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Témata 

pro podání nabídek dle výzvy Lesů České republiky, s. p., na řešení výzkumných 
projektů, zveřejněné na internetových stránkách LČR dne 20. 10. 2017: 

1. Ověření systémové důvěryhodnosti výstupů z PC harvestorů (analýza 
SW) 

Cíl projektu: 

Analýza zásahů do přednastaveného SW, které mohou vést k znevěrohodnění 
poskytovaných dat. 

Doplňující informace k očekávané náplni projektu: 

 Definovat kritická místa nejběžnějších SW zařízení harvestorů při pořizování 
dat o provedené těžbě z pohledu možného úmyslného zásahu zkreslujícího 

výstupní data (vypuštění dat, záměna apod.), např. – pracoviště - porostní 
skupina, - těžené dříví: rozměry délka, tloušťka, objem dřevina, - statistika: 

počet těžených stromů, průměrná hmotnatost, počet vyrobených 
sortimentů, jejich objem. 

 Definovat parametry pro software zpracovávající výstupy z měřícího 

zařízení HW se zaměřením:  
- na odstranění rizik plynoucích z definice kritických míst, 

- na kompatibilní zpracování dat z měřících zařízení HV různých typů 
(výrobců), tzn. rozebrat StanForD a najít společné veličiny používané 
jednotlivými výrobci software, 

- na logování vstupů do nastavení SW a jeho reporty pro odběratele služby. 

 Vytvořit modelový návrh řešení (např. rozhodovací strom) pro LČR, s.p., na 

základě kterého by mohly být výstupy jednoznačně identifikovány jako 
použitelné pro další zpracování (jistota, že nedošlo k zásahům do SW 
v průběhu těžby) nebo problematické pro další využití (do původního 

nastavení SW bylo zasahováno, i když nemusí být zřejmý rozsah zásahu). 

 Náplní projektu není ověřování přesnosti měření harvestoru. Toto se bere 

jako automatický předpoklad. 

 Výsledky řešení bude možno využít: 

- k nahrazení příjmu dříví měřením v hráních a přepočtem dle převodních 
koeficientů rovnaného dříví přesnějším elektronickým měřením dříví 

harvestory, 
- k zajištění kvalitnějšího a rychlejšího řízení a evidence těžby dříví oběma 

smluvními stranami. 

Doba řešení: maximálně 12 měsíců 

2. Škůdci a choroby ořešáku černého (Juglans nigra L.) a možnosti jeho 

pěstování v podmínkách ČR 
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3. Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení 
pomalurozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let 
po výsadbě 

4. Nové možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví 

Doplňující informace: 

Předmětem řešení nebude využití stávajících postupů (technologií, insekticidů, 

odkornění pomocí adaptérů na JMP). Předložený návrh bude představovat 

technicky realizovatelné a ekonomicky přijatelné řešení. 

5. Zpracování a ověření metodiky uplatnění pozemního laserového 
skenování pro zjišťování objemu hroubí a nehroubí stojících stromů 

a jejich sortimentaci 

Cíl projektu:  

Vytvoření programového nástroje pro výpočet objemu hroubí a nehroubí 

stojících lesních porostů (těžebních prvků) a sortimentaci stojících porostů. 

Očekávaná náplň projektu:  

Vytvoření programového nástroje pro zpracování dat z pozemního laserového 
skeneru, za účelem výpočtu objemu hroubí a nehroubí pro jakoukoliv dřevinu 
v porostech určených k těžbě a následně i výpočet sortimentace dle zadaných 

parametrů prodávajícího. 

Pracovní postup bude navržen tak, aby byl provozně co nejvíce využitelný jak 

z hlediska pracnosti, tak i nákladů.  

Doplňující informace: 

Použitelnost a přesnost vytvořených algoritmů bude ověřena na vzornících 

v terénu. Rozsah vzorníků při ověřovacím šetření je minimálně 100 kusů 
listnáčů a 50 ks jehličnanů. Náklady na ověřovací měření ležících vzorníků 

budou v režii LČR, s.p. 

Předpokládá se, že uchazeč bude vybaven technologií pro laserové skenování. 

Doba řešení: maximálně 12 měsíců 

 


