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Číslo projektu

Název projektu

LDF_TP_2019008

Analýza řezných sil z pohledu lomové mechaniky při
quasi-ortogonálním CNC frézování a řezání pilovým
kotoučem

LDF_TP_2019002

Problematika protierozní a protiabrazní ochrany
významně ohrožených lokalit

LDF_TP_2019015

LDF_TP_2019007

Nelineární materiálový model mechanického
chování dřeva za různých vlhkostních a teplotních
podmínek
Principy účinnost stromové mikroinjektáže jako
metody individuální ochrany dřevin proti
významným hmyzím a hubovým patogenům

Hlavní řešitel

Název ústavu

PFR 2019

Návrh pořadí

Luďka

Hlásková

Ústav dřevařských technologií

444

1.

Jan

Deutscher

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

451

2.

Martin

Brabec

Ústav nauky o dřevě

495

3.

Petr

Martinek

Ústav ochrany lesů a myslivosti

497

4.

Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

497

5.

LDF_TP_2019006

Růst a odezva výmladkových lesů k působení
vybraných abiotických stresových faktorů

Martin

Šenfeldr

LDF_TP_2019014

Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce
mineralizovaných podzemních vod na chemismus
ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního

David

Juřička

Ústav geologie a pedologie

487

6.

LDF_TP_2019009

Vliv mikroreliéfu na hydrologii půd a odtokové
poměry lesního mikropovodí

Martin

Valtera

Ústav ekologie lesa

499

7.

LDF_TP_2019012

Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti
produkce lesních porostů v podmínkách
probíhajících změn klimatu

Zdeněk

Patočka

Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované
geoinformatiky)

500

8.

LDF_TP_2019013

Histopatologická a fyziologická charakteristika
dřevin napadených patogenem rodu Phytophthora

Ivan

Milenkovič

Ústav ochrany lesů a myslivosti

498

9.

Pavla

Mocová

425

10.

Ústav ekologie lesa

499

11.

LDF_TP_2019010

LDF_TP_2019005

Hluková měření a vyhodnocení podlah v
dřevostavbách: Vliv různých skladeb podlahové
konstrukce na akustickou pohodu ve vnitřním
Vliv vrcholového predátora na lesní ekosystém v
kulturní krajině střední Evropy: případová studie v
Moravském krasu

Ústav dřevařských technologií
Miroslav

Kutal

LDF_TP_2019003

Hodnocení návštěvnosti vybraných lesních stezek
pro horská kola na území České republiky

David

Březina

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

500

12.

LDF_TP_2019011

Využití pozemního snímkování pro stanovení
velikosti poškození krytů vozovek lesních cest

Petr

Pelikán

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

394

13.
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