
Organizačná štruktúra 
Odštepný závod Smolenice  je súčasťou štátneho podniku 

Lesy Slovenskej republiky, ktorý pozostáva z 26 odštepných 
závodov, odštepného závodu lesnej techniky a odštepného závodu 
Semenoles.  

Odštepný závod Smolenice má 9 lesných správ (Dechtice, 
Trstín, Majdán, Píla, Pezinok, Bratislava, Chtelnica, Hlohovec, 
Moravany nad Váhom), dopravno-hospodársku správu, správu 
drevárskej výroby a stredisko chovu rýb. Lesná správa Majdán 
s rozlohou  5.438 ha je druhou najväčšou lesnou správou, člení sa 
na 6 lesníckych obvodov.  

Základné informácie o lesoch 
OZ Smolenice hospodári na výmere 42.157 ha  lesného 

pôdneho fondu, z toho je 40.624 ha porastovej pôdy v členení: 
hospodárske lesy 28.997 ha, ochranné lesy 5.136 ha a lesy 
osobitného určenia 6.861 ha. Zásoba lesných porastov je 
9.864.352 m3 drevnej hmoty. Ročný etát ťažby dreva je 154.199 
m3. Drevinové zloženie je veľmi pestré. Najviac zastúpené 
dreviny sú buk (50,8 %), dub (15,1 %), hrab (9,5 %). Ihličnaté 
dreviny tvoria 10 % podiel, z ktorého je najviac zastúpená 
borovica (5,7 %). 

Lesná správa Majdán hospodári na výmere 5.297 ha 
porastovej pôdy. Zásoba lesných porastov je 1.393.782 m3 drevnej 
hmoty.  

Na území LS sú zastúpené 4 lesné vegetačné stupne. 
Najväčšie územie sa nachádza v 3. LVS (dubovo-bukovom). 
Najviac zastúpené sú v B–živnom rade skupiny lesných typov 
Querceto-Fagetum (dubová bučina), Fagetum pauper (holá 
bučina) a Fagetum typicum (typická bučina). Nadmorská výška je 
od 170 m n. m. (Políčko) do 724 m n. m. (Veterling). 

Les je zložité živé spoločenstvo navzájom sa ovplyvňujúcich 
rastlín, živočíchov a prostredia – geobiocenóza. Význam lesa 
spočíva nielen v plnení jeho produkčnej funkcie ale má dôležité 
poslanie v plnení celospoločenských funkcií so svojim 
pôdoochranným, vodohospodárskym, klimatickým, zdravotným, 
sociálnym a estetickým účinkom. Právom si zasluhuje náš obdiv, 
úctu a predovšetkým ochranu. Slúži nám všetkým. 

 

Zastávky s informačnými tabuľami: 

I. Lokalita Husí stok 1,00 km 

II. SCHR Parina   3,30 km 

III. Vodná nádrž Parina 3,70 km 

IV. Lokalita Močiar  5,50 km 

I. Lokalita Husí stok  1,00 km 
Ochranné lesy v našich podmienkach sú lesy s prevažujúcou 

funkciou ochrany pôdy a lesy na mimoriadne nepriaznivých 
stanovištiach. Ochranná funkcia lesov je nadradená nad funkciu 
produkčnú a hospodárenie je zamerané len na udržanie funkčného 
účinku lesa, spracovanie kalamity, príp. podpora prirodzenej 
obnovy pri rozpade prírodného lesa alebo udržanie jeho štruktúry.  

Ochranný les v tejto lokalite je tvorený drevinami buk, hrab, 
jaseň, javor, dub a cer. V bylinnom podraste v jarnom aspekte 
prevláda cesnak medvedí (Allium ursinum).  

Les je domovom voľne žijúcej poľovnej zveri: jeleň, srnec, 
muflón, diviak i daniel. Vhodný úkryt tu nachádza líška a jazvec. 
Z chránených dravých vtákov je najbežnejší myšiak lesný (Buteo 
buteo). 

Husí stok je prameň nachádzajúci sa v ochrannom lese v 
skalnatom reliéfe tvorenom vápencom. Kvalita vody je výborná 
a spĺňa podmienky slovenskej technickej normy použitia aj pre 
kojencov. Prameň je sledovaný od roku 1975 Slovenským 
hydrometeorologickým ústavom Bratislava (týždenné meranie 
teploty a prietoky vody). Meranie pre SHMÚ vykonávajú 
pracovníci lesnej správy Majdán.  

II. Stredisko chovu rýb Parina 
V roku 1876 dal vybudovať gróf Móric Pálffy na horskej 

bystrine Parná sústavy rybníkov pre chov lososovitých rýb. 
Dnes pozostáva z 18 rybníkov, v ktorých sa chová pstruh 
potočný (Salmo trutta morpha fario), pstruh dúhový (Salmo 
gairdneri) a sivoň americký (Salvelinus fontinalis). 

Hydrologicky patrí celé územie do Povodia Váhu. 
V súčasnej dobe OZ zabezpečuje chov rýb od ikier až po 

generačné ryby. Neresenie prebieha v XI. – XII. podľa 
poveternostných podmienok, pričom je rozhodujúca teplota 
vody. Po výtere generačnej ryby sa v liahni z oplodnených ikier 
vyliahne plôdik, ktorý sa po 5–6 mesiacoch vypúšťa do 
rybníkov a vodných tokov. Konzumná ryba sa dochová za 16–
18 mesiacov a dosahuje hmotnosť priemerne 250 gramov. 

Dva solitéry smreka 
obyčajného (Picea abies) boli 
vysadené v roku 1848 na počesť 
korunovácie cisára Františka 
Jozefa I. Dosahujú výšku 32 a 
35 m, obvod kmeňa vo výške 
1,3 m 260 a 320 cm (priemer 
cca 83 a 102 cm). V tejto 
bukovej oblasti okrem kultúrnej 
hodnoty majú mimoriadnu 
estetickú a krajinotvornú 
funkciu.  
 



III. Vodná nádrž Parina 
V súvislosti s globálnym otepľovaním, znižovaním množstva 

zrážok v letnom období a z dôvodu nedostatku vody pre rybné 
hospodárstvo po zachytení a odvedení vôd prameňa z lokality 
Sklená huta pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, bola 
vybudovaná v roku 1993 vodná nádrž Parina. Nádrž slúži ako 
zdroj vody pre nižšie položené rybníky a tiež plní ochrannú 
funkciu. Zachytáva jarné vody hlavne po náhlom a rýchlom topení 
snehu a prívalové letné zrážky z búrok. Nad nádržou je kamenná 
prehrádzka, ktorá slúži na zachytávanie splavenín. Maximálna 
výška vodnej hladiny je 3 m.  

Vodná nádrž a jej okolie je domovom vodného vtáctva:  
kačica divá (Anas platyrhynchos), volavka popolavá (Ardea 
cynerea), bocian čierny (Ciconia nigra), rybárik pestrý (Alcedo 
atthis) a vyskytuje sa tu aj ondatra pižmová (Ondatra zibethica).  

Za bystrinou vidieť trasu bývalej úzkorozchodnej lesnej 
železnice, ktorá sa používala  na dopravu dreva do chemickej 
továrne. Tento 11 km úsek  po lokalitu Kolovrátok bol 
vybudovaný okolo roku 1900 a slúžil až do roku 1960.  

Nakladacia rampa pri vodnej nádrži slúžila v druhej polovici 
20. storočia na nakladanie guľatiny a rovnaného dreva. Guľatina 
sa navaľovala na 
dopravné prostriedky 
ručne pomocou sapín 
a sochorov po 
drevených podvaloch. 
V súčasnosti sa drevo 
prepravuje nákladnými 
autami vybavenými 
hydromanipulátormi.  

IV. Lokalita Močiar 
Príkladom vzniku a vývoja bukových porastov je lokalita 

„Močiar“. Vidieť tu všetky vývojové štádiá lesa: semenáčiky, 
nálet, nárast, mladinu, žrďkovinu, žrďovinu, dospievajúce, dospelé 
a prestárle bukové porasty. Sú to hospodárske lesy, na ktoré 
v skalnatom teréne nadväzujú lesy ochranné. 

Hospodárske lesy – sú lesy, ktorých hlavným poslaním je 
produkcia akostnej drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečovaní 
ostatných funkcií lesov. Drevo obklopovalo človeka od 
pradávnych dôb. Slúžilo a slúži mu doslova od kolísky po hrob. 

V minulosti bol umelou obnovou na spestrenie druhového 
zloženia vysadený smrek a jaseň, ktoré sú chránené pred škodami 
zverou oplôtkami. 

V súčasnosti sa realizuje prírode blízke obhospodarovanie 
lesov zamerané na prirodzenú obnovu lesných porastov, spôsob 
výchovy a formovanie štruktúry porastov podobnej prírodným 
lesom. 

Popis dospelých 
porastov: Veľmi hrubá 
kmeňovina, lesný typ 
Fagetum typicum 
(typická bučina), vek 
porastov 130 rokov, 
nadmorská výška 350–
400 m n. m., južná 
expozícia, priemerný 
sklon 15 %. Stredná 

porastová výška 36 m, stredná hrúbka 46 cm, objem stredného 
kmeňa 2,81 m3, zásoba na 1 ha 585 m3, obnovná doba 20 rokov. 

 
Vážení návštevníci, 

 ďakujeme Vám za návštevu tohto náučného chodníka. 
Neznečisťujte les, nezakladajte oheň, nepoškodzujte 

zariadenia a tabule! 
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Náučný chodník 
Majdán 

Úvodné slovo 
Náučný chodník Majdán má za úlohu umožniť 

návštevníkovi poznať  les, niektoré jeho funkcie a činnosti, 
ktoré sa v ňom vykonávali. Autori by chceli, aby návštevníci 
svoje dojmy a poznatky tu získavali skôr srdcom ako štúdiom 
odbornej literatúry. Aby svoj vzťah a cit k lesu bol u nich 
vytvorený tak hviezdoslavovsky. Aby za každým stromom 
videli jeho dlhý život, vážili si chládok, ktorý les poskytuje v 
horúčavách svojim tieňom, vôňu kvetov a ich liečivú silu, či 
zdroj obživy pre včely a nimi vytvoreného medu. Našli 
prirodzený vzťah ku studničkám a chápali ich ako dar, ktorý 
nám les dáva. Videli v lese nielen zdroj dreva pre rôzne 
priemyselné využitie ale aj prírodný chrám, kde si človek môže 
duševne oddýchnuť a nabrať nových síl. 

 
Úvodná tabuľa (Olšovský mlyn)  
Vážení návštevníci 
Vitajte na náučnom chodníku Majdán. Oboznámi Vás na 4 

zastávkach s historickými a prírodnými zaujímavosťami tejto 
časti Malých Karpát. Dĺžka trasy je 5,5 km s prevýšením 100 m. 
Vedie južným svahom vrchov Rekomperek a Dlhý Vrch po 
lokalitu Močiar. 

Príjemný pobyt v kráľovstve malokarpatských lesov 
a krásne zážitky Vám želá Odštepný závod Smolenice a Lesná 
správa Majdán. 


