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Základy práce v programu ArcGIS – 3D Analyst 

3D Analyst patří do skupiny nadstaveb systému ArcGIS. Jeho sadu nástrojů lze využívat 

v prostředí aplikace  ArcMap nebo v aplikacích  ArcScene a ArcGlobe, které umožňují 

prostorové zobrazení vytvořených modelů.1 Některé funkce jsou shodné s nástroji nadstavby 

Spatial Analyst. Nástroje je možné spouštět pouze z ArcToolBoxu. Nadstavba  3D Analyst 

(podobně jako ostatní sady nástrojů v ArcToolboxu), program ArcScene a ArcGlobe nejsou 

lokalizovány do českého jazyka. 

 

Práce s nadstavbou 3D Analyst v prostředí aplikace ArcMap 

Pracovní prostředí a ovládání programu 

 Kontrola spuštěných nadstaveb: 

 Přizpůsobit – Nadstavby ArcGIS… (3D Analyst) 

 Nastavení zpracování dat: 

 Geoprocessing – Možnosti zpracování prostorových dat… (U operací zpracování 

prostorových dat přepisovat výstupy: ANO, Zpracování na pozadí – Povolit: NE) 

 Nastavte prostředí geoprocessingu: 

 Geoprocessing – Prostředí… 

(Pracovní oblast, Souřadnice výstupu, Rozsah zpracování, Raster Analysis – velikost 

pixelu, maska) – nastavení prostředí geoprocessingu lze provádět také přímo z okna 

každé funkce pomocí tlačítka [Prostředí…] 

 Úprava pracovního prostředí programu: 

Spusťte okno aplikace ArcToolBox a rozbalte paletu nástrojů 3D Analyst Tools 

 Geoprocessing – ArcToolBox  

(okno je vhodné ukotvit vpravo) 

 

                                                 
1 Nelze ale pracovat s body, které mají dvě různé hodnoty výšky (například skalní převisy nebo budovy). 
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Zobrazení vstupních dat 

Pro tvorbu digitálních modelů terénu je možné využít bodových, liniových  

i polygonových vektorových datových vrstev ve formátech souborů SHP (shapefile) nebo 

GDB (geodatabáze). V obou formátech může být informace o výškách uložena jako číselná 

hodnota v atributové tabulce nebo v případě prostorových vektorových souborů (např. 3D 

shapefile) jako třetí souřadnice Z.  

Datové vrstvy do okna aplikací ArcMap, ArcScene nebo ArcGlobe přidáváme ze záložky 

Katalogu nebo pomocí funkce Přidat data.  

Pokud mají být zpracovány seznamy souřadnic a výšek bodů v textovém formátu, musejí 

být nejprve importovány funkcí Soubor – Přidat data – Přidat XY data…2 Podobným 

způsobem lze použít také funkci 3D Analyst Tool – Conversion – From File – ASCII 3D to 

Feature Class.3 Výstupem může být bodový shapefile nebo multipoint shapefile (výhodnější 

formát pro případ, že není třeba pracovat s atributy u jednotlivých bodů). 

Tvorba a zobrazení vektorových modelů terénu 

Vektorové modely terénu jsou označovány zkratkou TIN – Triangular Irregular Network 

(nepravidelné trojúhelníkové sítě). Jejich výhodou je zachování přesnosti polohy a výšky 

zaměřených bodů nebo jiných vstupních dat a dobré přimknutí ke skutečnému terénu. 

Nevýhodou je zalomený tvar následně generovaných vrstevnic (linie se lámou na hranách 

trojúhelníků). 

Pro tvorbu vektorových modelů terénu lze využívat funkci z ArcToolboxu: 

 3D Analyst Tools – Data Management – TIN – Create TIN 

Lze zadat více vstupních datových vrstev: 

- body:  Masspoint – výškové body, které budou tvořit vrcholy trojúhelníkové sítě, 

- linie: Hardline nebo Softline – spojnice, které ovlivní tvar modelu (např. terénní 

hrany), 

                                                 
2 Sloupce hodnot musejí mít záhlaví (např. ID, Y, X, Z) a hodnoty na řádcích musejí být oddělené tabulátorem. 
Identifikační číslo bodu (ID) není povinné, ale s prvky bez identifikátoru nelze provádět některé operace (výběr, 
dotazování, editace, definice relací) – pro tvorbu DMT nejsou identifikační čísla nutná. 
3 V tomto případě nemusí vstupní soubor začínat záhlavím. 
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- plochy (polygony): Hardclip nebo Softclip – plochy, které ohraničí obvod budoucího 

modelu (okolní oblasti oříznou), 

Harderase nebo Softerase – plochy, které ohraničí oblasti (otvory), kde se model 

vytvářet nebude (např. budovy nebo vodní plochy), 

Hardreplace nebo Softreplace – plochy, ve kterých má být výška konstantní (např. 

vodní plochy). 

Označení Hard nebo Soft odlišuje zlomy terénu a plynulou změnu výšky 

v oblasti zadaných prvků. 
 

Pro vytvořený model lze volit různé způsoby zobrazení dat: 

 Vlastnosti vrstvy – [Přidat…] 

- Nadmořská výška (Nadmořská výška plošek zobrazena stupňovanou barevnou 

škálou) – volba barevné škály, počtu tříd, hranic intervalů (Rozsah) a zobrazení 

efektu stínovaného osvětlení ve 2D, 

- Vrstevnice (Vrstevnice zobrazeny stejným symbolem) – volba liniového symbolu pro 

vrstevnice základní a zdůrazněné (indexní),4 volba referenční hodnoty výšky 

vrstevnice (nulové hladiny), intervalu vrstevnic a faktoru indexní vrstevnice 

(zdůrazněnu volíme každou pátou základní vrstevnici), 

- Typy hran (Typ hrany zobrazen jedinečným symbolem), 

- Svažitost (Svažitost plošek zobrazena stupňovanou barevnou škálou), 

- Orientace (Orientace plošek ke světovým stranám zobrazena stupňovanou barevnou 

škálou). 

Vyhlazení vrstevnic lze částečně dosáhnou převodem vektorového modelu na rastrový  

a vygenerováním nových vrstevnic. 

 3D Analyst Tools – Conversion – From TIN – TIN to Raster 

(rozlišení rastru volíme v nastavení Sampling Distance – CELLSIZE skutečná velikost 

pixelu na zemském povrchu) 

 3D Analyst Tools – Raster Surface – Contour 

(volíme interval vrstevnic – Contour interval, případně výšku nulové hladiny – Base 

contour). 

                                                 
4 V okně Výběr symbolů je možné volit vzhled vrstevnic připravený ve stylu ESRI (Contour, Topographic, 
Intermediate a Contour, Topographic, Index). 
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Tvorba a zobrazení rastrových modelů terénu 

Rastrové modely terénu se skládají, podobně jako jiná rastrová data, z jednotlivých 

pixelů uspořádaných do řádek a sloupců, které se v případě uložení výškových dat nazývají 

voxel – jejich číselná hodnota vyjadřuje výšku relativní (nad srovnávací rovinou) nebo 

absolutní (nad hladinou moře). Jsou vhodné pro uložení spojitých, s polohou se plynule 

měnících jevů (nadmořská výška, průměrná teplota nebo srážky). Následně generované 

vrstevnice jsou hladké. Protože se ale jedna hodnota výšky vztahuje k ploše jednoho pixelu, 

dochází ke snížení polohové přesnosti použitých zdrojových dat a podrobnost výsledného 

modelu závisí na zvoleném rozlišení rastru. Pro interpolaci hodnot pixelů na okraji modelu je 

vhodné do výpočtu zahrnout i body za hranicí zájmového území. Výstupní velikost pixelu (tj. 

rozlišení rastru) volíme podle nejnižší přesnosti vstupních dat (interpolací nelze přesnost 

zvyšovat). 

 

Pro interpolaci rastrového modelu lze využívat tyto funkce z ArcToolboxu: 

 3D Analyst Tools – Raster Interpolation – Natural Neighbor 

(jednoduchá a rychlá metoda vhodná pro velké množství vstupních bodů, které jsou 

správně navoleny na terénní kostře, hodnotu pixelu převezme z výšky nejbližšího bodu, 

nelze použít definici masky pro zájmové území – výstup je vždy obdélníkový), 

 3D Analyst Tools – Raster Interpolation – IDW 

(hodnotu pixelu vypočte na základě výšek bodů v nejbližším okolí a inverzních vah 

vzdáleností, výsledný model obsahuje lokální výstupky a poklesy, není příliš hladký), 

 3D Analyst Tools – Raster Interpolation – Spline 

(model je vytvářen proložením křivek vstupními body, vzniká hladký povrch, výsledek 

je vhodný pro generování vrstevnic, lokální minima a maxima vzniknou i v případě, že 

nejsou ve vstupních datech, volba Spline type umožňuje vytvářet hladké – 

REGULARIZED nebo více členité – TENSION povrchy), 

 3D Analyst Tools – Raster Interpolation – Spline with Barriers 

(umožňuje zadat linie, na kterých vzniknou v modelu terénu zlomy), 

 3D Analyst Tools – Raster Interpolation – Kriging 

(využívá statistických funkcí, nástroj není vhodný pro tvorbu modelů terénu). 
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Při použití funkcí IDW a Spline with Barriers lze pomocí liniové vrstvy pro výpočet 

modelu definovat bariéry (terénní zlomy) – nelze ovšem zadávat horní a spodní hranu 

terénního stupně. Linie nemusejí mít známé výšky.  

 3D Analyst Tools – Raster Interpolation – Topo to Raster 

(vhodná metoda při použití vrstevnic jako vstupních dat, do výpočtu modelu lze 

zahrnout i další terénní tvary – body, linie i plochy, pouze body mají povinnou hodnotu 

výšky, pro vstup nelze používat 3D prostorové soubory s výškovou souřadnicí Z – 

hodnota výšky musí být uložena v atributové tabulce) 

Ve vstupních prvcích lze rozlišovat tyto typy: 

- výškový bod (PointElevation), 

- vrstevnice (Contour), 

- vodní tok (Stream) – linie bez hodnoty výšky (musí být orientována ve směru spádu), 

- pokles (Sink) – bod s hodnotou výšky (při interpolaci budou poklesy zachovány), 

- hranice (Boundary) – polygon, který vymezuje oblast pro vznik rastru, 

- vodní plocha (Lake) – plocha bez hodnoty výšky (v této oblasti bude mít model 

konstantní výšku – nejnižší nalezenou na hranici dané plochy), 

- sráz, útes (Cliff) – terénní zlom bez hodnoty výšky (linie musí být orientovaná – 

oblast vpravo od linie bude výše než oblast vlevo), ani v tomto případě nelze volit 

horní a dolní hranu terénního stupně, 

- odepřeno (Exclusion) – plochy vyloučené z výpočtu (hodnoty výšek z těchto oblastí 

nebudou použity), 

- pobřeží, břeh (Coast) – vytvoří plynule se svažující pobřežní pás. 

 

V dalších nastaveních je vhodné volit: 

- Margin in cells – přesah pro interpolaci hodnot pixelů na okraji modelu (velikost 

přesahu za hranicí modelu v pixelech), 

- Drainage enforcement: ENFORCE – odstranění poklesů v předpokládaných korytech 

vodních toků, 

- Primary type of input data: CONTOUR – základní typ vstupních dat (vrstevnice), 

- Tolerance 1 – maximální velikost odstraňovaných poklesů (volíme polovinu intervalu 

vstupních vrstevnic). 
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Pro získání prostorového dojmu v rovinném 2D zobrazení je možné vygenerovat 

stínovaný povrch terénu: 

 3D Analyst Tools – Raster Surface – Hillshade  

Pokud chceme dodatečně omezit oblast pro zobrazení vytvořeného rastru (např. po 

interpolaci metodou Natural Neighbor), použijeme funkci: 

 Spatial analyst Tools – Extraction – Ectract by Mask5 

 

Zobrazení prostorových modelů v prostředí aplikace ArcScene 

 Pro prostorové zobrazení dat v programu ArcScene je třeba mít k dispozici alespoň 

jednu datovou vrstvu (model terénu) s informacemi o výškách. Ostatní datové vtstvy 

(vektorové i rastrové) mohou tyto informace přebírat. Pouze data, která obsahují souřadnici 

Z (např. 3D shapefile), nepotřebují pro zobrazení v prostoru model terénu. 

 

Pro pohyb v okně s modelem terénu nejčastěji použijeme nástroj: 

 Navigate (první na paletě nástrojů Tools) – levé tlačítko myši  pro otáčení modelu, 

kolečko myši pro přiblížení modelu a přidržením prostředního tlačítka myši (kolečka) 

model posouváme. Pokud přestane být model při větším přiblížení snadno ovladatelný, 

je vhodné zobrazit celek a znovu zvolit potřebný detail. 

Abychom dosáhli kvalitního prostorového zobrazení, je vhodné provést tato nastavení:  

 View – Scene Properties – General 

- Vertical Exaggeration (zvýraznění výšek) – koeficient, kterým se násobí převýšení 

v modelu pro zřetelnější zobrazení výškových poměrů.6 

- Background color – barva pozadí pohledového okna (např. blankytně modrá) 

 Vlastnosti vrstvy – Base Heights 

- Elevation from surfaces: Floating on a custom surface  
(nastavení zdrojové vrstvy s informacemi o výškách – model terénu)7 

                                                 
5Funkce je k dispozici ve skupině nástrojů Spatial Analyst Tools – pro jeho použití je třeba příslušná licence.  

6 Toto nastavení lze provádět také pro každou vrstvu samostatně, viz Vlastnosti vrstvy – Base Heights – 

Elevation from features: Use elevation values in the layer’s features – Factor to convert layers to scene units. 
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 Vlastnosti vrstvy – Rendering 

- Effects: Shade areal features relative to the scene’s light position: ANO  

(na vymodelované prvky bude použito stínování  podle aktuálního nastavení 

osvětlení scény) 

- Optimize: Quality enhancement for raster images: High  

(pro digitální ortofoto, rastrové mapy nebo modely terénu nastavíme vysokou 

kvalitu vykreslování rastrů) 

Pro rastrové modely terénu lze nastavovat různé způsoby zobrazení: 

 Vlastnosti vrstvy – Nastavení symbolů – Klasifikovaný 

- pixely se rozdělí na základě výšek do zvoleného počtu tříd podle nastavených hranic 

jejich intervalů 

- pro zobrazení hypsometrie (přiřazení barev k intervalům) lze volit z různých 

barevných škál 

 Vlastnosti vrstvy – Nastavení symbolů – Roztažený 

- barvy se k hodnotám pixelů (jejich výškám) přiřadí podle zvoleného typu roztažení  

- pokud je pořadí barev nevhodné, použijeme přepínač Převrátit 

 

Pokud dochází ke vzájemnému prolínání modelu terénu a vektorových vrstev tak, že 

působí rušivě, lze celou datovou vrstu s modelem posunout o zadanou hodnotu níže pomocí 

nastavení: 

 Vlastnosti vrstvy – Base Heights 

Layer offset: Add a constant elevation offset in scene units (zadáme zápornou hodnotu). 

Dále je možné měnit nastavení osvětlení scény: 

 View – Scene Properties – Illumination 

- Azimuth – směr osvětlení (standardně  315°, tj. ze SZ), 

- Altitude – výška Slunce nad horizontem (standardně 30 – 50°), 

- Contrast – nastavení kontrastu ovlivní rozdíly mezi osvětlenými plochami a plochami 

ve stínu (standardně 50%). 

                                                                                                                                                         
7 Pokud je již koeficient pro zvýraznění převýšení nastaven ve vlastnostech scény (Scene Properties), musí být 
v okně pro nastavení vlastností vrstvy (záložka Base Heights) v bloku Elevation from features zvoleno No 
feature-based heights. 


