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Anotace 

 

Bakalářská práce je zaměřená na charakteristiku rostlinných biotopů rašelinišť. 

Význam těchto plošně né příliš velkých území v krajině, byl kdysi dosti podceňován, a 

proto se těchto biotopů zachovalo jen velmi málo. Práce se zabývá nejen rozdělením 

rašelinišť, ale také bližším popisem fauny a flóry, která je pro tyto biotopy typická. 

Z těchto důvodů je proto aktuální potřeba tyto biotopy chránit. V této práci uvádím také 

některé možnosti ochrany rašelinišť, jako je například natura 2000 a Ramsarská úmluva. 

Rašelina je užitkovou surovinou, která se na některých územích intenzivně těží, a proto 

dochází k znehodnocování některých významných lokalit. Pro bližší přiblížení tohoto 

tématu pro studenty střední zahradnické školy jsou v práci vybrány některé z vytipovaných 

lokalit. Cílem mé bakalářské práce je co nejlépe popsat rostlinné biotopy v rašeliništích a 

jejich význam, pro krajinu. V mé práci například najdete rozdělení rašelinišť a popis fauny 

a flóry, která se zde nalézá. Nedotčená příroda je významným turistickým lákadlem pro 

návštěvníky. Rašelinné společenství sehrává důležitou roli v této práci. V závěru práce 

jsem připravil exkurzi pro střední zahradnickou školu. Informace získané účastí na této 

exkurzi by dle mého názoru jistě vedly ke zlepšení vědomostí žáků. Exkurzi jsem zaměřil 

na Českou a Slovenskou republiku do oblasti Kysuc a Oravy, kde je mnoho zajímavých 

míst, která stojí za zhlédnutí. 

 

 

Klíčová slova: rašeliniště, flora, fauna, životní prostředí, Kysuce, Orava, exkurze. 

 

 

Summary 

 

The thesis is focused on the characteristics of plant peatland habitats . The 

importance of such geographically not too fast large area in the country, was once quite 

underrated , and therefore these habitats preserved very little. This work deals with not 

only the distribution of peatlands , but also closer description of fauna and flora that is 

typical for these habitats . For these reasons, it is the current need to protect these habitats . 

In this paper I present also some peatland protection options , such as Natura 2000 and 
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Ramsar Convention . Peat is domestic raw material , which in some areas heavily mined , 

and therefore leads to degradation of some major sites . For a closer approximation of this 

topic for students of secondary schools are gardening work selected some of the selected 

sites . The aim of my thesis is best described plant habitats in peat bogs and their 

importance for the country. In my work , for example, you will find a description of the 

distribution of peatland fauna and flora that are found. Untouched nature is a major tourist 

attraction for visitors. Bog community plays an important role in this work. In conclusion, 

I have prepared a field trip for middle school gardening . Information obtained by 

participating in this excursion would, in my view, certainly led to improvements in pupils' 

knowledge . The excursion I focused on the Czech and Slovak Republic in Kysuce and 

Orava, where there are many interesting places which are worth seeing 

 

Keywords: bogs, flora, fauna, environment, Kysuce, Orava, excursions. 
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Seznam použitých zkratek 

 

AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav 

ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí 

ČNR - Česká národní rada 

ČR - Česká republika 

EHS -Evropské hospodářské společenství 

EVL - evropsky významná lokalita 

CHKO - chráněna krajinná oblast 

MŽP - Ministerstvo životního prostředí 

pH -  potential of hydrogen (potenciál vodíku) 

PO - ptačí oblast 

Sb. - sbírka 

VŠB-TU Ostrava- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
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11 

 

1. Úvod 

 

U nás byl význam rostlinných biotopů ještě v nedávné době dost podceňován. 

Typickým příkladem jsou rašeliniště, která byla mnohokrát likvidována meliorací. 

Z původně velkého množství zůstala z nich jenom malá část. Rašeliniště poskytuje 

jedinečné podmínky pro život některých rostlinných a živočišných druhů. V rašeliništi 

budu popisovat významné rostlinné druhy, například masožravé rostliny vyznačující se 

hmyzožravostí, díky které dokážou přežít ve stanovištích chudých na živiny.   Rašelina 

slouží také jako nerostná surovina. Těžbou rašeliny se počet rašelinišť a množství rašeliny 

zmenšily oproti minulosti.  

 

  Tuto problematiku jsem si vybral díky svému studijnímu zaměření na střední 

zahradnické škole. Má bakalářská práce se zaměřuje na vznik a charakteristické znaky 

rašelinišť a jejich rozdělení. V práci popisuji rašeliniště severozápadní části Slovenska – 

Oravy, kde díky klimatickým poměrům a ochraně přírody zůstalo ještě několik 

zachovalých rašelinišť.  

 

V mé práci jsem rozčlenil rašeliniště na vrchovištní, slatinná a přechodová. Dále 

jsou popsány typy rašelinišť podle přísunu vody, jejich chemických vlastností nebo podle 

převládající složky. V další části mé práce jsem se zaměřil na rostlinná společenství, kde je 

důležitou složkou rašeliník, který vytváří rašeliniště a je součástí tohoto rostlinného 

společenství. Rašeliniště jsou významná z mnoho důvodů - je zde mnoho druhů rostlin a 

živočichů, rašelinu je možno těžit a má léčivé účinky.  

 

Zpracoval jsem návrh na třídenní odbornou exkurzi, která bude z Ostravy do oblasti 

Oravy. Zde žákům Střední zahradnické školy představíme památky, které budeme míjet po 

cestě, historii Oravy, rašeliniště a přírodní zajímavosti Slovenské republiky.  

 

Cílem mé práce je charakterizovat rašeliniště a jejich rostlinné biotopy, které 

zhodnotím v připravované exkurzi. 
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2. Klasifikace rašelinišť 

2.1. Obecná definice rašeliniště 

 

Rašeliniště se od sebe liší hlavně specifickým substrátem, hydrologickými 

podmínkami a vznikem. Rašeliniště můžeme dělit z mnoha hledisek a úhlů pohledů. 

Rašeliniště jinak taky blata nebo slatě jsou známá místa vzniku, výskytu či těžby rašeliny. 

Je to v podstatě bažinný ekosystém, jenž je trvale zamokřen pramenitou nebo dešťovou 

vodou, se značnou produkcí rostlinné biomasy. Ta se v důsledku zamokření a nepříznivých 

podmínek nedostatečně rozkládá. V rašeliništi neustále dochází k hromadění rostlinné 

organické hmoty a odumřelé části rostlinného společenstva se shromažďují ve spodních 

vrstvách za nepřístupu vzduchu a přetvářejí se na rašelinu (Internet-7). Vzniká tak 

organický substrát s chybějící minerální složkou. U starších rašelinišť činí mocnost 

rašeliny až několik metrů a každoročně odumřelé části rostlin přispívají ke zvětšení této 

vrstvy humusu 1 až 2 mm (Jelínek, 1999). 

 

V dnešních rašeliništích se nekromasa vyšších rostlin hromadí a humifikuje ve 

velkém měřítku. Tyto okolnosti spolu s poznatky petrologie uhlí a výskytu kořenových 

horizontů dokládají jednoznačně, že dnešní uhelné sloje jsou někdejší rašeliniště. Tato 

rašelina byla prouhelňováním přeměněna v uhlí. Dnešní rašeliniště zabírají největší plochy 

v zóně mírného klimatu na severní polokouli (Dopita et al., 1985). 

 

2.1.1. Základní principy klasifikace rašelinišť 

 

Rašeliniště mohou být velmi různorodá, některá na první pohled vypadají jako 

podmáčená louka. Pokud člověk pozorně nesleduje přírodu, nemusí si jich ani všimnout. 

Rašeliniště je možné rozdělit z mnoha hledisek. Obecné dělení je na rašeliniště vrchovištní, 

rašeliniště slatinné, rašeliniště přechodové. 

 

Rašeliniště vrchovištní - vzniká v prostředí oligotrofním s nízkými teplotami, na 

kyselých geologických substrátech ve vyšších polohách s vysokými srážkami a malým 

výparem. Má kyselou reakci s nízkou aktivitou mikroorganizmů a s vodou obsahující 

velmi málo minerálních látek. Je charakteristické nepropustným podložím a díky tomu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1elina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1elina
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skoro veškerá voda v rašeliništi pochází z atmosférických srážek. Jsou tedy zásobována 

především dešťovou vodou a rašelina se zde vyvíjí nad hladinou podzemní vody. Dešťová 

voda vymývá z rašeliny živiny, proto jsou vrchoviště minerálně chudá a s velice malou 

produktivitou biomasy. Rostou zde tedy velmi skromné druhy rostlin, těm stačí jen živiny, 

které jim dodává dešťová voda. Odumřelý mech rašeliník na povrchu stále přirůstá a je 

hlavní složkou celé vegetace. Jsou zde i druhy, které nevyžadují kontakt s půdou a které se 

snadno adaptují v tomto velice chudém prostředí. Mezi ně patří například klikva bahenní 

(Oxycoccus palustris), šicha černá (Empetrum nigrum), kyhanka sivolistá (Andromeda 

polifolia), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), suchopýr pochvatý (Eriophorum 

vaginatum), bříza trpasličí (Betula nana) a jiné. Na nenarušených vrchovištích roste též 

borovice blatka (Pinus rotundata) nebo její kříženci s borovicí klečí (Pinus mugo), na 

okrajích též bříza pýřitá (Betula pubescenc). Rostliny se přizpůsobují nedostatku živin 

v tomto prostředí, vzniká ,,hmyzožravost" rostlin, kterou známe například u rosnatek 

(Drosera) a tučnic (Pinguicula) (Žíla, 2006), které budou dále podrobně popsány. Na 

vrchovištích se samozřejmě vyskytuje i omezený počet specializovaných druhů živočichů. 

Dešťová voda se zachycuje především uprostřed vrchoviště, tam jsou i největší přírůstky 

rašeliny, vrchoviště pak vypadá jako bochník. U nás se vrchoviště vyskytují v horách, patří 

mezi velice ohrožené přírodní výtvory a jsou vlastně památkou na subarktickou tundru, 

která v ledové době zasahovala až na naše území (Jelínek, 1999). 

 

Rašeliniště slatinné - vzniká v eutrofním prostředí s neutrální reakcí, má početnou 

mikroflóru a vyšší teploty a má značně mineralizované podzemní vody. Toto rašeliniště 

zadržuje menší množství vody a jeho rašelina obsahuje více huminových kyselin, 

hemicelulózy, bitumenů a bílkovin (Internet-7). Slatiny neboli černavy vznikají převážně 

v mělkých vodních nádržích, mrtvých říčních ramenech – meandrech, v částech říčních 

údolí s nedokonalým odtokem povodňových vod, též v okolí pramenů na minerálně 

bohatých podkladech. Jsou tedy lépe zásobované živinami nežli vrchoviště a vynikají i 

větší druhovou pestrostí.  Vyvíjí se na nich slatinná louka s ostřicí bažinnou (Carex 

limosa), sítinou niťovitou (Juncus filiformis), bezkolenecem modrým (Polinia caerulea) a 

řadou velice ohrožených mokřadních druhů jako je například vachta trojlistá (Menyanthes 

trifoliata) (Žíla, 2006). Slatiny se nacházely převážně v nížinách a pahorkatinách, téměř 

všechny byly odvodněny a přeměněny v úrodné zemědělské pozemky. Dodnes se 
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zachovaly jen nepatrné zbytky. Odvodněné a neobhospodařované slatinné zeminy jsou 

pokryty jednotvárnými porosty trav a dřevin (Jelínek, 1999). 

 

Rašeliniště přechodová – zvaná též blata mají smíšený původ, vyskytují se obvykle 

ve středních polohách a jsou druhově bohatší než vrchoviště. Jsou rozšířena převážně 

v Třeboňské pánvi, ale i na jiných místech České republiky (Jelínek, 1999). Pro jejich flóru 

je typické společenství rašeliníků, mechů a vyšších rostlin, které jsou odolné a vyskytují se 

na stanovištích chudých na živiny (Internet-7). 

 

2.1.2. Klasifikace rašelinišť podle přísunu vody 

 

Rašeliniště podle přísunu vody je možné dále klasifikovat. Dělíme je na 

ombrogenní, kde z hlediska vodního režimu jsou rašeliniště odkázána pouze na vodní 

srážky. Nebo na neogenní, kde je rašeliniště otevřené i pro jiné zdroje vody než pouze 

srážky. Poté na limnogenní, kde se rašeliniště vyvíjí podél pomalu tekoucích řek a jezer. 

Pak na topogenní, ty se vyvíjejí v terénních depresích s místním tokem podzemní vody, 

například u procesu zazemňování. Nakonec na rašiniště soligenní, to se vyvíjí na toku 

povrchové vody (Internet-1). 

 

2.1.3. Klasifikace rašelinišť podle chemického složení 

 

Rašeliniště lze také rozdělit z hlediska chemického. Na kyselá, mírně kyselá, mírně 

bohatá a velmi bohatá (Internet-4). Pro zjednodušení a přehlednost jsem to uvedl v tabulce 

1. 

 

Tabulka 1. Chemické složení různých typů rašelinišť (Internet-4) 

Typy rašelinišť pH 

Kyselá 3 - 4,5 

Mírně kyselá 4,5 - 5,5 

Mírně bohatá 5,5 - 7 

Velmi bohatá 7 - 8,5 
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2.1.4. Klasifikace rašelinišť podle rostlinné složky 

 

Rašeliniště můžeme dělit podle převládající rostlinné složky - buď na za A) 

slatiniště z botanického hlediska, kde spíše roste mech srpnatka fermežová (Hamatocaulis 

vernicous) (Internet-24). Nebo za B) vlastní rašeliniště, kde roste hlavně rašeliník 

Sphagnum (Internet-4). 

 

2.2. Klasifikace humolitů 

 

Humolit je termín, jenž byl schválen v roce 1937 mezinárodní pedologickou 

společností (Association International de la Science du Sol) v Curichu. U nás se tento 

termín pokusil zavést E. Hadač. Je to souborný termín pro zeminy s vysokým obsahem 

humusu, který dále dělíme obecně na slatinu, rašelinu a slatinnou zeminu. K tomuto 

termínu byly námitky nejen ve světě, ale i u nás. Ovšem z praktického hlediska není tento 

termín nevhodný, protože od odborného termínu se vyžaduje, aby byl krátký a výstižný. 

Díky tomu humolit tyto nároky na termín splňuje. Dále úplná klasifikace podle Dohnala 

(Dohnal et al., 1965). 

 

 2.2.1. Anmoor 

 

Je typ slatinné zeminy, která má obsah humus nižší než u jiných slatinných zemin. 

Je to dík specifické tvorbě humolitu. I tak je anmor zemina silně humózní, která obsahuje 

méně než 30% látek, jež jsou spalitelné. Z typologického hlediska je to přechod mezi 

slatinou a glejí, popřípadě rašelinou. Vznik anmooru v našich podmínkách je ovlivňován 

hladinou podzemní vody, která u nás dosahuje povrchu jen někdy (Dohnal et al., 1965). 

 

 

2.2.2. Slatinné zeminy 

 

Převažujícími slatinotvornými prvky jsou hlavně ostřice a trávy, ale i anorganické 

součástí často přesahují 50% váhy sušiny. Vegetace a její skladba je závislá na síle 

minerálního prostředí.   
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Slatinné zeminy dále dělíme na karbonátové a prosté. 

 

V prosté slatinné zemině je anorganický podíl alochtonního tedy cizího původu a 

převážně se skládá ze silikátových částic. Materiál byl do ložiska dopraven mechanicky 

většinou přívaly nebo splachem, to závisí na tom, kde se ložiska nacházejí. 

 

V slatinné zemině karbonátové je anorganický podíl původní, tedy autochtonní a je 

organického původu. V karbonátových slatinných zeminách je uhličitan vápenatý 

autotrofního původu a je fyziologickou činností rostlin vyloučen z vývěru vody, kde 

vzniklo ložisko. Karbonátové zeminy vznikají v oblastech karbonátových hornin, kde 

geologické stáří je různorodé a ze kterých vyvěrají vody takzvané kalciumbikarbonátové. 

Je to kalciumkarbonát, jenž je obsažen v těchto vodách rozpuštěný. Slatinné zeminy a 

karbonátové slatiny vznikají a mohou vznikat na horninách vápencových, například 

v Českém krasu na vápencích devonských a silurských. 

 

Zeminy slatinné tedy vznikají z eutotrofních a mesotrofních společenstev rostlin 

(Dohnal et al., 1965). 

 

2.2.3. Slatina 

 

Slatiny se dají rozdělit na prosté a mineralizované, ty je možno ještě dále dělit na 

karbonátové a sírnoželezité. Mineralizace byla ovlivněna kvalitou vody, kde vznikla 

slatina. Vznik mohl být na vývěrech podzemní vody, nebo na zarůstání vodních nádrží a 

říčních ramen. V České republice je poměrně málo slatinišť vzniklých zarůstáním. Na 

Slovensku je to mnohem častější, hlavně na území Podunajské nížiny. 

Co se týče prostých slatin, největší ložiska jsou v Čechách v Třeboňské pánvi, tam se 

vytvořila díky častým výronům artéských vod (Dohnal et al., 1965). 
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2.2.4. Rašelina 

 

Rašelina vznikla ze zbytků rašeliníků díky vyvěrající podzemní vodě  s malým 

množstvím rozpuštěných minerálních látek. Jelikož výskyt rašeliny závisí i na vývěru 

podzemní vody, závisí kvalita humolitu na kvalitě vyvěrající vody. Aby bylo možno 

vyřešit příčiny a vývoj vzniku rašeliny, je zapotřebí se zaměřit na hydrogeologii a s tím 

související tvorbu podzemní vody, nejen na klimatické poměry (Dohnal et al., 1965).  

  

2.2.5. Přechodový typ 

 

Tento systém humolitů postrádá přechodovou rašelinu. Na přechodový typ 

rašelinišť a přechodovou rašelinu je mnoho rozdílných názorů. Přechodový typ je 

v botanických kruzích většinou uznáván. Prvotní význam představoval přechod od slatinné 

tvorby k rašelinné tvorbě. Přechodový typ by měl být chápán jako článek, který pomáhal 

při vývoji ložisek, jak je to známe z výzkumů rašelinišť, které probíhají několik desetiletí. 

Přechodový typ a jeho poměry hlavně závisí na hladině podzemní vody a její kolísavosti, 

které souvisí s hydrologickými, klimatickými a hydrogeologickými poměry (Dohnal et al., 

1965). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3. Rostlinná společenství v rašeliništích 

3.1. Rašeliníky (Sphagnum) 

 

 Asi nejvíce významným rostlinným společenstvím v rašeliništi jsou rašeliníky. 

Rašeliník je kosmopolitním druhem zastoupeným po celém světě. Počet druhů rašeliníků 

se odhaduje na 130 až 140. Jen v Evropě je počet druhů uváděn na 54 a v České republice 

je druhů 35. Už i jak název napovídá, jedná se o významnou složku v rašeliništích. 

S rašeliníky se můžeme setkat i jinde než v rašeliništích, například na březích potoků nebo 

ve vlhkých lesích. 

 

Rašeliníky bývají statnější mechy s výškou přes 10 centimetrů rostoucí ve shlucích 

vedle sebe a díky tomu vytvářejí charakteristické bochníky, které jsou plné vody. Většina 

rašeliníků má barvu zelenou, ale vyskytují se i druhy s odstíny červené, purpurové až 

hnědé. Větší škálu pestrosti lze většinou nalézt na vrchovištích. Rašeliník je považován za 

klíčový druh na rašeliništích. Specifické jsou například lodyhy, kde není ukončený růst. 

 

Jednoduše řečeno, na spodní straně odumírají a na vrcholu stále přirůstají. Tyto 

odumřelé části rostlin a rašeliníků se postupem času stlačují a stávají se vrstvami rašeliny. 

Navíc na povrchu rašeliniště přirůstají rašeliníkům hlavičky a díky tomu se rašeliniště 

zvětšuje. 

 

Mezi další zajímavosti patří úspěšný růst v mokrém a kyselém prostředí. Rašeliník 

velmi dobře do sebe absorbuje vodu díky buňkám zvaným hyalocisty. Má velmi 

pozoruhodné vlastnosti, kdy dokáže čerpat živiny i z vody, která jich má minimum a díky 

tomu dokáže růst i v prostředí chudém na živiny. Rašeliníky jsou i velmi specifické 

složením svých buněčných stěn, které se špatně rozkládají a díky tomu hromadění rašeliny 

přibývá (Internet-4). 

 

3.1.1. Typické druhy rašeliníků v rašelinišťích 

 

Každý druh rašeliníku má rozdílné nároky na prostředí a následný růst a díky tomu 

se na různých typech rašelinišť potkáváme s různými druhy rašeliníků. 
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Obr. 1 Rašeliník (Internet - 25) 

 

 

Na vrchovištích roste zejména rašeliník dusénův (Sphagnum majus) a rašeliník 

bodlavý (Sphagnum fuspidatum). Rašeliník červený (Sphagnum rubellum) roste na 

vyvýšených kopečcích. 

 

Na kyselých ostřicových rašeliništích rostou hlavně zelené rašeliníky, například 

rašeliník odchylný (Sphagnum flexuosum), nebo rašeliník křivolistý (Sphagnum fallax). 

 

Na lučních rašeliništích a slatiništích rostou hlavně typické acidofilní rašeliníky, 

například rašeliník warntstorfův (Sphagnum warnstorfii). Na těchto typech rašelinišť se 

může vyskytovat i srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus), významný evropský 

mech (Internet-3). 

 

3.2. Masožravé rostliny 

 

 Mezi významné masožravé rostliny v rašeliništích patří rosnatky, bublinatky a 

tučnice. Těmto rostlinám jsem se věnoval primárně. 

 

3.2.1. Rosnatky (Drosera) 

 

První informace o zástupcích tohoto bohatého rodu masožravých rostlin spadají do 

poloviny 17. století, kdy je známo první vyobrazení rostliny rosnatky. V roce 1779 Dr. A. 
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W. Roth zjistil, že tentakula a stopkaté žlázky jsou schopny pohybu. Masožravost rostlin 

definitivně prokázal o něco později Ch. Darwin. 

 

Rosnatky lze obecně charakterizovat jako velmi různorodou skupinu rostlinných 

druhů, mezi kterými je možno nalézt několik odlišných vývojových typů. Jednotlivé druhy 

rosnatek se od sebe odlišují mimo jiné morfologickými znaky, životní formou nebo 

ekologickými nároky rostlin. Z těchto důvodů je charakteristika rodu jako celku poměrně 

obtížná. Společným znakem tohoto rodu jsou lapací orgány. Tyto orgány představují různě 

tvarované listy hustě nebo řídce pokryté žláznatými výčnělky nazývající se tentakula. 

Tentakula v podobě paličky vylučuje lepivý sliz v podobě drobných kapiček, který se za 

slunečného počasí třpytí jako kapky rosy. Díky tomu vznikl název rosnatka. Tyto slizovité 

a lepkavé kapky obsahují jak mukopolysacharidy, ale také trávicí substence jako jsou 

enzymy a organické kyseliny. Díky tomu jsou rostlinám z těl živočichů dodávány biogenní 

prvky, jako je dusík, fosfor, draslík a jiné. Obvykle lze na listech pozorovat dva až tři typy 

tentakul. Nejdelší je obvodová tentakula umístěná na okraji listů, vyznačující se 

nepřítomností lepkavého sekretu, velmi dobře jsou rozpoznatelné například u rosnatky 

Burmannovy (Drosera burmannii), nebo u trpasličích rosnatek. 

 

Rosnatky se vyskytují téměř na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy a 

nejsevernějších oblastí za polárním kruhem. 

 

V současné době je známo okolo 140 druhů rosnatek. Největší bohatství v druzích a 

formách je známo z australských oblastí. Dodnes jsou druhy rosnatek objevovány a 

popisovány z hlediska systematické botaniky, ale veškeré poznatky o rosnatkách nejsou 

ještě přesně a přehledně zpracovány. 

 

Rosnatky se dělí na světlomilné rosnatky, rosnatky jižní Afriky přežívající suchou 

periodu, rosnatky s přezimovacími pupeny, trpasličí rosnatky, rosnatky s hlízami a jejich 

blízké příbuzné druhy, stínomilné pralesní rosnatky severovýchodní Austrálie a rosnatky 

ze sekce Lasiocephala. 
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V mé práci se budu zaměřovat hlavně na skupinu rosnatek s přezimovacími 

pupeny. Tato skupina rosnatek roste na celoročně vlhkých stanovištích s minimální 

konkurencí ostatních rostlin, snáší mrazy a často jsou v období zimy pod vrstvou sněhu. 

Vyhledávají slunečná místa na stále vlhkých rašeliništích, slatiništích, prameništích a 

v prostoru mechu rašeliníku. Rostou i s drobnými travami a ostřicemi občas i na stále 

vlhkých skalách a čistém písku, nebo kyselém písčitém substrátu u břehů jezer, potoků a 

tůní (Švarc, 2003). 

 

Do této skupiny hibernujících druhů patří také všechny rosnatky rostoucí u nás. 

Rosnatky vyskytující se nejčastěji na podmáčených půdách u nás jsou rosnatka 

okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), ta většinou roste na kobercích rašeliníku, slatinných 

loukách a slatiništích. Další rosnatkou je rosnatka prostřední (Drosera intermedia), 

vyskytující se na rašelinách a slatinách, kde tvoří občasné trsy. Rosnatka rostoucí trvale na 

mokrých stanovištích v nížinách a pahorkatinách je rosnatka dvojitá (Drosera binata). 

Další zajímavou rosnatkou je rosnatka anglická (Drosera aglica) (Kubát et al., 2002), 

nejčastěji rostoucí i v nízkých teplotách (Švarc, 2003).  

 

 

Obr. 2 Rosnatka okrouhlolistá (Internet - 27) 

3.2.2. Bublinatky (Utriculata) 

 

Díky druhové bohatosti bublinatek se jimi zhruba od 18. století zabývala celá řada 

badatelů. C. Linné přidělil tomuto rodu jméno a velice zajímavá pozorování bublinatek 

z hlediska lapání a trávení kořisti provedl v 2. polovině 19. Století Ch. Darwin a M. 
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Treatová. Před nedávnou dobou vypracoval obsáhlou monografii tohoto rodu P. Taylor, 

který objevil a popsal řadu nových druhů. Obecně dělíme bublinatky na vodní druhy, 

pozemní druhy a orchidoidní druhy. 

 

Jak už bylo popsáno u rosnatek, kde se jedná o skupinu velmi různorodých 

rostlinných druhů, pak si v tomto ohledu bublinatky s rosnatkami téměř v ničem nezadají. 

S největší pravděpodobností byly všechny bublinatky rostlinami pozemními, díky blízkým 

příbuzným tučnicím (Pinguicula), které v průběhu milionů let osídlovaly různá stanoviště. 

Dnes mezi bublinatkami najdeme i druhy pozemní, jako jsou bublinatky, rostoucí na 

vlhkých až bažinatých případně záplavových biotopech a také na periodicky vysychavých 

stanovištích (Matějček et al., 2007). Další druhy bublinatek jsou vodní, jež osídlují tekoucí 

a stojaté vody. Dále bublinatky epifytické a epilitické rostoucí ve vlhkých mechových 

polštářích a v korunách stromů nebo na skalách. Přes množství forem, zvláštností a 

specifikací jednotlivých skupin nebo druhů bublinatek, mají i ony některé charakteristiky 

společné. Asi nejtypičtějším charakteristickým znakem všech druhů bublinatek je lapací 

orgán listového původu zvaný měchýřek. Jedná se o specializovaný orgán a zároveň o 

nejsložitější typ pastí masožravých rostlin. Bublinatky jsou barevně různorodé, jsou bílé 

(Utricula alpina), zelené (Utricula vulgaris), tmavomodré (Utricula dichotoma), nebo 

s červenými měchýřky (Utricula westonii). 

 

Bublinatky obecně vyhledávají stále nebo sezonně vlhká stanoviště a vodní 

prostředí. Rostou převážně v mělkých, stojatých i tekoucích vodách, jako jsou slepá říční 

ramena a oddělené tůňky řek po obvodu rybníků. Obývají i vodní plochy ve slatiništích 

nebo rašelinné tůňky. V pozemních biotopech rostou tam, kde bývají sezonní záplavy a 

velmi rychle osídlují konkurenčně nezatížený prostor. Častým výskytem bývají mělké 

břehy, laguny jezer, stále vlhké mělké písčiny, kmeny stromů a slatiniště. Jsou adaptované 

na kolísání vodní hladiny a na prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí. Naopak některé 

druhy osídlují vysychavá stanoviště a přečkávají období sucha. 

 

V České republice se nachází bublinatka jižní (Urticularia australis), bublinatka 

prostřední (Urticularia intermedia), bublinatka menší (Urticularia minor), bublinatka 

bledožlutá (Urticularia ochroleuca) a bublinatka obecná (Urticularia vulgaris). 
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Rod bublinatek lze charakterizovat jako druh kosmopolitní. Můžeme se s nimi 

setkat na všech kontinentech s výjimkou polárních oblastí. Druhově nejbohatší oblastí jsou 

Afrika, Austrálie, Jižní Amerika (Švarc, 2003). 

 

 

Obr. 3 Bublinatka jižní (Internet - 28) 

 

3.2.3. Tučnice (Pinguiculata) 

 

 

 Tomuto rodu přidělil jméno C. Linné už v roce 1873. Uvádí se, že název 

tučnice (Pinguicula) souvisí s typem listů, které u některých druhů mohou připomínat listy 

tučnolistých rostlin. Pozorování těchto masožravých rostlin prezentoval Ch. Darwin a W. 

Marshall.  

 

 Rod tučnice (Pinguicula) je různorodou skupinou rostlin, která láká hmyz 

pomocí lepkavých listů. Tučnice mají listové růžice v průměru okolo 30 cm a některé 

druhy dosahují průměr přesahující 50 cm, jako je tučnice evropská (Pinguicula 

vallisneriifolia), která je největším druhem.  Známým evropským druhem je tučnice 

velkokvětá (Pinguicula grandiflora). Některé, jako tučnice křišťálová (Pinguicula 

crystallina) (Kubát et al., 2002), rostou i v místech, kde mrzne i sněží, jiné rostou zase 

v místech ovlivněných středomořským klimatem a tyto rostliny zmenšují své listové růžice 

až o třetinu původní velikosti. Charakteristickým znakem tučnic jsou masožravé, lepkavé 
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listy různých tvarů, velikostí a barev, které se skládají většinou do přízemní růžice. Trávení 

kořisti je pomalé a může trvat několik hodin až dnů. Na trávení kořisti se u tučnic podílejí 

trávící enzymy produkované rostlinami, symbiotické bakterie a nižší houby přítomné ve 

žlázách produkujících slizovitý výměšek. Listy tučnic neslouží jen k lapení kořisti, slouží i 

jako asimilační orgán i jako zásobárna, která je schopna pojmout velké množství vody. 

 

Tučnice osídlují nejrůznější stanoviště, rostou v různých zeměpisných šířkách a 

nadmořských výškách téměř ve všech klimatických pásech zeměkoule. Na některých 

kontinentech se ale vůbec nevyskytují, například v Austrálii a Antarktidě. 

 

V České republice se nejvíce vyskytuje tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) a 

vzácná endemická tučnice česká (Pinguicula bohemica). 

 

Tučnice je možno také dělit na tučnice s přezimovacími pupeny, tučnice Latinské 

Ameriky s dvojtvárnými a jednotvárnými růžicemi a tučnice s jednotvárnými růžicemi 

(Švarc, 2003). 

 

 

Obr. 4 Tučnice česká (Internet - 29) 
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4. Význam rašelinišť a dnešní snahy o jejich revitalizaci 

  

Význam rašelinišť je téma velice zajímavé a důležité po stránce přírodovědecké, 

díky rozmanitosti fauny a flóry na určitých územích (Internet-6). Protože v rašelině jsou 

uchovaná pylová zrna v téměř neporušeném stavu, poskytuje rašelina nesmírně cenné 

informace o vývoji vegetace v celé poledové době (Jelínek, 1999). Ve vrstvách rašeliny 

jsou dále zachovány zbytky dřeva, lodyh, listů, šišek, pecek atd. jsou to takzvané 

makrozbytky, z nichž pomocí mikroskopů je možno bezpečně určit dřevo všech 

evropských dřevin (Pivničková, 1997). Na pohořích zůstaly známky po zalednění. Co se 

týče rostlin, některé severské druhy k nám byly zavlečeny díky postupu ledovce, jsou to 

takzvané glaciální relikty. Doby meziledové přinesly oteplení a s ním i nové teplotní 

druhy, jelikož u nás panovalo kontinentální klima. Hlavní přísun nových druhů byl od 

jihovýchodu, naopak od západu přicházelo mnohem méně druhů, jelikož tam převládalo 

atlantské klima, které bylo vlhčí. Všechny tyto skutečnosti ovlivňovaly vytváření rašelinišť 

(Internet-6). Rašeliniště také podávají informace o vývoji lidské kultury, kupříkladu hroby, 

tábořiště, osady, haťové cesty, nástroje, které archeologové v rašelinišťích nacházejí. 

Mohou to být i zbytky, mincí nádob a oděvů. Pozoruhodné jsou též nálezy těl živočichů i 

lidí se zachovalými kostmi, svaly, nehty i kůží, výjimečně jsou v rašelině zachovány i 

měkké části jako je mozek nebo vnitřnosti. Nálezy živočichů dokládají výskyt určitých 

druhů v krajině v minulosti, z nichž některé už vyhynuly. Je to například zubr a pratur na 

našem území v mladší době kamenné. Ze studia rašelinných vrstev je tak možno stanovit i 

předpokládané cesty stěhování rostlin a živočichů v poledové době (Pivničková, 1997). 

 

4.1. Biosférický význam rašeliniště v krajině 

  

Rašeliniště jsou v dnešní době významná z mnoha důvodů. Jako hlavní důvod byl 

vždy uváděn důvod hydrologický. Rašeliniště jsou totiž velmi důležitá díky regulaci stavu 

vodních podzemních nádrží, ale také povrchových toků. Ovlivňují nemalou měrou 

klimatické poměry v krajině. Kromě významu vodohospodářského a ekologického jsou 

však především nenahraditelnou přírodní památkou (Dohnal et al., 1965). Na rašeliništích 

jsou zajímavá nejen specifická rostlinná společenstva, ale i fauna. Z roztočů se zde 

vyskytují pancířníci (Camisia lapponica). Z vodních plošťic například bruslařka zubatá 
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(Gerris odontogaster), z motýlů pernatuška rosnatková (Buckleria paludum), jejíž 

housenky nalezneme na rosnatce. Trsy rašeliníků osidluje drabčík (Stenus kiesenwetteri) a 

střevlíček (Agonum ericeti). Z vodních brouků například potápník (Ilybius crassus). 

Z blankokřídlých je nejvíce životu v rašeliništích přizpůsoben mravenec rašelinný 

(Formica picea), který si staví hnízdo přímo v rašelinných bultech, což jsou vyvýšená sušší 

místa na rašeliništích. Před osluněním a přehřátím ho chrání rašeliník a traviny. 

Z dvoukřídlých jsou pro rašeliniště typické býložravé bejlomorky (Dasyneura vaccinii). 

Někteří živočichové nemají český název, používá se pouze latinský podle mezinárodní 

encyklopedie (Internet-14). Obojživelníci jsou na rašeliništích vzácní a vyskytují se 

většinou na okrajích rašelinišť (Pivničková, 1997). 

 

4.2. Využití rašeliny jako nerostné suroviny 

 

 

Využití rašeliny je mnohostranné. V minulosti se rašelina těžila ručně. S rozvojem 

techniky se rašelina začala těžit průmyslově. Rašelina byla kdysi těžena takzvaným 

borkováním, které bylo k rašelině poměrně šetrné, jelikož těžba probíhala ručně v květnu 

po ukončení jarních prací. Ještě před samotnou těžbou bylo zapotřebí rašeliniště odvodnit 

pomocí odvodňovacích kanálů. Následovalo odlesnění plochy, odstranění povrchové 

vrstvy takzvané mourovky. Při těžbě rašeliny se používal nástroj zvaný želízko. Tento 

nástroj byl ostrý a vzhledově připomínal velké tiskací písmeno l, sloužil k vyrýpnutí 

takzvané borky. Borka byla o velikosti cihly cca 10 x 10 x 45 cm a obsahovala až 85% 

vody, proto bylo nutné, aby borky dobře vyschly. Borky se nakládaly na trakaře a odvážely 

na výkladiště, kde se jedna po druhé rovnaly. Zhruba po deseti dnech se šraňkovaly, 

takzvaně stavěly do kapliček. Pokaždé se stavěly tři proti sobě a čtvrtým borkem se 

zastřešily. Po uplynutí dvou až čtyř týdnů se stavěly do figur, dutých kopek, ve kterých se 

ponechaly až do zimy, kde se z blat odvážely. Borkování probíhalo tak pomalu, že rašelina 

stačila dorůstat. Po ruční těžbě zatopila jámy voda a vodní hladina postupem času zarostla 

vegetací. Některá vytěžená rašelina zůstala trvale zaplavena vodou a díky tomu vznikly 

tůňky, které díky rašelinnému dnu mají tmavou barvu. Tento proces se opakuje. Po 

uplynutí mnoho stovek nebo tisíců let se vytěžené rašeliniště vrátí do původního stavu bez 

zásahu člověka. 
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Jiný způsob těžby rašeliny je takzvaná plošná průmyslová těžba rašeliniště. Tento 

způsob těžby vede k jeho trvalému poškození nebo zániku. Způsob těžby spočívá ve 

frézování vrstev rašeliny na odvodněném rašeliništi. Frézování rašeliniště probíhá 

v malých vrstvách zhruba 4-5 cm do hloubky. Vyfrézovaná rašelina se suší, obrací, shrnuje 

a v konečné fázi se sběracími vozy odváží na výložníky. Tento proces těžby se opakuje až 

do vytěžení ložiska rašeliny. Těžba rašeliny tímto způsobem končí, jakmile zbývá nad 

matečným podkladem 60 cm původní rašeliny. Těžba v této výškové hranici končí, aby 

nedošlo k nežádoucím jevům jako například zvýšení kyselosti půdy. Jakmile je těžba 

ukončena, je zapotřebí vytěžené plochy rekultivovat (Internet-6). Mnohá rašeliniště se těží, 

dnes většinou ještě na povolení vydaná před účinností zákona č. 114/1992 Sb. na ochranu 

přírody a krajiny. Léčivé účinky rašeliny – peloterapie tj. léčení bahnem -  byly známy již 

ve starém Řecku a Římě. Bahno se používalo a používá ke koupelím a zábalům. Spotřeba 

rašeliny v lázeňství je ale malá a umožňuje rašelinu šetrně odebírat, přičemž není nutné 

rašeliniště odvodňovat. Upotřebenou rašelinu lze do rašeliniště dokonce vracet. Tím je 

zajištěna trvalá reprodukce rašeliniště a jeho ekologické a vodohospodářské funkce 

zůstávají zachovány. Protože v sousedním Německu je těžba rašeliny již zakázána, je zde 

však nebezpečí, že se zvýší zájem o těžbu rašeliny v naší republice a její další export 

(Jelínek, 1999). 

 

Rašeliniště jsou u nás ve skutečnosti těžena z větší části pro využití v zemědělství, 

v lázeňství a dokonce i pro vývoz. V zemědělství, zahradnictví a lesní výrobě má rašelina 

rozsáhlé uplatnění, především ve specializovaných provozech jako je školkařství, 

zelinářství atd. Rašelina se většinou nepoužívá čistá, ale upravená ve směsi. Ve směsích 

zvyšuje vzdušnost a výhřevnost, tím že je nasáklivá vodou snižuje výpar vody. Výluhy 

z rašeliny obsahují stimulační látky, ty urychlují růst rostlin, podporují klíčivost semen a 

růst kořenové soustavy. Jako energetický zdroj je rašelina využívaná v Rusku a Irsku. 

Vysokou výhřevnost má i rašelinný koks, který se vyrábí suchou destilací. Při této suché 

destilaci vznikají navíc plyny, které se používají k topení a svícení. Rašelinný dehet je 

výchozí surovinou k výrobě vosků, fenolů, lehkých mazacích olejů. Rašelina se uplatňuje i 

ve stavebnictví k výrobě rašelinných cihel, rašelinného betonu, překližek a dalších 

produktů (Pivničková, 1997). 
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4.3. Současný stav a revitalizace rašelinišť 

 

Každé rašeliniště je chráněno dle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Je významným krajinným prvkem. Mělo by být využíváno pouze tak, aby nedošlo 

k narušení jeho obnovy nebo k oslabení či ohrožení  jeho ekostabilizačních funkcí. Pokud 

by mělo dojít k zásahu, jímž by byl tento významný krajinný prvek narušen, je zapotřebí si 

vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (Internet-6). 

 

V dnešní době je velmi diskutované téma navrácení vody zpět do krajiny. Jednou z 

možností je takzvaná revitalizace rašelinišť. Ta souvisí většinou s lesním využíváním 

krajiny a s důsledky poškození, která vznikají těžbou rašeliny. 

 

Hlavním cílem revitalizace rašelinišť je zvýšení zadržovací schopnosti vody 

v krajině při případných záplavách, přívalových deštích nebo při jarním tání. Rašeliniště 

totiž dokáže tuto vodu absorbovat a díky tomu zabránit i případným katastrofám. Je to 

hlavně díky rašeliníku, který dokáže zadržet až dvacetipětinásobek své hmotnosti, díky 

buňkám zvané hyalocisty. Velkou výhodou při revitalizaci jsou nízké náklady díky 

používání přírodních materiálů. Rašeliniště a jeho obnova má několik fází. První fáze 

zahrnuje zatarasení odvodňovací strouhy pomocí prken ze dřeva, které za nějaký čas 

splynou s okolní přírodou. Poté se drenážní roury zaslepují a horizont vody se postupem 

času navrátí k normálu. Další prostředky pro obnovu rašelinišť může přinést i rostoucí 

turismus (Internet-5). Rekultivace je možná například i novou lesní výsadbou. Další 

možností je přehrazení odvodňovacích kanálů. U této rekultivace dojde ke zvýšení spodní 

hladiny vody v rašeliništi a k opětovnému rašelinotvornému procesu (Internet-6). V 

případě obnovy rašelinišť je základním cílem návrat k přirozeně fungujícímu 

soběstačnému ekosystému (Townsend et al., 2010) nebo k opětovné tvorbě humolitu 

(Dohnal et al., 1965). 
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4.3.1. AOPK ČR 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zkráceně  AOPK ČR, je 

organizační složka České republiky, jež se specializuje na praktickou a odbornou péči o 

přírodu, hlavně na chráněná krajinná území a ptačí oblasti, aktivně se podílí na péči o 

krajinu, hlavně prostřednictvím Programu péče o krajinu a programu Podpora obnovy 

přirozených funkcí krajiny.  

 

Tato agentura vykonává státní správu ve 24 chráněných krajinných oblastech, 213 

národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách, 537 přírodních 

památkách a rezervacích uvnitř chráněných krajinných oblastí, zkráceně CHKO. AOPK o 

tato území pečuje, spravuje je, zajišťuje management, hodnotí jejich stav a plánuje 

přípravu péče (Internet-8). 

 

4.3.2. Ministerstvo životního prostředí České republiky 

 

Ministerstvo životního prostředí zkráceně MŽP je nejvyšším orgánem ochrany 

životního prostředí a přírody v České republice. Toto ministerstvo bylo zřízeno 19. 

prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. V minulosti byla péče o oblast životního 

prostředí rozdělena na ministerstvo kultury, ministerstvo vnitra, ministerstvo lesního a 

vodního hospodářství v rámci České republiky. Tento státní orgán má na starosti ochranu 

ovzduší, přirozené akumulace vod, vodních zdrojů, jakosti podzemních a povrchových 

vod, ochranu přírody a krajiny a další. Navíc je ústředním orgánem státní správy pro 

rybářství, myslivost a také  lesní hospodářství v národních parcích a ústředním orgánem 

státní správy pro státní ekologickou politiku. Ministerstvo životního prostředí koordinuje 

v těchto oblastech postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy 

České republiky (Internet-9). 

 

4.3.3. Ramsarská úmluva 

 

Ramsarská úmluva (anglický známý a používaný název The Ramsar Convention on 

Wetlands), je smlouva, která byla uzavřena 2. 2. 1971 v Rámsaru v Íránu. Slouží hlavně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lesn%C3%AD_hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1971
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1msar
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%A1n
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k ochraně mokřadů, které jsou významné pro ochranu ptactva. Mokřady, kterých se tato 

úmluva týká, se říká ramsarské. 

 

Úmluva zavazuje členské země vyhlásit na svém území alespoň jeden mokřad, 

který je možno zařadit do mezinárodního seznamu mokřadů a také mu věnovat dostatečnou 

míru ochrany. V roce 2012 tuto úmluvu podepsalo 160 států světa. V tuto chvíli do 

ramsarských mokřadů spadá na 1801 mokřadů s celkovou rozlohou okolo 1 630 000 km. 

Tato úmluva má za cíl upřesnit ochranu území z hledisek botanických, zoologických, 

hydrologických a ekologických. Vody na území těchto mokřadů mohou být slané mořské 

nebo sladké, přirozené i umělé, stojaté i tekoucí nebo trvalé či dočasné, a to s maximální 

hloubkou 6 metrů (Internet-10). 

4.3.4. Natura 2000 

 

Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytvářejí členské státy 

Evropské unie. Je určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů, 

významných lokalit na území Evropské unie. Cílem Natury 2000 je ochrana biologické 

rozmanitosti a výběr lokalit je podle přesných parametrů (Matějček et al., 2007). 

Státy Evropské unie musí vybrat ty nejvhodnější lokality, kde se vyskytují vzácní 

živočichové, přírodní stanoviště a rostlinné druhy. Lokality by měly být zachovány ve 

stejném nebo lepším stavu než v okamžiku vyhlášení.  

 

Soustava Natury 2000 se řídí dvěma směrnicemi. První směrnice je 79/409/EHS o 

ochraně volně žijících ptáků, díky této směrnici se vyhlašují takzvané ptačí oblasti. Druhou 

směrnicí je 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin. Tato směrnice slouží ke vzniku zvláště chráněných oblastí. Ochranu 

území, které je součástí Natury 2000, si každý stát Evropské unie určuje sám na svém 

území podle vlastních zákonů. Při vzniku a výběru daného území se klade důraz hlavně na 

kvalitu životního prostředí.  Výběr území musí obsahovat nejcennější území s výskytem 

nejpočetnějších populací chráněných druhů a nejzachovalejších přírodních stanovišť, měl 

by být také doložen aktuálními vědeckými poznatky. Vznik soustavy Natura 2000 není 

omezen už existujícími chráněnými oblastmi na území státu, často však dochází k 

překrývání se stávajícími chráněnými územími (Internet-12). 
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5. Příprava odborné exkurze 

 

Itinerář zájezdu je připraven pro studenty střední zahradnické školy. Budeme 

zaměřovat také na pedologii, které se neprobírá jako samotný předmět na této škole. Díky 

přírodní a kulturní zajímavostem České a Slovenské republiky je exkurze naplánována 

jako třídenní, díky délce trasy a velkému množství zajímavých lokalit, které jsou k vidění 

na Kysuci a Oravě. Ubytování bude v penzionu v areálu termálního koupaliště v Oravici. 

Občerstvení si zajišťuje každý účastník zájezdu sám, je i možnost rychlého občerstvení 

v navštívených objektech a městech (Internet-13). 

5.1. Přírodní poměry Kysuc a Oravy 

5.1.1. Chráněná krajinná oblast Kysuce 

 

 Nachází se na krajním severozápadě Slovenska. Je pohraniční oblastí sousedící 

s Polskem a Českou republikou. Její pojmenování pochází z historického názvu regionu, na 

kterém se území rozprostírá. Kysuce jsou od roku 1984 CHKO. Celá CHKO Kysuce má 

velmi podobnou geologickou stavbu, flyš tady tvoří rytmicky se střídající vrstvy pískovců 

a jílovců. Specifikou tohoto území je výskyt sférických pískovcových kamenů známých 

jako kysucké koule, které se nacházejí v úzkém pruhu se šířkou 250 až 500 metrů a v délce 

asi 15 km, nejznámější lokalitou jsou Megoňky. Nejvyšší pohoří Kysuc jsou Kysucké 

Beskydy s Velkou Račou (1236m). Jižně od řeky Bystrice je to pak Kysucká vrchovina, 

která na východě přechází do Oravské Magury. 

 

 V oblasti Kysuce je poměrně chladné a vlhké podnebí. Území má hustou 

hydrologickou síť s množstvím toků, pramenů, přechodových rašelinišť a slatinných luk. 

Voda pro nepropustnost flyšového podloží a vysoký stupeň odlesnění poměrně rychle 

odtéká, častým důsledkem jsou lokální podvodně. Říční síť patří do povodí Váhu, největší 

řekou je řeka Kysuce.  

 

Lesy jsou upořádané do výškových vegetačních stupňů. V nižších polohách se 

prakticky nevyskytuje dub, dominují buky, které sahají až do nejvyšších horských poloh, 

na mnoha místech je člověk nahradil smrkovými monokulturami. V rostlinných 

společenstvech se vykytuje řada chráněných a ohrožených druhů rostlin.  
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Fauna je bohatá, bylo zde dosud zjištěno 205 druhů obratlovců. Představuje západní 

hranici rozšíření všech velkých šelem žijících na Slovensku – vlka obecného (Canis lupus), 

medvěda hnědého (Ursus arctos) a rysa ostrovida (Lynx lynx), vyskytuje se zde i vydra 

říční (Lutra lutra) a vzácný karpatský endemit mlok karpatský (Triturus 

montandoni)(Lacika et al., 2009). Uvedené latinské názvy jsou čerpány z knihy (Lukniš et 

al., 1972). 

 

5.1.2. Chráněná krajinná oblast Horní Orava 

 

 

Zdejší příroda je od roku 1949 Chráněnou krajinnou oblastí Horná Orava. 

Rozprostírá se v severní části středního Slovenska. Převážná část je ohraničena slovensko 

– polskou státní hranicí. 

 

I v této oblasti se flyš rytmicky střídá s vrstvami pískovců a jílovců. Přirozenou 

hranici mezi Polskem a Slovenskem tvoří Oravské Beskydy. V nejsevernějším cípu pohoří 

i celého Slovenska je Beskydek (1168m), východně je to dvojice vrchů Malá Babí hora 

(1515m) a Babí hora (1723m), nejvyšší flyšový vrch na Slovensku je považována za 

královnu oravských vrchů a hrdý symbol Oravy. V nejjižnější části zasahuje do CHKO 

Horná Orava nevelký kus Oravské Magury. 

 

Hydrologicky je tato oblast poměrně jednotná, patří do povodí řeky Oravy, která 

má dva prameny Černou Oravu - přitékající z Polska a Bílou Oravu, která pramení u 

Oravské Lesné. Jejich soutok je dnes pod hladinou vodní nádrže Orava. Tato přehrada 

vznikla v roce 1953 (Lacika et al., 2009). 

 

Klimaticky patří tato oblast mezi nejchladnější regiony Slovenska. Větší část území 

patří do chladné klimatické oblasti, jen údolí řeky Oravy zasahuje do mírně teplé oblasti. 

Typickým znakem Oravy je její kontinentální charakter s velkými rozdíly mezi teplotami 

v lednu a červenci. Území Oravy je typické nejen studeným, ale i vlhkým podnebím. 

Závisí to na nadmořské výšce a expozici svahu (Kollár, 1999). 
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Lesy zde zabírají zejména podhorský a horský stupeň, kotliny člověk do značné 

míry odlesnil. Smrkové monokultury jsou však náchylné na choroby a často podléhají 

větrným kalamitám. Listnaté porosty jsou v menšině, zde je dominantou buk. Specifickým 

fenoménem jsou mokřady a rašeliniště. Rašeliniště vrchovištní se tady vyskytují v tzv. 

borech. Mnohé bory člověk v minulosti odvodnil, aby jich mohl využít jako bohatá ložiska 

rašeliny. Nejvíc ubylo z rašeliniště u Suché Hory, další se přísně chrání. 

 

Živočišstvo CHKO Horná Orava je pestré a rozmanité, žije zde medvěd hnědý 

(Ursus arctos) a vlk obecný (Canis lupus). Latinské názvy jsou čerpány z knihy (Lukniš et 

al., 1972). Významným biotopem vodního ptactva je vodní nádrž Orava. Vzácné druhy 

ptáků jsou pod přísnou ochranou na Ptačím ostrově. Rašeliniště a mokřady jsou životním 

prostředím více druhů plazů a obojživelníků (Lacika et al., 2009). 

 

5.2. Program zájezdu 

 

Den 1. 

 

Odjezd z Ostravy od Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. První 

zastávkou je korňanský ropný pramen. Následuje Stará Bystrica, na náměstí si tam 

prohlédneme nový orloj. Odtud se vydáme ke Kysucké lesní železnici s Muzeem kysucké 

dědiny. Dalším cílem bude prohlídka Oravského hradu. První den naší cesty ukončíme na 

termálním koupališti v Oravici, kde se ubytujeme v penzionu (Internet-13). 

 

Den 2. 

 

Druhý den bude odjezd z Oravice a první zastávkou je město Tvrdošín. Po 

prohlídce města nás čeká zastávka ve Slanické osadě a následná plavba lodí na Slanický 

ostrov umění, prohlídka bude časově zhruba na 80 minut. Zde je expozice Oravské galerie 

se sbírkami slovenské lidové plastiky. Poté nás čeká přírodní zajímavost Klínské 

rašeliniště, které je významné svou faunou a flórou. Další zajímavostí je socha Krista 
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v Kline. Poté se vrátíme do Oravice, kde máme ubytování spojené s návštěvou termálního 

koupaliště (Internet-13). 

 

Den 3. 

 

Třetím a posledním dnem vyjíždíme z Oravice a první zastávkou je Suchá Hora, 

následuje Podbiel, zde je převrácený vrstevní sled. Dále se vydáme do Žiliny, kde bude 

prohlídka města spojená s přestávkou. Naší poslední zastávkou je Milošova s Megonkami . 

Z Milošové se vracíme do Ostravy k Vysoké škole báňské - Technické univerzity 

v Ostravě (Internet-13). 

 

5.3. Trasa zájezdu  

 

Den 1. 

 

Vyjedeme z Ostravy přes Frýdek – Místek, podél vodní nádrže Šance, přes 

Klokočov k obci Korňa ke korňanskému ropnému prameni. Za Čadcou nás čeká odbočka 

na Starou Bystrici. Další zastávkou je Kysucká lesní železnice u Vychylovky. Hlavním 

cílem prvního dne je Oravský hrad. Po jeho prohlídce končí cesta v Oravici, kde v areálu 

termálního koupaliště máme ubytování (Internet-13).  

 

 

Obr. 5  Den 1 Trasa zájezdu (Internet-13) 
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Den 2:  

 

Druhý den vyjíždíme z Oravice a první zastávkou je město Tvrdošín. Budeme 

pokračovat do Slanické osady, odkud je přejezd kyvadlovou lodí na Slanický ostrov umění. 

Po plavbě lodí nás čeká Námestovo. Následuje Klínské rašeliniště a poté se přesuneme 

k soše Krista v Klíně. Pak nás čeká zpáteční cesta do Oravice, kde máme ubytování 

(Internet-13). 

 

Obr. 6  Den 2 Trasa zájezdu (Internet-13) 

 

Den 3: 

 

 Poslední den odjíždíme z Oravice na Suchou Horu. Další zastávkou je Podbiel 

s prohlídkou červené skály.  Dále nás čeká město Žilina a předposlední zastávkou jsou 

koule Megonky. Odtud pokračujeme do Ostravy k Vysoké škole báňské - Technické 

univerzity v Ostravě, kde naše exkurze končí (Internet-13). 
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Obr. 7  Den 3 Trasa zájezdu (Internet-13) 

 

 

5.4. Sortiment a kvalita služeb 

 

Ubytování 

 

Je zajištěno na dvě noci v penzionu v areálu termálního koupaliště v Oravici pro 40 

účastníků zájezdu (Internet-13). 

 

Doprava 

 

Cestovat budeme klimatizovaným autobusem s kapacitou 45 míst, který je vybaven 

televizí s videem, toaletou, rádiem a během cesty je možné si zakoupit teplé nebo studené 

nápoje. 

 

Stravování 

 

Stravování není zahrnuto v ceně zájezdu, ceny na Slovensku jsou srovnatelné 

s Českou republikou. 
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Služby 

 

Služby různého druhu mají na starosti zkušení průvodci s dlouholetou praxí 

v oboru. S touto skupinou vždy cestuje jeden zdravotník a učitel, aby se předešlo 

zbytečným komplikacím a aby bylo v případě potřeby možné okamžitě zasáhnout. Dále 

cestuje i průvodce s historickými a přírodovědnými znalostmi. 

 

Orientační kalkulace 

 

Kalkulace bude prováděna až před realizací zájezdu, jelikož ceny služeb, ubytování 

i dopravy jsou pohyblivé, nebyly by tedy přesné. Současně budou účastníci upozorněni na 

dostatek financí v příslušné měně. 

5.5. Časový harmonogram 

 

U autobusové dopravy je zapotřebí počítat s možností mimořádného zpoždění 

způsobeného zhoršenou dopravní situací i jinými okolnostmi. Jsou proto možné i drobné 

změny v trase i časovém harmonogramu. 

 

Den 1. Počet kilometrů 219. 

 

Tabulka 2. časový harmonogram prvního dne 

6:30 8:00 71 Odjezd z Ostravy VŠB  

8:00    8:30     Prohlídka korňanského ropného pramene  

8:30 9:30 37 Cesta do Staré Bystrice 

9:30    10:15  Stará Bystrica, orloj 

10:15 10:45 14 Přejezd ke Kysucké lesní železnici 

10:45 12:30  Kysucká lesní železnice a polední 

přestávkou 

12:30 15:00 48 Dalším cílem je Oravský Podzámok 

15:30 17:30  Prohlídka Oravského hradu 

17:30  49 Odjez do Oravice na ubytování 
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Den 2. Počet kilometrů 107. 

Tabulka 3. časový harmonogram druhého dne 

7:30 8:00 22 Oravice směr Tvrdošín 

8:00    8:30     Tvrdošín - muzeum Marie Medvecké 

8:30 9:00 11 Cesta ke Slanické osadě 

9:00    12:00  Prohlídka Slanické osady a plavba na 

Slanický ostrov 

12:00 12:15 5 Dále směr Námestovo 

12:15 13:30  Zastávka ve městě Námestovo s polední 

přestávkou 

13:30 14:00 11 Odjezd z Námestova na Klínské 

rašeliniště 

14:00 15:30  Prohlídka Klínského rašeliniště  

15:30 16:15 17 Cesta na sochu Krista v Kline 

16:15 16:45  Socha Krista v Kline 

16:45   Návrat do Oravice, návštěva koupaliště 

a volný program 

 

Den 3. Počet kilometrů 243. 

Tabulka 4. časový harmonogram třetího dne 

7:00 8:00 15 km Výjezd z Oravice směr Suchá Hora 

8:00 9:00  Suchá Hora 

9:00 10:00 27 km Cesta do Podbielu 

10:00 11:00  Prohlídka Podbielu a okolí 

11:00 14:00 76 km Zpáteční cesta směr Žilina 

14:00 16:00  Zastávka v Žilině s polední pauzou 

16:00 17:00 40 km Odjezd z Žiliny směr Megonky 

17:00   18:00  Megonky v Milošové 

18:00 19:30 85 km Návrat účastníků do Ostravy 
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5.6. Příprava průvodce 

 

Korňa 

  

 Větrný mlýn v Korni patří mezi jeden ze sedmi zajímavostí v této obci. Je první 

zajímavostí projektu ,, Sedem divov obce Korňa ´´. Je symbolem a dominantou obce, jedná 

se o repliku starého mlýna z roku 2013. Je plně funkční. Původní starý mlýn byl přivezen 

ze sousední Moravy, větrný mlýn stejného typu se na Slovensku nachází ještě ve Svidniku, 

tam byl zase přivezen z Polska.  

 

 

Obr. 8 Pohled na korňanský Větrný mlýn (Foto autor) 

 

Hlavním naším cílem v Korni bude korňanský ropný pramen. Tento ropný pramen 

má přirozený vývěr ropy na zemský povrch, nachází se v bezprostřední blízkosti obce 

Korňa. Vyvěrá ve svahu nad silnicí a je označený žlutou turistickou značkou. Ropný 

pramen je jediný svého druhu ve střední Evropě. Ve 20. letech 20. stol. místní obyvatelé 

zkoušeli tuto surovinu těžit. Korňanská ropa je kvalitní, ale vrty v okolí, s nimiž se začalo, 

prokázaly, že naleziště není tak bohaté na ropu a těžba skončila.  Dnes je pramen chráněný 

jako přírodní památka (Ludvík et al., 2011). 
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Obr. 9 Korňanský ropný pramen (Foto autor) 

 

 

Stará Bystrica 

 

 

Kysucká obec Stará Bystrica leží na severozápadní hranici Slovenska v okrese 

Čadca. Tato obec, které počátky sahají přinejmenším do 15. století, má v současnosti více 

než 2600 obyvatel. 

  

Největší turistickou atrakcí obce je nový orloj. Jde o největší dřevěnou sochu na 

Slovensku. Celková kompozice představuje Pannu Mariu, patronku Slovenska. Celý návrh 

od sochaře Loviška byl nejprve vytvořený v hliněném modelu, který byl architektem 

Jarinem přepracován do výkresové dokumentace. Tvarování díla v šindelové konstrukci 

bylo možné díky 80 dřevěným ramenům, které tvoří kostru orloje (Internet-15). Ve 

výklencích orloje je umístěno 6 bronzových plastik významných osobností slovenských 

dějin. Nejvýchodnější obcí Kysuc je obec Nová Bystrica. Na jejím východním okraji se 

zvedá kamenná zemní hráz stejnojmenné vodní nádrže z let 1983-1989, která slouží jako 

zdroj pitné vody. Přítokem Bystrice je říčka Vychylovka. Vychylovské skalní prahy jsou 

chráněnou přírodní památkou (Ludvík et al., 2011). 
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Obr. 10 Orloj ve Staré Bystrici (Foto autor) 

 

 

Lesní železnice - Vychylovka 

 

  

Na konci stejnojmenné vesnice se rozkládá Muzeum kysucké dědiny, skanzen 

otevřený roku 1981, reprezentující tradiční kysucké bydlení a hospodaření. Zajímavé 

stavby zde byly přeneseny z několika vsí v blízkém i dalekém okolí. Zvláštností je hlavně 

projížďka historickými vagony Kysucké lesní železnice, dlouhé asi 6 km. Kysuckou 

železnici začali v roce 1915 budovat italští váleční zajatci a v roce 1926 se spojila 

s Oravskou lesní železnicí. Při stavbě museli stavitelé překonat na poměrně krátkém úseku 

velké převýšení. Na stavbu tunelů a mostů nebyly finance, proto projektanti využili 

systému tzv. úvratí, kdy vlak pravidelně mění směr jízdy a v jakémsi postupném 

traverzování stoupá vzhůru. Dnes je zdejší zrekonstruovaný úsek s jednou úvratí 

evropským unikátem (Ludvík et al., 2011). 
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Obr. 11 Lesní železnice - Vychylovka (Foto autor) 

 

Oravský Podzámok a hrad  

 

 Nad stejnojmennou obcí, na útesu 112 m nad hladinou Oravy se tyčí Oravský hrad. 

Oravský hrad a jeho existence souvisí i s jeho podzámčím, které hrálo významnou roli 

v historii hradu. Patří k nejkrásnějším a nejzajímavějším hradním stavbám na celém 

Slovensku, i s celým územím Oravy byl mnohokrát majetkem králů. Prvními písemně 

doloženými majiteli hradu v minulosti byla rodina Bašovců ze Zvolena. Hrad je zmiňován 

už v polovině 13. století, ovšem obec v podhradí vznikla pravděpodobně později. Díky 

historické hodnotě a specifické hradní architektuře i působivosti byl vyhlášen za národní 

kulturní památku (Internet-17). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Orava
http://cs.wikipedia.org/wiki/13._stolet%C3%AD
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Obr. 12 Oravský hrad (Foto autor) 

 

Oravská přehrada 

 

 

S Oravskou přehradou velmi souvisí jedna z nejčistších slovenských řek Orava. 

Ovšem časté záplavy se staly problémem, a bylo zapotřebí řeku zkrotit, aby nepáchala 

škody. Díky tomu došlo k vybudování Oravské přehrady. První známý projekt je z roku 

1730, ovšem vznik přehrady se datuje až o víc jako 200 let později. První práce na tomto 

významném obrovském projektu začaly přesně 24. června 1941 a ukončeny byly až v roce 

1954. V důsledku napouštění přehrady, byly zaplaveny 4 obce - Slanica, Osada, Oravské 

Hámre a Ústie nad Oravou. Nad hladinou zůstal jenom malý vrch a tím vznikl Slanický 

ostrov, nazývaný také Ostrov umění. Nachází se tady muzeum lidové plastiky a malby. 

Dopravit se na ostrov je možné pouze lodí. Oravská přehrada a nejznámější středisko 

Slanická osada lákají svou unikátností každoročně tisíce turistů, kteří tu nacházejí nespočet 

druhů vodních sportů i mnoho jiných rekreačních možností. Stačí si jen vybrat ze široké 

nabídky jako je vodní kolo, potápění, vodní lyžování, windsurfing, jachting, vyhlídkové 

plavby lodí a mnoho dalších zajímavých zážitků. Častým zážitkem je rybolov či turistika, 

které se dají spojit s houbařením či hledáním jiných lesních plodů (Internet-16). Oravská 

přehrada pojme až 346 miliónů m
3 

vody. Jejím hlavním účelem je zadržet vodu při 

povodních nebo zvýšených průtocích řek. Navíc Oravská přehrada vyrábí elektřinu 

v ranních a večerních špičkách. Má dvě kaplanovy turbíny, které ročně vyrobí 38 miliónů 
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kilowat hodin elektrické energie. Betonová hráz je dlouhá 291 metrů a je vysoká 46 metrů 

a její podklad tvoří třetihorní flyšová pásma (Mišík, 1976). 

 

 

Obr. 13 Ustí nad Přehradou (Foto autor) 

 

Termální koupaliště v Oravicích 

 

Toto koupaliště je možné využívat celoročně. V Oravicí byl před nedávnou dobou 

nově vybudován moderní termální komplex Meander park. Termální koupaliště patří mezi 

vody s blahodárným účinkem vzhledem k chemickému složení i obsahu sodíku, vápníku, 

hořčíku, síry s vysokým podílem železa, velmi příznivě působí na zdraví člověka. U 

komplexu Meander park je koupaliště vybaveno sportovními i relaxačními bazény s 

umělými vlnami, masážními lavicemi, tryskami, vodním hřibem a plaveckou částí 25 m 

dlouhou. Dále koupaliště obsahuje 2 whirlpool bazény, finskou saunu, součástí jsou 

samozřejmě i masáže. K občerstvení slouží restaurace, kavárna nebo bufet (Internet 19). 



45 

 

 

Obr. 14 Termální koupaliště v Oravici (Foto autor) 

 

Slanický ostrov umění 

 

Slanický ostrov umění je ostrov na Oravském přehradním jezeře, představující 

malou nezatopenou část, která vznikla při výstavbě přehrady. V barokním kostele, jenž byl 

restaurován s biedermaierovskou přestavbou v 19. století je instalovaná expozice Oravské 

galerie se sbírkami slovenské lidové plastiky. V lapidáriu je vystavena oravská lidová 

tvorba (Internet-21). V kapli bývalého kostela je expozice o životě Antonína Bernoláka a 

jsou zde vystavena i jeho díla. Přístup na ostrov je možný lodí ze Slanické Osady u 

Namestova (Internet-21). Západně od dnes zatopené obce Slanica spadl v letech 1830 až 

1840 meteorit, dnes známý jako oravský meteorit Magura. Odborníci předpokládají, že 

mohl spadnout na svahy severních výběžků Oravské Magury. V těchto letech totiž lesní 

dělníci z tamějších lesů ve velkém přinášeli kusy železa, tavili je a vyráběli z nich různé 

pracovní nástroje. Tak se pravděpodobně i hodně vzácného železa mimozemského původu 

ztratilo. Úlomky z něho se dnes nacházejí v mnoha velkých světových muzejích, 

dohromady váží zhruba 200 kg. Na Oravě je meteorit téměř neznámý. Největší kus 45,5 kg 

je ve sbírkách univerzity v Tűbingen, 4 ks přesahující 18 kg jsou v Přírodovědném muzeu 

ve Vídni, další jsou v muzejích v Budapešti, Berlíně, Londýně a Praze (Internet-11). 
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Obr. 15 Pohled ze Slanice na Slanický ostrov umění (Foto autor) 

 

Klínské rašeliniště 

 

Klinské rašeliniště je v katastrálním území obce Klin nacházející se v okrese 

Námestovo. Obec se nachází na rozhraní Oravské kotliny a výběžku Podbeskydské 

vrchoviny, 2 km severně od Námestova. V obci je hodnotná lidová architektura, domy 

s dílnami někdejších pláteníků. Na ohrazené ploše je chráněno poslední vrchovištní 

rašeliniště na Slovensku (Nováková et al., 2004). V roce 1967 bylo území rašeliniště 

prohlášeno za státní přírodní rezervaci o rozloze 9,22 hektarů. Cílem ochrany této lokality 

je zachování fauny a flóry na daném území. Zdejší rašeliniště patří k nejzajímavějším na 

celém území Slovenska (Internet-22).  
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Obr. 16 Klínské rašeliniště (Foto autor) 

 

Socha Krista v Klíně 

 

V obci Klin se nalézá nejvyšší socha Krista na Slovensku. Se svojí výškou devět a 

půl metru je dominantou na kopci Grapa. Říká se, že se sedmimetrovým rozpětím rukou, 

objímá okolní oravské obce. Socha Krista je ocelová konstrukce zalitá betonem a váží 

spolu s podstavcem 23 tun. Je to třetí kopie nejznámější brazilské sochy Krista v Rio de 

Janeiru s  výškou 38 metrů. Druhou kopií je socha Krista Spasitele tyčící se ve výšce 28 

metrů v portugalském Lisabonu (Internet-23). 

 

 

Obr. 17 Socha Krista v Klině (Foto autor) 
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Tvrdošín 

 

Tvrdošín je okresním městem na severním Slovensku, v Žilinském kraji. Město se 

nachází na soutoku řek Orava a Oravica, zhruba 12 km od polských hranic. Zmínky o 

Tvrdošíně se nacházejí v Zoborské listině už roku 1111 i v listině krále Bela III. z roku 

1183. Díky poloze města mezi dvěma řekami byl Tvrdošín velmi dobrým vojenským 

strategickým místem (Internet-20). Na historickém náměstí stojí za pozornost měšťanské a 

plátenické domy a farní kostel Nejsvětější Trojice s vysokou renesanční věží. Pýchou 

města je, ale dřevěný římsko katolický kostel Všech svatých na místním hřbitově. K 

Tvrdošínu patří i místní čast Medvedzie, tam je možno navštívit Galerii Márie Medvecké. 

Na 266 olejomaleb a kreseb přibližuje dílo umělkyně, která svůj život (1914-1987) spojila 

s celým oravským regionem (Ludvík et al., 2011). 

 

 

Obr. 18 Galerie Marie Medvedské (Foto autor) 

 

Suchá Hora 

 

Je to goralská obec v Oravské kotlině na slovensko - polských hranicích, je známá 

lidovou architekturou a folklórem. V okolí se nalézá přírodní rezervace Hladové hory na 

rozloze 160,75 ha s vzácnou biocenózou v oploceném rašeliništi (Nováková et al., 2004).  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilinsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Orava_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
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Podbiel 

 

 Je to rázovitá oravská obec kde se zachoval komplex původních dřevěných 

srubových domů. Ty byly v roce 1997 vyhlášeny za památkovou rezervaci. Její název 

pochází od vrchu Biel případně Biela a Červená skala, na které byl ve středověku 

postavený hrad. V současnosti je Biela skala vyhlášena za přírodní památku s výskytem 

vzácných geologicko – geomorfologických, archeologických a botanických fenoménů. 

Červená skála má převrácený vrstevný sled s nejstarší složkou červeným vápencem. V suti 

se nachází také amonity a železná ruda (Mišík, 1976). I když byla bohatá na železo, 

výrobky z ní byly příliš křehké a neodpovídaly větším nárokům na kvalitu. Železářskou 

minulost obce připomínají zbytky železných hamrů, v pracovní hale se částečně zachovala 

i původní vysoká pec (Kollár, 1999). 

 

 

Obr. 19 Červená skala (Foto autor) 

 

Žilina 

 

Žilina je krajské a okresní město na Slovensku, je to čtvrté největší slovenské 

město. Nachází se 170 km severovýchodně od Bratislavy na soutoku 

řek Váhu a Kysuce v Žilinské kotlině. Žilina je pro Českou republiku důležitá svou 

významnou známou železniční křižovatkou na trati Bohumín – Košice a Košice – 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bratislava
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysuca
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilinsk%C3%A1_kotlina
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Bratislava. Žilina má dálniční spojení s Bratislavou a mezinárodním letištěm s 

pravidelnými spojeními do Prahy. Blízko města, na řece Váh se nachází 

přehrady Hričov a Žilinská přehrada. Žilinská přehrada rozjela svou první turbínu 

roku 1997. Po roce 2000 se první významnější událostí stala investice korejské 

automobilky Kia, v rámci které byl vybudován průmyslový závod nedaleko Žiliny 

(Internet-26). 

 

Megonky 

 

Megonky jsou také uváděny jako Megoňky, je to přírodní památka v Turzovské 

vrchovině na severozápadním Slovensku. Chráněné území se nalézá jen několik desítek 

metrů od české a slovenské státní hranice poblíž osady Vyšné Megonky v rámci místní 

části Milošová. Je vzdálené zhruba 3 km jihozápadně od obce Mosty u Jablunkova. 

Důvodem ochrany jsou pískovcové koule v bývalém kamenolomu. Jsou zde ojediněle 

vyvinuté projevy kulovité odlučnosti flyšových sedimentů. Toto naleziště bylo odkryto při 

těžbě v lomu roku 1988. Původně se v lokalitě nacházely zhruba tři desítky těchto 

kamenných útvarů o průměru od 0,3 do 2,6 m. Některé útvary byly po objevu odvezeny 

jako rarita na různá místa v okolí. Výskyt kamenných koulí souvisí s bukoveckým 

pískovcovým pásmem, táhnoucím se napříč zdejším českým a slovenským pohraničím. 

Necelý kilometr od Megoňek na území České republiky v lokalitě Motyčanka bylo 

objeveno pokračování těchto vrstev (Internet-18). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hri%C4%8Dov&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilinsk%C3%A1_p%C5%99ehrada
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/2000
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Turzovsk%C3%A1_vrchovina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Turzovsk%C3%A1_vrchovina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Milo%C5%A1ov%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mosty_u_Jablunkova
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADskovec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fly%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sediment%C3%A1rn%C3%AD_hornina
http://cs.wikipedia.org/wiki/1988
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Obr. 20 Megonky (Foto autor) 

5.5. Pokyny pro účastníky 

 

Vážení účastníci, připravili jsme pro vás pár základních informací potřebných k této 

exkurzi. 

 

Stravování – se uskuteční v průběhu cesty s ohledem na časové možnosti, není zahrnuto 

v ceně zájezdu. 

 

Ubytování - dvě noci v areálu termálního koupaliště v Oravici v dvoulůžkových pokojích. 

 

Lékařská pomoc - v případě potřeby jsme pro vás připravili lékařský dozor, který pojede 

po celou dobu s námi, aby poskytl případnou pomoc, pokud by nastaly zdravotní 

komplikace. 

 

Potřebné doklady - každý by měl mít občanský průkaz nebo pas a zdravotní kartu. 

 

Fyzická zdatnost - doporučujeme při každé náročnější trase konzultaci s učitelem a 

lékařem. 

 

Co si vzít s sebou - nezapomeňte si vzít plavky, finance na vedlejší výdaje, léky, sluneční 

brýle, turistické oblečení, pohodlnou a pevnou obuv. 
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6. Závěr 

 

Předkládaná bakalářská práce se věnovala charakteristice rostlinných biotopů 

rašelinišť a jejich významu v krajině. Neboť jak jsem již zmiňoval v úvodu tato 

problematika je v současné době velice opomíjena a podceňována. I přes důležitost 

rašelinišť, které vytváří jedinečné podmínky nejen pro život určitých rostlin, ale také 

živočichů. 

Cílem mé bakalářské práce bylo charakterizovat rostlinné biotopy rašelinišť a 

popsat jejich význam o zachování v krajině. Tyto informace jsem zhodnotil 

prostřednictvím exkurze pro střední zahradnickou školu. Aby samotné předání informací a 

průběh poznávacího zájezdu byly co nejefektivnější, bylo třeba pečlivě naplánovat 

harmonogram celé exkurze.  

Při sestavení bakalářské práce v rámci jednotlivých kapitol jsem vycházel 

z teoretických východisek, které jsem získal na základě studia odborné literatury. 

Identifikoval jsem základní typy rašelinišť s významnými živočišnými a rostlinnými druhy 

v rašeliništích. Dále jsem se zabýval také významem rašelinišť v dané  krajině. 

 Součástí práce bylo také zpracování potřebných informací pro exkurzi a samotná 

realizace této cesty na Slovensko. V souvislosti s minimalizací nákladů byla vytvořena 

trasa zájezdu, která zahrnuje i návštěvu mnoha zajímavých míst. Navštívil jsem oblasti 

Kysuce a Oravy, na nichž jsem pořídil vlastní fotografie, které jsem vložil do své práce. Při 

popisu významu rašelinišť bylo zapotřebí popsat jejich druhy tak, aby návštěvníkům byly 

jasné a co nejlépe pochopili jejich význam.  

Sestavováním této práce jsem dospěl k závěru, že přírodní i kulturní památky 

slovenské krajiny jsou mnohdy opomíjeny a málo propagovány. Tyto názory jsem získal 

na cestách, kdy jsem se přesvědčil o neznalosti místních obyvatel, kteří sami o těchto 

konkrétních zajímavostech v dané lokalitě nevěděli nic bližšího. Mé doporučení je zajištění 

údržby ve vybraných místech a upevnění významu v krajině. 
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