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Úvodní slovo

Rok 2015 můžeme v historii IFER označit jako rok v zásadě běžný, průměrný, plynoucí klidně bez výraznějších 
mezníků. 

V roce 2015 nejen v souvislosti s dokončením druhého cyklu inventarizace krajiny CzechTerra začal v některých 
členech týmu sílit pocit nutnosti se vymezit oproti nekonečným možnostem Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů daným jeho statutem, nikoliv kvalifikací. Do článku „Inventarizace krajiny CzechTerra: Co ukazuje 
opakované šetření z let 2008/2009 a 2014/2015?“, který vyšel v Lesnické práce č. 10/2015, nebyl na základě 
rozhodnutí ostatních spoluautorů zařazen níže uvedený odstavec, a to z důvodu očekáváné zbytečné 
kontroverze, který obsah odstavce vyvolá na straně odborné lesnické veřejnosti. 

V červnu 2016 si myslím, že je třeba, aby byl tento odstavec zveřejněn alespoň v naší výroční zprávě, a jsem si 
skoro jistá, že letos by s publikováním spoluautoři již souhlasili.   

„Snahu o uplatnění metod statistické výběrové inventarizace lesů motivovala v polovině 90. let změna 
vlastnictví lesů, potřeba napojení na mezinárodní kontext, privatizace HÚL a zkušenosti mnohaletého 
studia výzkumných a monitoračních ploch. IFER v té době realizoval sérii projektů a pilotních 
experimentů financovaných Ministerstvem zemědělství. Ty vedly k rozpracování metodiky a posléze 
i technologie pro Národní inventarizaci České republiky. ÚHÚL, který byl v předchozích desetiletích 
nositelem rozvoje v oblasti hospodářské úpravy lesů, zůstal zcela stranou až do chvíle, kdy skončily práce 
na oblastních plánech rozvoje lesů a bylo třeba se poohlédnout po vhodné pracovní náplni pro tuto 
velkou instituci. Další vývoj NIL pak postupně převzal ÚHÚL zcela mimo konkurenční prostředí a veřejnou 
kontrolu, kterým jsou jinak i v Česku vystaveny všechny výzkumné a vzdělávací instituce. Z vnějšího 
pohledu se zdá, že hybatelem rozvoje NIL na půdě ÚHÚL zůstává snaha o vybudování co nejrozsáhlejšího 
programu, který vytváří pracovní místa a odůvodňuje existenci instituce“.

(Martin Černý, interní komunikace, září 2015)
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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.

Takto vypadala provozovna IFER v roce 1996

7



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

Technologie       Služby       Výzkum

Inventarizační šetření, služba pro lesnickou 
praxi

Odborné publikace IFER

Letní škola inventarizace lesa, školení

Obnova lesního hospodářského plánu

Čs. armády 655, 254 01 Jílové u Prahy
tel.:  241 950 607; fax: 241 951 205; e-mail: info@ifer.cz
www.ifer.cz; www.fieldmap.cz; www.czetax.cz

Služby pro lesnický provoz
 ■ Tvorba a obnova lesních hospodářských plánů a osnov
 ■ Zjišťování objemu porostních zásob na stojato 
 ■ Modelová sortimentace stojících stromů i porostů
 ■ Monitoring zásob uhlíku
 ■ Hodnocení vývoje v lesních rezervacích a tvorba plánů péče 
 ■ Hodnocení vlivu zvěře na les 
 ■ Provozní inventarizace a audity majetku 
 ■ Metodická a technologická podpora, školení, výuka uživatelů Field-Map

Technologie
 ■ Vývoj vlastní softwarové platformy Field-Map 
 ■ Prodej a servis amerických laserových dálkoměrů TruPulse od firmy Laser 

Technology
 ■ Prodej kanadských GPS/GNSS SX Blue od firmy Geneq
 ■ Prodej finských průměrek od firmy Masser
 ■ Vývoj a prodej technologických sestav pro počítačem podporovaný sběr 

dat v terénu   
 ■ Vývoj softwarových aplikací pro lesnický provoz (MONIS, CZETAX, Odvozní 

lístek atd.) 

Víte o nás?
 ■  Zpracovali jsme a vydali Růstové a taxační tabulky (Černý a kol., 1996)
 ■  Jsme autory metodiky prvního cyklu Národní inventarizace lesů v České 

republice
 ■  Od roku 2000 vyvíjíme a prodáváme technologii Field-Map, která má 

stovky uživatelů v 38 zemích světa a používá se v inženýrské činnosti, 
výzkumu, výuce, praxi lesního hospodářství a ochrany přírody

 ■  Field-Map se momentálně používá i v šesti národních inventarizacích  
(Česká republika, Cape Verde, Rusko, Island, Irsko, Maďarsko)        

 ■  Od roku 2006 zpracováváme inventuru emisí a propadů skleníkových 
plynů pro potřeby mezinárodního reportingu

 ■ Celorepublikovou statistickou inventarizaci krajiny CzechTerra, která je 
nástrojem monitoringu opatření na změnu klimatu, jsme již zopakovali 
dvakrát (2009, 2015) 

 ■  V roce 2015 jsme již popáté zajistili spolu s ÚHÚL celorepublikovou 
inventarizaci škod zvěří (Lesnická práce, č. 4, 2016)

Výzkum
 ■ Produkční ekologie lesa
 ■ Adaptace na změnu klimatu v oblasti lesního hospodaření
 ■ Odvození růstových modelů
 ■ Vývoj metod pro sběr a zpracování dat statistických inventarizačních 

šetření 
 ■ Vývoj metod pro inventarizaci emisí a propadů skleníkových plynů      
 ■ Postupy pro pozemní verifikaci dat dálkového průzkumu Země  

Čs. armády 655, 254 01 Jílové u Prahy
tel.:  241 950 607; fax: 241 951 205; e-mail: info@ifer.cz
www.ifer.cz; www.fieldmap.cz; www.czetax.czIFER - Monitoring and Mapping Solutions, s. r. o.

IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.

Obnova lesního hospodářského plánu
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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 IUFRO (International Union of Forest 
Research Organizations) 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.  

Přehled činností

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, 
vytvořil metodiku a zrealizoval první a druhý 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 

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 250 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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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.

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 zčásti zajišťují cizinci, a to nejen v zahraničí, 
kde funguje systém 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.

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, v roce 2015 jsme změřili přes 30 000 kubíků

2012-doposud vlastníci, správci lesa, dřevařské firmy

Výpočet rozdílů objemu hroubí vypočteného podle tvarové 
křivky kmene a Doporučených pravidel pro měření a třídění 
dříví v ČR

2015-2016 Grantová služba LČR
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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

Plány péče o tis červený v přírodních rezervacích 2010-doposud Odbory životního prostředí na 
Krajských úřadech

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
2015-2016

Brdy (VLS Hořovice) 1993-1996

Beskydy 1993-2003

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

Aktuální stav poškození lesních a vodních ekosystémů na 
území EVL Krkonoše a harmonizace základní monitorační 
sítě pro sledování jejich vývoje jako nezbytného podkladu 
pro managementová opatření k posílení jejich stability  
a biodiverzity

2015-2016 Norské fondy

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, slovenské, 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

11



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, 
2015

Ministerstvo zemědělství ČR

Inventarizace škod způsobených zvěří v lesních porostech 
VLS ČR

2006, 2010,

2014-2016

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.

Tvorba lesních hospodářských plánů na Kapverdských 
ostrovech

2015-2016 General Department for Agriculture, 
Animal Husbandry, Forestry and Rural 
Engineering (DGASP), Praia, Kapverdy

Tvorba a obnova LHP pro LHC Přemyslovice, Národní 
hřebčín Kladruby nad Labem a další

2014-doposud Vlastníci  a správci lesních 
majetků

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 2015
Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst 
dřevin, produkci porostů a vitalitu - nebezpečí 
či příležitost pro středoevropské lesnictvi? /
ACECZECHFOR/
Za finanční podpory Grantové agentury ČR a ve 
spolupráci s řadou výzkumných institucí započala 
v roce 2014 realizace projektu, který se zabývá 
vlivem měnícího se růstového prostředí na produkci 
a vitalitu dřevin rostoucích v lesním prostředí a 
mimo les. Proiekt staví na datech dřevinné složky 
a lesních půd z pilotní statistické inventarizace 
krajiny České republiky (2008-2009) a navrhuje 
opakované šetření stromového patra doplněné o 
dendrochronologii a isotopovou analýzu (d13C, 
d18O). To poskytne kvantitativní údaje o aktuálnlch 
a nedávných změnách růstových, produkčních a 
zdravotních indikátorů a efektivity využití vody 
dřevinami. Projekt přinese řadu kvantitativních 
údajů o reakci dřevin vlivem měnícího se prostředí a 
nové poznatky o konkrétním příspěvku jednotlivých 
faktorů v rámci výškového gradientu a podmínek 
české krajiny a praktického lesnictví. Na řešení 
projektu se spolupodílí Český hydrometeorologický 
ústav, Botanický ústav AVČR, Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích a Centrum výzkumu globální 
změny klimatu. Cílem projektu je analyzovat a 
kvantifikovat příspěvek aktuálnich 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. 
V roce 2015 se realizovala terénní šetření na druhé 
polovině vybraných ploch, vč. odběru vzorků pro 
dendrochronologickou a isotopovou analýzu. Jako 
etapa řešení projektu byly zpracovány výsledky 
opakovaného šetření Inventarizace krajiny CzechTerra 
a představeny na XVIII. Sněmu lesníků k NLP v Hradci 
Králové a formou semináře na Ministerstvu životního 
prostředí. 

Vypracování inventarizace emisí a propadů 
skleníkových plynů v rámci Národního 
inventarizačního systému (NIS) pro oblasti 
„Využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a 
lesnictví“ (LUCF/LULUCF) a „Zemědělství“
Projekt je součástí zpracování emisní bilance České 
republiky v rámci Národního inventarizačního 
systému (NIS). Byl zahájen v roce 2006 a je 
koncipován jako kontinuální činnost. Jeho cílem 
je stanovení bilance skleníkových plynů pro dva 
ze šesti sektorů národní inventury emisí - LULUCF 
a Zemědělství. Výstupy projektu jsou součástí 

oficiálních zpráv České republiky, které jsou dostupné 
na internetových stránkách sekretariátu Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu (www.unfccc.int). Od 
roku 2009 je emisní bilance zpracovávána v souladu 
se závazky Kjótského protokolu v České republice. 
V průběhu roku 2015 byl postupně s nemalými 
problémy zprovozněn nový on-line software UNFCCC 
pro výkaznictví. Na podzim 2015 byl připraven 
pro MŽP metodický podklad pro kvantifikaci 
emisí a propadů skleníkových plynů z činností 
obhospodařování orné půdy (Cropland Management) 
a luk a pastvin (Grazing Land Management) podle 
článku 3.4 Kjótského protokolu. V roce 2015 byly 
uzavřeny čtyřeté kontrakty na účast IFER v Národním 
inventarizačním systému.

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. V roce 2015 byl v IFER v 
rámci projektu CASTLE na tříměsíčním pracovním 
pobytu Gediminas Jasinevičius z EFI ve Finsku 
(European Forest Institute), který zde zpracoval 
případovou studii, resp. inovativní metodu pro 
kvantifikaci emisí oxidu uhličitého ze změn zásobníku 
„výrobky ze dřeva“ (Harvested Wood Products). Tuto 
studii prezentoval na závěrečné konferenci projektu 
v Barceloně v říjnu 2015, které se zúčastnil i zástupce 
IFER. Studie je připravována do tisku.

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 
typů, socioekonomických podmínek a kulturních 
kontextů. Projekt rozvíjí a vyhodnocuje strategie 
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multifunkčního managementu, přičemž posuzuje 
rizika a nejistoty vzhledem k měnícím se klimatickým 
a sociálně-ekonomickým podmínkám. 
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. Výsledky odborné části projektu 
byly publikovány ve formě odborného článku v 
lesnickém časopise (Sarvašová et al. 2014). V rámci 
„servisní“ úlohy IFER poskytoval technickou podporu 
modelářům při importu dat do centrální databáze 
ARANGE. Rok 2015 byl posledním rokem projektu.

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 průběhu 
projektu 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, která shromažďuje 
data pro ekonomické, environmentální a sociální 
indikátory.

Inventarizace škod způsobených zvěří v lesních 
porostech - II.část 
V roce 2015 se v honitbě Knížecí stolec (divize Horní 
Planá) a v honitbě Ralsko (divize Mimoň) již po třetí 
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 2015 pak 
byly vyhodnoceny trendy ve vývoji poškození okusem 
a loupáním ve dvou věkových kategoriích lesních 
dřevin.

Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství 
České republiky
Ministerstvo zemědělství se před 20 lety rozhodlo, že 
bude pro potřeby řízení rezortu a kontrolu účinnosti 

přijatých myslivecko-lesnických opatření pravidelně 
v pětiletém intervalu plošně monitorovat škody zvěří 
na celém území ČR. V roce 2015 se proto konalo 
již páté opakování celorepublikové inventarizace 
škod zvěří (dále v textu ISZ), jejímž cílem bylo zjistit 
reprezentativní údaje o rozsahu poškození lesních 
porostů zvěří v České republice. Pět opakování 
stejného šetření, které dokládá dvacetiletou historii 
lesního a mysliveckého hospodaření, zajistily ve 
spolupráci Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
Brandýs nad Labem a IFER - Ústav pro výzkum 
lesních ekosystémů, s.r.o. IFER v rámci řešení projektu 
zajistil výběr porostních skupin pro šetření, nezávislé 
kontroly a vyhodnocení výsledků.   

Výpočet rozdílů objemu hroubí vypočteného podle 
tvarové křivky kmene a Doporučených pravidel pro 
měření a třídění dříví v ČR
Zadavatelem projektu, který proběhne v letech 
2015-2016, je Grantová služba LČR. Cílem projektu je 
pomocí morfologické křivky stanovit etalon, přesnou 
hodnotu objemu hroubí hlavního kmene bez kůry. 
Morfologická křivka bude zkonstruovaná na základě 
terénního měření na kmenech reálných těžebních 
prvků. Budou zkoumány dřeviny SM, BO, MD a BK. 
Rozdíly budou vyjádřeny v koeficientech, dle skupin 
vyráběných délek a tlouštěk, s vyhodnocením 
závislosti odchylek na veličinách dřevina, hmotnatost, 
případně dalších lesnických veličinách - výška, 
lokace (regiony). Výstupem projektu bude tabulka 
koeficientů v členění dle dřeviny, skupin hmotnatostí, 
s rozkladem koeficientu dle původu rozdílu: i) 
algoritmus výpočtu objemu geometrického tvaru 
tělesa, ii) zaokrouhlování tloušťky výřezů, iii) krácení 
délky výřezů (nadměrky, prořezy, výška pařezu atd.). 
V rámci projektu bude provedeno šetření vlivu 
taxačních veličin, kůry, parametrů výřezů, vyráběných 
při těžbě na výsledné koeficienty vč. vyhodnocení 
jejich významnosti.

Průzkum zemského pokryvu (CzechAdapt - Systém 
pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, 
zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR)
Zadavatelem projektu jsou Norské fondy a 
koordinátorem Centrum výzkumu globální změny AV 
ČR, v. v. i.
Předmětem studie prováděné týmem IFER je 
průzkum zemského pokryvu na celorepublikové 
úrovni (síť 7x7 km), včetně odhadu zásob uhlíku u 
dřevinné vegetace.

Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření 
a strategií souvisejících se změnami klimatu 
(FRAMEADAPT)
Zadavatelem projektu jsou Norské fondy a 
koordinátorem Mendelova univerzita v Brně. 
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Projekt bude realizován v letech 2015-2016. Cílem 
projektu je navržení realizace nových opatření a 
strategií souvisejících se změnou klimatu. Hlavními 
výstupy budou dopadové studie zpracované na 
národní, regionální a lokální úrovni. Tyto studie a 
analýzy budou podkladem pro přípravu regionálních 
adaptačních strategií a konkrétních adaptačních 
lesnických opatření.

Aktuální stav poškození lesních a vodních 
ekosystémů na území EVL Krkonoše a harmonizace 
základní monitorační sítě pro sledování jejich vývoje 
jako nezbytného podkladu pro managementová 
opatření k posílení jejich stability a biodiverzity
Zadavatelem projektu jsou Norské fondy a partnerem 
je Česká geologická služba. Projekt bude realizován v 
letech 2015-2016. Cílem projektu je zvýšení kapacity 
pro efektivní řízení a monitorování lokalit soustavy 
Natura 2000. Projekt (EHP-CZ02-OV-1-023-2015) je 
řešen v rámci EVL Krkonoše a PO Krkonoše. Každý 
se sub-projektů využívá k monitoringu stanovená 
mapovací místa, z nichž budou zaznamenány hodnoty 
v databázích.

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 2015 byly zásoby 
nastojato zjišťovány pro Lesy České republiky jako 
kontrolního měření pro aukce dříví, pro VLS v divizi 
Mimoň a několik českých obcí či měst, vlastníků lesa. 
V roce jsme změřili 30 000 kubíků.

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 
dovinout 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 2015 
byla aplikace použita pro tvorbu LHP v Přemyslovicích 
a v lesích soukromé majitelky MUDr. Denisy Horákové 
a pro Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o..

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 

Odběr půdních vzorků na monitorační ploše, Beskydy, 1993
Petr Slavík
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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 2015 IFER 
především poskytoval technickou podporu programu 
pro LHE. 

Podnikový informační systém pro Opavskou lesní 
a.s. 
Předmětem vývoje je software MONIS pro vedení 
lesní hospodářské evidence a vytvoření informačního 
systému 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. V roce 2015 byla aplikace  MONIS uvedena 
úspěšně do plného provozu, vč. zprovoznění 
nezávislého serveru pro archivaci dat. 

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 např. v Jižní Americe a v Evropě, např. 
řešení specifických technických problémů uživatelů 
v Německu, Švýcarsku a Belgii. Komunikace se 
zákazníky umožňuje další rozvoj IFER a upevňuje 
vazby se zákazníky a uživateli. Podpora uživatelů FM 
byla plně zabezpečena i v průběhu roku 2015.

Ostatní studie a zprávy 

Analýza s návrhem legislativního řešení specifické 
péče o lesy zvláštního určení v NP
Zadavatelem studie realizované v roce 2015 je 
Ministerstvo životního prostředí ČR. Studie vychází 
zejména z analýzy lesního zákona, zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona o životním prostředí a 
dalších souvisejících vyhlášek, popř. dalších právních 
norem, jejichž ustanovení se dotýkají hospodaření 
v lesích národních parků. Studie má sloužit jako 
podklad pro výkon státní správy lesů a lesnické 
hospodaření v lesích na území národních parků a v 
jejich ochranných pásmech, kde mají odpovědnost za 
stav a právo hospodaření Správy národních parků a 
výkon státní správy lesů dle příslušných kompetencí 
vykonává Ministerstvo životního prostředí. Studie 
byla úspěšně odevzdána a obhájena.

Metodický podklad pro kvantifikaci emisí a propadů 
skleníkových plynů z činností obhospodařování 
orné půdy (Cropland Management) a luk a pastvin 
(Grazing Land Management) podle článku 3.4 
Kjótského protokolu
Zpráva pro Ministerstvo životního prostředí podává 
a vysvětluje metodický postup pro kvantifikaci 
emisí oxidu uhličitého (CO2) vyplývající ze změn 
způsobených hospodařením na orné půdě a 
travních porostech v České republice. Informace 
o emisní bilanci z těchto aktivit a vlastní metodice 
ke kvantifikaci těchto údajů budou od roku 2016 
povinnou součástí vykazování bilance emisí 
skleníkových plynů vyplývající z rozhodnutí Evropské 
unie 529/2013/EU. Předpokládá se, že zařazení 
výše uvedených činností do emisní inventury 
bude generovat propady emisí skleníkových 
plynů z hospodaření na zemědělské půdě tím, 
že zohlední přístupy ekologického hospodaření 
a agro-environmentální opatření aplikovaná na 
zemědělských půdách od roku 1990. Tato studie 
obsahuje nové informace, dosud za Českou 
republiku nepřipravované, tento materiál je úvodním 
dokumentem popisujícím rozpracovanou metodiku 
kvantifikace této položky.

Přeprava lyzimetru, Javoří pila, Šumava, 1995 
Miroslav Michalec

16



Analýza Národních emisních inventur (NIR) 
vybraných států EU s ohledem na zdroje a kvalitu 
vstupních dat pro kategorie sektorů Zemědělství a 
LULUCF a konkrétní použité metodické postupy
Studie pro Ministerstvo zemědělství ČR zahrnuje 
analýzu relevantních metodických podkladů 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), 
použitých dat a metodik pro kvantifikaci emisí a 
propadů ze sektoru Zemědělství a využívání orné 
půdy a trvale travních porostů (část sektoru LULUCF). 
Pro analýzu byly zvoleny poslední dostupné národní 
inventury, tj. NIR ze submise 2014 (období inventur 
1990-2012). Do analýzy jsou zahrnuty státy V4 
(Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česko), Rakousko, 
Německo, Francie, Nizozemí, Dánsko a Irsko, tzn. státy 
sousední, státy s podobným vývojem zemědělského 
sektoru a státy, které naopak mají exportně zaměřené 
zemědělství, vysokou intenzitu živočišné produkce, 
enormní zatížení půdy zvířaty a z toho vyplývající 
vysokou úroveň dusíkatého hnojení.

Odborné posouzení stavu populace tisu červeného 
v EVL Hřebečovský hřbet (PP Pod Skálou) 
Odborné posouzení je zaměřeno na zhodnocení 
stavu a vývoje populace tisu červeného v oblasti 
Hřebečovského hřbetu, na vyhodnocení rizik, kterým 
je populace tisu v zájmové oblasti vystavena, na 
návrh koncepce managementu zaměřeného na 
zachování resp. posílení populace tisu červeného 
v oblasti. Koncepce managementu na období 
nadcházejících 3 let zbývajících do konce platnosti 
současného lesního hospodářského plánu je 
zpracována podrobněji pro oblast PP Pod Skálou 
a její navazující okolí, kde je vysoká koncentrace 
výskytu tisu a kde se tis poměrně úspěšně přirozeně 
obnovuje. Na nadcházejících 10-15 let, pokrývajících 
období tvorby a předpokládané platnosti dalšího 
lesního hospodářského plánu, je koncepce 
managementu zpracována na úrovni obecných zásad 
platných pro celou oblast Hřebečovského hřbetu. 
Při zpracování koncepce managementu se přihlíží 
k předmětu ochrany EVL CZ0530020 Hřebečovský 
hřbet.

Zakládání monitorační plochy, Beskydy, 1993  
Jana Čechová

Odchod do práce, Šámalova chata, Jizerské hory, 1992 
Miroslav Michalec
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Cienciala E., Zatloukal V., Beranová J. (2015). 
Adaptační strategie reagující na chřadnutí smrku 
v Moravskoslezských Beskydech. Lesnická práce 
3/2015, str. 21-23. 

Zatloukal V., Russ R., Beranová J., Starý M. (2015). 
Výsledky velkoplošné inventarizace lesů v NP Šumava. 
Šumava / čtvrtletník Správy NP a CHKO Šumava. Jaro 
2015; str. 4-5. 

Lukášová V. (2015). Jak aktuálně využívají drony české 
lesnické organizace a podniky? Anketa Lesnické práce 
- odpovídal Ing. Martin Černý. Lesnická práce 7/2015, 
str. 12-13.

Anketa Lesnické práce - odpovídal Ing. Martin Černý. 
Lesnická práce 7/2015, str. 12-13. 

Raši R., Cienciala E., Priwitzer T., Palán Š., Pavlenda 
P. (2015). Bilancia uhlíka v drevných produktoch na 
Slovensku / The carbon balance in harvested wood 
products in Slovakia. Lesn. Cas. For. J. 61: 101–106.

Cienciala E., Zatloukal V., Černý M., Russ R., Beranová 
J. (2015). Vybrané výsledky šetření Inventarizace 
krajiny CzechTerra z let 2008/2009 a 2014/2001 a 
jejich interpretace na příkladu dřevinné skladby.  
Sborník příspěvků ze XVIII. Sněmu lesníků na téma 

Národní inventarizace lesů konaného dne 10.11.2015 
v Hradci Králové, str. 69-75. Vydala Česká lesnická 
společnost ve spolupráci s ÚHÚL.

Černý M. a kol. (2015). Inventarizace krajiny 
CzechTerra. Co ukazuje opakované šetření z let 
2008/2009 a 2014/2015? Lesnická práce 10: 33-35. 

Cienciala E., Černý M., Russ R., Zatloukal V. (2015). 
Inventarizace krajiny CzechTerra. Vybrané výsledky 
šetření z let 2008/2009 a 2014/2015. Příloha Lesnické 
práce 10. 

Brovkina O., Latypov I., Cienciala E. (2015). Estimating 
average tree crown size using high-resolution 
airborne data. J Appl Remote Sens 9:096053. 

Ayanz JS.M., Torres G.D., Gasparini P., Stahl G., 
Parviainen J., Lier M., Asensio I.A., Cienciala E., 
Freudenschuss A., Ferrera P.G. (2015). Maintenance 
and appropriate enhancement of forest resources 
and their contribution to global carbon cycles. State 
of Europe‘s forests 2015.

Cienciala E. (2015). Prezentace „Recognizing factors 
of spruce decline as management decision input 
– case study from Beskydy Mts“ na závěrečné 
konferenci k projektu ARANGE.

Články a publikace z výzkumné činnosti IFER

Publikace, prezentace, sborníky a zprávy

Publikace týkající se technologie Field-Map 

Russ R. (2015). PIL KRNAP 2014. Manuál pro obsluhu 
aplikace Field-Map Inventory Analyst. Verze 1.0, 28 
stran. 

Rüffer O. (2015). Der „Faule Ort“ – Erkenntnisse 
zur natürlichen Waldentwicklung in einem 
Brandenburger Naturwald,  p. 55-69.

Zpracování LHP Přemyslovice. Platnost LHP 1.1.2015 
až 31.12.2024.

Zpracování LHP pro soukromého vlastníka lesa (p. 
Horáková). Platnost LHP 1.1.2015 až 31.12.2024.

Blažek P. a Černý O. (2015). Operating Report for 
the Inventário de Recursos Hídricos, Infraestruturas 
Hidráulicas e de Saneamento. 20 stran.

Blažek P. (2015). Operating Report II (Maio mission) 
for the Direcção Geral de Agricultura, Silvicultura e 
Pecuária (DGASP) and AgroProdutos S.A. 42 stran.

Kde je ten lyzimetr? Javoří pila, Šumava, 1995 
Ondřej Radovnický

Zásobování, Ostravice, Beskydy, 1992 
Petr Slavík
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Závěrečné a dílčí zprávy předložené zadavatelům v roce 2015

Černý M. a kolektiv (2015). Technická zpráva ke 
kontrolnímu měření pro Lesy ČR.

Černý M. a kolektiv (2015). Technická zpráva ke 
kontrolnímu měření pro Lesy ČR II.

Černý M. a kolektiv (2015). Technická zpráva ke 
kontrolnímu měření pro Lesy ČR III.

Exnerová Z., Cienciala E., Beranová J. (2015). Analýza 
Národních emisních inventur (NIR) vybraných států 
EU s ohledem na zdroje a kvalitu vstupních dat pro 
kategorie sektorů Zemědělství a LULUCF a konkrétní 
použité metodické postupy. Studie pro MZE. 

Cienciala E., Exnerová Z., Beranová J. (2015). 
Metodický podklad pro kvantifikaci emisí a propadů 
skleníkových plynů z činností obhospodařování orné 
půdy (Cropland Management) a luk a pastvin (Grazing 
Land Management) podle článku 3.4 Kjótského 
protokolu. Studie pro MŽP. 

Zatloukal V. (2015). Analýza s návrhem legislativního 
řešení specifické péče o lesy zvláštního určení v NP. 
Zpráva pro MŽP.

Zatloukal V. (2015). Odborné posouzení stavu 
populace tisu červeného v EVL Hřebečovský hřbet (PP 
Pod Skálou). Zpráva pro Pardubický kraj.

Beranová J. (2015). Inventarizace škod zvěří v lesních 
porostech. Výsledky inventarizačního šetření. Divize 
Horní Planá (Knížecí Stolec) a Mimoň (Ralsko). Zpráva 
pro VLS.

Černý M., Pařez J., Apltauer J. (2015). Inventarizace 
škod zvěří na lesním hospodářství - ISZ 2015. 
Metodika terénního sběru dat. 32 stran.

Chvilka odpočinku, terénní šetření na kontrolních oplocenkách, 1998
Šárka Holá, Jana Beranová
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Pracovníci IFER a MMS se v průběhu roku 2015 
zúčastnili řady pracovních i obchodních jednání se 
zahraničními partnery. Jednalo se o společná jednání 
mezinárodních projektových týmů nebo setkání se 

současnými nebo budoucími uživateli technologie 
Field-Map. Šest nových uživatelských týmů bylo v 
průběhu vyškoleno pro práci s technologií Field-Map.

Jednání, školení a obchodní aktivity

Odpovědný pracovník Místo Datum Účel cesty
Emil Cienciala Wageningen,

Holandsko
13.2. Prezentace na Wageningen University: 

Identifying threats and options for 
spruce forest management: a case study 
from Central Europe.

Petr Blažek Graupa, Německo 2.-3. 3. Školení FM pro Staatsbetrieb 
Sachsenforst

Petr Blažek
Radek Russ

Osnabrück, Německo 10.-13.3. Školení FM pro DBU Naturerbe GmbH

Petr Blažek
Martin Černý

Praia + ostrov Maio 15.-29.5. Vytvoření LHP pro ostrovy Maio a Sao 
Vicente

Martina Roubalová Itálie 16.-19.5. Účast na konferenci k projektu INFRES
Emil Cienciala Itálie 25.-27.5. Pracovní setkání v JRC k emisní 

inventuře v sektoru LULUCF (emise)
Emil Cienciala
Zuzana Exnerová

Slovensko 1.-2.7. Bilaterální schůzka expertů nad 
Národními emisními inventurami  
v sektorech Zemědělství a Lesnictví 

Emil Cienciala
Martina Roubalová
Jana Beranová

Slovensko 6.-10.-7. Závěrečná konference k projektu 
ARANGE a prezentace

Petr Blažek Tartu, Estonsko 8.-13.8. Pokročilé školení Field-Map pro Estonian 
University of Life Sciences

Petr Blažek
Ondřej Černý

Cape Verde 5.-17.9. Vytvoření databáze a projektu pro 
zaměřování vodních zdrojů pro ANAS  
a LHP pro ostrov Maio

Petr Blažek
Tomáš Gerling

Cape Verde 18.9.-9.10. Tvorba LHP pro ostrovy Maio a Sao 
Vicente

Pavel Málek
Ondřej Černý

Bialowieza, Polsko 21.-25.9 Školení FM pro společnost IBL

Emil  Cienciala Švédsko 7.-13.10. Pracovní setkání o možnostech 
statistického zpracování a interpretaci 
dat projektu CzechTerra

Emil Cienciala Barcelona, Španělsko 21.-24.10. Konference k problematice sektoru 
LULUCF a bioenergetice (projekt 
CASTLE)

Radek Russ
Petr Blažek

Wexford, Irsko 16.-20.11. Školení pro Forest Service a příprava III. 
cyklu NIL Irska

Zahraniční školení a prezentace v roce 2015
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Časově nejnáročnější zahraniční aktivitou roku 2015 
byla účast expertů IFER-MMS na dvou projektech 
realizovaných na Kapverských ostrovech. V průběhu 
podzimního pobytu na ostrovech byla vytvořena 
databáze a projekt pro zaměřování vodních zdrojů 

Tuzemská školení a prezentace v roce 2015

pro Agência Nacional de Água e Saneamento (ANAS). 
Zároveň byla pro ostrov Maio (pro Direcção Geral 
de Agricultura e Desenvolvimento Rural) vytvořena 
a pracovně nasazena aplikace pro vytváření lesních 
hospodářských plánů.

V letním semestru přednášel doc. Emil Cienciala jako 
garant předmětu Lesnictví (Lesnictví v souvislostech) 
na PřF JČU v Českých Budějovicích. Na výuce se 
podíleli i Vladimír Zatloukal a Radek Russ. V dubnu 

2015 měl Radek Russ v rámci výuky přednášku na 
téma „Technologie ke zjišťování údajů o lese včera a 
dnes“, Vladimír Zatloukal se pak podílel na přípravě i 
realizaci terénní exkurze.

Odpovědný pracovník Místo Datum Účel cesty
Emil Cienciala
Vladimír Zatloukal

Frýdek-Místek 10.2. Seminář  “Lesnická adaptační strategie pro 
Beskydy“. Závěrečné představení výstupů 
projektu LASPROBES

Petr Blažek Jílové 3.4. Jednání o využití Field-Map v druhém cyklu 
národní inventarizaci lesa Slovenska

Petr Blažek Jílové 25.-26.6. Školení Field-Map pro University of Natural 
Resources and Life Sciences, Vienna, Rakousko

Pavel Málek
Petr Blažek

Jílové 15.7. Školení pracovníků ÚHÚL pro projekt 
Inventarizace škod zvěří

Petr Blažek Praha 4.9. Setkání s českým a peruánským velvyslancem 
při příležitosti opětovného jmenování českého 
velvyslance v Peru

Ana Maria Russová Praha 7.10. Fórum ČR a Tichomořské aliance - naše 
přítomnost zde byla zaměřena na navazování 
kontaktů pro potenciální obchodní partnerství 
ČR a Latinské Ameriky

Tomáš Gerling Praha 4.-5.11. Účast na konferenci GIS ESRI v Kongresovém 
centru Praha

Ana Maria Russová Praha 4.11. Prezentace IFER a technologie Field-Map 
Pracovní setkání pro p. Jana Sabo, který 
zastupuje investiční společnost se zájmem  
o softwarové řešení pro zjišťování zásob  
v lesních porostech v Chile

Emil Cienciala
Radek Russ
Jana Beranová

Praha 12.11, 25.11. Prezentace výsledků projektů financovaných 
Norskými fondy

Petr Blažek
Radek Russ

Jílové 15.-21.11. Školení Field-Map, jednání o spolupráci  
s čínskými partnery z Chinese Academy of 
Forestry a Central South University of Forestry 
and Technology

Petr Blažek
Radek Russ
Ana Maria Russová

Jílové 26.-30.11. Školení Field-Map pro obchodního partnera ze 
Španělska (Luis Guada)

Petr Blažek KRNAP 8.12. Prezentace FM Timber - nástroje pro měření 
nastojato
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Účast ve veřejných soutěžích v roce 2015

Země Instituce Účel Výsledek soutěže 
ČR Grantová služba lesů ČR Výpočet rozdílů objemu hroubí 

vypočteného podle tvarové křivky 
kmene a Doporučených pravidel 
pro měření a třídění dříví v ČR

Realizace 2015-2016

Slovensko Národné lesnícke centrum 
Zvolen

Nákup a dodávka technológie 
Field-Map - kritéria

Realizace 2015

Slovensko Národné lesnícke centrum 
Zvolen

Nákup a dodávka technológie 
Field-Map - ostatné

Realizace 2015

ČR Mendelova univerzita v Brně Soustava měřicích přístrojů na 
zjišťování vodní bilance stromů, 
klimatických charakteristik a 
fyziologického statusu stromů

Nerealizováno

ČR Správa KRNAP Nákup terénních tabletů Realizace 2015
Irsko Forest Service Technická podpora NIL v Irsku Realizace 2015-2016
ČR Olomoucký kraj Dodávka studie pro stávající PR 

Království a její OP
Nerealizováno

ČR Grantová služba lesů ČR Socio-ekonomické efekty 
vyhlášení NP Křivoklátsko

Nerealizováno

ČR VLS ČR, s.p. Inventarizace škod způsobených 
zvěří v lesních porostech – II. 
Horní Planá a Mimoň

Realizace 2015

EU Program HORIZON2020 NATUSFERA – Natural strategies 
for ecosystem restoration and 
adptation through non-invasive, 
cost-efficient techniques to scale 
productive ecosystem services 
and enhance biodiversity

Nerealizováno

ČR Obce a města Nabídky na zpracování LHO a LHE Nerealizováno

Před terénním šetřením je třeba vše pečlivě naplánovat, monitoring, Beskydy, 1992
neznámá brigádnice, Petr Slavík
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Použití Field-Map technologie v NIL na 
Slovensku a v Irsku
V roce 2015 započaly další cykly národních 
inventarizací lesa ve dvou zemích: druhý cyklus NIL 
na Slovensku a třetí cyklus NIL v Irsku. Inventarizační 
týmy obou jmenovaných zemí používají pro sběr dat v 
terénu a následné  vyhodnocení dat technologii Field-
Map. 

V říjnu 2015 proběhlo v Irsku v rámci přípravy III.cyklu 
NIL proškolení pracovního týmu.  

Prezentace výsledků CzechTerra
V roce 2015 proběhlo několik prezentací a setkání 
na odborné úrovni nad možnostmi využití výsledků 
projektu CzechTerra. 

Dne 10. listopadu se konal v Hradci Králové XVIII. 
Sněm lesníků. Hlavním tématem bylo představení 
výsledků druhého kola Národní inventarizace 
lesů, které přineslo možnost podat spolehlivou a 
nezávislou informaci jak o stavu, tak vývoji lesů v 
České republice. Seminář byl určen vlastníkům lesa, 
správcům všech typů lesních majetků a dalším, kteří 
se o problematiku lesů v ČR zajímají. Na setkání v 
Hradci Králové byly představeny pracovníky IFER  
vybrané výsledky šetření Inventarizace krajiny 
CzechTerra z let 2008/2009 a 2014/2015 a jejich 
interpretace na příkladu dřevinné skladby. 

Koncem roku 2015 se konal na Ministerstvu životního 
prostředí seminář zaměřený na představení výsledků 
opakované Inventarizace krajiny CzechTerra, 
představení návaznosti na základní výzkum (s 
přispěním týmu projektu GA ČR 14-12262S) a diskuze 
nad možnostmi dalšího využití sítě CzechTerra pro 
rezort MŽP. Závěry z pracovního setkání nastínily 
výhledovou spolupráci IFER a MŽP při zpracování 
návrhu adaptační strategie na klimatické změny.

Prezentace výsledků LASPROBES 
V únoru představili Emil Cienciala a Vladimír 
Zatloukal na semináři “Lesnická adaptační strategie 
pro Beskydy“ ve Frýdku-Místku finální výstupy 
a závěrečná doporučení vyplývající z projektu 
LASPROBES širší odborné veřejnosti. Řešitelé 
projektu interpretovali navrženou lesnickou 
adaptační strategii obsahující základní doporučení 
pro lesnické hospodaření v zájmové oblasti projektu 
(Moravskoslezské Beskydy – Jablunkov), které reagují 
na měnící se růstové prostředí a zhoršený stav lesních 
ekosystémů s dominancí smrku.

Nejdůležitější akce roku 2015

Výsledky projektu LASPROBES byly prezentovány i na 
mezinárodní konferenci k problematice horských lesů 
v Evropě, která proběhla v rámci projektu ARANGE 
ve dnech 7.-8.7.2015 ve Smokovcích na Slovensku. 
Prezentace „Recognizing factors of spruce decline 
as management decision input – case study from 
Beskydy Mts.” představila výsledky dopadové studie 
v oblasti Jablunkova.

Měření průměrů na monitorační ploše, Beskydy, 1993
Miroslav Michalec

Kdepak asi je ta monitorační plocha? Jizerské hory, 
1992
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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 2015

Země Instituce Využití
Kapverdské ostrovy Agência Nacional de Água e Saneamento (ANAS) Provoz
Čína Central South University of Forestry and Technology Výzkum, Výuka

Mexiko Centro Agroecologico del Cafe A.C. Provoz

Polsko Instytut Badawczy Lesnictwa Výzkum
Rusko Ural State Forest Engineering University Výzkum, Výuka
Česká republika Jan Parish – Správa Parishových lesů Provoz
Španělsko Luis Guada González - Forest Resource Consultant Výzkum
Německo Biospharenreservat Rhon (UNESCO) Výzkum

V roce 2015 přibylo ke 139 stávajícím 8 nových uživatelů softwaru Field-Map. Celkem bylo vydáno 81 licencí, 
z toho 23 nové, 4 krátkodobé a 54 upgdarovaných licencí. Byla vydána 1 licence programu CZETAX firmě  
ING-Forest.

Odběr vzorků pro letokruhovou analýzu, Šumava, 1995
Dušan Procházka, Amálka Černá, Miroslav Michalec, Olga Boušková, Jaroslav Pěkný, Václav Pernegr
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Země Instituce Počet licencí
Německo Northwest German Forest Research Station (NW-FVA ) 3
Německo DBU Naturerbe GmbH 2

Německo Forest Research Center in Saxony - SBS - Freistaat Sachsen 1

Česká republika ING-FOREST 1
Německo Forest Research Institute Baden-Wuerttemberg 1
Belgie Université catholique de Louvain 1
Estonsko Estonian University of Life Sciences 1
Rakousko University of Natural Resources and Life Sciences 2
Kapverdské ostrovy Millenniun Challenge Account - Cabo Verde II 5
Německo University of Goettingen 1

Licence vydané v roce 2015 stávajícím uživatelům

V terénu, Šumava, 1998
Miroslav Michalec

Pracovní výbava terénního pracovníka, Šumava, 1994
Petr Slavík
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Sponzorské dary 
na podporu kultury, vzdělávání a sportu

V prosinci 2015 IFER podpořil činnost Okrašlovacího 
spolku v Jílovém u Prahy darem ve výši 15 tis. Kč. Tato 
částka byla určena  zejména na renovaci spolkové 
klubovny a spolufinancování grantu na renovaci 
kapličky u cesty vedoucí z Jílového na Radlík.

IFER dlouhodobě podporuje Základní školu v Jílovém u Prahy, a to zejména konkrétními činy. V roce 2015 
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 2015 IFER finančně podpořil některé mimopracovní aktivity. Společnost IFER poskytla finanční dary v 
celkové výši  45 tis. Kč, a to následovně:

V dubnu 2015 poskytl  IFER dar ve výši 30 tis. Kč 
pro nadaci Člověk v tísni, který byl určen na pomoc 
obětem zemětřesení v Nepálu.

Pracovní porada u totemu, monitoring, Šumava, 1994
Ondřej Radovnický, Šárka Holá, Miroslav Michalec

A je tu zima, monitoring, Beskydy, 1993
Petr Slavík, Dana Doležalová
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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 2005-2014). 

Příjmy roku 2014 ve srovnání s rokem 2013 poklesly o 0,9 mil. Kč (v procentním vyjádření se jedná  
o 2.4 %), naopak výdaje jsou vyšší - oproti roku 2013 vyrostly o 1,8 mil. Kč (tj. o 5% ve srovnání s předchozím 
rokem). V důsledku bylo tedy dosaženo poměrně nízké ziskovosti - rozdíl mezi výnosy a náklady činil po zdanění  
0,845 mil. Kč, což představuje 2,3% obratu.

Příjmy a výdaje

Příjmy a výdaje
(v tis. Kč)
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38191
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64831

37554
35120 33043 34597 36359

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Příjmy celkem

Výdaje celkem

A za chvíli zase vyrážíme... možná, monitoring, Beskydy, 1994
Petr Slavík a Škoda 100
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Příjmy rozdělené podle typu

Příjmy (tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010   2011 2012 2013 2014

Prodej software 4 997 10 638 10 130 7 819 11 258 4 161 2 995 3 504 2 902

Služby 19 971 19 466 28 222 25 403 20 086 17 529 20 456 22 023 27 725

Prodej zboží 5 285 19 936 33 430 41 254 7 791 12 071 8 248 8 440 4 440

Ostatní 880 1 330 5 736 1 512 3 392 4 429 2 204 4 149 2 137

Celkem 31 133 51 370 77 518 75 989 42 528 38 191 33 903 38 117 37 204
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prodej zboží

ostatní

2013

%

58%
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9%11%

%
2013
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20142012 2013

Z pohledu skladby příjmů podle typu došlo k rozdílům v porovnání s příjmy 2013. I přes zvýšené úsilí opět 
poklesl objem příjmů z prodeje software o 0,5 mil. Kč a dostal se opět na úroveň roku 2012, 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, postupně je naplňován - 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 poklesl na nejnižší úroveň od roku 2006 a dosáhl pouze  
48 % příjmů předchozího roku 2013.  

Naopak k výraznému nárůstu příjmů (o 5,7 mil. Kč, 26% ve srovnání s rokem 2013) došlo v roce 2014 v oblasti 
služeb, v této kategorii jsou sloučeny služby expertní i výzkumná činnost.

Celkově lze říci, že objem příjmů stagnuje od roku 2011. 

Ukládání vzorků jehličí, Šumava, 1992
Miroslav Michalec

Něco pro zahřátí, monitoring, Šumava, 1993
Olga Boušková, Miroslav Michalec
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Výdaje rozdělené podle typu

Výdaje (tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Materiál, energie, zboží 5 583 15 925 26 027 30 011 8 549 9 709 7 024 6 975 4 408

Mzdové výdaje vč.pojištění 9 186 9 932 12 258 13 632 13 484 12 289 11 950 12 120 11 930

Cestovné 2 254 2 138 3 135 2 692 1 901 1 524 1 217 1 683 1 437

Služby 5 571 6 019 13 065 11 516 8 862 8 727 9 514 10 312 15 608

Ostatní 3 231 6 716 7 157 6 977 4 757 2 869 3 339 3 507 2 976

Celkem 25 825 40 729 61 642 64 831 37 554 35 120 33 043 34 597 36 359
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Z porovnání skladby výdajů v časové řadě je vidět snaha o snížení všech typů výdajů. Snížení materiálových 
nákladů však bohužel souvisí i se snížením výnosů za prodej zboží. Došlo ke snížení nákladů na mzdy a cestovné 
i při nárůstu počtu pracovníků, rovněž ke snížení ostatních nákladů. Bohužel ale došlo k výraznému zvýšení 
výdajů v oblasti služeb – tento nárůst však významně ovlivnilo řešení projektu Thermolidar (jen 8,7 mil. Kč 
představují závazky evropským univerzitám v rámci tohoto projektu Evropské unie) a také nárůst příjmů  
v oblasti služeb, kdy jsme tento nárůst nemohli zajistit pouze vlastními pracovníky, ale museli jsme jej pokrýt 
i experty pracujícími na základě smluv o dílo. 

V souhrnu v roce 2014 výdaje vzrostly o 1.7 mil Kč, což je 5% ve srovnání s výdaji roku 2013.  

Obrat obchodního oddělení
Následující grafy popisují strukturu příjmů výhradně obchodní činnosti IFER, a to od roku 2005 až do roku 2015. 
Na základě porovnání celkového obratu vidíme, že došlo v roce 2015 k jejich nárůstu o 2,4 mil. Kč (tj. o 21% 
ve srovnání s předchozím rokem). 

Nicméně stále klesají tržby za prodej software Field-Map i ostatních aplikací,  což je potřeba zastavit a stále 
aktivně hledat nové uživatele (tyto tržby se snížily ve srovnání s rokem 2014 o 35%). Objevuje se však nová 
cesta, jak zvýšit tržby v oblasti prodeje software, a to je jeho pronájem – v předchozích letech byly tržby za 
pronájem software nevýznamné, v roce 2015 již představují 0,5 mil. Kč. Prodej hardware významně vzrostl,  
a to o 48%, objem jeho prodeje je však stále velmi nízký. Rovněž prodej služeb vyrostl ve srovnání s předchozím 
rokem téměř o 100%, je však potřeba hledat možnosti pro jeho další růst. Objem tržeb za placenou technickou 
podporu má stále vzrůstající tendenci, i v tomto roce došlo k nárůstu, a to o dalších 12% ve srovnání s rokem 
předchozím. 
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2005 20112006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

3745 4239
6000

15480 14285

9832

3596
1687

3 075
1 419

2014

1 334

2015

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

2005 20112006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

44 37

200 241

75

311
251

63
0

934

2014

0

2015

Inventory Analyst
(obrat z prodeje v tis. Kč)

2005 20112006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

0
329

3000

283 203 195 253
0 0

482

2014 2015

0

Technická podpora
(obrat z prodeje v tis. Kč)

2005 20112006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

132 202

665
788 744

1920

1482

1151

1 540 1 619

2014

1 807

2015

Služby
(obrat z prodeje v tis. Kč)

2005 20112006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

514

3711
3256

8493
7341

4261

6520

8551
7 363

1 197

2014

3 579

2015

Hardware
(obrat z prodeje v tis. Kč)

2005 20112006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

3352 3928 5062

60778

38868

8608
12071

8180 8 422
4 411

2014

6 509

2015

Ostatní aplikace
(obrat z prodeje v tis. Kč)

366

2 327

2005 20112006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014

159

2015

Oprava a pronájem technologie
(obrat z prodeje v tis. Kč)

2005 20112006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015

125

28

548

32



Zaměstnanci

Při svém vzniku měl Ústav pro výzkum lesních 
ekosystémů čtyři zaměstnance, po více než 20 letech 
existence se počet zaměstnanců ustálil na cca 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 2015 zaměstnával IFER na stálý 
pracovní poměr 19 pracovníků, dalších 5 pak formou 
krátkodobých smluv nebo externě. 

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. 

V roce 2015 v IFER působila v rámci evropského 
vzdělávacího programu Erasmus španělská 
doktorandka Raquel Perez, která se aktivně zapojila 
do obchodních aktivit IFER-MMS. 

Tým IFER je jazykově dobře vybaven: angličtina, 
ruština, španělština a portugalština. 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 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 1996-2015  
(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 a zjišťování škod 
zvěří.

Doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D. 
Věda a výzkum

Emil Cienciala zakončil doktorát na Švédské univerzitě zemědělských věd v Uppsale, na níž se stal docentem 
v oboru Ekologie lesa v roce 1999. V České republice obhájil docenturu v oboru Ekologie na JČU v Českých 
Budějovicích v roce 2007. 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.
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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. 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.

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. Petr Litschmann

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

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 pracoval od září 2013 do prosince 
2015 jako asistent výzkumu a zabýval se přípravou a 
analýzou dat inventarizací lesních ekosystémů.

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.

Pavel Zach

Absolvent SLŠ v Písku. Studoval na ČZU v Praze  
v oboru lesnictví. Během studia pracoval pro Lesy 
města Písku, Ekologické služby, později pro Lesprojekt 
východní Čechy. V IFER pracuje od února 2015.

Polní kuchyně, Borová Lada, Šumava, 1993
Petr Slavík

V terénu, monitoring, Šumava, 1994
Šárka Holá
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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 Městského soudu 
v Praze, spisová značka C 248734.

Adresa sídla a provozovny: 
Čs. armády 655,
254 01 Jílové u Prahy,
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 Městského soudu 
v Praze, spisová značka C 248377.

Adresa sídla a provozovny: 
Čs. armády 655,
254 01 Jílové u Prahy,
Česká republika

IČO: 26391040 
DIČ: CZ26391040

www.field-map.com

Identifikační a kontaktní údaje

Firemní cyklovýlet, 1995
Libor Walter, Honza Frauknecht, Darina a Pavel Moravčíkovi, Paul van der Horst, Petr Slavík, 
Lucie Kašová, Miroslav Michalec, Ondřej Černý, Šárka Holá, Jana Beranová, Amálka Černá
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