenarušené rašeliniště je dnes prakticky 
nemožné. I lokality, které vnímáme jako nejzachovalejší 
a ochranářsky nejhodnotnější, poznamenalo odvodňování 
a celková eutrofizace krajiny během posledních 60 let (Ryb-
níček 1974b, Bureš 1993, Hájek et al. 2015). Ze zbývajících 
cca 20–30 potenciálně vhodných slatinišť jsme datovali 
10 (Tab. 1). Nezastíráme, že při konečném výběru sehrály 
roli čistě subjektivní faktory jako osobní vazba autorů 
tohoto příspěvku nebo jejich blízkých spolupracovníků 
k určitému rašeliništi. 

Přírodní podmínky a biotu vybraných lokalit popisují 
např. Rybníček (1974a), Čech et al. (2002), Hofhanzlová et 
al. (2005), Rusňák et Lemberková (2006), Plunder (2008), 
Bína (2011) a Široká (2022).

Odběr a datování sedimentu
Terénní výzkum se uskutečnil v sezónách 2019 a 2020. Na 

jednotlivých lokalitách (Tab. 1) jsme v místě s nejmocnější 
vrstvou rašeliny odebrali vzorek sedimentu z báze ložiska 
pomocí úzkých ručních vrtáků (Obr. 2). Jedná se o šetrnou 
a nedestruktivní metodu. Přímo v terénu byl rovněž ma-
teriál ze sond popsán z hlediska barvy a zrnitosti. Vzorky 
bazálního sedimentu o objemu cca 100–200 ml jsme posléze 
v laboratoři proplavili přes síta o velikosti ok 200 µm, 630 µm 
a 1 mm. Radiokarbonové datování vytříděných makrozbytků 
probíhalo metodou tzv. hmotnostního spektrometrického 
urychlovače (accelerator mass spektrometry, AMS) v labora-
toři Atomki-Isotoptech Zrt. v Debrecenu. Kalibrace časových 
údajů byla provedena v programu OxCal 4.3 (Bronk Ramsey 
2017) v kalibračním setu IntCal20 (Reimer et al. 2020). Vý-
sledky datování (Tab. 1) uvádíme v letech před současností 
(before present, BP), tedy před rokem 1950.

Nomenklatura
Použitá nomenklatura odpovídá Klíči ke květeně ČR 

(Kaplan et al. 2019) a seznamu mechorostů ČR (Kučera et 
al. 2012).

VÝSLEDKY A DISKUZE
Stáří datovaných rašelinišť v kontextu 
Českomoravské vrchoviny

Nejstarší studovanou lokalitou v souboru jsou Pihoviny, 
které se nachází v údolí Svratky pod Žákovou horou ne-
daleko Herálce. Slatiniště zde vzniklo v pozdním glaciálu 
před asi 14 000 lety (Tab. 1). Jen o něco málo mladší je ne-
daleké rašeliniště u osady Kocanda jižně od Herálce. Spolu 
s vrchovištěm Dářko (nejnověji viz Roleček et al. 2020) 
a degradovanými až zaniklými rašeliništi u Zalíbeného 
(Kneblová-Vodičková 1966), Nové Bystřice (Rybníček et 
Rybníčková 1968) a Kameniček (Rybníčková et Rybníček 
1988) tak Pihoviny a rašeliniště u Kocandy představu-
jí nejstarší známá ložiska organogenních sedimentů na 
Českomoravské vrchovině. Bažantka, Damašek, Chvoj-
nov a Louky v Jeníkově vznikly přibližně před 11 000 lety, 
tedy na rozhraní glaciálu a holocénu. Rybníčková (1974) 
však na základě srovnání pylových spekter klade vznik 
rašeliniště Bažantka až do mladšího holocénu. Důvodem, 
proč se ve stanovení stáří lokality rozcházíme, může být 
např. hiát v paleoekologickém záznamu mezi bazální 
vrstvou (začátkem holocénu) a podstatně mladší vrstvou  
nad bází.  

K poněkud mladším lokalitám patří Vílanecké rašelini-
ště, Louky u Černého lesa a rašeliniště Na Oklice, jejichž 
vývoj započal ve středním nebo mladším holocénu. Vznik 
Vílaneckého rašeliniště před cca 7200 lety může souviset 
s vyšší humiditou v období atlantiku. Ke zvlhčení klimatu 
ve střední Evropě zřejmě došlo i před přelomem letopočtu 
(2750–2350 cal. BP), jak naznačuje zvýšení hladiny jezer 
(Magny 2004). Do tohoto období byl datován vznik rašeli-
niště Na Oklice i jiných ložisek organogenních sedimentů 
v regionu (Bezděkov; Břízová 2009).
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Dosavadní souhrnné práce o vývoji přírody na Česko-
moravské vrchovině (např. Rybníček et Rybníčková 2000) 
předpokládají, že řada rašelinišť se v území objevila až po 
jeho osídlení ve 12. a 13. století, kdy kolonisté částečně odles-
nili zdejší krajinu a zakládali louky a pastviny. Na bezlesých 
trvale podmáčených místech pak docházelo k rašelinění 
a vzniku tzv. rašelinných luk. S výjimkou lokality Na Kláto-
vě však v našem souboru vývojově mladá rašeliniště chybí. 
Tento rozpor je pravděpodobně způsoben tím, že jsme pro 
datování volili zachovalá slatiniště s výskytem významných 
slatiništních druhů často považovaných za relikty z období 
glaciálu a raného holocénu, zatímco rašelinné louky s běž-
nější druhovou skladbou v souboru schází. Na lokalitě Na 
Klátově se vyvinul slatinný mokřad na lesním prameništi 
v jedlině, jak naznačují jehlice jedle (Tab. 1) i velké zastou-
pení jejího pylu v bazálním sedimentu (L. Petr, nepubl.).

Stáří lokalit a kontinuita slatinné vegetace
Stáří bazálního sedimentu nelze jednoznačně interpreto-

vat jako počátek souvislého výskytu slatinné vegetace. Jak 
dokládají paleoekologické studie z různých částí Českého 
masivu (Rybníček et Rybníčková 1987) i sousedních západ-

ních Karpat (Hájková et al. 2012, 2015), stará slatiniště ve 
střední Evropě zpravidla prošla ve středním holocénu fází 
olšiny s příměsí smrku. Že tento scénář platí pravděpodobně 
i na Českomoravské vrchovině, ukazují makrozbytková data 
z profilu od Kameniček (Rybníčková et Rybníček 1988), kde 
smrk dominoval na rašeliništi od konce Boreálu až do ko-
lonizace ve středověku. Podobný vývojem prošly i Pihoviny 
(Široká 2022). Také na Vílaneckém rašeliništi se v bazálním 
vzorku vyskytují jehlice smrku, které jsme použili přímo pro 
datování a jejichž stáří je ca 7200 let. Dřevo smrku z bazál-
ního vzorku lokality Louky u Černého lesa bylo datováno 
na začátek mladšího holocénu (3700 cal. BP). 

Otázka, jestli se na lokalitách i v lesních fázích vysky-
tovaly světlomilné slatinné druhy nebo celá společenstva, 
zůstává dosud otevřená. Můžeme však předpokládat, že na 
místech se stabilně vysokou hladinou podzemní vody (okolí 
pramenů, zvodnělé terénní deprese, okraje tůní a jezírek), 
mohla být sukcese k lesu částečně blokována a náročnější 
druhy otevřených stanovišť zde přežívaly během holocénu 
(Sádlo 2000). Přesnější představu o vývoji starých lokalit na 
Českomoravské vrchovině může v budoucnu poskytnout 
analýza makrozbytků v celých rašelinných profilech.

Lokalita Hloubka 
(cm)

Nekalibrované  
stáří (BP)

Kalibrované  
stáří (BP)

Datovaný  
materiál

67. Českomoravská vrchovina

Milíčov, Na Oklice, 
49°24'14"N, 15°23'40"E 75–85 2221 ± 39 2336–2136 (2227) semena (Carex rostrata, Comarum palustre), „spindles“ 

(Eriophorum vaginatum), mech Scorpidium scorpioides

Dušejov, Chvojnov,  
49°24'25"N, 15°25'06"E 131–140 9993 ± 39 11690–11271 (11464)

semena (Betula sp., Carex rostrata, Molinia sp., Potentilla 
erecta, Stellaria alsine), mech Polytrichum commune, 
tobolky rašeliníků 

Vílanec, Vílanecké rašeliniště, 
49°20'22"N, 15°32'53"E 185–191 6241 ± 35 7256–7015 (7166) jehlice (Picea abies), semena (Carex echinata)

Černíč-Myslůvka, Na Klátově, 
49°08'16"N, 15°27'09"E 247–250 873 ± 21 897–727 (762)

mechy (Cratoneuron filicinum, Eurhynchium cf. striatum, 
Palustriella commutata), jehlice (Abies alba), semena 
(Carex remota, Glyceria cf. notata, Ranunculus sp.)

67. Českomoravská vrchovina / 90. Jihlavské vrchy
Doupě, Bažantka,  
49°14'01"N 15°25'33"E 149–159 9885 ± 47 11599–11200 (11289) uhlíky; výskyt dřeva a kůry Alnus sp. (nepoužito na 

datování)

91. Žďárské vrchy
Kameničky, Louky v Jeníkově,
49°44'21"N, 15°57'52"E 86–95 9837 ± 51 11393–11181 (11243) semena (Montia fontana)

Pustá Rybná, Damašek, 
49°43'10"N, 16°07'31"E 152–158 10023 ± 207 12478–10880 (11615) uhlíky

Herálec, Kocanda (Stupník), 
49°40'53"N, 15°59'11"E 220–230 11556 ± 47 13502–13316 (13419) mechy (Tomentypnum nitens), semena (Betula nana, 

Carex nigra)
Cikháj, Pihoviny,  
49°39'32"N, 15°58'18"E 160–170 12046 ± 49 14045–13800 (13918) mechy (Helodium blandowii), semena (Carex nigra, 

Viola cf. palustris)
Žďár nad Sázavou,  
Louky u Černého lesa,  
49°35'10"N, 15°56'34"E

130–140 3421 ± 24 3819–3576 (3662) dřevo (Picea abies)

Tab. 1. Výsledky datování vybraných rašelinišť na Českomoravské vrchovině. Kalibrované stáří představuje 95,4 % interval spolehlivosti, v závorce je 
uveden medián. Lokality jsou zařazeny do fytochorionů v souladu s fytogeografickým členěním ČR (Skalický 1988).
Tab. 1. Results of radiocarbon dating of selected mires in the Bohemian-Moravian Highlands.
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Zajímavé nálezy rostlin v sedimentech
V bazálních vrstvách rašeliny jsme nalezli dva zajímavé 

mechorosty. Ve vzorku z rašeliniště Na Oklice se nacházely 
lístky vzácného reliktního druhu Scorpidium scorpioides. 
V České republice má tento mech pouze osm recentních 
lokalit (tj. známých po roce 2000; Hájková et al. 2018), z toho 
jednu ve Žďárských vrších v PR Ranská jezírka (sekundární 
výskyt) a druhou v jižní části Českomoravské vrchoviny 
v PR Chvojnov (Štechová et al. 2010). Ze studovaného úze-
mí je znám pouze jeden fosilní doklad z ložiska Bláto na 
Novobystřicku (Rybníček et Rybníčková 1968). Scorpidium 
scorpioides typicky roste v oligotrofních zvodnělých mokřa-
dech, slatinných tůních a jezírkách. Proto se předpokládá, 
že druh mohl být ve střední Evropě hojnější v pozdní době 
ledové a v časném holocénu (Hájková et al. 2018, 2020). Ze 
stejného období pochází také výše zmíněný fosilní doklad 

od manželů Rybníčkových. Náš nález byl datován až do 
pozdního holocénu (ca 2300 cal. BP). 

Další vzácný mech Helodium blandowii jsme zazname-
nali v bazálním vzorku z lokality Pihoviny. Tento druh má 
v České republice pouze sedm lokalit zjištěných po roce 
2000 (Hájková et al. 2018) a čtyři známé fosilní doklady, 
přičemž dva pochází z jižní části Českomoravské vrchoviny 
(Salaschek 1936, Rybníček et Rybníčková 1968) a jeden ze 
Žďárských vrchů (Roleček et al. 2020).

Ve zkoumaných sedimentech se objevují i zajímavé cévna-
té rostliny. Na lokalitě Louky v Jeníkově se v bazální vrstvě 
nacházelo velké množství semen zdrojovky hladkosemenné 
(Montia fontana) datovaných do počátku holocénu (ca 
11 200 cal. BP). Podle databáze rostlinných makrozbytků 
(https://www.sci.muni.cz/botany/mirecol/paleo/taxa) exi-
stují z našeho území pouze tři nálezy Montia fontana ve 

Obr. 1. Syntetická mapa nově datovaných slatinišť na Českomoravské vrchovině (Tab. 1) a rašelinišť, jejichž stáří bylo radiokarbonově datováno nebo 
určeno srovnáním pylových spekter v dřívějších studiích. 
Baž: Bažantka, Bez: Bezděkov, Blá: Bláto, Dam: Damašek, Dář: Dářko, Hoj: Hojkovské rašeliniště, HoP: Horní Pole, Chv: Chvojnov, Kam: Kameničky, Koc: 
Kocanda, Leš: Leština, Lub: Lubenský les, LuČ: Louky u Černého lesa, LvJ: Louky v Jeníkově, NaK: Na Klátově, NaO: Na Oklice, Pař: Velký pařezitý rybník,  
Pih: Pihoviny, RaL: Rašeliniště Loučky, RaS: Rašeliniště u Suchdola, Stá: Stálkov, Vil: Vílanecké rašeliniště, Zal: Zalíbené, Zla: Zlatá louka.
Fig. 1. Synthetic map of newly dated fens in the Bohemian-Moravian Highlands (Tab. 1) and peatlands whose age was radiocarbon-dated or determined 
by comparison of pollen spectra in previous studies.
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fosilních sedimentech, jeden mj. opět z Bláta (Rybníček et 
Rybníčková 1968). Na Českomoravské vrchovině se zdro-
jovka pravděpodobně roztroušeně vyskytovala až do druhé 
poloviny 20. století, kdy zde díky masivním pozemkovým 
úpravám a celkové eutrofizaci krajiny téměř vymizela (Bureš 
1990, Čech et al. 2021). Konkurenčně slabý druh provází 
oligotrofní málo zapojená prameništní společenstva, která 
se recentně nachází především v montánním stupni pohra-
ničních pohoří (Hájková et Hájek in Chytrý 2011: 599–603).

Na Kocandě ve vzorku datovaném ca 13 400 cal. BP byla 
nalezena semena břízy trpasličí (Betula nana). Ve starých 
sedimentech se bříza vyskytuje častěji než zdrojovka, a to 
převážně v pozdní době ledové a raném holocénu. Nejbližší 
známou „fosilní“ lokalitou je Zalíbené (Kneblová-Vodičková 
1966). V současnosti Betula nana na Českomoravské vrcho-
vině již neroste (Kříž 1990).
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