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Technologie pořízené díky podpoře z ROP Jihozápad pomáhají studentům lesnictví 

 

Projekt realizovaný na VOŠL a SLŠ Písek se pomalu ale jistě chýlí ke konci. Jeho cílem bylo 
zvýšit kvalitu výuky budoucích lesníků a lépe studenty seznámit se současnou praxí 
v lesnictví za pomoci moderních těžebních technologií. 

 

Od dubna loňského roku do konce srpna roku letošního probíhá na Střední lesnické škole 
v Písku projekt s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání zavedením nových technologií do výuky“, 
který se právě blíží do svého finále. Jeho realizátorem je Vyšší odborná škola lesnická a 
Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, Lesnická 55, partnerem se stala 
společnost Lesy města Písku s. r. o. Celkové náklady projektu dosahují částky 8,9 mil. Kč. 
Projekt je z převážné části financován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
(který se podílí částkou přesahující 7,5 mil. Kč), zbytek částky kofinancuje Jihočeský kraj jako 
zřizovatel VOŠL a SLŠ Písek.  

„Harvestorové technologie jsou nedílnou součástí současného lesnického provozu a seznámení 
s těmito technologiemi je nezbytné v rámci výuky a přípravy studentů na budoucí povolání. 
Díky projektu a podpoře ROP NUTSII Jihozápad jsme tak schopni poskytnout našim studentům 
odpovídající zázemí a podmínky ke studiu.“ prezentoval projekt na veletrhu Silva Regina 
ředitel školy  Ing. Jiří Holický 

 

Podstatou projektu je prostřednictvím pořízení široké řady špičkových mechanizačních 
zařízení pro výuku zkvalitnit odborné vzdělávání na lesnické škole. Díky projektu mohou být 
aplikovány již při výuce nejmodernější technologická zařízení a pomůcky, které se dnes 
v praxi běžně využívají. Studenti se tak mohou lépe adaptovat na svá budoucí povolání a 
získat nutné znalosti pro obstání na trhu práce.  

Konkrétně jsou pořizována zařízení na těžbu, přibližování a soustřeďování dříví z lesních 
porostů při provádění výchovných zásahů v lesích – železný kůň, kolový traktor pro přibližování 
dříví v probírkových porostech, vyvážecí souprava, harvestor, a to včetně potřebného ICT 
vybavení. 

 

VOŠ a SLŠ Písek je jediná svého druhu nejen v Jihočeském kraji, ale v celém  regionu 
soudržnosti Jihozápad. 
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