
 

 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU 

Kraj: Košický   

Okres: Gelnica 

Pohorie: Volovské vrchy  

Chránené územie: nie je  

Prístup: od zastávky Smolnícka Osada (medzi 

Smolníkom a Mníškom nad Hnilcom) pešo asi 300 

m za pílou po vyznačenej prístupovej trase  

Východisko: Smolnícka Huta – lokalita Tri Duby  

Trasa: trasa vedie lesom smerom na lokalitu Tri 

duby  

Dĺžka: 4,4 km, prevýšenie 195 m  

Čas prechodu: 2 – 4 hod.  

Počet zastávok: 16  

Zameranie a typ chodníka: lesnícke, prírodovedné, ochranárske, historické, okružný, samoobslužný, 

aj sprievodcovský, peší, letný, zimný  

Náročnosť terénu: nenáročný  

Nadväznosť na turistickú značku: chodník je prepojený na turistickú značkovú sieť  

Rok otvorenia, garant: 2006, LESY SR, š. p. Odštepný závod Košice. Starostlivosť o náučný chodník 

prevzala ZŠ v Helcmanovciach  

Textový sprievodca: nie je  

Kontakt: LESY SR, š. p. Odštepný závod Košice, LS Smolník, tel.: 053/4799456, mobil: 0918 333 119  

Aktuálny stav: náučný chodník je v dobrom stave  

 

 

SMOLNÍCKA OSADA 

L e s n í c k y   n á u č n ý   c h o d n í k 

 

 



Názvy informačných panelov: 

1. Charakteristika územia Smolnícka Osada  

2. Stromy, rastliny – Smolnícka Osada  

3. Chata Tri Duby – lesnícke stavby 

4. Zver v Slovenskom rudohorí – Volovské 

vrchy 

5. Pestovanie lesa – výberková prebierka  

6. Pestovanie lesa – výchova bukových 

mladín  

7. Spoločenstvá záujmového územia – 

biotopy  

8. Pestovanie lesa – výchova jedľovo - 

bukových mladín 

9. Mykológia – huby  

10. Ideálny výberkový les – prírode blízke obhospodarovanie lesa – pedologické pomery  

11. Prírode blízke obhospodarovanie – výberkový spôsob 

12. Hydrologické pomery - vodstvo 

13. Semenárstvo 

14. Lesné spoločenstvá 

15. Snehová jama – uskladňovanie sadeníc 

16. Prezentácia Východoslovenskej energetiky a. s. -  vzťah k ekológii 

 

Poznámka: pre návštevníkov odbornej aj laickej verejnosti je možné zabezpečiť sprievodcu alebo 

lesného pedagóga z Lesnej správy Smolník č. tel.: 053/4799339, ls.smolnik@lesy.sk 

 

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLÍ  

Výnimočnosť výberkovo pestovaných lesov v okolí Smolníka neďaleko Košíc je daná bohatstvom 

drevín, ktoré sú tu zastúpené vo všetkých vekových stupňoch. Hoci to všade nie je možné, ich výmera 

sa vďaka cieľavedomému a citlivému prístupu lesníkov postupne zvyšuje. Jedinečnosť tunajších lesov 

obdivujú už desaťročia lesní odborníci z celého sveta. 

 

  

 
Spracovalo Lesnícke a drevárske múzeum v spolupráci s jednotlivými OZ. 
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