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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ, 
MULČOVACÍ KŮRY, ŠTĚPKY A KOLÍKŮ, 
ÚPRAVY PLOCH PŮDNÍ FRÉZOU 
A PRODEJ ŠTĚRKOPÍSKU

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Nabízíme celoroční prodej rovnaného palivového dříví. Jedná se o  dříví krácené 
na  délku polen 1 a  2 m, převážně štípané, což je lepší z  hlediska vysychání a  snazší 
manipulace. Na území, které spravujeme, mají převahu vysoce kvalitní borovice lesní. 
Z listnatých dřevin dominuje dub, bříza, olše a lípa. Polena krátíme i na menší délky 
(50 cm pro kotle a 33 cm pro krbová kamna). Dříví si kupující naloží a odvezou vlastní-
mi prostředky. Nabízíme také odvoz dříví přímo k vám domů.
V prodeji jsou i pytlovaná polínka o délce 20 cm, jak jehličnatá, vhodná na podpal, tak 
i dub, ideální do krbových kamen či pro venkovní grilování. K odvozu není potřeba 
přívěsný vozík, protože se balík vejde do kufru běžného osobního automobilu.
Prodej probíhá v zastřešené hale za psím útulkem naproti lesnímu hřbitovu v Malšo-
vicích.

PŮDNÍ FRÉZA MERRI

Kromě paliva lze na skladě palivového dříví zakoupit mulčovací kůru a bílou štěpku 
k úpravám zahrad a veřejných prostranství. V nabídce jsou také odkorněné smrkové 
kolíky o délce 2 m vhodné pro zahrádkářské a farmářské účely. 

PRODEJ MULČOVACÍ KŮRY, ŠTĚPKY A KOLÍKŮ

V rámci služeb nabízíme pronájem půdní frézy Meri, která slouží především pro naši 
lesnickou činnost. S  využitím tohoto stroje nabízíme podrcení větví a  zapravení až 
do 20 cm hloubky, podrcení ploch s minimem větví a buřeně bez zapravení do země 
nebo podrcení větví bez zapravení do půdy.

Akciová společnost Městské lesy Hradec Králové vznikla v roce 1991. Obhos-
podařuje lesní a rybniční majetek města a podporuje rekreační funkce lesa.

PRODEJ ŠTĚRKOPÍSKU

CERTIFIKACE LESŮ

Ložiska štěrkopísku v dobývacím prostoru Běleč nad Orlicí I patří s  rozlohou 332 ha 
mezi největší v naší republice. Její zásoby se odhadují na 100 let. Prodej je realizován 
v těžebně Marokánka a Marokánka II. Vytěžený štěrkopísek slouží k prodeji nebo se 
využívá mimo jiné k  úpravě většiny lesních cest na  území královéhradeckých měst-
ských lesů. Vytěžené plochy jsou následně vráceny zpět k plnění funkcí lesa. Dobývací 
prostor je rekultivován původní lesní i dovezenou zeminou (kvalita dle kódu 200202), 
kterou vykupujeme od firem i soukromých osob.

Prostřednictvím certifikátu mezinárodní organizace PEFC zákazní-
kům zaručujeme, že naše dřevo pochází ze šetrně obhospodařova-
ných lesů. K získání osvědčení je nutné splnit kritéria, která stanovují, 
že hospodaření musí být ekologicky vhodné, společensky přínosné 
a ekonomicky životaschopné. Jen tak lze dosáhnout trvalé produkce 
dřeva bez nadužívání přírodních zdrojů a poškozování životního pro-
středí. Zavazujeme se, že zachováme les se  všemi jeho funkcemi i pro 
budoucí generace.


