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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 31. 10. 2018: 

1. Návrh a ověření pracovních postupů pro třídění semen lesních dřevin 
buku a borovice na optické třídičce  

Cíl projektu: 

Stanovení postupů pro třídění na optické třídičce s využitím všech typů 
optických kamer a zpracování pracovního postupu pro různé typy semen a třídící 

kritéria. Ověření výsledné kvality tříděných semen formou kontrolních výsevů.  

Požadovaná náplň řešení: 

• Třídění semen buku v různých fázích předskladové a předosevní přípravy: 

- třídění semen ihned po sběru s různými typy nečistot – ekonomické 
zhodnocení využití stroje pro tuto činnost v porovnání s jinými třídícími 
postupy (třídění zaměřeno na separaci semen od nečistot – maximalizace 

parametru kvality čistota), 

- třídění předčištěných semen dosud používanými metodami – ekonomické 
zhodnocení využití stroje pro tuto činnost s ohledem na zvýšení kvality 

získaného osiva (třídění zaměřeno na eliminaci případných prázdných 
nebo poškozených semen a nečistot, které nejsou mechanickou cestou 
odstranitelné – maximalizace parametru kvality čistota, počet plných 

semen, eliminace parametru kvality počet prázdných semen, počet 
semen poškozených hmyzem), 

- třídění semen v průběhu stratifikace s cílem eliminace semen 
napadených houbovými patogeny a v době postupného klíčení vytřídění 
semen s klíčkem (do velikosti 2 mm) – vytřídění naklíčených k zamražení 
a část zdravá bez klíčku k další stratifikaci. Ekonomické zhodnocení 

tohoto třídění s ohledem na pracnost, výkon a zhodnocení zvýšení 
(snížení) produkce klíčivých, použitelných semen pro výsevy. Ověření na 

kontrolním vzorku semen, který bude ošetřován a tříděn dosud 
používaným pracovním postupem (vizuální kontrola a ruční třídění), 

- ověření vlivu termoterapie na průběh stratifikace semen buku a kvalitu 

výsledného produktu zahrnující zhodnocení vlivu na nástup patogenů, 
rozsah napadených semen, vliv na dobu stratifikace – odchylky od 
stratifikační křivky zjištěné v akreditované laboratoři semenářská 

kontrola – od ošetření po dokončení stratifikace.  

• Ověření hypotézy o ztrátě klíčivosti a snižování energie klíčení světlých 

borových semen (Dr. Gustav Vincent, Lesní semenářství, 1965, str. 92): 
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- třídění semen s ohledem na zbarvení a ekonomické zhodnocení 

(posouzení vlivu kvality osiva na jeho prodejní cenu s ohledem na 

tříděním zlepšené parametry kvality ve smyslu), 

- zjištění doby skladovatelnosti vytříděného světlého osiva.  

• Odzkoušení optického třídění s ohledem na eliminaci neproduktivních 

(mrtvých semen) u buku i borovice s využitím IR kamer: 
- ověření možnosti vytřídění semen mrtvých a stanovení optimálních 

podmínek třídění (vlhkost semen, teplota, nutnost a případná fáze 

inkubace před tříděním).  

• Vypracování podrobných metodik (podrobné metodiky) s pracovními 

postupy pro třídění semen buku a borovice dle výše stanovených požadavků 
na optické třídičce.  

• Na základě zjištěných informací nastavení třídících programů (nad rámec 
standardního nastavení výrobcem). 

Doplňující informace: 

• Zkoušky kvality osiva musí být prováděny dle ČSN 48 1211. 

• Kontrolní výsevy musí být prováděný do sadbovačů a semenáčky budou 

pěstovány pod fóliovým krytem. 

• Posuzování kvality sadebního materiálu bude prováděno dle ČSN 48 2115. 

• Zadavatel (SZ Týniště nad Orlicí) poskytne řešiteli následující součinnost:  

- umožní třídění na těchto zařízeních, používaných v semenářském 
závodu: univerzální sítový třídič VibroCompact JCC 08121.C2A1, čistička 
osiva Petkus K 532 A, zadavatel zajistí smluvně třídění na pneumatickém 

třídícím stole Heid GA 71, 

- optická třídička – s ohledem na fázi probíhajícího zadávacího řízení lze 
předpokládat dodání optického třídiče tohoto typového označení SEA 

CHROMEX 

- stratifikace osiva BK včetně třídění (probíhá obvykle v období leden – 
duben); práce s osivem BO je možná v průběhu celého roku, 

- osivo využívané pro testování bude poskytnuto do vlastnictví řešitele 
zadavatelem ve skladové hodnotě, 

- kontrolní výsevy lze provádět v zařízení zadavatele, potřebný materiál 
k výsevům zadavatel poskytne ve skladových cenách, realizaci prací a 
evidenci zajistí řešitel. 

Doba řešení: maximálně 3 roky  

2. Ekonomické vyhodnocení mimoprodukčních funkcí lesů u LČR 

Doplňující informace: 

• Definovat veřejný užitek lesů, a to ve dvou rovinách – samovolné na jedné 
straně a cíleně podporované. 

• Vyčíslení hodnoty jednotlivých doposud známých mimoprodukčních funkcí 
lesů pro společnost v ČR. 

• Vyčíslení nákladů na cíleně podporované mimoprodukční funkce. 

• Příklady národních hodnocení ekosystémových, zejména mimoprodukčních 
funkcí v Evropě (např. Velká Británie a další).  
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3. Zranitelnost stávajících a potenciálních stanovišť borovice lesní, dubu 
zimního a buku lesního vůči komplexním dopadům environmentální 
změny 

Anotace:  

Problematičnost pěstování smrku ztepilého zejména v nižších polohách je již 

poměrně dobře rozpracována v řadě vědeckých prací, naposledy např. v grantu 
GS LČR „Ekologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého 

v nižších polohách…“. V souvislosti s dlouhými periodami sucha se však začínají 
objevovat problémy se zdravotním stavem a růstem i u dalších hlavních 
hospodářských dřevin – borovice lesní, dubu zimního a buku lesního. Dochází 

k prosychání korun, předčasnému rezivění (usychání) a opadu jehličí, listí a 
plodů, popř. k hynutí jedinců či částí lesních porostů. Tyto projevy se velmi liší 

dle stanovištních podmínek (PLO, SLT), fyzikálních a chemických vlastností 
půdy a dalších specifických charakteristik v daném místě a čase.  

Požadovaná náplň řešení:  

• Na základě růstu a zdravotního stavu (vitality) současných lesních 
porostů uvedených dřevin v různých environmentálních podmínkách 

vytypovat riziková a optimální stanoviště pro pěstování těchto dřevin jako 
výsledek kombinace konkrétních stresových faktorů v určitých 
stanovištních podmínkách.  

• Na základě získaných výsledků provést kategorizaci lesních stanovišť 
umožňující výběr budoucího optimálního způsobu hospodaření (přeměna 
obnovou, přeměna výchovou, standardní hospodaření, jiný způsob 

hospodaření).  

• Součástí výstupů projektu budou mapy rizikovosti pěstování uvedených 
dřevin (oblasti s rizikovými, průměrnými a optimálními podmínkami) a 

metodika způsobu pěstování, ochrany a těžby těchto porostů včetně 
rámcových směrnic hospodaření dle jednotlivých hospodářských 
souborů. 

4. Metody likvidace kůrovce založené na účinku elektrického proudu 

Cíl projektu: Ověřit možnost likvidace kůrovců, případně jiného podkorního 

hmyzu pomocí účinků elektrického proudu. V případě kladných výsledků 
vyvinout provozně uplatnitelnou přístrojovou techniku k těmto účelům. 

Požadovaná náplň řešení: 

• Ověření výhod a nevýhod potencionálních metod (koronový a bariérový 
výboj, impulsní proud, případně další). 

• Ověření možnosti ochrany stojícího i ležícího napadeného dříví, včetně 
dříví na skládkách (v hráních). 

• Ověření fyziologické reakce zdravých stromů na aplikaci vybrané 

optimální metody (zhodnocení rizika ošetření stromů s nejasnými 
příznaky – např. napadení korunové části bez obsazení celého kmene 

lýkožroutem severským). 
• Návrh prakticky použitelné přístrojové techniky. Technické řešení 

zaměřit zejména na optimalizaci poměru mobility, doby souvislé práce 

bez technologické přestávky, měrné výkonnosti a měrných nákladů. 

Doba řešení: předpokládá se omezená doba řešení (2 roky) 


