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Ochrana lesa – doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cermacek@mendelu.cz)
Klimatické změny (sucho, teplotní extrémy…)
versus vitalita, mortalita, zdravotní stav
– rozbory nezdarů zalesnění, nahodilých těžeb, hodnocení stavu
korun, hodnocení růstu ve vztahu ke klimatickým a stanovištním
podmínkám, působícím stresorům, struktuře porostu…

Poškození dřevin zvěří + ochrana proti zvěři
– hodnocení poškození dřevin v umělé i přirozené obnově,
účinnost ochranných opatření, vliv ošetření proti buřeni
na poškození dřevin zvěří, vliv stanoviště…

Vliv buřeně na růst a mortalitu, potřebnost
a účinnost ochrany proti buřeni
– srovnání způsobů a intenzit zásahů ve vztahu k druhu
dřeviny, klimatickým a stanovištním podmínkám…

Fytopatologie – Ing. Miloň Dvořák, Ph.D. (milon.dvorak@mendelu.cz)
Detekce spór parazitických hub
ve vzduchu
• Vzorkování lapači spór v terénu
• Detekce analýzou DNA

Volná témata:
1. Testování techniky detekce spór hnědé sypavky
borovice (lab. analýza)
2. Vertikální gradient výskytu spór voskovičky
jasanové (vzorkování v různých výškách na sile
v jižních Čechách, lab. analýza)
3. Vaše téma….

Fytopatologie –

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (jankov@mendelu.cz)

Zhodnocení příčin nahodilých těžeb na vybraném území
Na vybraném území provést analýzu příčin nahodilých těžeb, provést korelace k hlavním
stressovým faktorům
Podíl hnilob na nahodilých kůrovcových těžbách ve vybraném území
Na vybraném území zasaženém kůrovcovou kalamitou s probíhajícími nahodilými těžbami
analyzovat přítomnost hnilob na vytěženém sortimentu

Zhodnocení zdravotního stavu dřevin v městském intravilánu
(vybraném území)
Provést zhodnocení zdravotního stavu dřevin dle metodiky AOPK,
zaměřit se na výskyt dřevních hub jak z hlediska poškození dřevin, tak i
z pohledu biodiverzity, sledovat šíření dalších chorob dřevních hub,
navrhnout nápravná opatření
Analýza rizik a socioekonomické dopady šíření zavlečených a karanténních
patogenů a škůdců v lesních porostech/v intravilánu/krajině, návrh metodiky
hodnocení socioekonomických dopadů, možná opatření
Provést literární rešerši problematiky zavlečených/invazních/karanténních chorob a
škůdců, zpracovat historii, zhodnotit současnou legislativu, zpracovat případovou
studii vybraného druhu

Fytopatologie – doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. (tomsovsk@mendelu.cz)
Vliv dřevních hub na zdravotní stav a provozní bezpečnost
dřevin (Arboristika)
Cíl: Naučit se rozpoznávat dřevní houby vyskytující se na zvolené lokalitě
(park, alej, sídelní zeleň) a správně interpretovat jejich vliv na provozní
bezpečnost dřevin.

Popraška v jehličnanových porostech ŠLP Křtiny
(Lesnictví)
Cíl: Zhodnotit význam poprašky (Coniophora puteana, C. piceae)
na území ŠLP Křtiny, její rozšíření a fytopatologický význam.

Riziko infekce plísní rodu Phytophthora na vybraném území
(Lesnictví, Krajinářství)
Cíl: Plísně rodu Phytophthora představují vysoké riziko pro zdravotní stav lesa nebo
dřevin v krajině. Zdrojem infekce bývají infikované okrasné dřeviny ze školek a
okrasných výsadeb. Cílem práce je zhodnotit toto riziko na zvoleném území.

Fytopatologie – Ing. Tomáš Májek (tomas.majek@mendelu.cz)
Chřadnutí dřevin v parku/povodí řeky XX a souvislost s
přítomností plísní rodu Phytophthora
- izolace a identifikace druhů rodu Phytophthora a jejich vliv na zdravotní
stav dřevin v lokalitě – možnost dále pokračovat na DP, v rámci DP
navštívit pracoviště v zahraničí. Možno provádět v různých částech
republiky.

Přítomnost plísní rodu Phytophthora v nově
vysazených porostech po kůrovcové kalamitě
- izolace a identifikace druhů rodu Phytophthora a jejich vliv na nově

založené porosty – možnost dále pokračovat na DP, v rámci DP
navštívit pracoviště v zahraničí. Možno provádět v různých částech
republiky.

Přítomnost plísní rodu Phytophthora v parku Lužánky
- izolace a identifikace druhů rodu Phytophthora a jejich vliv na zdravotní stav

dřevin v lokalitě – možnost pokračovat v podobném tématu nebo jeho rozšíření
na DP.

Fytopatologie – Ing. Jiří Rozsypálek (33408@node.mendelu.cz)
Ošetření dřevin stromovou mikro-injektáží vůči patogenně působícím agens
Podpora vitality dřevin pomocí stromové makro-injektáže
Ošetření dřevin vůči napadení jmelím bílým aplikací fytohormonů
Vyhodnocení druhové diverzity dřevních hub na vybrané lokalitě +
zhodnocení vlivu na aktuální stav dřevin
Vyhodnocení účinnosti přípravků na ošetření řezných ran u dřevin
Zhodnocení efektivity různých metod závlahy dřevin v městském prostředí
• obory Arboristika a Lesnictví
• práce s praktickým zaměřením a dopadem do daného oboru
• spolupráci s firmami a státními organizacemi působícími v
oboru
• převažují terénní experimenty, pozorování a měření
• zaměření na dřeviny a možné metody ochrany/obrany vůči
různým typům stresorů

Fytopatologie – Ing. Dagmar Palovčíková (palovcik@mendelu.cz)
Monitoring výskytu patogenů asimilačních
orgánů jehličnanů na zvolené lokalitě
Cíl: zmapovat výskyt patogenů jehlic a letorostů u vybraných
hostitelů, zaměřit se na popis a fotodokumentaci symptomů
v terénu a podrobné mikroskopické šetření materiálu
ve fytopatologické laboratoři, dle časových možností vyzkoušet
a otestovat izolační metody těchto patogenů

Vyhodnocení účinku stromové injektáže u vybraných
houbových patogenů u jehličnanů
Cíl: aplikace a vyhodnocení účinnosti metody stromové mikroinjektáže
u vybraných hostitelů, před vlastní aplikací provést v podmínkách
in vitro testování komerčních fungicidů k uvedenému patogenu a dle
výsledků postupovat při vlastní injektáži

Ochrana lesa (entomologie) – prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Ekologie hmyzu, např. ekologie saproxylických druhů brouků, hemimetabolních druhů hmyzu

Význam lesních dřevin a lesních ekosystémů pro společenstva vybraných skupin hmyzu
Složení taxocenóz modelových skupin živočichů – studium bioindikačního potenciálu vybraných skupin
hmyzu
Významné druhy hmyzu vyskytujících se na javorech

páskovec dvouzubý
Cordulegaster bidentata
Sélys, 1843
Samec
Samice

Ochrana lesa (entomologie) – doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Bionomie phloemoxylofágních brouků na vybraných dřevinách (dřeviny původní i
nepůvodní)
Zástupci kmene Nematoda - hlístice přenášené phloexylofágním hmyzem
Společenstva ohrožených saproxylických druhů brouků a jejich bionomické studie v
různých ekosystémech (lesní/nelesní prostředí)

Ochrana lesa (entomologie) – Mgr. Josef Kašák, Ph.D.
Společenstva phloemoxylofágních brouků a
studium jejich bionomie na vybraných dřevinách
(dřeviny původní i nepůvodní)

Bionomie ohrožených saproxylických druhů
brouků a jejich bionomické studie v různých
ekosystémech (lesní/nelesní prostředí)

tesařík javorový
Ropalopus ungaricus (Herbst, 1784)

Vliv chemického ošetření stromů, popř. dříví na
společenstva saproxylických bezobratlých

Ochrana lesa (entomologie) – prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
Kůrovci
efektivita kontrolních a obranných opatření
zpřesnění bionomie a etologie
- smrk, modřín a borovici

Související projekty:
QK1920433 - Vliv obranných opatření
na populace lýkožroutů v závislosti na
populačních hustotách (Ipsomit)

Listožraví škůdci
Chroust maďalový
bionomie a etologie, kontrolní postupy, eliminace ve stádiu ponravy (testování
přípravků) a letecké ošetření proti imágům s vymezením dopadů na necílovou složku.

Můra sosnokaz
faktory ovlivňující mortalitu larev, rozšíření a dopady na zasažené borové porosty,
zhodnocení gradace, kontrola populační hustoty vývojových stádií, doporučení v
ochraně lesa.

Ochrana lesa (entomologie) – Ing. Vojtěch Šotola (konzultant)
Objasnění role l. severského a obrany proti
němu

-

Podíl l. severského na nahodilých
těžbách
Revize výpočtu kalamitního základu se
zaměřením na vliv l. severského
Efektivita a použitelnost stojících
otrávených lapáků

Související projekty:
QK1920433 - Vliv obranných opatření na populace lýkožroutů v závislosti na populačních hustotách (Ipsomit)
TJ02000025 - Obranná opatření proti lýkožroutu severskému

Využití a efektivnost obranných opatření
v kalamitním stavu

-

Posouzení vlivu lapáků a lapačů na
populaci kůrovců v kalamitních oblastech

Ochrana lesa (arachnologie) – Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Biodiverzita, ochrana krajiny, lesa a dřevin,
arachnologie
• Pavouci jako bioregulačních organismů,
• Biologická ochrana proti škůdcům v
lesnictví a zemědělství
• Interakce managementů péče s užitečnými
organismy,
• Terénní i laboratorní pokusy,
biomonitoring
• Biodiverzita lokalit s intenzivní deforestrací a
reforestrací
• Jihovýchodní Asie (Thajsko)

Ochrana lesa (entomologie) – Ing. Petr Martinek, Ph.D.
Reakce významných druhů hmyzu na měnící
se podmínky prostředí
• změna v kvalitě potravy (složení, druh živné
dřeviny atp.),
• ošetření potravy defoliátorů látkami insekticidní
potravy
Hodnocení dřevin určitého území se
zaměřením na výskyt významných druhů
hmyzu
• Škodlivě působící druhy,
• Druhy se speciálním statusem ochrany

Související projekty:
LDF_TP_2019007 - Principy účinnost stromové mikroinjektáže jako metody
individuální ochrany dřevin proti významným hmyzím a hubovým patogenům

Myslivost – doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Prase divoké (škody na výsadbách, opatření proti
šíření afrického moru prasat, migrace, …)
• Možnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokým
• Zhodnocení faktorů ovlivňujících škody na bukových výsadbách
• Potřebné parametry el. ohradníků pro zabránění migracím

Bobr evropský (potravní chování, management,…)
• Odhad množství využitelné biomasy pro bobra pro hlavní dřeviny
v jeho potravě
• Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí
zvýšení úživnosti prostředí
• Ochrana stromů proti ohryzu bobrem evropským

• Vliv single trailů a turistiky na chování zvěře
• Zajíc jako významný faktor obnovy lesa na holinách
• Návrh úpravy systému plánování chovu býložravé zvěře na základě indikátorů
pastevního tlaku na les
• Vaše téma…

Myslivost – Ing. Radim Plhal, Ph.D.
Prase divoké (efektivita společných
lovů, denzita, chování, …)
• Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře
v lesních honitbách ČR
• Využití fotopastí pro analýzu populačních
charakteristik vybraných druhů zvěře v lesním
prostředí
• Zjišťování početnosti prasete divokého v lesním
prostředí

• Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
• Význam umělých zdrojů vody v krajině dostupných pro zvěř
• Výskyt mývala severního v Olomouckém kraji
• Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitby
• Vaše téma…

Myslivost – Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Jelen evropský, jelen sika japonský (vývoj populací, kvalita populací,
management, …)
• Populace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě
matematického modelu
• Populace jelena evropského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického
modelu
• Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena lesního
v oblasti Doupovských hor
• Vliv negativní selekce na vývoj kvantitativních parametrů populace jelena siky
japonského v oblasti Doupovských hor
• Obora Sokolnice
• Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
• Optimalizace krmných zařízení a mysliveckých políček na polesí Vranov ŠLP Křtiny
• Vyhodnocení opodstatněnosti současného seznamu druhů zvěře dle zákona č.
449/2001 Sb. o myslivosti jako podklad pro novelizaci zákona
• Vaše téma…

Myslivost – Ing. Martin Ernst, Ph.D.
Zajíc polní, koroptev polní (pravidla chovu, genetika,
management, …)
• Výskyt reziduí přípravků na ochranu rostlin u zajíce polního

• Vyhodnocení chovu koroptve polní na Němčicku

• Vyhodnocení funkčnosti vybraných dálničních ekoduktů

• Americký stafordširský teriér v současné myslivecké praxi
•Vaše téma…

