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V roce 2011 jsme se snažili pro IFER najít nové směry rozvoje, a to především v oblasti provozně užitečných 
nástrojů a postupů. Naše snaha, abychom se dostali blíže k lesnickému provozu, se dařila zejména v druhé 
polovině roku, kdy jsme těžebním společnostem úspěšně nabízeli měření porostních zásob nastojato a 
organizaci veřejných obchodních soutěží na prodej dříví nastojato. Trochu stranou jsme odložili vývoj 
softwarové podpory taxace.

S ohledem na potřebu podpořit vývoj technologie Field-Map jsme v roce 2011 rozšířili programátorský tým.

Z hlediska naší výzkumné činnosti  pokládám za velmi významnou skutečnost, že jsme byli našimi zahraničními 
kolegy přizvání do čtyř různých konsorcií, která se ucházela o projekty výzkumu a vývoje financované v rámci 
7. rámcového programu Evropské unie. 

Celkem očekávaně se na chodu IFER v roce 2011 projevila ekonomická recese. Bylo vidět, že každý potenciální 
zákazník – ať už zájemce o technologii Field-Map nebo zájemce o služby poskytované IFER – se rozmýšlí nad 
svojí investicí a hledá cesty, jak ušetřit.

Spolu s ekonomickou krizí se projevily i změny v poskytování státní podpory na vědu a výzkum. Konkrétně v 
této oblasti došlo ke změnám poskytovatelů, zrušení některých dotačních titulů a zvýšil se i objem prostředků 
nutný na dofinancování výzkumné činnosti z vlastních zdrojů.

V IFER jsme se snažili novým podmínkám přizpůsobit a snažili jsme se být ekonomicky efektivnější, snažili 
jsme se rozšířit portfolio potenciálních zákazníků a také „být levnější“. Poměrně úspěšně jsme například začali 
nabízet krátkodobá rutinní měření, ve kterých je naší ekonomickou výhodou používání vlastní technologické 
podpory. 

Doufejme, že v roce 2012 se situace obrátí k lepšímu a budeme moci ve větší míře uplatnit výsledky práce 
všech členů týmu IFER.

Úvodní slovo
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Popis 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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IFER se od doby svého vzniku zabývá výzkumem, vývojem, expertní činností, poskytováním specializovaných 
služeb a prodejem technologie Field-Map a produktů souvisejících. Za dobu své existence řešil téměř 230 
projektů výzkumu a vývoje zadaných tuzemskými i zahraničními institucemi. Jednalo se o úkoly spadající jak 
do oblasti základního, tak i aplikovaného výzkumu, jejichž výsledkem byly odborné publikace, certifikované 
metodické postupy, mapová díla a závěrečné zprávy. 

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 a mnoho dalších. Dlouhodobě se IFER také zabývá problematikou klimatické změny, 
a s tím souvisejícím monitoringem zásob uhlíku a inventurou emisí skleníkových plynů. V současnosti se IFER 
soustředí na programovou podporu tvorby lesních hospodářských plánů a efektivní zjišťování produkčních 
možností lesa.

Zejména v posledních letech IFER řeší řadu menších či větších zakázek, ve kterých jsou v provozním či 
poloprovozním měřítku uplatněny postupy již ověřené, a jejichž výstupem jsou konkrétní výsledky přímo 
využitelné v praxi. Takovými projekty jsou různě zaměřená inventarizační šetření, zjišťování kvality a objemu 
zásob stromů nastojato nebo plány péče pro zvláště chráněná území.  

Významnou část činnosti IFER pak tvoří úkoly spadající do sféry rozhodovací a politické (např. expertní 
poradenství pro státní správu či ministerstva, tvorba podkladů pro agendu související s mezinárodními 
úmluvami apod.). Příkladem takové aktivity z poslední doby je třeba aktivní účast IFER při tvorbě Národního 
lesnického programu II (koordinace Klíčové akce číslo 6 „Snížit dopady očekávané globální klimatické změny a 
extrémních meteorologických jevů“). 

Všechny své zkušenosti z výzkumné a vývojové činnosti IFER zúročil zejména v oblasti vývoje metodiky 
statistického inventarizačního šetření, na jejímž principu dnes stojí řešení většiny jeho výzkumných projektů 
i provozních aplikací. Pro potřeby inventarizace 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 
IFER rozdělit do následujících skupin.

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, 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. Pak své zkušenosti uplatnil při tvorbě a aplikaci 
metod sortimentace porostních zásob nastojato 
při spolupráci s VLS, s. p., v letech 2007-2009, kdy 
IFER vyvinul v současnosti provozně využívanou 
programovou podporu sortimetace těžebního fondu. 
Aktuálně IFER rozvíjí a provozně uplatňuje postupy 
určené pro zjišťování objemu a kvality zásob stojících 
stromů včetně rekonstrukce porostních zásob z 
pařezů. Pracuje také na programové podpoře pro 
tvorbu lesních hospodářských plánů a zdokonaluje 
systém prodeje dříví nastojato formou aukcí a 
veřejných obchodních soutěží. 

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 
umožnily vytvářet pro různé další instituce postupy 

a systémy vhodné pro dlouhodobý monitoring 
výzkumných ploch. IFER v této oblasti spolupracoval 
např. s LČR, s. p., SCHKO ČR - dnes AOPK, s 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.

Přehled činností
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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 a 2010). 
Inventarizaci škod zvěří prováděl IFER také pro VLS, s. 
p., na všech jeho divizích, a to v letech 2006 a 2009. 
V části území CHKO Křivoklátsko se obdobné šetření 
uskutečnilo v roce 2010. Portfolio služeb IFER v této 
oblasti rozšířil např. i projekt soudního ocenění škod 
zvěří v oboře Aglaia (2009).

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 
zahraničních projektech – např. při zjišťování stavu 
lesů v lokalitě Nižnij Bystrij na Ukrajině. V rámci 
řešení projektu zahraniční rozvojové spolupráce 
IFER pomáhal ukrajinskému Lesprojektu budovat 
informační systém o lesích. Tématu HÚL se dotýkají 
i projekty Evropské komise MOTIVE a ARANGE, které 
hledají vhodné strategie managementu pro lesy v 
podmínkách měnícího se prostředí a požadavků na 
multifunkční hospodaření. V posledních letech IFER 
intenzivně pracuje na vývoji technologické podpory 
tvorby lesních hospodářských plánů. V roce 2010 
byla pro firmu Holzindustrie Schweighofer s.r.o. „na 
míru“ vytvořena a do provozu předána technologie 
pro grafickou a numerickou lesnickou evidenci.

Monitoring zásob uhlíku

Pro nadaci Face the Future IFER vyvinul 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 pokračovalo i v roce 2010 a 
v Ugandě pak v roce 2011. Mezi významné projekty 
zabývající se kvantifikací zásob uhlíku a jeho cykly v 
ekosystémech patřily také CzechCarbo (MŽP ČR) nebo 
CARBOINVENT (Evropská unie).

Emisní inventura a modelování

Od roku 2006 je IFER technicky zodpovědnou institucí 
pro inventarizaci emisí a propadů skleníkových 
plynů v rámci Národního inventarizačního systému 
(NIS) České republiky pro sektory „Zemědělství“ 
a „Využívání území, změny ve využívání území 
a lesnictví“ (LULUCF). Z prostředků Grantové 
agentury ČR byla v letech 2003-2005 zpracován 
projekt zaměřený na regionální kvantifikace zásoby 
uhlíku a modelování jejího vývoje v souvislost 
se závazky Kjótského protokolu. Pro MŽP ČR pak 

byla zpracována  metodická východiska pro řešení 
národní emisní inventury sektoru LULUCF a tzv. 
činností LULUCF v rámci Kjótského protokolu. Kromě 
samotné inventarizace a monitoringu se IFER zabývá 
i analytickými projekty a scénářovým modelováním 
vývoje produkčních možností a bilance uhlíku v 
lesích. S tímto tématem souvisí např. řešení projektu 
CZECHFORSCEN – Příspěvek lesnického sektoru 
v emisní bilanci ČR a modelová predikce scénářů 
managementu lesa v ČR, jehož hlavní výstupy budou 
k dispozici v roce 2012.

Inventarizace lesů a krajiny na národní  
i regionální úrovni

K nejvýznamnějším aktivitám IFER 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 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.

Projekty řešené v roce 2011

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

Spolupráce s ROSLESINFORG (státní instituce 
shromažďující informace o lesích) - organizací přímo 
podřízenou ruské Federální agentuře pro lesní 
hospodářství (obdoba ministerstva zemědělství) - 
pokračovala i v roce 2011. Hlavním předmětem práce 
na tomto projektu v roce 2011 byl vývoj specifických 
programů pro zpracování dat a jejich archivaci a dále 
kontroly dat Státní inventarizace lesů. 

V průběhu roku 2011 jsme se s ruskými kolegy setkali 
dvakrát. 

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

Rok 2011 byl posledním rokem řešení tohoto 
rozsáhlého projektu. V průběhu řešení byl navržen 
a v pilotním projektu ověřen efektivní informační 
systém, který je využitelný pro potřeby hodnocení a 
trvalého sledování 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 posledním roce řešení bylo kompletně připraveno 
opakované šetření inventarizace krajiny a systém byl 
několikrát představen potenciálním uživatelům. 

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). Byl zahájen v roce 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). 
Od roku 2009 je emisní bilance zpracovávána v 
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souladu se závazky Kjótského protokolu v České 
republice. V roce 2011 proběhlo již podruhé tzv. „in 
country review“, tedy kontrola kvality zpracování 
inventarizace emisí a propadů. 

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, 
LDF, 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. 

Models for Adaptive Forest Management - MOTIVE

MOTIVE (MOdels for adapTIVE forest management) 
je označení pro mezinárodní projekt financovaný 
Evropskou komisí. Účastní se ho 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. V rámci projektu jsou aplikovány 
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. 

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.

V roce 2011 byla připravena studie srovnání 
základních ekonomických ukazatelů standardního 
lesnického hospodaření a hospodaření respektující 
zásady hospodaření podle národního standardu FSC.   

Technologie pro grafickou a numerickou lesní 
hospodářskou evidenci

Soukromý vlastník lesů, Holzindustrie Schweighofer, 
s.r.o., si u IFER v roce 2011 objednal na míru svých 
potřeb šité technologické řešení své lesnické 
hospodářské evidence. Technologie se opírá 
o počítačem podporovaný sběr dat v terénu s 
následným transferem dat do centrálního firemního 
serveru k dalšímu využití. Systém bude uveden do 
provozu v roce 2012. 

Prodej dříví na pni formou veřejné obchodní soutěže

V roce 2011 IFER pro potřeby VLS ČR připravil a 
organizačně zajistil prodej dřeva stojících stromů  
v lesních porostech formou veřejné obchodní 
soutěže. Předmětem prodeje byly čtyři prodejní 

jednotky nacházející se na divizích Karlovy Vary 
a Lipník nad Bečvou. Celkový objem dřeva byl 
odhadován zadavatelem před změřením na 10 500 
m3, skutečný objem zásob dřeva nabízený do soutěže 
činil 9 046 m3. Zjištění objemu a kvality zásob bylo 
provedeno metodou IFER (průměrkování naplno, 
měření tvaru kmene, hodnocení kvality, odvození 
objemu zásob a sortimentní struktury). Soutěž 
proběhla ve třech prodejních dnech, na kterých se 
prodalo 6 667 m3, tj. 74 % nabízeného objemu dřeva. 

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 2011 proběhlo v IFER školení představitelů 
peruánského ministerstva zemědělství zaměřené na 
zpracování dat národní inventarizace. 

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

Technologická a metodická podpora národní 
inventarizace lesů v Irsku

V roce 2011 byl zahájen druhý cyklus NIL v Irsku. 
IFER se podílí na kontrole kvality terénních prací, 
metodických vylepšeních a na zpracování výsledků. 

Příspěvek lesnického sektoru v emisní bilanci ČR a 
modelová predikce scénářů managementu lesa v 
podmínkách České republiky (CZECHFORSCEN) 

Cílem projektu je přinést aktuální poznatky o 
vhodných adaptačních opatřeních a mitigačních 
možnostech lesa a lesnictví a jejich dopadech na 
vývoj zásob a bilanci uhlíku v podmínkách České 
republiky. Projekt je řešen v návaznosti na akci COST 
FP0703 ECHOES. Tato akce mobilizuje a integruje 
poznatky v těchto oblastech: 1. dopady klimatické 
změny na lesní ekosystémy, 2. možnosti adaptace 
lesů a lesního hospodářství, 3. příspěvek lesnického 
sektoru k omezení změny klimatu – tzv. mitigační 
opatření. 

Zpracování plánu péče pro NPR Karlovské bučiny 

Zkušenosti IFER s lesnickým managementem se 
zúročily při vytvoření plánu péče pro národní přírodní 
rezervaci Karlovské bučiny, která se nachází v blízkosti 
Liberce. IFER tak v posledních letech zpracoval 
kompletně ve spolupráci s dalšími odborníky již třetí 
plán péče. Do několika dalších plánů péče pak přispěl 
rámcovými směrnicemi o hospodaření v lesních 
ekosystémech. 

Monitoring uhlíkových zásob v NP Kibale, Uganda 

Monitoring uhlíkových zásob probíhá ve třech 
kampaních realizovaných v letech 2003, 2008 a 
2011. Průběh kampaní byl vždy stejný, tj. s pomocí 
inventarizačního šetření a technologie Field-Map 
byl  ve spolupráci s místními zaškolenými obyvateli 
přeměřen objem zásob dřeva v porostech původních 
a v porostech aktivně obhospodařovaných Nadací 
FACE (dnes Face the Future). Cílem hospodaření 
byla revitalizace porostů, prováděná především 
aktivní výsadbou původních dřevin. Výsledky 
inventarizace prokázaly nárůst objemu dřeva/uhlíku, 
který se potvrdil i v průběhu verifikačního procesu 
nezávislou certifikační společností (Verified CArbon 
Standards – VCS). Face the Future nyní může uhlíkové 
kredity z těchto zalesňovacích projektů uplatnit na 
mezinárodním trhu. IFER se významně podílel na 
přípravě podkladů pro VCS.

Národní inventarizace lesů na Kapverdských 
ostrovech 

Spolupráce s ministerstvem životního prostředí země 
Kapverdské ostrovy probíhá již od roku 2008, kdy 
byla dodána kompletní technologie Field-Map pro 
sběr dat v terénu a software Inventory Analyst pro 
statistické zpracování dat. Postupně se spolupráce 
rozvinula, a IFER se tak podílel na formulaci metodiky 
terénního sběru dat, školení terénních pracovníků i 
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zpracování výsledků terénních šetření. V roce 2011 
experti IFER přímo na místě připravili objemové 
rovnice a další vstupní informace nezbytné pro 
zpracování výsledků terénního šetření a jejich 
mezinárodní prezentaci. Spolupráce bude pokračovat 
i v roce 2012, kdy by měla být národní inventarizace 
lesů na všech ostrovech ukončena. 

NP Šumava – provozní inventarizace 

Od roku 2006 IFER zajišťuje pro NP Šumava 
zjištění stavu lesních ekosystémů cestou provozní 
inventarizace, a to postupně po jednotlivých 
organizačních jednotkách a LHC. Výsledky provozní 
inventarizace jsou součástí lesních hospodářských 
plánů a slouží jako výchozí informace pro rozhodování 
managementu o stavu a dalším směrování lesních 
ekosystémů. 

Zjišťování objemu a kvality porostních zásob 

V návaznosti na interní výzkumné aktivity IFER byl v 
roce 2011 formulován a ověřen postup pro zjišťování 
objemu a kvality porostních zásob nastojato. V 
souvislosti s rozvojem prodeje dřeva stojících stromů 
formou aukcí a veřejných obchodních soutěží byla 
tato služba využita jak prodávajícími, tak kupujícími. 
Přesné informace o objemu a kvalitě nabízeného 
dřeva stromů jsou nezbytnou podmínkou rozvoje 
těchto metod obchodu se dřevem. 

Modely nákladovosti pěstební činnosti 

Ke konci roku 2011 získal IFER ve veřejné soutěži 
zakázku na vytvoření specifické softwarové aplikace, 
která umožní porovnat modelové náklady na 
obnovu lesa, následnou péči o kulturu a výchovu 
do 10 let věku porostů s projektovanými náklady i 
náklady skutečnými. Model bude pracovat s daty 
předdefinovanými, s daty připravenými uživatelem i 
s daty z evidence lesní výroby a z projektů pěstební 
činnosti.  

Výsledky modelování budou využitelné pro finanční 
plánování pěstební činnosti i zpětné hodnocení 
skutečné nákladovosti pěstební činnosti. Aplikace 
bude předána k provoznímu užívaní v prvním čtvrtletí 
2012. 

Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin 
(S-TROM)

Výsledkem projektu má být vytvoření sítě lesnicky 
orientovaných pracovišť, prostřednictvím které budou 
členové cílové skupiny získávat zkušenosti z oboru, 
které nelze získat jiným způsobem. Cíle projektu 
budou dosaženy formou výměnných stáží, exkurzí, 
krátkodobých kurzů a podporou spolupráce mezi 
partnerskými institucemi.  Studijní pobyty budou 
organizovány jednak jako interní, tj. u členů sítě, ale 
i jako externí – zahraniční. IFER se bude jako jeden 
z partnerů podílet na zajištění několika školení pro 
odbornou veřejnost (partneři projektu, studenti, aj.). 

Aukce dříví na pni

Zcela novou aktivitou IFER bylo v roce 2011 
organizování prodeje stojících stromů formou 
obchodní veřejné soutěže, tzv. „prodej dříví na pni“. 
V souvislosti s provozním uplatněním technologie 
Field-Map vyvinul IFER velice efektivní a spolehlivý 
postup, kterým je možné zjistit zásobu u stojících 
stromů v lesních porostech, a to včetně sortimentní 
skladby. Použití tohoto postupu umožňuje velice 
přesně stanovit cenu dřeva určeného k těžbě. Prodej 
dřeva na pni se tak stává pro vlastníka alternativou 
organizačně náročnějšího prodeje dřeva na odvozním 
místě. 

V této souvislosti byla zprovozněna webová aplikace 
www.aukcedrivinapni.cz, která umožňuje vlastníkům 
nabídnout k prodeji své lesní porosty. Obchodníkům 
se dřevem a těžebním společnostem pak dává 
možnost zjistit o nabízených porostech vše potřebné. 
Na těchto stránkách je k dispozici kompletní obchodní 
dokumentace, která umožní oběma stranám 
bezpečné provedení celé obchodní transakce. 

V roce 2011 IFER úspěšně zorganizoval obchodní 
veřejnou soutěž pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. a 
pro Obecní úřad Lipoltice, včetně zajištění podkladů 
pro prodej dřeva na pni. Prodej byl realizován ve 
čtyřech prodejních dnech:  22. 8. 2011, 23. 9. 2011, 
12. 10. 2011 a 16. 12. 2011 formou tzv. holandské 
aukce, v jednom případě i obálkovou metodou. 

V druhé polovině roku 2011 IFER ověřoval pro několik 
svých zákazníků objem zásob dřeva stojících stromů 
v porostech, které k prodeji nastojato nabízely Lesy 
ČR, s.p.
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Závěrečné a dílčí zprávy předložené zadavatelům v roce 2011

Zavádění ekologicky šetrného hospodaření podle 
standardu FSC v České republice. KRNAP - PIL 2009-
2010 .

Operating Report (3rd mission) - National Fotest 
Inventory of Cape Verde.

Ekonomické srovnání tradičního obhospodařování 
lesů s hospodařením podle standardu FSC.

MOTIVE - Models for Adaptive Forest Management 
(Project no. 226544). Motive Client Manual.

MOTIVE - Models for Adaptive Forest Management 
(Project no. 226544). Defining harmonized model 
output.

Field Carbon Stock Monitoring Campaign in Infapro 
project area, Malaysia (January - May 2010 and July 
2011). Report for Face The Future (2010-11).

Field Carbon Stock Monitoring Campaign in Kibale, 
Uganda (January-May 2011). Report for Face The 
Future (2011).

Lesnická adaptační strategie pro měnící se 
prostředí v podmínkách Moravsko-Slezských Beskyd 
(LASPROBES) - Dílčí technická zpráva za rok 2011 
(DTZ2).

CZECHTERRA - Adaptace uhlíkových deponií v krajině 
v kontextu globální změny - Rozvoj dynamické 
observační sítě poskytující informace o stavu, vývoji 
ekosystémů a využití krajiny (PS3). Závěrečná zpráva 
projektu (PS3).

Plán péče o Karlovské bučiny na období 2013-2022. 
Plán péče pro Správu NPR a CHKO Jizerské hory.

Prodeje dříví na pni. Zpráva o průběhu realizace 
prodeje 2011. Realizoval IFER-MMS pro VLS, s. p.

Příspěvek lesnického sektoru v emisní bilanci ČR a 
modelová predikce scénářů managementu lesa v 
podmínkách České republiky (CzechForScen). Dílčí 
zpráva za 2. rok řešení projektu pro MŠMT.

Školení a prezentace realizované v České republice

Datum Instituce / akce / osoba Místo Školitel Obsah

23. 3. FLD ČZU Praha P. Vopěnka Projekty IFERu 
v tropických zemích

21.-22. 3. Seminář MŽP o nových 
metodách HÚL

Havraníky, 
NP Podyjí

V. Zatloukal,  
R. Russ 

Prezentace „LHP na 
podkladě provozní 
inventarizace – 
metoda pro přírodě 
bližší hospodaření“ a 
„Provozní inventarizace 
lesů v NP Podyjí“

4.-7. 4. Pracovníci ministerstva 
zemědělství v Peru a MAP-
GeoSolutions Peru

Jílové  
u Prahy

R. Russ,  
A.M. Russová

Prezentace IFER a školení  
Field-Map LT

28.-29. 4. Raphaelu Tinner z firmy WSL, 
Švýcarsko

Jílové  
u Prahy

P. Kneblík,  
P. Oliver

Školení na skriptování 

květen-září Andrea  Ciancamerla Jílové  
u Prahy

A. Zambarda, 
P. Blažek,  
R. Seydl

Stáž zahraničního 
studenta v rámci 
programu Erasmus. 
Školení práce s Field-
Map technologií, terénní 
práce, testovací měření, 
aj. 

17.-20. 5. Světová vědecká konference 
PETrA 2011 (Pollution and 
Environment - Treatment of Air)

Praha E. Cienciala,  
J. Apltauer

Prezentace "Forest and 
forestry activities in the 
Czech National Inventory 
of Greenhouse Gas 
Emissions and Removals"

30. 5.-10. 6. Department of Agriculture 
and Food - Forest Service (NFI 
Ireland)

Jílové  
u Prahy

R. Russ Školení zpracování dat 
opakovaného šetření 
a výpočet běžného 
přírůstu

1. 6. Kamil Bielak z Varšavské 
univerzity

Jílové  
u Prahy

J. Apltauer Školení StemAnalyst

1. 6. Julien  Philippart z University of 
Liège - Gembloux Agro-Bio Tech

Jílové  
u Prahy

A. Zambarda Informace  o novinkách 
v nabídce SW a HW FM

29. 9. Seminář „HÚL v ZCHÚ“ Trutnov R. Russ Prezentace „Provozní 
inventarizace lesů jako 
součást metody tvorby 
lesních hospodářských 
plánů pro bohatě 
strukturované porosty“ 

20.–21. 10. Odborná konference Příroda 
bez hranic a setkání Národní 
park Podyjí 1991 - 2011,

Znojmo V. Zatloukal, 
M. Kačmar,  
Š. Holá 

Prezentace posteru 
Historický a současný 
výskyt tisu a výskyt 
místních a pomístních 
jmen odvozených od tisu 
v ČR
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Datum Instituce / akce / osoba Místo Školitel Obsah

24.-26. 10. Universita di Torino Jílové  
u Prahy

R. Seydl,  
A. Zambarda, 
M. Roubalová, 
J. Apltauer

Základní školení práce s 
technologií Field-Map a 
úvod k Stem Analyst

24.-28. 10. Zástupce University of Bogota Jílové  
u Prahy

R. Russ,  
P. Vopěnka,  
P. Kneblík,  
A.M. Russová 

Školení  FM technologie 

28. 11. Fakulta životního prostředí ČZU Praha P. Vopěnka Prezentace „Mobilní GIS 
"Field-Map", uplatnění 
českého know-how v 
zahraničních projektech“

Zahraniční obchodní cesty, školení a pracovní setkání

Datum Instituce / akce Místo Pracovník IFER Účel cesty

9.– 22. 1. DGASP Santiago a 
Fogo, Capo 
Verde

R. Russ,  
P. Blažek

Národní inventarizace na 
Cape Verde. Technická 
podpora a metodologická 
pomoc

30. 1.-2. 2. Wageningen University Wageningen, 
Holandsko

R. Russ,  
P. Vopěnka

Instalace serverového 
klíče na 20 licencí pro 
Wageningen University, 
tréning skupiny monitoring 
lesa

6.-19. 2. NP Kibale Uganda P. Vopěnka Trénink sběru dat pomocí 
FM v rámci Carbon 
monitoring campaign 
(FACE)

13.-18. 2. Ministerio del Ambiente Peru R. Russ Kalibrace přístrojů 
technologie Field-Map, 
prezentace technologie 
Field-Map včetně FM 
Inventory Analystu pro US 
Forest Service, prezentace 
technologie Field-Map pro 
zástupce NFI Peru

19.-27. 2. Forest&Values, CONFAL, 
Idea Ambiental, EMBRAPA, 
University of Parana

Brazílie R. Russ Prezentace technologie 
Field-Map

11.-14. 4. Alterra Holandsko M. Roubalová, 
P. Kneblík

Pracovní setkání řešitelů 
projektu MOTIVE (MOTIVE 
General Meeting), 
prezentace výsledků

11.–15. 4. University of Liège - 
Gembloux Agro-Bio Tech

Gembloux, 
Belgie

P. Blažek,  
A. Zambarda

Základní školení práce s 
technologií Field-Map

Datum Instituce / akce Místo Pracovník IFER Účel cesty

14.-29. 4. NP Kibale Uganda R. Russ Nezávislá kontrola sběru 
dat, sehrání databáze 
terénních dat a zpracování 
dat opakovaného šetření 
monitoringu uhlíku

20.-21. 5. Deggendorfské dny dřeva Deggendorf, 
Německo

J. Apltauer,  
M. Starý 

Návštěva odborného 
dřevařského veletrhu

20. 6.-1. 7. Department of Agriculture 
and Food - Forest Service 
(NFI Ireland)

Irsko R. Russ Školení lesních inspektorů 
ve sběru dat NIL Irsko při 
opakovaném šetření 

18.-31. 7. INFAPRO Malajsie R. Russ Supervize a zpracování dat 
monitoringu uhlíku

16. - 20.8. EFI Rovaniemi, 
Finsko

P. Kneblík Závěrečná konference 
projektu Northern ToSIA, 
v jehož rámci se IFER 
zabýval implementací SW 
nástroje pro import dat do 
centrální databáze

5.-15. 9.  International Greentech & 
Eco Products Exhibition & 
Conference

Kuala 
Lumpur, 
Malajsie 

P. Blažek Prezentace technologie 
Field-Map

15.–17. 9. LaserTech Asie, Kadoorie 
Farm

Hong Kong P. Blažek Prezentace technologie 
Field-Map

17.-22.9. ANTHI Vietnam Hanoi, 
Vietnam

P. Blažek Školení technologie Field-
Map

27.9. Intergeo 2011 Nurenberg, 
Německo

P. Blažek,  
A. Zambarda

Účast na výstavě Intergeo 
2011, jednání s LaserTech 

9.-28. 10. Department of Agriculture 
and Food - Forest Service 
(NFI Ireland)

Irsko R. Russ.  
M. Michalec

Školení terénních 
pracovníků ve sběru dat 
NIL Irsko při opakovaném 
šetření, kontrola kvality 
terénních prací

10.–12. 10. Institute of Forest Ecology 
- Department of Forest and 
Soil Sciences (BOKU)

Vídeň, 
Rakousko

R. Seydl,  
A. Zambarda

Základní školení práce s 
technologií Field-Map

17.-21.10. Central Agricultural Office, 
Forestry Directorate  (CAO)

Budapešť, 
Maďarsko

R. Seydl Servis a kalibrace přístrojů

7.-9. 11. ROZLESINFORG Rusko J. Beranová, 
M. Černý

Jednání o projektu, 
předběžné předání 
výstupů

14.-18. 11. Alterra Wageningen Holandsko E. Cienciala Jednání k projektu 
CZECHFORSCEN

29.11-9.12. DGASP Santiago, 
Cape Verde

E. Cienciala,  
P. Blažek

Národní inventarizace na 
Cape Verde. Seminář o 
předběžných výsledcích 
invetarizace
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Účast ve veřejných soutěžích v roce 2011

Země Instituce Účel Výsledek soutěže 

Česká republika Lesy České republiky, s.p. Dodávka elektronických půměrek Ne

Česká republika Lesy České republiky, s.p. Dodávka laserových dálkoměrů Ano

Česká republika Mendelova univerzita v Brně Dodávka softwaru pro výuku Ano

Česká republika Centrum dopravního 
výzkumu, v.v.i.

Dodávka terénních příručních 
počítačů

Ano

Česká republika ÚHÚL Dodávka terénních PC Ano

Česká republika ÚHÚL Dodávka softwaru pro NIL II. Ano

Česká republika Česká zemědělská univerzita 
v Praze

Technologie pro sběr terénních 
dat

Ano

Maďarsko University of West Hungary Technologie pro sběr terénních 
dat

Zrušeno

Vietnam Forest Inventory and Planning 
Institute

Technologie pro sběr terénních 
dat

Ano

Irsko Minister for Agriculture, 
Fisheries and Food 

Podpora Irské NFI v oblasti 
metioodiky a kontroly kvality

Ano

Česká republika Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Prodej dříví na pni I Ano

Česká republika AOPK Monitoring přirozených lesů Zrušeno

Česká republika Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Modely nákladů pěstební 
činnosti

Ano

Evropská unie Evropská komise, 7. rámcový 
program RTD

Thermolidar Bude rozhodnuto 
v roce 2012

Evropská unie Evropská komise, 7. rámcový 
program RTD

INFRES (Innovative and effective 
technology and logistics for 
forest residual biomass supply in 
the EU)

Ano

Evropská unie Evropská komise, 7. rámcový 
program RTD

Castle Bude rozhodnuto 
v roce 2012

Evropská unie Evropská komise, 7. rámcový 
program RTD

Formiscan Bude rozhodnuto 
v roce 2012

Česká republika Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Prodej dříví na pni II Ne

Uživatelé technologie Field-Map
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I v ekonomicky složitém roce 2011 IFER 
finančně podpořil některé kulturní a sportovní 
aktivity.

Společnost darovala 2000 Kč na podporu 
badmintonového družstva TJ Sokol Jílové. 

Stejnou částkou IFER podpořil pořádání 
reprezentačního plesu Města Jílové u Prahy.

Tomáš Slavata – Xterra triatlon

Již několikátým rokem podporuje IFER 
úspěšného sportovce Tomáše Slavatu, 
závodníka Xterra triatlonu, který se kromě 
vrcholového sportu zabývá i podporou dětí 
z dětských domovů. Tomáš Slavata usiluje o to, 
aby děti, které žijí v dětských domovech, získaly 
díky sportu sebedůvěru a touhu něco dokázat. 

IFER přispěl na aktivity Tomáše Slavaty částkou 
40 000 Kč.

Sponzorské dary 
na podporu kultury a sportu

Noví uživatelé technologie Field-Map v roce 2011

Země Instituce Využití

Rakousko Institute of Forest Ecology (BOKU) výzkum, výuka

Belgie University of Liège - Gembloux Agro-Bio Tech výzkum, výuka

Kolumbie Producel Ingenieros prodej FM

Kolumbie Universidad Distrital "Francisco Jose de Caldas" výzkum, výuka

Česká republika Holzindustrie Schweighofer S.R.O. (Schweighofer ) provoz

Česká republika Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. provoz

Finsko University of Helsinki, Forest Ecology department výzkum, výuka

Německo University of Hamburg, Institute for World Forestry výzkum, výuka

Hong Kong Kadoorie Farm and Botanic Garden výzkum

Itálie Centro di ricerca per la selvicoltura (CRA-SEL) výzkum

Itálie Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del Territorio 
(AGROSELVITER) 

výzkum, výuka

Itálie Dipartimento di Biotecnologie Agrarie, Università degli Studi di 
Firenze

výzkum, výuka

Itálie Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali, Università degli 
Studi di Padova (TESAF)

výzkum, výuka

Nizozemsko Forest Ecology and Forest Management Group (FEM),Wageningen 
University,Centre for Ecosystem Studies

výzkum, výuka

Rusko Russian Academy of Science (ЦЭПЛ РАН) výzkum

Vietnam Anthi-Vietnam prodej FM

Technologii Field-Map využívá k začátku roku 2012 zhruba 100 zákazníků (700 licencí) ve 34 zemích světa. Naši 
zaměstnanci s ní doposud poskytli technologickou a expertní podporu osmi národních inventarizací lesa. IFER 
má v současnosti vlastní obchodní zástupce v osmi zemích světa.
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Ekonomika
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Ekonomická situace IFER je dokladována součtem ekonomických výsledků obou firem v letech 2005-2010. 

Příjmy a výdaje

Příjmy a výdaje
(v tis. Kč)

V roce 2010 dosáhl IFER svého třetího nejhoršího hospodářského výsledku od roku 2005. Ve srovnání s rokem 
2009 byly příjmy 56 % a výdaje 58 %. Rozdíl mezi příjmy a výdaji, tedy hospodářský výsledek, pak činil 44 % 
výsledku z předchozího roku. I v roce 2010 jsme investovali do nákupu nemovitostí, konkrétně do nákupu 
pozemku určeného  ke komerčnímu využití v Jílovém u Prahy.
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31133
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61642
64831

37 554
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Příjmy celkem

Výdaje celkem

Příjmy rozdělené podle typu

Výdaje rozdělené podle typu

Příjmy z obchodní činnosti (tj. z prodeje hardware a software) poklesly v roce 2010 o 39 % ve srovnání  
s rokem 2009. Příjmy z prodeje služeb klesly ve srovnání s předchozím rokem o něco méně, o 20 %. Z grafů na 
následující straně, které ilustrují výsledky obchodní činnosti v roce 2011, je zřejmé, že pokles příjmů z prodeje 
software trval i v roce 2011, naopak příjem z prodeje hardware mírně stoupal.

Z tabulky je patrné, že se nám v roce 2010 dařilo šetřit na výdajích. S výjimkou mzdových výdajů a výdajů za 
služby jsme se ve všech položkách dostali pod úroveň výdajů z roku 2007. Výdaje na mzdy jsme v roce 2010 
udrželi na úrovni předchozích let.

Příjmy (tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010

Prodej software 4 997 10 638 10 130 7 819 11 258

Služby 19 971 19 466 28 222 25 403 20 086

Prodej zboží 5 285 19 936 33 430 41 254 7 791

Ostatní 880 1 330 5 736 1 512 3 392

Celkem 31 133 51 370 77 518 75 989 42 528

Výdaje (tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010

Materiál, energie, zboží 5 583 15 925 26 027 30 011 8 549

Mzdové výdaje včetně pojištění 9 186 9 932 12 258 13 632 13 484

Cestovné 2 254 2 138 3 135 2 692 1 901

Služby 5 571 6 019 13 065 11 516 8 862

Ostatní 3 231 6 716 7 157 6 977 4 757

Celkem 25 825 40 729 61 642 64 831 37 554
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V následujících grafech je představen výsledek 
výhradně z obchodní činnosti v roce 2011. Je vidět, že 
obrat z prodeje software ve srovnáním s rokem 2010 
stále klesal, a to až na úroveň roku 2006. Zvýšil se 

obrat z prodeje hardware o 40 % a z prodeje služeb o 
53 %. V roce 2011 se zastavil i raketový nástup obratu 
z prodeje technické podpory. Oproti roku 2010 dosáhl 
v roce 2011 pouze tří čtvrtin předchozího objemu.
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Organizační rozdělení zaměstnanců IFER

   A.  Odborníci (vedoucí projektových týmů)

   B.  Vývojáři

   C.  Obchodníci

   D.  Podpůrní pracovníci

   E.  Pracovníci pro agendu daňovou, personální a účetní

Při svém vzniku měl Ústav pro výzkum lesních 
ekosystémů čtyři zaměstnance, po takřka 20 letech 
existence se počet zaměstnanců ustálil okolo 25. 
Jádro zaměstnanců je poměrně stabilní – 5 stálých 
zaměstnanců pracuje v IFER víceméně od založení, tj. 
více než 15 let, a 8 zaměstnanců již 10 a více a let. 

Za celou dobu existence prošlo IFER přes padesát 
pracovníků. Kromě stálých zaměstnanců společnost 
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. 

V IFER v současné době pracují především zkušení 
vědečtí a vývojoví pracovníci, kteří svoji kvalifikaci 
nabyli doma i v zahraničí a snaží se ji uplatnit v 
podmínkách naší republiky. V posledních dvou letech 

bohužel nenastoupil do IFER žádný čerstvý absolvent 
vysoké školy. Z hlediska dlouhodobého rozvoje firmy 
je nutné vytvářet příležitosti i pro méně zkušené 
pracovníky, ochotné se učit a intenzivně pracovat. 

IFER se snaží praktikovat vstřícnou personální politiku 
- zaměstnancům hradí kursy angličtiny a ruštiny, 
různě zaměřená odborná školení 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 2011 zaměstnával IFER na stálý 
pracovní poměr 22 pracovníků, další 4 pak formou 
krátkodobých smluv. V roce 2011 absolvoval 
tříměsíční stáž v IFER italský student lesnictví a 
ekologie z univerzity v Tusce. 

Personální zajištění společnosti

Řízení společnosti

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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0

5

10

15

20

25

30

35

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Po
če

t s
tá

lý
ch

 za
m
ěs

tn
an

ců

Roky

30 31



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 software. 

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. Řadí se 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. Jan Apltauer 

V roce 2001 zakončil studia na lesnické fakultě 
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity 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 a dalších provozních aplikací 
(taxace lesa a pod.).

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. 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 posledních letech 
zastával pozici projektového manažera. Specializuje 
se na využití geografických informačních systémů 
a dálkového průzkumu země v lesnictví. 

Kmenoví zaměstnanci

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 atd. 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 
podílí na vývoji technologie Field-Map a je garantem 
mnoha českých i mezinárodních výzkumných 
projektů.  

RNDr. Jana Beranová
výkonná ředitelka společnosti 

Jana Beranová dokončila svá studia v 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.

Vedení společnosti
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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. 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 vystudovala 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 (vozový park, budova, technické zázemí) 
již od roku 1997. Také zajišťuje celní záležitosti 
a mezinárodní přepravu v obou firmách. 

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.

Ing. Ana Maria Russová 

Ana Maria Russová se narodila v městě Pereira  
(Kolumbie), kde vystudovala lesnictví. V IFER 
v současné době zajišťuje obchodní činnost. 

Ing. Alan Zambarda

Alan Zambarda se narodil v Itálii a v Padově 
vystudoval lesnictví. V IFER v současné době zajišťuje 
obchodní činnost.

Ing. David Šafránek

Absolvent ČVUT-FEL (specializace počítače). Od 
května 2011 pracuje v IFER-MMS jako vývojář 
software.

Ing. Petr Oliver 

Část roku 2011 působil v IFER jako programátor.

Ing. Jana Kučerová

Jana Kučerová je inženýrkou krajinné ekologie. 
Zajišťuje GIS podporu výzkumných projektů. V IFER 
je zaměstnána od roku 2007. Od roku 2008 je na 
mateřské dovolené. 

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. V současnosti spolupracuje jako externista.

Ing. Martin Starý

Lesní inženýr, pro IFER dlouhodobě externě zajišťuje 
komunikaci s německy mluvícím zákazníky.

Ing. Veronika Lukášová 

Lesní inženýrka, externě vypomáhá v oblasti firemní 
prezentace a PR.

Další dlouhodobí zaměstnanci 
a externí spolupracovníci

Výhled do roku 2012
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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-mapping.com

Identifikační a kontaktní údaje

V roce 2012 plánujeme přenést naše zkušenosti s 
provozně uplatnitelnými aplikacemi do zahraničí. 
Všude na světě by měla být užitečná jednoduchá 
aplikace, kterou IFER v současnosti  vyvíjí a pomocí 
které lze s vysokou přesností odhadnout objem 
porostních zásob. 

Do další fáze jsme připraveni posunout nabídku 
technologie Field-Map ve formě specifických 
projektů. Ta umožňuje specializovaným pracovištím 
koupit si na míru šitý softwarový nástroj za 
přijatelnou cenu a v potřebném počtu licencí. 

IFER bude dále pokračovat i ve výzkumných 
aktivitách. Již od února se rozbíhá rozsáhlý projekt 

Výhled do roku 2012

Arange financovaný Evropskou komisí. Svým 
zaměřením navazuje a rozvíjí naše aktivity v oblasti 
hospodářské úpravy lesů. Předpokládáme také, že se 
IFER bude ucházet o další klíčový projekt základního 
výzkumu, a to přes Grantovou agenturu České 
republiky. 

V roce 2012 se opět chystáme vystavovat na 
tradičním lesnickém veletrhu Silva Regina. 

Tak jako v minulých letech,  i v roce 2012 se budeme 
snažit ve všech směrech uspět a pokračovat v naší 
činnosti způsobem, který pokládáme za efektivní a 
pro nás přijatelný.
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