Výzkumné týmy ‐ IGA LDF 2016
Číslo projektu

Hlavní řešitel

Název projektu

Analýza změn biodiverzity hospodářských
LDF_VT_2016002 nížinných lesů v průběhu sukcesního
Košulič
vývoje s využitím multitaxonového

Název ústavu

PFR 2016

Ondřej

Ústav ochrany
lesů a myslivosti

500

1.

Luboš

Ústav lesnické
botaniky,
dendrologie a
geobiocenologie

494

2.

pořadí

Srovnání struktury porostů a diverzity
LDF_VT_2016014 bylinného patra aktivních pařezin
východní a západní Evropy

Úradníček

Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v
LDF_VT_2016011 podmínkách chřadnutí vlivem
Hymenoscyphus fraxineus

Palovčíková Dagmar

Ústav ochrany
lesů a myslivosti

331

3.

LDF_VT_2016018 Vývoj čalouněného sedacího nábytku

Tauber

Jiří

Ústav nábytku,
designu a bydlení

279

4.

Nová metodika ověření přesnosti a
LDF_VT_2016004 spolehlivosti měření a kubírování dříví
harvestory

Zemánek

Tomáš

151

5. ‐ 6.

491

5. ‐ 6.

LDF_VT_2016007

Kvantifikace vlivu Lesů města Brna, a. s. na
Březina
lokální ekonomiku regionu

Rozbor využitelnosti cenově dostupných
LDF_VT_2016006 hardwarových prostředků pro navigaci v
přípravě a řízení lesní výroby

David

Ústav lesnické
a dřevařské
techniky
Ústav lesnické a
dřevařské
ekonomiky a
politiky

Jindřich

Ústav lesnické
a dřevařské
techniky

249

7. ‐ 8.

Jan

Ústav
inženýrských
staveb, tvorby a
ochrany krajiny

491

7. ‐ 8.

Ekologická, produkční a ekonomická
LDF_VT_2016012 specifika výběrného hospodaření na
Dobrovolný Lumír
příkladu smrkových porostů na ŠLP Křtiny

Ústav zakládání a
pěstění lesů

499

9. ‐ 10.

Analýza volatilních látek a výskytu hmyzích
LDF_VT_2016013 škůdců v dřevě douglasky a dalších
Baar
jehličnanů v průběhu skladování

Jan

Ústav nauky o
dřevě

355

9. ‐ 10.

Vliv velikosti koruny a absorpční plochy
LDF_VT_2016010 kořenů na tvorbu dřevní biomasy smrku
ztepilého (Picea abies [L.] Karst.)

Radek

Ústav zakládání a
pěstění lesů

474

11.

Jitka

Oddělení
jazykové přípravy

485

nepodpořit

Holata

Filip

Lesnická a
dřevařská fakulta

261

nepodpořit

Kutal

Miroslav

Ústav ekologie
lesa

383

nepodpořit

Neruda

Stanovení základních složek vodní bilance
LDF_VT_2016017
Deutscher
lesního mikropovodí ÚTĚCHOV

LDF_VT_2016015

Pokorný

Doplnění slovníků lesnické a dřevařské
Sýkorová
terminologie o chybějící výrazy v němčině

Odhad množství podkorunových srážek v
LDF_VT_2016019 dospělém smrkovém porostu pomocí
laserového skenování
Odhad populační hustoty melanistických
levhartů (Panthera pardus fusca), v
LDF_VT_2016009
tropických listnatých lesích Ghats, jižní
Indie.

