Domažlické městské lesy
Společnost Domažlické městské lesy, spol. s r.o. obhospodařuje lesy a rybníky, které jsou ve
vlastnictví města Domažlice. Výměra celého lesního majetku činí 3 748,67 ha rozkládající se
přibližně od města Domažlice až po státní hranici se SRN, včetně nejvyššího vrcholu Českého
lesa Čerchova. Naším hlavním cílem je zajistit trvale udržitelné hospodaření v lesích a
samozřejmě soustavně podporujeme stabilitu lesních ekosystémů.
Naše společnost Domažlické městské lesy věnuje pozornost také estetice lesa samotného,
úpravě tamních cest, přípravě informačních tabulí o zajímavostech v lesích a v neposlední řadě
budujeme relaxační místa pro odpočinek. Naše činnost je také doprovázená úzkou spoluprací
s Klubem českých turistů.

Láska k lesům nespočívá jen ve vzorné péči o stávající lesní majetek,
ale i v trvalé snaze přiblížit les co nejvíce lidem a městu tak, aby se Domažlice
staly skutečným „městem v lesích”.

Certifikace
Již od roku 2007 jsou lesy v naší správě oceňovány certifikátem PEFC, který je důkazem toho,
že v lesích je zajištěno takzvané trvale udržitelné hospodaření. Tímto certifikátem je zaručeno,
že k využívání lesů dochází takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita,
druhová rozmanitost, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit
všechny užitečné funkce lesa, zůstanou trvale zabezpečeny pro budoucí generace.

Prodej dříví
Naše společnost každoročně uvádí na trh cca 28 000 m3 dříví. Uvedená suma
nepřevyšuje množství dřevní hmoty, která doroste za jeden rok v našich
lesích. Zásoba dříví v námi obhospodařovaných lesích stále narůstá a
je zabezpečeno právě ono trvale udržitelné hospodaření. Celoročně
nabízíme prodej listnatého nebo jehličnatého palivového dříví
kráceného na dvou nebo čtyřmetrové výřezy, jež dovážíme na
místo určení.

www.domazlicke-lesy.cz

Prodej ryb
Chov ryb probíhá ve vlastních rybnících nacházejících se v lesním prostředí, což rybám dodává
výjimečnou kvalitu a chuť. V celkovém součtu se jedná přibližně o rozlohu
32 ha vodní plochy, přičemž rybí osádka představuje zhruba 8 tun.
Ve zdejších vodách se chovají především kapři, dále pak amurové,
candáti a štiky. Prodej zmíněných ryb probíhá od Velikonoc
do Vánoc, každý pátek v rybárně městských lesů. Domažlický kapr
má také svoje vlastní logo, které je zárukou toho, že prodávané ryby
jsou právě z našich rybníků.

Prodej vánočních stromků
Každoročně před Vánocemi nabízí naše společnost prodej vánočních stromků pocházejících
z výchovných zásahů v lese.
Je vám také blízké tradiční pojetí vánočních svátků? Projekt České
dřevěné Vánoce je zaštitován organizací PEFC ČR, která usiluje
o navrácení původního významu a tradičního kouzla vánočním
svátkům, a my jejich snahu podporujeme. Za tímto účelem každý rok
nabízíme k prodeji tradiční české vánoční stromky, které jsou opět
označeny logem symbolizujícím původ v našich lesích.

Prodej zvěřiny, poplatkové lovy
Ve své režii provozujeme honitbu o výměře 3 706 ha, v níž je normována zvěř jelení, zvěř srnčí,
zvěř černá a zajíc polní. V neposlední řadě je třeba upozornit i na zvyšující se výskyt jelena siky
a výskyt jeřábka lesního či re-introdukcí podporovaného tetřeva hlušce. Chráněný rys ostrovid
dlouhodobě obývá oblast při státní hranici.
Ulovená zvěř se prodává POUZE po celých kusech (vyvržená,
nestažená, nerozporcovaná). Samo stahování a porcování zvěře není
možné z veterinárních a hygienických důvodů. Zvěřina má také ono
logo ručící za svůj původ v našich lesích. V případě zájmu
o poplatkový lov jelena evropského, daňka skvrnitého a srnce
obecného, přijímáme objednávky.
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