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Co je to Field-Map
Field-Map je technologie, která vzniká spojením 
jedinečného software s vhodným hardwarem, 
takže umožňuje terénní mapování, měření a 
efektivní sběr venkovních dat, jejich následné 
kancelářské zpracování a vyhodnocení. Field-
Map je otevřený systém, který může být snadno 
samotným uživatelem přizpůsoben k řadě 
rozsahem či zaměřením odlišných úkolů, mezi 
které patří například:

 ■ statistická inventarizace lesů
 ■ hospodářská úprava lesů
 ■ monitoring zásob uhlíku v ekosystémech 

 ■ zjišťování škod zvěří
 ■ mapování či modelování struktury krajiny 
 ■ měření vlastností jednotlivých stromů 

(kmenové profily, korunové profily a 
projekce)

 ■ vytváření 3D modelů stromů či porostů
 ■ zjišťování zásoby a sortimentace stojících 

porostů pro různě velké lesní celky a 
organizační jednotky

 ■ fytocenologické snímkování
 ■ zjišťování zdravotního stavu lesa
 ■ vyhodnocování leteckých snímků ad.

uživatelé Field-Mapu Field-Map používán v národní inventarizaci lesů
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Technologie Field-Map pokrývá celé spektrum činností počínaje přípravou struktury databáze 
podle metodiky konkrétního projektu přes návrh systému venkovního sběru dat, klasifikaci 
leteckých snímků, samotný sběr dat v terénu až k vyhodnocení dat a přípravě výstupů nezbytných 
pro vytvoření zprávy.

Základem celé technologie je software Field-Map, který tvoří několik modulů:  

Aplikace Field-Map Project Manager 
umožňuje snadnou uživatelskou definici 
struktury databáze k určitému projektu. Formát 
databáze volí uživatel z několika standardních 
systémů (Paradox, MS Access, MS SQL). 
Mapové vrstvy jsou ukládány ve formátu ESRI 
Shapefiles.
Aplikace Field-Map Data Collector 
je určena pro mapování a vkládání 
dat. Většinou běží v terénním 
počítači a uživatel do ní vkládá 
data manuálně, nebo přímo z 
různých elektronických měřících 
přístrojů (laserového dálkoměru 
a výškoměru, elektronického 
kompasu, GPS, atd.). 

Pro potřeby zpracování a 
vyhodnocení dat získaných při 
statistických inventarizacích lesa 
je k dispozici aplikace Field-Map 
Inventory Analyst. 

Field-Map Stem Analyst umožňuje 
parametrizaci zobecněných modelů profilu 
kmene a jejich nasazení pro výpočet objemu 
stromů. V této aplikaci je zahrnut flexibilní 
sortimentní model, který umožňuje vypočítat 
sortimentní skladbu a finanční hodnotu zásob 
dřeva.
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Flexibilní struktura databáze

Projekty zaměřené na sběr dat v terénu jsou 
založeny na konkrétní metodice terénního 
šetření. Field-Map nabízí nástroje, s jejichž 
pomocí si uživatel vytvoří strukturu databáze 
pro terénní data tak, aby odpovídala jeho vlastní 
metodice. Některé z vlastností programu Field-
Map (například speciální typy atributů nebo 
podpora mnoha ploch v jednom projektu) jsou 
pro Field-Map specifické a předurčují jej k 
širokému využití i v tak rozsáhlých a komplexních 
projektech, jako je národní inventarizace lesa se 
stovkami sbíraných atributů.

 ■  Uživatelem definovaná struktura databáze = 
uživatelem definovaná metodika sběru dat 
= projekt Field-Map. Projekt Field-Map  také 
obsahuje metadata popisující strukturu a 
obsah databáze.

 ■  Relační hierarchická databáze: databáze 
uspořádaná dle datových a mapových 
vrstev ve stromové struktuře. Tato struktura 
podporuje všechny relační vazby (1:n, 1:1, 
n:1).

 ■  Různé mapové vrstvy v každém projektu 
Field-Map (například body, linie, polygony, 
stromy).

 ■  Různé typy atributů (například numerické, 
alfanumerické, text, logické, datum, čas, 
obrázek/fotografie, video, záznam zvuku).

 ■  Atributy s číselníky pro snadné a bezchybné 
vkládání dat bez použití klávesnice.

 ■  Atributy pro pokročilý sběr dat a podporu 
přístrojů (například výška, průměr, délka 
linií, číselníky, podmíněné číselníky).

 ■  Podpora mnoha ploch v rámci jednoho 
projektu:
vícenásobné plochy/stanoviště = opakované 
použití metodiky pro mnoho ploch/stanovišť

různé tvary a velikosti ploch v jediné databázi

snadný management projektů s mnoha 
plochami, kterých se zúčastní více týmů při 
práci v terénu (např. národní inventarizace).

 ■  Kdykoliv je možné upravit strukturu 
databáze bez ztráty existujících dat.

 ■  Data jsou uchovávána ve standardních 
datových formátech (mapové vrstvy ve 
formátu ESRI Shapefiles, data ve zvoleném 
formátu Paradox, MS Access nebo MSSQL)

Uživatel může volně definovat tvar plochy 
(například polygonální, kruhové, čtverhranné 
plochy nebo plochy bez mapování), dále velikost 
plochy (fixní velikost nebo různou velikost ploch 
v rámci jednoho projektu), segmenty uvnitř 
plochy a podobně.

Popis technologie Field-Map
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Podpora měřících zařízení

Field-Map podporuje širokou škálu 
elektronických měřících zařízení. Při lesnickém 
měření a mapování je nejčastěji používána 
kombinace dálkoměru, elektronického 
sklonoměru a kompasu pro měření vzdáleností 
a vertikálních i horizontálních úhlů při 
trojrozměrném mapování lesní struktury.

Globální poziční systém (GPS) je v aplikaci 
Field-Map používán jak pro navigaci, tak při 
mapování. Kombinované použití GPS a ostatních 
přístrojů umožňuje neomezené mapování, 
navigaci a měření v podmínkách lesního 
prostředí (například pod hustým korunovým 
zápojem), kde je GPS často nefunkční anebo 
pracuje s velkou chybou v přesnosti.

Field-Map plně podporuje možnost měření 
průměru kmenů a větví optickým zaměřovačem 
i detailní měření celých kmenových profilů. 
Použití dalekohledu s optickým zaměřovačem 
připevněným na laserovém dálkoměru 

Laserový dálkoměr a 
elektronický sklonoměr

Elektronický kompas

Polní počítač

Stativ

Rám na počítač

Typická sada přístrojů obsahuje laserový dálkoměr a 
sklonoměr, elektronický kompas, polní počítač, GPS 
a elektronickou průměrku (dva posledně jmenované 
přístroje nejsou zobrazeny na fotografii)

 

Přenos dat mezi externím měřícím zařízením 
a počítačem probíhá přes sériový port nebo 
bezdrátově pomocí technologie Bluetooth. 
Komunikace je založena na standardním 
protokolu NMEA0183, jen v některých 
případech (například geodetické totální stanice) 
na specifických protokolech. 

Dalekohled s měřítkem

Přístroje jsou používány k mapování a měření výšky 
stromů, průměrů kmenů v prsní výšce i vysoko na 
kmeni, měření profilů kmene, vertikálních profilů korun 
nebo horizontálních korunových projekcí.

Měření průměrů kmene a větví dalekohledem s 
měřítkem.

Ve výsledku je tak Field-Map schopen 
podporovat širokou škálu různých přístrojů 
a měřících zařízení (například potenciálně 
jakýkoliv přístroj GPS na trhu, který umí předat 
data do externího zařízení).

Nastavení pro připojení měřících zařízení 
probíhá v uživatelsky přívětivém a intuitivním 
prostředí. Při vlastním měření je k dispozici 

umožňuje měřit průměry v jakékoliv výšce.

Field-Map dále podporuje elektronické 
bezdrátové průměrky na měření průměru 
stromů, nebo geodetické totální stanice pro 
velmi přesné mapování.
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měření. Dialogové okno ukazuje, co je právě měřeno.

Import/export dat

Technologie Field-Map bývá často začleněna 
do probíhajících projektů, ve kterých již byly 
sesbírány rozsáhlé soubory dat. V takových 
případech představuje Field-Map součást 
celkového technologického řešení a musí být 
schopný výměny dat s jinými typy software.

Mapové entity i atributy mohou být do projektu 
Field-Map importovány z již existujících 
databází. Efektivní průvodce podporuje 
import mapových entit (body, linie, polygony) 
s připojenými atributy z různých formátů 
(například ArcView Shapefiles, Digital exchange 
format dxf, Microstation design file dgn, Autocad 
drawing database dwg, ArcInfo Coverage).

Další průvodce je dostupný při importu 
negeografických dat. Data z jednotlivých 
tabulek nebo dokonce z celých databází mohou 
být rovněž importována z mnoha různých 
formátů (například MS Access, MS Excel, dBase, 
Paradox, ASCII textové soubory) nebo dokonce 
přenášena přes Clipboard.

Mapová data jsou v aplikaci Field-Map uložena 
ve formátu ESRI Shapefiles, atributové tabulky 
Field-Map ukládá v uživatelem zvoleném 
formátu (Paradox, Access nebo MSSQL), takže 
data pořízená technologií Field-Map mohou 
být použita v jiných systémech bez nutnosti 
konverze. V případě, že jsou vyžadována data v 
jiném formátu, je možné využít funkce exportu 
a převést atributové tabulky do formátu dBase, 
MS Excel nebo XML. 

Mapová data jsou k dispozici v lokálním 
kartézském souřadnicovém systému nebo v 
uživatelem zvolené globální mapové projekci 
(například SJTSK). Lokální souřadnice mohou 
být automaticky převedeny do vybrané mapové 
projekce a data z mnoha ploch mohou být 
seskupena do jediné vrstvy.

V případech, kdy je sběr dat do jednoho projektu 
prováděn několika terénními týmy, je velmi 
důležitou vlastností programu možnost týmové 
podpory, která umožňuje pohodlné převedení 
sesbíraných dat do jedné hlavní databáze po 
dokončení terénních prací.

funkce Asistent měření, která uživateli poskytuje 
okamžitou animovanou pomoc při práci.

Použití aplikace Field-Map ve spojení s 
elektronickým měřícím zařízením velice 
usnadňuje uživateli mapování a sběr dat a přináší 
vysokou přesnost měření. Software Field-Map 
může být také použit v kombinaci s tradičním 
měřícím zařízením, jako jsou mechanické 
kompasy, měřící pásma, výškoměry atd. V 
takovém případě jsou naměřená data vkládána 
do počítače ručně uživatelem pomocí pera nebo 
klávesnice.

Software se dodává i ve verzi bez podpory 
externích měřících přístrojů. Tato verze je vhodná 
pro práci v kanceláři při přípravě či vyhodnocení 
projektů nebo při projektech zaměřených na 
interpretaci snímků DPZ. Kromě toho se stolní 
verze dá využít při výuce na školách. 
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Prostorová navigace

Navigace na cílové souřadnice je jedním ze 
specifických úkolů při sběru dat v terénu. 
Jestliže jsou známé souřadnice cílového bodu 
(například střed inventarizační plochy), ale bod 
není v terénu vyznačen, musí být nalezen právě 
pomocí souřadnic, a to s přijatelnou přesností.

Systém GPS, který je technologií Field-Map 
plně podporován, představuje dobrý navigační 
nástroj. V lesních podmínkách však bývá často 
neefektivní. Signál GPS je pod korunovým 
zápojem nedostupný nebo dostupný jen v 
omezené míře, což může významně zvýšit 
chybu měření.

Řešení Field-Map proto kombinuje navigaci 
pomocí GPS s dálkoměrem (D), elektronickým 
sklonoměrem (S) a kompasem (K), a dává tak 
možnost výběru správného zařízení podle 
aktuálních terénních podmínek. GPS bývá 
obvykle používán pro staničení a navigaci v 
otevřených prostorech a D+S+K v lese pod 
korunovým zápojem. Pro zefektivnění navigace 
s využitím D+S+K byla vyvinuta tzv. „hodinová 
navigace“. Tento přístup podstatně zvyšuje 
produktivitu práce.

1
2

3

4 5 6

7
8

9

101112

Další výhodou navigačních metod řešení Field-
Map je možnost optimalizace pohybu v terénu. 
V podmínkách stanovišť hustého mladého lesa 
nebo nepřístupných strmých svahů je možné 
odklonit se od stanoveného směru a přiblížit se 
k cílovému bodu snadnější cestou.

Navigace může být podporována také využitím 
existujících map. Ortorektifikované letecké 
snímky nebo dostupné vektorové či rastrové 
mapy mohou být použity jako podkladové 
vrstvy a poskytují tak uživateli vizuální kontrolu 
navigace.

Navigace pomocí “hodin”. Obsluha Field-Map 
technologie (zelený panáček) vidí na obrazovce počítače, 
že cílový bod se nachází ve směru 4:30 od výtyčkáře 
(žlutý panáček).

Navigaci pomocí GPS nebo laserového dálkoměru lze 
sledovat na podkladovém leteckém snímku.

Během navigace je umožněno ukládat 
absolvovanou trasu do vybrané liniové vrstvy 
a s takto zaznamenanou linií později pracovat. 
V průběhu navigace je také možné vykonávat 
běžné mapování (body, linie), a tak kombinovat 
navigaci s funkcemi mapování.
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Mapování

Field-Map se odlišuje od ostatních software 
GIS tím, že umožňuje vytváření geografických 
vrstev (body, linie, polygony) přímo v terénu.

Mapování může být prováděno v lokálním 
kartézském souřadnicovém systému nebo s 
využitím vybrané mapové projekce. Mapování 
s použitím lokálního souřadnicového systému 
je často používáno při práci na bonitačních 
plochách. V takovém případě je nulový bod 
[0,0,0] umístěn ve středu plochy a souřadnice 
sledovaných objektů se k němu vztahují. Druhý 
způsob mapování je zajištěn podporou všech ve 
světě používaných mapových projekcí. Je možné 
pracovat například s českou mapovou projekcí 
SJTSK, neboť parametry této mapové projekce 
jsou v aplikaci Field-Map předdefinované stejně 
jako parametry geotransformace z geografického 
systému WGS 84 do SJTSK. Geotransformační 
parametry jsou důležité při převodu souřadnic 
získaných z GPS (tedy WGS 84) do definované 
mapové projekce. Jsou stejně jako parametry 
mapové projekce definovatelné uživatelem, a 
mohou tak být nastaveny dle konkrétní potřeby. 
Této vlastnosti je možné využít například 
při definování různých geotransformačních 
parametrů při měření v rozdílných částech Země 
a získat tak větší přesnost v měření. Možnost 
výběru mapové projekce umožňuje využití 
všech měřících zařízení a zobrazení výsledné 
mapy v  souřadnicích přímo na obrazovce 
terénního počítače již během terénních prací, což 
zvyšuje produktivitu práce a kvalitu získaných 
výsledků.

Field-Map poskytuje mnoho užitečných funkcí 
pro práci s terénními mapami a jejich vizualizaci. 
Během měření Field-Map zobrazuje aktuální 
polohu měřícího zařízení a průběh měření. 
Funkce jako zoom, posun mapy nebo zobrazení 
celé mapy jsou pak samozřejmostí.

Mezi další funkce patří například uživatelem 
definované bodové a liniové symboly a popisky 
volitelné velikosti. 

Společně s editovanou vrstvou může být 
zobrazována podkladová mapa, která ukazuje 
souvislosti prováděného měření. Field-Map 
podporuje mnoho rozdílných rastrových i 
vektorových formátů (TIFF, MrSID, ERDAS GIS, 
ArcInfo coverage a jiné). 

Při práci s aplikací Field-Map jsou používány jak 
základní bodové, liniové a polygonové vrstvy, 
tak i speciální vrstvy, například stojící a ležící 

stromy, transekty a slučky. Speciální vrstvy jsou 
odvozeny z vrstev základních.

Proces mapování je uživatelsky přívětivý a 
přímočarý. Nové body nebo linie mohou být 
přidávány pomocí pera přímo na obrazovku 
počítače, získáváním naměřených dat z měřícího 
zařízení nebo přímým vkládáním známých 
souřadnic. Body i linie mohou být přemísťovány 
anebo úplně odstraněny.

Pokročilejší funkce mapování dávají uživateli 
možnost kopírovat body a linie mezi 
jednotlivými vrstvami, vytvářet pravidelné sítě 
bodů, paralelní linie, vyhlazovat linie, vytvářet 
uzavřený polygonový pořad apod.

Field-Map má veškerou potřebnou funkčnost 
pro vytváření polygonálních vrstev. Funkce 
jako automatické přichytávání bodů linií nebo 
začišťování a vytváření topologicky korektních 
polygonů přinášejí možnost práce s liniemi a 
centroidy budoucích polygonů již v průběhu 
terénních prací. Po zmapování hranic polygonů 
může být vytvořena polygonová vrstva a 
atributové hodnoty přeneseny do polygonů. 
Efektivita vytváření polygonů se zvyšuje s 
možností zapojení linií z různých vrstev během 
procesu zpracovávání dat. Díky této možnosti 
není nutné kopírovat linie mezi jednotlivými 
vrstvami.

Během mapování monitorovaných ploch je 
možné využít „průběžného staničení“. To 
znamená, že terénní pracovník není vázán na 
jeden bod, což je užitečné například při hledání 
nejlepšího místa pro mapování nové entity. 
Použití systému dočasných referenčních bodů 
mu dává možnost získat rychle georeferenci 
zaměřením referenčního bodu laserem. Není tak 
nutné zaměřovat pozice všech stromů a jiných 
entit ze středu plochy, a proto se rapidně zvyšuje 
produktivita práce.

Při měření v lesích s hustým podrostem jsou 
využívány teleskopické výtyčky s reflexní 
odrazkou, Field-Map automaticky přepočítává 
šikmé vzdálenosti na vzdálenosti horizontální.

Pro vrstvy a atributy, které obsahují hodnoty 
z předchozího měření, nebo byly zaplněny 
importem, lze nastavit omezení jejich editace, 
nebo vrstvu či atribut zcela uzamknout. Data 
jsou tak přístupná při práci v terénu, ale nemůže 
dojít k jejich nežádoucí manipulaci.
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Měření stromů

Field-Map byl primárně vyvinut pro používání v 
lesnictví, a tak má množství specifických funkcí 
určených k měření stromů.

Stromová vrstva vychází z vrstvy bodové, je však 
rozšířena o mnoho prvků, jako jsou například 
možnosti mapování a vizualizace korunových 
projekcí, profilů, nebo kmenových profilů. 
Stromům jsou automaticky přiřazeny specifické 
atributy jako například průměr ve výčetní výšce, 
výška stromu, objem kmene, délka větví či 
korunová projekce/povrch/objem.

Poloha stromu v rámci plochy je zjišťována 
pomocí dálkoměru, elektronického sklonoměru, 
kompasu a odrazky, která se umístí na povrch 
kmene stromu. Field-Map automaticky ověřuje, 
zda se strom nachází uvnitř nebo vně plochy, 
a proto není nutné označovat hranice plochy 
přímo v terénu.

Data o průměrech stromů mohou být 
zaznamenána do paměti elektronické průměrky 
a později převedena do terénního počítače. Jinou 
možností je bezdrátové spojení a online přenos 
dat. V obou případech je pozice stromu v mapě 
korigována informací o jeho průměru. Pozice 
stromu v mapě představuje polohu středové osy 
kmene.

Při měření výšky stromu se pomocí dálkoměru 
a sklonoměru zjišťuje horizontální vzdálenost ke 
stromu a úhel k vrcholu a patě stromu. Měření 
může být prováděno z jakéhokoliv vhodného 
místa, a to i na prudkých svazích. Z naměřených 
dat je automaticky spočítána výška stromu.

Měření pozic stromů na ploše dělené do segmentů

Field-Map využívá pět rozdílných metod k 
měření výšky:

1. Vzdálenost s použitím pozice – vzdálenost ke 
stromu není měřena, ale je spočítána programem 
ze známé pozice měřícího zařízení a pozice 
stromu. Tato metoda je vhodná pro stanoviště 

Měření výšky stromu

s nepříliš hustým zápojem, kde může být z 
jednoho bodu změřeno více stromů.

2. Vzdálenost s využitím pozice a paty stromu 
– měření je podobné jako v první metodě, 
navíc se ze známé nadmořské výšky přístroje 
a stromu (souřadnice Z) vypočítá úhel k patě 
stromu. Tento způsob je vhodný na stanovištích 
s velkými stromy bez podrostu, kde není možné 
nalézt místo, ze kterého jsou viditelné pata i 
vrchol stromu.

3. Měření vzdálenosti – je měřena vzdálenost 
ke stromu, úhel na patu a vrchol. Tento způsob 
je vhodný na stanovištích hustého lesa, kde je 
nutné časté přemisťování přístroje kvůli výhledu 
na vrcholy stromů.

4. Vzdálenost + pata stromu s použitím 
výtyčky – měření je podobné jako v metodě 3, 
ale vzdálenost a úhel k patě stromu jsou měřeny 
pomocí výtyčky s odrazkou. Způsob je vhodný 
pro stanoviště s hustším podrostem, kde 
výsuvná výtyčka dosáhne nad podrost.

5. Přímé měření výšky – přímé měření pomocí 
výškoměru, do databáze se odesílá již výsledná 
výška.

Při měření nakloněných stromů je možné 
zaznamenat úhel sklonu stromu. Field-Map pak 
automaticky spočítá jak výšku stromu (nejkratší 
vzdálenost ze země ke špičce stromu), tak i jeho 
délku (vzdálenost od paty stromu k jeho špičce).

pata stromu

vrchol stromu

nasazení koruny

nasazení suché koruny

měření úhlu

měření vzdálenosti
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Při měření kmenového profilu Field-
Map automaticky vypočítá objem stromu. 
Alternativním řešením výpočtu objemu stromu 
je použití existujících objemových tabulek a 
modelů. Parametry objemové rovnice jsou 
druhově specifické. Objemové rovnice mohou 
být implementovány použitím skriptů (viz níže). 

Přímé měření kmenového profilu

V projektech, kde je vyžadován detailnější 
popis struktury korunového zápoje, umožňuje 
Field-Map mapování horizontální projekce 
a vertikálních korunových profilů. Plocha 
korunové projekce i povrch a objem koruny jsou 
aplikací Field-Map automaticky spočítány.

Field-Map umožňuje také detailní měření 
průměrů a délek jednotlivých větví, šířky 
koruny v různých výškách apod.

Některé dendrometrické charakteristiky 
(např. výčetní základna, střední průměr) jsou 
automaticky vypočteny jak pro kompletní 
plochu, tak přepočteny na hektary. Tyto 
charakteristiky jsou počítány jak pro všechny 
dřeviny, tak pro jednotlivé dřeviny samostatně.

Mapování horizontálních korunových projekcí

Měření vertikálních korunových profilů na transektu
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Mapování a měření odumřelého ležícího dřeva

Kromě měření stojících stromů umožňuje Field-
Map také měření a mapování mrtvého dřeva 
ležícího na zemi. Každý segment mrtvého 
dřeva je představován jeho osou a průměry 
vztaženými k okrajovým bodům osy. Do mapy 
je zaznamenán polygon zakreslující horizontální 
projekci ležícího mrtvého dřeva. Objem je 
automaticky počítán podle délky a průměru 
jednotlivých segmentů mrtvého dřeva. Field-
Map umožňuje automatické „oříznutí“ ležící 

Přímo v terénu je možné kontrolovat vztah měřených 
výšek a průměrů, výčetní kruhovou základnu atp.

klády podle definovaných hranic a pro výpočet 
uvažovat jen množství náležící do vymezené 
plochy.

Obrazovka aplikace Field-Map 3D Forest

Field-Map Forest 3D představuje extenzi, 
která umožňuje trojrozměrnou vizualizaci 
sesbíraných dat. 
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Opakovaná měření

Opakované měření na inventarizačních nebo 
jiných trvalých zkusných plochách patří k 
častým a velice důležitým úkolům. Field-Map 
podporuje všechny kroky a postupy, které jsou 
nezbytné pro úspěšné opakované měření.

Před provedením terénních prací se do pracovní 
databáze nahrají data z předchozího měření. Pro 
jednotlivé atributy je možné definovat, zda mají 
být nově naměřené hodnoty ověřovány a zda má 
být toto ověřování prováděno automaticky hned 
při jejich vkládání do databáze, nebo později dle 
požadavků uživatele.

Příprava dat pro opakované šetření

Opakované měření probíhá v následujících 
krocích:

Krok 1: Nalezení středu plochy

V případě skrytého číslování ploch (například 
není-li plocha viditelně označena v terénu) je 
nezbytné navigovat se na střed plochy. Field-Map 

nabízí řadu navigačních metod a postupů, které 
korigují případné nepřesnosti GPS, využívají 
existující mapy se zaznamenanou pozicí stromů 
nebo použijí několik stromů, které mohou být 
identifikovány v mapě i v terénu.

Krok 2: Ztotožnění stromů z předchozího 
měření

Při opakovaném šetření není nutné opět 
mapovat pozici stromů na ploše. Operátor je 
schopný ztotožnit stromy v mapě a na ploše 
podle jejich pozice a dalších informací (tloušťka, 
dřevina, atd.). Je-li problém strom ztotožnit, 
může operátor využít sousedních stromů, 
nebo jiných známých bodů v krajině a pomocí 
měřících přístrojů (D+S+K) přesně určit svoji 
polohu a označit neznámý strom. 

V lesích s nízkou hodnotou zakmenění nebývá 
ztotožnění stromů problém a většinu je možné 
rychle identifikovat vizuálně a označit jejich 
pozici v mapě perem. Můžeme se setkat i se 
situací, kdy poloha stromu byla v předcházejícím 
měření určena špatně. Není problém změřit 
správnou pozici a strom v mapě přesunout. V 
takovém případě je provedena změněna pozice 
stromu i v předchozím měření, aby bylo možné 
stromy ztotožnit při zpracování dat. Popis 
veškerých změn provedených v předchozím 
měření je automaticky ukládán pro možnost 
pozdější kontroly.

Znovunalezení středu plochy s pomocí pozic stromů

Obnova číslování stromů

Krok 3: Atributovaní 

U atributů, u kterých uživatel při vytváření 
projektu pro opakované měření nastavil on-
line ověřování nově naměřených hodnot, 
probíhá toto ověřování automaticky vždy, když 
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Kontrola změny atributu při opakovaném šetření

Skriptování a jiné možnosti rozšíření 
systému uživatelem

Pro pokročilejší uživatele nabízí Field-Map širší 
možnost přizpůsobení systému uživatelovým 
potřebám. Pomocí objektového jazyka Object 
Pascal mohou být přímo v systému vytvářeny 
uživatelské skripty. Uživatel může vytvářet 
vlastní mechanismus validace dat, zapisovat do 
databáze automaticky dopočítávané atributy 
nebo vytvářet vlastní komplexní nové funkce 
pro práci s daty a jejich analýzu. 

Extenze a uživatelem definované datové 
formuláře mohou být také připraveny ve formě 
knihoven dll. 

Validace dat

Field-map nabízí řadu funkcí, které je možné 
použít při validaci nasbíraných dat. Uživatel 
může funkce doplnit o vlastní validační pravidla 
pomocí skriptovacího jazyka Object Pascal. Mezi 
vestavěné funkce patří:

1. identifikace chybějících hodnot

2. kontrola kompletnosti databáze

Nástroje pro vyhodnocení dat

V průběhu nebo po ukončení sběru dat Field-
Map umožňuje dopočítat, přeskupit a jinak 
připravit data před finálním vyhodnocením. 

Příklad funkcí pro práci s daty, které jsou ve 
Field-Mapu k dispozici:

 ■ Výpočet chybějících výšek stromů

Výška se obvykle neměří u všech stromů na 
ploše. Pomocí vybraného modelu, který je 
parametrizován pro jednotlivé druhy dřevin, 
je možné dopočítat výšku podle výčetní 
tloušťky i pro ty stromy, které nebyly měřeny 
přímo v terénu. Nově vytvořené atributy jsou 
automaticky přidány do struktury databáze.

 ■ Výpočet objemu stromu pomocí uživatelem 
definovaných objemových rovnic

Výpočet objemu stromů, založený na 
lokálních objemových rovnicích, může být 
prováděn již během terénního měření pomocí 
uživatelem nadefinovaných skriptů. Další 
možností je výpočet objemu stromů během 
fáze zpracovávání dat. Nově vytvořené 
atributy jsou automaticky přidány do 
struktury databáze.

 ■ Uživatelem definovaná klasifikace 

Průběžná data z terénního měření mohou být 
klasifikována do tříd v souladu s uživatelem 

je změněna hodnota atributu. Nová hodnota 
je porovnána s hodnotou původní, a pokud 
je nalezena odlišnost, objeví se schvalovací 
dialogové okno. Uživatel má tři možnosti na 
výběr:

 ■ Nová i stará hodnota jsou akceptovány, 
případná změna je schválena a 
zaznamenána.

 ■  Stará hodnota je shledána jako korektní a 
nová je nahrazena starou.

 ■  Nová hodnota je shledána jako korektní 
a stará je nahrazena novou. V takovém 
případě je popis změny automaticky 
ukládán do speciální tabulky, a tudíž 
všechny změny starých dat jsou dobře 
popsány a v případě potřeby mohou být 
staré hodnoty obnoveny.

Pokud z nějakého důvodu chybí stará hodnota 
atributu, pak je automaticky zaznamenávána 
hodnota nová.

Při přípravě projektu pro opakované šetření může 
databázový manager rozhodnout u každého 
atributu samostatně, bude-li aktivní ověřování 
nové hodnoty se starou a bude-li povolena změna 
hodnot z předchozího měření.

3. kontrola minimálních a maximálních hodnot

4. kontrola uživatelem definovaných číselníků a 
podmíněných číselníků

5. zpřístupnění podmíněných vrstev a atributů

6. ověřování dat z opakovaných měření
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Příklad výstupů statistické inventarizace lesa

definovaným klasifikačním schématem. 
Klasifikace je často používána pro kategorie 
průměru, věku atd. Nově vytvořené atributy 
jsou automaticky přidány do struktury 
databáze.

 ■ Uživatelem definovaná re-klasifikace

Klasifikovaná data mohou být přetříděna 
v souladu s uživatelem definovaným re-
klasifikačním schématem. Typickým 
příkladem re-klasifikace je seskupování 
dřevin do skupin (například jehličnaté a 
listnaté). Nově vytvořené atributy jsou 
automaticky přidány do struktury databáze.

 ■ Agregace

Field-Map umožňuje spočítat základní 
statistiky z naměřených hodnot (minimum, 
maximum, počet, suma, výběrový rozptyl, 
směrodatnou odchylku, směrodatnou chybu, 
průměr a median). Nově vytvořené atributy 
jsou automaticky přidány do struktury 
databáze a zaplněny dopočítanými daty.

 ■ SQL

SQL příkazy mohou být použity v rámci Field-
Map Data Processing Tools za účelem výpočtu 
a uložení nových atributových hodnot. Nově 
vytvořené atributy jsou automaticky přidány 
do struktury databáze.

 ■ Statistické zpracování dat

Pro statistické zpracování a vyhodnocení dat 
z inventarizačních projektů byla vyvinuta 
speciální aplikace Field-Map Inventory 
Analyst. Aplikace může být nasazena 
pro vyhodnocení dat z malých lokálních 
inventarizací, až po rozsáhlé národní 
inventarizace lesů (např. je používána pro 
vyhodnocení dat národní inventarizace 
lesů Ruské federace) a umožňuje zpracovat 
a vyhodnotit naměřená data prakticky 
okamžitě po ukončení terénních prací. Při 
všech výpočtech se automaticky spočítá 
interval pravděpodobnosti na stanovené 
hladině. Program dovoluje kombinovat 
prostorovou stratifikaci i s několika 
klasifikátory najednou, a získat tak maximum 
informací z naměřených dat. Data jsou 
prezentována ve formě tabulek a grafů. K 
jednotlivým statistickým úlohám se mohou 
doplnit definice, popisné texty, fotografie 
a podobně. Po kompletní přípravě úloh a 
doprovodných textů program umožňuje 

doslova zmáčknutím jednoho tlačítka 
vyprodukovat finální zprávu připravenou k 
okamžité publikaci.

 ■ Výpočet objemu a sortimentace

Program Field-Map Stem Analyst umožňuje 
parametrizaci zobecněných modelů profilu 
kmene a jejich nasazení pro výpočet objemu 
stromů. V aplikaci je zahrnut flexibilní 
sortimentní model, který dovoluje vypočítat 
sortimentní skladbu a finanční hodnotu 
zásoby dřeva na sledovaném území.

Příloha 3 - strana  1

Národní park Šumava, LHC Borová Lada - PIL 2009 celé území

Field-Map Inventory Analyst v. 07.023

 Normalizovaný hektarový počet stromů podle tloušťkového stupně a dřeviny (stromy nad 7 cm výč. tl.)
 Normalized mean of number of trees per hectare by diameter class and species (DBH above 7 cm)

Tloušťkový stupeň
Diameter class

Dřevina / Počet stromů
Species / Tree number

smrk (+jedle)
Norvay spruce (+silver fir)

1/ha (α = 0.05)  

borovice (+modřín)
Scotch pine (+European larch)

1/ha (α = 0.05)  

buk
European beech

1/ha (α = 0.05)  

7 - 12 cm 3 259 (3 078 3 440) – 5 543 – – 3 349 (2 996 3 702) – 

12 - 17 cm 1 935 (1 858 2 011) – 2 003 (735 3 272) – 1 799 (1 670 1 927) – 

17 - 22 cm 1 201 (1 150 1 252) – 1 206 (103 2 310) – 1 189 (1 105 1 273) – 

22 - 27 cm 911 (879 943) – 1 033 (853 1 214) – 884 (822 946) – 

27 - 32 cm 675 (654 696) – 931 (826 1 036) – 612 (565 658) – 

32 - 37 cm 521 (507 536) – 659 (570 748) – 513 (477 549) – 

37 - 42 cm 437 (424 450) – 564 (476 652) – 454 (386 523) – 

42 - 47 cm 365 (354 375) – 343 (248 439) – 382 (340 423) – 

47 - 52 cm 311 (301 321) – 286 (231 342) – 242 (174 311) – 

52 - 57 cm 273 (261 286) – – – – 258 (155 360) – 

57 - 62 cm 239 (227 251) – – – – 260 (177 344) – 

62 - 67 cm 216 (203 229) – – – – 215 (147 284) – 

67 - 72 cm 209 (184 234) – – – – 221 – –

72 - 77 cm 178 (154 202) – – – – 166 – –

77 - 82 cm 151 (100 202) – – – – 207 – –

82 - 87 cm 294 – – – – – 146 (0 480) – 

>87 cm 133 (0 291) – – – – 71 – –

Vše
All

1 121 (1 048 1 194) – 850 (532 1 167) – 1 049 (960 1 138) – 

Tloušťkový stupeň
Diameter class

Dřevina / Počet stromů
Species / Tree number

břízy
European birch

1/ha (α = 0.05)  

ost. listnáče (dlouhověké)
other broadleaves (long span)

1/ha (α = 0.05)  

ost. listnáče (krátkověké)
other broadleaves (short span)

1/ha (α = 0.05)  

7 - 12 cm 3 340 (2 108 4 572) – – – – 2 829 (0 12 432) – 

12 - 17 cm 1 673 (1 448 1 899) – 2 508 – – 2 571 (0 7 634) – 

17 - 22 cm 1 001 (837 1 165) – 1 584 (0 9 402) – 1 539 (1 313 1 765) – 

22 - 27 cm 710 (696 725) – 948 (557 1 339) – 1 032 (750 1 314) – 

27 - 32 cm 298 (0 1 818) – 705 (54 1 356) – 778 (0 2 701) – 

32 - 37 cm 648 – – 591 (0 4 820) – 580 – –

37 - 42 cm – – – 659 (651 667) – 504 – –

42 - 47 cm – – – 210 – – 336 – –

47 - 52 cm – – – 353 (342 364) – – – –

52 - 57 cm – – – 249 (46 452) – – – –

57 - 62 cm – – – 211 – – – – –

62 - 67 cm – – – 149 – – – – –

67 - 72 cm – – – – – – – – –

72 - 77 cm – – – – – – – – –

77 - 82 cm – – – 182 – – – – –

82 - 87 cm – – – – – – – – –

>87 cm – – – – – – – – –

Vše
All

1 519 (849 2 190) – 915 (510 1 319) – 2 171 (1 625 2 718) – 

Tloušťkový stupeň
Diameter class

Dřevina / Počet stromů
Species / Tree number

souše
deadtree

1/ha (α = 0.05)  

Vše
All

1/ha (α = 0.05)  

7 - 12 cm 3 519 (3 200 3 838) – 3 287 (3 118 3 456) – 

12 - 17 cm 2 076 (1 894 2 258) – 1 863 (1 787 1 938) – 

17 - 22 cm 1 174 (1 079 1 269) – 1 176 (1 132 1 219) – 
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Field-Map software
Field-Map software se skládá ze čtyř oddělených částí:  

 ■ Field-Map Project Manager
 ■ Field-Map Data Collector

FM Project Manager FM Data Collector

Advanced mapping

Forestry

Stem pro�le

Equipment support

uživatelské extenze a skripty

volitelné moduly

Data processing tools

Dendro

FM Inventory Analyst

FM Stem Analyst

volitelné moduly

FM Tools

navrhněte projekt ...                                ... změřte data v terénu ...                   ... a automaticky zpracujte data

uživatelské extenze a skripty

Systém Field-Map se skládá ze dvou základních softwarových částí. Pro přípravu projektů (projekt 
představuje implementaci metodologie měření do databáze), podkladových map a manipulaci s 
daty slouží Field-Map Project Manager, pro vlastní terénní sběr dat a mapování je určen Field-Map 
Data Collector. Obě části mohou pracovat nezávisle, takže nemusí být nainstalovány na stejném 
počítači. 

K Field-Map Data Collectoru je dodáván Field-Map Project Assistant, který zpřístupňuje některé 
funkce Field-Map Project Manageru, které jsou potřebné pro terénní pracovníky (například příprava 
podkladových map a záloha dat), ale neumožňuje terénním pracovníků zasahovat do struktury 
projektu.

 ■ Field-Map Stem Analyst 
 ■ Field-Map Inventory Analyst
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Field-Map Project Manager (FMPM)

Pomocí Field-Map Project Manageru může 
uživatel snadno definovat strukturu databáze 
založenou na jeho vlastní metodice. V rámci 
projektu může uživatel založit mnoho vrstev 
s mnoha atributy. Field-Map podporuje 
víceúrovňovou relační databázi a umožňuje 
uživateli sbírat současně data pro mnoho ploch 
nebo stanovišť. Pomocí Field-Map Project 
Manageru může uživatel vytvořit poměrně 
komplikované databázové struktury, avšak práce 
s ním je velmi rychlá a intuitivní. K vytvoření 
projektu pro sběr dat v terénu, který vychází z 
konkrétní metodiky uživatele, tak nejsou nutné 
žádné programátorské schopnosti.

Podrobný seznam vlastností FMPM:

 ■ Otevřený, flexibilní a variabilní systém z 
hlediska různorodých požadavků na sběr 
lesnických dat  

„Přizpůsobení“ software použité metodice

 ■ Příprava projektů

Jednoduchá příprava projektů bez nutnosti 
programátorských znalostí

 ■ Víceúrovňová relační databáze

Hierarchické řazení vrstev v projektu 
(vytváření řady úrovní)

Podporované vazby mezi vrstvami jsou: 
jeden-k-mnoha, jeden-k-jednomu, mnoho-k-
jednomu

 ■ Kompilace projektu pro Data Collector a 
Data Collector LT

Kompilace projektu pro dvě různá prostředí 
(Windows a Windows CE) 

 ■ Export dat do řady standardních formátů

Export do MS Access, Paradox, Excel, DBase

 ■ Přesun dat mezi projekty

Zálohování dat a dělení práce pro více týmů

 ■ Kontrola integrity databáze, kontrola dat

Kontrola odevzdávaných dat z hlediska 
zaplněnosti povinných atributů a z hlediska 
integrity databáze

 ■ Dávkové vytváření ploch podle předem 
vytvořeného seznamu

Hromadné vytvoření ploch (např. pro celou 
národní inventarizaci) jediným příkazem 

 ■ Vytváření segmentů, podpora kruhových a 
polygonálních segmentů

Segment = část plochy pro zjišťování určitých 
(limitních) tloušťkových průměrů stromů

 ■ Proměnlivá velikost plochy

Umožní zvolit velikosti kruhové plochy 
přímo v terénu

 ■ Definice interpretační plochy

Část plochy, na které se nemapují stromy, ale 
slouží pro mapování linií a polygonů 

 ■ Vytváření a editace mapové kompozice 

Skládání map různých rastrových, nebo 
vektorových formátů v jednu mapovou 
kompozici

 ■ Příprava podkladových map

Spojení map (shapefilů) se stejným 
souřadnicovým systémem a z vybraných 
ploch do jedné vrstvy

 ■ Administrace vrstev

Možnost uzamykání vrstev, zákaz mapování 
perem atd.

 ■ Editace mapových symbolů

Zobrazení symbolů v mapě podle různých 
kritérií, velký výběr předdefinovaných 
symbolů, možnost použít vlastní symboly, 
možnost použít lesnických liniových značek 
u liniových vrstev a vytvořit tak lesnickou 
mapu

 ■ Podpora skriptů

Vytváření vlastních skriptů a funkcí pro 
kontrolu a úpravu dat

Obrazovka Field-Map Project Manager
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Field-Map Data Collector (FMDC)

Bezprostředně po dokončení přípravy 
databázové struktury je možné začít s terénními 
pracemi. Field-Map Data Collector automaticky 
nastavuje vlastní rozhraní v souladu s 
typem projektu. Field-Map přímo podporuje 

elektronická měřící zařízení (GPS, dálkoměr, 
elektronický sklonoměr, kompas či průměrku) 
a umožňuje uživateli mapovat a měřit v terénu. 
Základní princip je velmi jednoduchý: uživatel 
získá svoji pozici (pomocí GPS, z mapy, nebo 
pomocí pozice známého referenčního bodu) a 
pomocí měřícího zařízení zaznamenává pozice 
stromů, bodů, linií, apod. Základní mapovací 
funkčnost umožňuje mapování linií, ale 
uživatel může pomocí transformace převádět 
linie na polygony. Speciální GIS komponenty 
jsou používány pro stromy, mrtvé dřevo a 
transekty. Každá entita může být popsána 
atributy. Funkčnost Field-Mapu značně 
zvyšuje produktivitu terénních prací. Podpora 

nepřetržité georeference umožňuje uživateli 
mapovat z libovolného místa v terénu, množství 
rozdílných metod měření výšky stromu 
usnadňuje práci v obtížných podmínkách. Po 
dokončení sběru dat je možná jejich kontrola 
pomocí vizuálních a ověřovacích kontrolních 
procesů.

Podrobný popis vlastností FMPM:

 ■ Mapování

Mapování bodů, linií a polygonů je možné 
pomocí GPS, dálkoměrem s kompasem, 
perem, myší nebo pomocí  vstupu dat z 
klávesnice (manuální mapování)

 ■ Typy  atributů

Číslo, řetězec, logická hodnota, datum, 
obrázek, video, zvukový záznam atd. 
+ speciální atributy podporované přístroji 
(výška, tloušťka, délka)

 ■ Číselníky, podmíněné číselníky, 
podmíněné vrstvy

Možnost aktivovat/deaktivovat číselníky 
přímo v terénu

 ■ Import mapy a atributů 

Např. formáty ESRI Shapefiles, ArcInfo 
Coverages, MS Access, MS Excel atd.

 ■ Transformace linií na polygony

Vytváření plně topologických i 
netopologických polygonů. Neomezené 
množství liniových a polygonálních vrstev 
vstupujících do polygonizace

 ■ Navigace 

Navigace v mapě pomocí dálkoměru a  
kompasu nebo GPS

 ■ Kontinuální georeference 

Mapování v terénu z libovolného místa

 ■ Podpora externích uživatelských modulů

Jednoduché připojení uživatelských 
programů, které mohou vykonávat 
naprogramované úkony nad daty

 ■ Podpora měření stromů, korunových 
projekcí, korunových profilů, kmenových 
profilů

Obrazovka Field-Map Data Collector

Field-Map Data Collector pracuje na platformě PC
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 ■ Podpora variabilní plochy

Velikost kruhové plochy je možné volit v 
terénu

 ■ Předdefinované mapové projekce, 
uživatelské mapové projekce

Lokální a globální souřadnicové systémy

Neomezená konverze mezi souřad. systémy

 ■ Podkladové mapy (vektorové i rastrové 
formáty)

Zobrazení podkladových map (různé 
vektorové a rastrové formáty)

 ■ Vyrovnání uzavřeného/neuzavřeného 
polygonového pořadu

Rozpočítání (a tedy minimalizace) chyby 
přístrojů při mapování linií, polygonů nebo 
navigaci (geodetická metoda)

 ■ Podpora měření pozice stromů z různých 
směrů

Možnost přikládat odrazku z levé či pravé 
strany kmene a možnost přikládat odrazku v 
definované vzdálenosti od stromu

 ■ Editace mapových symbolů

Zobrazení symbolů v mapě podle různých 
kritérií, velký výběr předdefinovaných 
symbolů, možnost použít vlastní symboly, 
možnost použít lesnických liniových značek 
u liniových vrstev a vytvořit tak lesnickou 
mapu

 ■ Podpora skriptů

Vytváření vlastních skriptů a funkcí pro 
kontrolu a úpravu dat

Spuštění skriptu po editaci atributu nebo po 
změně hodnoty

 ■ Řada dalších nástrojů pro práci s mapou

Vytvoření paralelní linie, generování sítě 
bodů či polygonů, vytváření bufferů kolem 
bodů a linií atd.

Přímé vykreslování projekcí a profilů, 
kontrola vzájemného vztahu mezi korunovou 
projekcí a korunovým profilem při mapování

 ■ Podpora měření ležících (odumřelých) 
stromů

Přímé počítání objemu ležících stromů.
Možnost přepočítat objem ležících stromů 
pouze  uvnitř plochy

 ■ Podpora měření transektu

Zobrazování stromů na transektu, různé 
pohledy a hloubky pohledu na transekt, 
barevné odlišení korun stromů podle dřeviny, 
inteligentní funkce pro vyhlazení korunových 
profilů zobrazených na transektu

 ■ Podpora elektronických zařízení, propojení 
kabelem nebo pomocí bezdrátové 
technologie bluetooth

Laserový dálkoměr, elektronický kompas, 
úhlový encoder, GPS, elektronická průměrka 
atd.

 ■ Podpora neelektronických zařízení – vstup 
dat z klávesnice (v různých jednotkách)

Výškoměr Sunto, pásmo, mechanický kompas 
atd.

 ■ Měření výšky stromů

K dispozici je 5 způsobů pro měření výšky 
stromů a dva způsoby pro měření výšky 
nakloněných stromů

 ■ Měření průměru stromů v nepřístupných 
výškách

Za použití speciálně upraveného dalekohledu 
v kombinaci s laserovým dálkoměrem

 ■ Neomezená velikost a tvar plochy

Možnost zvolit velikost a tvar plochy přímo v 
terénu při zakládání plochy 

Předdefinovaná velikost a tvar ploch

 ■ Podpora segmentů, koncentrických kruhů

Části plochy sloužící k mapování stromů od 
stanovených limitních tlouštěk

 ■ Podpora interpretační plochy

Část plochy, která neslouží pro mapování 
stromů, a není tedy kontrolována žádná 
limitní tloušťka. Slouží pro mapování linií a 
polygonů

Field-Map Data Collector existuje ve dvou  
verzích. Standardní verze pro Windows (FMDC) 
a redukovaná verze pro Windows Mobile 
(FMDC LT).

FMDC LT má omezené funkce a slouží pro sběr 
dat v jednoduchých projektech. Rozdíly mezi 
objema verzemi popisuje následující tabulka.
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Field-Map LT Field-Map Field-Map LT Field-Map
Geografické entity Import

Bod ■ ■ ESRI Shapefiles ■ ■
Linie ■ ArcInfo Coverages ■
Polygon ■ Digital Exchange File ■
Strom ■ ■ Microstation ■
Odumřelé ležící dřevo ■ MSAccess ■
Transekt ■ DBase ■
Atributy Paradox ■
Numerické ■ ■ Text ■
Alfanumerické ■ ■ Tiff ■
Logické ■ ■ MrSid ■
Datum, čas ■ ■ ArcInfo Grid ■
Memo ■ Imagine ■
Foto, Video, Zvuk ■ ERDAS ■
Číselník ■ Band Interleaved ■
Výška a průměr ■ ■ Sun raster ■
Databázové relace GIF ■
One to one ■ BMP ■ ■
One to many ■ ■ JPEG ■ ■
Many to one ■ Export

Organizace dat MSAccess ■
Mnoho ploch ■ ■ DBase ■
Mnoho vrstev ■ ■ Excel ■
Mnoho atributů ■ ■ XML ■
Typ ploch Lesnické funkce

Kruhové ■ ■ Korunové projekce ■
Obdélníkové ■ Korunové profily ■
Polygonální ■ Kmenové profily ■
Uživatelem definované ■ ■ Základní měření výšek ■ ■
Se soustřednými kruhy ■ ■ Pokročilé měření výšek ■
Georeference Nakloněné stromy ■
Lokální souřadnice ■ ■ Horní tloušťky ■ ■
Předdefinované projekce ■ ■ Nástroje

Uživatelské projekce ■ Polygonizace ■
Možnost staničení ■ ■ Rozpuštění chyb ■
Navigace v terénu Podmíněné vrstvy ■
Použití GPS ■ ■ Podmíněné číselníky ■
Použití kompasu a laseru ■ ■ Virtuální klávesnice ■ ■
Externí měřící zařízení Buffer ■
Používá NMEA – 0183 ■ ■ Grid ■
GPS ■ ■ Paralelní linie ■
Laserový dálkoměr ■ ■ Vyhlazení linie ■
Elektronický kompas ■ ■ Další

Electronická průměrka ■ ■ Uživatelské extenze ■
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Field-Map Stem Analyst (FMSA)

Program Field-Map Stem Analyst umožňuje 
parametrizaci zobecněných modelů profilu 
kmene a jejich nasazení pro výpočet objemu 
stromů. V aplikaci je zahrnut flexibilní 
sortimentní model, který dovoluje vypočítat 
sortimentní skladbu a finanční hodnotu zásoby 
dřeva na sledovaném území.

Předpoklady pro práci s aplikací Field-Map 
Stem Analyst:

 ■  modely tvaru kmene a statisticky 
reprezentativní empirické údaje o výskytu 
vad kmene

 ■  nezbytná data z LHP nebo ze statistické 
inventarizace lesa

Obecné funkce aplikace FMSA:

 ■  zobecnění modelů profilu kmene podle 
dřevin a jejich nasazení pro výpočet objemu 
stromů

 ■  flexibilní sortimentace, tzn. umožňuje 
libovolně rozměrově i jakostně definovat 
parametry sortimentů podle požadavků na 
trhu 

 ■  možnost vytvářet scénáře sortimentace na 
základě rozsahu hniloby, nepravého jádra, 
poškození, sbíhavosti, sukatosti a preferenci 
sortimentů na lesním majetku

 ■  možnost získat přehled o sortimentní 
skladbě lesního majetku podle dat LHP 
či provozní inventarizace (m3, Kč). Údaje 
využitelné např. pro oceňování lesního 
majetku, strategické plánování těžeb, 
prostorové umísťování těžeb

 ■  možnost odhadnout předpokládanou 
sortimentní výtěž podle těžebních projektů 
na příští období (m3, Kč) – strategické 
plánování tržeb a sortimentní výtěže na 
příští období

 ■  možnost zpětného modelového výpočtu 
sortimentace nad daty LHE (m3, Kč), tedy 
porovnání skutečně dosažené sortimentace 
za určité období se sortimentací potenciálně 
možnou – modelovou

 ■  možnost sortimentovat samostatně vybranou 
organizační jednotku daného majetku 

 ■  možnost porovnání jednotlivých 
organizačních jednotek lesního majetku mezi 
sebou z hlediska potenciálu sortimentace a 
míry dosažení tohoto potenciálu Data jsou v terénu měřena pomocí Field-Map Data 

Collector a následně jsou v kanceláři vyhodnocena 
programem Field-Map Stem Analyst.

 ■  výstupy sortimentace jsou dostupné po 
jednotlivých zastoupených i těžených 
dřevinách

Obrazovka aplikace Field-Map Stem Analyst.
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Field-Map Inventory Analyst (FMIA)

Tato aplikace umožňuje efektivní statistické 
zpracování dat od malých lokálních projektů až 
po rozsáhlé národní inventarizační projekty.

Pomocí Field-Map Inventory Analyst mohou být 
naměřená data vyhodnocena prakticky okamžitě 
po ukončení terénních prací. Při všech výpočtech 
se automaticky spočítá interval spolehlivosti na 
stanovené hladině pravděpodobnosti. 

Program umožňuje kombinovat prostorovou 
stratifikaci i s několika klasifikátory najednou, 
a získat tak maximum informací z naměřených 
dat. Data jsou prezentována ve formě tabulek 
a grafů. K jednotlivým statistickým úlohám se 
mohou doplnit definice, popisné texty, fotografie 
a podobně.

Obecné funkce aplikace FMIA:

 ■ Výpočet odvozených proměných s použitím 
preddefinovaných modelů a vestavěných 
funkcí

např. výpočet výšek stromů které nebyly 
změřeny v terénu, 

výpočet objemů podle objemových tabulek, 
atd. 

 ■ Post-stratifikace

 ■ Aggregace

agregace dat na zvolené úrovní a výpočet 
popisných statistik; 

např. součet odumřelého dřeva na 
inventarizační ploše, výpočet středního 
objemu kmene, variabilita výběru, standardní 
odchylka, standardní chyba, atd.

 ■ Klasifikace

Uživatelem definované klasifikace spojitých 
proměných do tříd; 

např. věk do věkových tříd, průměry stromů 
do tloušťkových tříd atp. 

 ■ Re-klasifikace

přeskupení diskrétních hodnot; 

např. dřeviny do skupin dřevin atd. 

 ■ SQL příkazy

spouštění uživatelem definovaných SQL 
příkazů.

 ■ Statistické zpracování dat

Hlavní výhody FMIA:

 ■ Jednoduchá a snadná příprava dat 
 ■ Vypočítané hodnoty jsou uchovávány spolu s 

naměřenými v jedné databázi 
 ■ Jednoduchá definice statistických úloh 
 ■ Automatická tvorba grafů a tabulek
 ■ Možnost vícejazyčných výstupů

Příloha 3 - strana  1

Národní park Šumava, LHC Borová Lada - PIL 2009 celé území

Field-Map Inventory Analyst v. 07.023

 Normalizovaný hektarový počet stromů podle tloušťkového stupně a dřeviny (stromy nad 7 cm výč. tl.)
 Normalized mean of number of trees per hectare by diameter class and species (DBH above 7 cm)

Tloušťkový stupeň
Diameter class

Dřevina / Počet stromů
Species / Tree number

smrk (+jedle)
Norvay spruce (+silver fir)

1/ha (α = 0.05)  

borovice (+modřín)
Scotch pine (+European larch)

1/ha (α = 0.05)  

buk
European beech

1/ha (α = 0.05)  

7 - 12 cm 3 259 (3 078 3 440) – 5 543 – – 3 349 (2 996 3 702) – 

12 - 17 cm 1 935 (1 858 2 011) – 2 003 (735 3 272) – 1 799 (1 670 1 927) – 

17 - 22 cm 1 201 (1 150 1 252) – 1 206 (103 2 310) – 1 189 (1 105 1 273) – 

22 - 27 cm 911 (879 943) – 1 033 (853 1 214) – 884 (822 946) – 

27 - 32 cm 675 (654 696) – 931 (826 1 036) – 612 (565 658) – 

32 - 37 cm 521 (507 536) – 659 (570 748) – 513 (477 549) – 

37 - 42 cm 437 (424 450) – 564 (476 652) – 454 (386 523) – 

42 - 47 cm 365 (354 375) – 343 (248 439) – 382 (340 423) – 

47 - 52 cm 311 (301 321) – 286 (231 342) – 242 (174 311) – 

52 - 57 cm 273 (261 286) – – – – 258 (155 360) – 

57 - 62 cm 239 (227 251) – – – – 260 (177 344) – 

62 - 67 cm 216 (203 229) – – – – 215 (147 284) – 

67 - 72 cm 209 (184 234) – – – – 221 – –

72 - 77 cm 178 (154 202) – – – – 166 – –

77 - 82 cm 151 (100 202) – – – – 207 – –

82 - 87 cm 294 – – – – – 146 (0 480) – 

>87 cm 133 (0 291) – – – – 71 – –

Vše
All

1 121 (1 048 1 194) – 850 (532 1 167) – 1 049 (960 1 138) – 

Tloušťkový stupeň
Diameter class

Dřevina / Počet stromů
Species / Tree number

břízy
European birch

1/ha (α = 0.05)  

ost. listnáče (dlouhověké)
other broadleaves (long span)

1/ha (α = 0.05)  

ost. listnáče (krátkověké)
other broadleaves (short span)

1/ha (α = 0.05)  

7 - 12 cm 3 340 (2 108 4 572) – – – – 2 829 (0 12 432) – 

12 - 17 cm 1 673 (1 448 1 899) – 2 508 – – 2 571 (0 7 634) – 

17 - 22 cm 1 001 (837 1 165) – 1 584 (0 9 402) – 1 539 (1 313 1 765) – 

22 - 27 cm 710 (696 725) – 948 (557 1 339) – 1 032 (750 1 314) – 

27 - 32 cm 298 (0 1 818) – 705 (54 1 356) – 778 (0 2 701) – 

32 - 37 cm 648 – – 591 (0 4 820) – 580 – –

37 - 42 cm – – – 659 (651 667) – 504 – –

42 - 47 cm – – – 210 – – 336 – –

47 - 52 cm – – – 353 (342 364) – – – –

52 - 57 cm – – – 249 (46 452) – – – –

57 - 62 cm – – – 211 – – – – –

62 - 67 cm – – – 149 – – – – –

67 - 72 cm – – – – – – – – –

72 - 77 cm – – – – – – – – –

77 - 82 cm – – – 182 – – – – –

82 - 87 cm – – – – – – – – –

>87 cm – – – – – – – – –

Vše
All

1 519 (849 2 190) – 915 (510 1 319) – 2 171 (1 625 2 718) – 

Tloušťkový stupeň
Diameter class

Dřevina / Počet stromů
Species / Tree number

souše
deadtree

1/ha (α = 0.05)  

Vše
All

1/ha (α = 0.05)  

7 - 12 cm 3 519 (3 200 3 838) – 3 287 (3 118 3 456) – 

12 - 17 cm 2 076 (1 894 2 258) – 1 863 (1 787 1 938) – 

17 - 22 cm 1 174 (1 079 1 269) – 1 176 (1 132 1 219) – 

Příklad výstupu z FMIA.

Obrazovka aplikace Field-Map Inventory Analyst.
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Field-Map přístroje
Technologie Field-Map je složena z nekolika částí. Jádrem celého systému je 
polní počítač. Komunikace všech dalších přístrojů je zajištěna přes software 
Field-Map.

Existuje několik možných sad přístrojů. Složení sad se řídí požadavky na typ 
projektu, váhu přístrojů, případně cenu.

Přístroje je možné dělit do následujících kategorií:

 ■ Terénní počítače 
 ■ Dálkoměry, sklonoměry a kompasy
 ■ GPS
 ■ Další přístroje a příslušenství
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Elektronický kompas 
MapStar

Dalekohled s měřítkem

Rám na počítač

Laserový dálkoměr 
ForestPro

Odolný tablet počítač

Přídavné baterie

Karbonový stativ
Mountaineer

Field-Map software

Sada pro komplexní mapování 
trojrozměrné struktury lesa. 
Využití najde v projektech, kde 
je mnoho měření prováděno 
na jednom místě. To se týká 
především velkých výzkumných 
ploch.

Celková váha: 8.5 kg
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Elektronický kompas 
MapStar

Dalekohled s měřítkem

Rám na počítač

Laserový dálkoměr
ForestPro

Odolný tablet počítač

Přídavné baterie

Monopod 
Manfrotto

Sada je vhodná pro složité 
měření na plochách, kde 
jsou vyžadovány časté změny 
měřícího stanoviště. Typicky 
se jedná o malé inventarizační 
plochy.

Celková váha: 7.7 kg

Field-Map software 



Motýlek

Sady přístrojů
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Elektronický kompas 
MapStar

Dalekohled s měřítkem

Laserový dálkoměr 
ForestPro

Odolné PDA
Field-Map LT software

Sada pro velmi jednoduché projekty, kde je 
zapotřebí nízké váhy přístroje.

Monopod 
Manfrotto

Rám na PDA 

Celková váha: 3.9 kg
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Field-Map LT 
software

Odolné PDA 

Elektronický kompas
a dálkoměr
TruPulse

Nejlehčí alternativa pro jednoduché 
projekty s mapováním na úrovni 
jednotlivých stromů.

Celková váha: 2.5 kg

Monopod 
Manfrotto



Slon
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Přístroje jsou v této sadě rozděleny mezi dva 
pracovníky a propojeny pomocí bezdrátového 
bluetooth spojení. Váha přístrojů i pracovní úkoly 
jsou tak rozloženy aby se docílilo maximální efektivity 
pracovního týmu.

Field-Map software

Odolný tablet počítač

Harness

Přídavná 
baterie

Váha : 5.1 kg

Bluetooth
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Váha : 5.1 kg

Sada kombinuje lehké měřící přístroje s počítačem 
pracujícím na platformě PC. Váha je opět rozdělena 
mezi dva pracovníky 
a komunikace 
přístrojů je 
zajištěna pomocí 
propojení přes 
bluetooth.

Ultra mobilní 
odolný počítač

Field-Map 
software

Monopod 
Manfrotto

Váha:  1 kg

Váha:  
1.8 kg

Elektronický kompas a 
laserový dálkoměr
TruePulse



EagleLabuť

Sady přístrojů
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Ultra mobilní 
odolný počítač

Bluetooth 

Elektronický kompas 
MapStar

Dalekohled s 
měřítkem

Laserový dálkoměr 
ForestPro

Další varianta sady, kdy jsou přístroje rozděleny 
mezi dva pracovníky. Komunikace je zajištěna 
přes bluetooth. 

Field-Map 
software

Monopod 
Manfrotto

Váha : 3.1 kg
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Ultra mobilní odolný
počítač

GPS
Garmin

Field-Map software

Celková váha:  1.5 kg

Sada pro mapování s dlouhými přechody. Typickým 
příkladem využití této sady je práce taxátora při 
obnově lesního hospodářského plánu v terénu.

Elektronický kompas 
a dálkoměr
TruPulse
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Elektronický kompas 
a laserový dálkoměr
TruPulse

Ultra mobilní odolný 
počítač

Field-Map software

Monopod 
Manfrotto

Celková váha:  2.8 kg

Lehká sada na monopodu 
s počítačem na platformě 
PC.
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Ultra mobilní odolný 
počítač

Field-Map software

Monopod 
Manfrotto

Elektronický kompas 
MapStar

Dalekohled s měřítkem

Laserový dálkoměr
ForestPro

Celková váha:  4.1 kg

Přesné měřící přístroje kombinované s počítačem na platfomě PC umožňující práci 
s plným Field-Map softwarem.
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Armor X10 tablet
Armor M10 je velmi odolný terénní počítač, který je velmi snadno 
ovladatelný. Počítač splňuje standardy MIL-STD-810F a IP66 ovládání 
je prováděno přes dotykový displej pomocí pera.

Váha:  2500 g
Rozměry:  28 x 21,6 x 4,5 cm
Zdroj:  Li-ion baterie (4 hodiny)
Rozsah teplot:  -20°C až +50°C
Odolnost:  IP 66
Processor: 1,2 GHz Intel® Core Duo Processor U2500
Paměť:  512 MB SDRAM DDR2
Display:  10,4-inch transmissive LCD

Armor M10 tablet
Odolný počítač s integrovaným Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet adaptérem, 
PCMCIA slotem a volitelným GPS. Je dostupný ve verzi s pasivním  i 
aktivním perem.

Váha:  2500 g
Rozměry:  28 x 21,6 x 4,5 cm
Zroj:  Li-ion baterie (4 hodiny)
Rozsah teplot:  -20°C až +50°C
Odolnost:  IP 66
Processor: 1,2 GHz Intel® Core Duo Processor U2500
Paměť:  512 MB SDRAM DDR2
Display:  10,4-inch transflective LCD

Toughbook CF-U1 Panasonic
Malý, velmi lehký počítač s dotykovou obrazovkou a integrovaným Wi-
Fi, Bluetooth a volitelou GPS a 3G mobilní sítí.

Váha:  1050 g včetně baterie
Rozměry:  18,4 x 15,1 x 5,7 cm
Rozměry:  Li-ion baterie (9 hodin)
Rozsah teplot:  5°C až +35°C
Odolnost:  IP 54
Processor:  1,33 GHz Intel® Atom Processor Z520
Paměť:  1 GB SDRAM DDR2
Display:  5,6”

Počítače
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Váha:  1400 g
Rozměry:  18,4 x 28 x 3,2 cm
Zdroj:  Li-ion baterie (5 hodin)
Rozsah teplot:  0°C až +60°C (volitelně -20°C to +60°C)
Odolnost:  IP 65
Processor:  800 MHz Mobile Intel® 945GU
Paměť:  1 GB SDRAM DDR2
Display:  8,4”

Dolch
Lehký polní počítač s velkou dotykovou obrazovkou Bluetooth a 
volitelným GPS.

Recon pocket PC
Lehký a odolný kapesní počítač na platformě Windows Mobile. Obsahuje 
seriový port a bluetooth. Na tomto počítači je možné pracovat pouze s 
verzí Field-Map LT (více informací v kapitole Field-Map software).

Váha:  490 včetně baterií
Rozměry:  16,5 x 9,5 x 4,5 cm
Zdroj:  3800 mAh NiMH akumulátor (12-30 hodin)
Rozsah teplot:  -30°C až +60°C
Odolnost:  IP 67
Processor:  200-400 MHz Inter XScale 
Paměť:  64-128 Mo SDRAM
Display:  240 x 320 pixelů (1/4 VGA)

Počítače



TruePulse

 Váha:  220 g
 Rozměry:  12 x 5 x 9 cm
 Zdroj:  2x AA baterie
 Rozsah teplot:  -20 až +60°C
 Odolnost:  IP 54
 Přesnost vzdálenosti:  ±30 cm
 Přesnost sklonu:  ±0.25°
 Přesnost azimutu:  ±1 °
 Rozsah vzdálenosti:  do 1 000m

Kompaktní a lehký dálkoměr a sklonoměr kombinovaný s kompasem. 
Komunikace je zajištěna přes bluetooth nebo seriový kabel.

Jednotlivé přístroje
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 Váha:  1000 g
 Rozměry:  15.2 x 6.4 x 12.7 cm
 Zdroj:  2x AA baterie (20 hodin)
 Rozsah teplot:  -30 až +60°C
 Odolnost:  IP 67
 Přesnost vzdálenosti:  3 - 5 cm
 Přesnost sklonu:  0.1°

 Rozsah vzdálenosti:  do 575 m

Forest Pro
Odolný a vodotěsný laserový dálkoměr a sklonoměr.

Dálkoměry, sklonoměry a kompasy

Impulse
Odolný a vodotěsný laserový dálkoměr a sklonoměr. Vypínání foliage 
filtru umožňuje měření na povrchy, které odrážejí světlo jen omezeně, 
např. povrchy stromů.

 Váha:  1000 g
 Rozměry:  15.2 x 6.4 x 12.7 cm
 Zdroj:  2x AA baterie (20 hodin)
 Rozsah teplot:  -30 až +60°C
 Odolnost:  IP 67
 Přesnost vzdálenosti:  3 - 5 cm
 Přesnost sklonu:  0.1°

 Rozsah vzdálenosti:  do 575 m



TruePulse 200 TruePulse 200 B TruePulse 360 TruePulse 360 B
Měření HD, VD a vzdálenosti po sklonu ■ ■ ■ ■
Sklon a výška ■ ■ ■ ■
Měření azimutu ■ ■
Měření délky linie ■ ■
Pokročilé měřící funkce ■ ■ ■ ■
Obsahuje seriový port ■ ■ ■ ■
Obsahuje bluetooth ■ ■

Impulse 100 Impulse 200 Impulse 200 LR Impulse 200 XL Impulse XL Forest Pro
Měření výšky, 
HD, VD a INC ■ ■ ■ ■

Měří také bez reflektoru ■ ■ ■ ■ ■
Do vzdálenosti 250 m ■ ■
Do vzdálenosti 500 m ■ ■
Do vzdálenosti 1000 m ■ ■
Obsahuje seriový port ■ ■ ■ ■ ■

Volitelný dalekohled s měřítkem umožňuje měření průměrů kmene ve 
vyšších výškach. Dalekohled obsahuje zoom. 

Přesnost měření průměrů závisí na vzdálenosti a zoom faktoru. Obvykle 
se přesnost pohybuje kolem 1-2 cm pro průměry kolem 30-50 cm. 
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Dálkoměry, sklonoměry a kompasy

Dalekohled s měřítkem

 Váha: 460 g
 Rozměry:  27 x 4 cm
 Zoom:  1.5x - 4x
 Rozsah teplot:  -30 až +60°C
 Přesnost průměrů:  3%

Relaskop Criterion RD 1000
Intenzitu osvětlení stupnice uvnitř objektivu je možné regulovat. 
Relaskop obsahuje přídavné zvětšovací sklo pro situace, kdy je 
vyžadována vetší přesnost měření.

Váha: 550 g
Rozměry: (7 cm x 5 cm x 16.5 cm)
Rozsah teplot: -30º C až +60º C
Zdroj: 3.0 V
Přesnost průměrů: ± 6 mm ve vzdálenosti 24 m
Přesnost sklonu: ±0.1º
Přesnost výšky: 3 cm
IP: 54



MapStar Angle Encoder
Elektronický úhloměr MapStar počítá otočný horizontální úhel, který 
může být referencován do jakéhokoli požadovaného bodu nebo směru. 
Jednou z hlavních výhod MapStar Angle Encoderu je neovlivnitelnost 
přístroje lokální magnetickou interferencí.

Váha: 1600 g
Rozměry:  11 x 10 x 6,5 cm
Zdroj:  2 baterie typ C (7 hodin)
Rozsah teplot:  -30 až +50°C
Odolnost:  IP 54
Přesnost azimutu:  0,1° (monopod) - 0,05° (tripod)
Minimální úhel:  0,01°

Jednotlivé přístroje
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MapStar Compass Module II
MapStar compass module může být bezproblémově propojen s 
laserovým dálkoměrem (LTI) a přes seriový port s počítačem.

Váha:  570 g
Rozměry:  31 x 5 x 2.5 cm
Zdroj:  2 AA baterie (16 hodin)
Rozsah teplot:  -30 až +50°C
Odolnost:  IP 54
Přesnost azimutu:  +/- 0.3 °
Minimální úhel:  0.01°

Dálkoměry, sklonoměry a kompasy



SX Blue II GPS
GPS s velmi dobrým výkonem v lesnictví, kde je příjem GPS signálu 
problémový kvůli korunovému zápoji. Přístroj pracuje s WAAS, EGNOS 
a MSAS. 

Váha:  464 g včetně baterie
Rozměry:  14,1 x 8,0 x 4,7 cm
Zdroj:  Li-ion baterie (10 hodin)
Odolnost:  IP 67
DGPS Horizontální přesnost:  < 60 cm 2dRMS, 95% spolehlivost
Horizontální přesnost:  < 2,5m  2dRMS, 95% spolehlivost
Váha antény (bez kabelu):  79 g
Rozměry antény:  5.5 cm. x 2.2 cm 

Garmin 60 CSx
GPS se seriovým i USB rozhraním, slotem na externí microSD kartu, 
barometrickým výškoměrem a elektronickým kompasem.

Magellan Mobile Mapper
GPS a PDA v jednom. Obsahuje bluetooth, slot na SD kartu a dotykovou 
obrazovku.

Váha:  224 g
Rozměry:  6,4 x 14,6 x 2,9 cm
Zdroj:  2 AA baterie (10 hodin)
Odolnost:  IP X7
Display:  320 x 240 pixelů

Váha:  213 g
Rozměry:  6,1 x 15,5 x 3,3 cm
Zdroj:  2 AA baterie (18 hodin)
Odolnost:  IP X7
Datová karta:  64 MB microSD
Display:  160 x 240 pixelů
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GPS



Výtyčka
Výtyčka se používá společně s odrazkou pro měření laserovým 
dálkoměrem.

 Váha:  400 g
 Délka:  2 m
 Přepravní délka:  1 m

Kruhová odrazka
Kruhová odrazka s železnou objímkou. S pomocí této odrazky lze měřit 
laserem na vzdálenost do 50-60 m.

 Váha:  110 g
 Rozměry:  9 cm průměr

 Váha:  180 g
 Rozměry:  6 cm průměr 8 cm výška

Válcová odrazka
Válcová odrazka se používá na vytyčování referenčních bodů, protože  
je na ní možno měřit ze všech stran. Typická maximální vzdálenost 
měření na tuto odrazku je 30-40 m.

 Váha:  42 g
 Průměr:  2 cm

Vodováha
Vodováha pro upevnění na výtyčku.

Jednotlivé přístroje
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Teleskopická výtyčka
Výška odrazky může být nastavena až do 4,6 m.

 Váha:  2800 g
 Maximální délka:  4,6 m
 Minimální délka:  1,50 m

 Váha:  490 g
 Rozměry:  7 x 5 cm

Prism
Odrazný terč lze použít při měření až na vzdálenost 200 m.

 Váha:  145 g
 Délka:  18 cm

Adaptér na teleskopickou výtyčku
Prodlužovací tyčka na teleskopickou výtyčku.
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Stativ Gitzo Mountaineer 6X
Lehký a odolný karbonový stativ s přídavným systémem pro vyrovnání 
vodováhy.

 Váha:  1370 g
 Minimální výška:  65 cm
 Maximální výska:  161 cm
 Možná zátěž:  12 kg

Monopod Manfrotto 691B
Odolný monopod s gumovou rukojetí a rychloupínacím systémem. 

 Váha:  780 g
 Minimální výška:  67 cm
 Maximální výška:  161 cm
 Maximální zátěž:  12 kg

Harness
Harness je hliníková sklopná konstrukce na nošení polního počítače. 
Umožňuje pohodlnou práci s počítačem v terénu.

 Váha:  2300 g
 Rozměry:  60 cm

 Váha:  280 g
 Rozměry:  21 x 12 cm

Rám na PDA
Pomocí rámu je možné připevnit PDA k monopodu a připojit ho k 
seriovému portu měřících zařízení.

Jednotlivé přístroje
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Rám na počítač Armor X10 (bez port replikátoru)
Rám umožňuje přichycení počítače k monopodu nebo stativu. Otočný 
kloub usnadňuje nastavení sklonu obrazovky počítače a tím zlepšuje její 
čitelnost.

 Váha:  1300 g
 Rozměry:  43 x 28 cm

 Váha: 444 g
 Výška: 22 cm

Hlava na laser TruPulse
Hlava na monopod pro uchycení laserového dálkoměru TruePulse.

 Váha: 1 260 g

Rám na počítač Panasonic CF U1
Sklopný rám na ultra mobilní počítač Panasonic. Na obrázku je rám 
namontován na monopodu. Monopod není součástí rámu.

Rám na počítač Armor X10 (včetně port replikátoru)
Rám obsahující port replikátor se dvěma COM porty.

 Váha:  1500 g
 Rozměry:  43 x 28 cm

Rám na počítač Dolch
Rám na počítač Dolch a jiné kompatibilní počítače.

 Váha:  1500 g
 Rozměry:  43 x 28 cm
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Port replikátor pro počítače Armor
Lehký univerzální port replikátor nabízí způsob jak k počítači přidat 
COM, USB, VGA a PS/2 porty.

 Váha:  200 g
 Rozměry:  58 x 91 x 20 mm
 Odolnost:  IP 50
 Standard:  RoHS a Lead-free

 Váha:  250g (2 kusy)
 Rozměry:  6 x 5,5 x 2,5 cm
 Zdroj:  1 AA baterie (20 hodin)
 Baud rate:  4800
 Data bits:  8
 Stop bits:  1
 Parity:  none

Bluetooth seriový adaptér
Umožňuje bezdrátově propojit zařízení pracující na seriovém portu až 
do vzdálenosti 100m.

 Váha:  16 g
 Délka:  22 cm

 Váha:  28 g
 Délka:  30 cm

 Váha:  38 g
 Délka:  60 cm

 Váha:  28 g
 Délka:  60 cm

Kabel 4 pin LTI - 4 pin LTI
Kabel propojující laserový dálkoměr s elektronickým kompasem.

Kabel 4 pin LTI - DB9 pin (COM)
Kabel propojující elektronický kompas s polním počítačem.

Kabel 3 pin LTI - DB9 pin (COM)
Kabel propojující bluetooth adaptér s polním počítačem.

Kabel 3 pin LTI - 3 pin LTI
Kabel propojující bluetooth adaptér s elektronickým kompasem.

Jednotlivé přístroje
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 Napětí:  14,4 V
 Kapacita:  5,2 Ah
 Váha:  400 g
 Rozměry:  76 x 65 x 37 mm

Externí dobíjecí baterie
Externí Lithium-ion baterie umožňuje pracovat s polním počítačem celý 
den bez nutnosti dobíjení.

 Váha:  165 g
 Kapacita:  2,4 Ah

Interní baterie pro polní počítače
Baterie pro počítače Armor X10, Armor M10 a Hammerhead.

 Váha:  650 g
 Kapacita:  5 Ah
 Napětí:  14,8 V

Externí dobíjecí baterie pro počítač Dolch
Externí baterie pro počítač typu Dolch.

 Váha: 207 g

Panoramatická hlava na stativ
Usnadňuje práci s měřícími přístroji v terénu. Hlavu je možné jednoduše 
natočit a zaaretovat.

 Váha:  76 g

Přechodka na TruPulse Laser
Adaptér na uchycení laseru TruPulse. Konverze mezi 5/8” a ¼ -20”

 Váha:  120 g

Úchyt na GPS
Pomocí úchytu je možné připevnit GPS k elektronickému kompasu 
MapStar.
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Pouzdro na celou technologii
Vyrobeno z nepromokavé tkaniny, pouzdro chrání sestavenou sadu 
před prudkým deštěm. Dodává se s ramením popruhem.

 Váha:  300 g
 Rozměry:  87 x 55 cm
 Odolnost:  nepromokavý

 Váha:  180 g
 Rozměry:  36 x 29 cm

Pouzdro na polní počítač
Vyrobeno z nepromokavé tkaniny, pouzdro chrání počítač před vodou 
a poškrábáním. Dodává se s ramením popruhem.

Kapsa na externí baterie
Kapsa se připevňuje k rámu na počítač pomocí pásků s přeskami.

Pouzdro na válcovou odrazku
Pouzdro chrání odrazku před poškrábáním.

 Váha:  60 g
 Rozměry:  13 x 9 x 4 cm

 Váha:  60 g
 Rozměry:  13 x 9 x 4 cm

Jednotlivé přístroje
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Co je to IP

Druhá číslice v IP kódu Detaily
0 bez ochrany, zařízení není nijak chráněné proti vniknutí vody
1 ochrana proti kapající vodě
2 ochrana proti kapající vodě i při vychýlení krytu o 15°
3 ochrana proti vodní mlze
4 ochrana proti stříkající vodě
5 ochrana proti tryskající vodě
6 ochrana proti silně tryskající vodě
7 ochrana proti dočasnému ponoření
8 ochrana proti trvalému ponoření

První číslice v IP kódu Detaily
0 bez ochrany, zařízení není nijak chráněné
1 ochrana proti vniknutí předmětu o velikosti větší než 50mm
2 ochrana proti vniknutí předmětu o velikosti větší než 12,5mm
3 ochrana proti vniknutí předmětu o velikosti 2,5mm
4 ochrana proti vniknutí předmětu o velikosti 1,0mm
5 zařízení je částečně prachotěsné
6 zařízení je plně prachotěsné

Stupeň zabezpečení přístroje se označuje písmeny IP (International Protection), za kterými následují dvě 
číslice a případně doplňkové písmeno. 

První číslice popisuje stupeň ochrany přístroje proti vniknutí cizích předmětů, druhá číslice popisuje 
stupeň ochrany proti vniknutí vody.

Číslice vyjadřují shodu s podmínkami uvedenými v následující tabulce. Pokud výrobce neuvádí možnou 
míru poškození, je číslice v kódu nahrazena písmenem X.
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Kontakty

Kde nás najdete
IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o. 
254 01 Jílové u Prahy, Česká Republika
tel.: +420 2 4195 0607
fax: +420 2 4195 1205
e-mail: info@ifer.cz
http://www.field-map.com



EVROPA
Francie, Belgie, Lucembursko

Mr. Petr Muller
70000 Vesoul, France
e-mail: petr.muller@ifer.cz
tel.: +33 (0)6 48 32 80 94
 
Rusko

Mr. Anatolij Ivanov
141280 Moskovskaja oblast, 
Russia
e-mail: Ivanov-83@mail.ru
tel.: +79265653437
 
Španělsko, Portugalsko

Mrs. Ana Maria Russova
IFER-MMS
254 01 Jílové u Prahy, 
Czech Republic
tel.: +420 2 4195 0607
fax: +420 2 4195 1205
e-mail: anamaria.russova@ifer.cz
http://www.field-map.com

Itálie

Mr. Alan Zambarda
IFER-MMS
254 01 Jílové u Prahy, 
Czech Republic
tel.: +420 2 4195 0607
fax: +420 2 4195 1205
e-mail: alan.zambarda@ifer.cz
http://www.field-map.com
 
Ukrajina

Dr. Igor Buksha
Kharkov, Ukraine
e-mail: buksha@uriffm.org.ua
 
Ostatní Evropa

Mr. Michal Novotný
IFER-MMS
254 01 Jílové u Prahy, 
Czech Republic
tel.: +420 2 4195 0607
fax: +420 2 4195 1205
e-mail: michal.novotny@ifer.cz
http://www.field-map.com
 

ASIE
Malajsie

Mr. Rames A. Bala
IshanTech (M) Sdn Bhd
Suite W-9-11, Menara Melawangi,
Amcorp Trade Center,
No.18, Jalan Persiaran Barat,
46050 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia
tel: +603 7957 8471
fax: +603 7957 9471
e-mail: rames@ishantech.net
http://www.ishantech.net

Ostatní Asie

Mr. Michal Novotný
IFER-MMS
254 01 Jílové u Prahy, 
Czech Republic
tel.: +420 2 4195 0607
fax: +420 2 4195 1205
e-mail: michal.novotny@ifer.cz
http://www.field-map.com
 

JIŽNÍ AMERIKA
Peru

Mr. Jorge Mattos Olavarría
MAP GEOSOLUTIONS
Jr. Rodolfo Rutté 145
Magdalena del Mar, Lima 17
Lima, Perú
tel.: 00511 9950 630 22
e-mail:  informes@mapgs.com
http://www.mapgs.com
 
Ostatní Jižní Amerika

Mrs. Ana Maria Russova
IFER-MMS
254 01 Jílové u Prahy, 
Czech Republic
tel.: +420 2 4195 0607
fax: +420 2 4195 1205
e-mail: anamaria.russova@ifer.cz
http://www.field-map.com
 

SEVERNÍ AMERIKA
Všechny země

Mr. Michal Novotný
IFER-MMS
254 01 Jílové u Prahy, 
Czech Republic
tel.: +420 2 4195 0607
fax: +420 2 4195 1205
e-mail: michal.novotny@ifer.cz
http://www.field-map.com
 

AFRIKA
Všechny země

Mr. Petr Muller
70000 Vesoul, France
e-mail: petr.muller@ifer.cz
tel: +33 (0)6 48 32 80 94
 

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE

Všechny země

Mr. Michal Novotný
IFER-MMS
254 01 Jílové u Prahy, 
Czech Republic
tel.: +420 2 4195 0607
fax: +420 2 4195 1205
e-mail: michal.novotny@ifer.cz
http://www.field-map.com

Distribuční síť technologie Field-Map
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