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VLÁRA
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 biotopov1 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 do sústavy NATURA 2000 rozhoduje Európska komisia, ktorá územia vyberá 
z predložených návrhov jednotlivých členských krajín.

Pohľad na rieku Vláru v zime

Identifi kačný kód územia: SKUEV 148
Nadmorská výška: 242 – 276 m n.m.
Rozloha: 62,23 ha

Kraj: Trenčiansky 
Okres: Trenčín

1 prírodný životný priestor charakterizovaný určitými  vonkajšími podmienkami a súborom v ňom žijúcich organizmov (rastlín a živočíchov)
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PRÍRODNÉ POMERY
Územie európskeho významu (ÚEV) Vlára predstavuje 
časť najvýznamnejšieho pravostranného prítoku Váhu 
ležiaceho v severnej časti Chránenej krajinnej oblasti 
Biele Karpaty. Okrem samotného toku medzi obcou 
Horné Srnie a štátnou hranicou s ČR zahŕňa aj priľahlú 
nivu. Podstatná časť Vláry sa nachádza na moravskej 
strane Bielych Karpát, na našom území má tento tok 
III. rádu dĺžku len asi 12 km, do Váhu ústi v Nemšovej.

Keďže z geotektonického hľadiska je územie súčasťou 
fl yšového pásma budovaného hlavne z hornín menej 
odolných voči erózii - pieskovcov a ílovcov, neprekvapu-
je, že po línii tektonického zlomu prerezala táto riečka v 
dôsledku spätnej erózie hlavný hrebeň Bielych Karpát a zväčšila svoje povodie (169,2 km2) 
na úkor recipientov patriacich do povodia rieky Moravy (tzv. riečne pirátstvo).

Z geomorfologického hľadiska má územie charakter podhorskej riečnej nivy, v ktorej prevládajú 
erózne procesy nad sedimentáciou. Vlára tu má tendenciu meandrovať vo vlastných štrkových 
náplavoch a v rámci alúvia premiestňovať hlavné koryto, resp. vytvárať bočné ramená.

Z hľadiska hydrologického režimu sa prejavuje prítomnosť málo priepustných hornín fl yšového 
pásma extrémne rozkolísaným vodným režimom Vláry (pomer min. a max. prietoku 1:10 000). 
Najväčšie prietoky dosahuje v jarných mesiacoch počas topenia snehu, ojedinele v letnom 
období, minimálne prietoky spadajú do jesenného obdobia. Ročné zrážkové úhrny sa pohybujú 
okolo 750 mm. Priemerný ročný prietok Vláry (Horné Srnie 3,03 m3/s) je daný plochou povo-
dia, ale výrazne naň vplýva aj charakter vegetačného krytu a ďalšie faktory, napríklad klíma.

Keďže rozhodujúci ekologický faktor v území, podobne ako aj v rámci celej rieky Vláry, 
predstavuje voda, vyvinuli sa tu azonálne spoločenstvá typické pre podhorskú zónu stredne 
veľkých tokov. Platí to pre hydrické spoločenstvá (ritron), ako aj priľahlé aluviálne spoločen-
stvá. Novovytvárané štrkové lavice bez vegetácie, obnovované povodňami, tvoria mozaiku 
s bylinnou vegetáciou starších náplavov a s porastmi krovitých vŕb, tvorených prevažne 
„bochníkmi“ vŕby purpurovej (Salix purpurea). Stromový brehový porast tvoria jaseňovo-jel-
šové podhorské lesy s prechodmi k vŕbovo-topoľovým nížinným lesom. Porasty sú viacpo-
schodové, s dobre vyvinutým krovitým poschodím. V stromovej etáži sa uplatňujú pôvodné 
druhy drevín: jelša lepkavá (Alnus glutinosa), jelša sivá (Alnus incana), vŕba krehká (Salix 

Vlára aktívne ovplyvňuje svoje okolie

Pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica)
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fragilis), vŕba biela (Salix alba), topoľ čierny (Populus 
nigra), resp. jeho krížence s euroamerickými topoľ-
mi, občas jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a ďalšie 
druhy drevín. Značne antropizované časti nivy Vláry, 
ktoré nie sú poľnohospodársky využívané, osídľuje 
teplomilná ruderálna vegetácia.

Zachovalé spoločenstvo rýb tu reprezentujú aj 
štyri európsky významné druhy rýb: pĺž zlatistý 
(Sabanejewia aurata) – najnovšie označovaný ako 
pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica), hlaváč 
bieloplutvý (Cottus gobio), hrúz bieloplutvý (Gobio 
albipinnatus) a mrena severná (Barbus barbus). Z 
európsky významných druhov obojživelníkov žije 
v nive kunka žltobruchá (Bombina variegata). Zo 
vzácnejších druhov plazov tu bola zaznamenaná 
užovka stromová (Elaphe longissima), z vtákov 
možno spomenúť rybárika riečneho (Alcedo atthis) 
či bociana bieleho (Ciconia ciconia) i bociana 
čierneho (Ciconia nigra), ktoré sem zaletujú za 
potravou. Európsky významné druhy cicavcov tu 
reprezentuje napríklad netopier obyčajný (Myotis 
myotis). V ostatných rokoch bol v území znovu 
potvrdený výskyt vydry riečnej (Lutra lutra). Fauna 
vodných bezstavovcov bola v 20. storočí výrazne 
zdecimovaná znečistením, preto tu stále chýbajú 
druhy typické pre podhorské toky (hyporhitrál). Vo 
väčších prítokoch, napríklad vo Vlárke, nachádzame 
stabilné populácie raka riečneho (Astacus astacus), 
ktorý sa snaží prenikať aj do samotnej Vláry. V prí-
brežných tôňkach sa v inundácii vyskytujú niektoré 
vzácnejšie druhy vodných chrobákov, napríklad z 
rodu potápnik (Ditiscus). Z vážok tu žijú bežné druhy 
typické pre tečúce vody, napríklad hadovka lesklá 
(Calopteryx splendens). Kolmé brehy Vláry miestami 
osídľujú vzácne druhy blanokrídleho hmyzu, naprí-
klad kutavka Mimumesa atratina. Na štrkové lavice 
je zas viazaná hrabavka Anoplius concinus a žije tu 
aj koník Tetrix sabulosa. Pomiestne sa vyskytujúce 
porasty deväťsilu predstavujú živnú rastlinu pre 
nášho najväčšieho nosatca – tvrdoňa deväťsilového 
(Liparus glabrirostris). Na vŕbach prebieha vývoj 
fuzáča vŕbového (Lamia textor). 

Dúhovec väčší (Apatura iris)

Hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio)

Tvrdoň deväťsilový (Liparus glabrirostris)

Ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus)
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NEGATÍVNE VPLYVY
ÚEV Vlára predstavuje len výsek oveľa väčšie-
ho riečneho kontinua, preto naň vplývajú mno-
hé faktory z bližšieho i vzdialenejšieho okolia. 
Rozhodujúci existenčný faktor predstavuje 
kvalita vody a hydrologické pomery v území. 
Čistota vody závisí aj od pomerov v hornej 
časti recipientu, ktorý leží v Českej republike. 
Okrem pomerne dobre čistených splaškových 
vôd (ČR) má negatívny dopad na kvalitu vody 
a vodné biocenózy vo Vláre množstvo živín 
(dusík, fosfor) z poľnohospodárskej výroby na 
okolitých pozemkoch, ktoré spôsobujú v letnom a jesennom období extrémne bujnenie rias. 
Riasy spolu so splachmi pôdy (nevhodné osevné postupy, lesná ťažba) významne negatívne 
ovplyvňujú spoločenstvá makrozoobentosu, ako aj rybie spoločenstvo Vláry. 

Riečne kontinuum Vláry našťastie nebolo narušené výstavbou priečnych stavieb, takže 
napriek nie optimálnej úprave zaústenia, „komunikuje“ tento tok s riekou Váh a  naďalej 
tu môžu prebiehať migrácie rýb, resp. aj ďalších organizmov. Sťažujú ich do určitej miery 
niektoré vodohospodárske úpravy v dolnom úseku Vláry – predovšetkým vyrovnanie výust-
nej trate a likvidácia niektorých meandrov nad Nemšovou, čím sa zvýšila rýchlosť prúdu, 
ktorá predstavuje limitujúci faktor pri migrácii mnohých živočíchov. Lokálne úpravy brehov 
pomocou lomového kameňa (konkávne brehy), aj priamo v ÚEV, nemajú negatívny vplyv 
na biocenózy Vláry, naopak, môžu prispievať aj k zvýšeniu biodiverzity. Rozsiahlejšia ťažba 
štrkov priamo z koryta – realizovaná v minulosti, predovšetkým v nevhodnom termíne, je 
nežiadúca. Rozsahom malé ťažby pri úprave koryta, resp. v inundácii, vyvolané potrebou 
ochrany celospoločenských hodnôt, môžu mať raz za čas aj pozitívny vplyv a do určitej 
miery nahrádzajú prirodzené eróznodenudačné procesy.

Rybársky tlak na rybie spoločenstvo Vláry, ako nepstruhový revír, je minimálny. Nie je však 
žiaduce, aby bol tento recipient využívaný perspektívne ako pstruhová voda.  

Na vývoj pobrežnej vegetácie majú v po-
sledných desaťročiach veľmi negatívny vplyv 
šíriace sa invázne druhy rastlín, ktoré miestami 
vytvárajú súvislé porasty. Z inváznych druhov 
sa v území masívne šíria netýkavka žliazkatá 
(Impatiens glandulifera), netýkavka malokvetá 
(Impatiens parvifl ora), slnečnica hľuznatá (He-
lianthus tuberosus), hviezdnik ročný (Stenactis 
annua) a krížence severoamerických druhov 
astier (Aster x salignus). Desiatky ohnísk tu 
má pohánkovec japonský (Fallopia japonica).

Rozširovanie invázneho pohánkovca ide ruka 
v ruke s tvorbou nelegálnych skládok

Príklad objektu narúšajúceho vzhľad krajiny
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Hadovka lesklá (Calopteryx splendens)

Dúhovec menší (Apatura ilia)

Súčasťou starostlivosti o tok Vláry je aj 
ichtyologický výskum

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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Užovka obojková (Natrix natrix) Kačica divá (Anas platyrhynchos)

Jež bledý (Erinaceus concolor)

Deväťsil hybridný (Petasites hybridus) je typickou rastlinou 
na brehoch vodných tokov
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OCHRANA ÚZEMIA
Chránená krajinná oblasť Biele 
Karpaty bola vyhlásená v roku 
1979 a po niekoľkých úpravách 
hraníc má v súčasnosti výmeru 
44 568 ha.

Vzhľadom na vysoké prírodo-
vedné hodnoty bolo pripravo-
vané vyhlásenie rieky Vláry od 
Nemšovej až po štátnu hranicu 
za maloplošné chránené úze-
mie (s výnimkou intravilánu 
Horného Srnia). 

V dôsledku realizácie ÚEV bola 
pôvodne navrhnutá výmera 

redukovaná len na najcennejšiu časť toku, ktorá sa nachádza priamo v CHKO. Ďalšie ma-
loplošné chránené územia – prírodné pamiatky (PP), genofondové plochy (GP) a významné 
anorganické javy, ktoré sa nachádzajú po oboch stranách údolia Vláry, už majú iný charakter. 
Ide predovšetkým o lúčne lokality zamerané na ochranu vstavačovitých rastlín (PP Rajkovec, 
GP Bradelské, GP Branné), a lokality významné z hľadiska poznania geologického a mor-
fologického vývoja územia (lom v Rajkovci, lom v Sietnom). ÚEV Vlára okrem zachovania 
genofondu viacerých európsky významných druhov fauny a biotopov európskeho významu 
predstavuje aj dôležitý biokoridor spájajúci vážske údolie s Bielymi Karpatmi a Moravou. 

Perspektívy pozitívneho vývoja ÚEV Vlára je treba vidieť v komplexnom riešení problémov 
v rámci celého povodia a vzhľadom na to, že jeho väčšia časť leží v ČR, nevyhnutné je počítať 
s medzinárodnou  (cezhranič-
nou) spoluprácou. Jedným 
z prvých krokov bola realizácia 
projektu „Čistá Vlára – od ústia 
k prameňu“.

Podrobný zoznam parciel  pre 
ÚEV Vlára ako aj všetky ďalšie 
informácie o sústave NATURA 
2000 na Slovensku nájdete 
na www.sopsr.sk/natura.

ÚEV Vlára je zaradené do 2. 
stupňa ochrany tak ako celá 
CHKO Biele Karpaty, ktorej je 
súčasťou.

Myrikovka nemecká (Myricaria germanica)

Biotopy Vláry, v popredí porasty deväťsilov
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STAROSTLIVOSť O ÚZEMIE
Aj keď patrí Vlára k čiastočne  regulovaným tokom (hlavne intravilány obcí), v značnej miere 
sa u nej uplatňujú prirodzené korytotvorné procesy, ktoré sú brzdené len nutnými úprava-
mi súvisiacimi s líniovými stavbami prechádzajúcimi údolím (železnica, cesta, elektrické 
vedenia). Keďže týmto antropogénnym zásahom sa nebude možné vyhnúť v budúcnosti 
ani na území ÚEV, starostlivosť o toto územie bude aj v budúcnosti spočívať v hľadaní 
optimálnych riešení pri obhospodarovaní samotného toku, ale aj priľahlej nivy a objektov 
antropogénneho pôvodu. Je žiadúce odstraňovať nelegálne skládky a stavby ako aj aktivity 
protirečiace dôvodom ochrany. Vhodné je sprístupnenie územia cyklotrasou alebo vybu-
dovanie informačných miest.

VODNÉ BIOTOPY
Limitujúcim faktorom je kvalita vody vo Vláre. Je predpoklad, že komunálne znečistenie sa 
bude znižovať v súvislosti s dobudovávaním ČOV v celom povodí. Zdá sa, že väčším problé-
mom bude aj naďalej prísun živín z poľnohospodárskych pozemkov, zatiaľ jediným riešením 
ako ho aspoň obmedziť je udržiavať pufračnú zónu v nive Vláry (zatrávnené plochy). Pokusne 
by mohli byť vláknité riasy na plytkých brodových úsekoch odstraňované aj mechanicky, 
čím by sa aspoň lokálne udržiavali optimálne mikrohabitaty pre niektoré vodné živočíchy 
aj počas období minimálneho prietoku vody. Ak sa ukáže, že kvalita vody je stabilne lepšia 
a bude vyhovovať aj niektorým ťažiskovým druhom bezstavovcov typickým pre hyporhitrál, 
bolo by prospešné pristúpiť k ich reintrodukcii (napríklad Oligoneuriella spp.). 

BREHOVÉ A POBREŽNÉ PORASTY
Zníženiu prísunu živín z povodia do samotného toku môžu do určitej miery zabrániť aj 
brehové a pobrežné porasty. Tieto majú taktiež významnú protieróznu funkciu. Je potrebné 
zlepšiť ich štruktúru, predovšetkým na konkávnych brehoch dosadbou jelše lepkavej a sivej 
a na konvexách podporením krovitých druhov vŕb, prípadne dosadbou myrikovky nemeckej 
(Myricaria germanica). Táto drevina typická pre nestabilizované štrkové náplavy tu bola ešte 
v nedávnej minulosti pomerne početná, dnes sa už v území pravdepodobne nevyskytuje. 

Železnica je neoddeliteľnou súčasťou Vlárskeho 
priesmyku

Vlársky "Stonehenge"- tankové zátarasy z 2. svetovej 
vojny, svedčiace o strategickej polohe územia 
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INVÁZNE RASTLINY
Pri súčasnom stave rozšírenia inváznych dru-
hov je možné uvažovať jedine s chemickou 
likvidáciou ohnísk pohánkovca. Prvá etapa 
zásahov sa uskutočnila v roku 2006.

Postreky neboli dostatočne opakované, po 
niekoľkých rokoch sa rastliny z podzemných 
orgánov obnovili

Slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus) Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)

Invázne rastliny, ktoré predstavuju vážnu hrozbu pre pôvodné biotopy Vláry

Jaseňovo-jelšové lužné lesy tvoria podstatnú 
súčasť brehových porastov Vláry 

Bocian čierny (Ciconia nigra)

Kunka žltobruchá (Bombina variegata)

Fuzáč vŕbový (Lamia textor)
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ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

TYP BIOTOPU
Kód NATURA 2000
(* prioritné biotopy)

Vodné biotopy

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou 3270

zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. 3270

Brehové porasty deväťsilov 6430

Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 6430

Nížinné a podhorské kosné lúky 6510

Jaseňovo-jelšové lužné lesy 91E0*

ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Skupina 
Slovenský názov

Vedecký názov 
(* prioritný druh)

Ryby

mrena severná Barbus barbus

hrúz bieloplutvý Gobio albipinnatus

pĺž vrchovský 
Sabanejewia 
balcanica

hlaváč bieloplutvý Cottus gobio

Obojživelníky

kunka žltobruchá Bombina variegata

rosnička zelená Hyla arborea

skokan štíhly Rana dalmatina

skokan hnedý Rana temporaria

Plazy

jašterica krátkohlavá Lacerta agilis

užovka stromová Elaphe longissima

Skupina 
Slovenský názov

Vedecký názov 
(* prioritný druh)

Vtáky

bocian biely Ciconia ciconia

bocian čierny Ciconia nigra

rybár riečny Sterna hirundo

strakoš 
červenochrbtý

Lanius collurio

jastrab veľký Accipiter gentilis

rybárik riečny Alcedo atthis

ďateľ veľký
Dendrocopos 
major

Cicavce

netopier veľký Myotis myotis

večernica pozdná
Eptesicus 
serotinus

pĺšik lieskový
Muscardinus 
avellanarius
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