
                                                                                                                                                                                                                   Príloha 5. 5  

 

Plochová tabuľka programu starostlivosti o lesy podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa 

 
Chránené územie a jeho názov: Humenská 
 

Lesný celok:  Lesy Humenné                                                                                                       

Stav programu starostlivosti o lesy k dátumu: 01. 01. 2012 

Stav KN C k dátumu: 01. 07. 2013 
 

Lesné porasty 

Číslo dielca 

(JPRL)
 
 

Výmera 

(ha) 

Kategória 

lesa
1/

 
Vek lesného porastu 

Drevinové zloženie porastu v 

dielci 

Vlastnícky 

celok 
Druh vlastníctva Parcela KN C 

125 A 

12, 14 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 642/1 

0, 46 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 645 

0, 156 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

0, 257 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- urbariát 649/4 

125 B 2, 07 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 642/1 

125 C 0, 31 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 642/1 

126 B časť 

6, 96 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 642/1 

0, 15 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 643 

127 A časť 

1, 65 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 642/1 

0, 599 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 642/1 

Lesné 

porasty 

spolu: 

24, 752       

1/
Uvedie sa, či ide o hospodárske lesy, ochranné lesy alebo lesy osobitného určenia 

 



Ostatné lesné pozemky 

Číslo ostatného lesného pozemku Druh pozemku podľa spôsobu využívania  Výmera  /ha/ Vlastnícky celok Druh vlastníctva Parcela KN C 

SK1 5 - Lesné sklady 0, 11 - štátne 642/1 

Ostatné lesné pozemky spolu:  0, 11    

 

Výmera lesného pôdneho fondu za lesný celok spolu: 24, 862 ha 
 

Lesný celok:  Neštátne lesy na LHC Humenné 

Stav programu starostlivosti o lesy k dátumu: 01. 01. 2012 

Stav KN C k dátumu: 01. 07. 2013 
 

Lesné porasty 

Číslo dielca 

(JPRL)
 
 

Výmera (ha) 
Kategória 

lesa
1/

 
Vek lesného porastu 

Drevinové zloženie porastu v 

dielci 

Vlastnícky 

celok 
Druh vlastníctva Parcela KN C 

2108 

16, 91 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 5497/1 

1, 087 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 5498 

2109 

0, 114 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 5233 

0, 92 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 5497/1 

18, 002 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 5498 

2110 

14, 39 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 5233 

0, 245 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 5497/1 

1, 489 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 5498 

2172 

11, 88 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 5496 

0, 402 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 5497/1 

2739 4, 42 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 5497/1 

2740 4, 33 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 5497/1 

Lesné porasty 

spolu: 
74, 189             

1/
Uvedie sa, či ide o hospodárske lesy, ochranné lesy alebo lesy osobitného určenia 



 
Ostatné lesné pozemky 

Číslo ostatného lesného pozemku Druh pozemku podľa spôsobu využívania Výmera  /ha/ Vlastnícky celok Druh vlastníctva Parcela KN C 

CH5 62 – Pozemky tvorby a OPP 1, 21 - súkromné 5497/1 

Ostatné lesné pozemky spolu:  1, 21    

 

Výmera lesného pôdneho fondu za lesný celok spolu: 75, 399 ha 
 

Lesný celok:  Neštátne lesy na LHC Humenné 

Stav programu starostlivosti o lesy k dátumu: 01. 01. 2012 

Stav KN C k dátumu: 01. 07. 2013 

 
Lesné porasty 

Číslo dielca 

(JPRL)
 
 

Výmera 

(ha) 

Kategória 

lesa
1/

 
Vek lesného porastu 

Drevinové zloženie porastu v 

dielci 

Vlastnícky 

celok 
Druh vlastníctva Parcela KN C 

2111 A 

0, 219 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- štátne 642/1 

6, 94 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

7, 36 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- urbariát 649/4 

2111 B 5, 14 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- urbariát 649/5 

2112 1, 07 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

2113 A 

0, 95 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- urbariát 649/4 

0, 89 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- štátne 650/1 

1, 87 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- štátne 650/2 

2113 B 1, 42 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- urbariát 649/4 

2114 A 

6, 54 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

0, 0003 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- urbariát 649/4 

0, 72 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- štátne 650/1 



2114 B 

0, 057 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

0, 074 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- urbariát 649/4 

0, 018 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- štátne 650/2 

2115 3, 87 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- štátne 650/1 

2116 A 10, 92 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

2116 B 0, 3 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

2117 

4, 58 U 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

0, 089 U 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- štátne 655 

2118 4, 07 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

2119 A 1, 23 U 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

2119 B 

13, 598 U 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

0, 02 U 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- štátne 655 

2120 2, 29 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

2121 7, 56 U 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

2122 4, 20 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

2123 A 
časť 

2, 90 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- štátne 642/1 

10, 18 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

2123 B 0, 68 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- štátne 642/1 

2124 

0, 42 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- štátne 642/1 

11, 84 H 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

2125 0, 98 U 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 



2126 

0, 054 U 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- štátne 642/1 

0, 64 U 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- súkromné 649/1 

2127 

0, 45 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- štátne 642/1 

0, 79 O 
viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu ochrany 

(kapitola 1.3) 
- urbariát 649/4 

Lesné 

porasty 

spolu: 

114, 93       

 

Ostatné lesné pozemky 

Číslo ostatného lesného pozemku Druh pozemku podľa spôsobu využívania  Výmera  /ha/ Vlastnícky celok Druh vlastníctva Parcela KN C 

PH7 61 – Pozemky slúžiace poľov. hosp. 
0, 08 

- 
štátne 655 

0, 02 súkromné 649/1 

Ostatné lesné pozemky spolu:  0, 10    

 

Výmera lesného pôdneho fondu za lesný celok spolu: 115, 03 ha 
 

 

Výmera lesného pôdneho fondu spolu: 215, 291 ha 
 

 

V Medzilaborciach                 dňa 20.11.2013                Vypracoval: Ing. Lukáš Vataha  
 


