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Témata na výzkumné projekty
(jaro 2020)
pro podání nabídek dle Výzvy k předkládání nabídek na řešení výzkumných projektů Lesů
České republiky, s. p., zveřejněné na webových stránkách LČR.
1. Historické hospodářské využívání území LP Křivoklátsko člověkem
Cíl projektu:
Rozšíření informací o historicky doloženém hospodářském využívání LP Křivoklátsko
člověkem a doplnění stávajících poznatků o možnosti uplatnění pařezinového hospodářství
jako aktivního adaptačního opatření v souvislosti s předpokládanými negativními účinky
globálních klimatických změn na území lesnického parku. Porovnání vývoje LP
Křivoklátsko do současnosti např. s oblastmi ve správě národních parků. Využití
existujícího demonstračního objektu zaměřeného na ověřování pařezinového hospodaření a
rozšíření výsledků výzkumu delší časové řady (nyní pouze roční data).
Zjištěné výsledky budou sloužit pro provoz lesního hospodaření v Lesnickém parku
Křivoklátsko a zároveň podniku Colloredo-Mannsfeld, jako možnost aplikace aktivní
adaptační strategie vůči dopadům globálních klimatických změn. Současně by výsledky
výzkumu mohly být přínosem nejen dalším vlastníkům lesa, ale i odborné veřejnosti k
posouzení při srovnání aktivního lesnického managementu s různými stupni
bezzásahového režimu v lesích. Demonstrační objekt a výsledky rozboru milířišť a velmi
starých pařezin by měl dále sloužit i k propagaci a doložení historického hospodářského
využívání území LP Křivoklátsko člověkem.
Požadovaná náplň řešení:
·

Rozšíření datového materiálu demonstračního objektu pařezinového hospodářství na
LP Křivoklátsko s delší, statisky průkaznější časovou řadou výsledků. Získání
pedologických, geobiocenologických a dendrometrických dat včetně jejich následného
vyhodnocení. Definování reakce bioty pařezin na tradiční způsob jejich managementu
(včetně srovnání s lesem vysokým),

·

Využití a rozšíření informací z již uskutečněného mapování lokalit bývalých milířů,
starých cest a pařezin na území LP Křivoklátsko. Geoarcheologický rozbor milířišť a
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denro-archeologická analýza velmi starých pařezin (polykormonů). Datování těchto
objektů (určení stáří) a rekonstrukce historické dřevinné skladby oblasti.
·

Zhodnocení celkového lesnického vývoje LP Křivoklátsko v porovnání s oblastmi
s různými stupni bezzásahového režimu v lesích.

Doba řešení: 2 roky
2. Nové postupy stratifikace
Semenářského závodu

osiva

buku

lesního

s cílem

navýšení

kapacity

Cíl projektu:
Vyhodnocení provedené předosevní přípravy bukvic před dlouhodobým skladováním a
v průběhu dlouhodobého skladování a vliv na kvalitu osiva při jeho expedici ve srovnání
se současně používanými klasickými postupy. Vypracování pracovních postupů
předosevní přípravy bukvic pro potřeby Semenářského závodu.
Organizace expedice předosevně připravených bukvic ze Semenářského závodu na
odběratelem požadovaný termín. Využitím výsledků projektu může reálně vzrůst kapacita
provádění předosevní přípravy bukvic ze současných max. 15ti tun na dvojnásobek bez
nutnosti pořizování nových strojních a stavebních investic.
Požadovaná náplň řešení:
·

V rámci projektu by měly být použity, vyhodnoceny a vzájemně porovnány čtyři
možné varianty provedení předosevní přípravy (předosevní přípravy před
dlouhodobým skladováním osiva mražením, předosevní přípravy v průběhu
dlouhodobého skladováním mražení, předosevní přípravy po dlouhodobém
skladováním mražením, předosevní přípravy po krátkodobém skladování chlazením),

·

doplňující zjištění a vyhodnocení využití termoterapie bukvic použité za účelem
zastavení rozvoje houbových patogenů na stratifikovaném osivu. V rámci řešení
projektu by měly být použity, vyhodnoceny a vzájemně porovnány dva možné
postupy provedení termoterapie bukvic (před stratifikací osiva, v průběhu stratifikace
osiva),

·

vypracovaní pracovních postupů pro startifikaci bukvic podle jednotlivých
navrhovaných variant období prováděné stratifikace včetně vhodnosti provádění

3

termoterapie konkrétně doporučené doby aklimatizace, doby a způsobu termoterapie,
doby a způsobu odvlhčování, teplot stratifikace, způsobu opětovného snížení vlhkosti
pro dlouhodobé skladování, návrh vhodné technologie a mechanizace, doporučení
pro expedici a výsev stratifikovaného osiva,
·

ověření kvality osiva (energie klíčení, klíčivost a vzcházivost) po provedené
předosevní přípravě podle jednotlivých navrhovaných variant v reálných
podmínkách kontrolních výsevů.

Doba řešení: 2 roky

3.

Pěstební a produkční potenciál modřínu opadavého v oblastech po kalamitním
rozpadu smrkových porostů
Cíl projektu:
V oblastech kalamitního rozpadu smrkových porostů, kde byl smrk dominantní
hospodářskou dřevinou, vyvstává otázka využití dalších ekonomicky cenných dřevin
k udržení kladné hospodářské bilance. Často nejsou k dispozici dostatečně spolehlivé
podklady pro stanovení přírůstu a tím i těžebních možností těchto dřevin. Modřín opadavý
je v současnosti jednou z nejperspektivnějších dřevin, která v oblasti po kalamitním
rozpadu smrkových porostů vykazuje zpravidla velmi dobrý růst a bohužel tvoří
ekonomicky nezanedbatelný podíl současných porostních zásob. Produkční modely pro
modřín jsou však zpravidla koncipovány na plně zakmeněné monokultury, což
neodpovídá reálnému stavu porostů, ale ani cílům lesnického hospodaření. Zároveň je zde
aktuální otázka využití modřínu jako přípravné dřeviny pro dosažení větší druhové
pestrosti a stability lesních porostů.
Zásoby modřínu na modelovém území LS Vítkov se v současnosti pohybují okolo 284
tisíc m³. Poznatky z modelového území budou přenositelné na další organizační jednotky
v podobných přírodních podmínkách.
Požadovaná náplň řešení:
·

Stanovení objemového přírůstu a těžebních možností modřínu opadavého na
modelovém území na základě přímo naměřených dendrometrických údajů
(letokruhové vývrty, kmenové vzorníky),
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·

vypracování pěstebních postupů pro využití starších modřínových porostů jako
přípravné dřeviny pro podsadby a obnovu porostů.

Doba řešení: 2 roky
4.

Vliv změny druhové skladby lesů na populaci klíšťat
Cíl projektu:
Na základě dostupných informací i empirických zkušeností dochází v posledních
desetiletích k šíření výskytu klíštěte Ixodes ricinus do vyšších nadmořských výšek či
biotopů dříve jím neosídlených, k šíření dalších krevsajících členovců (např. pijáka
lužního) a zřejmě také jimi přenášených zoonóz. Změna druhového složení lesů a
parametrů prostředí se může promítnout i do výskytu krevsajících členovců a jimi
přenášených nemocí např. klíšťové encefalitidy, lymské boreliózy, případně dalších.
Dopady případných rozvinutých onemocnění jsou spojeny s vysokými náklady léčby,
nezvratnými zdravotními problémy a mnohdy se ztíženým společenským uplatněním
pacientů. Prevence proti nákaze a postup při podezření na nákazu se v současnosti jeví
jako nejúčinnější způsob ochrany.
Požadovaná náplň řešení:
·

·
·
·
·

Rešerše informací o výskytu klíšťat případně dalších krevsajících členovců u nás
(případně ve srovnatelných podmínkách v dalších zemích) ve vazbě na parametry
prostředí, zejména druhovou a věkovou skladbu a prostorovou strukturu lesních
porostů,
rešerše informací o zoonózách přenášených krevsajícími členovci na člověka,
metody ověření vazeb (preferencí) klíšťat či jiných krevsajících členovců na
konkrétní parametry prostředí a praktické ověření na vybraných typových lokalitách,
opatření na prevenci proti nákazám krevsajícími členovci a postup při zjištění
podezření na nákazu,
praktická doporučení pro lesnickou praxi.

Doba řešení: 2 roky

