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KLOKOČOVSKÉ RAŠELINISKÁ
ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU

NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej 
únie. Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie európskeho prírodného bohatstva 
- najvzácnejších a najohrozenejších biotopov a druhov na území štátov EÚ. Sústavu 
NATURA 2000 tvoria chránené vtáčie územia vyhlasované s cieľom ochrany vtáctva 
a územia európskeho významu 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 z predložených návrhov jednotlivých 
členských krajín.

Identifi kačný kód územia: SKUEV0101 
Nadmorská výška: 583-907 m n.m. 
Rozloha: 37,44 ha 

Kraj: Žilina
Okres: Čadca
Katastrálne územie: Klokočov

rašelinisko Zajacovci I. po manažmente, P. Drengubiak 

PRÍRODNÉ POMERY

Územie európskeho významu sa nachádza v Moravsko-sliezskych Beskydách a priľahlej časti 
Turzovskej vrchoviny - Kornickej brázde. Skladá sa z ôsmich čiastkových lokalít v severozápad-
nej a severnej časti Klokočova: Biely Kríž, Jančíkovci, Vrchpredmier, Polková, Zajacovci I, Zaja-
covci II, Zajacovci III, Cudrákovci. 

Budované je flyšom sliezskeho príkrovu v godulskom vývoji. Prevažnú časť územia tvorí isteb-
nianske súvrstvie s kremennými arkózovými a drobovými pieskovcami až zlepencami. V južnej 
časti územia sa nachádza aj podmenilitové súvrstvie so zelenými a hnedými ílovcami a jemno 
až stredozrnnými pieskovcami. Kvartér je tvorený deluviálnymi sedimentami - nečlenenými sva-
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hovinami a sutinami, prevaž-
ne hlinitými a kamenito-hli-
nitými. Väčšina prameňov 
je puklinového charakteru 
s hlbším obehom vody, ktorý 
zaručuje ich pomerne vyrov-
nanú vodnatosť.

Celá oblasť je centrom vý-
skytu prechodných prame-
niskových rašelinísk a oli-
gotrofných slatinných lúk na 
minerálne chudobnejších 
stanovištiach, najmä na kre-
mitých horninách. 

Ovplyvnené sú tiež subo-
ceánickou klímou s väčším 
množstvom zrážok a ďalší-

mi faktormi. Prameniskové rašeliniská a slatiny tejto oblasti majú výskyt prevažne maloploš-
ný a mozaikovitý. Charakteristické sú zastúpením druhov v dosahu klímy bohatej na zrážky pri 
východnej hranici areálu ich rozšírenia (pupkovník obyčajný, zdrojovka pramenisková, sitina 
kostrbatá, sitina cibuľkatá, ľadenec barinný, všivec lesný a ďalšie).

Najhodnotnejšími biotopmi v území sú prechodné rašeliniská s dominantným výskytom machov 
(najmä rašelinníkov), ďalej prevažne oligotrofné slatinné lúky a podmáčané lúky podhorských 
oblastí s hustejšími porastami ostríc, páperníkov a miestami aj vyšších bylín. Na okrajoch lokalít 
sú podmáčané kvetnaté psicové porasty so všivcom lesným a sitinou kostrbatou ako prioritný 
biotop európskeho významu. Na lokalitách s hrubšou vrstvou rašelinníkov sa rašeliniská strie-
dajú s rašeliniskovými smrečinami (lokalita u Jančíkov).

rašelinník Sphagnum sp., Z. Václavová rosička okrúhlolistá Drosera rotundifolia, 
P. Drengubiak 

skokan hnedý Rana temporaria, P. Drengubiak 
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Významné floristické hodnoty: rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), plavúnec zapla-
vovaný (Lycopodiella inundata), pupkovník obyčajný (Hydrocotyle vulgaris), ľadenec barinný 
(Lotus uliginosus), zdrojovka pramenisková (Montia fontana agg.), sitina cibuľkatá (Juncus bul-
bosus), sitina kostrbatá (Juncus squarrosus), všivec lesný (Pedicularis sylvatica), vstavačovec 
škvrnitý (Dactylorhiza maculata), vstavačovec Fuchsov (D. fuchsii), vstavačovec laponský (D. 
lapponica), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), brusnica barinná (Vaccinium uliginosum), 
ostrica plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), ostrica žltá (Carex flava), škripík štetinatý (Isolepis 
setacea), veronika štítovitá (Veronica scutellata), kruštík močiarny (Epipactis palustris), plavúnik 
sploštený (Diphasiastrum complanatum), rebrovka rôznolistá (Blechnum spicant), žerušničník 
Hallerov pravý (Cardaminopsis halleri ssp. halleri), valeriana celistvolistá (Valeriana simplici-
folia), horec luskáčovitý (Gentiana asclepiadea), kamzičník rakúsky (Doronicum austriacum).

brusnica barinná Vaccinium uliginosum, 
Z. Václavová 

zdrojovka pramenisková Montia fontana 
agg., P. Drengubiak 

ostrica plstnatoplodá Carex lasiocarpa, 
P. Drengubiak

plavúnec zaplavovaný Lycopodiella inundata, Z. Václavová pupkovník obyčajný Hydrocotyle vulgaris, Z. Václavová 
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Významné faunistické hodnoty: dulovnica väčšia (Neomys fodiens), piskor malý (Sorex mi-
nutus), jariabok hôrny (Tetrastes bonassia), drozd kolohrivý (Turdus torquatus), chriašteľ poľný 
(Crex crex), užovka obojková (Natrix natrix), vretenica severná (Vipera berus), jašterica živorodá 
(Lacerta vivipara), mlok vrchovský (Triturus alpestris), salamandra škvrnitá (Salamandra sala-
mandra), kunka žltobruchá (Bombina variegata).

zlatohlávok tmavý Oxythyrea funesta,
P. Drengubiak

užovka obojková Natrix natrix, 
P. Drengubiak 

fuzáč Gaurotes virginea
P. Drengubiak 

Lokality:

Biely Kríž, 900 - 920 m n.m.
Prameniskové rašelinisko na funkčnej ploche, vyčlenenej z lesných porastov, s výskytom čučo-
riedky barinnej a horských druhov (kamzičník rakúsky, horec luskáčovitý, smlz chĺpkatý). V ob-
lasti pramenných zdrojníc rašeliniska je starší porast kyslomilných bučín

Jančíkovci I, II, 710 - 850 m n.m.
Porasty väčšieho komplexu podmáčaných rašeliniskových smrekových lesov a kyslomilných 
bučín, s vyčlenenými funkčnými plochami rašelinísk a porastovými skupinami osobitného cha-

jašterica živorodá Zootoca vivipara, P. Drengubiakmlok vrchovský Mesotriton alpestris, P. Drengubiak 
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rakteru pri prameniskách, s vachtou trojlistou a dalšími ohrozenými druhmi v okrajových čas-
tiach. Obnovujúce sa porasty ochranných rašeliniskových lesov po spracovaní kalamity.

Vrchpredmier, 665 - 680 m n.m.
Malá lokalita s prameniskovým rašeliniskom a zamokrenými psicovými porastami so všivcom 
lesným, udržiavaná v rámci Programu rozvoja vidieka.

Polková, 625 -680 m n.m.
Klasická lokalita rozsiahlejších slatinných rašelinísk s ostricami páperníkmi a rosičkou okrúhlo-
listou, po okrajoch so zamokrenými kvetnatými psicovými porastami, lesnými rašeliniskovými 
prameniskami. V dolnej časti lokality sú porasty borievky a vresu na bývalých pasienkoch so 
zriedkavým plavúnikom splošteným. Z východnej strany lokalitu lemuje zahĺbený meandrujúci 
potok

Zajacovci I, 670 - 710 m n.m.
Funkčná plocha pozdĺžneho tvaru, lemujúca potok prevažne z ľavej strany, s rašeliniskami a 
zamokrenými porastami psice tuhej so vzácnou sitinou kostrbatou a všivcom lesným. Hodnotná 
lokalita s výskytom viacerých veľmi vzácnych a zriedkavých druhov tak v regióne ako aj z celo-
slovenského hľadiska.

Zajacovci II, 660 - 680 m n.m.
Malá rašelinisková slatinná lúčka vedľa hospodárskych stavieb osady s porastami vzácnej ostri-
ce plstnatoplodej ako jediná známa lokalita jej výskytu v regióne. 

Zajacovci III, 635 - 670 m n.m.
Komplex lúčok, bývalých pasienkov s psicou tuhou a rašelinísk nad PR Klokočovské skálie za-
sahuje až pomedzi drevenice na okraji osady. V strede lokality je údolie s malým potôčikom.

Zajacovci I. pramenisko, P. Drengubiak Polková, P. Drengubiak 
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Cudrákovci, 580 - 700 m n.m.
Enklávy slatinných lúk a podmáčaných psicových porastov medzi porastami kyslomilných bu-
čín, s hodnotnými prameniskami na svahoch prepájajúcej poľnej cesty.

V ďalšej etape sa v Klokočove počíta ešte s doplnením ďalších lokalít prioritného biotopu - za-
mokrených psicových porastov so všivcom lesným - najmä pri osadách Vojtkovci a Marejkovci, 
tu aj s rašeliniskami s bohatými populáciami vzácnych druhov vstavačovcov. Rašeliniská sú na 
Slovensku vzácne a ohrozené biotopy, preto sa počíta s doplnením podobných hodnotných 
území: Olešňanské rašeliniská, Rakovsko-milošovské rašeliniská, vrátane vybraných lokalít 
v Klokočove.

Jančíkovci I. obnova rašeliniskového lesa, E. Pietorová

vretenica severná Vipera berus, P. Drengubiak 



8



9

SVM50 © Úrad geodézie, kartografi e 
a katastra SR, 2000, č.040/010205-AG

Tematické spracovanie © Štátna ochrana 
prírody SR, Banská Bystrica, 2015 
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NEGATÍVNE VPLYVY
 ovplyvnenie hydrologického režimu niektorých lokalít záchytmi prameňov, malými jarčekmi, 

ryhami po približovaní dreva, riziko narušenia pramenných zdrojnic pri ťažbe dreva

 sukcesné zmeny, ako je zarastanie ostricovo-páperníkových slatinných lúk vyššími bylinami, 
zarastanie prechodných rašelinísk náletovými drevinami, uhadzovanie haluziny po lesnej 
ťažbe na rašeliniská

 v okrajových častiach šírenie inváznych a expanzívnych druhov: astra novobelgická, telekia 
ozdobná, tráva smlz kroviskový, papraď orličník obyčajný, ostružiny, v minulosti aj boľševník 
obrovský a pohánkovec japonský (pri lokalite Biely Kríž)

 zalesnenie častí lokalít smrekom, jelšami, jaseňom, časť z nich bola vyčlenená ako funkčné 
plochy v lesných porastoch na ochranu rašelinísk, alebo porastové skupiny osobitného cha-
rakteru, s potrebou ochrany pramenných zdrojníc s rašeliniskami.

vachta trojlistá Menyanthes trifoliata,
P. Drengubiak 

ladenec barinný Lotus uliginosus,
P. Drengubiak 

vstavačovec Fuchsov Dactylorhiza fuchsii 
vstavačovec Fuchsov, Z. Václavová 

OCHRANA ÚZEMIA
Zákonná ochrana bola územiu poskytnutá v roku 1984 vyhlásením Chránenej krajinnej oblasti 
Kysuce, ktorá pozostáva z dvoch od seba oddelených častí. Klokočovské rašeliniská sa nachá-
dzajú v západnej javorníckej časti, v krajine ovplyvnenej valašskou kolonizáciou a kopaničiar-
skym osídlením s rozčleneným lesným a poľnohospodárskym pôdnym fondom.

Súčasťou územia európskeho významu je Prírodná rezervácia Polková, vyhlásená v roku 1993 
v katastrálnom území Klokočov na výmere 5,08 ha. Platí v nej 4. stupeň ochrany, v ochrannom 
pásme rezervácie do vzdialenosti 100 m po jej obvode je 3. stupeň ochrany. V ostatných lokali-
tách v CHKO Kysuce platí predbežne 2. stupeň ochrany, v lokalite Cudrákovci 1. stupeň ochrany. 
Spresnenie stupňov ochrany bude riešené v rámci zonácie územia, na základe floristických a bio-
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topových hodnôt územia, zároveň s prihliadnutím na 
minimalizáciu obmedzenia využívania lokalít, pokiaľ 
je možné zachovanie hodnôt lokalít dosiahnuť napr. 
jemnejšími spôsobmi obhospodarovania.

Zóna B

PR Polková s rašeliniskami, zamokrenými porasta-
mi psice tuhej, porastami borievok s plavúnikom 
splošteným, so začlenením potoka, lemujúceho 
terajšiu rezerváciu z východnej strany

 
Zóna C

V zóne ostáva ochranné pásmo PR Polková s les-
ným porastom s rašeliniskovými prameniskami 
a nadväznými porastami psice tuhej. Ďalej sa navr-
huje zaradiť do zóny lokalitu Jančíkovci - horná časť 
s komplexom silne zamokrených rašelinísk a rašeli-
niskových lesov a lokality Zajacovci I s výskytom kri-
ticky ohrozených druhov (plavúnec zaplavovaný).

Zóna D

Navrhuje sa pre ostatné lokality, alebo ich časti: 
Biely Kríž, Jančíkovci-dolná časť, Vrchpredmier, Za-
jacovci II, III a Cudrákovci, prevažne s náročnejšími 
opatreniami na zlepšenie ich stavu, s nepôvodnými 
porastovými formami, alebo udržateľné súčasným 
spôsobom hospodárenia.

 

Každé územie európskeho významu sa po schvále-
ní Národného zoznamu navrhovaných ÚEV vládou 
SR (17.3.2004) považuje za chránené územie. Je to 
štádium tzv. predbežnej ochrany, ktorej cieľom je za-
bezpečiť, aby sa stav európsky významných druhov 
a biotopov v území nezhoršoval. Predbežná ochra-
na je realizovaná prostredníctvom stupňov ochrany 
uvedených v národnom zozname. Podrobný zo-
znam parciel so zaradením k príslušnému stupňu 
ochrany pre ÚEV Klokočovské rašeliniská, ako aj 
všetky ďalšie informácie o sústave NATURA 2000 
na Slovensku nájdete na www.sopsr.sk/natura.

 

plavúň obyčajný Lycopodium clavatum
P. Drengubiak

všivec lesný Pedicularis sylvatica, P. Drengubiak 
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Stupne ochrany. Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je územná ochra-
na na Slovensku diferencovaná podľa stupňov ochrany. Najmenšie obmedzenia v prospech 
ochrany prírody predstavuje 1. stupeň ochrany (platí na celom území SR), najprísnejší 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 ochrany 
nemá pridelenú zónu).

 

ropucha bradavičnatá Bufo bufo, P. Drengubiak 

páperník úzkolistý Eriophorum angustifolium, P. Drengubiak plavúnik sploštený Diphasiastrum complanatum, P. Drengubiak 
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STAROSTLIVOSŤ O ÚZEMIE

Na zachovanie vybraných najcennejších rašelinísk, slatín a okolitých lúčno-pasienkových poras-
tov, pramenísk a lesov v dobrom stave navrhujeme nasledovné rámcové opatrenia:

Ochrana hydrologického režimu lokalít

 ochrana prirodzených pramenných zdrojníc na lesných aj nelesných pozemkoch

 sledovanie zachovania hydrologického režimu v lokalitách so záchytmi prameňov (Biely 
Kríž, Polková)

Nelesné biotopy a pozemky

 pravidelné kosenie slatinných a podmáčaných lúk s odstraňovaním biomasy

 na prechodných rašeliniskách, podmáčaných pasienkoch a ich okolí odstraňovanie náleto-
vých drevín a zabraňovanie ich zmladzovania

 odstraňovanie inváznych a expanzívnych druhov z okraja lokalít

 na bývalom suchom psicovom pasienku s vresom v PR Polková udržiavať biotop Kr3 Suk-
cesné štádiá s borievkou obyčajnou, s výskytom ohrozeného plavúnika splošteného, s po-
kryvnosťou borievky 30 - 75 %, vyšších drevín 10 -20 %.

Lesné biotopy a pozemky
 vo vymedzených funkčných plochách pre vybrané rašeliniská v rámci lesných porastov pri 

obnove Programu starostlivosti o les zabezpečiť udržanie rašeliniskového biotopu odstra-
ňovaním náletových príp. vysadených drevín a občasným vykosením - lok. Biely Kríž, Jančí-
kovci I, Vrchpredmier, Zajacovci I, s prihliadnutím na fragmenty rašeliniskových lesov v okolí 
ako prioritného biotopu s charakteristickými smrekmi subtílneho charakteru.

manažment lokality Zajacovci II., P. Drengubiak
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 v porastových skupinách osobitného charakteru v PR Polková a v lokalite Jančíkovci I. a II. 
zachovať enklávy rašeliniskových lesov a menšie plôšky rašelinísk, najmä v okolí pramen-
ných zdrojníc.

 zamedziť poškodzovanie rašelinísk a rašeliniskových lesov pri obhospodarovaní lesných 
porastov v ich okolí - zamedzenie používania ťažkých mechanizmov a vytvárania rýh pri pri-
bližovaní drevnej hmoty, vylúčenie uhadzovania, pálenia haluziny a zvyškov po ťažbe na 
rašeliniskách a ich blízkom okolí

 zvyšovanie ekologickej stability v lesných porastoch lokality

 

rašelinník Sphagnum magellanicum, Z.Václavová 

kruštík močiarny Epipactis palustris_Z.Václavovávstavačovec škvrnitý sedmohradský Dactylorhiza maculata 
subsp. transsilvanica, Z. Václavová
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Uvedené opatrenia podrobnejšie rieši program starostlivosti o územie európskeho význa-
mu, ktorý bude spolu so zonáciou územia prejednávaný s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov 
a Obecným úradom.

ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

TYP BIOTOPU
Kód NATURA 2000
(* prioritné biotopy)

Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom 
substráte

6230*

Rašeliniská

Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140

Slatiny s vysokým obsahom báz 7230

Lesné biotopy

Kyslomilné bukové lesy 9110

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 91D0*

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 91E0

ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Skupina
Slovenský názov

Vedecký názov
(* prioritný druh)

OBOJŽIVELNÍKY

kunka žltobruchá Bombina variegata

Kunka žltobruchá Bombina variegata, P. Drengubiak
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