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Anotace 

 Diplomová práce se zabývá tématem rozšířené reality. Tuto málo známou 

technologii představuje a prezentuje její aplikační potenciál. Čtenář se zde postupně dozví 

o hardwaru a softwaru pro tuto technologii a jsou mu prezentovány zajímavé aplikace 

z oblasti rozšířené reality. Z praktického hlediska se práce zaměřuje na vytvoření návodu 

pouţití hasicího přístroje v krizových situacích, který se hodí pro prezentační účely 

při poţárním bezpečnosti, či jako ukázka pro děti na základní škole. V průběhu řešení jsem 

byl kontaktován profesionální firmou zabývající se revizemi protipoţární techniky 

a výstupy mé práce se tak rozrostly o návody pro revizního technika. Ve zpracovaném 

návodu popisuji jednotlivé kroky potřebné pro revizi hasicího přístroje. Návod je součástí 

navrhovaného systému pro podporu práce revizního technika. Sama diplomová práce 

obsahuje prvky rozšířené reality. 

Klíčová slova: Rozšířená realita, marker, 3D model, hasicí přístroj, revize protipoţárních 

prvků  

Summary 

The dissertation thesis deals with the topic of augmented reality. This not very well-known 

technology is represented and presented by its application potential. The reader learns 

about the hardware and software for this technology step by step. Also an interesting 

applications in the field of augmented reality are introduced. From a practical point of 

view, this work focuses on creating an operating instructions for an extinguisher used in 

critical situations, that would be either suitable for presentation purposes, such as for fire 

safety, or as a demonstrative aid for children at elementary school. In the course of writing, 

I had been contacted by a professional company engaged in fire-fighting techniques. This 

added a great value to my work as it had been extended with tutorials from the professional 

revision technician. In the processed operating instructions sheet the steps required for the 

revision of the extinguisher are described. This sheet is also a part of the proposed system 

for support of the work of the review technician. The thesis itself contains the elements of 

augmented reality. 

Keywords: Augmented Reality, Marker, 3D Model, Fire-extinguisher, inspection of the 

anti-fire elements 
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Seznam použitých zkratek 

3D   Trojdimenzionální svět 

AR   Augmented Reality (Rozšířená realita) 

ARML  Augmented Reality Markup Language (Skriptovací jazyk pro AR) 

CAD   Computer-aided desig (Počítačem podporované projektování) 

CES   Consumer Electronics Show (Veletrh spotřební elektroniky) 

DVI Digital Visual Interface (Rozhraní slouţící pro přenos obrazu mezi 

počítačem a zobrazovacími zařízeními) 

ERP Enterprise Resource Planning (Software pro účetnictví a související 

procesy) 

FBX  Filmbox (Souborový formát) 

GB GigaByte (Jednotka kapacity paměťových medií) 

GPS Global Position Systém (Globální poziční systém) 

HD High-Definition (Vysoké rozlišení) 

HDMI   High-Definition Multi-media Interface (Digitální rozhraní) 

HITLab  Human Interface Technology Laboratory 

HMD   Head-mounted display (Projekční helma) 

HUD   Head-up display (Projekční displeje např. na sklo) 

IPx   Stupnice odolnosti krytí proti prachu a vodě elektrospotřebiče  

LCD   Liquid Crystal Display (Displej s kapalnými krystaly) 

MB   MegaByte (Jednotka kapacity paměťových medií) 

Mpx   Počet obrazových bodů (pixelů) 

NASA   Národní úřad pro letectví a kosmonautiku 

QR kód  Quick Response (Druh identifikátoru)  

RAM   Random Access Memory (Operační paměť počítače) 



 

 

RFID   Radio Frequency Identification (Identifikace pomocí rádiové 

frekvence) 

SAP   Systémy, aplikace a produkty ve zpracování dat 

WQVGA  Rozlišení displeje 480x272  
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1 Úvod 

V dnešní době se rozšířená realita (Augmented Reality, dále AR) dostává 

do podvědomí čím dál tím vyššího počtu lidí. Běţný uţivatel si přitom ani neuvědomí, 

v kolika aplikacích se jiţ s AR setkal a nedokáţe si uvědomit její plný potenciál. Tato 

práce má za cíl technologii vysvětlit a ukázat.  Popíše hardware a software, který je potřeba 

k této technologii. Ukáţe její aplikační potenciál v různém odvětví. V práci také popisuji 

princip fungování AR.  

 Jeden z cílů této práce je vytvořit návod v AR, který bude zaměřen na pouţití 

hasicího přístroje běţným uţivatelem a návod pro revizního technika, který má za úkol 

provádět kontroly hasicích přístrojů. Během práce jsem vytvořil 3D model hasicího 

přístroje ve vybraném 3D modelačním softwaru. Následně jsem tento model převedl 

do AR. Pro převedení 3D modelu do AR byl předem vybrán nástroj od firmy Metaio. 

Návod pro běţného uţivatele by měl slouţit zejména pro prezentační účely. Například pro 

různá školení poţární bezpečnosti, nebo pro seznámení dětí s hasicím přístrojem. Uţivatel 

si můţe prohlédnout, co je třeba k aktivaci hasicího přístroje atraktivnější formou, neţ je 

tomu na papíře či obrázku na hasicím přístroji. Návod pro revizního technika obsahuje 

jednotlivé kroky, které při kontrole hasicího přístroje musí technik vykonat. Tento návod 

bude součástí celého systému pro podporu práce revizního technika. Navrţený systém 

vzešel z návštěvy a podání poţadavků jednatele firmy Pyrex, která se zabývá prodejem 

a revizí protipoţárních prvků.  

 Povaţoval jsem za vhodné, aby práce orientována na AR, sama obsahovala 

interaktivní prvky. Neţ tedy začnete číst dále, stáhněte si prosím aplikaci Junaio, která je 

zdarma dostupná jak pro IPad a Iphone, tak pro operační systém Android. QR kód pro 

stáhnutí aplikace naleznete na další straně. Po stáhnutí Junaio oskenujte v aplikaci 

následující QR kód, který stáhne poţadované data AR k této práci. Pomocí aplikace 

procházejte práci, a pokud narazíte na obrázek, který má v pravém horním rohu značku 

AR+, tak má tento obrázek obsah v AR.   

 

Obrázek 1 Značka AR+ 
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Obrázek 2 QR kód pro aplikaci Junaio pro Ipad/Iphone 

Odkaz: http://itunes.apple.com/us/app/junaio-augmented-reality-

browser/id337415615?mt=8 

 

Obrázek 3 QR kód pro aplikaci Junaio pro Android 

Odkaz: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metaio.junaio&hl=cs 

 

 

Obrázek 4 Oskenovat v aplikaci Junaio 

http://itunes.apple.com/us/app/junaio-augmented-reality-browser/id337415615?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/junaio-augmented-reality-browser/id337415615?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metaio.junaio&hl=cs
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2 Rozšířená a virtuální realita  

2.1 Rozšířená realita 

AR přidává do našeho reálného světa prvky, které jsou vygenerované počítačem. 

Také se dá říci, ţe přidává do skutečného obrazu umělé informace. A v neposlední řadě se 

dá definovat jako mezistupeň mezi skutečnou a virtuální realitou. Toto jsou základní 

definice, se kterými se můţeme setkat. Jinými slovy se do obrazu reálného světa přidají 

textové, grafické a také zvukové prvky. V budoucnu bude také rozšířená realita vyuţívat 

dalších smysly, jako čich, hmat a chuť. Touto formou se tedy rozšíří naše vnímání 

okolního světa. Důleţité je, ţe se toto rozšíření provádí v reálném čase a je významně 

propojeno s prvky skutečného světa. V roce 1997 pan Ronald Azuma vytvořil definici 

AR [1], která je nezávislá na pouţité technologii. Tato definice nám říká, ţe rozšířená 

realita má tyto tři charakteristiky: 

 

1. Musí kombinovat běţnou realitu a virtuální realitu. 

2. Je interaktivní v reálném čase. 

3. Fungují na bázi 3D obrazu. 

 

Díky této definici není AR jednoduché vkládání 2D informací, které můţeme vidět 

u sportovních přenosů. Naopak popisky, které jsou zobrazeny v prostoru, je třeba 

zpracovat ve 3D. Tedy lze mluvit o rozšířené realitě. 

Někteří autoři však povaţují za AR i informace například v hledáčcích digitálních 

fotoaparátů, kdy kromě obrazu samotného dostáváme informace o expozici, světelných 

podmínkách, stavu baterie, nutnosti pouţití blesku a další informace, které nám pomohou 

rozhodnout či nastavit snímek k naší plné spokojenosti. 

AR, ať uţ se to nezdá, začala vznikat v 60 letech. V roce 1962 pan Morton Heilig 

postavil prototyp Sensorama. Bylo to zařízení, které dokázalo simulovat jízdu 

na motocyklu po ulicích Brooklynu. Hráč, který tuto hru hrál, cítil vítr, vibrace a dokonce 

vůni města [2]. 
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Nebyla to ale ještě rozšířená realita v pravém smyslu. Ta pravá AR vznikla v roce 

1992 ve firmě Boeing, výzkumníky Tomem Caudellem a Davidem Mizellem. Tito 

výzkumníci vyvinuli HMD (Head-mounted display, displej připevňovaný na hlavu), který 

měl pomoci konstruktérům při sestavováním letadel. Konstruktérům se na displeji 

zobrazovaly informace o tom, kde je třeba vyvrtat díru a kudy bude vést kabeláţ letadla 

[3]. 

AR má čím dál tím větší uplatnění v technické praxi. Tuto technologii můţeme najít 

ve vojenství, lékařství, ve sloţitých výrobních postupech a opravách ale také v komerční 

sféře. Tuto technologii můţeme nalézt a pouţít třeba ve Smartphonech. Stačí nám pouze 

daná aplikace a přístup k datům. Stačí pouze náš Smartphone zaměřit na daný objekt a v tu 

chvíli se nám ukáţe informace o daném objektu. Také roste počet aplikací z herního 

průmyslu, ale o tom aţ v kapitole aplikační potenciál rozšířené reality. 

2.2 Rozdíly mezi virtuální a rozšířenou realitou 

Rozšířená realita se řadí do odvětví virtuální reality. V jádru se jedná o spojení 

skutečného světa a virtuální reality v jediném časovém okamţiku, proto je třeba definovat 

pojem virtuální realita.  

Virtuální realita se snaţí vytvořit kompletní nový svět a člověka do tohoto nového 

světa zcela ponořit. To je pravděpodobně největší rozdíl mezi těmito realitami. Rozšířená 

realita se snaţí doplnit reálnou scénu o další počítačově vytvořenou vrstvu, 

ale při ponechání reálných objektů. Naopak virtuální se snaţí o úplně nový svět, do kterého 

můţe člověk vstoupit. Snaţí se o to, aby člověk všemi svými smysly reagoval pouze na 

nový umělý svět vytvořený ve virtuální realitě. U rozšířené reality je třeba dodrţet spojitost 

mezi uţivatelem a reálnou scénou. 

Můţeme se také setkat s pojmem rozšířené virtuality. Tento pojem znamená, ţe se 

do umělého světa virtuální reality přidají objekty ze skutečného světa. Rozdíl mezi 

rozšířenou realitou a rozšířenou virtualitou je podle toho, které prostředí vyuţívají jako 

primární. Základní realitu (reálné prostředí) nebo virtuální realitu (virtuální prostředí) [5]. 

Termín, který obsahuje jak rozšířenou realitu, tak rozšířenou virtualitu je pak 

smíšená realita. Slučuje jak reálný tak virtuální svět, aby vzniklo nové prostředí, kde budou 

fyzické a umělé objekty koexistovat vzájemně v reálném čase [5].  
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Obrázek 5 - Vztah mezi rozšířenou, virtuální a skutečnou realitou [5] 

Pro intenzivnější záţitek z virtuální reality se pouţívají virtuální helmy nebo 

virtuální brýle. Rozdíl mezi virtuálními brýlemi a brýlemi pro rozšířenou realitu, které 

budou blíţe popsány v následující kapitole, je takový, ţe přes brýle pro rozšířenou realitu 

vidíme skutečnou realitu. Ve virtuálních brýlích vidíme pouze uměle vytvořený svět, který 

představuje virtuální realitu. 

Příkladem virtuálních brýlí, o kterých se v dnešní době
1
 hodně mluví, jsou brýle 

Oculus Rift na obrázku 6. Zatím jsou brýle pouze ve verzi pro vývojáře. Pro domácí 

uţivatele budou dostupné v červnu v roce 2014 a to jiţ ve vylepšené HD verzi. Oculus Rift 

obsahuje display o velikosti 5,6 palců a rozlišení 1280x800 bodů. Pro kaţdé oko je dáno 

rozlišení 640x800 bodů. Aby byl uţivatel ještě více vtaţen do umělého světa, obsahují 

brýle tříosé pohybové senzory a to gyroskop a akcelerometr. O připojení k počítači se 

starají HDMI nebo DVI konektory. 

 

Obrázek 6 Virtuální brýle Oculus Rift 

                                                 
1
 Rok 2014 
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Brýle jsem osobně vyzkoušel v laboratoři RFID na VŠB-TUO. Ve virtuálním světě 

mi byla dána moţnost projít se po virtuálním domě a jízda na horské dráze. Prohlídka 

virtuálního světa pomocí těchto brýlí je velice efektní.  Jediné výtky mohou být směřovány 

v malém rozlišení displeje, kde je obraz lehce kostičkovaný. Tento problém by měla 

vyřešit HD verze.  

 

Obrázek 7 Oculus Rift- pohled na čočky rozdělující obraz pro pravé a levé oko 

2.3 Klíčové aspekty rozšířené reality 

Definice rozšířené reality se velmi různí dle rozličných autorů. I přes tento nesoulad 

se dají poměrně dobře definovat základní a klíčové aspekty kaţdé ho příkladu rozšířené 

reality a těmi jsou: 

 Fyzický svět je rozšířen pomocí digitálních informací, které tento fyzický svět 

překrývají. 

 Informace je spojena s fyzickým světem. 

 Informace, která se zobrazí, závisí na umístění a pohledu uţivatele ve fyzickém 

světě.  

 Rozšířená realita je interaktivní, to znamená, ţe osoba můţe vnímat dané informace 

a provádět změny těchto informací v případě potřeby. To znamená, ţe uţivatel 

můţe manipulovat 3D objektem tak, ţe si ho prohlédne ze všech úhlů [22]. 
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2.4 Tři zákony AR 

Aplikace, které pro AR vznikají, mohou být často nepřehledné, plné reklamních 

komerčních sdělení, nebo mohou obsahovat celou řadu zbytečných prvků. Pro 

minimalizaci těchto negativních jevů, byly definovány tři zákony rozšířené reality. 

1. AR má mít souvislost s reálným světem a musí ho určitým způsobem doplňovat. 

2. AR nesmí odvádět pozornost od skutečné reality, aby nedošlo ke zranění osob, 

naopak by ji měla zvýrazňovat. 

3. AR musí nabízet interakci, která způsobí intenzívnější záţitek, neţ moţné 

alternativy. 
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3 Technické prostředky AR 

Obecně je třeba dvou základních kroků, aby bylo moţno vyuţívat AR.  

Tyto kroky jsou:  

 Aplikace musí zjistit aktuální stav reálného světa a aktuální stav virtuálních prvků. 

 Aplikace potřebuje zobrazovací zařízení k zobrazení virtuálních prvků, které jsou 

přiřazené do reálného světa. Díky tomuto zobrazovacímu zařízení uţivatel vnímá 

virtuální prvky jako součást reálného světa. 

Aby tyto dva kroky byly moţné, je za potřebí, mít tyto tři hlavní komponenty: 

1. Senzory k určení stavu fyzického světa, kde se nachází uţivatel a vyuţívá aplikaci 

rozšířené reality. 

2. Procesor pro vyhodnocení dat ze senzorů o fyzickém světě a vyhodnocení dat 

o virtuálních prvcích a následné generování signálu potřebné pro řízení displeje. 

3. Displej vhodný pro vytvoření dojmu, ţe virtuální prvky a reálný svět jsou 

v koexistenci a uţivatel je schopen vnímat, jak fyzický, tak virtuální svět.  

3.1 Hardware  

Pokud chceme vyuţívat rozšířenou realitu, potřebujeme k realizaci tyto hardwarové 

komponenty. Displej promítající skutečný obraz a přidanou rozšířenou realitu. Sledovací 

zařízení, které je realizováno nejčastěji kamerou. Kamera snímá reálný obraz, který se dále 

zpracovává ve výpočetní jednotce. Dále senzory, jako akcelerometr, GPS a elektronický 

kompas. Všechny tyto hardwarové komponenty nalezneme v dnešních chytrých 

telefonech. Proto tyto telefony jsou ideální platformou pro rozšířenou realitu. 

3.1.1 Sledovací zařízení 

AR má velice blízko k videu, tím pádem můţe slouţit jako zobrazovací zařízení 

slouţit jakýkoliv displej s dostatečným rozlišením. U AR můţeme pouţít tyto techniky 

zobrazení. Pomocí displeje integrovaného v brýlích (Head-up displej, HMD), kapesním 

monitoru v podobě chytrých telefonů, v neposlední řadě v monitorech počítačů a televizí. 

Nejzajímavější a v poslední době nejvíce populární řešení je integrování displeje do brýlí.  



Ondřej Krčal: Aplikace rozšířené reality v procesech automatické identifikace 

2014  9 

 

Principiálně je toto řešení moţno realizovat dvěma způsoby. První způsob funguje 

na principu průhledového HMD. Před okem uţivatele je umístěno polopropustné zrcadlo, 

které umoţňuje pozorovat reálnou scénu, ale odrazem také promítne, počítačem vytvořený 

doplňující obsah k dané reálné scéně. Tento obsah je synchronizován s reálnou scénou na 

základě pozorování pohledu prostřednictvím senzoru pozice hlavy [4]. Na obrázku 8 je 

ukázán tento princip.  

 

      Obrázek 8 Schéma helmy s polopropustným zrcadlem  

Druhý princip vyuţívá toho, ţe do zorného pole uţivatele je umístěn displej, který 

promítá reálnou scénu, která je získaná kamerou. Tento obraz se na displej promítne jiţ 

s doplněnými objekty rozšířené reality. I zde se vše synchronizuje prostřednictvím senzoru 

pozice hlavy. Na obrázku 9 je ukázán tento princip. 

 

          Obrázek 9 Schéma s video průzorem  
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3.1.2 Kamery 

Kamera slouţí jako základní vstupní zařízení pro snímání dané reálné scény, která 

se dále zpracovává v aplikacích rozšířené reality. Technické parametry dané kamery jsou 

značně významné pro reálnou vyuţitelnost aplikací AR. V současnosti jsou kamery malé 

a relativně kvalitní, coţ znamená, poskytnutí kvalitního digitálního signálu. Tyto kamery 

se také stávají všudypřítomné, protoţe jsou k dispozici za velmi nízké ceny. Kamery jsou 

dostupné v mnoha zařízení, které dokáţí vyuţít AR, jako jsou chytré telefony, tablety, či 

počítač s webkamerou. 

 

 

Obrázek 10 Navigace pomocí rozšířené reality 

Na obrázku 10 můţeme vidět, jak mapová aplikace AR přidává pomocí kamery 

do reálného prostředí mapu s popiskem ulic. Toto velice pomůţe uţivateli v orientaci 

v neznámém městě.  
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3.1.3 Global Positioning System 

Global Positioning System ve zkratce GPS je navigační systém, který dokáţe určit 

polohu uţivatele kdekoliv na zemském povrchu, kromě oblastí kolem pólů. Tento systém 

neovlivňuje počasí a svou pozici můţete změřit v jakoukoliv dobu. Jak je známo, systém 

GPS byl vyvíjen pro vojenské účely armády Spojených států od roku 1973. Začátkem 

90. let byl tento systém dokončen a stal se plně funkční po celém světě. Systém GPS se 

skládá z 32 druţic, které jsou umístěny na oběţné dráze. Do 1. května 2000 obsahoval GPS 

signál záměrnou chybu, kvůli armádnímu vyuţití a potlačení nepřátelského a teroristického 

vyuţití. Tato chyba dosahovala nepřesnosti kolem 100 metrů. Přístroj ukazoval, ţe se 

nachází někde v okruhu 100 metrů, okolo reálné polohy. Při vypnutí této chyby se přesnost 

pro veřejnou zvýšila pětinásobně [10]. 

Pro venkovní uţití rozšířené reality, je třeba stanovit pozici, na které se daný 

uţivatel nachází. Na toto zjištění se pouţívá zmíněný satelitní systém GPS. Také moduly 

pro příjem GPS signálu jsou velice levné a najdeme je ve většině nových mobilních 

zařízení. Nevýhodou je, ţe se jedná pouze o hrubé zjištění polohy uţivatele. GPS nedokáţe 

zjistit v danou chvíli, na kterou stranu uţivatel míří kamerou. To způsobí, ţe aplikace 

nedokáţe zobrazit dané informace, které jsou svázané s daným místem. Díky tomu je třeba 

GPS informace doplnit o informace z prostorových senzorů a elektronického kompasu. 

3.1.4 Senzory  

Úkol senzorů je poskytování informací o reálném světě a poskytovat tyto informace 

aplikaci rozšířené reality. Jedním z hlavní cílů je poskytnout informace o umístění 

a orientaci uţivatele. Senzory také můţou zaznamenávat pro AR aplikaci teplotu, světlost 

nebo tmavost prostředí, nebo další typy informací o okolním reálném světě [22].  

Určení pozice (Tracking) 

Primární funkce senzorů je tedy poskytování informací o reálném světě k tomu, 

aby aplikace určila lokaci a orientaci, různých věcí v reálném světě. Například, pomocí 

senzorů můţe aplikace určit, kde se uţivatel nachází v reálném světě. 
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Optické určování pozice 

I kdyţ je mnoho způsobů, jak můţe aplikace AR určovat pozici, zdaleka nejvíce se 

pouţívá počítačové vidění. Specifický senzor pro optické určení polohy je kamera. Kamera 

snímá obraz, který prochází skrze čočku a tento obraz převádí na signál, jenţ reprezentuje 

to, co kamera vidí. Tento obraz je analyzován pro stanovení poţadované informace 

o pozici. Jedna z výhod optického určení pozice oproti dalším metodám, je nepotřebnost 

kabelů nebo čehokoliv, co musí být napojeno přímo ke sledovanému objektu.  Není třeba 

mít fyzické propojení mezi pozorovaným objektem například markerem a snímací 

technologií. Optické snímaní umoţňuje také snímat několik objektů najednou. Nevýhodou 

optického zjištění polohy je, ţe vyţaduje dostatek okolního světla. Snímaný obraz by měl 

být dostatečně kvalitní pro analýzu za pomocí softwaru pro počítačové vidění [22].  

Elektromagnetické určení pozice  

Alternativou proti optickému určení pozice můţe být elektromagnetické určení 

pozice. Tato metoda určení pozice je vyuţívána v systémech virtuální reality. Tudíţ je 

známá, díky pouţívání v těchto systémech. Tato technologie je schopna sledovat šest 

stupňů volnosti. Nejběţnější způsob provedení je vysílač se třemi pravoúhlými anténami. 

Odpovídající přijímač je připojen k objektu, který je pozorován. Tento přijímač se také 

skládá ze třech pravoúhlých antén. Vysílač vysílá signál postupně ze všech jeho antén. 

Signál získaný z kaţdé antény můţe být pouţit pro výpočet polohy a orientaci přijímače. 

Výhodou této technologie je preciznost a přesnost. Není závislá na intenzitě okolního 

osvětlení, takţe můţe být vyuţita v úplně temném prostředí, tak ve velmi světlém 

prostředí. Nevýhodou je citlivost na kov v okolním prostředí. V důsledku toho, musí být 

kalibrován proti účinku kovů v okolním prostředí.  Další nevýhoda je omezení dosahu. 

I kdyţ je moţno vyuţít více vysílačů pro zvýšení dosahu, existují dané limity v dosahu 

vyuţitelnosti. Obecně musí být přijímač několik metrů od nejbliţšího vysílače.  

Elektromagnetické určení pozice je dosti nákladné a nemůţe konkurovat masové produkci 

kamer [22]. 

Mechanické určení pozice 

Mechanické určení pozice vytváří vazbu na pozorovaný objekt. Toto spojení má 

senzory v kaţdém z kloubů, které uvádějí úhel mezi vazbami. Toto technické řešení je 

provedeno za pomocí proměnných odporů, u kterých se následně čte napětí na těchto 
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odporech. Kdyţ se změní poloha pozorovaného objektu, změní se odpor 

na potenciometrech, a tím pádem také napětí protékající těmito potenciometry. Z úhlů mezi 

všemi vazbami systému se následně můţe vypočítat poloha sledovaného objektu. 

Mechanické určení pozice je velice rychlé a precizní. Vyuţívá se v oblasti, kde je třeba 

provádět velmi kompaktní a přesné sledování. Jeden příklad pouţití je v lékařském 

prostředí. Mechanické sledování poskytuje velmi pohodlný mechanismus, který dokáţe 

spojit hmatovou odezvu s aplikací AR. Například, pokud se vyuţívá mechanické sledování 

v chirurgickém simulátoru, můţe hmatová odezva, která je realizována za pomocí motorků 

na konstrukci simulátoru poskytnout lékaři pocit odpovídající síly při operativním zákroku, 

jako na opravdovém těle.  Zpětná vazba poskytuje další stupeň reálnosti uţivateli pomocí 

AR chirurgickém simulátoru. V mnoha případech nelze mechanické určování vyuţít, 

protoţe poţadované mechanické spojení nelze technicky vytvořit [22]. 

Hloubkové senzory pro určení pozice  

Hloubkové senzory můţou být také vyuţity pro aplikace AR. Pomocí tohoto 

senzoru, se poskytuje informace o vzdálenosti objektu od snímače. Základní technologií 

můţe být optická, zvuková na základě ultrazvuku nebo za pomocí radaru. Tato technologie 

můţe být pouţita ve spojení s jinou technologií pro určení pozice objektu, u které je 

potřeba informace o vzdálenosti sledovaného objektu. Hloubkové senzory jsou relativně 

levné. Nevyţadují ani ţádný přímý kontakt se sledovaným objektem. Jejich nevýhodou je, 

ţe neposkytují přímou informaci o tom, kde se objekt nachází přesně v prostoru a také 

neurčí orientaci tohoto objektu. Proto se tento typ senzoru pouţívá s jinými typy senzoru. 

Senzor nepozná sledovaný objekt, nahlásí pouze vzdálenost objektu od pozorovatele [22].  

Vícenásobný senzor pro určení pozice 

Některé systémy určené pro určování pozice vyţadují více neţ jeden typ senzoru. 

Kaţdý senzor můţe poskytnout své informace a tak přispět ke stanovení pozice objektu. 

Například, pomocí akcelerometr lze získat informaci o pohybu, ale neposkytne informace 

o přesné lokaci objektu. Protoţe akcelerometr je levný, rychlý, malý a lehký, jsou tyto 

senzory spárované s jiným typem senzoru. Konzole Nintendo Wii kombinuje ve svém 

ovladači jak optické určení pozice, tak akcelerometr. Microsoft ke své konzoli Xbox 360 

dodává příslušenství Xbox Kinect, který kombinuje hloubkový senzor, optický senzor 

a mikrofony. Hlavní výhodou vícenásobných senzorů je, vytvoření takového 
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technologického řešení, které uspokojí potřeby dané aplikace. Například kombinace 

ve zmiňovaném Kinectu umoţňuje uţivateli, aby ovládal konzoli bez nutnosti drţet 

ovladač. Nevýhodou je samozřejmě vyšší cena, z důvodu pouţití více senzorů v jednom 

zařízení [22]. 

3.1.5 Elektronický kompas 

Jak bylo napsáno v kapitole o GPS, kdyţ uţivatel stojí na místě, přístroj není 

schopen vyhodnotit směr, kterým se dívá. Díky elektronickému kompasu se tento 

nedostatek odstraní. Elektronický kompas umoţňuje přesnou orientaci v prostoru, tedy 

zjistí jakým směrem je v daný okamţik uţivatel natočen a kam míří se svým mobilním 

zařízením. Tento kompas se nachází fyzicky uvnitř přístroje. Hlavní části kompasu je 

magnetorezistivní senzor. Jedná se o plíšek vyroben z feromagnetického materiálu sloţený 

ze směsi ţeleza a niklu. Tento plíšek je zmagnetizován, a pokud se externí magnetické pole 

rovná nule, má za daného proudu určitý odpor. Jestliţe vnější magnetické pole ovlivní 

původní směr externího magnetického pole, dojde k poklesu odporu. Při daném neměnném 

proudu stačí měřit rozdíly v napětí a tyto rozdíly vyhodnocovat. Intenzita magnetického 

pole země je velice slabá, to znamená, ţe změna napětí se počítá v tisícinách voltu.  

Výsledky jsou nakonec vyhodnoceny daným softwarem [12].  

3.1.6 Výpočetní jednotka 

Systém AR vyţaduje výkonný procesor a značné mnoţství RAM paměti 

pro zpracování snímků z fotoaparátu. Většina dnešních mobilních zařízení tyto poţadavky 

jiţ splňuje, neboť obsahují jak výkonné procesory, tak dostatečně vysokou kapacitu RAM 

paměti. Proto lze očekávat celkové rozšíření AR, hlavně díky tomu, ţe většina populace 

vlastní jiţ takto výkonný přístroj. Také lze vyuţít notebooky a stolní počítače spolu 

s webkamerou.  

3.2 Komerční výrobky pro rozšířenou realitu 

V dnešní době zaţívají rozmach tzv. chytré brýle. Pro širokou veřejnost jsou 

nejznámější chytré brýle vyvíjené společnosti Google a to Google Glass. Google při 

představení těchto brýlí ukázal video, jak brýle dokáţou krásně zobrazovat 

na poloprůhledném displeji spousty ohromných a praktických informací. Ale bohuţel dnes 
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to tyto brýle ještě neumí. Dnes jsou spíše ve fázi neobvyklé internetové kamery. Sám 

vedoucí projektu Google Glass řekl:  

„I would say that even though augmented reality isn’t our immediate goal for Google 

Glass, I think in the future that augmented reality will also come into the picture.“ [Babak 

Parviz] 

Hlavní limitací brýlí je velice jednoduchý displej. Hlavní problém je, 

ţe poloprůhledný HUD displej nevyplňuje celé zorné pole uţivatele. Jinými slovy 

nedokáţe zobrazit plnohodnotnou rozšířenou realitu pro cele zorné pole uţivatele. Google 

Glass je dnes zatím cítěn, jako doplněk k chytrému telefonu, i kdyţ dokáţe pracovat 

samostatně. Samozřejmě se spojením s mobilním telefonem toho nabídne více. Google 

Glass obsahují vnitřní paměť o kapacitě 16 GB, fotoaparát o rozlišení 5Mpx schopný 

natáčet videa v rozlišení 720p. Uţivatel můţe brýle ovládat, jak dotykem na Touchpad, 

který je umístěn na boční straně brýlí ale také hlasovými povely. Zatím toho tyto brýle moc 

nedokáţou. Při aktivaci ukáţi čas a jsou připraveny na hlasové povely. Například povel 

„Ok Glass, Google, I am hungry.“ znamená, ţe brýle najdou nejbliţší restauraci.  Osobně 

bych dnes tyto brýle přirovnal k obrazovému handsfree. Google Glass s chytrým telefonem 

komunikuje přes Bluetooth. V brýlích chybí slot na SIM kartu, tedy o všechnu datovou 

komunikaci s  mobilní síti nebo WiFi zajišťuje mobilní telefon. Tyto chytré brýle jsou 

zatím dostupné jen pro vývojáře za cenu okolo 30 000 Kč [8]. 

 

Obrázek 11 Google Glass  
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Chytré brýle společnosti Google v některých parametrech lehce pokulhávají 

za svými konkurenty, ale podařilo se jí rozhýbat konkurenci, která se začala více věnovat 

vývoji svých chytrých brýlí. Hlavní konkurent Googlu je výrobce Vuzix. 

Vuzix 

Firma Vuzix má za sebou uţ mnoho zkušeností a modelu v kategorii chytrých brýlí. 

V roce 2012 byla firma ve finančních problémech, kdyţ byla na pokraji platební 

neschopnosti. S příchodem Googlu a popularizací poměrně malého trhu s chytrými 

brýlemi, se firma Vuzix zachránila před bankrotem. Firma získala kontrakt od americké 

armády a v prosinci roku 2012 dostala ocenění za inovaci roku na veletrhu CES [8]. 

Toto ocenění dostala za zařízení Smart Glasses M100. Firma tyto brýle představuje 

jako inteligentní Hands-Free displej pro chytré telefony. Brýle pracují s komunikačním 

systémem, který zpřístupní data ze smartphonu a Internetu. Smart Glasses pracuje 

na operačním systému Android. Dokáţí na displeji zobrazit text, videa, email, mapy, 

spouštět hudbu do integrovaného sluchátka a mnoho dalšího. Dá se říci, ţe dokáţou 

nahradit chytrý telefon [13]. 

Smart Glasses obsahují třípolohový senzor hlavy, který dokáţe rozpoznat směr, 

kterým se uţivatel dívá, digitální kompas a GPS modul pro stanovení polohy. Dále je 

integrována kamera, která dokáţe pořizovat videa v HD rozlišení. Smart Glasses obsahuje 

displej s rozlišením WQVGA (400 × 240 pixelů) se širokoúhlým poměrem stran 16:9, 

který má stejné rozměry jako 4 palcový displej ve vzdálenosti 35 centimetrů. O konektivitu 

se stará WiFi (b/g/n) a Bluetooth. Vnitřní paměť je 4 GB dále rozšířitelná pomocí 

MicroSD kary. Brýle bude moţno spárovat s telefonem, který pracuje s operačním systém 

Android nebo Apple iOS. Výdrţ se pohybuje kolem osmi hodin jako klasické Hands-Free. 

S aktivním displejem necelé dvě hodiny [13]. 

Výrobce tvrdí, ţe v kombinaci s aplikací v chytrém telefonu a propojenou do cloudu 

bude konečně rozšířená realita dostupná z prvního pohledu uţivatele. Velký problém vidím 

v omezeném zorném poli, které je pouze 16 stupňové a tak není zakryté celé zorné pole 

uţivatele. Brýle zatím nejsou dostupné pro širokou veřejnost pouze pro vývojáře 

s cenou 19 000 korun. 
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Obrázek 12 Smart Glasses M100 

Firma Vuzix vyrábí také jedny z nejdokonalejších brýlí určené přímo pro rozšířenou 

realitu. Jejich označení je STAR 1200XLD a umoţňují průhledný systém pro rozšířenou 

realitu, který podporuje jak zvuk, tak 2D a 3D video. Tyto brýle obsahují HDMI konektor, 

pomocí kterého se brýle mohou připojit k velikému mnoţství zařízení od stolních nebo 

přenosných počítačů, do tabletů či chytrých telefonů. Fyzický displej má rozlišení 

WVGA (852 x 480) a jedná se o LCD displej. Uţivatel vnímá displej jako 75 palcový 

displej zobrazující 2D nebo 3D video v digitální kvalitě, aţ do vzdálenosti třech metrů. 

Brýle obsahují kameru, která dokáţe natáčet v HD 1080p rozlišení a je umístěna na přední 

straně brýlí. Kamera podporuje 60 snímků za sekundu a lze přizpůsobit různým světelným 

podmínkám. V brýlích je také integrován hlavový senzor pro rozpoznání pohybu hlavy 

uţivatele.  

 

Obrázek 13 Snímané polohy hlavovým senzorem 

Dvojice displejů (pro kaţdé oko jeden) zobrazuje skutečnou scénu před uţivatelem, 

kterou natočí pomocí kamery. Pomocí softwaru se reálná scéna zpracuje a doplní se 

o umělé počítačově vytvořené objekty [13]. 

STAR 1200XLD jsou výborné brýle pro zobrazení rozšířené reality z první osoby. 

Zaplní celé zorné pole uţivatele a tím se více zlepší záţitek ze samotné rozšířené reality. 

Brýle samy o sobě obsah rozšířené reality nevytvářejí. Vţdy musí být připojena k dané 

výpočetní jednotce, ale umoţní vidět rozšířenou realitu realističtějším způsobem, neţ je to 
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přez mobilní telefon nebo tablet. Hlavní nevýhodu těchto chytrých brýlí vidím v jejich 

vysoké ceně, která se pohybuje kolem 100 000 Kč. 

 

Obrázek 14 STAR 1200XLD 

Vojenský projekt SCENICC 

Technologie AR se neobjevuje pouze v komerční sféře, ale o tuto technologii má 

také zájem vojenský průmysl. Pentagon (sídlo Ministerstva obrany Spojených států 

amerických) dal za úkol obranné agentuře DARMA vymyslet a vytvořit brýle pro 

americkou armádu. Program dostal název SCENICC (Soldier Centric Imaging via 

Computional Cameras) a začal se realizovat v březnu v roce 2011. Jak uţ to bývá 

ve vojenském průmyslu, jsou tyto brýle mnohem pokročilejší neţ komerční výrobky. 

Vojákům umoţní pohled na bojiště z různých úhlů. Brýle jsou spojeny s přilbou a dokáţí 

přiblíţení obrazu, noční vidění a zobrazí kompletní bojiště, kde se voják nachází. Aby měl 

voják přístup k 360 stupňovému pohledu, brýle kombinují snímky z různých kamer kolem 

vojáka. Pro ještě lepší informace z bojiště, dokáţí brýle zobrazit obraz, který je vytvořen 

z dat spolubojovníků nebo z leteckých snímků. Kaţdý voják muţe mít real-time 3D mapu 

svého okolí. Tradiční kamery vytvoří optický obraz, ale výpočetní kamery jak je nazývá 

agentura DARMA dokáţí vizualizaci dat přes daný software. Výhodou zde je, ţe je obraz 

moţno spojovat dohromady, a tak vytvořit kompletní vizualizaci bojiště. Do trojrozměrné 

mapy bojiště se dá vloţit další vrstva s danými příkazy z velitelství. Pokud daný voják 

objeví nepřítele, ostatním spolubojovníkům se tento nepřítel zobrazí na jejich brýlích 

a můţou tento cíl pozorovat pomocí rozšířené reality. Brýle také umoţňují hlasové příkazy. 

Dané technické parametry nejsou známé, neboť se jedná o vojenský projekt [14]. 
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Obrázek 15 Zobrazení informací o bojišti 

Meta 

Společnost Meta vyvíjí své chytré brýle pod názvem SpaceGlasses. Skrze 

SpaceGlasses je uţivatel schopen pracovat na svých projektech pomocí rozšířené reality. 

Například uţivatel vytvoří určitý virtuální 3D objekt pouze za pomocí svých rukou. Tento 

objekt lze za pouţití 3D tiskárny převést z virtuálního světa do reálného. Tento postup 

můţeme pro lepší představu vidět na obrázku 16.  

 

Obrázek 16 Ukázka tvorby objektu pomocí SpaceGlasses 

Brýle také umoţní dvojici uţivatelů hrát virtuální šachy, kde jsou šachy virtuální 

3D objekty, které mají interakci s reálnýma rukama uţivatele. Aby se tato interakce mohla 
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provést, obsahují brýle dvojici průzorových LCD displejů (960×540), které promítají do 

reálného světa danou rozšířenou realitu. Brýle dále obsahují dvojici kamer o rozlišení 720p 

a kameru pro infračervené snímání. Brýle obsahují snímače jako gyroskop, trojosý kompas 

a trojosý akcelerometr. Pomocí tohoto hardwaru tedy brýle dokáţí vyhodnotit interakci 

mezi virtuálními a reálnými objekty [15]. 

 

Obrázek 17 Virtuální hra šachy 

 

 

Obrázek 18  SpaceGlasses META.01 Developer Edition [16] 

Výrobce brýle uvedl na trh v prosinci roku 2013. 
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3.3 Komfort vs ponoření do AR  

Při porovnání s přístroji pro AR, je důleţitý parametr pohodlí proti pohlcujícímu 

záţitku, kde má kaţdé zařízení své unikátní vlastnosti. Ze všech třech typů a to chytrých 

brýlí, chytrých telefonů a tabletů, je právě tablet nejpohodlnější pro uţivatele. Díky 

dostatečně velkému displeji pro snadné sledování obsahu AR. Tablet je také mobilní a má 

dotykový displej, který umoţňuje snadnou interakci s přístrojem. Na druhé straně chytré 

telefony jsou lépe přenositelné a rozšířené ve velké části populace. Jejich nevýhodou je 

malý displej, který poskytne horší pohlcující záţitek. Chytré brýle mají dozajista nejvíce 

pohlcující záţitek. Obsah AR se zobrazuje přímo v zorném poli uţivatele. Uţivatel také 

nemusí vytahovat tablet či chytrý telefon, zapínat určitou aplikaci a pak ještě nakonec 

zamířit na daný objekt. Nevýhodou chytrých brýlí je zatím pouze cena a malá rozšířenost 

v populaci. Lze očekávat, ţe se tato nevýhoda za pár let vytratí [25]. 

 

Obrázek 19 Graf komfortu vs pohlcující zážitek 

3.4 Software  

Tato kapitola je rozdělena na dvě části. První část se zabývá vývojářskými nástroji 

pro tvorbu AR. A to jak o volné dostupný software, tak profesionálními komerčními 

programy.  Druhá část se zaměřuje na nástroje pro tvorbu 3D modelu, které jsou spjaté 

s rozšířenou realitou. 
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3.4.1 Zobrazovací a aplikační software 

ARToolKit 

ARToolKit je programová knihovna, pomocí které se dají vytvářet aplikace AR. 

Jedná se o aplikace, které překrývají obraz skutečného světa s virtuálními objekty. 

Knihovnu ARToolKit původně vyvinul Dr. Hirokazu Kato v roce 1999. Další rozvoj byl 

podporován Washingtonovou univerzitou v laboratoři HIT Lab (Human Interface 

Technology Laboratory), HIT Lab na univerzitě v Canterbury na Novém Zélandu, 

a na ARToolworks v Seattlu. Jako open source byla vydána Washingtonovou univerzitou. 

Vývoj byl jiţ pozastaven a poslední verze byla vydána v roce 2007. 

Jeden z hlavních problémů při vývoji aplikace AR je najít a trasovat zorný úhel 

uţivatele, přesněji kamery, přes kterou se uţivatel dívá na danou reálnou scénu. Cílem je 

tedy zjistit z jakého pohledu se uţivatel dívá na danou scénu. Aplikace potřebuje vědět, 

kde se uţivatel nachází v reálném světě.  

ARToolKit je nástroj pro počítačové vidění, který dokáţe vypočítat skutečnou pozici 

a orientaci pomocí kamery, která v reálném čase snímá obraz. Pozici, vzdálenost a rotaci 

vypočítává aplikace k daným objektům, které jsou označeny speciálními značkami tzv. 

markery. Výsledný obraz se skládá s reálného obrazu a přidanou virtuální realitou ve 3D. 

3D objekty se vykresluji na markeru a tento marker překrývají [17]. 

Funkce ARToolKit  

 Zjištění pozice a orientace kamery.  

 Rozpoznání trasovacích značek.  

 Dostatečně rychlé zpracování obrazu v reálném čase. 

 Kalibrace kamery.  

 Podpora operačních systému Windows, Linux, MAC OS. 

 Podpora mobilních operačních systému Android, Symbian, iOS 

 Rychlé renderování zaloţené na OpenGL. 

 Podpora 3D brýlí. 

 Šablony 3D virtuálních objektů na reálné testy.  

 OpenSource s licencí GPL pro nekomerční vyuţití. 
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Pro lepší představu fungování ARToolKit je zde obrázek 20. Na obrázku je vidět 

krychle, která stojí na reálné papírové podloţce. Na této podloţce je vytisknutá trasovací 

značka (marker) s danou identifikační značkou. V obraze můţe být více markerů, ale 

kaţdý musí mít jinou identifikační značku, jinak by docházelo k vykreslování totoţného 

objektu, v tomto případě modré krychle. Jak bylo řečeno, kamera snímá scénu v reálném 

čase. Pokud uţivatel bude měnit polohu markeru, krychle na tento pohyb bude reagovat 

a bude se posouvat společně s markerem. Jestliţe se marker dostane mimo dosah zorného 

pole kamery, modrá krychle zmizí. 

 

           Obrázek 20 Modrá krychle vykreslená v reálném čase na marker 

Omezení ARToolKit  

 Pro správné rozpoznání markeru, musí být ve scéně dobré světelné podmínky. Při 

špatném osvětlení nemusí být marker rozpoznán. Rušit také můţou odlesky světla 

na markeru. 

 Virtuální objekty se objeví pouze tehdy, jestli je marker plně viditelný z úhlu 

pohledu uţivatele, tedy kamery. Jestliţe je část markeru zakryta, nelze tento marker 

rozpoznat a objekt se nezobrazí. 

 Pokud si uţivatel chce vytvořit vlastní marker, je velice vhodné, aby symbol 

na markeru byl jednoduchý. Čím jednodušší symbol bude, tím lépe se rozpozná. 
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 Markery s velkými černými a bílými místy, jsou pro rozpoznání nejvhodnější. 

Sloţitější vzory můţou být z dálky hůře rozpoznatelné.  

 Důleţitý je i náklon markeru vůči kameře. Čím je větší uhel náklonu, tím hůře lze 

marker rozpoznat. 

ARToolKit se stal příkladem pro následující programy pracující s rozšířenou realitou [17]. 

Metaio  

Metaio je jedním ze světových lídrů v oblasti výzkumu a technologie rozšířené 

reality. V dnešní době s nástroji firmy Metaio pracuje přes 65 tisíc vývojářů. Na platformě 

firmy běţí jiţ přes 1000 aplikací z různých odvětví, jako je marketing, maloobchod, 

ve vydavatelství, průmyslu a ve vzdělávání.  

Společnost byla zaloţena v roce 2003 v Mnichově a byla vytvořena z původního 

projektu automobilky Volkswagen. V roce 2005 vydal první nástroj pro koncové uţivatele 

s názvem KPS Click & Design, který umoţnil uţivatelům umísťovat virtuální nábytek do 

reálného obrazu. O něco později vydali nástroj Unifeye Platform, který umoţnil třetím 

stranám vytvořit rozšířenou realitu k obchodním účelům. V roce 2006 vydal první plug-in 

pro webové prohlíţeče, který podporoval rozšířenou realitu. Krátce po té uvedla na trh plně 

integrovanou AR aplikaci pro mobilní zařízení jménem Junaio. 

Metaio Creator 

Metaio Creator je vývojový nástroj pro AR, který umoţní vytvářet a nasazovat AR 

scénáře, na základě sledování reálného obrazu. 

 

Obrázek 21 Cesta publikování AR 
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Metaio Creator nabízí sadu funkcí pro celou tvorbu AR. 

Funkce pro tvorbu AR:  

 Grafické uţivatelské prostředí. 

 Import 2D a 3D modelů, video a audio souborů, včetně nastavení kvality videa 

a 3D animace.  

 Zlepšení 3D modelu pomocí přidání stínů. 

 Podpora CAD modelů. 

 Dát určitému objektu scénář chování. 

 AR můţeme vytvářet pro operační systémy Windows, Mac OS X a také pro 

mobilní operační systémy Android a iOS. 

 

Obrázek 22 Pracovní plocha Metaio Creator 

Nástroje firmy Metaio vyuţívají známé společnosti po celém světě, jako je IKEA, 

Volkswagen, Audi, Mitsubishi Electric, McDonalds, Lego a další. Licence k Metaio 

Creator se prodává za cenu 530 dolarů ale je moţno si program vyzkoušet v demo verzi. 
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Junaio 

Junaio je software od společnosti Metaio, který slouţí pro publikování samotné AR. 

Projekty vytvořené v Metaio Creator jsou nahrány na cloudové uloţiště Metaio cloud nebo 

na vlastní server uţivatele, který daný projekt vytvořil. Uţivatel například vytvoří katalog, 

u kterého obohatí stránky rozšířenou realitou, například v podobě zobrazení produktů, 

pohyblivých reklam, přiřazení videa či internetových odkazů k určitým stránkám. Čtenář si 

můţe nainstalovat na svůj chytrý telefon samotnou aplikaci Junaio a pomocí ní, si prohlíţet 

samotný katalog. Po nasnímání určité stránky v katalogu, si aplikace stáhne potřebné data 

z cloudu a zobrazí čtenáři přidanou rozšířenou realitu. Tento postup si můţete vyzkoušet 

na dolním obrázku, kde se Vám v telefonu spustí příslušné video. Aplikace Junaio je 

dostupná pro iOS a Android. 

 

Obrázek 23 Ukázka aplikace Junaio 

Augment - 3D Augmented Reality 

Augment je mobilní aplikace, která umoţní uţivateli a jeho zákazníkům představit 

své produkty, jako 3D modely v rozšířené realitě. Jedná se tedy hlavně o zobrazovací 

aplikaci. Přidávání modelu do mobilní aplikace, probíhá pomocí webového prostředí 

http://augmentedev.com. Uţivatel si své 3D modely vytvoří pomocí 3D modelovacích 

programů a tento model nahraje do webového úloţiště. K danému modelu přiřadí svůj 

marker, jenţ můţe být v klasickém provedení v černém obdélníku nebo jako 2D obrázek 

výrobku, který chce uţivatel zobrazit zákazníku ve 3D modelu. Je také moţno vyuţít QR 

kódu. Tato sluţba je zpoplatněna měsíčním paušálem, jehoţ cena se pohybuje od 29 dolarů 

https://www.google.com/url?q=http://augmentedev.com&sa=D&usg=AFQjCNGffsdXBsHC-JuTKNYdSIlW80AMSw
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za základní verzi sluţby, do 249 dolarů
2
 pro profesionální podnikové vyuţití. Také je 

moţnost si tuto sluţbu vyzkoušet zdarma na 14 dnů.    

ViewAR 

Tato mobilní aplikace je velice podobná aplikaci Augment. Modely a markery se 

nahrávají do aplikace pomocí webového rozhraní na webové adrese 

http://www.viewar.com/, podobně jako u aplikace Augment. Aplikace zvládá zobrazit více 

objektů ve snímané scéně. Jediné rozdíly jsou v tom, ţe  ViewAR je dostupná pouze 

na iPhone a iPad a je zdarma. Provozovatelé této sluţby generují zisk na základě vytváření 

3D modelů produktů, které jím zákazník určí.  

D'Fusion Studio  

D'Fusion Studio je vývojová platforma pro AR od firmy Total Immersion, která je 

zdarma. Tento software se dělí na více dílčích programů, které se dělí na dvě skupiny a to 

na vývojovou část a prezentační část. Do vývojové části pátří  D'Fusion Studio, pomocí 

kterého lze vytvořit 3D vizualizaci a plně ji začlenit do reálného prostředí. Poskytuje velmi 

bohatou paletu nástrojů pro vytvoření rozšířené reality. Umoţňuje také do scény 

implementovat rozpoznávání gest. Mezi prezentační nástroje patří D’Fusion Mobile, 

D’Fusion @Home a D’Fusion Pro. D’Fusion Mobile jak uţ název napovídá je aplikace 

určena pro chytré telefony Iphone i pro telefony s Androidem. Aplikace poskytuje 3D 

renderovací engine a spolupracuje také s GPS modulem v telefonu. D’Fusion @Home je 

program pro vyuţití rozšířené reality v domácím prostředí. Můţeme pomocí ní vyuţívat 

rozšířenou realitu na webu nebo na digitálních nosičích, jako je CD nebo DVD. Běţí 

na mnoha platformách a také v prohlíţeči. D’Fusion Pro se yuţívá pro profesionální 

vyuţití aplikací rozšířené reality, které vyţaduje speciální poţadavky jako HD video, více 

kamer, infračervené kamery nebo další specifické senzory. Dokáţe pracovat s Kinectem 

od Microsoftu [20]. 

Mixare  

Mixere je open source prohlíţeč pro rozšířenou realitu pro iOS a Android. Mixare 

funguje jako zcela autonomní aplikace a je k dispozici pro vývoj vlastních aplikací. 

Funkčnost této aplikace spočívá v tom, ţe zjistí pozici uţivatele pomocí GPS a směr 

                                                 
2
 Ceny v roce 2014 

http://www.viewar.com/,
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namíření telefonu pomocí elektronického kompasu a zobrazí na displeji informace 

o okolním prostředí, jestliţe je umístěna v tomto prostředí lokační značka. Lokační značky 

se stahují z internetu například z Wikipedie a umisťují se do promítnutého prostoru. 

Příklad prostředí aplikace na obrázku 24. 

 

Obrázek 24 Prostředí aplikace Mixare zobrazující hory 

3.4.2 Software pro výrobu 3D modelu 

Cinema 4D  

Cinema 4D je velice oblíbený program na vytváření 3D grafiky a animací 

od společnosti MAXON. Program tak umoţňuje vytvořit 3D model a následný rendering. 

Program obsahuje pokročilé nástroje, jak pro modelování 3D modelu, tak vytváření 

nových materiálů a textur. Cinema umoţňuje importovat a exportovat širokou škálu 

formátů, od všech moţných formátů obrázků, aţ po různé formáty 3D modelů. Program 

podporuje rozšíření pomocí tzv. Pluginů. Plugin přidávají další funkce, které následně 

můţeme v Cinemě vyuţít [23]. 

Modelovací sada nástrojů umoţňuje pracovat s parametrickými nebo polygonálními 

objekty. Při parametrickém modelování můţe uţivatel modelovat pomocí jednoduchých 

objektů
3
, které jsou jiţ obsaţeny v programu. Kaţdý objekt se skládá z bodů. Tyto body se 

skládají do polygonů. Aby byl polygon nazýván polygonem, musí se skládat minimálně ze 

třech bodů. 3D modelování v praxi znamená úpravu těchto bodů a polygonů. Díky této 

úpravě se mění vzhled objektu. Jedním z důleţitých nástrojů je nástroj NURBS. Jedná se 

                                                 
3
 Krychle, kuţel, válec, kruh, rovina, polygon, koule, kapsle, barel, trubka, jehla 
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o matematický model, který umoţní generování a reprezentování křivek a ploch. 

Modelovací sada také obsahuje mnoho typů deformátoru a modifikátoru.  

Cinema nabízí pokročilé moţnosti pro vytváření povrchů 3D modelů. Materiál si 

uţivatel sám můţe vytvořit přímo v Cinemě nebo vyuţít texturu z obrázku. Mnoho textur 

lze také bezplatně stáhnout z Internetu. Textury se vyuţívají za účelem změny barvy 

a vzhledu vytvořeného objektu. Cinema 4D nabízí také velkou škálu osvětlení
4
 a stínování, 

které dokáţí oţivit vytvořené scény. Osvětlení scény spočívá ve vloţení světelného zdroje, 

kterým jsou následně osvíceny objekty ve scéně. Cinema také zvládne animace objektů. 

Kaţdý objekt lze rozpohybovat a tak vytvořit efektní animaci. V Cinemě jiţ bylo 

vytvořeno několik celovečerních filmů například Spiderman 3, Polární expres, IronMan, 

Šmoulové, atd. 

 Po vytvoření scény s 3D modelem je poslední krok tuto scénu vyrenderovat. 

Rendering má za úkol převedení 3D objektu na 2D bitmapový obrázek. Tento proces je 

velice náročný na výpočetní výkon počítače. Při tomto procesu se konečný obrázek zobrazí 

se všemi parametry nastavení od vyhlazování, osvětlení, aţ po dané efekty. Výsledkem 

nemusí být pouze 2D obrázek, ale pomocí exportačních nástrojů, můţe z programu získat 

3D model, který lze následně pouţít pro AR. Tento program jsem pouţíval při praktické 

části této diplomové práce. 

 

Obrázek 25 Uživatelské prostředí Cinema 4D 

                                                 
4
 Všesměrové světlo, kuţelové světlo, zaměřené světlo, plošné světlo, slunce 
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Autodesk 3ds Max 

Autodesk 3ds Max je software, který poskytuje nástroje pro 3D modelování, 

animace, renderování a kompozice, které lze vyuţít pro tvorbu her, filmů a pohybové 

grafiky. S 3ds Maxem pracují hlavně designéři, architekti, vývojáři počítačových her, 

filmový průmysl. Najde také uplatnění v simulaci, soudní rekonstrukci, lékařství a tak dále. 

Umoţňuje animaci postav a řadu deformačních efektů [24]. 

 

Obrázek 26 Uživatelské prostředí 3ds Max 

3.5 Princip AR 

Základním principem rozšířené reality je přiřadit virtuální objekty do obrazu reálné 

scény. V této kapitole bude prezentován princip zjišťování, zpracovávání a prezentace dat 

v systému určeném pro rozšířenou realitu. 

3.5.1 Snímání scény a její zpracování  

Snímání a zpracování scény můţeme shrnout do těchto bodů: 

1. Kamera snímá reálnou scénu a snímky posílá do počítače nebo mobilního zařízení. 

2. Program v počítači detekuje v kaţdém snímku pro něho známy tvar (např. čtverec) 

a snaţí se rozeznat značku, která je v daném tvaru zahrnuta.  

3. Jestliţe je tvar nalezen, program musí vypočítat polohu kamery vůči pozorované 

značce.   
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4. Zjištěna poloha kamery je pouţita generátorem scény, jako bod pohledu pro 

vyobrazení virtuálního objektu.  

5. Je vygenerován 3D objekt, který se vykreslí přes odpovídající snímek z kamery 

uţivatele.  

6. Konečný obraz se zobrazí uţivateli na displeji. Uţivatel, tak vnímá realitu 

s přidanými virtuálními objekty [11]. 

 

Obrázek 27 Snímání scény a její zpracování 

 

Obrázek 28 Marker tracking 
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3.5.2 Metody počítačového vidění 

Počítačové vidění vykresluje 3D virtuální objekty ze stejného pohledu, ze kterého je 

skutečná scéna pořízena kamerou. AR pouţívá k registraci obrazu různé metody 

počítačového vidění, především v souvislosti s videem. Tyto metody se obvykle skládají 

ze dvou bodů a to sledování a rekonstrukce. Markery, visuální objekty, nebo zajímavé 

body jsou zaznamenány v obraze kamery, pomocí různých metod zpracování obrazu. 

Sledování můţeme provést detekční funkcí nebo detekcí hran.  

 

Obrázek 29 Detekce markeru 

Detekce probíhá tím způsobem, ţe se obraz převede do černobílé. Tento úkon se 

nazývá prahování. Prahování je zaloţené na hodnocení jasu kaţdého pixelu. Je-li jas pixelu 

pod hodnotou prahu, přiřadí se pixelu černá barva, pro jas nad prahovou hodnotou se 

přiřadí bílá barva. Hodnota prahu se obvykle získává z histogramu, který často obsahuje 

dvě maxima. Jedno maximum pro jasy pozadí a jedno pro jasy popředí. Optimální práh se 

pak nachází mezi těmito maximy. Po prahování se provádí detekce hran.  Detekce hran je 

proces, který automaticky detekuje místa v obraze, kde se nejvíce mění hodnoty jasu. 

Detekce samotného markeru probíhá tím způsobem, ţe se začne s libovolným 

bodem x na obrysu čtverce. Bod, který má maximální vzdálenost od bodu x, je rohový bod 

c0. Vytvoří se diagonála, která vede středem čtverce. Po vytvoření této diagonály, se 

najdou rohové body c1 a c2, které mají největší vzdálenost na pravou a levou stranu 

od diagonály. Za pomocí diagonály od bodu c1 a c2 nalezne bod c3, který je nejvíce 

vzdálený bod na pravou stranu. 
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Obrázek 30 Detekce rohových bodů markeru 

Identifikace vzoru markeru probíhá prostřednictvím výpočtu homografie za pomocí 

čtyř rohových bodů. Pomocí tohoto výpočtu získáme vzorky, které se porovnají se vzorem 

markru uloţený v databázi.  

 

Obrázek 31 Získaní vzorku markeru 

3.5.3 ARML 2.0 (Augmented Reality Markup Language) 

ARML 2.0 poskytuje jazyk, který se pouţívá v aplikacích AR.  Pomocí tohoto 

jazyku se popisují virtuální objekty umístěné do prostředí AR. Zároveň také k popisu 

vloţení virtuálních objektů do reálného světa. ARML 2.0 se specifikuje pomocí XML 

jazyka. ARML 2.0 navíc nabízí tzv. ECMAScript vazby, které se starají o dynamické 

směny scény a o interakci s uţivatelem. ECMAScript vazby pouţívají základní objektové 

metody XML jazyka, jenţ zahrnuje manipulaci s různými událostmi a animacemi. Cílem 

ARML 2.0 je poskytnout určitý standard pro vývoj AR aplikací.  

Zařízení, na kterém má běţet aplikace AR s ARML 2.0 musí být vybaveno 

displejem, kde se budou promítat virtuální objekty a jednotlivé senzory pro zjištění polohy 

a orientace zařízení. 
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Pro ARML 2.0 jsou poţadovány tyto snímače: 

Pro zjištění polohy 

 Lokalizační snímač např. GPS 

 Směrový senzor např. Elektronický kompas 

 Orientační snímač např. akcelerometr či gyroskop 

Pro počítačové vidění 

 Kameru 

Mohou být vyţadovány také jiné typy pro alternativní určení polohy, jako například 

mikrofon, hloubkoměry, teploměry, atd. 

Pohyb uţivatele je sledován pomocí senzorů, které jsou zabudovány v zařízení. 

Jazyk ARML zpracovává tyto údaje vyprodukované senzory. Na základě těchto snímaných 

údajů se aktualizuje scéna na displeji. Mezi uţivatelem a virtuálním objektem můţe 

probíhat interakce. Obvykle tuto interakci uţivatel provede dotykem na obrazovku.   

Funkce, kotvení, zobrazení 

Funkce jazyku ARML 2.0, dokáţe v reálném světě označit objekt, u kterého 

chceme rozšířit informace. Tuto funkci předkládá příklad s ruským kolem. Funkce se 

skládá z metadat o objektu z reálného světa, jenţ popisuje, kde se daný objekt nachází. 

V jazyce ARML 2.0 se tato funkce z hlediska augmentace nazývá kotva.  

Kotva definuje vztah mezi digitálním a reálným světem. Kotva můţe být umístěna 

buď prostorově, kde toto umístění je zjištěno pomocí senzorů v zařízení. Také se pouţívají 

vizuální vzory jako marker, QR kódy, které jsou detekovány a sledovány pomocí kamery. 

V příkladu s ruským kolem je kotva geoprostorově umístěna ve Vídni. Ke kotvě můţe být 

přidán obsah ve formě textu, obrázku či 3D model. Ke kotvě na ruské kolo je připojena 

ikona ruského kola a text. Jakmile je tato kotva ve snímané scéně zachycena, tyto rozšířené 

informace se objeví na displeji uţivateli.  
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Příklad ruského kola 

Geoprostorové umístění 

 

 

 

 

Vlastnost 

 

 

 

 

 

 

Fyzický objekt: 

Ruské kolo ve Vídni 

 

 

 

 

 

Kotva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokace vyjádřena 

pomocí GPS souřadnic 

48.216581,16.395847 

 

 

Ikona 

ruského 

kola 

 

 

 

 

Digitální objekt, který 

reprezentuje reálný 

objekt ve snímané scéně. 
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Výsledek 

 

 

Jakmile je v zorném poli 

kamery ruské kolo, je 

na reálnou scénu 

promítnutá digitální 

ikona ruského kola 

s textem. Pro zjištění 

kde se kamera dívá, se 

využívají data ze 

senzorů typicky z GPS, 

pohybových senzorů a 

elektronického 

kompasu. 

3.6 Marker 

Marker je důleţitý prvek v celém pojetí rozšířené reality. Marker je značka, která se 

v reálné scéně rozpoznává a aplikace na tuto značku reaguje předepsaným způsobem. 

Aplikace při spuštění začne snímat scénu a vyhledává ve snímaném obraze marker, aby 

na něj mohla zareagovat, tedy vykreslit daný 3D objekt na reálné scéně, který je k markeru 

přiřazen.  

Marker se zpravidla skládá ze čtverce, ve kterém je umístěná identifikační značka. 

Identifikační značka můţe mít jednoduchý geometrický tvar, ale také si poradí se 

sloţitějšími tvary. Je také moţné pouţít značku ve tvaru textu. V aplikaci je kaţdý marker 

uloţen a je k němu přirazen daný objekt.  

 

Obrázek 32 Marker ze softwaru ARToolKit 
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Obrázek 33 Marker ze softwaru Metaio Creator 

3.7 Využití rozšířené reality bez markerů 

Aby byla pro uţivatele AR ještě přívětivější, dá se vyuţívat i bez markeru. Uţivatel 

tedy před sebou nemusí drţet marker nebo ho umisťovat na to správné místo a ustavičně 

kontrolovat, zda tam stále je. Není třeba marker hledat někde v dokumentaci a poté ho ještě 

vytisknout. Tyto všechny činnosti můţe mnoho uţivatelů odradit.  

Tato vlastnost se můţe vyuţít například pro nákup slunečních i dioptrických brýlí 

přes Internet. Místo markeru se zde vyuţívá obličej uţivatele. Dále také při nakupování 

oblečení, kde se uţivatel nemusí celý pokrýt markery. Aplikace rozpozná postavu uţivatele 

a ten si jiţ můţe zkoušet různé druhy oblečení. Tento druh rozšířené reality bez markerů 

lze velmi dobře vyuţít také v muzeích. Tam marker nahrazuje přímo vystavené exponáty 

a obrazy. Po namíření chytrého telefonu na daný exponát, se ukáţí další informace o tom 

to vystaveném předmětu. Automobilka Audi vyuţívá aplikaci v mobilním telefonu, 

pro seznámení nového majitele s vozem. Uţivatel se s touto aplikací posadí do vozu a  svůj 

telefon na jednotlivé ovládací prvky, u kterých se ukáţí funkce daného prvku. Těmto 

druhům aplikací se věnuje následující kapitola. 
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4 Aplikační potenciál rozšířené reality  

Potencionál AR je v dnešní době velice velký. V současné situaci se jako 

nejpraktičtější platforma pro rozšířenou realitu jeví chytré telefony. Díky rozšíření těchto 

telefonů lze vyuţít AR na mnoha místech a situacích. Technologie AR se tedy velice hodí 

pro propagaci a prezentaci firmy. Její moţnosti se dají velice úspěšně promítnout také 

do reklamy, kde jiţ dnes je velice vyuţívána. Reklama byla také první odvětví, kde se 

rozšířená realita uplatnila. Také za pomocí rozšířené reality můţeme zobrazit rozestavení 

strojů ve výrobní hale. Investoři tak mohou vidět vybavení a rozestavení haly ještě 

před samotnou realizací. Tento způsob lze také vyuţít v domácím prostředí, pro 

rozestavení nového nábytku.     

4.1 Reklama 

AR můţe dodat reklamním materiálům úplně nový rozměr. Různé tištěné katalogy 

lze doplnit a tak i obohatit o videoukázky produktu, spustit reklamní spoty nebo ukázat 

výrobek rovnou ve 3D formátu. Díky těmto přídavným prvkům se začínají firmy více 

věnovat a přidávají AR do svých marketingových plánů. Čím dál tím více se začínají 

vyuţívat reklamní kampaně, které vyuţívají AR. Firmy berou v potaz potenciál AR jako 

reklamní medium budoucnosti.  

Potenciál AR v reklamě spočívá v její schopnosti zapojit zákazníka nebo publikum. 

Takováto reklama můţe oslovit cílové zákazníky takovým způsobem, kterým by 

s ostatními medii nešlo, protoţe je v interakci se zákazníky. Typicky tato interakce probíhá 

pomocí mobilního telefonu. AR reklama dává obchodníkům moţnost velmi cíleně posílat 

zprávy, neboť zákazníci k těmto zprávám přistupují sami. 

 Reklamní kampaň firmy Net A Porter, která se zabývá luxusní módou, vytvořila 

obrázkové vitríny. Zákazník za pomocí mobilního telefonu nebo tabletu s dodanou 

aplikací, můţe získat informace o produktech ve vitríně, prohlídnout si dané oblečení 

ve 3D modelu ze všech úhlů, nebo si spustit video z přehlídkového mola, zjistit cenu 

a nakonec oblečení rovnou nakoupit. 
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Obrázek 34 Obrázková vitrína firmy Net A Porter 

Společnost Starbucks, která je největší obchodní řetězec kaváren na světě, vyuţila 

také rozšířenou realitu pro svou reklamu. Po staţení aplikace Starbucks Cup Magic 

a zaměření telefonu na kelímek s kávou, vidí zákazník animaci a to bruslaře, veverku, lišku 

chlapce a jeho psa jak sáňkují. Po poklepání na obrazovku daná postavička zareaguje 

a vykoná určitou činnost, která je jí předepsána.  

 

Obrázek 35 Aplikace Starbucks Cup Magic 

Automobilka Volkswagen, zaměřila svoji reklamní kampaň na prodej svého modelu 

Beetle. Tato kampaň se zaměřila na reklamu pomocí billboardů a AR. Uţivatel po stáhnutí 

aplikace VWJuicedUp. Po stáhnutí uţivatel zaměřil svůj telefon na billboard a sledoval, co 

auto v rozšířená realitě vykoná. V jednom případě auto vyjede přes billboard ven. V dalším 

se zobrazí rampa, po které auto jezdí a převrací se. 
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Obrázek 36 Vyjetí automobilu z billboardu 

Tento druh reklamy nemusí vyuţívat jenom velké společnosti. Město v USA St 

Petersburg, vytvořil pro turisty interaktivní cestovní broţuru, ve které ukazuje turistické 

cíle ve městě. Tato cestovní broţura představuje turistické lokality za pomocí komentáře 

moderátorky. 

 

Obrázek 37 Zaměření interaktivní brožury 

Také automobilka Volvo vyuţila AR pro svůj model V40, který představovala 

na Ţenevském autosalonu. Pomocí aplikace X-ray mohl kaţdý zákazník za pouţití 
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mobilního telefonu nebo tabletu prozkoumat vnitřek automobilu a dozvědět se více o 

technologiích, které nejsou na první pohled patrné.   

 

  Obrázek 38 Pohled na automobil pomocí aplikace X-ray 

Automobilka Mercedes-Benz umoţnila svým zákazníkům 3D pohled na své modely 

vozů.  Zákazník si můţe vůz přizpůsobit podle svého uváţení a nemusí dohledávat 

informace o vzhledu automobilu, v jeho poţadované konfiguraci, v různých katalozích 

výrobce nebo časopisech. Důleţité je, ţe zákazník vidí ihned změnu na automobilu a můţe 

si tuto změnu prohlédnout ze všech moţných úhlů. 

          

   Obrázek 39 Ukázka konfigurování automobilu Mercedes-Benz 

Televizní stanice BBC pomocí rozšířené reality, propagovala svůj pořad Frozen 

Planet. Chtěla tím oslovit širší publikum diváků. Hlavní pointa byla v tom, aby se 
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kolemjdoucí mohli přenést k ţivočichům, kteří volně ţijí v polárních oblastech. Přímo 

vyuţili ledního medvěda, tučňáky, kosatky a tuleně. 

 

           Obrázek 40 BBC propagace pořadu Frozen Planet 

4.2 Nakupování 

Společnosti začaly vyuţívat AR pro prodej svého zboţí. Chtěly tak vyuţít toho, 

aby si zákazník mohl zboţí prohlédnout a dokonce určitý druh zboţí přímo vyzkoušet. 

Uţivatel, který si chce koupit nové triko, šaty nebo sluneční brýle, jiţ nemusí 

do obchodního centra. Uţivatel se posadí před svou webkameru a pomocí daného prostředí 

můţe vybírat. Na monitoru prakticky uvidí to samé jako v zrcadle ve zkušební kabince.  

        

Obrázek 41 Ukázka aplikace pro zkoušení oblečení  
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    Obrázek 42 Prostředí aplikace pro vyzkoušení hodinek 

Zajímavou moţnost nabízí AR přímo v obchodě. Zákazníci většinou chtějí drţet 

produkt ve svých rukou a prohlédnout si jej ze všech moţných uhlů. Toto není moţné 

například u dětských stavebnic. Pro splnění poţadavků zákazníka, začala firma LEGO 

vyuţívat moţnosti AR. Zákazník tedy můţe získat lepší představu o daném produktu 

a moţnostech stavebnice. Stačí pouze balení stavebnice LEGO přiloţit ke speciálnímu 

kiosku a na monitoru můţe vidět 3D animaci dané stavebnice v jakémkoliv úhlu.  

 

 Obrázek 43 LEGO DIGITAL BOX AR Kiosk  



Ondřej Krčal: Aplikace rozšířené reality v procesech automatické identifikace 

2014  44 

 

4.3 AR ve vzdělávání 

Jak říká jedno čínské přísloví „Jeden obrázek řekne víc než tisíc slov“. AR má tedy 

ve školství velký potenciál. Hlavní potenciál je v tom, ţe ţáka touto technologií učitel 

zaujme a vtáhne ho do daného problému. Důleţitá zásada učení, která je podpořena 

rozsáhlým výzkumem, ukázala na to, ţe lidé se nejlépe učí, kdyţ jsou aktivně zapojeni do 

procesu učení. Učení a jejich účinnost, ukazuje pyramida učení na obrázku 44. 

 

Obrázek 44 Pyramida učení [25] 

   

AR také umoţňuje přidání digitálního obsahu do tištěných materiálů a tím zvýšit 

přidanou hodnotu pro studenta. Pomocí svého mobilního telefonu nebo tabletu student 

naskenuje danou stránku, která obsahuje digitální obsah, který se studentovi následně 

zobrazí. Studentovi se můţe zobrazit odkaz na webové stránky, odkaz na video k dané 

problematice, 3D model studovaného objektu nebo další digitální informace. Tato 

technologie má velký potencinál v oblasti anatomie lidského těla. Aplikace Anatomy 4D 

Naučíme se 10% 

z toho, co čteme. 

Naučíme se 20% 

z toho, co slyšíme. 

Naučíme se 30% 

z toho, co vidíme. 

Naučíme se 50% 

z toho, co vidíme a 

slyšíme. 

Naučíme se 70% 

z toho, co říkáme a 

píšeme. 

Naučíme se 90% 

z toho, co říkáme a 

z naší aktivní činností. 
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dokáţe zobrazit tělo, které si student za pomocí mobilního telefonu nebo tabletu můţe 

prohlédnout. Aplikace umoţňuje přidávat či ubírat kosti, svaly, cévy, nervy a tak dále.  

 

Obrázek 45 Aplikace Anatomy 4D 

Pro účel výuky solárního systému byla vytvořena kniha, která obsahuje markery. 

Student listuje knihou, kterou má zaměřenou na svoji webkameru. Pokud nalistuje stránku, 

kde je vytištěn marker, zobrazí se na tomto místě daný 3D objekt. V tomto případě planety. 

Autoři vyuţili podklady pro modelování planet od NASA.  

 

Obrázek 46 Solární systém Magic Book 
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Další zajímavá aplikace je zaměřena na astronomii. Umoţňuje zaměření telefonu 

na hvězdnou oblohu a identifikuje hvězdy a souhvězdí. 

 

Obrázek 47 Aplikace Google Sky Map [19] 

Velmi zajímavý web, který se věnuje AR a výukovým materiálům je learnar.org. 

Nalezneme zde předměty jako matematika, fyzika, chemie a biologie. Na tomto webu je 

velice snadné si rozšířenou realitu vyzkoušet. Stačí si vytisknout marker, který je přiloţen 

u kaţdého předmětu. Následně stačí zapnout webovou kameru a přiloţit marker ke kameře. 

U předmětu matematika si student můţe zvolit geometrický tvar, u kterého má za úkol 

vypočítat jeho plochu. Výsledky jsou označeny různou barvou, které jsou přiřazeny 

k daným markerům. Student si můţe zkontrolovat výsledek pomocí zobrazení markeru, 

který zobrazí na kameru. 

 

Obrázek 48 Matematika na webu learnar.org           
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4.4 Rozšířená realita a navigace 

V běţném ţivotě pouţíváme mnoho věcí pro naši navigaci v reálném světě. 

Nejčastěji se vyuţívá technologie GPS, která pomáhá najít cestu námi určenému cíli. Jedna 

z klíčových součástí aplikací AR je to, aby věděla, kde se konkrétně uţivatel v reálném 

světě nachází.  

Některé funkce, které mohou být pouţity v navigační aplikaci AR: 

 Poskytnutí virtuální mapy a vloţení aktuální polohy uţivatele.  

 Poskytnutí virtuálního průvodce, který provádí uţivatele a ukazuje mu cestu. 

 Poskytnutí indikátoru ve formě čáry nebo stopy, poloţený na skutečnou cestu, 

pomocí kterých se můţe uţivatel navigovat. 

 Mluvené pokyny, podle kterých se uţivatel můţe navigovat, např. odboč vlevo, 

po sto metrech hlavní východ, atd. 

 Poskytnout virtuální body v prostředí, které pomůţou uţivateli zjistit a vyhledat 

svojí cestu. 

 Umoţní vytvořit virtuální body, po kterých uţivatel můţe najít cestu zpět k místu, 

odkud vyšel.  

V případě, kdy GPS zařízení ukazuje polohu uţivatele na virtuální mapě, nejedná se 

o AR. Jestliţe se překrývají dvě vrstvy zobrazení a to skutečný svět, kde je ve snímané 

scéně cesta a virtuální mapa, která se promítá na tuto reálnou scénu, uţ se jedná o aplikaci 

AR. Příklad tohoto provedení je aplikace Wikitude Drive. Jedná se o automobilovou i pěší 

navigaci, která nevyuţívá virtuální mapu, ale snímá pomocí kamery cestu před sebou 

a na tuto cestu prokládá virtuální navigační čáry.  

 

Obrázek 49 Aplikace Wikitude Drive 
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4.5 AR v průmyslu a skladech 

Vznik chytrých telefonů, tabletů či chytrých brýlí, podpořil vývoj AR aplikací 

v prostředí průmyslu. Jedná se o oblasti průmyslové údrţby, informace o výrobních 

procesech nebo vzdělávání nových zaměstnanců. Můţe například pomoci v řízení projektu 

ve stavebnictví, kde stavbyvedoucí si můţe prohlédnout cíl dané výstavby, ještě před tím, 

neţ se začne cokoliv stavět. 

 

Obrázek 50 Promítnutí schodů v AR 

Automobilka BMW vyvinula aplikaci pro chytré brýle, které pomáhají mechanikům 

v provádění údrţby vozidla. Mechanik zadá druh opravy či výměny dílu a brýle mu ukáţí 

krok za krokem jak toho docílit. Můţe se jednat o pozici šroubů, aţ po natočení daného 

dílu kvůli vytáhnutí z nepřístupných míst. 

 

Obrázek 51 Aplikace BMW 
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Společnost SAP zabývající se vývojem produktů z oblasti ERP, které integrují 

a automatizují velké mnoţství procesů s činnostmi podniku. Jedná se o výrobu, logistiku, 

distribuci, prodej, fakturaci atd. Tato společnost vytvořila koncept skladu, jenţ detekuje 

chyby při vychystání objednávky. Správně vychystaná objednávka je hlavní funkcí on-line 

obchodů a má významný vliv na distribuci, spokojenost zákazníka a v konečném důsledku 

i na sníţení nákladů. V závislosti na průmyslovém odvětví jsou logistické náklady ve výši 

5% - 8% příjmu. Z toho 50% celkových nákladů v logistice pochází z vychystávání zboţí 

včetně chyb. SAP hledá takové řešení, které by sniţovaly tyto chyby. To by významně 

sníţilo náklady a poskytlo mnohem bezpečnější a rychlejší vychystávací proces zboţí.   

AR je dobré řešení pro uchopení problému vychystávaní zboţí. Prostřednictvím překrytí 

virtuálních dat na prostředí reálného skladu pomocí chytrých brýle, by pomohlo k lepší 

orientaci ve skladu, celkovému zrychlení a zkvalitnění procesu vychystání dané 

objednávky. Předešlo by se chybám, které má na svědomí lidský faktor. Například 

ve vychystání špatné poloţky, nesprávného mnoţství, chybějící poloţky v objednávce 

a tak dále. Společnost Metaio spolupracuje se společnostmi SAP a VUZIX na vývoji AR 

v oblasti skladovacích procesech, které kombinuje vizuální vyhledávání, navigaci 

ve skladech, celkové datové pokrytí skladu a datový cloud, jenţ by tyto procesy podpořil. 

Uţivatel má na hlavě chytré brýle, které poskytují informace, vztahující se k procesu 

vychystání objednávky, přímo do uţivatelova zorného pole. Interakce s brýlemi probíhá 

prostřednictvím tlačítka nebo hlasem. Uţivatel ve svém zorném poli vidí poloţky a jejich 

počet v dané objednávce. Brýle uţivatele navádějí k místu uloţení kaţdé poloţky 

z objednávky.  Za následek to má rychlejší a téměř bez chybového procesu vybavení celé 

objednávky [26].  

 

Obrázek 52 Ukázka aplikace chytrých brýlí pro sklady 



Ondřej Krčal: Aplikace rozšířené reality v procesech automatické identifikace 

2014  50 

 

Firma Maptek, která je jedním z předních poskytovatelů softwaru, hardwaru 

a sluţeb pro těţební průmysl, vytvořila systém PerfectDig, který prolomuje komunikační 

bariéry mezi inţenýry, geodety, vedoucími a operátory. Tyto osoby můţou přistupovat 

k datům pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo počítače, můţou tak vytvářet podporu pro 

real-time rozhodování. Systém umoţňuje zobrazit návrh a pokrok výkopu v reálném čase, 

pomocí 3D technologie laserového skenování. Laserový skener snímá povrch, který je 

následně porovnán s těţebními plány, či návrhem výkopu.  Systém tedy umoţní zobrazit 

rozdíl mezi skutečným a poţadovaným výkopem. Na základě tohoto rozdílu se do výkopu 

promítnou údaje o tom, kde je třeba výkop upravit tak, aby byl podle poţadovaných 

těţebních plánů [27]. 

 

Obrázek 53 Systém PerfectDig 
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5 Vlastní aplikace rozšířené reality 

Jedním z cílů této práce je předvést, jaké jsou moţnosti tvorby a následné 

prezentace AR. Praktická část předvede jednotlivé kroky pro vytvoření vlastní aplikace pro 

AR, od vytvoření 3D modelu ve vybraném 3D modelovacím programu, po převedení 

tohoto modelu do AR. 

5.1 Aplikace pro prezentační účely zaměřena na hasicí přístroje 

První aplikace vytvořena za účelem této diplomové práce, bude zaměřena 

na hasičskou techniku, konkrétně na hasicí přístroje. Kvůli této problematice jsem navštívil 

firmu LUING PYREX, která poskytuje sluţby a produkty v oblasti poţární ochrany a to 

jak široké veřejnosti, tak také hasičským záchranným sborům, sborům dobrovolných 

hasičů, záchranářů, policie a dalších. Po schůzce s jednatelem společnosti, bylo jedno 

z rozhodnutí, vytvořit jednoduchý návod v AR, pro pouţití hasicího přístroje běţným 

uţivatelem v případě poţáru. Tento návod by se vyuţíval k visuálně prezentačním účelům 

pro nové zaměstnance, kteří musí projít poţární bezpečností. Návod by mohl být nasazen 

ve všech firmách, které toto školení provádějí, nebo ve školách pro demonstraci pouţití 

hasicího přístroje.  Druhý návod se zaměřuje na kontrolu hasicího přístroje. Návod v AR 

by slouţil pro zlepšení informovanosti majitele hasicího přístroje či revizního technika 

o stanovených a závazných úkonech, které je zapotřebí provést při roční kontrole hasicího 

přístroje. Návod v AR se snaţí vizuálně ukázat úkony, které se provádí při kontrole podle 

daných předpisů tak, aby byla zajištěna spolehlivá funkčnost hasicího přístroje.  

5.1.1 Tvorba 3D modelu hasicího přístroje 

Tvorba hasicího přístroje je prováděna v softwaru pro 3D modelování Cinema 4D. 

Tento software byl blíţe popsán v kapitole 3.4.2. Základem vytvoření 3D modelu byl 

válec, který byl následně vymodelován do tvaru lahve hasicího přístroje. Toto modelování 

je moţno uskutečnit pomocí síťového modelování, jenţ Cinema 4D nabízí. Tento síťový 

model se nachází na další stránce na obrázku 54. 



Ondřej Krčal: Aplikace rozšířené reality v procesech automatické identifikace 

2014  52 

 

 

Obrázek 54 Síťový model hasicího přístroje bez textury 

Pro moţnosti modelování jsou dostupné v Cinemě různé pohledy. Tyto pohledy 

velice zpřesňují práci se síťovým modelem. Jako základní pohledy jsou dány spodní, 

přední, zprava a perspektiva. Tyto pohledy lze střídat dle potřeby a také měnit jejich směr 

například místo spodního pohledu vrchní atd.  

 

Obrázek 55 Různé pohledy Cinema 4D 
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Poté co jsem vytvořil láhev, bylo zapotřebí vymodelovat ventil a hadici hasicího 

přístroje. Ventil jsem vytvořil za pomocí jednoduchých tvarů jako je válec, krychle, kapsle, 

barel a koule. Hadici jsem realizoval pomocí křivky, na kterou se aplikuje kruţnice. 

Kruţnice určuje průměr hadice.  Na tuto dvojici se posléze vyuţije nástroj protaţení Nurbs. 

Tento nástroj protáhne kruţnice po celé délce křivky. Nakonec se na tuto vytvořenou 

hadici vyuţije deformátor Ohnutí, jenţ způsobí prohnutí hadice tak, aby výsledek byl blíţe 

reálné předloze. Pokud má být model co nejblíţe reálné předloze, je třeba aplikovat 

textury. Textury se vytváří pomocí nástroje Nový materiál. Zde jsem si vytvořil kompletně 

vlastní materiál od barvy, povrchové úpravě průhlednosti, odrazivosti, odlesku atd. 

Materiál můţeme také vytvořit pomocí textury, kterou dostaneme z předloţeného obrázku. 

I u takto vytvořeného materiálu, lze doplnit jeho vlastnosti, jako průhlednost, odrazivost, 

atd. Po vytvoření materiálu stačí pouze přiřadit daný materiál k dané součásti modelu. 

 

Obrázek 56 Model potáhnuty texturou 

Aby byl model kompletní, vytvořil jsem nakonec spoušť hasicího přístroje 

a manometr. Spoušť je vytvořena pomocí krychle, která je následně deformována pomocí 

nástroje deformátor, a to konkrétně deformátorem zúţení, zkosení a vyhlazení. Dále je 

vytvořena pojistka, jiţ je nutno vytáhnout pro aktivaci hasicího přístroje. Pojistka je 

vytvořena za pomocí nástroje spirála, na kterou je aplikována kruţnice a protáhnutí Nurbs, 

jako při vytvoření hadice. Pojistka má na své protější straně také vymodelovanou kontrolní 
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plombu. Spoušť navíc obsahuje spojovací nýt pro větší detail modelu. Manometr se skládá 

z válce, ve kterém jsou umístěny další dva válce, z toho jeden není vidět. To z toho 

důvodu, aby se z jednoho válce stal oblouk. Vyuţívá se funkce Booleanovské operace. 

Tato funkce má za úkol od jednoho objektu odečíst druhý objekt. Této vlastnosti se tedy 

vyuţilo při tvorbě stupnice manometru. Manometr také obsahuje ukazatel „ručičku“, která 

ukazuje tlak v lahvi hasicího přístroje. Manometr je kryt sklíčkem, na němţ je vyuţita 

textura skla s vlastností průhlednosti. 

 

Obrázek 57 Model s manometrem a spouští 

Takto vytvořený model se můţe vyrenderovat jako obrázek, nebo vyexportovat jako 

3D model. Vyexportovaný 3D model se jiţ dá vyuţít v rámci AR. V této práci se model 

exportuje do formátu FBX, který podporuje animace. Model je moţno exportovat také 

do formátu OBJ, ale ten slouţí pouze pro statické modely.  
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Obrázek 58 Model hasicího přístroje 

5.1.2 Převedení 3D modelu do AR 

Pro převedení 3D modelu hasicího přístroje do AR, je vyuţito nástrojů od firmy 

Metaio. Přesněji nástroje pro tvorbu AR a to Metaio Creator. Pomocí tohoto nástroje 

vytvoříme poţadovanou scénu, pro kterou je třeba připravit marker. Marker slouţí 

pro identifikaci daného modelu a místo, na kterém se 3D model vykreslí. Pro demonstrační 

účely byl zhotoven červený marker s profilem hasicího přístroje a v černém rámečku. 

             

            Obrázek 59 Ukázka markeru vloženého do Creatoru 
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Po vloţení markeru do programu je na řadě přiřadit a vhodně umístit daný 3D 

model. V tomto případě tedy model hasicího přístroje s jednoduchým návodem na jeho 

pouţívání. Jestliţe je model nahrán do Creatoru, je nyní zapotřebí vhodné umístění modelu 

na markeru. Jsou zde jednotlivé moţnosti a to určení pozice v osách x, y, z, natočení 

modelu ve 360 stupňovém úhlu a nakonec změna velikosti modelu. 

    

Obrázek 60 Ukázka rotace 3D modelu 

 Další krok je povolení animace modelu, jestliţe tedy model obsahuje animaci. 

Kvůli tomu byl model exportován do formátu FBX, který Creator podporuje. Ale nakonec 

byl problém i s tímto formátem. Jednoduchá animace ve smyslu jednoduchého pohybu 

časti modelu z bodu A do bodu B, například bezpečnostní pojistka hasicího přístroje, která 

se pohybuje pouze po jedné ose, nebyl problém. Problém nastal v případě, kdy se animace 

skládala z deformací určité části modelu. Jako příklad poslouţí deformace hadice, která se 

měla v průběhu animace prohnout tak, aby se hadice napřímila daným směrem. Při 

exportování této sloţitější animace byl vyuţit plugin SteadyBake. Tento plugin má za úkol 

projít celou časovou osu animace snímek po snímku a do kaţdého snímku zapéct aktuální 

stav modelu. I po tomto procesu, kde kaţdý snímek obsahoval stav modelu, se kompletní 

animace v programu Creator neprojevila. Pro vyvrácení toho, ţe animace se jiţ poškodila 

v průběhu exportace, se animace vyzkoušela v programu Autodesk FBX Converter 2013.           
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Obrázek 61 V tomto programu animace fungovala bez závad. Díky tomu je vyvozen závěr, 

ţe program Creator zatím nedokáţe zobrazit animace, které jsou vytvořeny pomocí 

deformací objektu. 

 

          Obrázek 61 Animace pomocí deformátoru 

Pokud je uţivatel spokojen se svým projektem, ve kterém můţe mít několik 

přichystaných scén, nahraje tento projekt buď do cloudu serveru společnosti Metaia, nebo 

na svůj vlastní server. Cloud od společnosti Metaio má jednu velkou výhodu a to tu, 

ţe tento cloud je propojen s aplikací Junaio. Po nahrání projektu do cloudu Metaia, se 

vygeneruje QR kód, který se následně oskenuje v mobilní aplikaci Junaio. Následně si 

aplikace stáhne potřebná data, jeţ náleţí k projektu reprezentovaný QR kódem. Pokud 

uţivatel po naskenování QR kódu snímá pomocí aplikace Junaio marker, který je obsaţen 

v daném projektu, tak se následně na tento marker zobrazí 3D model. Nevýhodou nahrání 

projektu do cloudu Metaio je velikost projekt do 100 MB. Jestliţe si chce uţivatel napřed 

vyzkoušet práci s Creatorem, je omezen počtem markerů v projektu. Maximální počet 

ve zkušební verzi jsou dva markery. 
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5.1.3 Návod pro použití hasicího přístroje 

Po přípravě 3D modelu hasicího přístroje a nachystaní scény v Creatoru vznikne 

jednoduchý, ale efektní návod pro pouţití hasicího přístroje. Takto vytvořený návod 

účastníky školení, nebo například děti ve škole více zaujme a tak si budou lépe pamatovat, 

jak hasicí přístroj pouţít v krizových situacích. Návod se skládá ze třech základních kroků, 

pro zavedení hasicího přístroje do pohotovostního stavu. 

Kroky se skládají z následujících činností:  

1) Vytáhni pojistku! 

2) Nasměřuj na oheň! 

3) Stiskni páku ventilu! 

 

Obrázek 62 Ukázka návodu hasicího přístroje 
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5.1.4 Návod pro základní úkony při revizi hasicího přístroje 

Další typ návodu se zaměřuje na zaškolení nových revizních techniků hasicích 

přístrojů. V tomto návodě jsou zobrazeny základní kroky při revizi. Činnosti u jednotlivých 

kroků předepsala profesní komora poţární ochrany.  

Revize se skládá ze 4 kroků: 

1) Vizuální prohlídka hasicího přístroje. 

2) Kontrola tlaku kontrolním manometrem. 

3) Kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou. 

4) Zaplombování pojistky. 

 

Obrázek 63 Ukázka kroků při revizi hasicího přístroje 
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5.2 AR v tiskových dokumentech 

AR se dá velice dobře vyuţít i pro tištěné dokumenty a různá psaná media. Tato 

celá diplomová práce je příkladem, jak by mohly být různé odborné práce doplněny 

o audiovisuální prvky. Ve světě se dnes AR pouţívá jiţ v různých magazínech, 

nebo v katalogu výrobků. Převedením poţadované stránky do AR, lze opět vyuţít Creator 

od Metaio. AR lze přiřadit pro celou stránku dokumentu, nebo k určeným obrázkům tak, 

jak je to prezentováno v této práci. Ke stránce, obrázku či značce, lze přiřadit určitý odkaz, 

jenţ bude směřovat k lepšímu popisu výrobku, k většímu počtu obrázků či moţnosti si 

tento výrobek rovnou koupit, eventuálně spustit video, které bude prezentovat daný 

výrobek nebo sluţbu. Daný výrobek vyobrazen na stránce lze také propojit se sociálními 

sítěmi, pomocí tlačítka sdílení, jak na Facebook, tak Twitteru a Google Plus.  

V této práci je vyuţito obrázků, ke kterým je za pomocí Creatoru přiřazeno video. 

Účel těchto videí, je zlepší prezentačních moţností AR. Bez tohoto audiovizuálního prvku, 

by práce musela obsahovat ještě více obrázků. Z toho důvodu, aby měl člověk lepší 

představu a zjistil co to je AR. Postup tvorby přiřazení videa k obrázku je velice podobný, 

jako připojení markeru k 3D modulu. Vybere se vhodný obrázek, ke kterému chce uţivatel 

připojit video. Následně do Creatoru nahraje příslušné video a nastaví jeho pozici vůči 

obrázku. Po nahrání videa se upraví jeho rozlišení. Video můţe mít tři stupně kvality. Pro 

nejvyšší kvalitu je zde rozlišení 704x576, střední rozlišení 352x288 a nejniţší 176x144. 

Platí zde jako kdekoliv, čím větší kvalita, tím větší datové zatíţení. Při velkém mnoţství 

videonahrávek nemusí dostačovat místo v cloudu Metaia, které má kapacitu 100 MB. Při 

pouţití vlastního serveru nejsme tímto limitem omezeni. Dále je moţno si u kaţdého videa 

určit, jestli se má při přehrávání roztáhnout video přes celou plochu displeje, nebo jestli se 

má přehrát na pozici obrázku, tak jak je to vytvořeno v této práci. 



Ondřej Krčal: Aplikace rozšířené reality v procesech automatické identifikace 

2014  61 

 

 

                 Obrázek 64 Ukázka práce s obrázkem a videem 

5.3 Náhled do budoucnosti revizního technika hasicích přístrojů 

Pro zajištění bezpečnosti a správné funkcionality hasicích přístrojů, hydrantů, skříní 

elektrických rozvodů apod. je zapotřebí provádět jejich pravidelné revize. Pro vytvoření 

kvalitního a přitom snadného záznamu o provedení revize je zapotřební mít toto vybavení 

označené čitelným identifikátorem a údaje o provedení revizí zaznamenávat a uchovávat. 

I přesto, ţe dnešní doba nabízí mnoho rozvinutých informačních technologií, se stále 

setkáváme se skutečností, ţe jsou tyto informace zaznamenávány pouze v papírové 

podobě, například zapsány do formulářů běţnou tuţkou, často ne příliš čitelně a bez 

moţnosti automatického vyhledávání. Pro rychlou kvalitní a korektní revizi je proto nutné 

vybavit revidovaná zařízení jednoznačným identifikátorem. Běţnými typy identifikátorů, 

jsou štítky s alfanumerickými znaky, čárovými kódy, či nově 2D kódy. Všechny tyto 

identifikátory se však pojí s problémem nutnosti přímé viditelnosti identifikátoru 

a moţnosti jeho zašpinění, odření či jiného fyzického znehodnocení coţ znesnadňuje nebo 

znemoţňuje jeho úspěšné načtení. 

Další z podstatných výzev, které se snaţím v rámci práce vyřešit je zamezení 

provádění „pouze formálních revizí“. Formální revize chápeme jako nekalý jev, ke 

kterému dochází tak, ţe kontrolor vyplní protokoly o revizních zkouškách firmě, aniţ by 
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kontrolu fyzicky provedl. Pokud by systém vyuţívající prvky automatické identifikace byl 

zaveden normativně, těmto „pouze formálním revizím“ by bylo zabráněno, případně by 

moţnost jejich realizace byla výrazně sníţena. 

Kapitola se tedy zabývá systémem zaměřený na revizního technika. Po rozhovoru 

s jednatelem firmy Pyrex, vyplynuly poţadavky, které by tento systém měl obsahovat. 

Systém by měl podporovat práci revizního technika a to tím způsobem, aby za jeden 

pracovní den stihl zkontrolovat co nejvíce hasicích přístrojů a byla dodrţena kvalita 

provedené revize.  

Systém bude podporovat tyto body: 

1. Identifikace hasicích přístrojů, hydrantů, skříní elektrických rozvodů, 

protipožární klapky, protipožární uzávěry (dveře), protipožární ucpávky a další 

techniky pomocí 2d kódu a RFID.  

Tyto protipoţární prvky se z velké části vyrábí z kovového materiálu. Zde je 

problém to, ţe kovy odráţejí nebo stíní radiový signál z RFID čteček. To způsobuje, 

ţe čtecí vzdálenost je pouze několik centimetrů a někdy jsou tagy úplně vyrušeny 

a informace z nich nejde přečíst. Z tohoto důvodu jsem provedl průzkum trhu, jaké RFID 

čipy lze pouţít pro tento systém. Z tohoto průzkumu byly vybrány dva RFID tagy a to 

inotag Flex on metal od firmy Inotec a tag Silverline od firmy Confidex. První zmiňovaný 

tag je velmi flexibilní RFID etiketa s tenkou vloţkou, která umoţní upevnit tag přímo 

na kov. Povrch etikety je velmi odolný. Etiketa také obsahuje lepidlo, které umoţní 

přilepení ke kovovým materiálům. Tag potporuje pásmo UHF EPC Class 1. 

 

Obrázek 65 Inotag Flex Inotec 

Druhý zmíněný tag od firmy Confidex poskytuje dlouhý dosah čtení na většině 

povrchů, například aţ do 4,5 metru. Tento tag jde také připevnit, jak na rovný, tak 

na zakulacený povrch např. trubku. Tento tag obsahuje kvalitní lepidlo, stupeň krytí proti 

vniknutí kapalin a prachu IP 68, coţ je nejvyšší stupeň krytí proti prachu a třetí nejvyšší 
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stupeň vniknutí vody. Tento tag se nejvíce blíţí poţadavkům tohoto systému. Hlavně díky 

jeho vysoké odolnosti, neboť hasicí technika je mnohdy na místech těţkého průmyslu, kde 

je velká prašnost, nebo ve venkovním prostředí, kde je technika podrobena povětrnostním 

podmínkám. Tak ţe je zde podmínka vysoké odolnosti tagu.  

 

Obrázek 66 RFID Tag Confidex Silverline 

Na RFID tag se dá umístit 2D kód, který bude slouţit jako marker pro AR. Pomocí 

tohoto markru, lze reviznímu technikovi zobrazit návod kontroly dané hasicí techniky nebo 

elektronický formulář o revizi, který kaţdý technik musí vyplnit. 

2. GPS lokalizace trasy revizního technika a orientace uvnitř budov. 

Další poţadavek firmy Pyrex, byla lokalizace trasy revizního technika pro kontrolu 

pracovní kázně. GPS lokalizace v dnešní době není nic nemoţného. Jestliţe aplikace 

systému poběţí na mobilních telefonech, tak většina těchto telefonu má v sobě zabudovaný 

GPS modul, který bude aplikaci říkat, kde se právě technik nachází. Co se týče 

optimalizace trasy, většina mapových aplikací dnes jiţ dokáţe vypočítat buď nejkratší, či 

nejrychlejší trasu k zadaným cílům. 
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Obrázek 67 Ukázka GPS lokalizace 

Podobné navádění a optimalizace trasy revizního technika lze vyuţít i uvnitř budov. 

Pracovník firmy Pyrex v rozhovoru podotknul, ţe nalezení hasicího přístroje v budově 

zabere nejvíce času. V současnosti kaţdá nová budova má svůj vnitřní digitální plán. 

Tohoto digitálního plánu lze vyuţít pro navádění technika na daná místa, kde jsou prvky 

protipoţární ochrany, např. hasicí přístroje, hydranty, hadice atd. Technik, který přijede 

k budově, načte RFID tag přiřazený k budově. V té chvíli si aplikace napojená na databázi 

plánů budov, stáhne vnitřní plán této budovy a ukáţe umístění daných protipoţárních 

prvků. Tato aplikace ulehčí technikovi orientaci v neznámém prostředí a můţe slouţit jako 

kontrolní pomůcka, zda jsou všechny protipoţární prvky tam, kde by podle norem měly 

být umístěny a jestli některé nechybí.     

 

Obrázek 68 Virtuální plán budovy 
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3. Plán revize pro technika. 

Po příjezdu technika na místo revize, si načte RFID tag umístěný na hlavních 

dveřích budovy. Po načtení tohoto tagu se technikovi zobrazí elektronický formulář se 

seznamem protipoţární techniky, která je umístěná v budově. K tomuto seznamu se také 

zobrazí zmenšený plán budovy, kde budou vyobrazeny jednotlivé pozice protipoţárních 

prvků.  

 

           Obrázek 69 Ukázka elektronického formuláře- seznam protipožární techniky 

Po příchodu revizního technika k hasicímu přístroji, načte technik RFID tag 

na hasicím přístroji. Po tomto úkonu technikovi vyjede elektronický formulář, na kterém je 

seznam kroku revize. Technik musí vykonávat postupně dané kroky, které zaznamenává 

odškrtnutím do elektronického formuláře. Jestliţe není daný krok hotov a odškrtnut, není 

moţno odškrtnout následující krok. Tato podmínka by měla zamezit přeskočení 

jednotlivých úkonů revize. Pod seznamem kroků revize, bude aplikace schopna zobrazit 

scénu, kterou snímá fotoaparát mobilního telefonu nebo tabletu. Pokud technik zaměří 

mobilní telefon na 2D kód, zobrazí se mu jednotlivé kroky revize také v AR. Tato vlastnost 
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aplikace umoţní audiovizuální zobrazení návodu revize. Toto by slouţilo technikovi, jako 

pomůcka, pro kontrolu postupu jednotlivých kroků revize. 

 

           Obrázek 70 Uživatelské prostředí aplikace pro revizního technika 

4. Výstupní protokol o provedených revizích.  

Po dokončení revize protipoţárního prvku, systém vytvoří protokol o provedené 

revizi. Protokol podle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb § 9 musí vţdy obsahovat tyto 

informace: 

a) Údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání vlastníka (uţivatele) 

hasicího přístroje a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku 

nebo jiné evidenci téţ údaj o tomto zápisu; je-li vlastníkem (uţivatelem) hasicího 

přístroje fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické 

osoby. 

b) Adresu objektu, ve kterém byl hasicí přístroj instalován, není-li shodná s adresou 

podle písmene a). 
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c) Umístění, druh, označení výrobce, typové označení, výrobní číslo nádoby 

kontrolovaného hasicího přístroje. 

d) Datum provedení a další údaje o kontrole provozuschopnosti, údrţbě nebo opravě, 

jejím výsledku a vyjádření o provozuschopnosti hasicího přístroje. 

e) Potvrzení podle § 10 odst. 2, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu 

provozuschopnosti provedla, u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle 

nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním 

rejstříku nebo jiné evidenci téţ údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje 

týkající se jeho zaměstnavatele. 

V systému se navíc bude uvádět celkový čas revize jednoho protipoţárního prvku. 

Čas se bude počítat od prvního načtení RFID tagu. Tato informace o čase by měla slouţit 

pro kontrolu, jestli technik provedl všechny kroky revize. Kaţdý krok je dán časovým 

limitem. U jednoho hasicího přístroje se tento limit pohybuje okolo 12-16 minutami. Tento 

limit určila Profesní komora poţární ochrany. Pokud bude čas revize výrazně kratší, je 

velice moţné, ţe kontrola hasicího přístroje neproběhla v daných krocích a poţadované 

kvalitě. Naopak, jestli bude čas výrazně delší, bude muset technik napsat do poznámek, 

proč tomu tak bylo.      

Nakonec se tento protokol uloţí do centrálního úloţiště, kde bude uchován a bude 

k dispozici k vytištění do textové podoby. 
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           Obrázek 71 Jednoduchý vygenerovaný protokol o revizi 

5. Uživatelské rozhraní pro objednávku revize.  

Systém bude také obsahovat aplikaci pro uţivatele. Jestliţe uţivatel pomocí 

aplikace sejme 2D kód na hasicím přístroji, zobrazí se mu jeho rodokmen. Tento 

elektronický rodokmen bude obsahovat počet provedených kontrol, firemní či osobní 

zodpovědnost za tyto kontroly, staří hasicího přístroje a k jakému datu musí být provedena 

další kontrola. Jestliţe se datum kontroly bude blíţit, můţe si uţivatel přímo v aplikaci 

objednat revizi tohoto hasicího přístroje. 
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           Obrázek 72 Ukázka aplikace pro uživatele 

6. Centrální uložiště provedených revizí.  

Systém bude obsahovat centrální Úloţiště provedených revizí. Úloţiště bude slouţit 

pro notifikaci zákazníků o blíţících se nutných revizích, např. pomocí emailu nebo SMS 

zprávy.  

5.4 Využití AR jako evakuačního plánu z budovy 

Poslední bod této práce se bude zabývat vyuţití AR při evakuaci z budov. Při 

evakuaci z budov mohou nastat zmatky kvůli panice a můţe se stát, ţe uţivatel ztratí 

orientaci. Uţivatel ani nemusí ztratit orientaci, ale prostě neví, kudy se má vydat, díky 

chybějícím evakuačním tabulkám. Tato technologie se nemusí pouţívat pouze v budovách, 

ale také na lodích. Je známo, ţe na velkých zaoceánských lodích, můţe být orientace velice 

obtíţná. Tato orientace můţe být ještě ztíţená kvůli stresovým situacím, které můţou 
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nastat při evakuaci z lodi. AR by nemusela být vyuţita pouze k evakuačním plánům, ale 

také k celkové orientaci v budově nebo zmíněné lodi. Uţivatel si v aplikaci pouze určí, 

za kým nebo kde chce dorazit a aplikace mu na reálnou scénu chodby vykreslí šipky, které 

uţivatele zavedou k cíli.   

U takto pouţité AR, lze jenom těţko pracovat s markerem. Jako rozpoznávací 

objekt by slouţila celá daná chodba. Tak to by se dala AR vyuţít i bez pouţití markerů.  

 

Obrázek 73 Ukázka navigace pomocí AR 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo aplikovat prvky rozšířené reality do procesů automatické 

identifikace. V teoretické části byly vysvětleny hlavní rozdíly mezi rozšířenou a virtuální 

realitou. Byly představeny chytré brýle, které se pomalu dostávají na trh, a je jim souzeno 

stát se hlavním kusem hardwaru pro AR. U hardwaru byly popsány prvky potřebné 

k fungování AR, od způsobu zobrazení, po různé typy senzorů. Po stránce softwaru jsou 

představeny nástroje pro tvorbu 3D modelu, nástroje pro tvorbu a zobrazení AR.  Následně 

byl vysvětlen princip rozšířené reality. Dále jsou představeny moţnosti AR v jednotlivých 

oblastech lidského ţivota a její konkrétní aplikace, které jsou jiţ dnes k dispozici běţnému 

uţivateli.   

Praktická část je změřena na prvky protipoţární techniky a to z důvodu návštěvy 

firmy Pyrex, zabývající se touto problematikou. Po rozhovoru s jednatelem firmy se 

rozhodlo, vytvořit jednoduchý návod pouţití hasicího přístroje v AR pro prezentační účely 

a návod pro revizi hasicích přístrojů pro revizního technika. Za tímto účelem byl vytvořen 

3D model hasicího přístroje v Cinemě 4D. Tento model se následně převedl do nástroje 

od společnosti Metaio, kde byly oba návody dokončeny a převedeny do AR. Další část se 

zaměřila na oţivení celé diplomové práce pomocí videí a 3D modelů, které Vás 

doprovázely celou touto prací. 

Poslední bod praktické části se zaměřil na budoucnost revizního technika. Systém 

byl navrţen dle poţadavků zachycených při návštěvě firmy Pyrex. Tento systém by 

podpořil práci revizních techniků a také lepší kontrolu jejich činnosti. Revize 

protipoţárních prvků by šla tímto systémem, co nejméně oklamat. Systém vyuţívá 

technologie RFID a rozšířené reality. Na kaţdém prvku bude umístěn RFID tag, na kterém 

bude navíc umístěn 2D kód. Tento 2D kód, bude fungovat jako marker pro AR. Systém 

také obsahuje návrh dané aplikace a to jak pro revizního technika, tak pro majitele 

protipoţárních prvků.  

Aplikace pro revizního technika obsahuje navigaci k objektům, ve kterých se má 

provést revize. Dále obsahuje počet a umístění jednotlivých prvků v objektu. Nakonec také 

zahrnuje elektronický formulář pro průběh revize, kde technik zaškrtává úkony, které 

provedl. Aplikace také technikovi poradí, jak má danou revizi na daném protipoţárním 

prvku vykonat a to za pomocí návodu v AR. Aplikace zaznamenává čas a tak je 



Ondřej Krčal: Aplikace rozšířené reality v procesech automatické identifikace 

2014  72 

 

kontrolován celý postup revize, která má například u revize hasicího přístroje trvat mezi 

12 aţ 16 minutami. Po dokončení revize se formulář o revizi uloţí do centrálního úloţiště, 

kde je ho moţno zpětně vyhledat a vytisknout do textové podoby.   

 Aplikace pro majitele protipoţárních prvků umoţní, po zaměření 2D kódu zjistit, za 

jak dlouho bude třeba revize hasicího přístroje, datum jeho další zkoušky, stáří, 

zodpovědnou firmu či osobu za poslední revizi. Uţivatel bude mít moţnost si přes aplikaci 

revizního technika objednat, pokud se bude blíţit exspirace revize hasicího přístroje.  

Systém pomocí centrálního úloţiště bude také moci upozornit majitele, ţe se blíţí 

exspirace jeho protipoţárních prvků a upozorní ho pomocí emailu nebo SMS zprávy. 

Aby měl systém smysl, musely by ho vyuţívat všechny firmy a osoby, které se 

zabývají revizí protipoţárních prvků. Z tohoto důvodu by měl být projekt systému revize 

protipoţárních prvků prezentován před kompetentními autoritami s rozhodovací 

pravomocí, jako je Státní poţární dozor nebo Ministerstvo vnitra. Výsledkem bude 

normativní nařízení, které určí, ţe se tento systém bude pouţívat všude, kde se bude 

nacházet protipoţární technika. 

Další rozvoj popisovaného řešení, jsme se pokusili zajistit pomocí ţádosti o dotace 

z prostředků projektové podpory Moravskoslezského kraje. Pokud bude ţádost projektu 

vyhodnocena kladně a projekt bude financován, věřím, ţe se tento systém časem stane 

nedílnou součástí práce kaţdého revizního technika.  

Souhrnně lze tedy konstatovat, ţe všechny stanovené cíle diplomové práce, byly 

naplněny.   
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