
projekt - název

1 Vliv mikroreliéfu na hydrologii půd a odtokové poměry lesního mikropovodí

2
Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského, 

hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů

3 Vliv historických a moderních způsobů hospodaření na stav pařezin
4 Podpora turistického ruchu vcházenıḿ do krajinomalby a fotografie

5 Mapování kulturního dědictví hospodářské činnosti člověka v lesích
6 Víceúčelový vyvětvovací stroj

7 Vyzvedávač sadby odrostků dřevin

8 Víceúčelový modulární systém těžby pařezů a dalších komodit
9 Poloprovozní ověření prototypu harvestoru AH 6 s pomocným pohonem

10
Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostůna mikroklima a hydrologické 

poměry v krajině.

11 Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“ .

12
Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným 

hynutím lesa
13 Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS

14 Vliv historických a moderních způsobů hospodaření na stav pařezin 

15
MySustainableForest - 	 Operational sustainable forestry with satellite-based 

remote sensing

16 Inovativní konstrukce a technologie výroby masivního dřevěného panelu

17 DYNATREE - Tree Dynamics: Understanding of Mechanical Response to Loading

18 Ekosystémové služby estetických bezlesí a arboret Mendelovy univerzity v Brně

19
Výzkumná a studijní plocha korkovníku amurského (Sokolnice) a tomelu viržinského 

(Hády)
20 Údržba klimatických stanic a měrných přelivů
21 Návrh řešení rekreační infrastruktury v arboretu Křtiny 

22

Hodnocení lesní cestní sítě na vybraném území lesního odvozního celku z hlediska 
vytíženosti lesních cest, druhu zpevnění, směru odvozu dříví a způsobu napojení na 

komunikace vyššího řádu.

23 Vyhodnocení škod zvěří na základě analýzy dat statistické provozní inventarizace

24
Tvorba páteřní sítě permanentních inventarizačních ploch na ŠLP Křtiny a stabilizace 

vybraného podsouboru ploch v terénu
25 Poloprovozní ověření prototypu harvestoru AH 6
26 Inventarizace exotických dřevin na majetku ŠLP Křtiny - 1. část

27
Založení výzkumně-demonstračního provenienčního pokusu s douglaskou a duby na 

polesí Habrůvka (závěrečná etapa)

28
Vzcházivost a odrůstání semenáčků buku lesního z naklíčených bukvic separovaných 

na optickém třídiči
29 Pěstování akátu na ŠLP Křtiny - založení experimentu

30
Údržba a měření trvalých výzkumných ploch a provenienčních pokusných ploch 

(dále jen TVP) na ŠLP Křtiny



31 Obnova lesa na kalamitních plochách - Tipeček a další
32 Agrolesnický pozemek na ŠLP Křtiny - dokončení a péče

33 Podpora praktické výuky předmětů zabývající se zpracováním a využitím dřeva

34 Údržba a provoz zařízení na měření půdní vlhkosti
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