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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 10. 6. 2019: 

1. Možnosti využití technologie zplyňování dřevní biomasy v podmínkách 

ČR 

Cíl projektu: V současné kalamitní situaci dochází k zásadním změnám 

v kvalitativní struktuře těženého dříví. Mimo jiné se zvyšuje podíl obtížně 
obchodovatelných sortimentů i jejich celkový objem. Lze předpokládat, že roční 
objem jehličnatých sortimentů, svou kvalitou potenciálně vhodných pouze pro 

energetické využití se bude pohybovat v řádu stovek tisíc m3 ročně. Pro 
efektivní využití této hmoty se nabízí mimo jiné technologie zplyňování.  

Požadovaná náplň řešení: 

• Posouzení současných možností uplatnění uvedených objemů palivových 
sortimentů na trhu ČR z hlediska možných kapacitních nebo technických 

omezení, predikce vývoje, 

• Stanovení průměrných kvalitativních parametrů produkovaných 

sortimentů, identifikace faktorů, které je ovlivňují, 

• Posouzení shody kvalitativních parametrů produkovaných sortimentů 
s technickými požadavky současných technologií zplyňování dřevní 

biomasy pro energetické využití, návrh řešení případných neshod, 

• Ekonomické zhodnocení produkce dřevní suroviny určené k energetickému 

využití technologií zplyňování, 

• Přehledné a úplné zpracování současných kapacit vhodných pro zplyňování 
dřevní biomasy v ČR. 

Doba řešení: max. 1 rok 

2. Vybrané aspekty bionomie podkorního hmyzu u borovice a jejich 

význam v ochraně lesa 

Doplňující informace: 

Určení spektra podkorního hmyzu na borovici v oblasti Strážnice, Polabí a 

Jevišovické pahorkatiny, vytipování minimálně tří dominantních druhů a 
ověření jejich bionomie s návrhem postupu a časování obranných opatření. 

Doba řešení: 2 roky 
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3. Budoucnost českého lesnictví – role Lesů ČR v adaptaci lesních 
ekosystémů na klimatickou změnu 

Cíl projektu: 

Identifikace očekávaných dopadů klimatické změny na hospodaření Lesů ČR, 

jich kvantifikace a návrh opatření ke snížení negativních dopadů na 
hospodaření Lesů ČR. 

Požadovaná minimální náplň řešení: 

• Identifikace a kvantifikace očekávaných dopadů klimatické změny na 
hospodaření Lesů ČR do roku 2030, 

• Návrh adaptačních opatření a strategických rozhodnutí pro snížení 
očekávaných negativních dopadů klimatické změny na hospodaření Lesů 
ČR, 

• Vyhodnocení ekonomických dopadů navržených adaptačních opatření. 

Doba řešení: max. 1 rok 


