
s využitím technologie Field-Map
Národní inventarizace lesa

Národní inventarizace lesů (NIL) – zjišťování stavu lesů na národní úrovni – se provádí obvykle cestou stati-
stické inventarizace. 
Technologie Field-Map byla původně vyvinuta pro účely statistické inventarizace lesů, proto je schopná plně 
pokrýt metodické a technologické požadavky náročných inventarizačních šetření. 

Použití technologie FM v programech NIL je výhodné z mnoha důvodů. 
1. Je flexibilní – snadno lze zapracovat změny v metodických postupech 
2. Je průběžně vyvíjena týmem IFER, takže není třeba počítat s náklady na vlastní vývoj 
3. Technologii FM lze využívat i pro jiné typy projektů, technologie nezahálí mezi inventarizačními 
cykly. 

Implementace technologie Field-Map se liší v jednotlivých zemích. FM lze uzpůsobit národním specifikům 
nejen z hlediska metodiky, ale i použitého jazyka. Navíc lze pro sběr dat používat různé měřící a mapovací 
elektronické přístroje propojené s databází v terénním počítači. 

Field-Map je uzpůsoben tomu, aby mohlo práci vykonávat více terénních skupin najednou. Data je možné 
z různých zdrojů snadno sehrát do jedné databáze. Centrální databáze naměřených dat může být napojena 
na informační systém  instituce, případně mohou být data statisticky vyhodnocena pomocí dalších nástrojů 
dodávaných firmou IFER.

Zatím poslední uplatnění našel Field-Map v národní inventarizaci lesů Ruské Federace kam bylo dodáno 
vybavení pro 255 terénních skupin. Program NIL tam úspěšně běží již třetím rokem. 
O možnosti vybavit nový cyklus NIL Německa technologií FM byly odpovědné instituce informovány na 
podzim roku 2008. 

Field-Map je zvažován pro implementaci do NILField-Map je již používán v NIL
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Přístrojové vybavení pro národní inventarizace lesa

Metodiky a náročnost NIL se liší v každé zemi. Proto je pro každou NIL navrhováno specifické 
přístrojové vybavení. Pro evropské podmínky se obvykle využívají přístrojové sady s počítačem na 
platformě OS Windows, které umožňují komfortní práci s digitální mapou a automatické logické 
kontroly sbíraných dat pomocí skriptů.

Všechny přístroje jsou odolné a vhodné pro práci v lese i za nepříznivého počasí v dešti i v zimě.

Impulse a MapStar
Laserový dálkoměr, výškoměr, sklonoměr 
a elektronický kompas

Používá se pro mapování (měření 
vzdáleností, sklonů, azimutů), 
navigaci v terénu a dentrometrická měření.

Hagloff
Průměrka

Používá se pro měření průměru stromů.

Armor
Terénní počítač

Používá se pro zaznamenávání dat 
a jejich kontrolu.

Technologie Field-Map podporuje další přístroje jako např. elektronická průměrka, libovolná GPS, LTI 
Criterion relascope, relaskopické sklíčko, dalekohled IFER pro měření profilu stojících kmenů, atd.

Příklad přístrojového vybavení terénní skupiny, NIL Ruské Federace


