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Sestavování výroční zprávy je pokaždé důvodem k zpětnému ohlédnutí a možností s odstupem zhodnotit 
uplynulý rok. Co významného a důležitého se v roce 2012 stalo a čemu se v loňském roce pracovně nejvíc 
věnovali, to shrnuli někteří zaměstnanci IFER.

Lidé v IFER hodnotí rok 2012

Martin Černý, jednatel společnosti: 
Největší díl práce pro mě i mnoho dalších 
zaměstnanců IFER představoval vývoj provozně 
uplatnitelného taxačního software pro firmu Příroda, 
s. r. o.. Dotažení všech praktických detailů do konce 
bylo velmi náročné, ale aplikaci se podařilo technicky 
dořešit. V současnosti hledáme cesty pro strategické 
uplatnění a zhodnocení našeho úsilí na tomto 
projektu.

Jana Beranová, výkonná ředitelka: 
Vývoj softwarové aplikace CZETAX podporující tvorbu 
a obnovu lesního hospodářského plánu byl pro mě 
i IFER v roce 2013 určující z časového i odborného 
hlediska, práci na tomto projektu však vnímám 
jako úspěšnou a vidím v ní významnou investici do 
budoucna. Potenciál pro aplikace tohoto typu na 
našem i zahraničním trhu vidíme a budeme o ně 
usilovat. Za důležitou událost považuji reorganizaci 
obchodního oddělení, které v posledních dvou 
letech nevykazovalo dostatečné výsledky. Agenda 
obchodníků byla i v rámci úsporných opatření  
a racionalizace fungování IFER přerozdělena mezi 
několik stávajících zaměstnanců a prozatím se tato 
cesta ukazuje jako úspěšná.

Emil Cienciala, výzkumná činnost: 
Nejvýznamnějším úkolem v roce 2012 pro mě 
byl projekt LASPROBES, řešící stav a dynamiku 
lesního prostředí v Beskydech. V loňském roce 
jsme významné úsilí věnovali přípravě projektu 
navazujícího na náš dřívější projekt inventarizace 
krajiny CzechTerra. Náš návrh podaný v konsorciu 
čtyř ústavů ke Grantové agentuře ČR (GA ČR) byl 
hodnocen velmi dobře, ale na financování nedosáhl. 
S výsledky posudkového řízení GA ČR jsme se 
neztotožnili a podali jsme odvolání. Vzhledem ke 
strategickému významu tohoto projektu pro IFER se  
s revidovaným návrhem budeme účastnit nové 
soutěže GA ČR v roce 2013.

Zuzana Exnerová, výzkumná činnost: 
Stejně jako v minulých letech pro mě značný objem 
práce představovalo vypracování inventarizace emisí 
a propadů skleníkových plynů v rámci Národního 
inventarizačního systému (NIS) pro oblasti LUCF/
LULUCF a Zemědělství. Časově náročné bylo rovněž 
zpracování leteckých snímků pro projekt Národní 
inventarizace lesů na Kapverdských ostrovech. 
Zrušení části obchodního oddělení přeneslo koncem 
roku 2012 část kompetencí na ostatní řadové 
pracovníky. Nové schéma marketingové části IFER se 
stále optimalizuje. Celkově vnímám loňský rok jako 
poměrně úspěšný, sice ubývá projektů v rámci ČR, 
firmě se ale daří je doplňovat zahraničními zakázkami. 

Petr Blažek, technická a metodická podpora 
projektů: 
V minulém roce jsme obnovili spolupráci na 
projektu ruské národní inventarizace lesa, která 
poměrně úspěšně pokračuje už několikátým 
rokem. Odezvy jsou pozitivní, a díky tomu se dařilo 
úspěšně prezentovat technologii i v jiných oblastech 
ruského lesnictví, zejména v zjišťování zásob 
nastojato a lesnické taxaci. Dále jsem se v loňském 
roce intenzivně zapojil do vytváření uživatelských 
aplikací na bázi technologie Field-Map, zejména 
pro uživatele v Německu. Vytváření uživatelských 
aplikací je zúročením mnohaletých zkušeností 
nejen ve vývoji a používání technologie, ale také 
ve schopnosti pochopit danou problematiku praxe 
a aplikovat ji ve světě nul a jedniček. Loni byla také 
úspěšně dokončena Národní inventarizace lesů 
na Kapverdských ostrovech. Výsledky byly veřejně 
prezentovány na počátku roku 2013 a byla pro ně 
vytvořena speciální webová aplikace. Firmě se loni 
dařilo prohlubovat získané kontakty na asijském trhu, 
zejména v Hong Kongu, Číně a Vietnamu.

V oblasti vývoje software jsme udělali značný krok 
k automatizaci řady rutinních procesů a pro aktivní 
uživatele připravili nové zdroje informací v podobě 
(video) helpů.  I přes některé dílčí problémy hodnotím 
rok 2012 v IFER veskrze pozitivně.
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Popis a historie společností
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o., (Institute of Forest Ecosystem Research, Ltd.) 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 (dále v textu IFER) 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,  a v roce 
1996 přesunula svoji provozovnu 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.

Činnosti
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Pozice výzkumná
Práce ve výzkumu byla východiskem zakládajících 
pracovníků IFER a první oblastí činnosti IFER 
vystupujícího jako soukromý výzkumný ústav. Tato 
činnost dodnes vytváří odborný rámec pro navazující 
prakticky zaměřené činnosti, a také velmi výrazně 
vytváří pozici IFER v prostředí mezinárodní výzkumné 
komunity. IFER je členem EFI (European Forest 
Institute) a dlouhodobě spolupracuje s významnými 
evropskými výzkumnými i akademickými pracovišti. 

Naše výzkumná činnost produkuje odborné publikace 
v mezinárodním i národním prostředí (více než 100 
publikací), a je také základem pro vyžádané působení 
odborníků IFER v expertních rezortních radách 
(MZe, MŽP), např.  při tvorbě Národního lesnického 
programu, zastupování rezortu MŽP v rámci 
prezidentství ČR v EU, aktivní práce v odborných 
komisích (tvorba plánu péče o Národní park Šumava, 

Přehled činností

certifikační komise FSC ČR). Pracovníci IFER jsou 
zapojeni do výukových programů na Jihočeské 
univerzitě v Českých Budějovicích a Lesnické fakultě 
MENDELU v Brně. 

IFER svými výsledky přímo ovlivnil rozvoj  
v některých oblastech lesnického výzkumu.  
V IFER vyvinuté růstové modely a z nich odvozené 
růstové tabulky jsou součástí platné legislativy. 
V oblasti dendrometrie se IFER dále zabývá 
kvantifikací biomasy pomocí alometrických modelů 
a vývojem metod a technologické podpory vhodné 
pro zjištění objemu a kvality zásob dřevní hmoty  
v lesních porostech. Tato východiska jsou zásadní 
např. při řešení projektů zaměřených na bilanci 
uhlíku v tropických lesích včetně přípravy podkladů 
pro certifikaci nebo při organizaci prodeje dřeva 
nastojato.  

IFER se od doby svého vzniku zabývá výzkumem, vývojem, expertní činností, poskytováním specializovaných 
služeb a prodejem technologie Field-Map a produktů souvisejících. 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. 

Za dobu své existence řešil IFER více než 200 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. 

Významnou oblastí výzkumu, ve které IFER dosáhl 
řady významných a prakticky uplatnitelných výsledků, 
je využití statistických inventarizačních metod  
v lesnictví. IFER vytvořil a v pilotním experimentu 
ověřil metodiku i technologické řešení prvního 
i druhého cyklu NIL ČR. IFER také zajistil čtyři 
opakování celorepublikového šetření škod 
způsobených zvěří. Pro MŽP pak zúročil všechny 
své zkušenosti s multizdrojovými inventarizacemi 
a vytvořil metodiku a zrealizoval první cyklus 
inventarizace krajiny CzechTerra. 

IFER také působí v oblasti hospodářské úpravy 
lesů, která je prvotním zdrojem informací o lesních 
porostech pro vlastníky a správce lesů. IFER se podílel 
zejména na konceptu moderního pojetí tvorby 
hospodářských plánů na bázi provozní inventarizace. 
V současné době přichází IFER s koncepcí kontinuální 
hospodářské úpravy lesů. 

Od roku 2006 jsou experti IFER technicky zodpovědní 
za vykazování emisní bilance sektorů lesů a krajiny  
a zemědělství pro ČR (výkaznictví pro UNFCCC a KP). 
V logické návaznosti na to se pak IFER také zabývá 
expertízou v oblasti adaptačních a mitigačních 
opatření v lesnictví (NLP II, projekt LČR). 

Pozice technologická
Technologický vývoj bezprostředně navazující na 
výzkum je podmínkou praktického uplatnění výsledků 
výzkumu, a tedy i jejich ekonomického využití. 

Základním polem působnosti IFER je zjišťování 
nejrůznějších aspektů stavu lesa a krajiny. Cesta 
k praktickému lesnímu hospodářství i širšímu 
využití při správě lesů a krajiny pak vede především 
přes inventarizaci a hospodářskou úpravu lesů.  
K tomu, aby potřebné činnosti bylo možné rutinně 
a efektivně provádět, je nutné vytvářet technologie 
a technologické postupy. Od roku 1995 se IFER 
zaměřuje na vývoj technologií pro počítačem 
podporovaný sběr dat v terénu pro oblast lesnictví  
a krajinářství. To znamená pro oblast, kde je nezbytné 
efektivně shromažďovat rozsáhlé geograficky 
identifikované informace s „lesnickou“ přesností, 
která vylučuje uplatnění geodetických metod  
a technologií. 

Technologie pro počítačem podporovaný sběr dat 
v terénu byla v IFER vyvinuta do podoby produktu 
Field-Map, zahrnujícího kompletní softwarové řešení 
a integrovaný hardware (www.field-map.com). Field-
Map se prolíná prakticky veškerou činností IFER, 
čímž je zároveň zajištěna podpora výzkumné činnosti  
i zpětná vazba potřebná pro další vývoj. Od roku 2000 
je Field-Map nabízen na trhu jako komerční produkt, 
v současné době má uživatele ve 38 zemích světa.
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Portfolio činností s příklady významných projektů

Na prodej technologie Field-Map velmi často 
navazuje konzultační činnost spojená se zaškolováním 
personálu, tvorby projektů sběru dat, pilotní 
experimenty, i zpracováním a interpretací výsledků. 
Výjimečnost Field-Mapu podporuje i to, že je 
technologií používanou řadou národních inventarizací 
lesů. 

Využití Field-Mapu se postupně pohybuje na cestě od 
výzkumu, inventarizace, obecného mapování v terénu 
až k hospodářské úpravě lesů. Technologie Field-
Map byla validována v Joint Research Center (JRC 
EU) jako technologie vhodná pro mapování v lesních 
porostech s hustým zápojem, kde GPS selhává.

Pozice obchodní
Logickým vyústěním výzkumné a vývojové činnosti 
IFER je obchodní aktivita zacílená na komerční využití 
výsledků a kvalifikace ve výzkumu, a také produktů 
vývoje. Za tím účelem byla v posledních šesti letech 
vytvořena v rámci IFER specifická infrastruktura 
obchodní firmy, tedy zejména vnitřní informační 
obchodní systém a skladový systém. 

Produkty IFER jsou specifické a mají poměrně 
specializovaný okruh zákazníků, kteří se rekrutují 
z celého světa. Rozvoj obchodu na takto 
specializovaném trhu vyžaduje úzkou spolupráci 
mezi výzkumnými a vývojovými pracovníky a mezi 

pracovníky marketingu. Díky tomu je možné úspěšně 
zvládat pravidelné prezentace produktů a nabízených 
služeb na mezinárodních oborových veletrzích  
a odborných konferencích. 

Komunikace se zákazníky má trvalý charakter.  
Ze zákazníků se stávají uživatelé, kteří zpravidla 
odebírají i další produkty. Pokud se ze zákazníka 
stane uživatel, pak je mu nabídnut systém školení 
a technické podpory. Pro uživatele technologie 
Field-Map jsou každé dva roky organizována setkání 
zaměřená na výměnu zkušeností mezi zákazníky  
a představení novinek v nabídce IFER. 

Specifickým rysem obchodní činnosti v IFER je to, že 
ji vesměs zajišťují cizinci a to nejen v zahraničí, kde 
funguje systém našich obchodních zástupců, ale  
i přímo v sídle IFER v České republice.  

IFER neprodává pouze své vlastní produkty, ale je  
i obchodním zástupcem špičkových technologických 
komponent, které jsou pak součástí integrované 
technologie Field-Map. Zvládnuta je právní i věcná 
stránka těchto obchodních vztahů. 

Část IFER, která se zabývá vývojem Field-Map  
a obchodní činností splňuje požadavky kvality dané 
normou ISO 9001:2008.

Projekty Doba řešení Zadavatel
Zjišťování objemu a sortimentace stojících stromů
Růstové modely hlavních dřevin ČR (SM, BO, BK, DB) 1993 Ministerstvo zemědělství ČR

Růstové a taxační tabulky hlavních dřevin ČR 1996 Ministerstvo zemědělství ČR

Růstové modely pro ostatní dřeviny 1996 Ministerstvo zemědělství ČR

Růstové tabulky a modely méně významných dřevin 1998 Ministerstvo zemědělství ČR

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

2006-2008 Vojenské lesy a statky, s. p.

Revize lesních hospodářských plánů (LHP) v oblasti 
Národního parku Šumava

2005-2006 Správa Národního parku a CHKO 
Šumava, Vimperk

Tvorba alternativního LHP pro část území ŠLP Masarykův  
les - LHC Křtiny

2002 Lesprojekt, Brno

Obnova LHP v Národním parku Podyjí 2001-2003 Správa národního parku Podyjí

Vytvoření a provoz informační soustavy na bázi 
poloprovozních výzkumných ploch (PVP) a trvalých 
zkusných ploch (TZP)

1994-2004 Ministerstvo zemědělství ČR

Projekty Doba řešení Zadavatel
Monitoring lesních rezervací
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

2007-2011 Ministerstvo životního prostředí ČR

Zpracování plánu péče pro NPR Karlovské bučiny 2011 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zpracování plánu péče pro NPR Jizerskohorské bučiny 2010 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Hodnocení zdravotního stavu lesů
Formulace zásad lesnického hospodaření a péče o půdu  
s ohledem na dlouhodobou acidifikaci, nutriční degradaci 
eutrofizaci půd

2002-2004 Ministerstvo životního prostředí ČR

Monitoring a modelování reakce lesa na znečištění ovzduší 
a acidifikaci půd

Ministerstvo životního prostředí ČR

NP Šumava 1993-1998

KRNAP 1993-1998

Brdy (VLS Hořovice) 1993-1996

Beskydy 1993-1997

NP Podyjí 1999-2000

Křivoklátsko 1991-1994

Lesnická adaptační strategie pro měnící se prostředí  
v podmínkách Moravsko-slezských Beskyd (LASPROBES)

2009-2014 Grantová služba LČR
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Projekty Doba řešení Zadavatel
Hodnocení vlivu zvěře na les
Inventarizace škod zvěří v lesních porostech  
a na zemědělských kulturách v České republice

1995, 2000, 
2005, 2010

Ministerstvo zemědělství ČR

Inventarizace škod způsobených zvěří v lesních porostech 
VLS ČR

2006-2007 Vojenské lesy a statky, s. p. 

Ocenění škod zvěří v oboře Aglaia 2009 Kristina Colloredo Mansfeld

Ocenění škod zvěří na LHC Gerimo - Javorná 2010 soukromý vlastník lesa

Hospodářská úprava lesa
Provozní statistická inventarizace - Národní park Šumava, 
LS Srní

2008-2013 Správa Národního parku a CHKO 
Šumava, Vimperk

Statistická inventarizace lesů v oblasti Nižnij Bystrij  
na Ukrajině (FORZA)

2005-2007 FORZA, Ukrajina

Models for Adaptive Forest Management - MOTIVE 2009-2013 Evropská komise

ARANGE - Advanced multifunctional forest management 
in European mountain ranges

2012-2015 Evropská komise

Monitoring zásob uhlíku
Carbon Monitoring Campaign in the UWA-Face Projects  
in Kibale National Park, Uganda

2008 Nadace FACE, Arnhem, Holandsko

Metodika monitoringu zásob uhlíku pro projekty FACE 2000-2002 Nadace FACE, Arnhem, Holandsko

Carbon Monitoring Campaign in INFAPRO, Sabah, 
Malaysia I

2007 Nadace FACE, Arnhem, Holandsko

Carbon monitoring campaign in INFAPRO, Sabah,  
Malaysia II

2010-2011 Nadace FACE, Arnhem, Holandsko

CzechCarbo - Studium cyklu uhlíku v terestrických 
ekosystémech ČR v souvislostech evropského projektu 
CARBOEUROPE

2003-2007  Ministerstvo životního prostředí ČR

CARBO-INVENT - více-zdrojové inventarizační metody pro 
kvantifikaci zásob uhlíku a jejich změn v Evropských lesích

2002-2005 Evropská unie

Emisní inventura a modelování
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“

2006-2013 Ministerstvo životního prostředí ČR

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

2010-2012 Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR

Inventarizace lesů a krajiny na národní i regionální úrovni
CzechTerra - adaptace uhlíkových deponií v krajině  
v kontextu globální změny

2007-2011 Ministerstvo životního prostředí ČR

Technologická a metodická podpora české, irské, maďarské, rakouské, slovenské, kapverdské, ruské, islandské, 
vlámské či ukrajinské národní inventarizace lesů

Provozní regionální inventarizace lesa v České republice, Švýcarsku, Německu, Polsku, Vietnamu a několika zemích 
Latinské Ameriky

Projekty řešené v roce 2012
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. 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. V roce 2012 
byl obhájen 3. rok řešení projektu, ten bude podle 
plánovaného harmonogramu 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.

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. K 31. 5. 2012 byl projekt ukončen, v červnu 
2012 proběhlo závěrečné oponentní řízení.

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 
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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 souladu 
se závazky Kjótského protokolu v České republice.  
V roce 2012 proběhlo tzv. „centralized review“, 
tedy kontrola kvality zpracování inventarizace emisí  
a propadů.

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 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 pokračovala  
i v roce 2012, kdy byla národní inventarizace lesů na 
všech ostrovech ukončena. 

NP Šumava - provozní inventarizace 

Od roku 2006 IFER provádí pro Správu NP a CHKO 
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. V roce 
2012 byly zásoby nastojato zjišťovány např. pro firmu 
Ulrich-Šplíchal s.r.o.     

Podpora tvorby lesních hospodářských plánů  
a osnov 

V roce 2012 byl pro firmu Příroda, s.r.o. vyvíjen 
taxační software CZETAX, který je určen pro podporu 
tvorby lesních hospodářských plánů a osnov. Počátky 
tohoto software spadají do roku 2010, kdy začaly 
práce na vývoji taxačního nástroje určeného pro 
terénní počítače. V roce 2012 se vývoj soustředil 
na dokončení výpočtového aparátu taxace, tisky 
výstupních sestav a úpravy vzhledu a ergonomie 
ovládání pro stolní aplikaci. 

Modely nákladovosti pěstební činnosti 

V souvislosti se zakázkou 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, 
byl sestaven model, který pracuje 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 byla předána k provoznímu užívaní v prvním 
čtvrtletí 2012. 

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

Cílem projektu je 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 jako jeden  
z partnerů podílí na zajištění několika školení pro 
odbornou veřejnost (partneři projektu, studenti, aj.). 

Advanced multifunctional forest management in 
European mountain ranges (ARANGE)

Čtyřletý projekt, jehož zadavatelem je Evropská 
komise a koordinován je z Vídně (BOKU), je 
zaměřen na problematiku multifukčního lesnického 
hospodaření v horských oblastech Evropy. Řešení 
využívá sedm regionálních oblastí v hlavních 
horských pásmech Evropy pokrývající širokou 
škálu lesních typů, socioekonomických podmínek  
a kulturních kontextů. Projekt rozvíjí a vyhodnocuje 
strategie multifunkčního managementu, přičemž 
posuzuje rizika a nejistoty vzhledem k měnícím se 
klimatickým a sociálně-ekonomickým podmínkám. 
Projekt je zaměřen na čtyři hlavní témata: produkce 
dřeva, ochrana proti přírodním rizikům, role lesa při 
zmírňování změny klimatu prostřednictvím ukládání 
uhlíku, jakož i výrobu bioenergie, ochranu přírody  
a zachování biologické rozmanitosti. Cílem projektu 
je přinést efektivnější postupy pro multifunkční 
management horských lesů a podporu pro relevantní 
odborníky z lesnické praxe.

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

Čtyřletý projekt INFRES, jehož zadavatelem je 
Evropská komise a je koordinován Finským lesnickým 
výzkumným ústavem (METLA), si klade za cíl 
urychlit technologický vývoj a otevřít nové cesty 
pro obnovitelné zdroje pomocí výzkumu znalostí 
a technologických řešení. INFRES se zaměřuje na 
vysokou účinnost a přesné dodávky dřevní suroviny, 
tepla a energie. Konsorcium projektu má 23 
partnerů, včetně 9 předních lesnických organizací 
a 14 spolupracujících malých a středních podniků 
zapojených v řetězci s biomasou. IFER je zapojen do 
pracovní skupiny 5 (WP5), která hodnotí ekonomické, 
environmentální a sociální přínosy inovací na 
demonstračních případech, vyčíslí změny způsobené 
novými technologiemi a vybranými scénáři ve 
srovnání s business-as-usual postupy. IFER se zaměří 

zejména na přijetí hodnotícího rámce pro posouzení 
dopadů na udržitelnost dodávky lesní biomasy  
s využitím klíčových ukazatelů v oblasti životního 
prostředí, hospodářské a sociální udržitelnosti.

Careers in Sustainability Excellence (CASTLE)

Čtyřletý projekt CASTLE na podporu vzdělávání, jehož 
zadavatelem je Evropská komise a je koordinován 
Evropským lesnickým institutem (EFI), je zaměřen na 
přípravu mladých odborníků (doktorandů) v oblasti 
výzkumu a metod pro hodnocení trvalé udržitelnosti 
v lesnictví a oblasti bioenergie v Evropě. CASTLE má 
vzdělávat celkem 14 PhD. studentů se zaměřením na 
inovaci metod hodnocení dopadů udržitelnosti, které 
mohou být použity pro řešení aktuálních problémů 
udržitelnosti ve společnosti a tvorbu regionálních 
politik. Dále má projekt uplatnit hodnocení 
udržitelnosti, scénářové analýzy hospodaření  
a toků dřevní hmoty, bilance uhlíku a další související 
metody v konkrétních případových studiích v rámci 
lesnictví a bioenergetiky. 

Platforma pro studium a inventarizaci lesních 
ekosystémů (METODY II)

Cílem projektu je vytvoření partnerské sítě zabývající 
se studiem a inventarizací lesních ekosystémů  
a intenzivní spoluprací partnerů, která povede  
k rozšíření a propojení oborových znalostí v oblastech 
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systémové biologie a ekologie lesů, včetně základních 
disciplín, a jejich uplatnění v pěstování lesa, ochraně 
lesa, hospodářské úpravě a inventarizaci lesů. Dalším 
výstupem má být předkládání společných projektů 
a vytvoření komunikační platformy, kde dojde  
k vzájemným interakcím partnerských organizací 
a členů CS. IFER se jako jeden z partnerů podílí na 
splnění cílů projektu METODY II. 

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

Spolupráce s ROSLESINFORG (Státní organizace 
shromažďující informace o lesích) - organizací přímo 
podřízenou ruské Federální agentuře pro lesní 
hospodářství (obdoba ministerstva zemědělství) 
- pokračovala i v roce 2012. Hlavním předmětem 
práce na tomto projektu v roce 2012 byla kontrola 
dat Státní inventarizace lesů. V průběhu roku 2012 
proběhla školení v Moskvě a Novosibirsku. 

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. V roce 2012 by systém 
uveden do provozu. 

V roce 2012 získal IFER také zakázku od firmy 
Opavská lesní, a.s. Ta bude řešena v roce 2013. 
Předmětem zakázky je vývoj software pro vedení 
lesní hospodářské evidence a informačního systému 
firmy, jenž se specializuje na těžbu dřeva, obchod se 
dřevem a lesopěstební práce. 

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. 
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

V roce 2011 byl zahájen druhý cyklus NIL v Irsku. 
IFER se podílí na kontrole kvality terénních prací, 
metodických vylepšeních a na zpracování výsledků.  
V listopadu 2012 proběhlo kontrolní šetření NIL  
v Irsku.

Thermolidar 

Cílem projektu je vyvinout a ověřit postupy, které 
umožní včasné sledování změn zdravotního stavu 
lesních porostů. Včasná identifikace porostů,  
u kterých dochází ke zhoršování zdravotního stavu, je 
důležitá kvůli hospodářskému plánování a nezbytnosti 
zajistit trvale udržitelné hospodaření v lesích. 

Projekt je financován Evropskou Komisí v rámci 
programu „Research for SMEs“ (Výzkum pro 
malé podniky) a při řešení integruje výzkum  
a vývoj realizovaný na akademických pracovištích  
a praktickou implementaci výsledků výzkumu přes 
malé podniky. 

Projekt je dvouletý, na jeho řešení se podílí  
5 partnerských pracovišť ze čtyřech zemí.  

Transfer of Czech Experience: Developing Kosovo 
Greenhouse Gas (GHG) Inventory Management 
System 

IFER (sektorový expert emisní inventury) byl přizván 
do řešení projektu „Předávání českých zkušeností: 
Zpracování emisí skleníkových plynů (GHG)  
v Kosovu“, realizované na základě smlouvy mezi 
UNDP a Univerzitou Karlovou v Praze, Centrum pro 
životní prostředí. V rámci projektu byla provedena 
kalkulace emisí skleníkových plynů v sektoru 
AFOLU na základě doporučené metodiky 2006 
IPCC Guidelines. Výsledky byly prezentovány na 
workshopu v Kosovu. 

Testování 2006 IPCC Software

V roce 2012 získal IFER zakázku na spolupráci  
s centrálou Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC), resp. Technickou podpůrnou jednotkou 
(TSU IGES) v Japonsku. IFER se zapojil do testování 
nově vyvíjeného softwaru pro reportování emisí 
skleníkových plynů v rámci národních emisních 
inventur. Experti testovali zadávání národních dat 
(údaje o činnosti, emisní faktory a další parametry) 
do 2006 IPCC Software v nejnovější dostupné verzi. 
Výsledky byly porovnány s publikovanými daty emisní 
inventury a byla zpracována zpráva o identifikovaných 
problémech. Finálně byla zpracována příručka pro 
vkládání dat do databáze (tzv. 2006 IPCC Software 
Quick Guide).

Zjišťování výměr obecních pozemků u rekreačních 
objektů (obec Petrov)

Obec Petrov se rozhodla v souvislosti s obnovou 
nájemních smluv provést kompletní přeměření chat 
a pozemků v nájmu, ležících na obecních pozemcích 
tak, aby výměry v nových smlouvách odpovídaly 
realitě. 

Na objednávku obce Petrov IFER realizoval zaměření 
více než poloviny pozemků a chat ležících na obecních 
pozemcích. 

Management tlejícího dříví v lesích zvláště 
chráněných území střední Evropy.

Cílem bylo shromáždit pro potřeby státní správy 
ochrany přírody informace o managementu tlejícího 
dřeva v lesích ve zvláště chráněných území střední 
Evropy. Výsledek rešerše bude sloužit jako podklad 
pro zpracování plánů péče o zvláště chráněná území 
v části péče o lesní ekosystémy. V souladu se zadáním 
obsahuje studie návrhy různých typů opatření, 
kterými lze docílit ponechání dostatečného množství 
tlejícího dříví v porostech při současném řešení 
omezení možného přemnožení podkorního hmyzu a 
dalších nežádoucích důsledků. Rešerše se zaměřuje 
zejména na význam tlejícího dříví pro biodiverzitu, 
na způsoby odvození jeho potřebného množství pro 
různé typy porostů a na postupy, které se aplikují 
při  ponechávání tlejícího dřeva v porostech a při 
ošetřování ponechaného dřeva. Zároveň hodnotí i vliv 
použitých postupů na stav a vývoj lesních porostů.
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Cienciala E. (2012). Příspěvek lesnického sektoru 
v emisní bilanci ČR a modelová predikce scénářů 
managementu lesa v podmínkách České republiky 
(CzechForScen). Predikce dopadů zádsadních 
adptačních opatření v lesnictví ČR na vývoj zásob 
dřevní hmoíty a bilanci uhlíku. Zpráva za poslední 
etapu projektu (3. rok řešení).

Cienciala E., Exnerová Z. (2012). Analýza dopadů 
zavedení nových metodických pokynů na výsledky 
národní inventarizace skleníkových plynů pro sektory 
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období 2012-2027. Zpracován Správou NP a CHKO 
Šumava ve spolupráci s Ing. Zatloukalem (IFER).

18 19



Veletrhy, výstavy, konference

Silva Regina 2012
31.3.-4.4. 2012, výstaviště Brno, pavilón Z, stánek č. 55

Expozice IFER byla zaměřena na služby pro lesnickou praxi a představila novinky z oblasti přesného zjišťování 
zásoby a sortimentace stojících porostů. Nabídka zahrnovala služby pro aukce dřeva nastojato, kontrolní 
měření zásob a rekonstrukci zásob z ponechaných pařezů. Lesním hospodářům a majitelům lesů byly 
předváděny moderní technologie pro vedení LHE na bázi software Field-Map. 

Kromě toho byly v expozici IFER představeny nejmodernější přístroje pro lesnickou praxi - výškoměry  
a dálkoměry TruPulse, terénní počítače ARMOR a průměrky Masser OY. 

GNSS Workshop
5.-7.11. 2012, Praha

Souhrnným tématem konference JRC (Joint Research Centre, Italy) bylo využití GNSS (Global Navigation 
Satellite System) v zemědělství a lesnictví. 

IFER zde prezentoval Field-Map jako vhodný nástroj pro měření plochy lesních pozemků pod korunovým 
zápojem.

Uživatelská konference IFER - MMS
18.-21.9. 2012, Krkonoše,  chata Výrovka

Konference se zúčastnilo 28 účastníků z 12 zemí (Česká republika, Rusko, Kapverdské ostrovy, Polsko, Belgie, 
Maďarsko, Peru, Švýcarsko, Hong Kong, Německo, Ukrajina a Rakousko).

Konference měla dva základní cíle: 

1. představit nové možnosti a aplikace technologie Field-Map 

2. diskutovat praktické zkušenosti a uplatnění technologie Field-Map na konkrétních projektech 
jednotlivých uživatelů

INTERGEO
8.-11.10. 2012, Hannover, Německo, hala 7, stánek E18

IFER zde představil technologii Field-Map ve společném stánku s firmou Laser Technology. 

IFER prezentoval výsledky testování a validaci přístroje TruPulse - Testování Field-Map/TruPulse technologie 
pro měření lesních pozemků pomocí JRC metodiky.

Školení a prezentace realizované v České republice

Datum Instituce / akce / osoba Místo Školitel Obsah
8.3. Holzindustrie Schweighofer s.r.o Tábor Jan Apltauer, 

Pavel Málek
Školení k projektu 
SchweighoferTax 

24.4. Holzindustrie Schweighofer s.r.o Chvalšiny Jan Apltauer Školení k projektu 
SchweighoferTax 

9.-11.5. Příroda s.r.o. Jílové  
u Prahy

Jan Apltauer, 
Martin Černý, 
Petr Blažek

Seznámení se s projektem 
CZETAX, který je určen pro 
tvorbu LHP a LHO

16.-18.5. Příroda s.r.o. Bohdaneč  
u Zbraslavic

Jan Apltauer, 
Petr Kneblík, 
David Šafránek

Seznámení se s projektem 
CZETAX, který je určen pro 
tvorbu LHP a LHO

22.-27.9. Ministry of Rural Development, 
CapeVerde

Jílové  
u Prahy

Radek Russ, 
Petr Blažek,  
Petr Kneblík

Prezentace výsledků 
projektu Inventarizace 
krajiny na Cape Verde

2.-5.10. Platforma pro systémovou 
biologii a ekologii dřevin,  
LDF MENDELU v Brně

Jílové  
u Prahy

kolektiv  
IFER-MMS

projekt S-TROM, 
mapování a tvorba LHP 
pomocí FM technologie 
(dendrometrie a taxace)

28.-30.11. Comisión Forestal del Estado  
de Michoacán (Mexiko) 

Jílové  
u Prahy

Radek Russ,  
Ana M. Russová, 
Pavel Málek, 
Mirek Michalec

Základní školení práce  
s aplikací Field-Map  
a Field-Map LT
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Zahraniční obchodní cesty, školení a pracovní setkání

Datum Instituce / akce Místo Pracovník IFER Účel cesty
8.1.-14.1. Kadoorie Farm and 

Botanical Garden
Hong Kong Petr Blažek Základní školení Field-Map

12.2.-19.2. Ministerio do 
Desruvolvimento Rural 

Kapverdské 
ostrovy

Radek Russ, 
Petr Blažek

Projekt pro Cape Verde

15.2.-17.2. BOKU - University of Natural 
Resources and Applied 
Sciences, Vienna

Rakousko Martin Černý, 
Emil Cienciala, 
Martina 
Roubalová

ARANGE - jednání k projektu

21.2.-22.2. Forest Research Institute 
Baden-Wuerttemberg  
(FVA), Freiburg 

Německo Radek Russ, 
Martin Starý

Řešení projektu pro FVA, 
Freiburg

14.3.-16.3. Forest Research Institute 
Baden-Wuerttemberg  
(FVA), Freiburg 

Německo Radek Russ, 
Petr Blažek 
Martin Starý

Řešení projektu pro FVA, 
Freiburg

17.4.-28.4. Roslesinforg, Moskva Rusko Radek Russ, 
Radim Seydl

Školení GIL  
- sběr a zpracování dat

19.4.-28.4. Roslesinforg, Moskva Rusko Petr Blažek Školení GIL  
- sběr a zpracování dat

24.4.-27.4. Swiss Federal Institute for 
Forest, Snow and Landscape 
Research (WSL)

Švýcarsko Petr Kneblík MOTIVE - jednání k projektu

25.- 27.4. Department of Forest 
Sciences Faculty of 
Agriculture and Forestry, 
Helsinki

Finsko Alan Zambarda, 
Petr Litschmann

Školení a příprava projektu 
pro FMPM, ukázka v terénu 

1.5.-3.5. AF Acción Forestal Belgie Jana Beranová,  
Ana M. Russová

THERMOLIDAR  
- jednání k projektu

12.5.-30.5. Roslesinforg, Moskva  
a Novosibirsk

Rusko Petr Blažek, 
Radek Russ, 
Martina 
Roubalová

Školení GIL  
- sběr a zpracování dat

11.6.-13.6. European Environment 
Agency (EEA)

Dánsko Emil Cienciala USEWOOD - úvodní jednání 
k projektu

26.7.-27.7. Forest Research Institute 
Baden-Wuerttemberg  
(FVA), Freiburg 

Německo Martin Černý, 
Petr Blažek

Řešení projektu pro FVA, 
Freiburg

8.9.-13.9. Finnish Forest Research 
Institute (METLA)

Finsko Martina 
Roubalová

INFRES - úvodní jednání  
k projektu

24.- 28.9. Ministerio do 
Desruvolvimento Rural

Kapverdské 
ostrovy

Petr Blažek, 
Radek Russ

Školení a příprava projektu

8.10.-11.10. INTERGEO, Hanover Německo Petr Blažek, 
Alan Zambarda

Účast na veletrhu INTERGEO

17.10.-18.10. BOKU - University of Natural 
Resources and Applied 
Sciences, Vienna

Rakousko Martin Černý ARANGE  
- jednání k projektu

Datum Instituce / akce Místo Pracovník IFER Účel cesty
21.10.-24.10. AF Acción Forestal Španělsko Ana M. Russová THERMOLIDAR - jednání  

k projektu
22.10.-23.10. Swiss Federal Institute for 

Forest, Snow and Landscape 
Research (WSL)

Švýcarsko Petr Blažek Prezentace TruPulse 
Dendroscope

4.11.-17.11. Forest Service, Department 
of Agriculture and Food, 
County Wexford

Irsko Radek Russ Kontrolní šetření NIL Irsko

6.11.-11.11. Center for Ecological 
Research and Forestry 
Applications (CREAF), 
Barcelona

Španělsko Petr Kneblík MOTIVE - jednání k projektu

10.11. IFER - Ústav pro výzkum 
lesních ekosystémů 

Maďarsko Emil Cienciala Setkání s partnery, příprava 
projektu

27.11.-2.12. Roslesinforg, Novosibirsk Rusko Martin Černý Účast na mezinárodní 
vědecké konferenci o 
lesnictví, Novosibirsk

12.12.-14.12. Roslesinforg, Moskva Rusko Petr Blažek Prezentace projektu 
Lesoseki pro Roslesinforg
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Účast ve veřejných soutěžích v roce 2012
Země Instituce Účel Výsledek soutěže 
Česká republika Vojenské lesy a statky ČR Prodej dříví na pni nabídka nebyla vybrána  
Česká republika Botanický ústav v.v.i. , AV ČR 

Průhonice
Technologie  pro sběr terénních dat nabídka byla vybrána 

Česká republika Krkonošský národní park Obnova lesního hospodářského 
plánu 

nabídka byla vybrána 

Česká republika Národní park Podýjí Obnova lesního hospodářského 
plánu 

nabídka vyřazena 

Česká republika Technologická agentura, 
program Beta

Odvození a praktická aplikace 
metodiky ke zjišťování ekonomické 
efektivity obhospodařování lesů

nabídka nebyla vybrána  

Česká republika Grantová agentura České 
republiky 

ACECZECHFOR nabídka nebyla vybrána  

Slovensko Technická univerzita Zvolen Vybavení pro terénní GIS mapování nabídka byla vybrána 
Slovensko Národní lesnické centrum Technologie terénního mapování nabídka byla vybrána 
Itálie Evropská komise, JRC-IES, Ispra Technologie  pro sběr terénních dat 

(„Rugged PC“)
nabídka nebyla vybrána  

Itálie Comunitá Montana Vallo di 
Diano

Technologie  pro sběr terénních dat výsledek nebyl oficiálně 
zveřejněn 

Vietnam Forest Inventory and Planning 
Institute

Technologie pro sběr terénních dat nabídka byla vybrána 

Evropská unie Evropská komise, 7 rámcový 
program RTD

Projekt Thermolidar nabídka byla vybrána 

Evropská unie Evropská komise, 7 rámcový 
program RTD

Projekt INFRES nabídka byla vybrána 

Evropská unie Evropská komise, 7 rámcový 
program RTD

Projekt Castle nabídka byla vybrána 

Evropská unie Evropská komise, 7 rámcový 
program RTD

Projekt Formiscan nabídka nebyla vybrána  

Evropská unie EuropeAid ML-Bamako//132167/D/SER/ML nabídka nebyla vybrána  
Německo Forstliche Versuchs- und 

Forschungsanstalt, FVA  
Software pro ukládání a správu dat 
o lesních rezervacích 

nabídka byla vybrána 

CEI Rakousko CEI Know-how Exchange 
Programme (KEP)

PreMenTrees nabídka nebyla vybrána  

Uživatelé technologie Field-Map
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Při Základní škole Jílové u Prahy
Školní arboretum                                                                                               Tabule č. 3

Malý kvíz

Jak je možné, že stromy původem z Asie nebo Severní Ameriky rostou tady u nás ve středních Čechách? 

  Stromy u nás rostoucí mají všechny stejné nebo velmi podobné ekologické nároky. Obvykle se jedná o stromy rostoucí i jinde na   
  světě  v mírném podnebném pásu. 

Co jsou to ekologické nároky? 

  Ekologické nároky jsou požadavky stromu na prostředí, ve kterém roste. Strom stejně jako každý živý tvor potřebuje ke svému růstu: 
    -  odpovídající rozmezí teplot
    - dostatek vláhy
    - živiny 
    - světlo.    

  Pokud strom pocházející z jiného koutu světa roste i u nás, pak má obdobné ekologické nároky jako naše domácí druhy stromů.

Víte, které druhy stromů jsou domácí, které jsou exotické a kterým druhům říkáme introdukované?

  Domácí druhy stromů jsou ty, které pocházejí z našeho území. Mimochodem - jenom v lese u nás roste více než 50 druhů dřevin. 

  Exotické jsou ty druhy, které jsou u nás nepůvodní. Někdo přivezl chtěně nebo nechtěně jejich semínka nebo odnože a v našich    
  podmínkách je pěstuje. 

  Introdukovaný druh je takový exotický druh, který se u nás pěstuje dlouhodobě, takže mnohdy už ani nevíme, že je to druh nepůvodní. 

  Některé druhy dřevin byly do Čech introdukovány už ve středověku: 
Rod	a	druh	(český	a	latinský	název) Rok	introdukce Odkud	dovezeno výskyt	na	školní	zahradě
Jalovec	chvojka	 Juniperus sabina 1562 Jižní	Evropa Ano,	č.	24-25
Zerav	západní Thuja occidentalis 1566 Severní	Amerika	 Ano,	č.5
Ořešák	královský	 Juglans regia 1629 Jižní	Evropa	 Ano,	č.	92
Platan	západní	 Platanus hispanica 1691 Severní	Amerika Ano,	č.	125
Dub	červený	 Qurcus rubra 1691 Severní	Amerika	 Ne
Borovice	vejmutovka Pinus strobus 1705 Severní	Amerika	 Ne

  Odhaduje se, že dnes se v České republice pěstuje až 3 000 druhů cizokrajných dřevin, zejména keřů z celého světa. 

  Nejznámější introdukované, hospodářsky využívané druhy dřevin v České republice: 
Rod	a	druh	(český	a	latinský	název) Odkud	dovezeno výskyt	na	školní	zahradě
Douglaska	tisolistá Pseudotsuga meziesii Severní	Amerika	 Ano,	č.	57
Jedle	obrovská	 Abies grandis  Severní	Amerika Ne
Smrk	pichlavý	 Picea pungens  Severní	Amerika Ano,	č	118
Borovice	černá Pinus nigra Jižní	Evropa Ano,	č.	66-70
Jírovec	maďal Aesculus hippocastanea Jižní	Evropa	 Ne*
Trnovník	akát	 Robinia pseudaacacia Severní	Amerika	 Ne

Poznáte naše dřeviny?

zdroj obrázků: http://www.uduorpitorp.cz

*	Jírovec	maďal	se	nachází	za	hranicemi	západní	části	školní	zahrady,	tedy	za	hranicemi	arboreta	(ve	východní	části	proti	parkovišti)

Noví uživatelé technologie Field-Map v roce 2012

Země Instituce Využití
Belgie Royal Belgian Institute of Natural Sciences výzkum
Česká republika Příroda, s.r.o. provoz
Česká republika Lesprojekt Východní Čechy provoz
Francie AgroParisTech - SIAFEE - Nancy provoz
Itálie Ente Foreste Sardegna výzkum
Německo National Park Eifel provoz
Německo Institute of Forestry Economics - University of Freiburg výzkum
Německo Biosphaerenreservat Rhon provoz 
Rumunsko Experiment Station for Spruce Silviculture (ICAS) výzkum
Slovensko TU Zvolen, Katedra prírodneho prostredia výzkum, výuka

K začátku roku 2013 využívá technologii Field-Map 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.

I v ekonomicky složitém roce 2012 IFER finančně 
podpořil některé kulturní a sportovní aktivity. 
Společnost poskytla dary v celkové výši 33 tis. Kč,  
a to následovně:

Městu Jílové u Prahy byl poskytnut sponzorský dar 
ve výši 3 tis. Kč na uspořádání Jílovského hudebního 
festivalu. 

Okrašlovacímu spolku v Jílovém u Prahy byl 
poskytnut dar ve výši 10 tis. Kč na podporu jeho 
činnosti v roce 2012.

Sponzorské dary 
na podporu kultury, vzdělávání a sportu

Projekt „Školní arboretum“

Firma IFER, s.r.o se postarala o věcnou náplň projektu 
Školní arboretum, kterou realizovala Základní škola 
v Jílovém u Prahy. V rámci projektu byl školní areál 
osazen pěti informačními tabulemi. Školní arboretum 
se snaží ukázat dětem i veřejnosti, jak zajímavá  
a rozmanitá je živá příroda. Je možné v něm najít více 
než 60 druhů keřů a stromů.

Obecně prospěšné společnosti Člověk 
v tísni byl poskytnut dar ve výši  
20 tis. Kč do veřejné sbírky Skutečná 
pomoc - na podporu humanitární 
krize v Sýrii, kde tato nadace pomáhá 

na místě vybavit nemocnice, dodává léky, deky 
a potraviny v bombardovaných oblastech, kde je 
zničená infrastruktura, nemocnice, školy a obchody, 
a kde tisíce zraněných civilistů přišlo o své příbytky  
a všechen majetek.
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Ekonomika
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Ekonomická situace IFER je dokladována součtem ekonomických výsledků obou firem v letech 2005-2011. 

Příjmy a výdaje

Příjmy a výdaje
(v tis. Kč)

Ani v roce 2011 se nezastavil pokles příjmů ani výdajů. Příjmy IFER poklesly oproti roku 2010 o 11% a výdaje  
o 7%. Hospodářský výsledek pak činil pouze 60 procent výsledku z předchozího roku, po zdanění činil 
2,9 mil. Kč. Zisk přesto stále dosahoval okolo 8% obratu, což je pro firmu našeho typu, která stále investuje do 
vývoje, velmi příznivý a přiměřený výsledek. Vysoké zisky IFER v letech 2007-2009 byly z tohoto úhlu pohledu 
vyjímečné a byly způsobeny velkoobjemovými zakázkami z Maďarska a Ruska.
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Příjmy celkem

Výdaje celkem

Příjmy rozdělené podle typu

Výdaje rozdělené podle typu

Překvapivě v roce 2011 poklesl prodej software, a to na úroveň roku 2006. Prodej zboží však oproti roku 2010 
vzrostl o více než 50%. K nárůstu příjmů v této oblasti došlo díky realizaci první části velké zakázky na dodávku 
laserových dálkoměrů, kterou IFER získal od Lesů České republiky.

V roce 2011 poklesl objem služeb realizovaných pro Roslesinforg, což se nepříznivě projevilo na snížení příjmů 
v této kategorii. Ostatní příjmy generované především z výzkumné činnosti naštěstí nestagnovaly, ale vzrostly 
o více než 1 mil Kč ve srovnání s rokem 2010.

I v roce 2011 IFER šetřil na výdajích. V porovnání s rokem 2010 se podařilo snížit výdaje takřka ve všech 
kategoriích. O více než 1 mil Kč se snížily i mzdové náklady, a to zejména velice opatrnou mzdovou a personální 
politikou. Zvýšení výdajů za zboží bylo zapříčiněno realizací již zmíněné zakázky pro Lesy České republiky.

Příjmy (tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010   2011

Prodej software 4 997 10 638 10 130 7 819 11 258 4 161
Služby 19 971 19 466 28 222 25 403 20 086 17 529
Prodej zboží 5 285 19 936 33 430 41 254 7 791 12 071
Ostatní 880 1 330 5 736 1 512 3 392 4 429
Celkem 31 133 51 370 77 518 75 989 42 528 38 191

Výdaje (tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Materiál, energie, zboží 5 583 15 925 26 027 30 011 8 549 9 709
Mzdové výdaje vč.pojištění 9 186 9 932 12 258 13 632 13 484 12 289
Cestovné 2 254 2 138 3 135 2 692 1 901 1 524
Služby 5 571 6 019 13 065 11 516 8 862 8 727
Ostatní 3 231 6 716 7 157 6 977 4 757 2 869
Celkem 25 825 40 729 61 642 64 831 37 554 35 120
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V následujících grafech je podrobně analyzován 
výsledek výhradně obchodní činnosti IFER od roku 
2005 do roku 2012. Z grafů je zřejmé, že prodej 
hardware i software v letech 2011 a 2012 měl stále 
klesající úroveň, což se odrazilo i na klesajícím objemu 

prodané technické podpory. Takový vývoj se dal  
v souvislosti s ekonomickou krizí očekávat. Naštěstí 
se v roce 2012 podařilo zvýšit objem prodávaných 
služeb. Přesto celkový obrat v obchodní činnosti klesl 
v roce 2012 o více než 4 mil Kč oproti roku 2011.
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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. Na konci roku 2012 zaměstnával IFER na stálý 
pracovní poměr 22 pracovníků, další 4 pak formou 
krátkodobých smluv.  

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 týmu dlouhodobě působí cizinci a pravidelně 
přijíždějí zahraniční stážisté. Pracovníci v sobě 

spojují kvalifikaci ve výzkumu, vývoji a schopnosti 
praktického uplatnění v mezinárodním prostředí. 

Tým IFER je jazykově dobře vybaven: angličtina, 
ruština, španělština, švédština, italština. Ukrajinština, 
němčina a francouzština je zajištěna právě 
pomocí dlouhodobě spolupracujících externích 
spolupracovníků. Důležitá pro dosavadní i budoucí 
úspěch IFER je skutečnost, že zaměstnanci jsou 
schopni skutečného nasazení v projektech prakticky 
kdekoliv na světě a mají v tomto ohledu řadu 
zkušeností. 

IFER se snaží praktikovat vstřícnou personální 
politiku - zaměstnancům hradí kursy angličtiny, 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. 

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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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

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 
v 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. V dubnu 
2012 svou činnost v IFER ukončil.

Kmenoví zaměstnanci
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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. Na podzim roku 2012 svou činnost v IFER 
ukončil.

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. Na podzim roku 2012 svou činnost 
v IFER ukončil.

Ing. David Šafránek

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

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. Ladislav Hemer

Lesní inženýr. V IFER se zabývá takřka výhradně 
sběrem dat v terénu. 

Ing. Veronika Lukášová 

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

Další dlouhodobí zaměstnanci 
a externí spolupracovníci

Výhled do roku 2013
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V roce 2013 bude pokračovat naše snaha o rozvoj a 
především uplatnění provozních lesnických aplikací 
na bázi Field-Map nejen u nás, ale i ve světě. 
Budeme směřovat k zpřístupnění našeho software 
a technologie; naší snahou je, aby se technologie 
v lesnické praxi postupně stávala namísto luxusu 
standardem. Díky zakázce pro velkou lesnickou 
akciovou společnost budeme vyvíjet podnikový 
informační systém o hospodaření v lesích. 

Z tuzemských aktivit musíme ve výhledu na rok 2013 
zmínit práce na plánu péče pro KRNAP a projektu 
LASPROBES, který bude pokračovat fyziologickým 
šetřením smrku a jedle,  pěstebními experimenty a 
opakovaným šetřením zdravotního stavu porostů na 
LHC Jablunkov. Stejně jako v minulých letech bude 
pokračovat pravidelné zpracování emisní bilance 
ČR pro sektory LULUCF (tj. krajina a lesnictví) a 
Zemědělství. 

V rámci svého základního výzkumu podá IFER 
revidovaný návrh projektu navazujícího na projekt 
inventarizace krajiny ČR - CzechTerra na Grantovou 
agenturu ČR. 

V roce 2013 bude velká část pracovních aktivit 
IFER orientována na pedagogickou činnost. Díky 
dvěma projektům, které IFER řeší společně s 
Lesnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a 
Jihočeskou univerzitou, se v průběhu roku uskuteční 
několik kurzů zaměřených na využití moderních 
technologií a počítačem podporovaného sběru dat 
při inventarizace lesů, dendrometrii a mapování. 

Výhled do roku 2013

Pracovníci IFER také povedou kurz „Lesnictví v 
souvislostech“ na Jihočeské univerzitě a budou se 
podílet na výuce doktorandů v rámci mezinárodního 
projektu CASTLE. IFER se také spoluúčastní několika 
stáží na zahraničních pracovištích. 

V letošním roce vydá IFER v rámci již ukončeného 
projektu VaV financovaného MŽP publikaci „Tis 
červený (Taxus baccata) v České republice. Výsledky 
inventarizace 2007-2012“, ve které jsou výsledky 
inventarizace výskytu tisu červeného přehledně 
zpracovány tak, aby byly k dispozici odborné i laické 
veřejnosti. 

I nadále se budeme snažit zachovávat vyrovnaný 
poměr domácích a zahraničních projektů.  
V posledních měsících se opět zintenzívnila práce 
na Ruské národní inventarizaci lesa - na jaře 2013 
pracovníci IFER v Rusku povedou pravidelné 
předsezónní školení, a ruský partner projevil zájem 
o další spolupráci. Zároveň IFER pracuje na pěti 
projektech financovaných Sedmým rámcovým 
programem Evropské komise EU: MOTIVE (končí 
2013), ARANGE, INFRES, CASTLE a ThermoLIDAR. 

IFER bude nadále pokračovat v prodeji technologie 
Field-Map, technologické podpoře uživatelů této 
technologie a nabízení služeb spojených s jejím 
využitím. Velký potenciál ve vztahu k naší obchodní 
činnosti vidíme v jednodušších aplikacích, levnějších 
technologií a na míru šitých nabídkách orientovaných 
na asijský trh (Čína, Vietnam, Malajsie).

Martin Černý: Musíme umět nabídnout naší 
technologii tak, aby v ní zákazníci získali konkurenční 
výhodu a přidanou hodnotu, aby přestala být 
luxusem. Z pozice pouhého prodejce chceme stále 
více směřovat k pozici strategického partnera našich 
zákazníků. Firmě by určitě pomohlo omlazení, příliv 
nových nápadů. Vnímám to ale spíše jako nutnost 
provést ve společnosti určitý „refresh“, naštěstí nikoli 
„restart“.

Jana Beranová: Firma by měla rozšířit nebo změnit 
orientaci tak, abychom byli schopni realizovat 
všechny požadavky trhu a dělat vše pro to, abychom 
využili potenciál ve firmě. Vzhledem k velikosti 
společnosti a době její existence se v ní projevuje 
určitá únava. Je třeba obnovit její dynamiku, 
příliv nápadů. S tím souvisí plánovaná částečná 
reorganizace managementu IFER v roce 2013. Co 
se týče produktů, vidím jako klíčovou orientaci na 
provozně uplatnitelné aplikace na bázi Field-Map 
a na rutinní uplatnění technologie Field-Map při 
poskytování služeb jak u nás, tak ve světě. 

Emil Cienciala: Pro pokračující výzkumnou činnost 
IFER je kritické vytváření efektivnějších vazeb s 
akademickou sférou, výzkumnými ústavy, pracovišti 
akademie věd, univerzitami apod., a to jak v rámci 
ČR, tak i v mezinárodním prostředí. Dnešní výzkum 
jednoznačně vyžaduje týmová řešení projektů a 

Lidé v IFER hodnotí perspektivy a možnosti rozvoje

interdisciplinární přístup. Spolupráce s relevantními 
ústavy nám vytvoří příležitosti k dalším perspektivním 
projektům a novým finančním zdrojům pro výzkum. 
Pro IFER to neznamená nic nového, o spolupráci 
v mezinárodním prostředí programově usilujeme 
již od počátku existence IFER, ale je nutno posílit a 
zefektivnit naší spolupráci také s akademickou sférou 
v ČR.

Zuzana Exnerová: Jako velkou výhodu IFER vidím 
prolínání výzkumu s vývojem provozních lesnických 
aplikací. Toto spojení realizovaných služeb poskytuje 
větší možnosti k uplatnění a rozvoji společnosti 
na trhu. Vzhledem k velikosti trhu v ČR je klíčové i 
zaměření na zahraniční projekty. V zahraničí je IFER 
konkurenceschopný a má dobré reference, což se 
projevuje jeho účastí v řadě vědeckých konsorcií. 
To všechno by do budoucna mělo pomoci udržet, 
případně posílit pozici IFER na trhu. 

Petr Blažek: Také já vidím restrukturalizaci nebo 
částečné obnovení kolektivu IFER jako užitečné. 
Dnešní doba přináší stále větší tlak na zaměstnance, 
kteří pak snáze podléhají vyhoření a pracovní únavě. 
IFER by měl i přes reorganizaci obchodního oddělení v 
roce 2012 nadále rozvíjet marketingovou a obchodní 
činnost, protože její efekt má jistou setrvačnost. Její 
výpadek by pak mohl ekonomiku firmy v příštích 
letech negativně ovlivnit.

Přestože ekonomická situace na českém trhu, ale ani v zahraničí není ideální, daří se IFER díky širokému 
odbornému záběru a mezinárodnímu zaměření nejenom prosperovat, ale i nadále se rozvíjet. Na co by se měl 
IFER zaměřit, aby tomu tak zůstalo? Jak vidí budoucnost IFER jeho zaměstnanci?
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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

Identifikační a kontaktní údaje
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