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Úvodní slovo
V roce 2014 jsme oslavili dvacátý rok existence IFER. Výročí jsme oslavili na přátelském setkání se všemi, kteří 
se v uplynulých letech na práci IFER podílel. Setkání se konalo 5. června 2014 v hotelu Floret v Průhonicích  
u Prahy, na místě se sešlo jistě 70 hostů. Jedli jsme, pili jsme a hodovali až do pozdních nočních hodin. 

Takhle vypadala pozvánka

20 let IFER 
Jménem IFER - Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů s.r.o.,  
si Vás dovoluji pozvat na přátelské setkání těch, kdo se v uplynulých 
dvaceti letech s IFERem nebo v IFERu potkávali.  

Setkání se uskuteční v areálu restaurace Vzdělávacího a informačního 
centra FLORET v Průhonicích ve čtvrtek 5. června 2014 od 15 hodin.  

 

 

 Martin Černý  

 

Bc. Šárka Holá 
 
 
 

 
Oblečení neformální 
Účast prosím potvrďte do 23. 5. 2014 na mail dvacetiny@ifer.cz nebo tel. +420 241 950 607 
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Momentky z oslavy

Přišli starší i mladší...

A došlo i na přípitek a hodokvas... 
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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 na 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 a zpracování dat - Field-Map. K vývoji a následnému obchodování 
s technologií Field-Map byla v roce 2005 založena společnost IFER - Monitoring and Mapping Solutions, s. r. o.
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Kolik nás bylo Jak jsme publikovali 
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Růstové tabulky...
Dlouhodobá acidifikace..

Metodika HÚL na bázi...

Harmonized methods for..

Tis červený (Taxus ...

 

IFER za dobu existence vyřešil více než 220 projektů

Odevzdané, obvykle oponované závěrečné zprávy: počet 420 Odborné prezentace na konferencích a workshopech:  počet 100

Odborné publikace (monografie, články, sborníky): počet 107 Certifikované metodiky a mapy s odbornou tématikou:  počet 8

Jak se IFER prezentoval

Příklady projektů

Projekty financované z dotací v ČR (MŽP, NAZV, GAČR, 
MŠMT) 
počet projektů: 27, finanční podpora: 79 mil. Kč 

CzechCarbo, Formulace zásad lesnického hospodaření a péče  
o půdu s ohledem na dlouhodobou acidifikaci, nutriční degradaci 
a eutrofizaci půd, CzechTerra, ACECZECHFOR, CZECHFORSCEN, 
Rozšíření tisu červeného v ČR, Monitoring a modelování reakce lesa 
na znečištění ovzduší a acidifikaci půd

Projekty financované Evropskou Komisí
počet projektů: 23, finanční podpora: 31 mil. Kč

SCEFORMA, Greenveins, CARBO-INVENT, EUROLAN, EFORWOOD, 
MEACAP, ENFIN, MASCAREF, MOTIVE, ARANGE, INFRES, CASTLE, 
Northern ToSIA, COST Action E43
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Předchůdce IFER
IFER založen

1. absolvent

1. programátor

vznik MMS

omlazení personálu
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Jak běžel čas

od r. 1965 Založení a správa systému trvalých zkusných ploch, analýza růstu, probírkové 
experimenty 
Růstové modely, Růstové tabulky hlavních dřevin ČR (Černý et. al., 1998), Silvisim,  
Růstové modely dalších dřevin

Systém trvalých zkusných ploch
Revize, optimalizace struktury a vytvoření cílového souboru výzkumných ploch,  
předáno ÚHÚL do správy 2004

Monitoring zdravotního stavu lesů v České republice
Systém regionálního monitoringu v národních parcích, opakovaná šetření 1993-2003, 
Zonace KRNAP (1998, 2015?), Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd 
(Hruška, J.  Ciencialal, E. (Ed.), 2001)

Inventarizace škod zvěří v České republice
Čtyři (možná pět) opakování: 1995, 2000, 2005, 2010, (2015?) 

Národní inventarizace lesů (koncepce, metodika, mezinárodní harmonizace)
Metodika národní inventarizace pro ČR, dodávka technologie pro oba cykly, harmonizace 
postupů s EU (COST E43)

Sortimentace těžebního fondu, modelování tvaru kmene
Implemetace sortimentního modelu u VLS ČR s.p. a v KRNAP,  patentován způsob zjištění 
objemu dřeva stojících stromů (2011), meření na stojato pro aukce  

Metodika tvorby lesního hospodářského plánu na bázi provozní inventarizace
Formulace metodiky (Černý et al., 2004), obnova LHP NP Podýjí, provozní inventarizace  
v KRNAP a NPŠ

Monitoring lesních rezervací
Formulace metodiky monitoringu lokalit ponechaných samovolnému vývoji (“lesních 
rezervací”), spolupráce s VÚKOZ (ČR), INBO (Belgie), ICAS (Rumunsko), Altera (Holandsko), 
FVA, NW-FVA, Bavorský les (Německo)

Scénářové modelování vývoje lesních ekosystémů
Implementace modelu EFISCEN na národní a regionální úrovni v rámci projektů pro EU, 
GAČR, MŽP

Metodika monitoringu uhlíkových zásob v lesních porostech
Formulace metodiky pro tropicke lesy, uplatněno opakovaně v Ugandě a Malajsii, výsledky 
uznány certikačními autoritami

Uplatnění procesových modelů pro analýzu lesních ekosystémů
Model Biome-BGC a jeho úprava pro hospodářské lesy v podmínkách ČR

Vykazování emisí sektoru lesnictví a krajiny (LULUCF) a Kjotskému protokolu
Od roku 2006 vykazování pro MŽP (ČHMÚ), zastupování zájmů sektoru při předsednictví ČR 
v EU v roce 2009

Formulace zásad hospodaření v lesích v podmínkách adaptace na změnu prostředí
Projekty a expertní činnost v rámci zadání MŽP (Jizerské hory), GS LČR (Beskydy)  
a Národního lesnického programu (ČR)

Pedagogická činnost
Kurz “Lesnictví” (Lesnictví v souvislostech) na JČU v Českých Budějovicích od roku 2009, 
letní školy, kurzy, školení pro Mendelu, ČZU, střední lesnické školy i odbornou veřejnost

Inventarizace krajiny CzechTerra
První cyklus 2008-2009, druhý cyklus 2014-2015

Integrace a inovace měřičských technologií a postupů
Registrace patentů pro vzdálené měření tloušťky (2002) a trvalé značení zkusných stromů 
na plochách (2012)

Rozvoj technologie Field-Map pro sběr dat
700 licencí v 38 zemích světa

Rozvoj technologie Field-Map pro zpracování dat
Uplatněno v národních inventarizacích Irska, Cape Verde, Belgie, Maďarska, Ruska

Rozvoj technologie Field-Map pro vytváření lokálních růstových tabulek
Uplatněněno např. v Rusku, Kolumbii, Peru, Malajsii, Irsku

Rozvoj technologie Field-Map, uživatelské aplikace
Taxace (2013), provozní evidence (2012), lesní rezervace (2013), městská zeleň (2014)

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Jak běžel čas

IFER - Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o.
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.
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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, 
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.  

Významnou oblastí výzkumu, ve které IFER dosáhl 
řady významných a prakticky uplatnitelných výsledků, 
je využití statistických inventarizačních metod  

Přehled činností

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, 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 

IFER se od doby svého vzniku zabývá výzkumem, vývojem, expertní činností, poskytováním specializovaných 
služeb a prodejem technologie Field-Map a souvisejících produktů. 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 220 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. 

Činnosti
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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.

Na prodej technologie Field-Map velmi často 
navazuje konzultační činnost spojená se zaškolováním 
personálu, tvorby projektů sběru dat, pilotní 
experimenty i zpracování a interpretace 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, 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.

Portfolio činností s příklady významných projektů

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

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

1994-2004 Ministerstvo zemědělství ČR

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

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

Zjišťování objemu a kvality porostních zásob soukromých 
vlastníků lesa

2012-doposud vlastníci a správci lesa
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Projekty Doba řešení Zadavatel
Monitoring lesních rezervací
Metodika monitoringu lesních ekosystémů ponechaných 
samovolnému vývoji

2002 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Mapování pro NATURA 2000 2002 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

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 Jizerskohorské bučiny 2010 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zpracování plánu péče pro NPR Karlovské bučiny 2011 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 1993-2004

KRNAP 1993-2004

Brdy (VLS Hořovice) 1993-1996

Beskydy 1993-2003

NP Podyjí 1999-2000

Křivoklátsko 1991-1994

Komplexní zaměření ploch intenzivního monitoringu  
LIFE+ FutMon

2010 Výzkumný ústav lesního hospodářství 
a myslivosti, v. v. i.

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

2009-2014 Grantová služba LČR

Inventarizace lesů a krajiny na národní i regionální úrovni
Metodika velkoplošné inventarizace lesa v České republice 
(NIL)

1995-2000 Ministerstvo zemědělství ČR

CzechTerra - adaptace uhlíkových deponií v krajině  
v kontextu globální změny

2007-2011 Ministerstvo životního prostředí ČR

ACECZECHFOR - Dopady měnících se růstových podmínek 
na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu - nebezpečí či 
příležitost pro středoevropské lesnictvi?

2014-2016 Grantová agentura České republiky

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
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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, 2010 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
Obnova LHP v Národním parku Podyjí 2001-2003 Správa národního parku Podyjí

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

2005 FORZA, Ukrajina

Provozní statistická inventarizace - Národní park Šumava, 
LS Srní

2005-2014 Správa Národního parku a CHKO 
Šumava, Vimperk

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

Obnova LHP v Národním parku Krkonoše 2012-2014 Správa KRNAP

ARANGE - Advanced multifunctional forest management 
in European mountain ranges

2012-2015 Evropská komise

Vývoj a implementace technologie pro tvorbu LHP a LHO  
- CZETAX

2012-2014 Příroda, s.r.o.

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

2008,2011, 
2014

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 a II

2007, 
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-dosud 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

Activation the Kosovo GHG Inventory System / Předávání 
českých zkušeností: Zpracování emisí skleníkových plynů 
(GHG) v Kosovu

2012-2013 United Nations Development 
Programme in Kosovo (UNDP Kosovo)
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Projekty řešené v roce 2014
Dopady měnících se růstových podmínek na  
přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu - 
nebezpečí či příležitost pro středoevropské  
lesnictví? /ACECZECHFOR/

Za finanční podpory Grantové agentury ČR a ve 
spolupráci s kolegy z Jihočeské univerzity (tým 
prof. Šantrůčka), Botanického ústavu Akademie 
věd (Dr. Altman), Centra pro výzkum globální 
změny Akademie věd (Dr. Štěpánek) a z Českého 
hydrometeorologického ústavu (Dr. Hůnová) započalo 
v roce 2014 řešení projektu, který se zabývá vlivem 
měnícího se růstového prostředí na produkci a vitalitu 
dřevin rostoucích v lesním prostředí a mimo les. 
Cílem projektu je analyzovat a kvantifikovat příspěvek 
aktuálních a nedávných změn růstového prostředí 
na přírůst a vitalitu dřevin a porostu, a identifikovat 
relativní příspěvek depozice dusíku, teploty a vláhové 
bilance v rámci výškového gradientu sítě statistické 
inventarizace krajiny ČR.
Projekt staví na datech dřevinné složky a informacích 
o lesních půdách získaných při statistické inventarizaci 
krajiny České republiky (www.czechterra.cz, 
2008-2009). V rámci projektu se opakuje šetření 
stromového patra doplněné o dendrochronologii  
a isotopovou analýzu (d13C, d18O). V roce 2014 se 
realizovala terénní šetření na vybraných plochách 
včetně odběru vzorků pro dendrochronologickou  
a isotopovou analýzu. 

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 bylo 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 rámci činností pátého (posledního) roku řešení 
projektu (2014) proběhlo vyhodnocení údajů 
fyziologického a mikroklimatického šetření  
v oblasti LHC Jablunkov, analýzy výsledků pěstebního 
experimentu, opakovaného šetření zdravotního 
stavu porostů a faktorů podmiňujících zdravotní 
stav porostů v zájmové oblasti LHC Jablunkov. 
Kromě toho byla provedena syntéza předchozích 
výstupů s cílem vytvořit interpretační podklad pro 
navrhovanou adaptační strategii. Dílčí výstup z roku 
2010 byl doplněn o syntézu výsledků dosavadních 
výzkumů v předmětné oblasti projektu a literární 

rešerší. Hlavním výstupem projektu se stala lesnická 
adaptační strategie a návrh základních doporučení 
pro smrkové a smíšené hospodářské soubory. Projekt 
byl podle plánovaného harmonogramu v roce 2014 
ukončen. 

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“  
a související aktivity 

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 souladu 
se závazky Kjótského protokolu v České republice. 
Na podzim 2014 proběhlo tzv. „centralized review“, 
tj. kontrola kvality zpracování inventarizace emisí  
a propadů za účasti zahraničních auditorů, na jehož 
podnět byla rekalkulována jedna sub-kategorie 
emisní inventury v sektoru Zemědělství. V průběhu 
roku 2014 byla implementována nově doporučená 
metodika IPCC 2006 Guidelines do postupů kalkulace 
emisí v sektorch Zemědělství i LULUCF. 
Pro ministerstvo Životního prostředí IFER v roce 2014 
připravil metodický podklad pro kvantifikaci emisí 
oxidu uhličitého vznikajících při zpracování dřeva 
a výrobě produktů ze dřeva (tzv. Harvested Wood 
Products).
V roce 2014 byl IFER také členem mezinárodního 
týmu, který pod vedením Institutu pro evropskou 
environmentální politiku (IEEP, Londýn) zpracoval 
studii zaměřenou na analýzu implementace metodik 
LULUCF ve vybraných evropských zemích. 

Advanced multifunctional forest management in 
European mountain ranges (ARANGE)

Tříletý 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 studijních oblastí v hlavních horských 
pásmech Evropy pokrývající širokou škálu lesních 
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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. Projekt byl zahájen  
v roce 2012. V odborné části projektu IFER v rámci 
řešení roku 2014 vyhodnotil dotazníkovou analýzu  
k problematice systémů řízení lesnického 
hospodaření v sedmi případových oblastech projektu 
ARANGE. Obdobně bylo analyzováno hospodářské 
plánování s důrazem na optimální skladbu 
produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa v těchto 
zájmových oblastech reprezentujících lesy horských 
oblastí Evropy. Výsledky byly publikovány ve formě 
odborného článku v lesnickém časopise (Sarvašová 
et al. 2014). V rámci „servisní“ úlohy IFER v roce 
2014 poskytoval technickou podporu modelářům při 
importu dat do centrální databáze ARANGE. Struktura 
databáze byla upravena podle konkrétních potřeb 
modelářů. Nástroj pro import dat byl optimalizován 
tak, aby se zrychlilo nahrávání velkých objemů dat.

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. V roce 2014 
byla poskytována technická podpora při používání 
nástrojů ToSIA Database Server a ToSIA Database 
Client a při údržbě databáze. Zároveň byla za pomoci 
těchto nástrojů připravena databáze pro řetězce 

dodavatelských firem (supply chains) pro východní 
a střední Evropu. Pro tyto databáze byl zahájen sběr 
dat pro ekonomické, environmentální a sociální 
indikátory.

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 doktorandů 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. IFER je jedním  
z přidružených partnerů projektu, jejichž úkolem je 
poskytnout studentům odborné zázemí pro jejich 
vědeckou práci a studium. V říjnu 2014 tak zástupci 
IFER odborně zajistili část školení doktorandů, 
které bylo organizováno lesnickou univerzitou  
z Vídně (BOKU). Hlavním tématem školení byla práce  
s databázovými systémy, výměnné datové formáty  
a zpracování prostorových dat.

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

Cílem projektu bylo vytvoření sítě lesnicky 
orientovaných pracovišť, prostřednictvím které 
budou členové cílové skupiny získávat zkušenosti 
z oboru, které nelze získat jiným způsobem. Cíle 
budou dosaženy formou výměnných stáží, exkurzí, 
krátkodobých kurzů a podporou spolupráce mezi 
partnerskými institucemi. IFER se jako jeden  
z partnerů podílel na zajištění několika školení 
zaměřených na uplatnění moderních technologií 
v lesnictví pro odbornou veřejnost (partneři 
projektu, studenti). V posledním roce projektu  
IFER prezentoval moderní měřičské technologie  
a přístroje v lesnictví a praktické využití počítačem 
podporovaného sběru dat formou několika přednášek 
na VOŠ v Písku. Projekt byl v roce 2014 ukončen.
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Platforma pro studium a inventarizaci lesních 
ekosystémů (METODY II)

Od roku 2012 se IFER podílel na řešení projektu, 
jehož cílem bylo vytvoření partnerské sítě institucí 
(MENDELU, CzechGlobe, JČU, VÚKOZ) zabývajících 
se studiem a inventarizací lesních ekosystémů, 
a intenzivní spoluprací partnerů, která povede  
k rozšíření a propojení oborových znalostí v oblastech 
systémové biologie a ekologie lesů, včetně základních 
disciplín, a jejich uplatnění v pěstování lesa, ochraně 
lesa, hospodářské úpravě a inventarizaci lesů. 
Dalším cílem projektu bylo předkládání společných 
projektů a vytvoření komunikační platformy, 
kde dojde k vzájemným interakcím partnerských 
organizací a členů CS. IFER v rámci projektu 
organizuje stáže pro studenty i odborné pracovníky 
v zahraničí i na domací půdě a tzv. letní školy použití 
pokročilých technologií v lesnictví. 
V létě 2014 IFER zorganizoval dva týdenní kurzy 
Letní školy inventarizace lesa, které byly zaměřeny 
na uplatnění moderních technologií v lesnictví. 
Účastníky kurzů byly studenti a doktoranti  MENDELU 
a JČU. 

Zjišťování objemu a kvality porostních zásob 

V návaznosti na interní výzkumné aktivity IFER byl  
v roce 2011 zformulován a ověřen postup pro 
zjišťování objemu a kvality porostních zásob 
nastojato. V roce 2012 byl postup patentován.  
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 
2014 byly zásoby nastojato zjišťovány pro několik 
soukromých vlastníků lesa za účelem zajištění 
podkladů pro prodej dříví na pni (obce Bernartice  
a Lednice, města Ústí and Orlicí a Černošín) 

Vývoj a implementace technologie pro tvorbu 
lesních hospodářských plánů a osnov 

V roce 2012 se taxační firma Příroda, s.r.o. rozhodla, 
že pro tvorbu LHP na více než 56 tisících ha 
využije software CZETAX. Tato technologická výzva 
umožnila dovyvinout a důkladně provozně prověřit 
softwarovou aplikaci, na níž IFER pracoval od roku 
2010. V roce 2013 byl dokončen výpočtový aparát 
taxace, tisky map i výstupních sestav a úpravy 
vzhledu a ergonomie ovládání pro stolní aplikaci. 
Softwarová aplikace CZETAX se v praxi osvědčila.  
V  roce 2014 byla aplikace použita pro tvorbu lesních 
hospodářských plánů v Agropodniku Les Přemyslovice 
a pro tvorbu LHP v lesích Dr. Horákové.  

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 byl systém 
úspěšně uveden do provozu. 
V roce 2014 IFER především poskytoval technickou 
podporu. Pro LHC, u kterých začal platit nový lesní 
hospodářský plán, byla provedena výměna plánu  
v databázi. Zároveň byl převeden projekt a databáze 
na novou verzi Field-Map X4 a byly vytvořeny sestavy 
v novém nástroji pro databázové dotazování. 
Ve druhé polovině roku 2013 se rozběhl projekt,  
v rámci kterého je obdobná technologie vyvíjena také 
pro rumunskou větev firmy, tj. pro SC Holzindustrie 
Schweighofer SRL. Aplikace byla uvedena do provozu 
v březnu 2014 a od té doby poskytuje zaměstnancům 
i managementu společnosti přehled o dodávkách 
dřeva těženého ve vlastních obhospodařovávaných 
lesích.
V roce 2014 byl dokončen vývoj podnikového 
informačního systému pro Opavskou lesní a.s., 
softwarové aplikace MONIS, která slouží nejen pro 
vedení lesní hospodářské evidence, ale slouží i jako 
informační systém firmy, jenž se specializuje na 
těžbu dřeva, obchod se dřevem a lesopěstební práce. 
MONIS obsahuje moduly pro řízení výroby, obchodu, 
skladů, mezd a pro plánování. V roce 2013 začala 
spolupráce s Opavskou lesní a.s. shromažďováním 
podkladů a informací nezbytných pro vývoj 
informačního systému. Ve druhé polovině roku 2014 
probíhal intenzivní vývoj aplikace MONIS a systém byl 
postupně uváděn do zkušebního provozu. Aplikace 
bude na začátku roku 2015 připravena pro uvedení 
do plného provozu. 

ThermoLidar

Evropská Komise je zadavatelem projektu, který byl 
zahájen v roce 2012. Předmětem řešení projektu 
je aplikace pokročilých technologií a nových metod 
k zlepšení odhadu strukturálních a fyziologických 
parametrů lesních porostů na bázi kombinace 
dat laserového skenování (LiDAR) a termálního 
snímkování. Součástí řešení je zjištění stavu lesa 
na pilotním území Bílý Kříž metodami statistické 
inventarizace lesů a podpora při komercializaci 
výsledného softwarového produktu. V roce 2014 byla 
připravena marketingová studie a byla vyhodnocena 
data z inventarizace lesa na Bílém Kříži. Projekt byl  
v roce 2014 ukončen podle plánu. 
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Velkoplošná inventarizace lesa NP Šumava

Zadavatelem projektu, který byl zahájen v roce 2013, 
byla Správa NP a CHKO Šumava. Předmětem řešení 
projektu je zjištění stavu a vývoje lesa na území  
NP Šumava metodou statistické inventarizace lesů. 
Jedná se o opakované šetření v síti inventarizačních 
ploch projektu Velkoplošné inventarizace lesa 
(VIL), jehož první cyklus proběhl v letech 1999-
2002. Projekt přinesl zajímavé výsledky a byl podle 
harmonogramu ukončen v roce 2014. 

Technologická a metodická podpora uživatelů 
technologie Field-Map 

Technická podpora uživatelů se stala nedílnou 
součástí práce řady specialistů v IFER. Jedná se  
o pomoc s přípravou a implementací konkrétních 
projektů v Jižní Americe, v Evropě i doma v České 
republice. Řada specifických technických problémů 
byla řešena mimo jiné pro uživatele Field-Map  
v Německu, ve Švýcarsku a v Belgii. Komunikace 
se zákazníky je inspirace pro další vývoj Field-Map  
a upevňuje vztahy se zákazníky a uživateli. 

Tvorba a obnova lesního hospodářského plánu  
v Krkonošském národním parku 

Pro správu KRNAP byl v letech 2012-2014 kompletně 
obnoven lesní hospodářský plán. Pro zjištění stavu 
lesů byly využity postupy provozní statistické 
inventarizace. 
IFER v rámci projektu a ve spolupráci se 
zadavatelem zajistil metodiku terénního sběru 
dat, sběr dat na LHC Maršov a LHC Vrchlabí  
a kompletní zpracování výsledků. Součástí výstupů 
IFER bylo i vytvoření modelové sortimentace  
a nástroje umožňujícího interaktivní práci s výsledky 
statistické provozní inventarizace. Projekt byl podle 
harmonogramu ukončen v roce 2014.

Analýza výsledků hodnocení škod zvěří na základě 
inventarizačních projektů KRNAP

Cílem studie bylo využít stávající datové zdroje  
k vyhodnocení stavu poškození lesních porostů  
v Krkonošském národním parku zvěří.  K dispozici byly 
tři sady výsledků z dvou různých, ale kompatibilních, 
inventarizačních šetření, tedy konkrétně výsledky 
biomonitoringu a výsledky provozní statistické 
inventarizace. Výsledky biomonitoringu byly  
k dispozici za dvě období 2009/2010 a 2012/2013. 
Výsledky provozní inventarizace byly získány v letech 
2012/2014. Výsledky získané při biomonitoringu 
se staly východiskem pro úvahy o vývoji vlivu 
zvěře na les za posledních 5 let. Výsledky provozní 

inventarizace vzhledem k hustotě sítě a intenzitě 
šetření plně vypovídají o stavu lesních porostů  
a umožňují srovnání vlivu zvěře na les na regionální 
úrovni.  

Inventarizace škod zvěří pro vybrané honitby 
Vojenských lesů a statků ČR, s.p. 

V roce 2014 se v honitbě Brdy, Nouzov a Hradiště již 
potřetí zopakovalo inventarizační šetření zaměřené 
na hodnocení poškození lesních porostů zvěří. 
Zároveň s hodnocením škod proběhla i analýza 
mysliveckého managementu. V časové řadě 2006, 
2009 a 2014 pak byly vyhodnoceny trendy ve vývoji 
poškození okusem a loupáním ve dvou věkových 
kategoriích lesních dřevin.    

Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství  
- I. etapa 

Cílem první etapy bylo aktualizovat metodický postup 
třístupňového statistického výběru, který byl použit  
v předchozích cyklech inventarizačního šetření (1995, 
2000, 2005, 2010), tak, aby byla pro pátá opakování 
terénního šetření inventarizace škod zvěří zaručena 
návaznost v rozložení počtu porostních skupin podle 
kategorií dřevin. Pro ministerstvo zemědělství byl  
v rámci projektu připraven seznam porostních skupin 
určených pro terénní šetření v roce 2015 zpracovaný 
podle postupu schváleného v roce 2009. 

Zaměření stromů v parku Stromovka v Praze

Pro Magistrát hlavního města Praha byla s vysokou 
přesností zaměřena pozice a zjištěny základní popisné 
charakteristiky 1 300 stromů rostoucích v pražské 
Stromovce. Výsledná mapa stromů bude sloužit jako 
podklad pro projektanty,  arboristy a další odborníky, 
kteří mají na starosti rozvoj a správu tohoto parku. 
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Nesňal Z. a kol. (2014). Analýza dopadů sdělení EK  
k rámci klimaticko-energetické politiky mezi lety 
2020-2030 na zemědělství ČR. Studie zpracovaná 
ÚZEI pro MZE, 125 stran.

Sarvašová Z., Cienciala E., Beranová J., Vančo 
M., Ficko A., Pardos M. (2014). Analysis of 
governance systems applied in multifunctional 
forest management in selected European mountain 
regions/Analýza systémov governancie využívaných 

pri multifunkčnom manažmente lesov vo vybraných 
európskych horských oblastiach. Lesn. Cas. For. J. 60: 
159-167.

Šantrůčková H, Malý S., Cienciala E. (2014). Půdní 
organická hmota a vodní retenční kapacita půd. 
Příspěvek ve sborníku Povodně a sucho - krajina jako 
základ řešení. Sborník příspěvků ze seminářů Komise 
pro životní prostředí Akademie věd ČR konaných ve 
dnech 8. října 2013 a 5. června 2014, str. 41-48.

Články a publikace z výzkumné činnosti IFER

Publikace, prezentace, sborníky a zprávy

Publikace týkající se technologie Field-Map 

Horák L. a Vybíral O. v Příhoda J. (2014). Veřejné trhy 
s dřívím. Lesnická práce 5/2014, str. 5-8.

Limache Alonzo (2014). Inventario forestal con 
medicion convencional y electronica de alturas en un 
bosque primario de la region Ucayali- Peru. Instituto 
de Investigación de Recursos Naturales de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de 
Ucayali.

Limache Alonzo (2014). Porcentaje del volumen de 
biomasa almacenado por fustales, latizales y brinzales 
en un bosque primario, Cicfor - Macuya. Instituto de 
Investigación de Recursos Naturales de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de 
Ucayali.

Field-Map katalog 2014. Kompletní nabídka 
technologického vybavení včetně příslušenství.

Russ a kol. (2014). Metody studia lesních ekosystémů 
s využitím technologie Field-Map. Skriptum. 

Forest Service et al. (2013). The Second National 
Forest Inventory, Republic of Ireland, Field 
Procedures and Methodology. Government of 
Ireland.

Forest Service et al. (2013). The Second National 
Forest Inventory, Republic of Ireland, Results. 
Government of Ireland.
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Závěrečné a dílčí zprávy předložené zadavatelům v roce 2014

Vybíral O. (2014). Kvantifikace zásob a sortimentace 
pro aukci obce Bernartice 

Macfelda M. (2014). Obec Lednice - Podklady pro 
prodej dříví na pni. 

Málek P. (2014). Město Ústí and Orlicí - Podklady pro 
prodej dříví na pni.

Málek P. (2014). Město Černošín - Podklady pro 
prodej dříví na pni.

Macfelda M. (2014). Předběžná zpráva - LHP 
Agropodnik Les Přemyslovice.

Cienciala E. a kol. (2014). Lesnická adaptační strategie 
pro měnící se prostředí v podmínkách Moravsko-
slezských Beskyd (LASPROBES) - Dílčí technická zpráva 
za rok 2014 (DTZ5)

Cienciala E. a kol. (2014). Lesnická adaptační strategie 
pro měnící se prostředí v podmínkách Moravsko-
slezských Beskyd (LASPROBES). Závěrečná  zpráva 
projektu.

Cienciala E. a Palán Š. (2014). Metodický podklad pro 
kvantifikaci emisí oxidu uhličitého vyplývajících ze 
změn zásobníku „výrobky ze dřeva“ (Harvested Wood 
Products)

Beranová J. a kol. (2014). Inventarizace škod zvěří 
na lesním hospodářství - I.etapa, zpráva o řešení 
projektu.

Černý M. a kol. (2014). Inventarizace škod zvěří 
v lesních porostech, výsledky inv. Šetření, divize 
Hořovice a Karlovy Vary. Zpráva o průběhu řešení 
projektu 

Cienciala E. a kol. (2014). Lesnická adaptační strategie 
pro měnící se prostředí v podmínkách Moravsko-
slezských Beskyd (LASPROBES). Závěrečná  zpráva 
projektu (upraveno k distribuci). 

Russ R. a kol. (2014). LHC Vrchlabí, LHC Maršov, LHC 
Harrachov - LHP 2015-2024, Textová část - Příloha 
9.6. Provozní statistická inventarizace lesů.

Beranová J. a Russ R. (2014). Analýza výsledků 
hodnocení škod zvěří na základě inventarizačních 
projektů KRNAP.

Beranová J. a Russ R. (2014). Velkoplošná 
inventarizace lesů NP Šumava (2.cyklus). Správa NP 
Šumava

Cienciala E. a kol. (2014). Dopady měnících se 
růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci 
porostů a vitalitu - nebezpečí či příležitost pro 
středoevropské lesnictví? Dílčí zpráva za rok 2014 
(DZ1). Grantová agentura ČR
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Pracovníci IFER a MMS se v průběhu roku 2014 
zúčastnili řady pracovních i obchodních jednání, ať už 
šlo o setkání se zahraničními partnery v rámci řešení 
projektů nebo obchodními partnery. V průběhu roku 

vyškolili několik nových týmů pro práci s technologií 
Field-Map. Přehled veškerých aktivit uskutečněných 
v průběhu roku 2014 v zahraničí uvádí následující 
tabulka.

Jednání, školení a obchodní aktivity

Odpovědný pracovník Místo Datum Účel cesty
Vybíral Ondřej 
Černý Ondřej

Rumunsko 13.1. - 19.1. Schweighofer, Rumunsko

Blažek Petr Velká Británie 2.2. - 7.2. jednání k projektu Thermolidar
Russ Radek 
Russová Ana Maria

Kolumbie a Panama 3.2. - 14.2. školení FM, FMLT, FMIA, FMSA

Cienciala Emil Nizozemí 4.2. nový projekt (LULUCF)
Russ Radek  
Russová Ana Maria

Kolumbie a Panama 17.2. - 20.2. Prezentace FM a IFER

Blažek Petr Španělsko 23.2. - 28.2. školení FM, Španělsko
Blažek Petr Německo 4.3. obchodní jednání
Blažek Petr Uganda 15.3. - 30.3. FACE, Monitoring uhlíku
Cienciala Emil Švédsko 15.3. - 26.3. METODY
Vybíral Ondřej 
Černý Ondřej

Rumunsko 17.3. - 26.3. Schweighofer, Rumunsko

Holá Šárka 
Palán Štěpán

Rumunsko 17.3. - 30.3. METODY

Roubalová Martina Nizozemí 19.3. - 23.3. INFRES - jednání k projektu
Russ Radek Itálie 24.3. - 28.3. školení Field-Map
Blažek Petr Malajsie 12.4. - 17.4. prac.setkání Rusko
Blažek Petr Polsko 21.4. - 2.5. METODY
Cienciala Emil Rakousko 24.4. - 25.4. CLIMA - jednání k projektu
Cienciala Emil 
Roubalová Martina

Španělsko 6.5. - 9.5. ARANGE - jednání k projektu

Černý Martin Irsko 9.6. - 11.6. projekt  Sortimentace Irsko
Russ Radek 
Blažek Petr

Německo 12.8. - 23.8. METODY

Blažek Petr Španělsko 14.9. - 17.9. jednání k projektu Thermolidar
Cienciala Emil 
Roubalová Martina

Rakousko 30.9. - 2.10. školení CASTLE

Černý Ondřej Rakousko 2.10. - 3.10. školení CASTLE
Roubalová Martina Finsko 19.10. - 23.10. INFRES - jednání k projektu
Cienciala Emil Belgie 27.10. - 28.10. CLIMA - jednání k projektu
Blažek Petr Německo 7.10. - 8.10. INTERGEO
Cienciala Emil Itálie 15.12. - 16.12. nový projekt (JRC)
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V průběhu února 2014 proběhla v rámci zahraniční 
cesty po Jižní Americe (Kolumbie a Panama) řada 
školení a prezentací technologie Field-Map, včetně 
představení obou částí společnosti IFER. Školení se 
konala na Universidad Distrital  v Bogotě a Empresa 
de Energia de Boyaca v Tunja city v Kolumbii;  dvě 

Russ R. (2014). 2 přednášky v rámci projektu 
Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin 
(S-TROM) na VOŠ Písek, 23.4.2014 : Moderní měřičské 
technologie a přístroje v lesnictví a Praktické využití 
počítačem podporovaného sběru dat

Russ R., Málek P.  (2014). Dva cykly kurzu „Letní 
škola inventarizace lesních ekosystémů“ v rámci 
projektu METODY II, 22.-26.4.2014 (JČU v Českých 
Budějovicích) a 15.-19.9.2014 (Mendelova univerzita 
v Bně). 

Russ R. (2014). Školení v práci s FMPM zaměřené 
na přípravu III. cyklu NIL Irsko v rámci podpory NFI 
Ireland (Forest Service), Jílové u Prahy,1.-5.9.2014

Zatloukal V. (2014). Metodika „Managementu 
tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných území“. 
Seminář konaný 30. září 2014 v budově MŽP. 
Problematika tlejícího dříví v lesích NP a ZCHÚ a 
následná metodická doporučení byla zpracována 
na požadavek MŽP, Odboru zvláštní územní ochrany 
přírody a krajiny. 

Tuzemská školení a prezentace

prezentace se uskutečnily v Kolumbii (Universidad 
Nacional  in Bogota city;  Instituto Colombiano del 
Petroleo in Bucaramanga city), a další dvě  v Panamě 
(Autoridad Nacional Ambienteal a Autoriadad del 
Canal de Panama).

Zatloukal V. (2014). Diskuzní příspěvek na semináři 
“Hospodářská úprava lesů a ochrana přírody – trendy, 
možnosti, dopady“, 13. 11. 2014, Kokořínský důl.

Gerling T. a Vybíral O. (2014). V rámci projektu 
METODY II přednáška o možnostech využití 
technologie Field-Map v oboru Zahradní architektura 
na ZF MendelU v Brně dne 9.5.2014.

Gerling T. (2014). V rámci tendru „Dodávky ICT“ 
proběhla školení nových uživatelů Field-Map v rámci 
zavádění technologie do výukového programu na 
Střední lesnické škole Žlutice.

Gerling T. a Macfelda M. (2014). Seznámení pedagogů 
a studentů s aplikací CZETAX formou několika  
odborných přednášek a prezentací na SLŠ v Hranicích 
a SLŠ v Písku. 

Blažek P. (2014). Školení technologie Field-Map pro 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 
v.v.i, 11.3.2014 (Strnady).
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Účast ve veřejných soutěžích v roce 2014

Země Instituce Účel Výsledek soutěže 
ČR SLŠ Žlutice Dodávka ICT Realizace 2014

ČR Obec Kyjov Nabídka LHO Nabídka nebyla vybrána 

Kolumbie Forest Census of the 
Metropolitan Area of 
Bucaramanga

Nabídka Field-Map technologie Nabídka nebyla vybrána 

Kolumbie Description and measurement 
of the forest of the Campo 
Velazquez

Nabídka Field-Map technologie Soutěž byla zrušena
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Silva Regina 2014
Ve dnech 30.3.-3.4.2014 se konal v Brně pravidelný 
veletrh Silva Regina s lesnickou tematikou. IFER-MMS 
vystavoval na stánku společně s firmou Woodproject. 
IFER-MMS představil především nový program 
CZETAX. Na základě získaných kontaktů bylo posláno 
12 nabídek, z nichž se některé realizovaly.

Letní školy inventarizace lesa 
V rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0214 „Platforma 
pro výzkum a inventarizaci lesních ekosystémů“ 
(METODY II), jehož cílem je vytvoření partnerské 
sítě zabývající se studiem a inventarizací lesních 
ekosystémů a intenzivní spoluprací partnerů, 
se uskutečnilo několik kurzů tzv. Letních škol 
inventarizace lesa. Tyto týdenní kurzy byly určeny 
studentům a doktorandům z lesnických VŠ (JČU 
České Budějovice a MendelU Brno). Cílem kurzů bylo 
seznámit studenty s použitím moderní technologie 
Field-Map pro zjišťování stavu lesních ekosystémů.  
V rámci programu byla kombinována teoretická 
výuka a praktické procvičování na PC. Kurzy se konaly 
v termínech: 22.-26.4.2014 v Českých Budějovicích, 
15.-19.9.2014 na MendelU v Brně a 13.-17.10.2014 
v Jílovém u Prahy. Každého z kurzů se zúčastnilo  
v průměru 10 studentů.

Publikování skript - Metody studia lesních 
ekostémů s využitím technologie Field-Map
V rámci projektu METODY II a ve spolupráci  
s nakladatelstvím Lesnická práce byly publikovány 
studijní materiály ve formě skript s názvem „Metody 
studia lesních ekostémů s využitím technologie 
Field-Map“. Cílem skript je seznámit čtenáře  
s použitím technologie Field-Map na konkrétních 
příkladech, usnadnit studentům tvorbu vlastních 
projektů a prohloubit jejich orientaci v oblasti využití 
technologie Field-Map v lesnické praxi.

Seminář „Management tlejícího dříví v lesích 
zvláště chráněných území“
Pracovník IFER, Vladimír Zatloukal, na semináři 
konaném 30. září 2014 v budově MŽP představil 
metodiku „Management tlejícího dříví v lesích zvláště 
chráněných území“. Problematika tlejícího dříví  
v lesích NP a ZCHÚ a následná metodická doporučení 
byla zpracována na požadavek MŽP, Odboru zvláštní 
územní ochrany přírody a krajiny. 

Nejdůležitější akce roku 2014

5. uživatelská konference Field-Map
Nejdůležitější akcí pořádanou v roce 2014 společností 
IFER-MMS byla v pořadí již 5. uživatelská konference 
Field-Map, která se konala ve dnech 1.-3.10.2014  
v atraktivním prostředí Lednicko-valtického areálu 
na jižní Moravě. Konference se zúčastnilo celkem 23 
uživatelů z 11 zemí. 

5. uživatelská konference byla opět zaměřena na 
výměnu zkušeností mezi uživateli a seznámení se  
s novými aplikacemi technologie Field-Map, včetně 
ukázek konkrétních aktuálně řešených výzkumných 
témat a projektů a následné široké odborné diskuze. 
Zaměstnanci IFER prezentovali poslední vývoj  
v oblasti softwaru a hardwaru pro terénní sběr dat  
a jejich zpracování. 

INTERGEO
Ve dnech 7.- 8.10.2014 se zástupce IFER-MMS (Petr 
Blažek) zúčastnil německého veletrhu InterGeo, 
který se v roce 2014 konal v Berlíně. Výstava byla 
ve velké míře zaměřena na letecké skenování, UAV, 
aj. IFER-MMS na stánku spolupracoval s pracovníky  
z LTI a snažil se získávat nové kontakty na potenciální 
partnery či zákazníky. Kolega mapoval možnosti 
na poli nových terénních PC, zejména terénní 
počítače Panasonic a FIDS, které by mohly nahradit 
stávající PC v technologických sestavách Field-Map.  
V průběhu veletrhu proběhlo několik jednání  
o možné spolupráci, mezi nevýznamnější patří 
jednání s paní Martinou Duerto, ředitelkou oddělení 
životního prostředí a klimatických změn v německé 
konzultační firmě Gitec.
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uživatelé Field-Mapu Field-Map používán v národní inventarizaci lesů
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Uživatelé technologie Field-Map

Technologie Field-Map má stovky uživatelů v 38 zemích světa   
(84% státní sektor, 16% soukromý sektor)

Nejvíce prodaných licencí: Rusko (51 %) a Česká republika (18 %), následuje Maďarsko, 
Peru, Německo

Nejvíce uživatelů (institucí a firem): Česká republika (20%), následuje Německo, Itálie, Rusko, 
Ukrajina 
V dlouhodobém průměru má IFER každý rok okolo 12 zcela 
nových uživatelů (institucí)

Největší počet kusů jednoho měřičského 
přístroje pro jednoho zákazníka:

Dodávka laserových dálkoměrů TruPulse pro Lesy České 
republiky, s.p. (886 kusů)

Největší dodávka software Field-Map pro 
jednoho zákazníka:

Vybavení pro Státní inventarizaci lesů Ruské federace  
(360 licencí)

Největší národní inventarizace lesů měřená 
pomocí technologie Field-Map:

Státní inventarizace lesů Ruské federace (GIL RF)  
(rozloha lesa 1 144 mil. ha, 86 tis. inventarizačních ploch,  
ca 1.5 mil. změřených stromů)

Nejmenší národní inventarizace lesů měřená 
pomocí technologie Field-Map:

Národní inventarizace lesů na Cape Verde  
(rozloha lesa 89 tis. ha, 2083 inventarizačních ploch, počet 
změřených stromů 24 300)
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Noví uživatelé technologie Field-Map v roce 2014

Země Instituce Využití
ČR Městský úřad Sedlčany Provoz
ČR Městský úřad Příbram Provoz

ČR Město Nový Bor Provoz

ČR SLŠ Hranice Výuka
ČR SLŠ Žlutice Výuka
Rumunsko SC Holzindustrie Schweighofer SRL Provoz
Rumunsko Transilvania University of Brasov (SC Holzindustrie Schweighofer) Výzkum, Výuka
Kolumbie Empresa de Energia Electrica de Boyaca Provoz
Německo DBU Naturerbe GmbH (DBU) Provoz
Německo Forest Research Center in Saxony - SBS - Freistaat Sachsen Výzkum
Polsko Mammal Research Institute, Bialowieza Výzkum
Polsko University of Agriculture of Krakow Výzkum, Výuka
Polsko University of Rzeszow Výzkum, Výuka

V roce 2014 přibylo 13 nových uživatelů softwaru Field-Map. Z nových uživatelů se stali zároveň držitelé 
licencí, jež si pořídilo navíc i několik stávajícíh uživatelů. Celkem bylo vydáno 57 nových licencí, z toho 26 
licencí k programu CZETAX. 
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Země Počet licencí Typ licence Instituce
ČR 1 CZETAX Městský úřad Sedlčany 
ČR 1 CZETAX Městský úřad Příbram

ČR 1 CZETAX SLŠ Hranice 

ČR 21 CZETAX SLŠ Žlutice
ČR 2 CZETAX Město Ústí nad Orlicí

Kolumbie 2 FM+FMSA Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, 
Bogota

ČR 1 FMDC ČZÚ FLD Praha 
ČR 1 FMDC ÚHÚL Brandýs nad Labem

Německo 1 UpperDiameter Staatliche Betriebsgesellschaft fur Umwelt und 
Landwirtschaft

Irsko 4 FMDC Forest Service
Polsko 1 FMDC University of Rzeszow
Rumunsko 10 LHE Cascade Empire s.r.l. (Projekt Schweighofer)
Holandsko 1 FMDC Face Foundation
Rusko 1 FMDC Russian Academy of Sciences
Polsko 1 FMDC University of Agriculture of Krakow
Polsko 1 FMDC Mammal Research Institute, Bialowieza
Rumunsko 1 FMDC Forest Faculty of Suceava

Německo 2 FMDC Forest Research Institute Baden-
Wuerttemberg

ČR 1 FMDC JČU PřF,  České Budějovice
ČR 1 FMPM VÚKOZ Brno
Kolumbie 2 FM+FMIA Empresa de Energia Electrica de Boyaca

Licence vydané v roce 2014
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Sponzorské dary 
na podporu kultury, vzdělávání a sportu

Činnost Okrašlovacího spolku v Jílovém u Prahy IFER 
podpořil částkou 5 tis. Kč. 

IFER dlouhodobě podporuje Základní školu v Jílovém u Prahy, a to zejména konkrétními činy. V roce 2014 
jsme na našem pracovišti u příležitosti Dne Země uvítali cca 50 žáků osmých tříd. Uspořádali jsme pro ně 
přednášku o našich projektech doma i v zahraničí, protože s informacemi o životním prostředí na Zemi často 
přímo souvisí.

I v  roce 2014 IFER finančně podpořil některé kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity. Společnost IFER poskytla 
finanční dary v celkové výši  36,5 tis. Kč, a to následovně: 

V rámci projektu Českého červeného kříže byl  
poskytnut příspěvek na vydání knihy „První pomoc 
není věda“ ve výši 6,5 tis. Kč.

Tak jako v minulých letech pokračovala spolupráce 
IFER s Tomášem Slavatou, závodníkem Xterra 
triatlonu, který se kromě sportu zabývá i podporou 
dětí z dětských domovů.  Jeho činnost jsme podpořili 
částkou 25 tis. Kč. 
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Ekonomika
Na grafu uvedeném níže je zobrazen vývoj nákladů v porovnání s dosaženými výnosy IFER (na základě součtu 
ekonomických výsledků obou firem v letech 2005-2013). 

Příjmy roku 2013 ve srovnání s rokem 2012 vyrostly o 4,2 mil. Kč (v procentním vyjádření se jedná o 12,5%) 
a vrátily se na úroveň roku 2011, výdaje jsou sice také vyšší - oproti roku 2012 vyrostly o 1,5 mil. Kč (tj. o 1% 
ve srovnání s předchozím rokem), ale rostly pomaleji než výnosy, takže v konečném efektu bylo dosaženo 
vyšší ziskovosti - rozdíl mezi výnosy a náklady činil po zdanění 3,5 mil. Kč, což představuje uspokojivých 10,2% 
obratu. 

Příjmy a výdaje

Příjmy a výdaje
(v tis. Kč)

25950
31133

51370

77518 75989

42528
38191
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38117

23711 25825

40729

61642
64831

37554
35120 33043

34597

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Příjmy celkem

Výdaje celkem
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Příjmy rozdělené podle typu

Příjmy (tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010   2011 2012 2013

Prodej software 4 997 10 638 10 130 7 819 11 258 4 161 2 995 3 504

Služby 19 971 19 466 28 222 25 403 20 086 17 529 20 456 22 023

Prodej zboží 5 285 19 936 33 430 41 254 7 791 12 071 8 248 8 440

Ostatní 880 1 330 5 736 1 512 3 392 4 429 2 204 4 149

Celkem 31 133 51 370 77 518 75 989 42 528 38 191 33 903 38 117

prodej software

služby

prodej zboží

ostatní

2013

%

58%

22%

9%11%

2011

%

45%32%

12% 11%

2012

%

60%

24%

7% 9%

2011 2012 2013

Z pohledu skladby příjmů podle typu nedošlo k významnějším rozdílům ve srovnání s rokem 2012. Je to škoda, 
protože i přes zvýšené úsilí vyrostl objem příjmů z prodeje software nepatrně, pouze o 0,5 mil. Kč oproti 
předchozímu roku, kdy byl na nejnižší úrovni za sledované období. Stále tedy zůstává úkol z minulého roku, 
tedy potřeba věnovat této oblasti prodeje zvýšenou péči, hledat nové možnosti prodeje software jako celku, 
stejně tak i hledání odbytu pro různé typy aplikací na bázi již existujícího software. Co se týče úkolu rozšíření 
počtu zákazníků, kterým je poskytována placená technická podpora, byl naplněn - tyto příjmy mají vzrůstající 
tendenci, navíc jsme zlepšili systém evidence poskytování technické podpory, takže oslovení zákazníků 
s placenou technickou podporou probíhá podle harmonogramu. Úkolem pro příští rok je získat placenou 
technickou podporu nejméně ve stejném rozsahu jako za toto období. Prodej zboží zůstal na stejné úrovni, 
především díky realizaci třetí části velké zakázky na dodávku laserových dálkoměrů, kterou IFER získal od Lesů 
České republiky (1,4 mil. Kč), a také díky dodávkám technologie do Ruska (1,6 mil. Kč.) 

K nárůstu příjmů (ale jen o 1,5 mil. Kč) došlo v roce 2013 i v oblasti služeb - významnou část představuje školení 
týmů pro státní inventarizaci lesů v Rusku (3,5 mil. Kč) a technická podpora pro tuto inventarizaci, ovšem část 
této podpory ve výši 380 tis. Kč nebyla a pravděpodobně ani nebude uhrazena. Významně se na výši příjmů 
podílí i výzkumná činnost díky získání nových mezinárodních i českých (s podporou Evropské unie) projektů  
s objemem 11,8 mil. Kč. 
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Výdaje rozdělené podle typu

Výdaje (tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Materiál, energie, zboží 5 583 15 925 26 027 30 011 8 549 9 709 7 024 6 975

Mzdové výdaje vč.pojištění 9 186 9 932 12 258 13 632 13 484 12 289 11 950 12 120

Cestovné 2 254 2 138 3 135 2 692 1 901 1 524 1 217 1 683

Služby 5 571 6 019 13 065 11 516 8 862 8 727 9 514 10 312

Ostatní 3 231 6 716 7 157 6 977 4 757 2 869 3 339 3 507

Celkem 25 825 40 729 61 642 64 831 37 554 35 120 33 043 34 597
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Celková skladba výdajů se dlouhodobě nemění. I v roce 2013 jsme se snažili o další snižovaní výdajů, díky tomu 
bylo dosaženo větší ziskovosti oproti předchozímu roku.

Obrat obchodního oddělení
Následující grafy popisují strukturu příjmů výhradně obchodní činnosti IFER, a to od roku 2005 až do roku 2014. 
Z grafů je zřejmé, v roce 2014 došlo k velmi výraznému propadu tržeb, a to o 9,5 mil. Kč. Dopad celosvětové 
ekonomické krize se projevil nejvíce až v tomto roce, je znát, že všichni klienti jak z České republiky, tak 
zejména ze zahraničí velmi pečlivě zvažují nákup jak software, tak i hardware a hledají ekonomicky nejlevnější 
řešení pro svou práci.

K poklesu prodeje došlo téměř ve všech oblastech - prodej software Field-Map jako celého balíčku poklesl 
ve srovnání s rokem 2013 o 46%, odlehčená verze Field-Map LT nebyla v tomto roce prodána vůbec, což 
se ale očekávalo - vývoj této verze již 2 roky nepodporujeme. Podařilo se však prodat software Inventory 
Analyst (Irsko a Kolumbie), který jsme v roce 2012 ani v roce 2013 neprodali. Prodej hardware se snížil o 52%, 
prodej služeb poklesl ještě více - dosáhl jen 16% objemu roku 2013 - na obou těchto oblastech se podepsala 
hlavně nemožnost navázat pokračování spolupráce s ruským klientem. Jediné, co se daří, je stále vzrůstající 
objem tržeb za placenou technickou podporu - zde došlo k nárůstu o  5%, a také prodej softwarových aplikací 
vytvořených na bázi Field-Map. Objem prodeje těchto aplikací sledujeme až od roku 2013 - v tomto roce 
dosáhl prodej v této kategorii 0,4 mil. Kč, v roce 2014 to již bylo 2,3 mil. Kč.

31



Field-Map
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Zaměstnanci

Při svém vzniku měl Ústav pro výzkum lesních 
ekosystémů čtyři zaměstnance, po takřka 20 letech 
existence se počet zaměstnanců ustálil a kolísá mezi 
20-25. Jádro zaměstnanců je poměrně stabilní, 
přes polovinu zaměstnanců pracuje v IFER více než  
15 let. Na konci roku 2014 zaměstnával IFER na stálý 
pracovní poměr 21 pracovníků, dalších 5 pak formou 
krátkodobých smluv nebo externě.  

Za celou dobu existence prošlo IFERem přes 
šedesát 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 i ekonomové. 

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. 
V roce 2014 v IFER působil v rámci evropského 

vzdělávacího programu španělský doktorand Jesús de 
la Hoz Trapero, který se aktivně zapojil do projektu 
CzechTerra, kde se podílel na terénních pracech  
a klasifikoval vybrané letecké snímky.

Tým IFER je jazykově dobře vybaven. Pracovníci jsou 
schopni používat běžně angličtinu a ruštinu, někteří 
z nich i španělštinu a portugalštinu. Další jazyky, 
tedy ukrajinština, němčina a francouzština jsou 
zajištěny 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 a lesnicky 
zaměřená odborná školení. Samozřejmostí je pružná 
pracovní doba, vysoké zastoupení žen, možnost 
pracovat z domova či na zkrácený úvazek.

Personální zajištění společnosti

Vývoj počtu zaměstnanců ve společnosti IFER (vč. MMS) v období 1996-2014  
(počty zaměstnanců odpovídají plným pracovním úvazkům)
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Vedení společnosti

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 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. 
Věda a výzkum

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.

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.

Ing. Petr Blažek 
Technická podpora

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. V roce 2013 se stal 
spolupodílníkem společnosti IFER-MMS.

Ing. Ondřej Vybíral

Obchodní ředitel, spolupráci s IFER ukončil v polovině roku 2014.
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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 softwaru.

Ing. Radek Russ

Radek Russ dostudoval v roce 1998 obor lesní 
inženýrství na České zemědělské univerzitě v Praze. 
Ihned poté nastoupil do IFER na pozici asistenta 
výzkumu. V IFER se řadí mezi zkušené samostatně 
působící výzkumné pracovníky. Podílí se především 
na přípravách metodických postupů a databázových 
struktur pro řešení inventarizačních projektů.  
Zabývá se matematicko-statistickým zpracováním dat  
z inventarizačních šetření.

Ing. 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.

Pavel Málek

Absolvent SLŠ v Písku. V IFER pracuje od roku 2001. 
Deset let  pracoval jako terénní pracovník pro sběr 
dat, částečně též jako externista. V listopadu 2012 
převzal část agendy obchodního oddělení IFER-
MMS. Specializuje se na práci s hardwarem a zajišťuje 
komunikaci s českými zákazníky.

Ing. Jana Walterová

Absolventka Provozně-ekonomické fakulty České 
zemědělské univerzity v Praze. Do společnosti IFER 
nastoupila roku 2004 po předchozí praxi ve finančním 
sektoru. Zajišťuje administraci výzkumných projektů, 
podílí se na vedení účetní, mzdové a personální 
agendy.

Bc. Šárka Holá

Šárka Holá studovala ochranu životního prostředí  
na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.  
V IFER je zaměstnaná od roku 1995. Specializuje 
se na práci s geografickými informačními systémy  
a pracuje s grafickými programy. Zabývá se grafickou 
úpravou prezentačních dokumentů a GIS podporou 
výzkumných projektů. 

Ing. Michal Macfelda

Michal Macfelda je lesní inženýr. Specialista na taxaci. 
Pomáhá uvádět nové uživatelské aplikace do lesnické 
praxe (CzeTax). V IFER pracuje od května 2013.

Ing. Ana Maria Russova

Ana Maria Russova má v IFER na starost obchodní 
činnost a marketing technologie Field-Map se 
zaměřením na zahraniční zákazníky.

Ing. Ondřej Černý

Absolvent VŠE, specializuje se na tvorbu uživatelských 
aplikací ve Field-Map a programování.

Ing. Tomáš Gerling 

Absolvoval Mendelovu univerzitu v Brně. Během 
studia pracoval v lesním hospodářství jako THP. Po 
dokončení studií nastoupil do společnosti Příroda, 
s.r.o., kde pracoval na pozici taxátor a později 
specialista GIS. V IFER pracuje od 1. dubna 2014, 
zabývá se testováním uživatelských aplikací ve Field-
Map.

Vladislav Kopecký

Vladislav Kopecký zajišťuje technickou podporu 
všeho druhu již od roku 1997 a všestranně podporuje 
činnost celého týmu IFER.  

Kmenoví zaměstnanci

Kmenoví zaměstnanci jsou zodpovědní za vedení některých projektů a zpravidla mají i zahraniční zkušenosti.
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Další zaměstnanci a externí spolupracovníci

Ing. Miroslav Michalec

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

Ing. Jan Pařez

Jan Pařez je lesní inženýr, který se dlouhodobě zabývá 
výzkumem v oblasti produkční ekologie lesa. S IFER 
spolupracuje od roku 1994. V současné době je 
spolupráce zaměřena na odborné poradenství.

Ing. Jan Valík

Jan Valík je absolvent oboru lesnictví na MENDELU 
v Brně a oboru tropického lesnictví a agrolesnictví 
na ČZU v Praze. V rámci diplomové práce absolvoval 
výzkumný pobyt v peruánské Amazonii. Věnuje se 
výzkumným projektům zaměřeným na produkční 
ekologii lesa. V IFER pracoval v roce 2014.

Mgr. Jan Tumajer

Studuje obor fyzická geografie a geoekologie na 
Přirodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  
V IFER pracuje na částečný úvazek jako asistent vývoje 
od února 2014.

Ing. Štěpán Palán

Štěpán Palán je absolvent SLŠ Hranice a Mendelovy 
univerzity v Brně, obor lesní inženýrství. Během 
studií absolvoval pracovní a studijní stáž v Rovaniemi 
ve Finsku. V IFER pracuje od září 2013 jako asistent 
výzkumu a zabývá se přípravou a analýzou dat 
inventarizací lesních ekosystémů.

Ing. Petr Litschmann

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

Tomáš Krištof

Studuje obor Hospodářská a správní služba v lesním 
hospodářství na ČZU LDF v Praze. V IFER pracuje na 
částečný úvazek jako asistent vývoje od září 2014.

Bc. Anna Šubrtová

Anna Šubrtová studuje magisterský obor 
Geoinformatika na ČVUT v Praze. V IFER pracovala na 
částečný úvazek jako asistent vývoje do února 2014.

Ing. Pavla Podhrázská

Lesní inženýrka, zabývá se uplatněním výzkumné 
činnosti IFER v lesnickém provozu. V současnosti 
spolupracuje jako odborný poradce.
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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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