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PROVOZOVNA
STAŇKOV U MILEVSKA, SEPEKOV 460
GPS: 49°27’04.78″N, 14°23’30.61″E
Na trase Milevsko – Tábor
silnice č. 19, v blízkosti Tomašovského rybníka
Jsme čistě regionální firma se zaměřením na produkci širšího spektra rostlinných komodit.
Naší hlavní náplní je pěstování sazenic lesních dřevin pro obnovu lesů a krajinné
výsadby. Chceme být regionálním dodavatelem sadebního materiálu pro všechny vlastníky
lesa, a proto se snažíme získávat osivo většiny dřevin převážně z místních uznaných zdrojů.
Víme, že nejlepší cesta pro založení kvalitních porostů vede přes využití reprodukčního
materiálu získaného v dané oblasti. Sledujeme tím zachování genetické adaptace zdrojů na
místní podmínky. Při nákupu nebo sběru osiva dáváme vždy přednost kvalitnějším
fenotypovým zdrojům. Tato činnost nás naplno vytěžuje v jarním a podzimním období.
Během letních a podzimních měsíců pěstujeme a prodáváme česnek, cibuli a omezeně také
brambory. V průběhu vegetačního období každého roku se věnujeme pěstování vánočních
stromků na vlastních plantážích, které v předvánočním čase, společně s živými kapry z
vlastního chovu, prodáváme na naší provozovně. V minulých letech jsme zahájili výrobu a
prodej palivové dřeva, které našim zákazníkům v regionu také dovážíme. Pokud nám to
výrobní kapacita podniku dovolí, děláme služby pro vlastníky lesů a ostatní zájemce.
Naší filozofií je vytvářet hodnoty a pěstovat takové komodity, které mají smysl pro rozvoj
regionu a lidí, kteří v něm žijí. Proto v naší společnosti pracují místní lidé, v blízkém regionu
se snažíme uplatnit většinu našich produktů a svým hospodařením pozitivně ovlivňovat
krajinu a prostředí, ve kterém pracujeme.

SEZNAM NAŠICH HLAVNÍCH DODAVATELŮ A PARTNERŮ:
Se svými produkty jsme na trhu již více než 15 let. Po celou tuto dobu sledujeme nové trendy
v oboru lesního školkařství a lesnictví. Pro naši spolupráci si vybíráme profesionální partnery
z řad dodavatelů technologií a strojů, úzce spolupracujeme s výzkumnými a vzdělávacími
institucemi a aktivně pracujeme v profesních oborových sdruženích. Při výběru strojního
a technologického vybavení neděláme kompromisy, ale vždy investujeme do technologicky
nejvyspělejších řešení. Je to naše cesta k produkci kvalitních sazenic pro obnovu Vašich lesů.

SPOLUPRACUJEME
SDRUŽENÍ LESNÍCH ŠKOLKAŘŮ ČR, Z. S.
Náš hlavní partner při řešení otázek spojených s lesním školkařstvím.
www.lesniskolky.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. –
VÝZKUMNÁ STANICE OPOČNO
Spolupracujeme na výzkumu produkce a použití poloodrostků a odrostků v lesním
hospodářství.
www.vulhmop.cz
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ – KATEDRA PĚSTOVÁNÍ
LESŮ
Naše firma spolupracuje na výzkumu produkce a použití poloodrostků a odrostků v lesním
hospodářství a při řešení témat diplomových prací. Dále spolupracujeme příležitostnou
přednáškovou činností a exkurzemi na našich školkách.
www.fld.czu.cz
PILECKÝ S. R. O.
Náš dodavatel pletiv pro lesní hospodářství.
www.pilecky.cz
SPOLEK PĚSTITELŮ VÁNOČNÍCH STROMKŮ – PROFESNÍ SDRUŽENÍ
Náš partner při řešení problematiky pěstování vánočních stromků.
www.vanocnistromek.cz
VOŠ A SLŠ BEDŘICHA SCHWARZENBERGA PÍSEK
Příležitostná exkurzní činnost v našich školkách.
www.lespi.cz
LESY ČR, S. P. – SZ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Náš dodavatel části osiva pro naši produkci.
www.lesycr.cz
JOHANSENS PLANTESKOLE
Náš dodavatel sazenic jedle kavkazské z dánské produkce.
www.johansens-planteskole.dk
AGROTIP ČIMELICE S. R. O.
Náš dodavatel zemědělské techniky, traktory John Deere, stroje Kuhn, stroje pro zpracování
půdy.
www.agrotip.cz
PLANTAX, SPOL. S R. O.
Náš dodavatel profesionální školkařské techniky od dánského výrobce Egedal maskinfabrik,
a/s A dalších specilálních strojních a technologických řešení. Dále dodavatel osiva jedle
kavkazské od dánského producenta Lewinsen Abies a/s.
www.plantax.cz
ČESKÁ KOMORA ODBORNÝCH LESNÍCH HOSPODÁŘŮ
Jsme aktivním členem komory.
www.ckolh.cz
L. E. S. CR, SPOL. S R. O.
Náš dodavatel přípravků na ochranu rostlin, pomůcek do plantáží vánočních stromků a pro
pěstební činnost.
www.lescr.cz

