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Představení společnosti   
 Společnost byla založena 1.1.1995 za účelem 

správy lesních majetků města Tábora 
 Výměra je 1872 ha, odborná správa 390 ha 
 Předmět podnikání – zemědělská 

prvovýroba, lesní a vodní hospodářství – 
chov ryb, výroba, obchod a služby 

 Obrat společnosti 50 mil. Kč  



Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 v podmínkách 
Správy lesů města Tábora s.r.o. 

 
Stanovené základní priority společnosti pro tento program 
1. Pořízení moderní lesní techniky 
2. Zkvalitnění lesní infrastruktury 
3. Neproduktivní investice v lesích 
Proč právě tyto priority? 

 
 Co ovlivňovalo podávání žádostí? 
 a) Dlouhodobá strategie naší společnosti 2007-2013 
 b) Finanční zdroje 



Zpracování a financování projektů 
 

 Kdo u nás dělal projektovou dokumentaci? 
 Finanční krytí 
 Vlastní zdroje 
 Úvěry  

 Kolik našich projektů bylo podáno a přijato? 
 Podáno bylo 22 projektů 
 Přijato bylo 21 projektů 

 



Úspěšnost přijatých projektů 

V rámci společnosti Správa lesů města Tábora s.r.o. 
1. Podopatření lesnická technika 100 % 
2. Podopatření lesnická infrastruktura 87 % 
3. Podopatření neproduktivní investice v lesích 100 % 

 
V rámci České republiky: 
 Lesnická technika a infrastruktura úspěšnost 55 % 
 Neproduktivní investice 73 % 
 



Lesní technika 

• Štěpkovač dřevní hmoty 
• Kolové univerzální traktory pro přibližování 4x 
• Vyvážecí vlek 
• Sázecí stroj pro obnovu lesa 
• Svahový mulčovač pro údržbu lesních cest 
• Nosič kontejneru pro dopravu palivového dříví 
• Lesní půdní fréza – drtič klestu 



Lesní technika 

 



Lesní infrastruktura 

• Opravy lesních cest 
• Oprava zařízení upravující vodní režim v lesích 

 



Lesní infrastruktura  



Lesní infrastruktura  



Lesní infrastruktura  



Oprava zařízení upravující vodní režim v lesích  



Neproduktivní investice v lesích 

• Revitalizace lesoparku Pintovka – příměstský park 
• Lesokoutek Pintovka 
• Naučná stezka Nechyba 
• Opravy turistických stezek 



Lesopark Pintovka 



Lesokoutek Pintovka 



Naučná stezka Nechyba 



Opravy turistických stezek 



Co nám PRV 2007 – 2013 přinesl 

 Zcela jistě základní poznání 
 Každá koruna, která je získána do lesního 

hospodářství jiným způsobem než těžbou dřeva,  
má svoji neskutečnou hodnotu 

 Díky dotacím jsme získali 10 mil. Kč a tímto zašetřili  
25 ha lesních porostů 
 
 



 
 
 
 
 
 

Nemuseli jsme s EU o dotace „bojovat“… 



 
 
 
 
 
 

 
Jen jsme se ve správný čas něco naučili, přijmuli jsme 

podanou ruku a využili možností s pomocí Evropské 
Unie tvořit nové hodnoty pro námi spravovaný lesní 

majetek města Tábora. 



Závěr 
 

Myslíte si, že končíme 

? 



Ani náhodou… 
 
Čeká nás nové období… 
 
Tak se na něj připravme, ať pak 
nejsme překvapeni. 
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