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ÚVOD 

 

Intenzivní rozvoj vědy za posledních 100 let otevřel světu více příležitostí pro 

studium a monitorování životního prostředí. Jednou z rychle se rozvíjejících disciplín 

je dálkové snímání (ang. - remote sensing), které se dělí na dvě hlavní větve: 

fotogrammetrie a lidar (ang. – light detection and ranging). Pokud fotogrammetrie 

studuje svět pomoci snímků tak pak díky laserovým technologiím obdržíme mračno 

bodů v trojrozměrným souřadnicovým systému.  

Technologie lidar je hojně využívaná v mnoha aplikacích. Odvozené trojrozměrné 

údaje se pravidelně používají pro digitální modelování terénu a povrchu, což také 

často bývá prvním úkolem v řetězci zpracování laserových dat. Primární metodou pro 

sběr topografických dat a modelování výškových modelů je letecké laserové 

skenování. Zpracování naskenovaných dat však může být náročné v lesích, horninách, 

v úzkých a zakřivených údolích zejména pro letecká data. Kvůli okluzím v takovém 

náročném prostředí v datech často vznikají mezery nebo jejich kvalita je mnohem 

horší.  

V této disertační práci bylo navrhnuto provést mobilní laserové skenování pro 

mapování okolí silnic Moravského krasu a ve Školním lesním podniku Masarykův les 

Křtiny. Moravský kras je jedním z nejdůležitějších krasových oblastí střední Evropy 

s mnoha jedinečnými geologickými rysy, včetně jeskyní a roklin, terén je pokryt 

lesem. 

Mobilní laserová data se liší od leteckých vysokou hustotou bodů a nepravidelným 

jejich rozložením v mračnu. I když mobilní laserové skenování se primárně používá 

ve městech, má potenciál být využito i v lesním prostředí, kde letecký laserový 

paprsek těžko může proniknout skrz hustou vegetaci. 

 

Cíle disertační práce:  

 provést mobilní laserové skenování v přírodním areálu; 

 navrhnout metodu automatického filtrování dat s použitím robustního filtru; 

 generace digitálního modelu terénu z mobilních laserových dat v lesním 

prostředí. 
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1  MATERIÁLY A METODY 

1.1 MOBILNÍ MAPOVÁNÍ 

V této disertační práci, bylo provedeno mobilní laserové skenovaní v Moravském 

krasu a ve Školním lesním podniku Mendelovy univerzity “Masarykův les“ Křtiny 

(dále ML Křtiny). Skenování bylo realizováno skenerem Riegl VMX-450. Data byla 

zpracováná v softwaru OPALS. 

 

1.1.1 Scener Riegl VMX-450  

Mobilní laserový skener RIEGL VMX-450 poskytuje hustá, přesná a bohatá 

mračna bodů i při vysokých rychlostech jízdy. RIEGL VMX-450 obsahuje dva plně 

integrované a kalibrované laserové skenery, IMU a GNSS, volitelný podsystém 

fotogrammetrických kamer a odpovídající balíky softwaru RIEGL. Každý z obou 

laserových skenerů RIEGL VQ-450 poskytuje 360° profily bez mezer. Rychlost 

měření 550 000 m/s a rychlost skenování je až 200 profilů za sekundu pro každý 

skener. Více informaci lze nalézt v [1]. 

Výkonnost měřeni laserových skenerů VQ - 450: 

Efektivní míra měřeni 300 kHz 400 kHz 600 kHz 760 kHz 1.1 MHz 

Max rozsah měřeni 

přirozené cíle ρ ≥ 10 % 

přirozené cíle ρ ≥ 80 % 

 

300 m 

800 m 

 

260 m 

700 m 

 

200 m 

450 m 

 

180 m 

330 m 

 

140 m 

220 m 

Tab. 1 Výkonnost měření laserových skenerů VQ - 450 

Další vlastnosti skenerů: minimální dosah 1,5 m; přesnost 8 mm (stupeň shody 

naměřené veličiny s její skutečnou (pravou) hodnotou); preciznost 5 mm (nazývaná 

také opakovatelnost, je stupeň, do kterého další měření vykazují stejný výsledek). 

 

1.1.2 Software OPALS  

OPALS je program pro orientaci a zpracování dat Leteckého laserového skenování. 

Jedná se o modulární programový systém, který se skládá z malých modulů 

seskupených do balíčků. Program byl vytvořen pracovníky z Technické univerzity ve 

Vídni, Katedry geodézie a geoinformatiky, výzkumné skupiny Fotogrammetrie a 

Dálkového průzkumu Země. 
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Každý OPALS modul je myšlen tak, aby přijal některé vstupní údaje, aplikoval 

sadu algoritmů s určitými parametry, a nakonec produkoval žádaný výstup. 

V disertační práci se používají jenom některé z modulů, které jsou popsání níže [2]: 

Import – načítá vektorové a/nebo rastrová data v ODM pro další použití. Podporuje 

mnoho různých formátů, jako xyz, Las / Laz, shape, GDAL a další. 

AddInfo – vkládá nebo aktualizuje atributy ODM pomoci kombinací existujících 

atributů a/nebo gridových modelů.  

Cell – cílem modulu je odvození rastrového obrazu z vybraných parametrů (min, 

max, průměr atd.) definovaného datového atributu (Z, počet echo, amplituda apod.) 

Grid – odvozuje DMT nebo DMP, s použitím různých interpolačních technik 

(snap, moving planes, moving average apod.) a parametry (velikost mřížky, počet 

sousedů, poloměr vyhledávání apod.) 

Algebra – odvozuje nové síťové datové sady pomoci kombinace více vstupních 

mřížek. Nová mřížka se vypočítá pomocí algebraických vzorců pomocí hodnot 

vstupní sítí.  

RobFilter – cílem modulu je klasifikovat mračna bodů na terénní a ne terénní body 

pomocí robustní interpolace. 

Export – export vektorových dat včetně uložených atributů z ODM do různých 

datových formátů (původní formát, xyz, las, atd). 

Histo – odvozuje histogramy a popisné statistiky (min, max, průměr, rms atd.) pro 

datové sady ODM nebo grid/raster a ukládá výsledky graficky (SVG) nebo číselně 

(XML). 

Shade – odvozuje stínované reliéfní mapy. 

 

1.1.3 Mobilní laserové skenování v Moravském krasu a ML Křtiny 

Moravský kras je umístěn ve východní části České republiky, na sever od Brna 

(Obr. 1). Mobilní laserové skenování se uskutečnilo v květnu 2015, proces zabral 

kolem dvou hodin. Skenování bylo provedeno skenerem Riegl VMX – 450 

zapůjčeným z centra AdMaS. Celková délka dvou snímaných ploch je 3,9 km a 6,1 

km – Suchý a Pustý žleb, s průměrnou šířkou 100 m. První sada dat (Suchý žleb) 

obsahuje 8 LAS souborů (4 z každého skeneru) s různými velikosti od 0,3 do 4,5 GB; 

druhá sada dat (Pustý žleb) obsahuje 12 LAS souborů (6 z každého skeneru) od 0,5 

do 3,5 GB. Z velikosti obdržených dat, je vidět že soubory jsou moc velké, proto 

uloženi i zpracování dat se komplikuje. Další skenování v Moravském krasu bylo 

provedeno v prosinci 2015, a bylo naskenováno území Suchého žlebu. Sada dat 

obsahuje 12 LAS souborů (6 z každého skeneru) od 1,5 do 3,8 GB.   
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Obr. 1 Pustý žleb a Suchý žleb – DMT 5G 

Druhé skenování se uskutečnilo v červnu 2017 ve Školním lesním podniku 

“Masarykův les“ Křtiny (Obr. 2), lesní cesta Hradská. Celý proces trval cca jednu 

hodinu. Sada dat obsahuje 6 LAS souborů od 0,3 do 3 GB.  

 

Obr. 2 Lesní cesta Hradská – DMT 5G 
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1.2 ZPRACOVÁNÍ DAT 

Jak již bylo zmíněno data byla zpracována v softwaru OPALS. Pro vyčištění a 

extrakci terénních bodů z mračna bylo použito kombinace několika filtrovacích 

metod. Nejdříve se použilo ředění bodů, a nakonec robustní filtr. Robustní filtr je 

jedním z uznávaných metod filtrace terénních a ne-terénních bodů. Jeho cílem byla 

filtrace leteckých dat ve svažitém lesním terénu [3]. Algoritmus robustní filtr nebo 

robustní interpolace integruje odstranění hrubých chyb a interpolací terénu v jeden 

proces. Cílem tohoto algoritmu je vypočítat individuální váhu každého nepravidelně 

distribuovaného bodů takovým způsobem, že modelovaný povrch představuje terén 

[4].  

Postup řešení: [4] 

1. Interpolace modelu povrchu na základě individuální váhy každého bodu (na 

začátku se stanoví stejná váha pro každý bod). 

2. Výpočet hodnot filtru (orientovaná vzdálenost mezi modelovaným povrchem a 

bodem) pro každý bod. 

3. Výpočet nové váhy pro každý bod na základě hodnoty filtru.  

Primárně robustní filtr byl navržen pro zpracování dat leteckého laserového 

skenování. Data z mobilního laserového skeneru představují sebou mnohem větší 

nehomogenní mračno, s nepravidelnou hustotou bodů na metr čtvereční. Proto data z 

MLS by měla být zředěná a vyčištěna před použitím robustního filtrování. Použiti 

robustního filtrování ihned v našem případě nebylo možné, software nemohl 

zvládnout tak velkou hustotu bodů a jejich nepravidelné rozloženi na 1 m2. Střední 

hustota bodů v surovém mračnu je kolem 1000 bodů/m2. V některých oblastech na 

silnici, nebo pokud stromy a jiný lesní porost jsou velmi blízko k mobilnímu skeneru, 

je tohle číslo ještě vyšší – kolem 1500 bodů/m2. Proto bylo aplikováno několik 

filtrovacích kroků pro přípravu dat. Souhrn použité metody je v Tab. 2.  
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OPALS 

modul 
Popis 

Parametry 

Moravský kras 

Masarykův les 

Křtiny 

1 Import Importování MLS dat 

Importování každého LAS zvlášť 

do OPALS odm (opals data 

manager) 

2 Cell Ředění bodů 
min Z-value, mřížka 0.15 x 0.15 

m 

3 Import 

Import ředěných bodů z obou 

skenerů do jednoho odm 

souboru 

import všech odm z kroku 2 do 

jednoho velkého odm 

4 Cell Ředění bodů second min Z-value, mřížka - 1 m 

5 Grid 

Předběžné generování 

DMTRMP založené na výstupu 

z kroku 4 

mřížka 1 x 1 m, interpolace – 

robust moving planes, max počet 

blízkých bodů: 12, rádius hledání 

2 m 

6 Grid 

Předběžné generování 

DMTTRI založené na výstupu z 

kroku 4 

grid 1 x 1 m, interpolace – 

delaunay 

7 Algebra Vyplňování mezer v DMTRMP 
použiti DMTTRI pro vyplnění 

mezer v DMTRMP 

8 AddInfo 
Vytvoření nového atributu v 

mračně bodů 
atribut – normalized Z 

9 Cell Ředění bodů 

2min Z-value, 

mřížka 0.25 x 

0.25 m 

normalizedZ 

<[0.3] m 

2min Z-value, 

mřížka 0.25 x 

0.25 m 

normalizedZ 

<[0.2] m 
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a normalizedZ> 

[-1] m 

a normalizedZ> 

[-0.5] m 

10 Grid 

Předběžné generování 

DMTRMP založené na výstupu 

z kroku 9 

mřížka 0.25x0.25 m, interpolace – 

robust moving planes, max počet 

blízkých bodů: 24, rádius hledání 

2 m 

11 Grid 

Předběžné generování 

DMTTRI založené na výstupu z 

kroku 9 

Grid 0.25x0.25 m, interpolace – 

delaunay 

12 Algebra Vyplňování mezer v DMTRMP 

použiti DMTTRI pro vyplnění 

mezer v DMTRMP, výstupy 

z kroku 10 & 11 

13 Addinfo Obnova atributu atribut – normalized Z 

14 Robfilter 

Robustní filtrování založené 

na výstupu z kroku 3 a 

atributu z kroku 13 

interpolace – 

plane, 

normalizedZ 

<0.3 m 

interpolace – 

plane, 

normalizedZ 

<0.2 m 

15 Grid Konečná tvorba DMT 

robust moving planes, delaunay 

(triangulation) a moving 

paraboloid 

Tab. 2 Zpracování dat  

Velkou kapacitu datových sad je těžké uchovat a zpracovat. Za tímto účelem jsme 

importovali soubory (pro začátek data z každého skenerů zvlášť), jeden po druhém, 

do softwaru OPALS a aplikovali morfologické filtrování (kroky 1 a 2). V každé 0,15 

x 0,15 m mřížce byl vybrán bod s nejmenší výškou, včetně všech odrazů. Nicméně, 

pomoci tohoto filtru se nemůžeme zbavit všech ne terénních bodů. Také hraje roli i 

velikost mřížky – při velikosti 1 x 1 m, mračno bychom moc zredukovali, což by vedlo 

k velké ztrátě cenných dat, obzvlášť v Moravském krasu, kde bylo důležité zachovat 

co nejvíce vlastnosti terénu. Dále ředěné datové sady nyní mohou být spojené do jedné 

sady dat (krok 3) pro další zpracování. 
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V krocích 4 až 8 a 9 až 13 různé kombinace hierarchických interpolací a 

morfologického filtrování jsou aplikováni pro přípravu dat pro robustní filtrování 

(potřebujeme spočítat hodnotu filtru). Před první interpolaci, jsme použili 

morfologicky filtr znovu (krok 4). Nyní, pro každou mřížku 1 x 1 m, jsme zvolili 

druhu nejmenší Z-hodnotu. Cílem tohoto kroku je minimalizovat odlehlé hodnoty 

(šum v datech) a udělat data vice homogenními. Tahle data budou použita pro 

předběžné generování DMT. Poté, dvě interpolační techniky (tj robust moving planes 

a triangulace) jsou aplikováni (grid - 1 x 1 m) (kroky 5 a 6). Pro robust moving planes 

maximální počet bodů použitých pro interpolaci je 12 v poloměru hledání 2 m. 

S použitím kombinace dvou vytvořených mřížek – triangulace a robust moving planes 

jsme vyplnili mezery ve druhé mřížce (DMTRMP) (krok 7), které se ještě objevovaly 

na pozicích stromů (všechny mezery by měly byt vyplněný pro vypočet hodnoty filtru 

podél všeho terénu). Dále, atribut "normalized Z" (hodnota filtru) byl přidán do 

mračna bodů (z kroku 3) odečtením předběžného DMT ze Z-hodnot (krok 8).  

Dále, jsme provedli ještě dvě interpolace, ale s jinými parametry (kroky 9–13). 

Nyní, pro každou (0,25 x 0,25 m) mřížku jsme si vybrali druhou nejmenší výšku a na 

základě atributu „normalized Z“ byla zadaná prahová výška (krok 9). Z důvodu, že 

lokality Moravský kras a ML Křtiny mají rozdílnou terénní sklonitost a vlastnosti, 

tato prahová výška byla různá. V případě Moravského krasu: normalizedZ <[0.3] m a 

normalizedZ> [-1] m; Ve ML Křtiny: normalizedZ < [0.2] m a normalizedZ > 

[- 0.5] m. Tyhle parametry byly stanoveny experimentálně testováním různých 

hodnot a porovnáním výsledků. V případě Moravského krasu, kde je velká sklonitost, 

asymetrická prahová výška byla použita pro zajištění, že za terénní body budou 

považovány všechny body, které jsou nižší než přiléhající rovina. V ML Křtiny bylo 

hodně nízké vegetace proto normalizedZ <[0.2] m. Potom jsme opět interpolovali dvě 

mřížky s velikostí buněk (0,25 x 0,25) m a obnovili atribut "normalized Z" (kroky 10–

13).  

Nakonec bylo použito robustní filtrování založené na výstupu z kroku 3 a atributu 

z kroku 13 s parametry: poloměr hledání 1 m; rovinná interpolace; maximální počet 

iteraci 100; směrodatná odchylka 0.30; v případě Moravského krasu hodnota filtru 

byla stanovena: „normalized Z <0.3 m“, v případě ML Křtiny „normalized Z <0.2 m“. 

Výstupem filtrování je klasifikované terénní mračno bodů, ze kterého lze modelovat 

finální digitální model terénu. Výsledky modelování a diskuse jsou představeny 

v druhé časti tezí.   
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2  EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY 

2.1 MORAVSKÝ KRAS  

2.1.1 Datový soubor květen  

Odfiltrované terénní body se použily pro generování digitálního modelu terénu. 

Nejdříve se podíváme na výsledky filtrování mračen bodů, které jsou uvedeny 

v Tab. 3. 

 
Surové body 

Před robustním 

filtrováním 

Klasifikované 

terénní body 

Suchý žleb 715,244,450 22,021,269 13,090,319 

Pustý žleb 959,079,445 40,884,798 16,873,583 

Tab. 3 Počet bodů před a po filtrování MK kveten 

V Tab. 3 je uveden počet surových bodů, bodů před a po robustním filtrování. 

Filtrované terénní body zabírají v průměru 2 % měřené datové sady. 98 % ostatních 

bodů odfiltrovány za pomoci našeho algoritmu. Průměrná hustota klasifikovaných 

terénních bodů je kolem 33 bodů/m2 (původní hustota bodů dosahovala až 1000 

bodů/m2). Pro interpolace terénu byly použity tři interpolační techniky: robust moving 

planes (DMTRMP), moving paraboloid (DMTMP) a triangulation (DMTTRI). Každý 

DMT je generován ve mřížce 1 x 1 m. Tři různé interpolační techniky byly zvolené z 

důvodu porovnání vlivu interpolačních metod na kvalitu DMT. Výstupní DMT se 

porovnávali s digitálním modelem terénu České republiky 4G. Pro porovnání 

digitálních modelů je zapotřebí mít stejnou velikost mřížky, proto data DMT 4G, kde 

velikost mřížky je 5 m, byly přeinterpolováné metodou “nearest neighbour“ 

v softwaru OPALS na 1 x 1 m. Tab. 4 uvádí rozdíl mezi DMT 4G a DMT 

interpolovanými různými interpolačními technikami.  

Jak lze vidět z Tab. 4, výškové rozdíly mezi DMT 4G a DMTTRI ukazuji nejhorší 

výsledky. Průměrný výškový rozdíl mezi zmíněnými modely je větší než 3 m, když 

mezi ostatními je přibližně 1 m. Tohle svědčí že metoda triangulace není vhodná pro 

generování DMT z MLS dat v této lokalitě. Naplňuje mezery lépe, ale také spojuje 

izolované body, které ovlivňují celkovou přesnost mřížky. Průměrný výškový rozdíl 

mezi DMT 4G a DMTRMP je -0,877 m (Suchý žleb) a -1,415 m (Pustý žleb); V případě 

DMTMP je -0,861 m; -1,343 m respektive. Avšak při DMTMP jsou minimální a 

maximální výškové rozdíly s DMT 4G mnohem větší než u DMTRMP: -138 m a 

+128 m oproti – 35 m a +18 m (dataset Suchý žleb). Tyto výsledky naznačují, že v 
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generovaných DMT se nacházejí odlehlé body, nejvíce u DMTMP. S těchto výsledků 

také lze udělat závěr, že metoda robust moving planes je nejvhodnější pro generování 

DMT v této lokalitě. 

 
Interpolační metoda 

S
u

ch
ý
 

žl
eb

 

Výškový 

rozdíl [m] 

RobMoving 

Planes 

Moving 

Paraboloid 

Triangulace 

 

Min -35.220 -137.717 -44.066 

Max 18.218 127.665 15.909 

Mean -0.877 -0.861 -3.143 

Median -0.336 -0.318 -0.789 

P
u

st
ý
 

žl
eb

 Min -38.187 -122.712 -37.858 

Max 19.610 124.879 29.148 

Mean -1.415 -1.343 -3.886 

Median -0.687 -0.654 -1.490 

Tab. 4 Výškové rozdíly mezi DMT a DMT 4G Suchý a Pustý žleby (květen) 

Na Obr. 3 lze najit grafy porovnání mezi DMT 4G (červená čára) a DMTRMP (zelená 

čára). Na Obr. 21(a) (Suchý žleb) je vidět, že rozdíly mezi daty se zvyšují na okrajích. 

Ve staničení 10–100 m jsou rozdíly mezi výškami menší než 1 m, ale na okrajích se 

blíží 2 m nebo více. Obvykle jsou tyto oblasti pokryty skalkami a také jsou špatně 

dosažitelné pro laserové skenery v hustých lesích. Oblast Pustého žlebu je strmější a 

kamenitější než u Suchého žlebu. Na Obr. 3(d) (Pustý žleb) se ukazuje, že větší rozdíly 

se objevují podél celého profilu. 

 

(a) 
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(d) 

Obr. 3 Porovnání profilů DMT 4G a DMTRMP: (a); Suchý žleb, (d) Pustý žleb 

Dále jsme vygenerovali DMT s mřížkou 0.25 x 0,25 m s použitím stejných 

interpolačních metod. Na Obr. 4 je zobrazeno DMTRMP. 

 

Obr. 4 Suchý žleb stínovaný DMTRMP 0,25 x 0,25 m. 
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Pro ověření přesnosti DMT s mřížkou 0,25 x 0,25 m byly použity zaměřené 

geodetické body (87 bodů) podél silnice, délka zaměřeného profile je kolem 1 km. 

Průměrný výškový rozdíl pro DMTMP je -0,095 m, RMS je 0,105, největší rozdíl je -

0,193 m. Průměrný výškový rozdíl pro DMTRMP je také -0,095 m, RMS je 0,105, 

největší rozdíl je -0,192 m. Pro DMTTRI, průměrný výškový rozdíl je -0,096 m, RMS 

je 0,105, největší rozdíl je -0,192 m. Tyto výsledky ukazují na vysokou kvalitu 

odvozeného DMT v rámci lesní cesty u všech třech interpolačních metod.  

 

2.1.2 Datový soubor prosinec  

Jak již bylo uvedeno, Moravský kras byl skenován dva krát, v květnu a prosinci 

2015. V prosinci 2015 bylo uskutečněno laserové skenování v Suchém žlebu. Data 

byla zpracována stejným algoritmem (Tab. 2).  

 

Dataset Surové body 
Před robustním 

filtrováním 

Klasifikované 

terénní body 

květen 715,244,450 22,021,269 13,090,319 

prosinec 959,079,445 40,884,798 16,873,583 

Tab. 5 Počet bodů před a po filtrování dataset Suchý žleb 

V Tab. 5 vidíme počet bodů před a po filtrování. Počet terénních bodů v prosinci je 

větší, tohle může být způsobeno obdobím bez vegetace, kde laserový paprsek měl více 

šancí proniknout na holou zem.  

Na Obr. 5 můžeme pozorovat výkonnost algoritmu. Na Obr.5(a) jsou zobrazené 

surové body před filtrováním, kde je vidět, že i když se jedná o prosinec, na stromech 

zůstává listí. Na Obr.5(b) jsou zobrazené body po aplikovaném ředění – nejnižší bod 

v 0,15 x 0,15 m mřížce. Taková malá mřížka byla zvolena pro zachování vlastnosti 

mračna a abychom mohly odstranit část bodů a zjednodušit tím pádem zpracování dat. 

Na Obr.5(c) vidíme výsledek aplikování hierarchického robustního filtru – 

klasifikované terénní body, bez vegetace. 
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Obr. 5 Body před a po robustním filtrování (datový soubor prosinec) 

a) Surové body 

b) Po ředění a před robustním filtrováním  

c) Klasifikované terénní body 
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Stejně jako s daty v květnu, byly z dat z prosince vygenerovány tři DMT s velikostí 

mřížky 1 x 1 m a bylo provedeno porovnání z DMT 4G. Po empirické analýze, 

prosincové DMT byly generované s jinými parametry než květnové. Pro robust 

moving planes parametry: počet bodů použitých pro interpolaci je 50 v poloměru 

hledání 3 m. Pro moving paraboloid – číslo bodů použitých pro interpolaci je 150 

v poloměru hledání – 2 m. Pro triangulace byl použit poloměr hledání 3 m. Každý 

DMT je generován ve mřížce 1 x 1 m. V květnových DMT byl poloměr hledání 1,5 

m s nižším počtem použitých bodů. Bylo rozhodnuto, že pro mřížku 1 x 1 m tyto 

parametry měly být větší pro získání kvalitnějšího DMT. Výsledky porovnání dat 

z DMT 4G lze najít v Tab.6. 

 

Suchý žleb Interpolační metoda 

D
at

as
et

 

k
v
ět

en
 

Výškový 

rozdíl [m] 

RobMoving 

Planes 

Moving 

Paraboloid 

Triangulace 

 

Min -35.220 -137.717 -44.066 

Max 18.218 127.665 15.909 

Mean -0.877 -0.861 -3.143 

Median -0.336 -0.318 -0.789 

D
at

as
et

 

p
ro

si
n
ec

 Min -35.590 -144.153 -34.595 

Max 55.579 126.586 56.411 

Mean -0.520 -0.384 -0.986 

Median -0.143 -0.080 -0.294 

Tab. 6 Výškové rozdíly mezi DMT a DMT 4G Suchý žleb (květen a prosinec) 

Z Tab. 6 vidíme, že střední výškový rozdíl z DMT 4G se zmenšil. Například, 

v DMTRMP byl střední rozdíl -0.877 m (dataset květen), v prosinci byl -0.520 m 

(dataset prosinec). Zlepšil se i DMTTRI, jestliže v květnu byl střední rozdíl více než 

3 m, v prosinci byl -0.986 m. Nejlepší výsledek je u DMTMP, kde střední výškový 

rozdíl byl -0.384 m. Takové zlepšení je způsobeno menším vlivem nízkého porostu, 

kterého v prosinci bylo mnohem méně než v květnu a také jinými parametry 

modelování. Vysoké hodnoty min a max jsou způsobené pozůstatkem bodů na 

okrajích DMT.  

Na Obr. 6 vidíme barevnou mapu zobrazující rozdíly mezi DMT 4G a DMTRMP 

z MLS dat (datová sada prosinec). Na mapě vidíme, že největší rozdíly jsou na 

okrajích, kde lze pozorovat jenom částečně interpolované oblasti. V rámci silnice a ve 

většině lesní časti výškový rozdíl je v rozmezí -1 až + 1 m. V některých místech 
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rozdíly sahají až 2-3 m – tohle může být způsobeno větším množstvím skalek v terénu 

a špatnou dosažitelností laserového paprsku. 

 

Obr. 6 Barevná mapa rozdílů mezi DMT4G a DMTRMP Suchý žleb (prosinec) 

Na závěr jsme vygenerovali DMTRMP z velikosti mřížky 0,25 x 0,25 m a použili 83 

bodů pro ověření výškové přesnosti DMT, kde průměrný výškový rozdíl je -0,106 m; 

RMS je 0,113, největší rozdíl je -0,215 m. Vidíme, že se výsledky zhoršili o 1 cm 

v porovnání s DMTRMP v květnu. Pro porovnání bylo použito o 4 body méně, 

z důvodu, že byly mimo vygenerovanou oblast DMT v prosinci.  

 

2.2 MASARYKŮV LES KŘTINY  

Datová sada z Křtin na cestě Hradská obsahovala 438,279,444 milionů bodů. Po 

aplikování hierarchického robustního filtrování jsme vyselektovali 16,093,393 milion 

terénních bodů. Hustota bodů v surovém mračně je kolem 1029 bodů/m2, hustota 

terénních bodů je 26 bodů/m2. Pro generování digitálního modelu terénu byla použita 

metoda robust moving planes a triangulace. Pro začátek jsme vygenerovali DMTRMP 

s mřížkou 0,25 x 0,25 m, poloměr hledání 2 m, počet sousedních bodů 50 a DMTTRI 

s poloměrem hledání 2 m (viz. Obr. 7). Dále se také vygenerovali DMTRMP s mřížkou 
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0,05 x 0,05 m, poloměr hledání 1 m, počet sousedních bodů 30 a DMTTRI s poloměrem 

hledání 1 m. 

 

Obr. 7 DMTTRI, 0.25 x 0.25 m, ML Křtiny 

Pro vyhodnoceni výškové přesnosti modelu byly použité 778 geodeticky 

zaměřených bodů [5] v rámci lesní cesty a jejich okrajů. Průměrný výškový rozdíl je 

-0,245 m; RMS je 0,322, největší rozdíl je -0,838 m. Takové výsledky jsou horší 

v porovnání z Moravským krasem, a jsou způsobeny mnohem horším signálem 

GNSS. I když se očekávalo, že v okolí Masarykova lesu budou lepší výsledky, vidíme 

pravý opak.  

Dále byla zkontrolována část cesty mimo les, s použitím 204 geodetických bodů. 

Průměrný výškový rozdíl je -0,084 m; RMS je 0,118, největší rozdíl je -0,368 m. 

Vidíme, že za podmínky otevřeného prostoru lze dosáhnout přesnosti cca 10 cm, což 

se shoduje i s výsledky dosaženými v Moravském krasu. Celkově datová sada z Křtin 

byla složitější pro zpracování než data z Moravského krasu. Ve Křtinách je hustší 

vegetace, a také měření probíhalo v červnu, tráva a porost kolem silnice nebyly 

vysekánу, proto vznikly i větší výškové rozdíly v DMT. 

DMTRMP z velikosti mřížky 0,05 x 0,05 m byl vytvořen pro porovnání kvality DMT 

lesní cesty s jinými metodami. Pro porovnání, Hrůza a kol. [5] provedli pozemní 

skenování a fotogrammetrické snímkování stejné lesní cesty. Následně byly 
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vyhotovené digitální modely z pozemního skenování a fotogrammetrických dat 

s mřížkou 0,05 x 0,05 m [5]. Dále, pro porovnání, bylo použito 30 geodeticky 

zaměřených profilů (404 bodů). Výsledky porovnání jsou uvedené v Tab. 7. Z tabulky 

lze vidět, že nejhorší výsledky vykazuje mobilní skenování, ale musíme podotknout, 

že fotogrammetrická a pozemní data byla georeferencována pomocí vlícovacích bodů 

[5], což v případě MLS nebylo provedeno. Autoři ve svém článku také publikují 

profily pro porovnání všech metod (viz. Obr. 8). Z Obr. 8 lze vidět, že přesnost 

mobilního mapovaní hodně ovlivnila kvalita GNSS signálu, ale také můžeme 

pozorovat výkonnost našeho filtrování. Na profilech z ostatních dat vidíme pozůstatky 

vegetace a křivka není plynulá, kde naopak křivka MLS (žlutá) vizuálně je podobná s 

křivkou geodetického měření (černá). 

 

Metoda Mean Max Min RMSE 

Mobilní laserové skenování -0,2517 0,0049 -0,8459 0,4228 

Pozemní laserové skenování -0,0396 0,1160 -0,8930 0,1315 

Fotogrammetrie -0,0259 0,0400 -0,4389 0,0658 

DMT 5G 0,1130 0,3539 -0,1469 0,1309 

Tab. 7 Statistické hodnocení vytvořených modelů [5] 

 

 

Obr. 8 Porovnání různých zdrojů dat [5] 
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ZÁVĚR  

 

V současné době automatizace výroby, velký význam má rychlost a jednoduchost 

zpracování geografických údajů. Pří výrobě geoinformačních produktů hodně času 

zabírá manuální kontrola a oprava předzpracovaných dat. Proto se zkoumají způsoby 

pro urychlení produkčních procesů.  

Disertační práce se zabývá mobilním laserovým skenováním v přírodním prostředí. 

Skenování bylo realizováno v Moravském krasu a ve školním lesním podniku 

Masarykův les Křtiny v různém ročním období.  

V této práci je představený plně automatický algoritmus pro generování digitálního 

modelu terénu z mobilních laserových dat pořízených v lesním prostředí. Filtrovací 

algoritmus zahrnuje ředění bodů a hierarchické robustní filtrování. Žádná manuální 

oprava na filtrovaných datech nebyla provedena. Výhodou algoritmu je, že je možné 

provádět úpravu parametrů zpracování v závislosti na lokalitě a geometrii dat, na 

rozdíl od jiných softwarů, kde operátor nemá plnou kontrolu nad procesem. Proto také 

algoritmus lze používat i na datech pořízených pozemním laserovým systémem.  

Po extrakci terénních bodů, následně byly vygenerované digitální modely terénů 

pomocí různých interpolačních metod: robust moving planes, moving paraboloid a 

triangulace. Bylo zjištěno, že nejúčinnější metodou je robust moving planes, nejhůř 

se projevila metoda triangulace. DMT se vygenerovaly s mřížkou 0,05 x 0,05 m; 0,25 

x 0,25 m; 1 x 1 m. Průměrná výšková chyba činí -0,10 m; RMS 0,105 v Moravském 

krasu, a -0,08 m; RMS 0,118 v lesním podniku Masarykův les Křtiny podél silnice.  

Vygenerované DMT v Moravském krasu byly porovnané s Digitálním modelem 

terénu České Republiky 4G. Největší výškové rozdíly se vyskytují na skalních 

místech, které jsou obtížně dosažitelné pro laserový paprsek. Ale i za těchto 

podmínek, střední výškový rozdíl mezi DMT 4G a DMTRMP činí -0,52 m.  

Metoda mobilního laserového skenování může být použita jako doplňková metoda 

k leteckému skenování pro upřesnění digitálních výškových modelů v těžko 

dostupných lokalitách.  

Odvozený digitální model terénu lze použít pro analýzu topografických změn 

terénu a monitorování morfologických struktur, modelování lesních silnic, 

prozkoumání geologických charakteristik a pro extrakce stromu podél cest. Také lze 

provádět mapování lesních cest a monitorování jejich stavu. 
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ABSTRAKT 

 

Disertační práce pojednává o mobilním laserovém skenování a zpracování dat. 

Mobilní laserové skenování bylo realizováno v Moravském krasu v Suchém a Pustém 

žlebu v různém ročním období. Další skenování bylo provedeno ve Školním lesním 

podniku Masarykův les Křtiny. Pro sběr 3D dat byl použit Riegl VMX-450 skener. 

Datové soubory byly zpracovány v softwaru OPALS. Pro extrakci terénních a 

neterénních bodů z laserového mračna byla použita kombinace hierarchické 

interpolace a robustního filtrování. Následně se terénní body použily pro modelování 

digitálních modelů terénů s mřížemi 0.05 x 0.05 m, 0.25 x 0.25 m, 1 x 1 m. Dále 

digitální modely z Moravského krasu byly porovnány s Digitálním modelem reliéfu 

České republiky 4G a referenčními body. Digitální modely z Masarykova lesa Křtiny 

se porovnaly s fotogrammetrickými a pozemními daty. Výšková přesnost odvozených 

DMT je kolem 0.10 m. Vysoká kvalita odvozeného DMT může být použita pro 

monitorování a analýzu terénních změn a morfologických struktur. 

Klíčová slova: laserové skenování, digitální model terénu, mračno bodů, robustní 

filtrování. 

 

ABSTRACT 

 

The doctoral thesis deals with mobile laser scanning and data processing. Mobile 

laser scanning was carried out in the Moravian Karst in Suchy zleb and Pusty zleb at 

various seasons. Further scanning was carried out at the Training Forest Enterprise 

Masaryk Forest Křtiny. The Riegl VMX-450 scanner was used to collect 3D data. The 

data files were processed in the OPALS software. For the extraction of ground and 

non-ground points from the laser cloud, a combination of hierarchical interpolation 

and robust filtering was used. Subsequently, the terrain points were used to model 

digital terrain models with grids 0.05 x 0.05 m, 0.25 x 0.25 m, 1 x 1 m. Furthermore, 

digital models from Moravian Karst were compared with the Digital relief model of 

the Czech Republic 4G and reference points. Digital models from Masaryk Forest 

Křtiny were compared with photogrammetric and terrestrial data. The high accuracy 

of the derived DTMs is about 0.10 m. The high quality of the derived DTM can be 

used to monitor and analyze field changes and morphological structures. 

Keywords: laser scanning, digital terrain model, point cloud, robust filtering 
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