
Abychom se lépe orientovali ve všech 
výrazech spojených s rašelinou, řekneme 
si nejdříve, jak rašeliniště vznikala. 
Zabrousíme přitom až do dávného období 
mezi první a druhou dobou ledovou. 

Původ rašeliny
Organogenní hmota v rašeliništi vzniká 
hromaděním, trouchnivěním nebo kva-
šením rostlinných zbytků v prostředí 
s nadbytkem vody a nedostatečným 
přístupem kyslíku, proto má povahu 
odkysličovacích pochodů. Obsahuje více 
než 53% spalitelných látek. Jejich rozklad 
je velmi svérázný a nazývá se rašelinění. 
Je podmíněný fyzikálními, chemickými 
a částečně i biologickými vlivy a procesy. 
Rozklad je nedokonalý a vznikající 
hmota si dost dobře uchovává původní 
(buněčný) sloh a zvláště se vyznačuje 
zvyšováním obsahu uhlíku. 

  „Rašelina je mou velkou láskou, 

zabývám se profesí rašelináře již přes 

čtvrt století. Dost dlouho na to, abych si 

vysloužila přezdívku ,Stará rašelina‘…“ 

Ludmila Jílková, společnost TORF

na jezerech s vodou velmi bohatou na 
minerály, a rašelina zase na jezerech 
bohatých obsahem ústrojných látek. 
Zábaly slatinné a rašelinové jsou vlastně 
to samé; jenom je zde obyčejně přítomno 
víc minerálů. 

Kde jsou rašeliniště? 
Nejznámějším slatiništěm je SOS 
u Františkových Lázní, kde vyvěrá mnoho 
minerálních pramenů a napájí ložisko 
minerály.
Známými vrchovištními ložisky jsou 
rašeliniště na Kladské, poblíž lázní 
Kynžvart. Dnes jedna z nejvzácnějších 
a nejzachovalejších přírodních rezervací 
s naučnou stezkou, kde spatříte rostliny 
vyrůstající přímo na rašeliništích, nesčetné 
tůňky s vývěrem plynů a vzácné živočichy 
žijící jen zde na blatech.
Blízko Kladské, těsně nad Krásnem, se 
nalézá velké vrchovištní rašeliniště zvané 
„V Borkách“. Je to ložisko těžené, s velmi 
kvalitní rašelinou. Těžba zde probíhala až 
téměř do roku 2000. Na příkaz Ministerstva 
zdravotnictví se musela zastavit, což je 
velká škoda, nejen pro okolní lázně.
Balneologie zažívá velký boom. Doba se 
zrychlila, lidé se dožívají vyššího věku 
– potřebují i kvalitní lázeňské procedury 
na obnovu funkcí těla. Rašelina se nyní 
dováží ze zahraničí ve skvělé kvalitě, 
která je posuzována referenční laboratoří 
Ministerstva zdravotnictví.

Rašeliniště se tvořila za velmi rozmanitých 
poměrů půdních, vlhkostních a porostních, 
což dává prostor k jejich rozlišování na 
rašeliniště slatinná, vrchovištní 
a přechodová. Slatina 
obyčejně vznikla

Rašelina má mnohostranné využití; 

využívá se jako palivo, prostředek pro 

zvýšení úrodnosti půdy, stelivo a pro 

přípravu léčivých lázní. Rašelinové 

bahno má protibolestivé účinky, 

a proto je využíváno především při 

léčbě artrotických postižení kloubů, 

bolestí zad i po úrazech.

Některé naše lázně mají své vlastní 
zdroje rašeliny a používají ji výhradně 
pro své klienty. Jmenujme například 
lázně Třeboň, Františkovy Lázně, lázně 
Bělohrad, lázně Velichovky atd. 

Rašelina má v sobě spoustu energie, která 
se do ní celá tisíciletí ukládala. Vždyť 
jeden metr rašeliniště se tvořil tisíc let!

Ludmila Jílková 
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