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Patnáct let. Tolik času letos 
uplynulo od založení IFER – Ústavu 
pro výzkum lesních ekosystémů, 
a sluší se tedy ohlédnout nejen 
za letošním rokem, ale i za celým 
obdobím existence IFER.

Jestliže je pravdou, že  
v EU nepřežije 95 % malých  
a středních firem pátý rok svého 
života (Ekonom 26/2008), pak 
základním úspěchem je to, že 
jsme tu i po trojnásobně dlouhé 
době a nechystáme se končit. 
Daří se držet dlouhodobý trend 
diverzifikace zákazníků a zdrojů 
financování s narůstajícím podílem 
těch zahraničních, a přitom 
zachovat oborové zaměření. 
Držíme se svého „kopyta“  
v oblasti produkční ekologie lesa 
a krajiny a dlouhodobě budujeme 
IFER jako výzkumně-inženýrskou 
firmu. Projekty aplikovaného 
i základního výzkumu řešené 
pro MŽP, MZe, GAČR, rámcové 

programy EU, JRC, irský COFORD  
a další zadavatele jsou 
kombinovány se službami 
poskytovanými dalším nejrůznějším 
uživatelům s dodávkami ucelené 
technologie pro počítačem 
podporovaný sběr terénních 
dat. Za velký úspěch posledního 
období považuji nárůst zakázek 
zpracovávaných přímo pro 
soukromé vlastníky lesů a lesní 
hospodáře.

Rok 2009 byl dalším rokem velmi 
intenzivní práce - především 
tvůrčího soustředění, kdy jsme 
se obráceni dovnitř zaměřili na 
akumulaci výzkumných výsledků, na 
vytváření nových produktů a typů 
služeb. 

Nezbývá než věřit, že v příštím 
roce, v roce prezentací, výstav  
a aplikačních projektů v řadě zemí, 
najdou nahromaděné výsledky 
uplatnění.

Úvodní slovo

Ing. Martin Černý, CSc.
jednatel
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IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.

Společnost byla založena 18. května 1994 a je 
zapsána do Obchodního rejstříku u Krajského soudu 
v Plzni, oddíl C, vložka 5091.

Adresa provozovny: 
Areál 1. Jílovské a.s., 
254 01 Jílové u Prahy,
Česká republika

Sídlo: 
Strašice 299, 
338 45 Strašice, 
Česká republika

IČO: 00883921
DIČ: CZ00883921

www.ifer.cz

IFER - Monitoring and Mapping Solutions, s. r. o.

Společnost byla založena 24. května 2005 a je 
zapsána do Obchodního rejstříku u Krajského soudu 
v Plzni, oddíl C, vložka 17306.

Adresa provozovny: 
Areál 1. Jílovské a.s., 
254 01 Jílové u Prahy,
Česká republika

Sídlo: 
Strašice 299, 
338 45 Strašice, 
Česká republika

IČO: 26391040 
DIČ: CZ26391040

www.field-map.com

Popis, identifikace a historie 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, bilanci 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. 

Historie Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů se 
datuje od počátku roku 1992, kdy se skupina čtyř 
pracovníků rozhodla odejít z Výzkumného ústavu 
lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM Jíloviště-
Strnady) a zahájit samostatnou činnost. V roce 1994 
tato skupina založila společnost IFER, s. r. o.  a v roce 
1996 přesunula své sídlo do Jílového u Prahy.  

V průběhu své existence IFER získal mnoho 
teoretických znalostí i praktických zkušeností, jež mu  
umožňují dlouhodobě vyvíjet metodiku statistické 
inventarizace lesa, a v přímé návaznosti na ní také 
komplexní technologii počítačem podporovaného 
sběru dat a jejich zpracování – 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.
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Přes 220 projektů

5



IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů od svého vzniku do současnosti řešil již více než 220 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. V posledních několika letech 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, správa databází 
a vývoj SW pro lesnictví. Dlouhodobě se IFER také zabývá problematikou klimatické změny, a s tím souvisejícím 
monitoringem zásob uhlíku a inventurou emisí skleníkových plynů. V současnosti se IFER více soustředí na 
programovou podporu taxace a zjišťování produkčních možností lesa.

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. Podle toho 
lze činnosti a projekty, kterými se v současnosti IFER ve významnější míře zabývá, rozdělit do následujících 
skupin.
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Zjišťování objemu a sortimentace stojících stromů

Nalezení efektivních postupů umožňujících zjistit 
objem kmene i jednotlivých sortimentů u stojících 
stromů je jednou ze základních dendromentrických 
úloh a toto téma patří mezi ty základní, které 
řeší IFER od svého vzniku až do současnosti. Na 
počátku své existence se tak IFER úspěšně 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 2007-2009, pro které IFER vyvinul 
v současnosti již plně využívanou programovou 
podporu sortimetace těžebního fondu.

Monitoring lesních rezervací 

Mezi lety 1994 a 2004 IFER vytvořil a spravoval pro 
MZe ČR informační systém o lesích založený na 
soustavě poloprovozních výzkumných ploch (PVP) 
a trvalých zkusných ploch (TZP). Získané zkušenosti 
pak umožňují vytvářet pro různé instituce postupy 
při zakládání a monitorování kontrolních ploch. IFER 
tak spolupracoval např. s LČR, s. p., SCHKO ČR - dnes 
AOPK, MŽP atd., a s mezinárodními organizacemi jako 
je nizozemská Alterra, švédská Lund univerzita, Forest 
Research Institute of Malaysia, ANB - Agentschap 
voor Natuuren Bos v Belgii ad. 

Hodnocení zdravotního stavu lesů 

Mezi významné projekty z této oblasti patřila  
v historii IFER např. formulace zásad lesnického 
hospodaření a péče o půdu s ohledem na 
dlouhodobou acidifikaci, nutriční degradaci  
a eutrofizaci lesních půd či navazující rajonizace 
lesních půd ČR v závislost na jejich acidifkaci 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). Do této skupiny se 
v r. 2009 zařadil i pětiletý projekt Lesnická adaptační 
strategie pro měnící se prostředí v podmínkách 
Moravskoslezských Beskyd (LASPROBES), zjišťující stav 
a dynamiku lesních porostů v této oblasti.

Hodnocení vlivu zvěře na les 

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).  
V r. 2009 proběhly přípravné práce pro čtvrté 
opakování celého cyklu měření, které by se mělo 
uskutečnit letos. Inventarizaci škod zvěří prováděl 
IFER také pro VLS, s. p., na všech jeho divizích, a to 
v letech 2006 a 2009. Portfolio služeb IFER v této 
oblasti rozšířil v r. 2009 projekt znaleckého ocenění 
škod zvěří v oboře Aglaia.
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Hospodářská úprava lesa 

IFER se v minulosti podílel na praktickém uplatnění 
nových metod HÚL např. při tvorbě LHP pro NP 
Podyjí nebo při provozní inventarizaci jednotlivých 
LHC v NP Šumava. Metoda byla úspěšně použita  
i v zahraničních projektech – např. při zjišťování stavu 
lesů v lokalitě Nižnij Bystrij na Ukrajině. V rámci 
řešení projektu zahraniční rozvojové spolupráce 
IFER pomáhá ukrajinskému Lesprojektu budovat 
informační systém o lesích. Tématu HÚL se dotýká 
i rozbíhající se projekt MOTIVE, hledající vhodné 
strategie managementu lesů v podmínkách měnícího 
se prostředí. V současnosti IFER intenzivně pracuje 
na vývoji technologické podpory taxace pro lesnický 
provoz.

Monitoring zásob uhlíku

Pro Nadaci FACE vyvinul IFER metodiku monitoringu 
zásob uhlíku a následně ji ověřil v několika 
inventarizačních kampaních v národních parcích  
v Ugandě (2003, 2008) a také v Malajsii 
(2007). Měření v Malajsii bude pokračovat i 
v r. 2010. Mezi významné projekty zabývající 
se kvantifikací zásob uhlíku a jeho cykly  
v ekosystémech patřily také CzechCarbo (MŽP ČR) 
nebo CARBOINVENT (Evropská unie). S tématem 
souvisí i řešení nového projektu CZECHFORSCEN 
– Příspěvek lesnického sektoru v emisní bilanci ČR  
a modelová predikce scénářů managementu lesa  
v ČR. 

Emisní inventury a modelování

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

Inventarizace lesů a krajiny na národní  
i regionální úrovni

K nejvýznamnějším aktivitám IFER patří rozvoj  
a uplatňování 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 také irské, maďarské, rakouské, slovenské, 
kapverdské, ruské, islandské, vlámské či ukrajinské 
národní inventarizace lesů. Metody inventarizačního 
šetření jsou dále využívány pro provozní regionální 
inventarizace a regionální zjišťování stavu lesa 
v České republice, Švýcarsku, Německu, Polsku, 
Vietnamu a několika zemích Latinské Ameriky.  
Z principů statistické inventarizace vychází např.  
i metodika „národní inventarizace krajiny“ 
uplatňovaná v rozsáhlém projektu CzechTerra.
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Projekty řešené v roce 2009

Technologická a metodická podpora Státní 
inventarizace lesů Ruské federace (GIL RF) 

Spolupráce s ROSLESINFORG  (úřad pro zjišťování 
stavu lesa) - organizací přímo podřízenou ruské 
Federální agentuře pro lesní hospodářství  (obdoba 
ministerstva zemědělství) - pokračovala i v roce 2009. 
Na počátku roku byla realizována druhá část dodávky 
technologického vybavení pro sběr a zpracování 
dat ruské státní inventarizace lesů. V současné 
době je tak na jednotlivých regionálních pobočkách 
ROSLESINFORG („lesprojektech“) k dispozici 
265 kompletních sad hardwarové a softwarové 
technologie Field-Map. Inventarizace lesů Ruské 
federace pokračovala v roce 2009 stejným tempem 
jako v roce předchozím. IFER se podílel na vytváření 
programové podpory, dalším vývoji metodiky 
inventarizace lesů, školení pracovníků jednotlivých 
poboček a nezávislých kontrolách. V průběhu roku 
pak bylo pak na základě finanční podpory Světové 
banky dodáno do Ruské federace dalších 144 sad 
technologie určených zejména pro výuku na středních 
školách. 

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). 
V roce 2009 byla emisní bilance v České republice 
poprvé zpracovávána v souladu se závazky Kjótského 
protokolu. 

Příspěvek sektoru LULUCF k plnění závazků 
Kjótského protokolu v České republice

V první polovině roku 2009 předsedala Česká 
republika Radě Evropské unie. Na základě 
mandátních smluv s MŽP řídil dr. E. Cienciala z IFER 
expertní pracovní skupinu Rady Evropské unie pro 
sektor Land Use, Land Use Change and Forestry 
(LULUCF), zabývající se problematikou krajiny  
a lesnictví v kontextu změny klimatu.

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

V první polovině roku 2009 byl tento mezinárodní 
projekt úspěšně ukončen. Zadavatelem projektu 
byla Evropská komise - Joint Research Centre a na 
jeho řešení se podílelo celkem 10 partnerů z 10 zemí 
EU. IFER tento tým koordinoval. Projekt si kladl 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. Měl 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)

Již třetím rokem IFER zajišťuje realizaci třetího 
pracovního segmentu projektu CzechTerra - Rozvoj 
dynamické observační sítě poskytující informace 
o stavu, vývoji lesních ekosystémů a využití 
krajiny. V rámci řešení byl navrhnut a v pilotním 
projektu ověřen efektivní informační systém, který 
je využitelný pro potřeby hodnocení a trvalého 
sledování a vývoje terestrických ekosystémů  
a využívání území, a to na celorepublikové úrovni. 

Stav a změny základních charakteristik jsou sledovány 
v trvalé síti ploch na základě kvantifikovatelných 
údajů (indikátorů). Informace odvozené, tj. informace 
o konektivitě a fragmentaci krajiny, údaje o produkci 
ad. se vypočítávají standardními matematicko-
statistickými postupy. 

Inventarizační systém tvoří: i) lokality - tj. 
interpretační plochy, na kterých probíhá klasifikace 
leteckých snímků a ii) trvalé kruhové inventarizační 
plochy o poloměru 12,62 m, tj. o rozloze 500 m2, na 
kterých probíhá venkovní šetření. V roce 2009 byl 
dokončen sběr dat a proběhla příprava datového 
souboru pro zpracování. 

Provozní statistická inventarizace - Národní park 
Šumava, LS Borová Lada

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 pro účely tvorby LHP. V roce 2009 
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bylo šetření realizováno na územním pracovišti 
Borová Lada na rekordním počtu více než 1000 
inventarizačních ploch. Stejně jako v předchozím 
roce byla propojena metodika provozní inventarizace 
a biomonitoringu tak, aby na sebe výsledky obou 
šetření navazovaly a byly společně využitelné.

Inventarizace škod zvěří - Česká republika

V roce 2009 IFER v rámci projektu Ministerstva 
zemědělství ČR prověřil výběr a připravil seznam 
takřka 2500 porostních skupin, ve kterých by  
v roce 2010 mělo proběhnout čtvrté opakovaní 
celorepublikové inventarizace škod zvěří. V rámci 
projektu byl navržen a proveden takový postup 
výběru, který zaručuje ve fázi zpracování plnou 
návaznost na předchozí šetření, která proběhla  
v letech 1995, 2000 a 2005. 

Spolupráce v oblasti inventarizace lesních 
ekosystémů (Ukrajina) – TechInLes II.

Cílem projektu zahraniční rozvojové spolupráce 
financovaným Ministerstvem zemědělství ČR 
je rychlým a efektivním postupem poskytnout 
ukrajinským partnerům znalosti v oboru inventarizace 
lesních ekosystémů a podpořit tak rozvoj a uplatnění 
pokročilých technologií při inventarizaci lesů, 
která je nástrojem lesnické politiky a racionálního 
hospodaření s přírodními zdroji na Ukrajině. 

V průběhu druhého roku řešení projektu se dařilo 
formou konzultací, školení, formulování metodických 
postupů a průběžným ověřování navržených 
postupů v praxi pokračovat v předávání know-
how v oblasti inventarizace lesních ekosystémů  
i hospodářské úpravy lesů. Ukrajinským partnerům 
byl předán výměnný formát ve finální verzi, který 
řeší problém informačního standardu a využití 
různých technologických platforem lesnického 
GIS. Bylo předáno potřebné technologické 
zařízení a byl proveden pilotní experiment 
taxace s podporou technologie Field-Map. Je tak 
připraveno a odzkoušeno kompletní technologické 
zajištění v oblasti hospodářské úpravy lesů. Použití 
technologické linky v praxi je ovšem třeba ještě  
v první polovině roku 2010 projednat s představiteli 
GOSKOMLESCHOZ - Statní komise lesního 
hospodářství. Významným přínosem projektu v roce 
2009 bylo uspořádání konference lesnických fakult 
k projektu TechInLes II v ukrajinském Charkově. 
V průběhu konference vznikl prostor pro výměnu 
zkušeností mezi odbornou lesnickou veřejností. 

Obnova a udržitelný rozvoj lesa v komunitě Phong 
My, Vietnam

Rok 2009 byl posledním rokem řešení projektu 
zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, 
jehož cílem byl 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 byl realizován 
pilotní experiment uplatnění poznatků za pomoci 
pracovníků IFER. Výsledky projektu prezentovali čeští 
a vietnamští odborníci na společném semináři, který 
se v srpnu konal ve vietnamském Hanoji. O výsledcích 
inventarizačního šetření byla připravena odborná 
publikace. 
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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. Rok 
2009 byl třetím rokem řešení a v jeho průběhu byla 
úspěšně ukončena inventarizace populací i jedinců. 
Záznamová databáze čítá více než 16 000 položek.  

EFORWOOD - Nástroje pro hodnocení dopadů 
lesnicko-dřevařského řetězce na trvale udržitelný 
rozvoj

Velkou mezinárodní konferencí, která se konala  
v září 2009 ve Švédsku, byl tento mezinárodní  projekt 
oficiálně ukončen. Do konce roku však stále probíhá 
zpracování výsledků - tedy zprovoznění modelového 
nástroje, který měří dopady aktivit celého lesnicko-
dřevařského řetězce z pohledu všech tří perspektiv 
trvalé udržitelnosti (ekonomika, životní prostředí 
sociální aspekt). Na projektu se podílelo 38 institucí  
z 18 zemí Evropské unie. IFER byl vedoucím 
pracovního segmentu 1.2,  jehož cílem je vytvoření 
a správa dynamické databáze údajů  o dřevařských 
řetězcích na úrovni jednotlivých regionů, států  
a Evropy jako celku. 

Zaměření studánek (Magistrát hlavního města 
Prahy)

V průběhu jara 2009 dokončil IFER přesné zaměření 
souřadnic studánek, které se nachází na území 
hlavního města Prahy. Výsledky slouží projektu 
„Pražské studánky“.

Zavádění ekologicky šetrného hospodaření podle 
standardu FSC v České republice

Cílem projektu je vytvořit systém monitoringu pro 
potřeby hodnocení ekologických parametrů českého 
standardu FSC v KRNAP. Odpovědným pracovníkům 
KRNAP bylo předáno know-how umožňující cestou 

inventarizačních šetření a technologie Field-
Map získat statisticky podložené údaje o stavu 
lesních ekosystémů. Systém je nastaven tak, aby 
na úrovni území spravovaného KRNAP poskytoval 
reprezentativní údaje o stavu lesních ekosystémů 
a umožňoval v ročních a dlouhodobých cyklech 
sledovat jejich vývoj. 

V rámci projektu probíhá i revize českého 
standardu FSC a propagace a komunikace významu 
certifikace FSC pro ochranu biodiverzity a sociální 
a ekonomickou stabilitu v ČR a v Norsku, osvěta 
návštěvníků KRNAP, zvýšení povědomí o pozitivních 
dopadech lesního hospodaření podle Českého 
standardu FSC na ochranu přírody a biologické 
rozmanitosti. 

Inventarizace škod zvěří pro VLS

V roce 2009 proběhlo druhé opakování hodnocení 
škod zvěří na všech divizích ve správě Vojenských lesů 
a statků, s. p. Opakované šetření doplněné o analýzu 
mysliveckého hospodaření přineslo cenné výsledky  
o působení zvěře na les v jednotlivých honitbách.  

Models for Adaptive Forest Management - MOTIVE

MOTIVE (MOdels for adapTIVE forest management) 
je označení pro nový projekt financovaný 
Evropskou komisí. Projektu se zúčastní 20 partnerů 
z 15 evropských zemí. Jeho cílem je formulovat 
a vyhodnotit strategie managementu lesů  
v podmínkách měnícího se prostředí a zvýšeného 
zájmu o lesní zdroje. Projekt bude aplikovat pokročilé 
modelové nástroje k vyhodnocení možných scénářů 
hospodaření v lesích v krajinném měřítku. MOTIVE by 
měl přinést nové poznatky o vhodných adaptačních 
strategiích lesnického hospodaření a také připravit 
nástroje pro posouzení možných alternativních 
scénářů pro potřeby strategického rozhodování  
o lesních zdrojích.

Stanovení hodnoty zásoby dřeva v lesích obce 
Jindřichov s využitím provozní inventarizace  
a sortimentního modelu

Pro účely zjištění skutečné ceny majetku tvořeného 
lesními porosty byly formou statistického šetření 
získány podklady pro odvození sortimentní skladby 
zásob na zájmovém území. Studie slouží jako podklad 
pro jednání o ceně majetku. 
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Ocenění škod zvěří v oboře Aglaia

S podporou technologie Field-Map bylo v říjnu  
a listopadu 2009 provedeno ocenění škod zvěří  
v oboře Aglaia. Ocenění proběhlo v souladu  
s vyhláškou Mze č.5/1999 Sb. tak, aby vlastník mohl 
výsledky využít pro jednání o odškodnění a nápravě 
škod na pronajatém majetku.  

Lesnická adaptační strategie pro měnící se 
prostředí v podmínkách Moravskoslezských Beskyd 
(LASPROBES) 

Zadavatelem tohoto projektu, který byl zahájen  
v listopadu 2009, je státní podnik Lesy České 
republiky. IFER v tomto projektu navazuje na již 
realizované výzkumy v oblasti Moravskoslezských 
Beskyd a úzce spolupracuje s odborníky z dalších 
institucí (MZLU, ČZU, VÚLHM, MŽP, Správa CHKO 
Beskydy ad.). Cílem projektu je komplexně vyhodnotit 
aktuální stav a dynamiku vývoje prostředí a lesních 
porostů Moravskoslezských Beskyd a navrhnout 
optimální způsoby lesnického hospodaření s ohledem 
na trvalé zajištění všech funkcí lesa. Projekt bude 
ukončen v r. 2014. 

Zaměření kmenů v toku Odra (VÚV)

Už popáté mapoval IFER v roce 2009 pro potřeby 
Výzkumného ústavu vodohospodářského rozmístění 
kmenů v korytě neregulovaného toku Odry na území 
CHKO Litovelské Pomoraví. 

Zjištění porostní skladby na výzkumných plochách 
LFE Eberswalde

Na konci roku 2009 zajistili pracovníci IFER měření 
několika tisíc stromů a odumřelého dřeva v přírodním 
lese Fünfeichen (východní část Německa nedaleko 
hranic s Polskem). Výzkumný ústav Landesbetrieb 
Forst Brandenburg z Eberswalde provádí již řadu 
let výzkum v této oblasti a v roce 2009 rozhodl  
o kompletním zmapování cca 44 ha přírodního lesa, 
který je již více než 20 let bez hospodářského zásahu. 
Mapování zajišťují pracovníci IFER technologií Field-
Map a bude pokračovat také v roce 2010.

Technologická podpora taxace – interní projekt 
výzkumu a vývoje

V rámci interního projektu IFER (financování  
z vlastních zdrojů) jsou zajištěny vývojové a výzkumné 
práce související s přípravou technologické podpory, 
kterou bude možné využívat při tvorbě lesního 
hospodářského plánu. 

Technologická a metodická podpora inventarizace 
lesů Vlámska (Belgie)

Letošní aktivity IFER v Belgii jsou pokračováním 
projektů započatých již v minulých letech. IFER na 
počátku roku 2009 dodal technologii pro vlámskou 
část národní inventarizace lesů (organizace 
Agentschap voor Natuur en Bos, Brusel) a v druhé 
polovině roku 2009 proběhlo v Bruselu pokročilé 
školení, na kterém byli programátoři a databázoví 
manažeři seznámeni s pokročilými funkcemi 
technologie Field-Map a Inventory Analyst (software 
pro statistické zpracování dat). 

Technologická a metodická podpora zjišťování stavu 
lesa na Ukrajině 

Vedlejším efektem řešení projektu TechInles I 
a II na Ukrajině je i zvýšený zájem ukrajinských 
lesnicky zaměřených institucí o dodávku Field-Map  
technologie pro různé účely. Na konci roku 2009 
ukrajinský výzkumný ústav UKRNIILCHA ve spolupráci 
s charkovskou univerzitou CHNAU zorganizoval 
v Charkově mezinárodní seminář zaměřený na 
uplatnění technologie Field-Map na Ukrajině. 
Semináře se zúčastnilo kolem 100 odborníků z 
Ukrajiny, České republiky a Ruské federace.

Technologická a metodická podpora sběru dat na 
výzkumných plochách ve Švýcarsku

Švýcarský federální výzkumný lesnický ústav (WSL)  
z Birmensdorfu začal technologii Field-Map testovat 
již v roce 2008, kdy zakoupil jednu licenci software 
Field-Map. V tomto roce proběhlo také školení. 
V roce 2009 se WSL rozhodl pro plné nasazení 
technologie pro inventarizaci lesních rezervací  
a zakoupil další čtyři licence. Spolupráce v roce 
2009 probíhala také na úrovni metodické podpory  
a vývoje speciálních funkcí a skriptů. Spolupráce bude 
pokračovat i v roce 2010.

Technologická a metodická podpora národní 
inventarizace lesů na Capo Verde

Národní inventarizace lesa, která pomocí 
technologie Field-Map a metodické podpory IFER 
na Kapverdských ostrovech začala již v roce 2008, 
úspěšně pokračovala i v roce 2009 (konkrétně na 
ostrově Santiago). V roce 2009 byla inventarizace 
posílena o další technologii a tedy další inventarizační 
tým a IFER dodal také software na statistické 
zpracování a vyhodnocení dat (Inventory Analyst). 
Dodávka technologie a software na zpracování dat 
byla zastřešena vyškolením místních expertů. Školení 
proběhlo v hlavním městě Kapverdských ostrovů – 
Praia, na ostrově Santiago.
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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 spolupracuje s oběma 
maďarskými institucemi. V Maďarsku je v současné 
době používáno 25 sad technologie Field-Map 
(HW+SW), software pro zpracování dat Inventory 
Analyst a také „odlehčená“ verze technologie Field-
Map pro Pocket PC – Field-Map LT. Právě Field-Map 
LT pro kapesní počítače byl v roce 2009 hlavním 
předmětem spolupráce s maďarskými kolegy. Na 
jejich žádost IFER do tohoto software zabudoval nové 
funkce. 

Technologická a metodická podpora zjišťování stavu 
lesa v Jižní Americe

Spolupráce IFER se zeměmi Jižní Ameriky se datuje 
již od roku 2005. Největších úspěchů bylo dosaženo 
v Peru, kde se v roce 2009 začala připravovat národní 
inventarizace lesa za pomoci technologie Field-Map. 
V roce 2010 bude zahájen pilotní projekt a plný 
rozjezd národní inventarizace je naplánován na rok 
2011. V Peru byla technologie Field-Map použita 
také v řadě lokálních inventarizačních projektů od 
horských lesů v Andách po deštný prales v Amazonii.

Vedle Peru se Field-Map v Jižní Americe používá také 
pro menší projekty v Kolumbii, Venezuele a Ekvádoru. 

Technologická a metodická podpora národní 
inventarizace lesů v Irsku

Po úspěšném dokončení národní inventarizace lesa 
se irská strana rozhodla pro opakování inventarizace, 
které by mělo začít v roce 2010. Opakovaná 
inventarizace nebude jednorázová, ale nepřetržitá  
s 5letým cyklem, každý rok bude tedy změřeno 20 % 
ploch. Přípravy na opakování inventarizace začaly již 
v roce 2009 metodickou a technologickou konzultací 
se specialistou z irského Forest Service.

Technologická a metodická podpora zjišťování stavu 
lesa v Polsku

Krakovská univerzita zakoupila technologii Field-
Map již v roce 2008. V roce 2009 proběhlo její plné 
nasazení, ze kterého vyplynula řada metodických 
a technologických dotazů, které bylo nutno 
zodpovědět.

Technologická a metodická podpora zjišťování stavu 
lesa v Chorvatsku

Uživatelem Field-Map je katedra pěstování lesa 
Univerzity v Záhřebu, Lesnické fakulty. Třídenní 
základní školení technologie Field-Map pro lesnickou 
fakultu bylo vedeno na projektu typu ekosystémové 
studie. Fakulta vede v současnosti projekt měření 
bukových porostů v NP Plitvická jezera řešeného za 
pomoci geodetické totální stanice. Pro tento projekt 
chce nyní katedra využít technologii Field-Map. 
Během školení byla připravena struktura databáze 
pro projekt Plitvice. 

Technologická a metodická podpora zjišťování stavu 
lesa ve Francii

Ve Francii se od roku 2009 rozvíjí spolupráce se 
státními lesy (ONF), které zakoupily technologii 
Field-Map a testují její použití při zakládání trvalých 
ploch pro statistickou inventarizaci lesů, a dále při 
monitoringu lesních rezervací (společne s Réserves 
naturelles de France). Dále probíhá spolupráce  
s expertní kanceláří Coudert, která by měla využívat 
Field-Map mimo jiné k monitoringu vedení vysokého 
napětí. Od roku 2008 IFER také spolupracuje s Forest 
Resources Management (FRM) - expertní kanceláří, 
jejíž aktivity směřují především do Afriky.
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ČHMÚ Praha, (http://unfccc.int/national_reports)

Černý, M. a kol. (2009). CzechTerra - Adaptace 
uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální 
změny. Rozvoj dynamické observační sítě poskytující 
informace o stavu, vývoji ekosystémů a využití krajiny 
(PS3). Zpráva ke stejnojmennému projektu

Černý, M., Cienciala, E., Beranová, J. (2009). 
Začlenění mezinárodně harmonizovaných postupů 
inventarizace lesů do metody Národní inventarizace 
lesů ČR Závěrečná zpráva k projektu MŠMT 
1P05OC080.

Černý, M. (2009): Provozní statistická inventarizace 
lesů, LHC Srní 2008

Beranová J., Blažek P., Černý M. (2009): Obnova  
a udržitelný rozvoj lesa v komunitě Phong My, 
Vietnam. Výroční zpráva subdodavatele projektu 
Mze/B/12 za rok 2009

Černý, M. (2009). Spolupráce v oblasti inventarizace 
lesních ekosystémů (Ukrajina)

Černý, M. (2009). Spolupráce v oblasti inventarizace 
lesních ekosystémů (TechInLes-2)

Černý, M., Apltauer, J., Podhrázská, P. (2009): 
Stanovení hodnoty zásoby dřeva v lesích obce 
Jindřichov s využitím provozní inventarizace  
a sortimentního modelu. Závěrečná zpráva ke 
stejnojmennému projektu

Exnerová, Z. (2009). National Greenhouse Gas 
Inventory Report, Chapter 6, Sector Agriculture, 
ČHMÚ Praha, (http://unfccc.int/national_reports)

Exnerová Z. (2009). Předběžné projekce emisí  
a propadů skleníkových plynů ze sektoru zemědělství 
za roky 2010, 2015 a 2020 pro účely reportování 
podle článku 3.2 Rozhodnutí č. 208/2004/ES

Vopěnka, P., Černý, M., Cienciala, E. (2009). 
Metodický excerpt projektu VaV/640/03/03 
„Rajonizace lesních půd ČR v závislosti na jejich 
acidifikaci a nutriční degradaci“ upravený pro potřeby 
projektu VaV SP2e3

Zatloukal, V. (2009): Metodická doporučení 
vyplývající z terénního šetření v rámci projektu MŽP 
SP/2d4/31/07, vztahující se k problematice záchrany 
genofondu „Libotínských tisů“ na Novojičínsku

Zatloukal, V. (2009). Metodika managementu 
populace tisu červeného v přírodní rezervaci  
V Horách (Terešovské tisy) a v souvisejícím území se 
zřetelem na posílení jeho populace v daném území  
a záchranu genofondu tohoto silně ohroženého 
druhu. Zpráva projektu SP/2d4/31/07

Zatloukal, V., Kačmar, M. (2009). 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 
(SP/2d4/31/07), Zpráva za rok 2009
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Školení realizovaná v roce 2009
Datum Instituce Místo Školitel Obsah

19.1. - 31.1. Ishan Tech Malajsie Petr Blažek 
Petr Muller

FM propagace

19.1. - 28.1. Ukrlesprojekt Ukrajina Martin Černý TechInLes II

25.1. - 28.1. Ukrlesprojekt Ukrajina Martina Roubalová TechInLes II

2.2. - 4.2. Roslesinforg Rusko Martin Černý Konference GIL

14.2. - 1.3. ONF, IFN, INRA, 
CEMAGREF, RNF, FRM 
France ad.

Francie Petr Muller

Anne-Laure Pecheur

FM propagace

15.2. - 19.2. Univerzita Záhřeb Chorvatsko Radek Russ

Radim Seydl

Školení FM

1.3. - 8.3. DRS USA Petr Blažek Školení v DRS

2.3. - 7.3. Roslesinforg Rusko Petr Vopěnka

Pavel Moravčík

Pavel Málek

Předání technologie

17.3. - 28.3. FIPI Vietnam Petr Blažek Projekt ZRS

22.4. ČZU Praha ČR Petr Vopěnka Přednáška

30.4. - 16.5. Ministerstvo lesního 
hospodářství, Lesnická 
fakulta, CENARES, 
ANPN, FRM ad.

Gabon Petr Vopěnka

Petr Muller

FM propagace

10.5. - 11.5. Bavorský NP Německo Radek Russ Školení FM

11.5. - 15.5. KRNAP ČR Radim Seydl

Radek Russ

Pavla Podhrázská

Školení FM

2.7. - 3.7. TU Zvolen Slovensko Radim Seydl FM propagace

13.7. - 1.8. Roslesinforg Rusko Petr Vopěnka

Pavel Moravčík

Radek Russ

Kontroly GIL

2.8. - 23.8. Roslesinforg Rusko Petr Vopěnka Kontroly GIL

3.8. - 7.8. Ukrlesprojekt Ukrajina Petr Blažek

Jan Apltauer

TechInLes II

17.8. - 28.8. Roslesinforg Rusko Radek Russ Kontroly GIL

1.9. - 13.9. DGASP Capo Verde Petr Blažek

Radek Russ

Školení FM

12.10. - 16.10. ANB Brusel Belgie Martin Černý

Petr Blažek

Školení FM

21.10. - 25.10. Charkov univerzita Ukrajina Martina Roubalová

Petr Blažek

Konference 
TechInLes II
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Země Kdo Kdy Výsledek

Francie Petr Müller 
Anne-Laure Pecheur

únor 2009 Setkání s  pracovníky z AgroParisTech (škola), INRA  
a CEMAGREF (výzkumné ústavy), ONF (státní lesy), 
IFN (provádí NIL), Frankem Margerinem (LTI), 
lesnickými experty, pracovníky rezervací (RNF) 
a FRM (působí v Africe). Prodej 2 licencí FM LT  
a několika přístrojů TruPulse. Navázané kontakty se 
daří dále rozvíjet.

Gabon Petr Vopěnka 
Petr Müller

duben - květen 
2009

Cesta byla naplánována na základě kontaktů  
z Francie, viz výše. Setkání s PAPPFG - 
sdružení malých vlastníků lesa, UFIGA - unie 
dřevozpracujícího průmyslu, Správou národních 
parků, Ministerstvem lesního hospodářství, 
odborem životního prostředí a později i lesnictví, 
Wildlife Conservation Society a několika jednotlivci 
pracujícími na různých projektech inventarizace. 

Prezentace technologie FM na Národní lesnické 
univerzitě,  FRM, Rougier Gabon, tvůrcům 
Interaktivního lesnického atlasu Gabonu, IRET 
– Institute de Recherche en Ecologie Tropikale. 
Navázané kontakty se daří dále rozvíjet.

Důležité obchodní cesty v roce 2009
Mezi mnoha pracovními cestami uskutečněnými za účelem školení, účasti na konferencích, propagace firmy 
ad., které v roce 2009 podnikli zaměstnanci IFER, svým rozsahem a významem vyčnívají především následující 
dvě. Jejich cílem bylo prezentovat IFER a technologii Field-Map potenciálním klientům a získat nové kontakty.

17



Účast ve veřejných soutěžích v roce 2009

Noví uživatelé technologie Field-Map v roce 2009
Země Instituce Využití

Francie ONF - National forest Office of France Národní inventarizace lesů

Belgie ANB - Agentschap voor Natuur en Bos Sběr digitálních dat v lesích Belgie

Česká republika KRNAP Statistická inventarizace lesů

Rusko NTC EKSPERTCENTR Výuka

Německo Georg - August Univerzita v Gottingenu Výzkum

Země Instituce Účel Výsledek soutěže 

Finsko EFI TOSIA databaze expertise ano

Česká republika Lesy ČR, sp.p Lesnické hospodaření  
v Moravsko-slezských Beskydech

ano

Česká republika NAZV MZe Vliv srážek na stav lesních 
porostů, jejich vodní bilanci, 
množství a kvalitu odtékající 
vody

ne

Česká republika NAZV MZe Praktické ověření alternativní 
metody tvorby lesních 
hospodářských plánů na 
podkladě provozní inventarizace 
v hospodářských lesích

ne

Česká republika MŽP Semináře o 6. prioritní ose ne

Česká republika MZe Inventarizace škod zvěří na 
lesním hospodářství

ano

Česká republika VLS, s.p. Inventarizace škod zvěří v lesních 
porostech na jednotlivých 
divizích VLS

ano

Česká republika MŠMT CZECHFORSCEN ano

Česká republika ÚHÚL Terénní sběr dat ano

Belgie ANB - Agentschap voor Natuur 
en Bos

Sběr digitálních dat v lesích Belgie ano

Česká republika KRNAP Statistická inventarizace lesů ano

Rusko NTC EKSPERTCENTR Výuka na středních lesnických 
školách

ano

Černá Hora Lucemburská agentura pro 
rozvojovou spolupráci

Dodávka technologie pro národní 
inventarizaci lesů (SW a HW)

zrušeno

Slovensko Technická univerzita Zvolen Sestava na sběr a vyhodnocení 
dendrometrických dat

ano
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uživatelé Field-Mapu Field-Map používán v národní inventarizaci lesů
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V roce 2009 IFER finančně dotoval následující 
projekty a aktivity s cílem pomoci potřebným  
a podpořit sport, kulturu a vzdělávání.

Pomoc lidem postiženým povoděmi

V červnu 2009 postihly Českou 
republiku po letech 1997 a 2002 
další ničivé povodně. Nadace Člověk 
v tísni uskutečnila humanitární 
sbírku, na jejímž účtu se sešlo téměř 

69 mil. korun. Ty byly rozděleny mezi postižené 
konkrétní rodiny a dále 30 objektů veřejného zájmu 
na Novojičínsku, Jesenicku, Děčínsku a v jižních 
Čechách. IFER přispěl do této sbírky částkou 50 tisíc 
korun. 

Tomáš Slavata – Xterra triatlon

IFER podpořil částkou 30 tisíc korun účast týmu 
Tomáše Slavaty na mistrovství světa v Xterra triatlonu 
– extrémním závodě kombinujícím 35 km MTB,  
1500 m plavání a 10 km přespolního běhu. Závod se 
konal 25. října 2009 na Havaji a Tomáš Slavata skončil 
na 13. místě.

Vydání publikace Cesta k přírodě blízkému 
hospodářskému lesu 

FSC ČR, o.s., vydává na počátku roku 2010 vlastním 
nákladem odbornou publikaci „Cesta k přírodě 
blízkému hospodářskému lesu“, jejímž autorem 
je Ing. Milan Košulič st. IFER podpořil vznik této 
publikace 15 tisíci korunami.

Vydání publikace Dendrologický anglicko-český  
a česko-anglický slovník 

Částku 15 tisíc korun poskytnul IFER vydavateli 
odborné publikace Dendrologický anglicko-český  
a česko-anglický slovník, společnosti BM BUSINESS 

CONSULTANTS, s.r.o. Autory jsou prof. Jaroslav 
Koblížek a PhDr. Martina Z. Svobodová.

Rekonstrukce sokolovny v Jílovém 

20 tisíci korunami IFER také přispěl na obnovu 
budovy jílovské sokolovny, aby tak nepřímo podpořil 
sportovní aktivity svých zaměstnanců, z nichž řada je 
členem Sokola v Jílovém. 

Výsadba zeleně v okolí Jílového 

Sdružení Okrašlovací spolek v Jílovém se již řadu 
let snaží výsadbou zeleně a budováním a údržbou 
turistické infrastruktury přispívat k atraktivitě Jílového 
a jeho okolí. IFER, který v Jílovém sídlí, podpořil tyto 
aktivity v roce 2009 částkou 10 tisíc korun.

Sponzorské dary 
na podporu charity, kultury, sportu a vzdělávání
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Zaměstnanci
24 stálých zaměstnanců
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Při svém vzniku měl Ústav pro výzkum lesních 
ekosystémů čtyři zaměstnance, v 15. roce existence 
IFER pak jejich počet fluktuluje kolem 30. Jádro 
zaměstnanců je poměrně stabilní – 19 stálých 
zaměstnanců pracuje v IFER už 6 a více let.  

Za celou dobu existence prošlo IFER přes padesát 
pracovníků. Kromě stálých zaměstnanců Ústav pro 
výzkum lesních ekosystémů zaměstnává skupinu 
sezónních pracovních sil a několik technických 
a  administrativních pracovníků. Velká většina 
zaměstnanců má odborné vysokoškolské vzdělání - 
jsou mezi nimi lesní, krajinní a zemědělští inženýři, 
programátoři či biologové. 

Do IFER přicházejí pracovat zkušení vědečtí 
pracovníci, kteří svoji kvalifikaci nabyli především 
v zahraničí a snaží se ji uplatnit v podmínkách 
naší republiky, ale 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. 

Na konci roku 2009 zaměstnával IFER na stálý 
pracovní poměr 24 pracovníků, dalších 5 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. 

24



Další dlouhodobí zaměstnanci a externí spolupracovníci
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.

Bc. Šárka Holá

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

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. 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. Pavla Podhrázská

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

Ing. Michal Novotný

Michal Novotný má v IFER od roku 2009 
na starost obchodní činnost a marketing 
technologie Field-Map.

Ing. Jana Kučerová

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

Příjmy a výdaje IFER za poslední 4 roky rostou. Pro rozvoj firmy je ovšem důležité, že se prohlubuje rozdíl mezi 
příjmy a výdaji, tedy zisk. Nárůst zisku byl v roce 2006 o 137 % vyšší ve srovnání s rokem 2005 a v roce 2008 
byl dokonce o více než 600 % vyšší než v roce 2006. Pozitivní ekonomický vývoj je důsledkem významných 
obchodních transakcí s Ruskem a Maďarskem, ke kterým došlo v letech 2006-2009.

25950
31133

51370

77518

23711 25825

40729

61642

2005 2006 2007 2008

Příjmy celkem

Výdaje celkem
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Příjmy rozdělené podle typu

Výdaje rozdělené podle typu

Díky rozvoji obchodních vztahů s Ruskem a  Maďarskem došlo v letech 2007 a 2008 ke skokovému nárůstu 
prodeje zboží. Ve srovnání s rokem 2006 činil objem prodeje v roce 2007 377 % a přes 630 % v roce 2008. 
Více než 40% nárůst objemu služeb v roce 2008 je důsledkem realizace smlouvy o podpoře GIL (Ruská národní 
inventarizace lesů), která byla naplňována v letech 2008 a 2009.

Změny v objemu výdajů v letech 2006-2008 korespondují s realizací obchodních smluv s hlavními partnery. 
Nárůst výdajů na materiál souvisí s výše zmíněnými dodávkami do Ruska a do Maďarska. Nárůst objemu mezd 
a služeb souvisí s personálním zajištěním služeb pro GIL.

Příjmy (tis. Kč) 2006 2007 2008

Prodej software 4 997 10 638 10 130

Služby 19 971 19 466 28 222

Prodej zboží 5 285 19 936 33 430

Ostatní 880 1 330 5 736

Celkem 31 133 51 370 77 518

Výdaje (tis. Kč) 2006 2007 2008

Materiál, energie, zboží 5 583 15 925 26 027

Mzdové výdaje včetně pojištění 9 186 9 932 12 258

Cestovné 2 254 2 138 3 135

Služby 5 571 6 019 13 065

Ostatní 3 231 6 716 7 157

Celkem 25 825 40 729 61 642

16%

64%

17%

3%

2006

21%

38%

39%

2%

2007

13%

37%43%

7%

2008

%

2006

22%

36%9%

21%

12%

2007

39%

24%

5%

15%

17%

2008

42%

20%

5%

21%

12%
materiál, energie, zboží 

mzdy včetně pojištění

cestovné 

služby 

ostatní

prodej software

služby

prodej zboží

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

3745 4239
6000

15480
14285

2005 2006 2007 2008 2009

44 37

200

241

75

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

2005 2006 2007 2008 2009

0

329

3000

283 203

Inventory Analyst
(obrat z prodeje v tis. Kč)

2005 2006 2007 2008 2009

132
202

665

788
744

Technická podpora
(obrat z prodeje v tis. Kč)

2005 2006 2007 2008 2009

0

43

55

0
5

Školení
(obrat z prodeje v tis. Kč)

2005 2006 2007 2008 2009

3352 3928 5062

60778

38868

Hardware
(obrat z prodeje v tis. Kč)

2005 2006 2007 2008 2009

Údaje představují odhad obratu za rok 2009.

Obrat obchodního oddělení

V roce 2008 a 2009 byly realizovány dvě velké zakázky do Ruské federace, což se projevilo v objemu prodaného 
software Field-Map (Data Collector i Inventory Analyst). Nárůst objemu prodeje FMLT v roce 2007 a 2008 
je důsledkem prodeje většího počtu licencí do Maďarska. Prodej hardware kulminoval v roce 2008 a 2009. 
Lze předpokládat, že v roce 2010 se objem prodeje vrátí na úroveň předchozích let. Pozitivní skutečností je 
poměrně stabilní příjem z prodeje technické podpory.
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Výhled do 
roku 2010
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V roce 2010 bude IFER fungovat na stejné bázi  
a ve stejných prostorách jako v předchozím roce. 
V organizaci společností ani v počtu zaměstnanců 
by neměly nastat výraznější změny. Výjimkou bude   
obchodní činnosti a marketing, který s rozvojem 
technologie FM nabývá na významu. V roce 2010 
budeme usilovat o další posílení a optimalizaci 
obchodní infrastruktury, a to jak přímo v IFER, tak 
formou regionálně fungujících zástupců. 

Velká většina výzkumných projektů z roku 2009 bude 
pokračovat i roce následujícím. 

Čtvrtým rokem letos pokračuje rozsáhlý projekt 
inventarizace krajiny - CzechTerra. V březnu bude 
naše společnost zadavateli odevzdávat kompletní 
soubor výsledků a v průběhu roku se budeme snažit 
o jejich prezentaci a maximální zpřístupnění odborné 
veřejnosti.

Pokračovat bude také spolupráce v oblasti 
inventarizace lesů na Ukrajině v rámci programu 
zahraniční rozvojové pomoci.

Stejně jako v předešlých letech budeme pracovat na 
každoroční inventarizaci emisí a propadů skleníkových 
plynů v ČR pro Český hydrometeorologický ústav.

Do svého posledního roku vstupuje projekt Rozšíření 
tisu červeného v České republice. Letošním úkolem 
bude především vyhodnocení a prezentace výsledků.

Výhled do roku 2010
Pokračovat by měla i spolupráce IFER s institucí 
ROSLESINFORG na projektu národní inventarizace 
lesů Ruska. Objem spolupráce je v tuto chvíli  
v jednání, rozhodnout by měla únorová návštěva 
kolegů z Ruska. Předpokládá se, že IFER bude stejně 
jako loni zajišťovat školení terénní týmu, kontroly 
kvality terénních prací a metodickou podporu. 

V roce 2010 bude druhým rokem pokračovat 
Zavádění ekologicky šetrného hospodaření podle 
standardu FSC v České republice; pracovat budeme 
především na vyhodnocení výsledků biomonitoringu 
v KRNAP.

Postupně se rozbíhá projekt MOTIVE - Models for 
Adaptive Forest Management. Očekáváme, že práce 
na tomto projektu letos výrazně naberou na intenzitě.

Na konci roku 2009 byl zahájen rozsáhlý pětiletý 
projekt Lesnická adaptační strategie pro měnící se 
prostředí v podmínkách Moravskoslezských Beskyd 
(LASPROBES), zadaný státním podnikem Lesy České 
republiky. V roce 2010 by měla proběhnout syntéza 
dosavadních výsledků a jiných podkladů, návrh 
monitorační sítě a experimentálních porostů pro 
fyziologická a mikroklimatická měření a pro pěstební 
experiment a v neposlední řadě provedeme analýzu 
LHP a dosavadních lesopěstebních opatření.
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V roce 2009 IFER realizoval dva rozsahem menší, 
ale z hlediska zaměření firmy důležité projekty 
pro soukromé vlastníky lesů: Stanovení hodnoty 
zásoby dřeva v lesích obce Jindřichov s využitím 
provozní inventarizace a sortimentního modelu  
a Ocenění škod zvěří v oboře Aglaia. Šlo o praktickou 
aplikaci výsledků výzkumu IFER v oblasti provozní 
inventarizace a sortimentace a přáním IFER je, aby 
počet podobných projektů v roce 2010 i nadále 
narůstal. Za tímto účelem také IFER zahájil práce na 
interním projektu Technologická podpora taxace, 
které budou v roce 2010 intenzivně pokračovat. Jeho 
cílem je vypracovat systém technologické podpory 
tvorby LHP.

Pokračovat bude také řada zahraničních projektů 
technologické podpory národních a regionálních 
inventarizací lesa – v Německu, ve Švýcarsku, Belgii, 
Maďarsku, na Ukrajině, v Irsku, v Peru a v Kolumbii 
ad. 

Do seznamu řešených projektů přibudou v roce 2010 
mj. následující dva:

- druhým kolem bude pokračovat inventarizace zásob 
uhlíku v malajském státě Sabah pro Nadaci FACE;

- zahájen bude projekt CZECHFORSCEN, hodnotící 
příspěvek lesnického sektoru v emisní bilanci ČR  
a vytvoření modelové predikce scénářů 
managementu lesa v ČR. 

Pokud Ministerstvo zemědělství ČR bude financovat 
čtvrté pokračování celorepublikové invnetarizace 
škod zvěří, budeme se samozřejmě ucházet o získání 
i této zakázky. 

Významnou obchodní aktivitou IFER  v letošním roce 
bude spolupráce s ÚHÚL Brandýs nad Labem na 
obnově technologií potřebných pro realizaci 2. kola 
české národní inventarizace lesů, které by mělo být 
zahájeno v roce 2011.

IFER se bude i letos snažit maximálně rozvíjet své 
marketingové aktivity, a to především s cílem získat 
nové zákazníky pro stále komplexněji fungující 
technologii Field-Map - v roce 2010 bude technologie 
využitelná pro různé typy šetření (inventarizace, 
výzkumné plochy, zjišťování objemu stromů na 
stojato, taxace, práce s mapami a leteckými snímky). 
Současné zákazníky pak bude třeba s rozšířenými 
možnostmi technologie seznámit. V této souvislosti 
IFER plánuje zúčastnit se v roce 2010 několika 
oborových veletrhů a výstav. S cílem prezentovat  
a přiblížit společnost a její služby především českému 
lesnickému provozu – taxátorům, vlastníkům  
a správcům lesa, výzkumníkům či soudním znalcům 
– se v březnu 2010 zúčastníme lesnického veletrhu 
Silva Regina v Brně. Se svou technologií Field-Map 
se představíme coby spoluvystavovatelé na stánku 
společnosti Laser technology Ltd. na výstavách 
InterForst v Mnichově a InterGeo v Kolíně nad Rýnem 
v Německu. 

Další významnou letošní akcí bude Den uživatelů 
technologie Field-Map, který se uskuteční na 
podzim roku 2010 v Česko-saském Švýcarsku. IFER 
v jeho rámci představí novinky ve vývoji technologie  
a jednotliví uživatelé Field-Mapu z Čech i zahraničí si 
mohou vyměnit zkušenosti s jeho používáním.

33



©2010 IFER, Česká republika


