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Organizačná štruktúra lesného podniku a základné informácie o lesoch

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Smolenice má 6 lesných správ (Pezinok, Píla, Majdán, Moravany, Bratislava, 

Dechtice) a Stredisko chovu rýb Parina. Lesná správa Pezinok obhospodaruje lesný pôdny fond s rozlohou  5145 ha. Z tejto 

výmery je štátna porastová pôda 3934 ha a 1156 ha je vlastníctvom mesta Pezinok. Zvyšnú výmeru 56 ha tvoria ostatné lesné 
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pozemky bez lesných porastov. Zásoba drevnej hmoty je 1,34 mil. m  a ročná ťažba dreva 18750 m , t. j. 1,4 % z celkovej 

zásoby porastov. Ročne sa zalesní cca 40 ha lesa, z toho asi 18 ha tvorí prirodzené zmladenie. Výchova lesa prečistkami je 

ročne cca 70 ha. Drevinové zloženie lesov je s výraznou prevahou buka (62%). Zastúpenie ostatných drevín je v pomere: dub 

16%, hrab 6%, javor 5%, jaseň 3%, lipa 1%, ostatné listnaté 1% (listnaté spolu 94%); smrekovec 3%, borovica 2%, smrek 1%. 
3Nevýrazné zastúpenie má i jedľa biela (0,16%), čo tvorí zásobu v objeme asi 600 m .

Vážení návštevníci! 

Vitajte na Náučnom chodníku Pezinok, svojim pôvodným názvom Lesnícky náučný chodník „Pece – Čertov kopec“. Obnova 

informačných panelov v roku 2018 zachováva pôvodnú trasu, umiestnenie panelov a texty s miernymy úpravami oproti roku 

2003. Na svojich stanovištiach Vás oboznámi s historickými a prírodnými zaujímavosťami tejto časti Malých Karpát. Dĺžka trasy 

náučného chodníka je 4,7 km s prevýšením 265 m. Vedie údolím Rybnického potoka so základným bodom na lokalite Pezinský 

hrad v nadmorskej výške 305 m n. m. Ďalej trasa pokračuje cez lokalitu Rybníček so štyrmi lúkami, horárňou z 19. storočia 

a zvyškami huncokárskeho osídlenia. Odtiaľ pokračuje údolím potoka Blatina po Štúrovej magistrále popod vrch Hrubý Ostrý, 

ďalej dolinou pod vrchom Čertov kopec, kde v nadmorskej výške 570 m pod hrebeňom Malých Karpát končí. Príjemný pobyt 

a krásne zážitky v malokarpatských lesoch Vám želá Odštepný závod Smolenice a Lesná správa Pezinok.

Územie patrí podľa Mapy geomorfologických 

jednotiek do Vnútorných Západných Karpát, 

Fatransko-tatranskej oblasti, celku Malé Karpaty, 

oddelenia Pezinské Karpaty, pododdelenia 

Homolské Karpaty. V rámci oblastnej orientácie patrí 

do lesnej oblasti 13–Malé Karpaty. Výškové rozdiely 

v makroreliéfe sa pohybujú od 130 do 752 m n. m. 

Výraznými bodmi sú Baba (527 m n. m.), Kamenná 

brána (608 m n. m.), Čertov kopec (752 m n. m.).

Lesná správa Pezinok
nová budova z roku 2015
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