Popis revíru Petrovice

Revír se nachází v PLO 19 - Lužická pískovcová vrchovina, celým územím leží v CHKO Lužické
hory. Revír Petrovice zaujímá SV část LHC Cvikov mezi městem Jablonné v Podještědí a
vrchem Hvozd na severu. Nejdelší hranice je tvořena hranicí České republiky a SRN.
Nadmořská výška se pohybuje od 350 m n.m.-750 m. n. m.
Celková výměra je 1942 ha, zastoupeny jsou LVS 3-6. Převažují hospodářské soubory kyselé
řady HS 43 a 53, dále 55 a 57. V druhové skladbě převládá SM asi 55 %, dále BO s 25 % a BK
s 10 %. Významněji je zastoupena ještě BR, MD a OL. S celkovou zásobou okolo 550 000 m3 a
taxovanou roční těžbou 12500 m3 patří mezi revíry s nejvyšší těžbou na LS Česká Lípa.
Společným znakem těchto revírů je nadnormální rozložení věkových stupňů ve prospěch 9.,
který zde zasahuje téměř 400 ha porostů. Ohrožení imisemi se dle pásem pohybuje mezi 2 %
v pásmu B, přes 16 % v pásmu C a zbývajících 82 % je v pásmu D. Na základě zónace CHKO je
území revíru rozděleno do I. zóny asi 2 % výměry a zbytek do zóny II.

Cíl hospodaření
Snažíme se o pěstování pestrých porostů s maximálním využitím tvořivých sil přírody.
Neprovádíme úmyslné holé seče a tomu se snažíme již od počátků výchovy porosty
připravovat. Potvrdilo se, že co je ekologické, bývá i ekonomické! Za zásadní považujeme
únosné stavy spárkaté zvěře. Ukazuje se, že úměrný turistický ruch snižuje tlak zvěře na
plochy v jeho blízkém okolí.

Demonstrační objekt nepasečného hospodářství
Je umístěn v oddělení 176 na ploše 55,87 ha z toho tvoří porosty starší 80 ti let 39,81 ha.
V těchto porostech se začaly koncem minulého století zakládat do ředin po nahodilé těžbě
podsadby JD a BK. I v současné době vznikají další prvky v místech, která určí příroda. Na
jejich výsadbu a oplocení využíváme různé dotační tituly, ale zejména program PPK po
spolupráci s místní SCHKO.

Cílem zřízení DONH bylo prokázat správnost postupů při vnášení JD a BK bez holosečí, zjistit
údaje o přírůstu a následné hospodaření směřovat k prodloužení obnovní doby, pokračování
v podsadbách, zejména BK a následnými strukturními zásahy vychovávat mladé porosty.
Věříme, že omezením vzniku porostních stěn, snížíme negativní působení abiotických i
biotických činitelů na stabilitu porostu.

Zvěř a myslivost
Revír je rozdělen do pěti honiteb. Nevýznamná část je přičleněna do HS a zbytek je rozdělen
do 4 vlastních honiteb LČR. Všechny jsou v současné době pronajaty. Tři tyto honitby jsou
součástí revíru celé a jedna zasahuje pouze menší částí. Ve všech vlastních honitbách jsou
normované stavy jelení, srnčí a černé zvěře. Jiná se vyskytuje pouze vzácně. Celý revír je
pravidelně navštěvován vlky. Na území revíru cca 3000 ha honební plochy se ročně uloví asi
25 ks jelení, převážně holé zvěře, 75 ks srnčí a 120 ks zvěře černé. Vzhledem k zásadní
ochraně MZD jsou ročně uplatňovány škody zvěří ve výši okolo 50000,- Kč.

Nahodilé těžby
Nahodilé těžby postihují všechny lesy bez ohledu na vlastnictví. Významnější vliv na
hospodaření v posledních letech mají bezpochyby. Jelikož se masivní těžby vlivem působení
kůrovců zatím neobjevují, pociťuji zejména omezení úmyslných těžeb bez rozdílu. Toto
opatření chápu, jen jeho působení popisuji. Zásadní vliv na šíření kůrovců má včasné, nejlépe
načasované zpracování a asanace dříví z živelných NT. Nám se podařilo včas zpracovat a
odvézt dříví v roce 2018 Hewart i dříví v roce 2019 Eberhard. Jednalo se pokaždé o cca
3000 m3 polomové hmoty. Možná i proto se v roce 2018 vytěžilo pouze cca 1000 m3 a
v roce 2019 cca 3500 m3 kůrovcového dříví a působení kůrovců se podařilo zpomalit, zatím…

V Petrovicích 13.6.2020
Vít Beránek-revírník

