
                                                                                                                                                                                                                   Príloha 5. 5  
 

Plochová tabuľka programu starostlivosti o lesy podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa 
 

Chránené územie a jeho názov: Prírodná rezervácia (PR) Humenský Sokol 
 

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 

66 3, 4658 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 754/2 

78 8, 3261 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 680/1 

79 A  
8, 5807 U 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 680/1 

0, 1671 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 682 

79 B 0, 6192 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 680/1 

80 
32, 280 O 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 680/1 

0, 0804 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 682 

81 

12, 548 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 680/1 

0, 2512 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 681 

0, 0355 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 682 

82   1 
5, 5025 U 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 680/1 

0, 0677 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 681 

82   2 0, 2127 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 680/1 



83 

6, 9888 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 680/1 

0, 0037 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 681 

0, 7082 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 682 

84 A  

1, 0743 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 680/1 

0, 1416 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 682 

0, 0253 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 683 

84 B 

6, 2097 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 680/1 

0, 291 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 683 

85   1 
10, 639 U 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 680/1 

0, 0124 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 683 

85   2 

4, 3157 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 680/1 

0, 1799 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 682 

0, 1361 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 683 

86 1 

1, 3825 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 680/1, 680/21 

0, 4696 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 1484 

86 2 

13, 318 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 680/1, 680/21 

1, 0137 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- štátne 1484 

Lesné 

porasty 

spolu: 
119, 0451             

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  
Vlastnícky celok Druh vlastníctva Parcela KN C 

/ha/ 

CH3 62 – Pozemky tvorby a OPP 0, 03 - štátne 680/1 

CH2 62 – Pozemky tvorby a OPP 0, 06 - štátne 680/1, 682 

PH4 61 – Pozemky slúžiace poľov. hosp. 0, 08 - štátne 683 

CH1 62 – Pozemky tvorby a OPP 0, 03 - štátne 680/1, 682 

N2 8 – Neúrodné lesné pozemky 0, 22 - súkromné 294/2 
Ostatné lesné 

pozemky spolu: 
  0, 42         

 

Výmera lesného pôdneho fondu za lesný celok spolu: 119, 4651 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 

2066 0, 9813 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- súkromné 754/2 

2067 6, 1576 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- súkromné 754/2 

2068 2, 6301 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- súkromné 754/2 

2069A 14, 1763 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- súkromné 754/2 

2069B    1, 1958 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- súkromné 754/2 

2070 9, 2913 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- súkromné 754/2 

2071 A  
2, 9810 O 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- súkromné 754/2 

10, 9835 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- súkromné 905/2 



2071B 
0, 3450 O 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- súkromné 754/2 

0, 7668 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- súkromné 905/2 

2072 A  7, 9071 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- súkromné 905/2 

2072 B 3, 5718 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- súkromné 905/2 

2073 15, 5557 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- súkromné 905/2 

Lesné 

porasty 

spolu: 
76, 5446 - - - - - - 

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

 

Výmera lesného pôdneho fondu za lesný celok spolu: 76, 5446 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 

2074 

0,1899 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- urbárske 5493 

9,7032 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- urbárske 5494 

0,1927 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- urbárske 5495 

2075 

1, 6634 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- urbárske 5493 

0,232 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- urbárske 5494 

8, 64 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- urbárske 5495 



2076 A  12, 1959 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- urbárske 5297 

2076 B 
2, 2416 O 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- urbárske 5297 

0, 0795 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- urbárske 5495 

2077 A  2, 7745 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- urbárske 5297 

2077 B 4, 5689 U 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- urbárske 5297 

2080 3, 4196 O 
viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 

viď textová časť projektu 

ochrany (kapitola 1.3) 
- urbárske 5297 

Lesné 

porasty 

spolu: 
45, 9006       

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 

E1 71 - Elektrovody 0, 50 - urbárske 5493 

N3 8 – Neúrodné lesné pozemky 
0, 26 
0, 30 

- urbárske 
5494 
5495 

Ostatné lesné 

pozemky spolu: 
 1, 06    

  

Výmera lesného pôdneho fondu za lesný celok spolu: 46, 9606 ha 
 

 

Výmera lesného pôdneho fondu spolu: 242, 9703 ha 

 

 
 

V Medzilaborciach                                                    dňa 20.11.2013                 Vypracoval: Ing. Lukáš Vataha  
 

 


