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ČERTOV
ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU

NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. 
Hlavným cieľom je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších 
a najohrozenejších rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov na území štátov EÚ.
Sústavu NATURA 2000 tvoria chránené vtáčie územia vyhlasované s cieľom ochrany 
vtáctva a územia európskeho významu (vyhlasované na základe smernice o biotopoch) 
s cieľom ochrany ostatných vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov 
a ich biotopov. O zaradení územia do sústavy NATURA 2000 rozhoduje Európska komisia, 
ktorá vyberá územie z predložených návrhov jednotlivých členských krajín.

Identifi kačný kód územia: SKUEV0102
Nadmorská výška: 600 – 804 m n. m.
Rozloha: 406, 07 ha lesa

Kraj: Trenčín 
Okres: Púchov 
Katastrálne územie: Lazy pod Makytou

Skokan štíhly Rana dalmatina, P. Drengubiak Prirodzené zmladenie lesa, P. Drengubiak

Kruštík modrofi alový Epipactis purpurata, P. Drengubiak Sova obyčajná Strix aluco, P. Drengubiak 
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PRÍRODNÉ POMERY 

Územie nazvané podľa prírodnej rezervácie Čertov sa nachádza v orografickom 
celku Javorníky. Patrí k západnému úseku Magurského flyša, račianska jednotka. 
Tvorené je zlínskymi vrstvami s prevahou glaukonitických pieskovcov a ílovcov, čias-
točne vápnitými. V ich nadloží sa nachádzajú kvartérne, prevažne hlinité a kameni-
to-hlinité svahové sedimenty. Geologická stavba územia ovplyvnila jeho hydroge-
ologické pomery, z dôvodu rozdielnej priepustnosti hornín sa v území nevytvárajú 
väčšie akumulácie podzemných vôd. 

Skalnatý hrebeň, P. Drengubiak 
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Lesné spoločenstvá majú charakter zmiešaných lesov, najmä kvetnatých jedľobučín 
s vyšším zastúpením jedle na rozhraní medzi horským a podhorským stupňom. Tvoria 
jadro územia s prírodnou rezerváciou. V pripájaných lesných komplexoch je zaujímavý 

Jedľovo-bukové kvetnaté lesy, P. Drengubiak Lipovo-javorové sutinové lesy, P. Drengubiak 

Vekovo a druhovo pestrý porast, P. Drengubiak 
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kamenitý hrebeň, miestami so skalnými hranami a stenami s výskytom javorov a jara-
bín (fragmenty biotopov lipových javorín). Dopĺňajú ich lesné prameniská, v okrajo-
vých častiach potoky s jelšami a vŕbami a malé lúčno-pasienkové enklávy.

Významné floristické hodnoty: repíček repíkovitý (Aremonia agrimonoides), vsta-
vačovec Fuchsov (Dactylorhiza fuchsii), kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla), 
kruštík Greuterov (Epipactis greuteri), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata). 
Z ďalších druhov tu rastie popolavec kučeravý (Tephroseris crispa) a iné.

Vstavačovec Fuchsov pravý Dactylorhiza fuchsii, Z.Václavová Kruštík drobnolistý Epipactis microphylla, P. Drengubiak 

Kruštík Greuterov Epipactis greuteri, Z.Václavová Vemenník dvojlistý Platanthera bifolia subsp. latifl ora, 
Z.Václavová
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SVM50 © Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR, 2000, č.040/010205-AG
Tematické spracovanie © Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 2015 

Digitálna ortofotomapa © EUROSENSE s.r.o., www.eurosense.sk, 
licenčná zmluva č. 0066-03-1

Digitálna ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., www.geodis.sk, 
licenčná zmluva č. 2003-0047/A

Tematické spracovanie © Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 2015
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Lesné porasty sú zároveň biotopmi ohrozených druhov živočíchov európskeho význa-
mu. Z veľkých šeliem sa v území vyskytuje medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid 
(Lynx lynx) a vlk dravý (Canis lupus) v západnej časti areálu rozšírenia týchto druhov 
v Karpatoch, s migráciou na Moravu (ČR). 

Významné faunistické hodnoty: med-
veď hnedý, rys ostrovid, mačka divá 
(Felis silvestris), jastrab lesný (Accipiter 
gentilis), bocian čierny (Ciconia nigra), 
dulovnica menšia (Neomys anomalus), 
salamandra škvrnitá (Salamandra sala-
mandra), skokan štíhly (Rana dalmatina), 
užovka hladká (Coronella austriaca). 

NEGATÍVNE VPLYVY

Zdrojom ohrozenia územia je lesná ťažba 
v okolí, najmä holorubným hospodárskym 
spôsobom a formami, vedúcimi k naruše-
niu lesných komplexov, výsadba nepôvod-
ných drevín a vytváranie monokultúr. Ne-

Užovka hladká Coronella austriaca, P. Drengubiak Myšiak hôrny Buteo buteo, P. Drengubiak 

Medveď hnedý Ursus arctos, P. Drengubiak
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gatívne pôsobí i rušenie živočíchov zvýšeným pohybom osôb a hlučnosťou, súvisiace 
s výstavbou rekreačných zariadení, nekontrolovanou turistikou, cykloturistikou, športo-
vým poľovníctvom a zber lesných plodov v 5.stupni. 

OCHRANA ÚZEMIA

Zákonná ochrana bola územiu poskytnutá v roku 1984 vyhlásením Chránenej krajin-
nej oblasti Kysuce, ktorá pozostáva z dvoch od seba oddelených častí: západnej javor-
níckej a východnej beskydskej. Je to krajina s rozčleneným lesným a poľnohospodár-
skym pôdnym fondom. Významne je poznamenaná valašskou kolonizáciou a neskôr 
kopaničiarstvom s osídlením v osadách, s dodnes zachovanými drevenými stavbami 
ľudovej architektúry. Územie európskeho významu sa nachádza v Javorníkoch a je 
nazvané podľa rovnomennej Prírodnej rezervácie Čertov, ktorá bola vyhlásená: 23. 3. 
l993 vyhláškou MŽP 83/93 o výmere 84,62 ha. 

Predmetom ochrany je komplex lesných ekosystémov pôvodných bučín s výrazným 
zastúpením jedle neďaleko hlavného hrebeňa Javorníkov ako biotop živočíšnych spo-
ločenstiev vrátane chránených druhov európskeho významu. Sústava maloplošne 
chránených území (prírodné rezervácie, prírodné pamiatky) síce zahŕňa najcennejšie 
časti prírody Kysúc, ale bola chápaná z pohľadu na národnej úrovni. Ochrana druhov 
a biotopov európskeho významu, zachovanie ich priaznivého stavu si vyžaduje kvalita-
tívne odlišný, najmä aktívny prístup. Stratégiou ochrany je diferencovaný manažment 
realizovaný prostredníctvom programu starostlivosti a zonácie územia na zóny A, C, D.

Srnec lesný Capreolus capreolus, Z. Václavová Život na mŕtvom dreve, P. Drengubiak 
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Zóna A
Do zóny A sú zaraďované územia s najvýznamnejšími prírodnými hodnotami, najmä 
prirodzené alebo málo pozmenené ekosystémy ponechané na prirodzený vývoj (t.j. 
územia bez zásahu), ktoré prejavujú vysoký stupeň stability a samoregulačnej schop-
nosti. Z lesných ekosystémov sú to porasty prirodzeného charakteru alebo porasty 
v rozličnom štádiu prechodu k prirodzeným lesom. Cieľom je ponechať tieto ekosys-
témy ich samovoľnému vývoju, uchovať alebo obnoviť ich samoregulačné schopnosti 
a vylúčiť ĺudské zásahy do prírodného prostredia.

Zóna C
Zóna C zahŕňa územie ochranného pásma rezervácie, ktorým je 100 m široké pásmo 
po obvode prírodnej rezervácie. Dlhodobým cieľom manažmentu v zóne C je zabez-
pečiť aj v hospodársky využívaných lesných porastoch šetrnejší spôsob hospodárenia 
a stanovištne vhodné drevinové zloženie.

Zóna D
Do zóny D patrí najväčšia plocha územia s výraznejším ovplyvnením prírodného pros-
tredia človekom, najmä hospodárskym, turistickým a rekreačným využívaním. Dlhodo-
bým cieľom manažmentu v zóne D je zabezpečiť aj v intenzívne hospodársky využíva-
ných lesných porastoch stanovištne vhodné drevinové zloženie.

Každé územie európskeho významu sa po schválení Národného zoznamu navrho-
vaných ÚEV vládou SR (17.3.2004) považuje za chránené územie. Je to štádium tzv. 
predbežnej ochrany, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa stav európsky významných 
druhov a biotopov v území nezhoršoval. Toto obdobie môže trvať až 9 rokov, pričom 
počas prvých 3 rokov je národný zoznam posudzovaný v Európskej komisii a dochá-
dza k definitívnemu výberu územia do sústavy NATURA 2000 a do maximálne ďalších 
6 rokov dôjde k vyhláseniu územia. Predbežná ochrana je realizovaná prostredníc-
tvom stupňov ochrany uvedených v národnom zozname. Podrobný zoznam parciel 
so zaradením k príslušnému stupňu ochrany pre ÚEV Čertov, ako aj všetky ďalšie 
informácie o sústave NATURA 2000 na Slovensku nájdete na www.sopsr.sk/natura.

Rys ostrovid Lynx lynx, záber z fotopasce Kunka žltobruchá Bombina variegata, P. Drengubiak
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Stupne ochrany
Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je územná ochrana na Slo-
vensku zabezpečovaná prostredníctvom stupňov ochrany. Najmenšie obmedzenia v 
prospech ochrany prírody predstavuje 1. stupeň (platí na celom území SR), najprísnej-
ší je 5. stupeň (o. i. zahŕňa zákaz pohybu mimo vyznačených turistických chodníkov, 
zberu plodov a rušenia pokoja v záujme prítomných živočíchov a samozrejme vylučuje 
hospodársku činnosť). V prípade zónovania územia, jednotlivým zónam zodpovedajú 
príslušné stupne ochrany (zóna A = 5. stupeň, zóna B = 4. stupeň, zóna C = 3. stupeň, 
zóna D = 2. stupeň. 1. stupeň nemá pridelenú zónu).

ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

TYP BIOTOPU
Kód NATURA 2000
(* prioritné biotopy)

Lesné biotopy

Bukové a jedľobukové kvetnaté lesy 9130

Kyslomilné bukové lesy    9110 

Lipovo-javorové sutinové lesy 9180*

ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Skupina
Slovenský názov

Vedecký názov
(* prioritný druh)

CHROBÁKY 

kováčik fi alový Limoniscus violaceus

fúzač alpský Rosalia alpina

roháč obyčajný Lucanus cervus 

RYBY

hlaváč bieloplutvý Cottus gobio 

OBOJŽIVELNÍKY

kunka žltobruchá Bombina variegata

CICAVCE 

medveď hnedý Ursus arctos*

rys ostrovid  Lynx lynx  

Roháč obyčajný Lucanus cervus, P. Drengubiak 

Fuzáč alpský Rosalia alpina, Z.Václavová 
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