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Je mi ctí představit Vám výroční 
zprávu za rok 2008, která je zároveň 
první výroční zprávou v historii 
naší společnosti. Důvodem pro její 
zpracování je především fakt, že 
IFER se stále vyvíjí, a to jak co do 
objemu prací, tak personálně a za 
takové situace se logicky snižuje 
vnitřní i vnější informovanost 
o aktivitách jednotlivců, případně 
celých projektových týmů. Tato 
zpráva je tedy určena nejen 
externímu čtenáři, který se chce 
seznámit s naší společností, 
ale především všem našim 
zaměstnancům, kteří tak mohou 
získat jasnější představu o historii 
firmy, současných projektech 
a plánech do budoucna. 

Rok 2008 byl rokem neobvyklým 
a hektickým. Počet pracovníků 
vzrostl o 50 % na současných 
31 stálých zaměstnanců a obrat 
společnosti poprvé překročil 50 

milionů korun. Rozsah činnosti 
významně narostl především 
v souvislosti se zahájením 
technologické a metodické 
podpory rozbíhající se Státní 
inventarizace lesů Ruské federace. 
Za velmi významné také 
považujeme dokončení a plnou 
provozní implementaci modelové 
sortimentace stojících stromů 
a porostů u Vojenských lesů 
a statků. Stále narůstá podíl účasti 
v mezinárodních projektech a podíl 
práce pro zahraniční zákazníky.

Podpora ruské národní 
inventarizace lesů, aktivity spojené 
s mezinárodním výkaznictvím i další 
projekty si v letošním roce vyžádaly 
nemalé úsilí od všech zaměstnanců. 
Rád bych jim všem poděkoval za 
pracovní nasazení v roce 2008 
a popřál hodně sil a pracovních 
úspěchů do roku 2009.

Úvodní slovo

Ing. Martin Černý, CSc.
jednatel
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Identifikace a popis společností
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o., 
(Institute of Forest Ecosystem Research) je nezávislá 
soukromá výzkumná organizace, jejíž činnost se 
zaměřuje především do oblasti produkční ekologie 
lesa, dále na monitoring zdravotního stavu lesa, 
metody statistické inventarizace lesa, hospodářskou 
úpravu lesa, ekologii lesní zvěře, bilancí uhlíku 
i jiných látek v ekosystémech ad. IFER je schopen 
samostatně řešit výzkumné úkoly z těchto oblastí 
na základě aktuálních požadavků zadavatelů z řad 
tuzemských i zahraničních vlastníků a správců lesa, 
ministerstev, státní správy a samosprávy, EU nebo 
jiných mezinárodních organizací a institucí.

IFER funguje bez základního rozpočtu či 
institucionálního příspěvku, jeho existence závisí čistě 
na příjmu z jednotlivých projektů. 

Ústav pro výzkum lesních ekosystémů dlouhodobě 
vyvíjí a poskytuje technologii počítačem 
podporovaného sběru dat - Field-Map. K vývoji 
a následnému obchodování s technologií Field-
Map byla v roce 2005 založena společnost 
IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s. r. o.

Jménem obou společností je oprávněn jednat Ing. 
Martin Černý, CSc.

Provozovna obou společností v Jílovém u Prahy
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Historie
14 let zkušeností
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Historie Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů 
se datuje od počátku roku 1992, kdy se skupina 
čtyř pracovníků (M. Černý, J. Pařez, M. Michalec, P. 
Slavík) rozhodla odejít z Výzkumného ústavu lesního 
hospodářství a myslivosti (VÚLHM Jíloviště-Strnady) 
a zahájit samostatnou činnost. Toto rozhodnutí 
bylo motivováno touhou zkusit práci v malé 
nezávislé skupině, která nebude zatížena složitou 
administrativou velkých výzkumných ústavů a kde 
bude možno intenzivně pracovat. Zpočátku skupina 
působila v rámci firmy Pyrus. Po dvou letech se 
však skupina od Pyrusu, orientovaného především 
do stavebnictví, odtrhla a založila v květnu 1994 
společnost IFER, s. r. o., se sedmi pracovníky (M. 
Černý, J. Pařez, M. Michalec, P. Slavík, P. Moravčík, B. 
Černá, D. Moravčíková). 

V té době směřovaly hlavní projekty do oblasti 
monitoringu zdravotního stavu lesa a modelování 
růstových procesů. Monitoring zdravotního stavu 
lesů postupně přerostl do výzkumu orientovaného 
na tok látek v ekosystémech a působení různých 
škodlivých faktorů. Od roku 1995 začal IFER rozvíjet 

metody statistické inventarizace lesů, základním 
projektem v této oblasti byl vývoj metodiky Národní 
inventarizace lesů ČR. V přímé návaznosti na rozsáhlá 
šetření v rámci NIL začal IFER v druhé polovině 90. 
let pro potřeby venkovních prací vyvíjet technologii 
počítačem podporovaného sběru dat - Field-Map, 
která postupně svými funkcemi obsáhla celou 
problematiku měření, popisu a mapování lesních 
ekosystémů. Od roku 1999 začal IFER podle zadání 
Ministerstva zemědělství rozvíjet nové metody 
hospodářské úpravy strukturálně bohatých lesů. 
Celá řada projektů v průběhu činnosti ústavu se 
týkala ekologie lesní zvěře a inventarizace škod zvěří 
(projekty na celorepublikové úrovni v letech 1995, 
2000 a 2005). První roky nového milénia se IFER začal 
více zabývat bilancí uhlíku v lesních ekosystémech 
a problematikou emisních inventur. Významu také 
nabýval rozvoj a implementace metodických postupů 
použitelných pro inventarizaci lesních ekosystémů na 
národní i regionální úrovni. Dařilo se rozvíjet a řešit 
problematiku zjišťování kvality i kvantity porostních 
zásob.    

Jedna z prvních fotografií týmu IFER pořízena na Šumavě při výzkumu distribuce biomasy smrkových porostů. 
Zleva: Dušan Procházka, Bohumila Černá, Miroslav Michalec, sedící Olga Boušková a externisté Jaroslav Pěkný 
a Václav Pernegr.
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Činnosti
Přes 200 projektů
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Ústav pro výzkum lesních ekosystémů od svého vzniku do současnosti řešil již více než 200 výzkumných 
projektů – od čistě tuzemských přes mezinárodní až po projekty řešené a realizované pouze v zahraničí. IFER 
je schopen řešit výzkumné úkoly spadající jak do sféry základního výzkumu, tak projekty orientované na 
praxi a provoz. Zejména v poslední době přibyly v portfoliu aktivit IFER úkoly spadající do sféry rozhodovací 
a politické (např. expertní poradenství pro státní správu či ministerstva, tvorba podkladů pro agendu související 
s mezinárodními úmluvami apod.). 

Těžiště aktivit IFER leží v oblasti lesnictví, a to na všech jeho úrovních – ať už je to lesnický provoz (lesní 
těžba, pěstování lesů atd.), hospodářská úprava lesa, monitoring chráněných území, lesnická politika a mnoho 
dalších. Větší důraz pak začal IFER v rámci svého pole působnosti v posledních letech klást na projekty z oblasti 
krajinného managementu a ekologie krajiny. Dlouhodobě se IFER také zabývá problematikou klimatické 
změny, a s tím souvisejícím monitoringem zásob uhlíku a emisními inventurami; do této oblasti spadá několik 
významných, zejména mezinárodních projektů IFER z poslední doby. 

V průběhu své existence se ústav postupně podrobně zabýval problematikou výzkumu na trvalých zkusných 
plochách (probírkové experimenty, růstové tabulky a modely), výzkumem stromových vzorníků (kmenové 
profily či sortimentace), zjišťováním zdravotního stavu porostů, škodami zvěří, výzkumem v lesních rezervacích, 
hospodářskou úpravou lesa, mapováním krajiny či problematikou stanovování zásob uhlíku. Suma teoretických 
vědomostí i praktických zkušeností ze všech těchto oblastí umožnila Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů 
dlouhodobý vývoj metodiky statistického inventarizačního šetření, na jejímž principu dnes stojí řešení většiny 
jeho výzkumných projektů. Pro potřeby inventarizací lesa  IFER také vyvinul a neustále zdokonaluje komplexní 
technologii určenou pro sběr dat v terénu a jejich následné zpracování – Field-Map. Inventarizace má napříč 
spektrem projektů IFER různý rozsah, různý průběh a především různý cíl.

Fotografie byly pořízené v průběhu pracovních cest v České republice, Malajsii, Vietnamu a na Capo Verde.
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Inventarizace lesů a krajiny
IFER řeší mnoho projektů, jejichž podstatou je 
měření a hodnocení stromů na zkusných plochách 
či mapování výskytu rostlin a živočichů v krajině. 
Všechny tyto projekty lze shrnout pod obecný 
název „Inventarizace lesů a krajiny“. Nicméně paleta 
aktivit v této kategorii je velmi široká, jak dokládá 
následující dělení činností do podskupin a příklady 
řešených projektů. 

Inventarizace lesů a krajiny na národní i regionální 
úrovni

K nejvýznamnějším aktivitám patří rozvoj metod 
inventarizace lesa a krajiny. Od vytvoření metodiky 
velkoplošné inventarizace lesů v ČR (1994–2000) se 
činnost v tomto směru rozšířila na technologickou 
a metodickou podporu nejen české, ale i irské, 
maďarské, slovenské, kapverdské, ruské, islandské 
a ukrajinské národní inventarizace lesů. Metody 
inventarizačního šetření jsou dále využívány pro 
provozní inventarizace a regionální zjišťování stavu 
lesa v České republice, Švýcarsku a Německu. 
Z principů statistické inventarizace vychází i metodika 
„národní inventarizace krajiny“ uplatňovaná 
v projektu CzechTerra.

IFER se účastní činností, které přímo souvisejí 
s harmonizacemi metodik národních inventarizací 
v Evropě (COST E43) . Znalosti a zkušenosti s koncepcí 
a realizací inventarizačních projektů jsou uplatňovány 
při řešení zahraniční rozvojové spolupráce (Ukrajina, 
Vietnam) a jsou využívány i při podpoře uživatelů 
technologie Field-Map. V projektu CARBO-INVENT 
(6 FP) se IFER podílel na analýze  vícezdrojových 
inventarizačních metod využitelných pro kvantifikaci 
zásob uhlíku. Postupy statistické inventarizace byly 
využity i v tropických oblastech při opakovaných 
měřeních uhlíkové bilance (Uganda, Malajsie). 

Měření parametrů jednotlivých stromů, růstové 
modely, 3D modely stromů a porostů, metody 
sortimentace a analýzy produkčních možností

Na počátku své existence se IFER zabýval tvorbou 
růstových tabulek a růstových modelů pro 
Ministerstvo zemědělství ČR. V současné době se 
tyto zkušenosti uplatňují při tvorbě a aplikaci metod 
sortimentace porostních zásob na stojato. Velkou 
zkušeností v tomto směru byla spolupráce s VLS, s. 
p., v letech 2007-2008. 

Zakládání trvalých zkusných ploch a monitoring 
lesních rezervací

Od roku 1994 až do roku 2004 IFER řešil projekt 
Ministerstva zemědělství ČR, v rámci kterého byl 
vytvořen a spravován informační systém o lesích 
založený na soustavě poloprovozních výzkumných 
ploch (PVP) a trvalých zkusných ploch (TZP).

Získané zkušenosti pak umožňují vytvářet pro 
různé instituce koncepce a postupy pro zakládání 
a monitorování kontrolních ploch. IFER v tomto 
směru konkrétně spolupracoval s českými státními 
institucemi (LČR, s. p., SCHKO ČR - dnes AOPK, MŽP 
atd.), tak i s mezinárodními  organizacemi  (např. 
nizozemská Alterra, švédská Lund univerzita atd.).
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Zjišťování zdravotního stavu lesů, modelování 
a analýzy

V oblasti projektů vyžadujících analytické zpracování 
v prostředí geografických informačních systémů 
(GIS) IFER již v letech 1997-1998 vypracoval studii 
Poškození lesů v Národním parku Krkonoše pro  
nizozemskou společnost FACE Foundation.

Mezi další převážně analyticky orientované projekty 
patří např. formulace zásad lesnického hospodaření 
a péče o půdu s ohledem na dlouhodobou acidifikaci, 
nutriční degradaci a eutrofizaci lesních půd a na ně 
navazující rajonizace lesních půd ČR v závislosti na 
jejich acidifikaci a nutriční degradaci.

Dlouhodobě se IFER zabýval programem monitoringu 
zdravotního stavu lesních porostů na regionální 
úrovni (NP Šumava, KRNAP, NP Podyjí, Beskydy, 
Jeseníky a Brdy).

Hospodářská úprava lesa na bázi provozní 
inventarizace lesů

Pro Ministerstvo životního prostředí ČR IFER vytvořil 
a odzkoušel metodu hospodářské úpravy lesů 
v strukturně bohatých lesích a v roce 2007 vypracoval 
věcný záměr vyhlášky o lesním hospodářském 
plánování pro lesy spadající do působnosti MŽP, 
vycházející z metodiky hospodářské úpravy pro lesy 
s nepravidelnou strukturou. 

IFER se podílí i na praktickém uplatnění nových 
metod HÚL např. při tvorbě LHP pro NP Podyjí 
a při provozní inventarizaci jednotlivých LHC 
v NPŠ. Metoda byla úspěšně použita i zahraničních 
projektech – např. při zjišťování stavu lesů v lokalitě 
Nižnij Bystrij na Ukrajině.

Ekologie a chov zvěře

IFER se dlouhodobě zabývá problematikou vlivu 
zvěře na les: od roku 1995 je v pětiletých intervalech 
prováděna celorepubliková inventarizace škod 
způsobovaných zvěří v ČR (1995, 2000, 2005). 
Výsledky inventarizace sloužily pro zpracování 
rajonizace oblastí chovu spárkaté zvěře.

IFER se podrobně zabýval i ekologií vybraných druhů 
zvěře (tetřev hlušec, jelen sika, koza bezoárová ad.) 
a prováděl agroenvironmentální monitoring sloužící 
k optimalizaci mysliveckého hospodaření. IFER byl 
u zrodu metodiky pro hodnocení vlivu zvěře na 
vegetaci v systému kontrolních a zkusných ploch tzv. 
kontrolních oplocenek pro ministerstvo zemědělství 
připravil metodický postup upravující jejich zakládání 
a později i vyhodnocení výsledků, pro LČR, s. p., pak 
zpracoval výsledky prvního cyklu šetření. 
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Správa databází a vývoj speciálního software pro 
potřeby lesnictví a lesnického výzkumu 

Kromě softwaru pro sběr dat v terénu - Field-Map 
– vyvíjí IFER další databázově orientované systémy. 
V letech 1999-2001 byl vytvořen informační systém 
MONIS (MONitoring and Information System of 
the FACE Foundation). V evropských projektech 
Greenveins, EFORWOOD a EUROLAN IFER vždy 
využíval svých programátorských a systémově 
orientovaných kapacit a zabýval se vytvářením 
a správou projektových databází a podílel se na 
využívání těchto dat - na přípravě vstupních údajů pro 
modely, nebo údaje využíval přímo pro modelování. 

Ekonomika LH a oceňování lesů

Pro Ministerstvo zemědělství ČR byl v roce 1998 
vytvořen nástroj umožňující kalkulaci nákladů 
vznikajících při hospodaření v lese. Pro MZe byl také 
zpracován návrh těžebního procenta jako podkladu 
pro výpočet závazného ustanovení maximální výše 
těžeb (výsledky projektu slouží jako součást vyhlášky 
o hospodářském plánování). Pro LČR, s. p., byla 
analyzována vyhláška č. 81/1996 Sb. o způsobu 
výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na 
produkčních funkcích lesa a navržen alternativní 
postup. 

Emisní inventura a modelování

Od roku 2006 IFER pracuje na inventarizaci emisí 
a propadů skleníkových plynů v rámci Národního 
inventarizačního systému (NIS) pro sektory  
„Zemědělství“ a „Využívání krajiny, změny ve 
využívání krajiny a lesnictví“ (LULUCF).

Z prostředků Grantové agentury ČR byla v letech 
2003-2005 zpracována regionální kvantifikace zásoby 
uhlíku a modelování jejího vývoje v souvislosti se 
závazky Kjótského protokolu.

Kromě samotné inventarizace a monitoringu se 
IFER zabývá i analytickými projekty a scénářovým 
modelováním.

Ostatní projekty
Pro Ministerstvo zemědělství ČR vypracoval IFER 
v letech 1999-2002 v rámci projektu SCEFORMA 
scénáře udržitelné produkce dřeva pro různé režimy 
hospodaření v lesích a pro Ministerstvo životního 
prostředí ČR IFER v letech 2003-2007 v rámci projektu 
CzechCARBO zpracoval studii cyklu uhlíku v lesních 
ekosystémech ČR a připravil novelizovanou metodiku 
pro emisní bilanci lesů a krajiny.

Podklady pro politické rozhodování a agendu 
mezinárodních úmluv

V souvislosti s předsednictvím České republiky 
Evropské unii se zvyšuje informační potřeba ve 
všech oblastech politického rozhodování.  Jednou 
z těchto oblastí jsou mezinárodní úmluvy týkající se 
globální klimatické změny, a z toho vyplývající analýza 
adaptačních a mitigačních možností  terestrických 
ekosystémů.

Od roku 2007 působí IFER jako poradce Ministerstva 
životního prostředí ČR v otázkách sektoru lesů 
a krajiny a angažuje se v expertních skupinách 
Evropské unie v rámci chystaného českého 
předsednictví.

Od roku 2007 provádí IFER studii zaměřenou na 
adjustaci a harmonizaci metodik pro potřeby 
kvantifikace uhlíkových zásob v evropských lesích.

V letech 2002-2007 pracoval IFER pro Evropskou 
unii na projektu MEACAP zabývající se rámcovými 
úmluvami o životním prostředí a společnou strategií 
EU v zemědělství.

V roce 2004 byl pro Ministerstvo životního prostředí 
ČR zpracován projekt popisující příspěvek sektoru 
LULUCF k plnění závazků Kjótského protokolu v České 
republice.

V letech 2004-2008 se IFER účastnil COST Action E43: 
„Harmonizace národních inventur v Evropě: Postupy 
pro standardní vykazování”.
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Projekty řešené v roce 2008
Technologická a metodická podpora Státní 
inventarizace lesů Ruské federace (GIL RF) 

Projekt spočívá v dodávce kompletní technologie 
a poskytnutí expertních služeb při stanovení 
metodiky a zpracování dat ruské státní (národní) 
inventarizace lesů. Realizace projektu se dá rozdělit 
do pěti fází:

1. Dodávka samotné technologie pro zjišťování stavu 
lesu a zpracování dat - celkem bude do konce ledna 
2009 do RF dodáno 265 kompletních technologií  
(v prosinci 2008 je jich dodáno 160)

2. Přizpůsobení určitých částí technologie konkrétním 
potřebám GIL RF

3. Školení pracovníků poboček ROSLESINFORG (úřad 
pro zjišťování stavu lesa) - v roce 2008 vyškolil tým 
IFER přes 80 ruských odborníků

4. Spolupráce při koncipování a vytvoření metodiky 
inventarizace lesů (GIL) včetně pracovních postupů

5. Nezávislá kontrola kvality sběru a zpracování dat 
- v roce 2008 IFER při kontrolách odpracoval 197 
dní a zhodnotil 78 ploch na všech 13 pobočkách 
ROSLESINFORG po celé Ruské federaci

Na  tomto projektu se podílel více či méně každý 
pracovník IFER a řada externích spolupracovníků. 

Vypracování inventarizace emisí a propadů 
skleníkových plynů v rámci Národního 
inventarizačního systému (NIS) pro oblasti 
„Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny 
a lesnictví“ (LUCF/LULUCF) a „Zemědělství“

Projekt je součástí zpracování emisní bilance České 
republiky v rámci Národního inventarizačního 
systému (NIS). Projekt byl zahájen roku 2006 a je 
koncipován jako kontinuální činnost. Jeho cílem 
je stanovení bilance skleníkových plynů pro dva 
ze šesti sektorů národní inventury emisí – LULUCF 
a Zemědělství. Výstupy projektu jsou součástí 
oficiálních zpráv České republiky, které jsou dostupné 
na internetových stránkách sekretariátu Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu (www.unfccc.int).

Příspěvek sektoru LULUCF k plnění závazků 
Kjótského protokolu v České republice

Podstatou tohoto projektu je provádění expertní 
práce související s přípravou a výkonem předsednictví 
České republiky v Radě Evropské unie na základě 
mandátních smluv s MŽP.  Dr. E. Cienciala působí jako 
zástupce v expertní pracovní skupině Rady Evropské 

unie  pro sektor Land Use, Land Use Change and 
Forestry (LULUCF), zabývající se problematikou krajiny 
a lesnictví v kontextu změny klimatu, za účelem 
přípravy na výkon a vlastního výkonu předsednictví 
ČR v první polovině roku 2009.

Carbon Monitoring Campaign in FACE Projects 
(Uganda, Malajsie)

Cílem projektu je inventura dřeva/uhlíku postupně 
akumulovaného v lesích, které revitalizuje nadace 
FACE v národních parcích Kibale a Mt. Elgon v Ugandě 
a v malajském státě Sabah. Nadace FACE provádí 
rekonstrukce porostů, především pak reintrodukci 
klimaxových dřevin a zrychlení sukcese. Realizace 
projektu spočívá ve studiu podkladů, návrhu sítě 
inventarizačních ploch a sestavení metodiky, dodávce 
technologie pro sběr dat v terénu a jejich zpracování 
(Field-Map), zaškolení místních lidí pro práci s ní, 
následná nezávislá kontrola prací a pomoc při 
zpracování dat. 

Studie EEC 2152/2003 zaměřená na adjustaci 
a harmonizaci metodik pro potřeby kvantifikace 
uhlíkových zásob v evropských lesích (MASCAREF)

Na tomto mezinárodním projektu, jehož zadavatelem 
je Evropská komise - Joint Research Centre, se 
podílí celkem 10 partnerů z 10 zemí EU. IFER je 
koordinátorem tohoto týmu. Projekt si klade za cíl 
porovnat současné pracovní postupy a používané 
metodiky vykazování emisí ze sektoru krajiny a lesů 
(LULUCF) v rámci národních emisních inventur 
jednotlivých zemí EU. Má také identifikovat možnosti 
doplnění, zpřesnění a harmonizace těchto metodik 
a postupů.

CzechTerra - adaptace uhlíkových deponií v krajině 
v kontextu globální změny (SP/2d1/93/07)

CzechTerra je integračním projektem, řešícím 
adaptaci krajinných celků, resp. ekosystémů České 
republiky na probíhající globální změny klimatu. Jeho 
řešení je rozděleno do tří pracovních segmentů, IFER 
je řešitelem třetího segmentu - Rozvoj dynamické 
observační sítě poskytující informace o stavu, vývoji 
lesních ekosystémů a využití krajiny. Ten si klade 
za cíl vytvořit efektivní informační systém, který by 
byl využitelný pro potřeby hodnocení a trvalého 
sledování a vývoje terestrických ekosystémů 
a využívání území, a to na celorepublikové úrovni. 
Tomu předchází celoplošná inventarizace krajiny, 
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probíhající na dvou úrovních: vyhodnocení 
leteckých snímků pomocí rastrů a venkovní šetření. 
K samotnému sběru dat a k jejich následnému 
zpracování je využívána technologie Field-Map.

Provozní statistická inventarizace - Národní park 
Šumava, LS Srní

Nové hospodářské plány pro jednotlivá územní 
pracoviště Národního parku Šumava vychází ze zjištění 
stavu lesních ekosystémů, který se provádí metodou 
provozní statistické inventarizace.

IFER zajišťuje přípravu metodiky inventarizačního 
šetření včetně rozmístění ploch, venkovních prací 
a vyhodnocení. V roce 2008 bylo šetření realizováno 
na územním pracovišti Srní. Při tomto šetření byla 
poprvé propojena metodika provozní inventarizace 
a biomonitoringu tak, aby na sebe výsledky obou 
šetření  navazovaly a byly společně využitelné.

COST E 43 – Harmonisation of National Forest 
Inventories in Europe: Techniques for Common 
Reporting

COST E43 je důležitým příspěvkem ke sladění 
národních standardů a pracovních postupů v oblasti 
inventarizace lesů a zahrnuje jak identifikaci 
a srovnání národních postupů používaných 
v jednotlivých zúčastněných zemích, tak formulaci 
postupů pro předávání informací na mezinárodní 
úrovni. Martin Černý, Emil Cienciala a Jana Beranová 
se aktivně podíleli na jednání všech tří pracovních 
skupin této COST akce. Výsledky byly využity při 
přípravě metodiky opakovaného šetření NIL ČR, 
metodiky národní inventarizace krajiny (CzechTerra), 
GIL RF atd. 

TechInLes  2 – Spolupráce v oblasti inventarizace 
lesních ekosystémů (projekt zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR určený pro Ukrajinu)

Jde o přímé pokračování projektu TechInLes, 
uskutečněného v letech 2004-2006. Cílem projektu 
je technologická a metodická pomoc při přípravě 
národní inventarizace lesů na Ukrajině a pomoc 
při budování informační základny v ukrajinském 
lesním hospodářství. Garantem projektu z ukrajinské 
strany je Statní komise lesního hospodářství 
(GOSKOMLESCHOZ) a hlavním partnerem projektu 
byl Ukrajinský vědecko-výzkumný ústav lesního 
hospodářství a agrolesomeliorace (UKRNIILCHA) 
v Charkově a Ukrdezlisproekt (Ukrajinský Lesprojekt) 
Irpeň. 

Pilotní studie využití dat národních inventarizací 
lesů k převedení geografických informací o diverzitě 
lesů do lokální úrovně pro pět testovacích oblastí, 
pokrývajících různé geofyzikální a geobotanické 
podmínky

Na řešení tohoto mezinárodního projektu, jehož 
zadavatelem je Joint Research Centre při EU, se 
podílí 5 výzkumných institucí z České republiky 
(IFER), Itálie, Švédska, Německa a Švýcarska. Jeho 
cílem je definovat a prakticky odzkoušet postupy 
prostorové extrapolace dat statistické inventarizace 
lesů (na úrovni národních programů) se zaměřením 
na indikátory diverzity lesních ekosystémů. Projekt se 
zaměřuje na pět geobotanických zón a jako vstupních 
dat pro analýzy využívá data z programů národní 
inventarizace lesů zúčastněných států a existující 
geografická data (letecké či satelitní snímky 
a tématické lesnické či speciální mapy).

Obnova a udržitelný rozvoj lesa v komunitě Phong 
My, Vietnam

Jde o projekt zahraniční rozvojové spolupráce 
České republiky, jehož cílem je transfer znalostí 
a technologie pro oblast zjišťování stavu lesů 
a inventarizace lesů v komunitě Phong My ve 
Vietnamu. Pracovníci IFER  provedli výchozí 
analýzu potřeb vietnamské strany, následovalo 
několikatýdenní školení vietnamských specialistů 
v ČR, předání jedné sady technologie Field-Map 
a přímo ve Vietnamu poté realizace pilotního 
experimentu uplatnění poznatků za pomoci 
pracovníků IFER.

Rozšíření tisu červeného v České republice 
se zřetelem na jeho ekologickou amplitudu, 
vyhodnocení rizikových faktorů a zpracování 
komplexního návrhu opatření pro záchranu tohoto 
silně ohroženého druhu

Řešení projektu spočívá ve vytvoření předpokladů 
pro úspěšné posilování populací a reintrodukci 
tisu v oblastech jeho současného, historicky 
doloženého, případně z hlediska biotopu možného 
výskytu, podpoře efektivního využívání prostředků 
vynakládaných na záchranné programy tohoto 
rostlinného druhu s posílení právní ochrany lokalit 
s výskytem tisu červeného. Prostředkem k tomu 
je zpracování návrhu metodických postupů pro 
posilování populací a reintrodukci tisu, včetně 
návrhu dlouhodobě udržitelného diferencovaného 
lesnického hospodaření šetrného k tisu, které budou 
vycházet z výsledků výzkumu biologie, ekologie 
a rozšíření tisu získaných v rámci tohoto projektu. 
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EFORWOOD - Nástroje pro hodnocení dopadů 
lesnicko-dřevařského řetězce na trvale udržitelný 
rozvoj

Projekt EFORWOOD je plánován na čtyři roky 
a účastní se ho 38 institucí z 18 zemí EU. Jeho cílem je 
vytvořit nástroj pro podporu rozhodování použitelný 
k hodnocení příspěvku evropského lesnického 
sektoru k trvale udržitelnému ekonomickému, 
environmentálnímu a sociálnímu rozvoji. Tento 
nástroj bude měřit dopad aktivit podél celého 
lesnicko-dřevařského řetězce z pohledu všech tří 
perspektiv trvalé udržitelnosti. IFER je vedoucím 
pracovního segmentu 1.2, který spočívá ve vytvoření 
a dynamické správě údajů o dřevařských řetězcích na 
úrovni jednotlivých regionů, zemí a Evropy. 

Model sortimentace stojícího dříví pro lesní celky ve 
správě VLS, s. p.

 Předmětem řešení projektu bylo vytváření modelů 
pro zjišťování zastoupení sortimentů stojícího dříví 
v lesních porostech, a to pomocí metod terénního 
šetření a matematického modelování. Pro každou 
organizační jednotku (divizi VLS, s. p.) byl vzhledem 
k různorodosti přírodních podmínek zhotoven 
samostatný model. Součástí řešení bylo i vytvoření 
softwarové aplikace, která umožnila praktickou 
aplikaci výsledků matematického modelování ve 
spojení s databází VLS. 

Vyhodnocení vývoje fytocenóz na lokalitě 
s intenzivním pastevním tlakem vzácných druhů 
spárkaté zvěře (Pálava, obora Vřísek)

Projekt se dlouhodobě snaží podchytit význam 
pastvy kozy bezoárové  na charakter fytocenóz v BR 
Pálava a v ní se nacházející oboře Vřísek. Má za úkol 
ověřit opodstatněnost obav, že v důsledku omezení 
pastvy kozami bezoárovými po jejich odsunu do 
obory Vřísek dojde k zarůstání stepí a šíření lesa. 
Ve spolupráci s LČR a Správou CHKO Pálava probíhá 
každoroční hodnocení vývoje fytocenóz v kontrolních 
oplocenkách a mimo ně v BR Pálava a v oboře Vřísek. 
Šetření se provádí detailním fytocenologickým 
snímkováním zkusných ploch a vyhodnocením 
v souvislosti s početností zvěře. 

Technologická a metodická inventarizace lesů 
Vlámska (Belgie)

Letošní aktivity IFER v Belgii jsou pokračováním 
projektů započatých již v minulých letech. IFER dodal 
technologii a poskytl metodickou podporu několika 
belgickým institucím: Katolická univerzita v Lueven 

a Research Institute for Nature and Forest (INBO), 
Geraardsbergen.

V listopadu 2008 se IFER zúčastnil tendru na dodávku 
technologie pro vlámskou část národní inventarizace 
lesů, zatím vše nasvědčuje tomu, že výsledek tendru 
bude pozitivní (organizace: Agentschap voor Natuur 
en Bos, Brussel). 

Technologická a metodická podpora zjišťování stavu 
lesa v Rumunsku

Také v Rumunsku jsou všechny současné aktivity IFER 
pokračováním již započatých projektů. Do Rumunska 
dodal IFER technologii Field-Map do následujících 
lesnických institucí:  Forest Research and 
Management Institute (ICAS), Voluntari a Univerzita 
Suceava, lesnická fakulta.

Technologická a metodická podpora zjišťování stavu 
lesa na Ukrajině 

Vedlejším efektem řešení projektu ZRS TechInles 
-1 i 2 na Ukrajině je i zvýšený zájem ukrajinských 
lesnicky zaměřených institucí o dodávku FM 
technologie pro různé účely. Již v roce 2007 zakoupil 
Ukrdezlisprojekt 2 sady technologie Field-Map 
pro pilotní experiment národní inventarizace lesů 
Ukrajiny. V roce 2008 plánuje rozšířit dodávku o další 
dvě sady. Významným uživatelem technologie na 
Ukrajině je i UKRNIILCHA v Charkově, která se v roce 
2008 plánuje dovybavit jednou sadou technologie 
Field-Map LT. Novým uživatelem FM se v roce 2008 
stal projekt financovaný Švýcarskem s názvem 
FORZA, který ji pořídil pro své ukrajinské partnerské 
instituce. IFER všem ukrajinským uživatelům 
poskytuje technologickou pomoc při výběru 
optimální technologie a metodicky podporuje využití 
technologie v různých projektech. 

Technologická podpora projektů ministerstva 
životního prostředí v Ontariu, Kanada

Projekt byl zaměřen na  zaškolení pracovníků 
ministerstva životního prostředí v Ontariu v Kanadě 
v používání softwaru Field-Map, který si toto 
ministerstvo zakoupilo v roce 2007. Součástí školení 
byl také import stávajících dat z více než 20letého 
opakovaného šetření zdravotního stavu lesa na 
monitoračních plochách. Software Field-Map byl 
pro svoji přehlednou a srozumitelnou databázovou 
strukturu z počátku vybrán pouze pro archivaci 
a manipulaci s daty, později se ale začal používat také 
pro sběr dat a měření v terénu.
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Technologická a metodická podpora národní 
inventarizace lesů na Capo Verde

Projekt spočívá v dodávce 1 sady komplexní 
technologie Field-Map, přizpůsobení některých 
prvků na míru místním potřebám, školení pracovníků 
a poskytnutí expertních služeb při zpracování 
metodiky inventarizace lesů na ostrovech Capo 
Verde. 

Technologická a metodická podpora maďarské 
národní inventarizace lesů

Spolupráce IFER s maďarským Lesprojektem 
a výzkumným lesnickým ústavem je dlouhodobá. 
Technologie FM začala být do Maďarska dodávána 
v roce 2006. Od té doby IFER každoročně dodává 
nové hardwarové a softwarové komponenty 
a spolupracuje s oběma maďarskými institucemi 
metodicky. V Maďarsku je v současné době používáno 
25 sad technologie Field-Map (HW+SW) a software 
pro zpracování dat FMIA. V roce 2008 proběhla 
3 různě zaměřená školení uživatelů. Zakázka byla 
maďarskou stranou financována z evropských fondů.

Zaměření studánek (Magistrát hlavního města 
Prahy)

V zimním období zajišťuje IFER přesné zaměření 
studánek, které se nachází na území hlavního města 
Prahy. Výsledky slouží projektu „Pražské studánky“.

Zaměření kmenů v toku Odra (VÚV)

Už počtvrté mapoval IFER v roce 2008 pro potřeby 
Výzkumného ústavu vodohospodářského  rozmístění 
kmenů v korytě neregulovaného toku Odry na území 
CHKO Litovelské Pomoraví. 

Zaměření výzkumných ploch (VÚLHM Opočno)

Pro výzkumnou stanici VÚLHM v Opočně byly na 
začátku listopadu zaměřeny pozice stromů a pařezů 
na výzkumných plochách. 

Expertní a znalecké posouzení závěrečné zprávy 
projektu s názvem: „Zpracování návrhu metodiky 
realizace pilotního projektu ke stanovení výše lovu 
na základě stavu lesního ekosystému“ (MŽP)

Zkušenosti IFER v oblasti hodnocení vlivu zvěře na 
lesní ekosystém, byly MŽP využity při průběžném 
oponování předložené metodiky i při realizaci 
pilotního projektu. 
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Cienciala E., Apltauer J. (2008) National Greenhouse 
Gas Inventory Report, NIR (reported inventory 
2006), Chapter 7 - Land Use, Land-Use Change and 
Forestry (CRF sector 5); CHMI Praha (http://unfccc.
int/national_reports)

Cienciala E., Apltauer J. and Kučerová J. (2008) Land-
use change detection and the related soil carbon 
stock change estimation; Technical workshop on 
LULUCF reporting issues under the Kyoto Protocol, 
Ispra (Italy), 13-14. 11. 2008

Cienciala E., Apltauer J. and Kučerová J. (2008) 
LULUCF reporting on soils in the Czech Republic 
based on soil carbon maps and cadastral information; 
Workshop of WG IV of COST 639, Copenhagen 19-20. 
6. 2008

Cienciala E. (2008) Klimatické změny a lesnictví 
v národních parcích České republiky; Sborník 
rozšířených abstraktů z konference: „Management 
lesů v národních parcích ČR”,  9. – 11. 10. 2008, 
Špindlerův Mlýn

Cienciala E. (2008) Lesy, lesnictví a uhlík 
v souvislostech se změnou klimatu; Přednáška na 
semináři ČLS Význam dřevoprodukční funkce lesa pro 
životní prostředí, Praha, 2. 10. 2008

Cienciala E. (2008) Study under EEC 2152/2003 Forest 
Focus regulation on developing harmonized Methods 
for ASsessing CARbon sequestration in European 
Forests (MASCAREF); Technical workshop on LULUCF 
reporting issues under the Kyoto Protocol, Ispra 
(Italy), 13-14. 11. 2008

Cienciala E. (2008) ГИЛ РФ и требования 
международной отчетности; Prezentace na 
mezinárodním semináři „Státní inventarizace lesů 
Ruské federace“, Sankt Peterburk, 8.-9. října, 2008

Černý M. (2008) Рабочие правила ГИЛ РФ: 
Измерение/моделирование формы ствола 
и оценка пороков ствола как основа для 
определения сортиментов; Prezentace na 
mezinárodním semináři „Státní inventarizace lesů 
Ruské federace“, Sankt Peterburk, 8.-9. října, 2008

Černý М. (2008) Предварительные результаты 
независимого контроля полевых работ ГИЛ; 
Prezentace na mezinárodním semináři „Státní 
inventarizace lesů Ruské federace“, Sankt Peterburk, 
8.-9. října, 2008

Exnerová Z. (2008) National Greenhouse Gas 
Inventory Report, NIR (reported inventory 2006), 
Chapter 6 - Agriculture (CRF sector 4), CHMI Praha 
(http://unfccc.int/national_reports)

Tomppo E. and Cienciala E. (2008) COST Action E43 
Harmonisation of National Forest Inventories in 
Europe:Techniques for Common Reporting; Technical 
workshop on LULUCF reporting issues under the 
Kyoto Protocol, Ispra (Italy), 13-14. 11. 2008

Zatloukal V. Holecyová J., Kačmar M. (2008) 
Regenerace lokality výskytu tisu červeného dotčené 
výstavbou přehradní hráze Slapy; Abstrakt ve 
sborníku a poster na Pracovní konferenci České 
botanické společnosti“ 29.– 30.listopadu 2008 v Praze 

Zatloukal V., Beranová J., Černý M. (2008) Vývoj 
stavů spárkaté zvěře a jeho důsledky na stav 
lesa; přednáška na semináři a článek ve sborníku 
k mezinárodnímu semináři Škodliví činitelé 
v lesích Česka 2007/2008 Výzkumný ústav lesního 
hospodářství a myslivosti, v.v.i. 9.4. 2008

Zatloukal V. (2008) Problematika škod působených 
zvěří; Přednáška na semináři ČLS Liberec, konaná ve 
Frýdlantě v Čechách 16.4. 2008 

Zatloukal V. (2008) Tvorba porostních směsí při 
zalesňování zemědělských půd, přednáška a článek ve 
sborníku k semináři Zalesňování zemědělských půd, 
26.6. 2008 Pelhřimov 

Zatloukal V. (2008) Tvorba porostních směsí při 
zalesňování zemědělských půd; Přednáška a článek ve 
sborníku k semináři Zalesňování zemědělských půd, 
11. 11. 2008 Teplá

Prezentace, sborníky a jiné zprávy za rok 2008
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Školení realizovaná v roce 2008
Datum Instituce Místo Školitel Obsah

7.1. - 11.1. 
17.3. - 20.3.
19.10. 
18.11. - 21.11.

Central Agricultural 
Office, Maďarsko

Jílové u Prahy, 
Budapešť

Martin Černý 
Petr Blažek 
Petr Kneblík

Metodická 
a technologická 
podpora NIL 
Maďarska 

14.1. - 18.1. 
7.4. - 11.4.

Terénní skupiny projektu 
Czech Terra,  
Česká republika

Jílové u Prahy Radek Russ
Radim Seydl
Mirek Michalec
Pavel Málek

Metodika sběru dat 
na inventarizačních 
plochách v projektu 
CzechTerra

21.1. - 6.2. 
9.3 - 20.3.

Uganda Wildlife Autority, 
FACE Foundation,  
Uganda  

Kibale Radek Russ Metodika 
monitoringu uhlíku, 
kontroly, zpracování 
dat 

27.1., 26.6., 
19.8., 16.10., 
12.11.

Vojenské lesy a statky, 
s.p., Česká republika 

Ředitelství 
a divize VLS, 
s. p.

Jan Apltauer Využití software 
„Sortimentace“ 
v praxi VLS, s. p.

11.2 - 15.2. Ministry of Enviroment,  
Kanada

Toronto Petr Blažek Technologická 
podpora, využití 
FM v projektech 
ministerstva 

18.2. - 21.2. 
14.7. - 18.7. 

Swiss Federal Institute 
for Forest, Snow and 
Landscape Research,  
Švýcarsko

Jílové u Prahy,
Birmensdorf

Petr Blažek Využití FM 
v projektech WSL 
školení FM

11.3. - 12.3.
1.4. - 4.4. 

Irish Forest Service,  
Irsko

Dublin, Irsko 
Jílové u Prahy 

Martin Černý Využití technologie 
FM v taxaci 

7.4. - 11.4. TechInLes,  
Ukrdizlesproekt,  
Ukrajina 

Jílové u Prahy Martin Černý 
Radek Russ  
Petr Blažek

Zpracování dat NIL 
pomocí FMIA

7.4. - 20.4. Centrlesproekt,  
Ruská federace 

Jílové u Prahy Radek Russ Pracovní postupy 
Státní inventarizace 
lesů Ruské federace

13.5 - 15.5. Universität für 
Bodenkultur Vien, 
Rakousko

Vídeň Petr Blažek,
Radim Seydl

Školení FM s Angle 
Encoderem 

16.5. Nationalpark Byerische 
Wald, Německo

Bayerisch 
Eisenstein

Radek Russ,
Mirek Michalec

Školení FM, 
metodická podpora

20.5 - 21.6. 
18.8. - 24.10. 
1.12. - 14.12. 

Roslesinforg, 
Ruská federace 

Moskva, 
Novosibirsk,  
13 poboček

Martin Černý
Radek Russ 
Petr Blažek 
Pavel Málek 
Pavel Moravčík 
Mirek Michalec 
a další

Technologie FM při 
terénním sběru dat 
dat v GIL RF.  
Kontroly kvality 
terénních šetření  
Zpracování dat GIL 
RF

17.7., 4.8., 
15.9.

Helveta, Velká Británie Jílové u Prahy, 
Oxford 

Martin Černý Využití FM ve 
společných 
projektech 
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6.9. - 22.9 FIPI Hanoj, SubFIPI Hue, 
Vietnam 

Vietnam Petr Blažek,
Radim Seydl

Ukázkový projekt 
inventarizace lesních 
ekosystémů

5.9. - 2.10. Lesnická fakulta 
Petrohrad,
Stanislav Sokolov, 
Ruská federace 

Jílové u Prahy Radek Russ 
Martina Roubalová 

Studijní pobyt 
zaměřený na 
pokročilé využívání 
technologie FM

15.9. Zemědělská univerzita 
v Krakově, Polsko

Jílové u Prahy Pavel Málek 
Martina Roubalová 

Školení ve využití 
technologie FM

24.9. - 26.9. EFORWOOD, 
Evropská unie  

Jílové u Prahy Martina Roubalová  
Petr Kneblík

Školení uživatelů 
klientské aplikace

29.9. - 10.10. Jihočeská univerzita 
Hana Vinčíková,  
Česká republika 

Jílové u Prahy Jana Kučerová Využití technologie 
FM při klasifikaci 
leteckých snímků

3.11. - 6.11. TechInLes, 
Ukrdezlisproekt, 
Ukrajina 

Jílové u Prahy Martin Černý  
Martina Roubalová 
Radek Russ 
Petr Kneblík  
Petr Blažek

Využití technologie 
FM při inventarizaci 
lesů, informační 
standard lesního 
hospodářství 

8.11. - 20.11. Centrlesproekt, 
Roslesinforg,
Ruská federace

Jílové u Prahy Martin Černý 
Radek Russ 

Zpracování dat GIL 
RF – příprava 

16.12 ÚHÚL Brandýs nad 
Labem, Česká republika 

Jílové u Prahy Petr Blažek 
Petr Müller 

Nové hardwarové 
možnosti využitelné 
pro technologii FM
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Účast ve veřejných soutěžích v roce 2008

Noví uživatelé technologie Field-Map v roce 2008
Země Instituce Využití

Kapverdy
Ministerstvo životního prostředí 
a zemědělství

Národní inventarizace lesů Kapverd

Irsko
Lesnický environmentální výzkumný ústav, 
Ltd.

Lesnický výzkum

Švýcarsko Švýcarský federální výzkumný ústav WSL Lesnický výzkum

Itálie Univerzita v Tuscia Lesnický výzkum, inventarizace lesa, výuka

Polsko Zemědělská univerzita v Krakově Lesnický výzkum, inventarizace lesa, výuka

Ukrajina FORZA Projekt rozvoje lesa v zakarpatské oblasti

Chorvatsko Univerzita v Záhřebu Lesnický výzkum, inventarizace lesa, výuka

Česká republika Jiří Zahradníček (soukromý lesník) Hospodářská úprava lesa 

Země Instituce Účel Výsledek soutěže 

Česká republika Vojenské lesy a statky, s. p. Veřejná zakázka „Sortimentní 
modely“

IFER

Česká republika Ministerstvo zemědělství ČR Veřejná zakázka „Spolupráce 
v oblasti inventarizace lesních 
ekosystémů (Ukrajina)“

IFER

Polsko Zemědělská univerzita, Krakov Dodávka technologie Field-Map IFER

Česká republika Národní agentura pro 
zemědělský výzkum

Veřejná soutěž VaV „Praktické 
ověření alternativní metody 
tvorby lesních hospodářských 
plánů na podkladě provozní 
inventarizace v hospodářských 
lesích“

IFER na 85. místě 
nefinancováno

Belgie Agentschap voor Natuur en 
Bos

Dodávka technologie Field-Map  
pro Národní inventarizaci lesů 
Vlámska

IFER

Česká republika FSC ČR, Norské fondy Zavádění hospodaření podle 
standardu FSC v České republice

IFER

Montenegro Lucemburská agentura pro 
rozvojovou spolupráci 

Poradenský tým pro Národní 
inventarizaci lesů Monetenegra

GeoFIS Ltd. 
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uživatelé Field-Mapu Field-Map používán v národní inventarizaci lesů
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Zaměstnanci
31 stálých zaměstnanců
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Na počátku své existence měl Ústav pro výzkum 
lesních ekosystémů čtyři zaměstnance, během 
necelých patnácti let fungování IFER se pak jejich 
počet ustálil na zhruba dvaceti. Vytvořilo se poměrně 
stabilní jádro zaměstnanců – 14 pracovníků je v IFER 
zaměstnáno dále než 10 let. 

Za celou dobu existence prošlo IFER přes padesát 
pracovníků. Kromě stálých zaměstnanců je potřeba 
přijímat na terénní práce sezónní pracovní síly.  

Velká většina zaměstnanců má odborné 
vysokoškolské vzdělání - jsou mezi nimi lesní, 
krajinní a zemědělští inženýři, programátoři či 
biologové. Dále IFER zaměstnává několik technických 
a administrativních pracovníků. 

Do IFER přicházejí pracovat zkušení vědečtí 
pracovníci, kteří svoji kvalifikaci nabyli především 
v zahraničí a snaží se ji uplatnit v podmínkách 
naší republiky, tak i čerství absolventi vysokých 
škol, kterým zatím chybí zkušenosti, ale mají 
chuť intenzivně pracovat a podílet se na dobrých 
výsledcích.

IFER se snaží praktikovat vstřícnou personální politiku 
- zaměstnancům hradí kursy angličtiny a ruštiny 
a podporuje je v případě zájmu o doktorské studium. 
Samozřejmostí je pružná pracovní doba, vysoké 
zastoupení žen, možnost pracovat z domova či na 
zkrácený úvazek.  

V roce 2008 zaměstnával IFER na stálý pracovní 
poměr  31 pracovníků, dalších 7 pak formou 
krátkodobých smluv.
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Ing. Martin Černý, CSc. - jednatel společnosti

Martin Černý ukončil svá doktorská studia na České zemědělské akademii v roce 
1990. Od roku 1984 pracuje jako výzkumný pracovník v oboru produkční ekologie 
lesa, věnuje se např. koloběhu látek v ekosystémech, monitoringu zdravotního 
stavu lesa, modelování růstových procesů ad. V roce 1991 byl zakládajícím členem 
skupiny, která dala vzniknout Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů (IFER) a od té 
doby je jejím jednatelem a jediným statutárním zástupcem. Během svého působení 
v IFER se zásadně podílel na vývoji technologie Field-Map a byl garantem mnoha 
českých i mezinárodních výzkumných projektů.  

Vedení společnosti

RNDr. Jana Beranová – výkonná ředitelka společnosti 

Jana Beranová dokončila svá studia oboru ochrana životního prostředí na 
Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity v Praze v roce 1986. Poté pracovala 
několik let ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Jílovišti-
Strnadech v oblasti ochrany lesa. V roce 1995 začala pracovat v IFER, v roce 1998 se 
stala jeho výkonnou ředitelkou. Kromě činností souvisejících s řízením chodu ústavu 
se věnuje i výzkumným projektům řešených v ČR i zahraničí - především z oblasti 
biodiverzity, zdravotního stavu lesů, zjišťování škod zvěří, biogeochemie ad. 

Doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D. - produkční ekologie lesa a lesnická politika

Emil Cienciala zakončil doktorát na Švédské univerzitě zemědělských věd v Uppsale, 
na níž se v roce 1999 rovněž stal docentem v oboru ekologie lesa. V IFER, kde 
pracuje od roku 2000, se věnuje produkční ekologii lesa a uhlíkové bilanci lesních 
ekosystémů. Je technicky odpovědný za vykazování emisní bilance sektoru zahrnující 
krajinu a lesnictví v rámci národní emisní inventury České republiky. Je členem 
několika mezinárodních profesních organizací a působí jako odborný oponent 
a expert pro české státní organizace. V rámci své pedagogické činnosti přednáší na 
JČU v Českých Budějovicích a UK v Praze.

Ing. Bohumila Černá – ekonomika a obchod

Bohumila Černá vystudovala lesnickou ekonomiku na Lesotechnické Akademii 
v Petrohradě. Od založení společnosti vede ekonomické záležitosti IFER jako hlavní 
ekonom. Navíc je zodpovědná za veškerou účetní agendu. Podílí se na přípravě 
projektových rozpočtů a finančním plánování obou společností.

V čele IFER stojí statutární zástupce - jednatel společnosti, vnitřní chod společnosti řídí výkonná ředitelka.

Organizační struktura je postavena tak, aby IFER dokázal především pružně reagovat na aktuální požadavky 
zadavatelů projektů. V rámci IFER vznikla během rozvoje firmy jednotlivá oddělení vytvářející vertikální 
strukturu, ta se kombinuje s horizontální strukturou vázanou na řešené projekty. Oddělení ale spíše 
reprezentují jednotlivá dlouhodobá odborná zaměření firmy, nepředstavují pevný rámec organizační struktury. 
Řešitelské týmy, vznikající při řešení konkrétních projektů, představují proměnlivou, ale klíčovou stránku 
organizační struktury. Sestavují se ke každému projektu zvlášť a jsou do nich vybíráni pracovníci průřezově 
z různých oddělení podle zaměření, které je potřebné k řešení daného projektu.
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Kmenoví zaměstnanci
Ing. Martina Roubalová 

Martina Roubalová ukončila v roce 1989 studia na Stavební fakultě ČVUT, obor automatizované 
systémy řízení. Do roku 1991 pak pracovala ve Výzkumném ústavu výstavby  a architektury. Od 
roku 1998 pracuje ve IFER, kde se zabývá především zpracováním dat, vytvářením a správou 
databázových aplikací, tvorbou instalací a manuálů a licencováním softwaru. 

Ing. Radek Russ 

Radek Russ dostudoval v roce l998 obor lesní inženýrství na České zemědělské univerzitě 
v Praze. Ihned poté nastoupil do IFER na pozici asistenta výzkumu. Po deseti letech  práce 
v IFER se řadí mezi zkušené samostatně působící výzkumné pracovníky. Podílí se především na 
přípravách metodických postupů a databázových struktur pro řešení inventarizačních projektů. 
Zabývá se matematicko-statistickým zpracováním dat z inventarizačních šetření. 

Ing. Petr Blažek 

Po dokončení Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze v roce 1999 nastoupil 
do IFER jako asistent výzkumu. Od roku 2001 se účastní vývoje technologie pro počítačem 
podporovaný sběr dat v terénu (Field-Map). Počínaje rokem 2003 pracuje kromě testování 
Field-Mapu také na jeho prodeji, vývoji, propagaci, školení a na technické podpoře. Již několik 
let se podílí na řešení řady zahraničních projektů.

Ing. Petr Kneblík

Absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické (specializace počítače) a Vysokého učení 
technického, Fakulty elektrotechniky a informatiky v Brně. Od prosince 2003 pracuje v IFER 
později v IFER-MMS jako samostatný pracovník pro vývoj software. Specializuje se na vývoj 
grafických a databázových aplikací pro Windows a mobilní platformu Pocket PC s použitím 
programovacích prostředí Delphi a Visual Studio.

Ing. Vladimír Zatloukal 

Vystudoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Prošel několika pracovními 
pozicemi v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa (projektant, samostatný vývojový pracovník, 
vedoucí útvaru HÚL a ekologie lesa), na Ministerstvu zemědělství ČR (ředitel odboru státní 
správy lesů a myslivosti) a Správě NP a CHKO Šumava (vedoucí útvaru ochrany přírody, 
náměstek ředitele). Od roku 2004 pracuje v IFER. Specializuje se na hospodářskou úpravu lesů. 

Ing. Jan Apltauer 

V roce 2001 zakončil studia na lesnické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzitě 
v Brně, od roku 2003 pracuje v IFER. Podílel se na řešení projektů zabývajících se lesnickým 
hospodařením, vlivem zvěře na lesní ekosystémy a projektů zaměřených na cyklus uhlíku 
v ekosystémech. Počínaje rokem 2007 spolupracuje na vytvoření funkčního nástroje pro 
sortimentaci zásoby lesních porostů nastojato.

Ing. Zuzana Exnerová 

Studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, Fakultě technologie ochrany prostředí 
zakončila v roce 1992. Po krátké praxi ve státní správě začala v roce 2003 pracovat jako 
výzkumná asistentka v IFER, oddělení ekosystémových procesů. Účastní se řešení projektů 
zaměřených na problematiku zásob uhlíku a biomasy v lesnictví a zemědělství. Je také technicky 
zodpovědná za sektor Zemědělství při sestavování Národní emisní inventury České republiky. 

Ing. Petr Vopěnka 

Vystudoval Lesnickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. Ve společnosti IFER 
začal pracovat v roce 2001 na pozici asistenta výzkumu a později vedoucího oddělení GIS. 
V současné době zastává pozici projektového manažera. Specializuje se na využití geografických 
informačních systémů a dálkového průzkumu země v lesnictví. 
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Další dlouhodobí zaměstnanci a externí spolupracovníci

Zaměstnanci, kteří nastoupili v roce 2008
Ing. Ladislav Hemer

Ladislav Hemer je lesní inženýr, který 
zajišťuje sběr dat v terénu.

Ing. Jana Holecyova, Ph.D.

Jana Holecyová je zemědělská inženýrka, 
která se podílela na výzkumné činnosti.

Ing. Pavol Kapusta

Pavol Kapusta je lesní inženýr, který zajišťuje 
sběr dat v terénu a GIS podporu projektů.

Ing. Petr Müller

Petr Müller je lesní inženýr s mezinárodními 
zkušenostmi. V IFER se zabývá obchodní 
činností.

Ing. Miroslav Michalec

Miroslav Michalec je lesní inženýr, který 
samostatně zajišťuje sběr dat v terénu. 
S IFER spolupracuje od roku 1994. 
V současné době jako externista 

Ing. Pavel Moravčík

Pavel Moravčík je lesní inženýr, který 
provádí expertní činnost pro GIL Ruské 
federace. S IFER spolupracuje od roku 
1994, v současné době jako externista.

Ing. Jan Pařez

Jan Pařez je lesní inženýr, který se 
dlouhodobě zabývá výzkumem 
v oblasti produkční ekologie lesa. S IFER 
spolupracuje od roku 1994.

Ing. František Havránek, CSc.

František Havránek je zemědělský inženýr. 
Zabývá se výzkumem v oblasti ekologie 
a chovu zvěře. S IFER spolupracuje od roku 
1995.

Bc. Šárka Holá

Šárka Holá studovala ochranu životního 
prostředí v Ústí nad Labem. V IFER se 
zabývá grafickou úpravu dokumentů a GIS 
podporu výzkumných projektů. V IFER je 
zaměstnaná od roku 1995.

Vladislav Kopecký

Vladislav Kopecký zajišťuje technickou 
podporu všeho druhu již od roku 1997. 
V současné době jako externista. 

Pavel Málek

Pavel Málek samostatně zajišťuje sběr dat 
v terénu. V IFER je zaměstnaný od roku 
1999. V současné době jako externista.  

Ing. Jana Walterová

Jana Walterová je inženýrkou ekonomie. 
V IFER od roku 2004 připravuje účetní 
doklady a vede personální agendu.

Ing. Jana Kučerová

Jana Kučerová je inženýrkou krajinné 
ekologie. Zajišťuje GIS podporu 
výzkumných projektů. V IFER je 
zaměstnána od roku 2007.

Ing. Petr Litschmann

Petr Litschmann je lesní inženýr. Zajišťuje 
sběr dat v terénu. V IFER pracuje od roku 
2007.

Bc. Radim Seydl

Radim Seydl vystudoval krajinnou ekologii 
na ČZU v Praze. Zajišťuje obchodní činnost 
a správu technologií. V IFER je zaměstnán 
od roku 2007.

Olga Boušková

Olga Boušková se účastní sezónního sběru 
dat v terénu. S IFER spolupracuje od roku 
1994

Dušan Procházka

Dušan Procházka se účastní sezónního 
sběru dat v terénu. S IFER spolupracuje od 
roku 1994

Ing. Anne-Laure Pecheur

Anne-Laure Pecheur je lesní  inženýrka.  
Zabývá se marketingovou činností ve 
frankofonních oblastech.

Ing. Pavla Rusnáková

Pavla Rusnáková je lesní inženýrka. Zabývá 
se uplatněním výzkumné činnosti IFER 
v lesnickém provozu.

Ing. Pavel Tájek

Pavel Tájek je inženýr elektro. Zajišťuje sběr 
dat v terénu.
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Ekonomika
50 miliónů Kč obratu
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Ekonomická situace IFER je dokladována součtem ekonomických výsledků obou firem. 

Příjmy a výdaje

Příjmy a výdaje
(v tis. Kč)

Od roku 2005 firmy vykazují celkem stabilně rostoucí příjmy i výdaje. Technologická podpora maďarské národní 
inventarizace lesů a počátek spolupráce s ruskou GIL způsobil nárůst obratu v roce 2007.

Jedna z dodávek hardwaru do Ruska připravená k expedici.

31 133

51 370

40 729

25 950
31 133

23 711 25 825

2005 2006 2007

Příjmy celkem

Výdaje celkem
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16% 

64% 

17% 

3% 

prodej software 

služby 

prodej zboží 

ostatní 

13% 

68% 

10% 

9% 
21% 

38% 

39% 

2% 

2005       2006           2007 

16% 

42% 8% 

22% 

12% 
22% 

36% 9% 

21% 

12% materiál, energie, zboží 

mzdy včetně pojištění 

cestovné 

služby 

ostatní 

39% 

24% 5% 

15% 

17% 

2005       2006           2007 

Příjmy rozdělené podle typu

Výdaje rozdělené podle typu

Složení příjmů se v roce 2007 výrazně změnilo ve prospěch prodeje na úkor služeb. Podobné složení příjmů 
se očekává i v roce 2008. 

Objem příjmů z prodeje softwaru se mezi lety 2006 a 2007 zdvojnásobil a objem prodeje hardwaru se ve 
stejném období zvýšil čtyřnásobně. Absolutní výše příjmu ze služeb zůstává během posledních let na stejné 
úrovni, nicméně podíl tohoto příjmu na celkových příjmech společností klesá.

Celkem  stabilní skladba výdajů se v roce 2007 změnila v souvislosti s nárůstem objemu obchodu s hardwarem 
(Maďarsko). Podobně ovlivní skladbu výdajů v roce 2008 a 2009 dodávka technologie do Ruské federace.

Příjmy (tis. Kč) 2005 2006 2007

Prodej software 3 426 4 997 10 638

Služby 17 722 19 971 19 466

Prodej zboží 2 535 5 285 19 936

Ostatní 2 267 880 1 330

Celkem 25 950 31 133 51 370

Výdaje (tis. Kč) 2005 2006 2007

Materiál, energie, zboží 3 812 5 583 15 925

Mzdové výdaje včetně pojištění 9 941 9 186 9 932

Cestovné 1 981 2 254 2 138

Služby 5 236 5 571 6 019

Ostatní 2 741 3 231 6 716

Celkem 23 711 25 825 40 729
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15 480

Field-Map
(obrat z prodeje v tis. Kč)

3 745 4 239
6 000

2005 2006 2007 2008

200

241

Field-Map LT
(obrat z prodeje v tis. Kč)

44 37

2005 2006 2007 2008

3 000

Inventory Analyst
(obrat z prodeje v tis. Kč)

0
329 283

2005 2006 2007 2008

665

788

Technická podpora
(obrat z prodeje v tis. Kč)

132
202

2005 2006 2007 2008

43 

55 

Školení 
(obrat   z   prodeje   v   tis.   K č ) 

0 0 

2005 2006 2007 2008 

60 778

Hardware
(obrat z prodeje v tis. Kč)

3 352 3 928 5 062

2005 2006 2007 2008

Údaje za rok 2008 představují předběžná data k 1. 12. 2008.

Obrat obchodního oddělení

Grafy dokumentují dynamický rozvoj prodeje softwarových produktů Field-Map. Nárůst prodeje Field-Map 
v roce 2007 a 2008 a Field-Map Inventory Analyst v roce 2007 je odrazem úspěšných obchodů s Maďarskem 
a Ruskem. Stabilní rozvoj prodeje Field-Map zajistilo v roce 2008 osm nových uživatelů.

Příslibem do budoucna je celkem rovnoměrný nárůst obratu související s technologickou podporou zákazníků 
a školeními. Nepřekonatelným se v tuto chvíli zdá být obrat z prodeje hardware v roce 2008, který je odrazem 
dvou velkých dodávek do Ruské federace.
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Výhled do 
roku 2009
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V oblasti výzkumných projektů bude IFER v roce 2009 
pokračovat v již započatých projektech rozvojové 
spolupráce TechInLes – 2 (Ukrajina) a Obnova lesa 
v provincii Phong My (Vietnam).  

Rok 2009 je závěrečným rokem velkého evropského 
projektu EFORWOOD financovaným Evropskou 
komisí. Hlavním úkolem IFER v projektu je vytvoření 
a správa centrální databáze projektu. V roce 2009 se 
bude konat mezinárodní konference, na které budou 
výsledky tohoto projektu prezentovány potenciálním 
uživatelům. 

Do třetího roku řešení vstupuje projekt CzechTerra 
(projekt VaV financovaný MŽP). Úkolem IFER bude 
dokončit a vyhodnotit klasifikaci leteckých snímků 
a dokončit sběr dat na inventarizačních plochách. 

Pokračovat bude naše spolupráce se Správou NPŠ při 
provozní inventarizace tentokrát na LHC Borová Lada. 
Objem terénních prácí bude větší než v předchozích 
letech. 

Do předposledního roku řešení vstupuje i projekt 
„Rozšíření tisu červeného v České republice“. Aktivity 
projektu se soustředí na dokončení terénních prací. 

Stejně jako v předchozích letech bude IFER 
zpracovávat inventarizace emisí a propadů 
skleníkových plynů v rámci Národního 
inventarizačního systému NIS (projekt ČHMÚ) 
a předáním výsledků bude ukončena práce na 
harmonizaci  evropských metodik pro kvantifikaci 
uhlíku v rámci projektu MASCAREF (JRC).

Výzkumná část IFER
V roce 2009 započne řešení projektu „Zavádění 
ekologicky šetrného hospodaření podle standardu 
FSC v České republice“,  v rámci něhož bude ustaven 
a zprovozněn systém biomonitoringu v KRNAP.  
V dubnu bude zahájen nový projekt financovaný 
Evropskou komisí v rámci FP7 s akronymem 
„MOTIVE“. Předpokládá se, že IFER  naváže na 
své zkušenosti získané v projektech Greenveins 
a EFORWOOD a bude se podílet na vytváření 
databázových aplikací, správě dat, modelování apod. 

V první polovině roku 2009 bude Česká republika 
předsedat Evropské unii. Do předsednictví bude 
formou expertní činnosti pro MŽP v oborech 
klimatická změna a ochrana biodiverzity zapojen 
i IFER.  

Pokračovat by měla i spolupráce IFER s Ruskou 
federací (ROSLESINFORG). Objem spolupráce je 
v tuto chvíli v jednání. Každopádně se opět bude 
jednat o velký projekt, do kterého bude zapojena 
řada stálých i externích pracovníků IFER. Předpokládá 
se, že IFER bude opět zajišťovat školení terénní 
týmu, kontroly kvality terénních prací a metodickou 
podporu.  

O dalších projektech se zatím jedná, případně se 
chystá jejich vyhlášení formou veřejných soutěží. 
V jednání je opakování inventarizace škod zvěří pro 
všechny divize VLS, s. p. a příprava čtvrtého cyklu   
celorepublikové inventarizace škod zvěří.  IFER znovu 
podá návrh projektu zaměřeného na alternativní 
metody tvorby lesních hospodářských plánů do 
Národní agentury pro zemědělský výzkum. 

V první polovině roku IFER začne používat nové 
logo a přejde na novou grafickou úpravu firemních 
tiskovin. Zároveň bude mít od ledna 2009 k dispozici 
celé horní patro pronajaté budovy v areálu První 
jílovské a.s.

IFER bude nadále budovat a rozvíjet svoji pozici 
nezávislé, flexibilní a spolehlivé výzkumné i obchodní 
společnosti.   

Organizace společností
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Stejně jako v letošním roce i v tom příštím se očekává 
největší objem obchodních aktivit na ruském trhu 
v souvislosti s technologickou podporou národní 
inventarizace lesů Ruské federace. V lednu 2009 
musí být realizována dodávka dalších 100 kompletů 
technologie FM. 

Na konci roku 2008 nás ruská strana vyzvala ke 
spolupráci při přípravě tendru na dodávku dalších 175 
technologických kompletů Field-Map. Termín podání 
tendru je 14. ledna 2009. Dodávka by v případě 
úspěchu byla realizována v polovině roku 2009. 

V České republice se jedná o obnově technologie 
FM, kterou Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
využívá pro IL v ČR. S obnovou technologie počítá 
i Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 
Pokračují jednání s několika institucemi v Evropě, 
které se zajímají o možnost využití technologie 
Field-Map pro své projekty. Jde např. o francouzské 
ONF (Státní lesy Francie), belgické Agentschap voor 
Natuur en Bos (Vlámsko) a rakouskou univerzitu 
BOKU. Kromě toho IFER velice usiluje o to, aby se stal 
dodavatelem technologického řešení pro nový cyklus 
německé Národní inventarizace. 

Obchodní část IFER
V Asii budou pokračovat aktivity v Malajsii, kde již 
v lednu proběhne školení pro IshanTech (obchodní 
partner IFER). V jednání je dodávka technologie 
Field-Map pro Forest Research Institute of Malaysia 
a universitu v Sabah. Kromě toho pokračují obchodní 
aktivity IFER ve Vietnamu.  

V Africe se IFER orientuje na projekty, kde by bylo 
možné technologii využít pro zjišťování stavu lesních 
ekosystémů. Zahájena byla spolupráce s Forest 
Ressource Management France na projektech 
inventarizace uhlíkových zásob v Kongu, Středoafrické 
republice a Gabonu.

V Jižní Americe pokračují obchodní aktivity v Peru  
a v plánu je i spolupráci s francouzskou expertní 
kanceláří na projektech inventarizace zásob uhlíku 
v Brazílii.

IFER se v roce 2009 opět bude více věnovat aktivní 
marketingové činnosti. Byl proto posílen obchodní 
tým IFER a v polovině příštího roku plánujeme 
prezentaci technologie Field-Map na konferenci 
IUFRO v Kanadě. 

35



36



©2008 IFER, Česká republika




