
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

www.uhul.cz  Informace o lesích / Information on Czech Forests

Forest Management Institute, Czech Republic

Metodické principy NIL

Radim Adolt

Analyticko metodické centrum NIL

ÚHÚL, pobočka Kroměříž

Adolt.Radim@uhul.cz

7. října 2015



Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

www.uhul.cz  Informace o lesích / Information on Czech Forests

Forest Management Institute, Czech Republic

� výběrové šetření NIL

� inventarizační síť a plocha

� vyhodnocení NIL (v kostce)

Obsah prezentace
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Existuje více údajů odlišných

z hlediska:

� zdroje,

� použité definice lesa

� časové známky

� způsobu zjištění A

Znáte rozlohu našich lesů?
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Jak zjistit rozlohu lesů ČR?
(� zásobu dříví, průměrné pH půdy pod smrkovými porosty, množství rýhovou 

erozí splavené půdy dle vlastníka �)

� Mapovat lesy porost od porostu?

� Účelnost a nákladová efektivita? 

� Dostatečná aktualizace?

� Tematický záběr a struktura informací?

� Exaktní vyjádření (ne)přesnosti výsledků?



Mapování CORINE (EEA), 2006



Mapování JRC, 2006



Rozdíl mapování CORINE (EEA) a JRC, 2006



Změna lesnatosti 2006/2000 dle mapování JRC
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Plošná šetření, censy

Souhrnné Lesní Hospodářské Plány (SLHP)

� tradiční zdroj informací o lesích na celostátní 
úrovni (státy bývalého východního bloku), 

� omezená možnost aktualizace, tematický záběr, 
správnost (přesnost) výsledků.

Dálkový průzkum Země (DPZ)

� dostatečná aktualizace,

� nákladově efektivnější řešení,

� tematický záběr je velmi omezený,

� (ne)přesnost komplikuje interpretaci.
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Výběrové šetření NIL

Odhad parametru populace na 

základě výběru.

� výběr je nepatrným zlomkem 
celkové velikosti populace

� výběr není ovlivněn subjektivně

� sběr dat NIL probíhá přímo v terénu 
(s možnou podporou DPZ)

� exaktní (matematicko-statistické) 
vyhodnocení (ne)přesnosti

� možné zvýšení přesnosti pomocí 
DPZ (dvoufázový odhad)



Inventarizační síť NIL2



Fotogrammetrická interpretace NIL2
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Sběr dat v terénu

� navigaci na inventarizační bod

� vytyčení prvků inventarizační 
plochy

� mapování objektů (stromy, 
okraj lesa a další)

� uložení popisu objektů 

� kontrolou správnosti                                                           
a integrity dat

Pomocí elektronických přístrojů, které umožňují:



Práce na inventarizační ploše NIL
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Šetření na inventarizační ploše

� rozsah šetření optimalizován 
pro daný požadavek přesnosti

� zjišťováno minimum                               
nutných informací

� prostor pro široký                                                            
tematický záběr NIL

Registrace a popis objektů dle přesně 
daného postupu.



Schéma inventarizační plochy NIL2
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Vyhodnocení 
NIL v kostce I/III

Výpočet odhadů předem 
daných cílových parametrů 
za zpracovávané území 
(stát, kraj, apod.):

� úhrny

� střední hodnoty

� podíly
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Vlastní postup: 

� agregace dat na úrovni 
jednotlivého inventarizačního 
bodu (plochy, traktu)

� dále se pracuje s jedinou 
hodnotou (lokální hustota) pro 
každý inventarizační bod

� agregace lokálních hustot na 
úroveň zpracovávaného území

� výběrová váha každého bodu 
odpovídá rozloze reprezento-
vaného území

Vyhodnocení NIL 
v kostce II/III
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Bodový odhad

� nejpravděpodobnější hodnota 
cílového parametru

� nestranný tj. správný odhad 
bez systematické chyby

Intervalový odhad

� dán spodní a horní mezí

� vyjadřuje nejistotu bodového 
odhadu pro zvolenou 
statistickou jistotu (95 %)

Vyhodnocení NIL 
v kostce III/III
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Děkuji za pozornost.

Radim Adolt

Adolt.Radim@uhul.cz


