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Anotace 

Práce ukazuje propojení Unity s technickými prostředky virtuální reality. Přibližuje 

virtuální realitu, její různá využití, výhody a úskalí této technologie a možnou budoucnost. 

Popisuje různé úkony nutné k úspěšnému vytvoření aplikace pro virtuální realitu. Dále 

ukazuje některá možná využití virtuální reality v hornictví a nabízí možnost prohlédnout si 

realistický model dolu v prostředí virtuální reality. 

 

Klíčová slova: 

Virtuální realita, Unity, Blender, Model, Hornictví 

 

Summary 

This work shows the Interconnection of Unity and Technical Equipment of Virtual 

Reality. It takes the virtual reality closer, shows different uses of Virtual reality, pros and 

cons. Describes different tasks needed for successful creating of an aplication for virtual 

reality. Next shows some possible uses of virtual reality in mining and offers a possibility to 

look at a realistic mine model in the environment of virtual reality. 
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1 ÚVOD 

Cílem této práce je pomocí Unity vytvořit a naprogramovat funkční trojrozměrný 

model a tento model propojit s technickými prostředky virtuální reality. Využití tohoto 

modelu by mělo ukázat potenciál virtuální reality v hornictví. Nejprve bylo nutné nakreslit 

hrubý nákres modelu, poté podle tohoto modelu vytvořit skutečný model a tento 

naprogramovat v Unity.  

V první kapitole se zabývám teoretickou částí práce, kde vás seznámím s virtuální 

realitou a jejím využitím. Také se zabývám historií virtuální reality a možnou budoucností 

této technologie. 

Ve druhé kapitole přibližuji softwarové a hardwarové prostředky virtuální reality a 

zařízení pro její zobrazení a přenos pohybu. Zejména hardwarových prostředků je široké 

spektrum a je nutné si uvést alespoň ty nejznámější. 

Ve třetí kapitole se zabývám popisem programového prostředí Unity, jeho 

použitím, výhodami a také nedostatky. Aplikační potenciál vývojového prostředí je v této 

kapitole zvláště podrobně. Neustále se vyvíjí a již nyní se jedná o velice dobrý nástroj pro 

tvorbu her. 

Ve čtvrté kapitole popisuji tvorbu samotné aplikace - od nákresů aplikace až po 

konečnou verzi aplikace. Nejvíce se zabývám modelováním, protože to zabralo rozhodně 

nejvíce času. 
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2 APLIKAČNÍ POTENCIÁL VIRTUÁLNÍ REALITY 

2.1 Základní pojmy 

2.1.1 Virtuální realita 

Virtuální realita se snaží vytvořit iluzi reality, která působí na naše smysly tak, 

abychom byli co nejméně schopni rozeznat rozdíly mezi světem skutečným a virtuálním.  

Z hlediska interaktivity můžeme virtuální realitu rozdělit na pasivní, aktivní a 

interaktivní. Pasivní virtuální realita je bez možnosti jakkoliv ovlivnit okolí - například 

simulace jízdy na horské dráze. Jako aktivní virtuální realitu označujeme tu, ve které se 

můžeme nějakým způsobem pohybovat, sami si určujeme, kterým směrem se vydáme a 

kam se budeme dívat. Nabízí nám také určitou volnost, kterou můžeme využívat například 

při prohlídce modelů budov, simulacích horolezectví, skákání padákem a podobně.   

Nejdokonalejší je interaktivní virtuální realita, ve které je možné nejen se 

pohybovat, ale i toto prostředí měnit. Můžeme si modely označit, měnit jejich velikost, 

tvar, zobrazit jejich vlastnosti a podobně. Na tomto principu přímo funguje nejnovější 

engine Unreal, ve kterém přímo vytváříte prostředí kolem sebe, můžete přidávat předměty, 

modely a měnit jejich vlastnosti i velikost. [44] 

2.1.2 Historie VR 

Virtuální realita se objevuje v průběhu dějin hned několikrát, nikdy však 

nedokázala prorazit. Důvody byly různé - někdy chyběly zdroje, jindy nebyla dostatečně 

vyvinutá technologie; avšak vždy vyvolala vlnu nadšení. 

První pokusy začaly roku 1838 vynálezem Charlese Wheatstona, takzvaným 

stereoskopem. Používal pár zrcadel pod úhlem 45 stupňů sloužících k zobrazení obrazů po 

stranách. Obrazy byly použity proto, že v té době ještě nebyly vynalezeny fotoaparáty. 

Stereoskop fungoval tak, že každé oko vidělo zvlášť stejný obraz, a mozek si ho sám 

přetvořil do 3D.  

V roce 1849 na něj navázal David Brewster a vytvořil čočkovitý stereoskop (viz 

obrázek 1), který použil k vytvoření 3D obrazu čočky, díky čemuž se zmenšila potřebná 

velikost a bylo možné je držet v rukou. Dá se považovat za první přenosné zařízení pro 

prohlížení 3D obrázků. Princip tohoto přístroje se dnes používá například u brýlí Google 

CardBoard. [49] 
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Obrázek 1 Brewsterův stereoskop[49] 

Morton Heilig je považován za myšlenkového vůdce virtuální reality. V padesátých 

letech začal pracovat na svém projektu Sensoramy, což mělo být divadlo zážitků, které 

bylo schopné zapojit hned několik smyslů, zrak, sluch, čich a díky vibracím částečně i 

hmat. V roce 1962 vytvořil prototyp Sensoramy (viz obrázek 2) s pěti filmy a hned si ji 

nechal patentovat. Bohužel nebyl schopen si najít sponzory pro své vize a patenty, proto se 

Sensorama nerozšířila a stala se spíše jen příspěvkem do muzea virtuální reality. 

Sensorama byla schopná zobrazit širokoúhlé 3D snímky, tvořit vibrace, poskytovala stereo 

zvuk a dokonce byla schopná produkovat vítr a vůně prostředí. [49] 

 

Obrázek 2 Sensorama[49] 

 

http://www.vrs.org.uk/virtual-reality/history.html
http://www.vrs.org.uk/virtual-reality/history.html
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Ultimate Display (Dokonalé zobrazení) 

Ivan Sutherland popsal Dokonalé zobrazení jako koncept, který je schopen 

simulovat realitu do takového bodu, kde člověk není schopen poznat rozdíl od skutečného 

světa a Virtuální reality. Virtuální svět viděn skrz HMD set, který by vypadal realisticky 

díky rozšířenému 3D zvuku a možnosti se dotýkat. 

 Počítačový hardware umožňující vytvořit virtuální svět a udržovat ho v reálném čase. 

 Možnost lidí dotýkat se předmětů a používat je ve virtuálním světě realisticky. 

 Tento koncept se stal základem pro to, jakým směrem se VR ubírá dnes.[49] 

V průběhu let vzniklo mnoho inovací zařízení pro sledování filmů ve 3D. Samotný 

název virtuální reality prý vznikl v roce 1987, a už od té doby zažila virtuální realita 

několik neúspěšných pokusů o své zařazení do společnosti. Od roku 1987 se však situace 

začala lepšit; stále více se o VR mluvilo, byla jí věnována pozornost, popularita rostla, 

náklady se snižovaly a začalo se objevovat více nadšenců. Objevila se hned v několika sci-

fi filmech a seriálech, například Star Trek, Červený trpaslík, Matrix a další.[49]  

Od roku 2000 se tento trend ještě zvýšil. Vzhledem k tomu, že počítače i chytré 

mobilní telefony jsou na vzestupu a jejich ceny se stále snižují, není dnes problém, aby i 

obyčejný smartphone zvládl aplikace virtuální reality. 

2.1.3 Současnost VR 

V současné době existuje hned několik přístrojů pro chytré telefony, počítače i 

konzole, jejichž většina pracuje pouze se zrakem a sluchem. Existují již i způsoby jak 

zapojit hmat, experimentuje se i se zapojením čichu a chutí. Nejvíce se o ní hovoří 

v souvislosti s herním průmyslem a filmy, ale její využití je mnohem širší; například 

v lékařství se používá pro zobrazení prostorových modelů orgánů, letecké simulátory 

dokážou pomoci letcům natrénovat základy před skutečným letem, ve stavebnictví je 

možné vytvořit prostorový model domu, který si může potenciální zákazník prohlédnout. 

2.2 Aplikace VR v dnešní době 

VR je považována za technologii s obrovským potenciálem. Dnes už se využívá 

v mnoha oborech; zdaleka se nejedná jen o filmový a herní průmysl. VR postupně proniká 

do všech odvětví a mnohými je považována za jeden z největších převratů moderní doby.  
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2.2.1 V hornictví 

Málokdo by tvrdil, že hornictví není jedno z nejnebezpečnějších povolání na světě. 

Horníci se denně vyrovnávají s extrémně hazardními pracovními podmínkami, neboť se při 

jejich práci může pokazit velké množství věcí, z nichž některé mohou přímo ohrozit jejich 

život. Proto každý horník musí denně dodržovat bezpečnost dolování a trénovat je, aby 

předešel jakýmkoliv problémům, a uměl je vyřešit. Mines rescue vyvinuli tréninkové 

centrum VR k simulaci některých z nejnebezpečnějších podmínek, které se bez riskování 

života nedají trénovat v reálném světě. Tréninková místnost (viz obrázek 3) je 360° kino, 

k tomu aby byl zážitek co nejrealističtější. Společnost postavila plně funkční důl ve VR – 

od důlních vozíků, vozidel až po 50 km důlních cest, které uživatel může projít. (viz 

obrázek 4) Horníci si tam mohou natrénovat situace, které by byly velmi riskantní v realitě; 

např. oheň a kouř v podzemí, různé situace, kdy se člověk musí rozhodnout pod velkým 

tlakem.[54] 

 

Obrázek 3 Tréninková místnost VR[54] 

  

Obrázek 4 Model důlních cest[54] 

Například firma Vale využívá VR k prezentacím ve specializované místnosti. (viz 

obrázek 5) Mimo jiné ji využívají k přehledům všech operací společnosti na území 

Brazílie. Pomáhá také k plánování některých aspektů operací a projektů firmy; od určení 

důlních ploch přes podmínky ochrany životního prostředí až po uzavření důlní sítě. Může 

být také použita pro trénink, testování a analyzování potenciálních rizik, přípravy 

bezpečnostních plánů, technických, geologických a environmentálních studií. Obrazovka 

v této místnosti je velká 6 x 4 m a až 14 lidí může ovládat promítané obrázky jednoduše 

http://www.niea.unsw.edu.au/research/projects/icasts-icinema-advanced-safety-training-simulator
http://www.amsj.com.au/news/undermine-safety/
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pohybem rukou. Toto je možné díky tomu, že firma dlouhou dobu shromažďovala 

geografické databáze a investovala do obrázků s velmi vysokým rozlišením. Vytvořili 3D 

letecké průzkumy s laserovou geotechnologií a skládali 3D digitální modely.[45] 

 

Obrázek 5 Virtuální místnost VALE[45] 

2.2.2 Ve vojenství 

Využívá se především ve formě simulací. Existují simulátory na seskoky padákem, 

na letecké bitvy, tankové bitvy, simulátory pro mediky, simulátory pro ovládání různých 

válečných strojů apod.  

Například americká armáda začíná využívat simulací letecko-obranného systému 

Patriot (viz obrázek 6), který je navržen pro tři týmy po pěti lidech, kteří spolu mohou 

komunikovat pomocí hlasu nebo gest. Týmy vojáků si mohou vyzkoušet různé činnosti 

spojené s operací obranného systému Patriot - jako je například výměna kanystrů po 

výstřelu raket a opětovné nabití odpalovacího zařízení. Obsluha Patriotu musí dodržet dané 

pořadí úkonů a musí je provést bezpečně, neboť simulace vše kontroluje a upozorní je, 

pokud vykonali nějakou chybu a umožní jim operaci opakovat znovu od začátku. Hlavní 

výhodou programu je to, že je možno trénovat tyto týmy bez nutnosti opravdu používat 

tato zařízení, což je velice nákladné a navíc hrozí poškození zbraní. Vedlejší výhodou je to, 

že tato výuka vojáky skutečně baví, je to jedna z mála výcvikových metod, na které se 

vojáci skutečně těší a dokonce stojí řady, aby si ji mohli vyzkoušet.[13] 

Jiná simulace se specializuje na výcvik mediků. Díky vysoké realističnosti virtuální 

reality je mohou připravit na situace, které se mohou objevit v opravdové válce. Například 

když některý voják při šlápnutí na minu přijde o nohu, medik potom musí zastavit krvácení 

a udržet životní funkce (viz obrázek 7). Může si vyzkoušet ovázání ran při nepřátelské 

palbě, či jak vstříknout kyselinu tranexamovou, aby zabránili vykrvácení vojáka, zatímco 

okolní prostředí je plné kouře. Vybudovat takovéto prostředí mimo virtuální realitu by 

stálo mnohonásobně více peněz než vytvoření simulace ve virtuální realitě, tento způsob je 

navíc rychlejší a nepotřebuje tolik prostoru.[55] 

http://www.vale.com/en/initiatives/innovation/virtual-reality-room/Pages/default.aspx
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Obrázek 6 Obranný systém Patriot[13] 

 

Obrázek 7 Výcvik mediků ve virtuální realitě[55] 

2.2.3 V robotice 

Nový robot z Japonska je kovový avatar, který je kontrolován přes oblek virtuální 

reality a umožňuje uživatelům dálkově ovládat robota a vidět jeho očima. Robot byl 

vytvořen japonskými výzkumníky na Keio University a byl zkonstruován, aby byl co 

nejvěrnější živé předloze. Tělo se může pohybovat v sedmi různých směrech a má 

videokamery v hlavě, díky čemuž uživatel vidí. Senzorická data jsou poslána zpět skrze 

rukavice plně vybavené polovodiči a motory, které napodobují hmat, tlak, texturu, chlad a 

teplo. Telesar V (viz obrázek 8) kopíruje pohyby jeho pilota a je tak realistický, že dokáže 

dokonce zvedat objekty. Vědci doufají, že podobní roboti by mohli vstoupit do 

nebezpečných míst, jako jsou například kontaminované reaktory. Člověk, který ovládá 

robota, si nasadí 3D brýle a skrze ně vidí očima robota. Kdykoliv se pohne, senzory tento 

pohyb přenesou i na robota. Ten má zabudované senzory teploty, takže člověk přesně ví, 

jak horký je materiál, kterého se robot dotýká. Robot díky senzorům také dokáže vnímat 

tvar něčeho, co má velikost LEGO kostky a vytvořit pro uživatele zpětnou vazbu pomocí 

impulzů. Tvůrci robota věří, že by mohl být extrémně užitečný v situacích, jako byl 

výbuch Fukušimy, kdy úroveň radiace byla pro lidi smrtelná a nynější roboti nebyli dost 

http://fortune.com/2015/12/16/army-training-with-vr/
http://www.wareable.com/vr/how-vr-is-training-the-perfect-soldier-1757
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dokonalí. Také by našel uplatnění při zneškodňování bomb, průzkumu vesmíru, nebo pro 

chirurgické operace.[8] 

 

 

Obrázek 8 Robot ovládaný přes virtuální realitu[8] 

2.2.4 Ve zdravotnictví  

Ve zdravotnictví si našla virtuální realita široké možnosti využití, zde uvádím 

pouze některé z nich. 

2.2.5 Léčba fobií, tlumení bolesti 

Léčba fobií probíhá tzv. expoziční terapií. Při této terapii je pacient postupně 

vystavován svému strachu a učí se mu čelit. Kupříkladu při léčbě arachnofobie (viz 

obrázek 9) je léčba rozdělena na několik kroků. První krok je ten, že pacient stojí v rohu 

místnosti, kde je na protějším konci pavouk. V dalším kroku leží pavouk buď uprostřed 

místnosti, nebo v zavřeném teráriu hned vedle pacienta. Konečný krok může být třeba 

dotknutí se pavouka, nebo držení pavouka v otevřené či uzavřené sklenici. Expoziční 

terapie se využívá také při léčbě strachu z létání, řízení automobilu, strachu z uzavřených 

prostor, z výšek, z krve apod.[48] 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2101645/Japanese-robot-works-like-hi-tech-puppet-controlled-virtual-reality-suit.html
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Obrázek 9 Expoziční terapie - léčba arachnofobie[29] 

Další využití virtuální reality v lékařství je právě při tlumení bolesti - pro lidi 

s popáleninami je dlouhodobá bolest obrovský problém, který se daří docela úspěšně řešit 

virtuální realitou. Podle studie provedené v roce 2011 byla hra SnowWorld schopná 

pomoci vojákům s popáleninami dokonce lépe než morfin. Tuto hru vytvořila 

Washingtonská univerzita právě pro lidi s popáleninami pro odpoutání jejich pozornosti při 

bolestivých operacích.[29] 

2.2.6 Léčba posttraumatického stresu  

Podobně jako při expoziční terapii virtuální realita pomáhá vojákům vyrovnat se 

s poruchami souvisejícími s posttraumatickým stresem. Kliniky a nemocnice používají 

simulace virtuální reality, které napodobují situace a bojové prostředí podobné válce 

v Iráku a v Afghánistánu, aby pomohli veteránům, kteří prožili traumatické situace ve 

válce. V praxi to funguje tak, že v bezpečném a kontrolovaném prostředí se mohou naučit, 

jak se vypořádat s vjemy, které by mohly být spouštěčem chování, jež by mohlo být 

destruktivní pro ně, či po jejich okolí.[29] 

Tyto dva programy VR nazvané Virtuální Afghánistán a Virtuální Irák jsou 

převzaty z videohry Full Spectrum Warrior, která byla vydána pro Xbox v roce 2004. 

Program nabízel široké spektrum bojových situací a umožňoval uživateli upravovat čas 

dne, počasí a různá zranění charakterů ve hře. Navíc sem experti mohli vložit „trigger 

stimuli“, které uměly napodobit původní traumatický zážitek. Nyní výzkumníci vyvinuli 

nový program VR „Brave mind“, který byl vytvořen s použitím zpětné vazby z první verze 

a zahrnuje rozšířený set funkcí.[19] 

2.2.7 Trénink chirurgů 

Trénink chirurgů většinou zahrnuje dlouhodobý proces, kdy méně zkušený chirurg 

asistuje zkušenějšímu a postupem času dostane možnost se skutečně účastnit operací. 

http://www.vrphobia.com/spiders.htm
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Virtuální realita dává možnost vyzkoušet si náročné operace a tak zlepšit schopnosti 

chirurgů. Stanfordova univerzita využívá simulátor operací, kdy naskenují člověka pomocí 

CT (viz obrázek 10) a vytvoří 3D model pro trénink. Tento model je používán už od roku 

2002, podobně by to mohlo fungovat i s virtuálním modelem.[29] 

Trénink skrze použití počítačového prostředí může vylepšit efektivitu při 

procedurách jako je laparoskopie. Tyto nástroje jsou poté využity k hodnocení schopností a 

kompetencí pro vykonávání specifických zákroků. Chirurgický trénink podporuje rozvoj 

kognitivních, technických a klinických schopností. Vývojáři simulací berou v potaz cenu, 

výkon počítačů, věrnost realitě a odezvu v reálném čase při výrobě jejich produktů. Použití 

virtuálního tréninku ve výuce snížilo chyby mladých lékařů při operaci žlučníku až 

pětinásobně.[12] 

 

Obrázek 10 Model lidského těla vytvořen s pomocí CT[29] 

2.2.8 Ve stavebnictví 

Virtuální realita může být velmi prospěšná ve stavebnictví, které je velmi známé 

tím, že má vysoké množství neefektivity a nízkou marži. Použitím virtuálního prostředí 

může organizace nejenom vytvořit reálný obraz budovy na základě modelu ve 3D (viz 

obrázek 11), ale také si je projít tak, jako by byly v reálném světě. Jednou z nejvíce 

zřejmých výhod je možnost otestovat si určité faktory bez potřeby času a financí 

http://www.medikon.net/medikon/anatomage/devami/
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potřebných pro stavu budovy. To samozřejmě snižuje počet chyb, které by se vyskytovaly 

v již postavené budově. Stavba se tak vyhne zbytečným problémům. Například hned vidí, 

že by něco nebyli schopni udělat, protože tam není dostatek místa a pracovník by se tam 

nevešel, nebo že pod schody není dost požadovaného prostoru a podobně. Kromě toho si 

mohou konstrukční pracovníci a zaměstnanci budovu skrze model prozkoumat a získají tak 

velmi významnou zpětnou vazbu ohledně designu. Navíc konstrukce budovy může být ve 

virtuální realitě simulována velmi blízce reálnému prostředí. Toto umožňuje organizaci 

dopilovat konstrukční procesy pro maximální efektivitu a minimální potřebu změn. Zatím 

je nemožné říci, kdy bude virtuální realita ve stavebnictví normou, ale je jen otázka času, 

kdy se to stane. VR nám umožňuje postavit větší a honosnější budovy v kratším čase.[50] 

 

Obrázek 11 3D model budovy[50] 

 

2.2.9 V archeologii 

Podle podkladů, které dodají archeologové, odborníci vytvoří modely starodávných 

staveb, kterými může uživatel procházet a vidí, jak přibližně vypadaly. V současnosti se 

také začínají vytvářet 3D muzea, kde mají návštěvníci možnost prohlédnout si 3D modely 

starobylých nádob a nástrojů. Příkladem může být 3D muzeum Bylan u Kutné hory, kde 

lze spatřit celkem 30 předmětů archeologických nálezů, jako jsou například modely štípané 

a broušené industrie, mlýnů, lineární vypichované keramiky a různých etnografických 

objektů – jako jsou dlouhé domy z období neolitu. Celý tento systém funguje na bázi 

herních enginů.[1]  

2.3 Výhled do budoucna 

Velký posun a rozvoj technologií umožnil v posledních několika letech boom 

virtuální reality. Zejména herní průmysl a videoprůmysl a mnozí nadšení uživatelé 

posunují tuto technologii stále kupředu. Její velká výhoda je především rozsáhlost využití – 

nejenom v odvětvích počítačových her a filmu, ale také ve stavebnictví, zdravotnictví, 

http://www.vrs.org.uk/virtual-reality-applications/construction.html
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archeologii, vojenství a dalších. To zaručuje poměrně velkou šanci na úspěch. Z pohledu 

mnohých herních vývojářů a společností zabývajícími se virtuální realitou jsou dva 

převládající názory na VR v budoucnu.  

První názor je takový, že se jedná pouze o počáteční nadšení, které proběhlo již 

v devadesátých letech, a stejně jako tehdy opět opadne a později se o virtuální realitu 

nebude nikdo zajímat.[32]  

Druhý názor je, že se jedná o technologii budoucnosti. Prvních pár let bude mít 

virtuální realita trochu problémy kvůli nárokům na hardware, ale potom už se z této 

technologie stane každodenní záležitost. Já osobně se přikláním spíše k druhému názoru, 

tato technologie má příliš velký potenciál a oproti devadesátým létům proběhl v hardwaru 

počítačů obrovský skok dopředu a dá se předpokládat, že se budou zlepšovat dál. 

Hardwarové nároky v budoucnu proto pravděpodobně nebudou takovým problémem, což 

mi připadá v tuto chvíli jako největší překážka. Po jejím odstranění už virtuální realitě 

nebude stát nic v cestě.[2]  

Jako budoucnost této technologie vidí někteří vývojáři úplné ponoření do 

virtuálního světa. K tomuto výsledku existuje už teď mnoho hypotetických cest. Některé 

zahrnují operace mozku nebo míchy, které by teoreticky měly fungovat podobně jako ve 

filmu „Matrix“ kdy stačilo člověka napojit na přístroje a ocitl se ve virtuálním světě 

k nerozeznání od skutečného. Vertebrane (viz obrázek 12) je pojem pro mozkový počítač, 

který se poprvé objevil ve knize Manna od autora Marshall Brain. Technologie se skládá z 

počítačového systému, jenž je použit jako náhrada za jeden z krčních obratlů lidské páteře. 

Tento systém se napojí na všechna senzorické a motorické nervové dráhy vedoucí do 

mozku a z něj. Vertebrane umožňuje rozšířenou realitu, nebo úplné odpojení mozku od 

biologického těla a následné elektronické přepojení do virtuálního těla obývajícího 

virtuální svět – takzvaného avatara. Ve virtuálním světě by bylo možné vše, co v reálném 

nejde. Navíc by bylo možné znásobit vybrané vjemy, či je zcela potlačit. Vertebrane 

systém samotný by se skládal z maličkého, avšak extrémně výkonného nanopočítače. 

Energie by přicházela z malého palivového článku, jenž by byl součástí nanopočítače a 

používal by krevní glukózu k vytvoření energie. Systém by byl instalován robotickým 

chirurgem, který by přerušil míchu a přepojil by ji do Vertebrane. Všechny dráhy 

senzorických nervů (zrakové, sluchové apod.) by byly přesměrovány do systému. 

V průchozím módu by Vertebrane fungoval, jako by tam vůbec nebyl a uživatel by byl 

schopen normálně fungovat. V herním módu by pak Vertebrane mohl odpojit mozek od 

těla a přepojit ho do vašeho virtuálního avatara. Avatar by byl vybaven všemi svaly 

lidského těla a váš mozek by je používal totožným způsobem, jako používá vaše 

biologické svaly. Avatar by měl virtuální smysly, které by nahradily smysly přirozené. 

Zajímavé je, že tělo vašeho avatara a jeho smysly by byly dokonce lepší než vaše přirozené 

smysly v mnoha ohledech. Například vaše virtuální oči by měly stejné rozlišení, neměly by 

žádné zkreslení, nikdy byste nemuseli mrkat a ani by se vám nezamlžily. Vaše svaly by 

byly perfektní. Nikdy by se neunavily ani nepřehráli, pokud byste si nezměnili nastavení, 
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aby se tak stalo. Vaše tělo by bylo dokonalé. Virtuální světy, které navštívíte, budou lepší 

než realita v mnoha ohledech, ale pro váš mozek budou stejně reálné jako skutečný 

svět.[31] 

 

Obrázek 12 Vertebrane[31] 

http://www.thenanoage.com/virtual-reality.htm
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3 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY VIRTUÁLNÍ REALITY 

3.1 Výpočetní technika 

3.1.1 Požadavky na hardware 

Požadavky na hardware jsou relativně vysoké, lišící se dle výrobce daného zařízení, 

a účelu tohoto zařízení. Pokud se jedná o brýle pro stolní PC, jeho nároky jsou samozřejmě 

vyšší než brýle určené pro mobilní telefony.  

Playstation VR potřebuje pro svůj chod konzoli Playstation 4 a malou černou 

krabičku, která je mezi headsetem a konzolí, jež je součástí balení Playstation VR. Ke 

hraní uživatel potřebuje Playstation kameru, která není součástí balení, a některé hry také 

vyžadují ovladače, které také nejsou součástí balení a musí se pořídit zvlášť.[27] 

Samsung Gear VR potřebuje ke svému chodu mobilní telefon Samsung Galaxy S7, 

S7 edge, Note5, S6, S6 edge nebo S6 edge+.[35] 

Sulon Q VR oproti tomu nepotřebuje žádná další externí zařízení, vše co potřebuje 

(včetně operačního systému) má zabudované uvnitř headsetu. Ovšem zatím nejsou známy 

žádné bližší informace, neboť se jedná o novinku.[28]  

Tabulka 1 Požadavky na HW pro Oculus RIFT a HTC VIVE 

  Oculus RIFT[21] HTC VIVE[17] 

grafická karta NVIDIA GTX 970/AMD R9 290  NVIDIA GTX 970 / AMD R9 290  

procesor Intel i5-4590  Intel i5-4590 / AMD FX 8350  

paměť 8GB + RAM 4GB+ RAM 

port HDMI 1.3 video výstup 1x HDMI 1.4 nebo DisplayPort 1.2  

USB 3x USB 3.0 porty + 1x USB 2.0 port 1x USB 2.0  

operační systém Windows 7 SP1 64bit  Windows 7 SP1  

 

Oculus Rift nepodporuje notebooky a netbooky. Jako důvod uvádí, že většina 

notebooků nemá dostatečný výkon a tak se jimi výrobci ani nezabývají.[15] 

3.2 Softwarové prostředky 

3.2.1 Blender 

Jedná se o 3D software, který se využívá k modelování, texturování, svícení, 

animaci 3D objektů, obrázků apod. Obrovskou výhodou je, že je tento program zcela 

zadarmo a není o tolik horší, jako placená konkurence. Zatím se nemůže rovnat placenému 

softwaru, nicméně pro malé projekty a pro začínající modeláře je zcela dostačující. Navíc 

s každou novou verzí se vylepšuje a přibližuje k pomyslné hranici profesionálního 3D 
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software. Jeho snadná dostupnost otevírá široké pole působnosti pro nadšence 3D 

modelování. Na webu lze získat velké množství návodů a tutoriálů na tvorbu 

v Blenderu.[47] 

Blender funguje stejně dobře v operačních systémech Linux, Windows i MacIntosh. 

Jeho rozhraní používá OpenGL. Je to projekt vytvářený komunitou; používá General 

Public License, takže uživatelé jsou vyzýváni, aby dělali malé i větší změny do základu 

kódu. Toto vede k novým funkcím a lepší použitelnosti. Blender lze využívat pro jakýkoliv 

účel, včetně komerčního použití nebo výuky.[4] 

3.2.2 Které enginy a jak lze využít 

Nejprve bych měl vysvětlit co je to vlastně engine. Jedná se o softwarové prostředí, 

ve kterém se vytváří hry. Bohužel není možné v tomto prostředí vytvořit kompletně celou 

hru včetně všech modelů a charakterů. Těmto modelům prostředí, charakterům, nástrojům 

a dalším doplňkům, které se ve hře využívají, se říká herní assety. Tyto herní assety je 

zpravidla nutné nějakým způsobem získat, nebo vytvořit. Získat je můžeme buď volně či 

za určitý poplatek v asset store, který je součástí programu, nebo je můžeme získat jinde na 

webu a dále s nimi pracovat. Dalším způsobem, jak tyto assety získat, je samostatně je 

vytvořit v externím programu. Především pro tvorbu specifických modelů je lepší využít 

vybraný externí program, například Maya, 3DS Max, Photoshop nebo Blender, kde si 

assety sami vytvoříme podle naší potřeby. V samotném enginu poté probíhá spíše 

seskládání těchto assetů do nějakého funkčního celku, upravení textur a celkového vzhledu 

a jeho programování. Oculus Rift uvádí na svých stránkách dva Enginy, které v tuto chvíli 

podporuje. Jedním z nich je Unreal engine 4 a druhým je Unity 5, proto jsem se zaměřil 

zejména na tyto dva enginy. Dále vás ještě seznámím s enginem CryENGINE, neboť 

všechny tyto enginy mají v tuto chvíli verzi, která je volně ke stažení.[47] 

3.2.3 Unreal Engine 4 

Unreal Engine 4 umožňuje nový vzhled, fotorealistické osvětlení scén a také efekt 

globálního osvětlení. Nabízí i možnost mít na scéně až milion partiklů, což je oproti 

dřívější možnosti (kdy mohl mít uživatel na scéně pouze stovky partiklů) výrazný posun 

vpřed. Možnou nevýhodou Unreal Engine 4 je ta, že oproti předchozí verzi nepodporuje 

starší konzolové systémy (např. Playstation 3, Xbox 360). Tato verze podporuje Android, 

Mac, Windows, iOS, Playstation 4 a Xbox one, proto na vývoj pro starší platformy musíte 

použít starší verzi Unreal Engine 3. Oproti předchozí verzi má ovšem řadu výhod. Jedna 

z nich je ta, že skriptovací jazyk Kismet, jež byl použit ve starší verzi, byl nahrazen za 

Blueprint. Tento je možno ovládat intuitivně na vizuální bázi, díky čemuž lze psaní kódu 

vynechat, a programovací jazyk už nepoužívá UnrealScript ale klasický C++. Tento engine 

je zdarma, avšak pokud by někdo s pomocí tohoto enginu vydal hru na trh, musí 

společnosti Epic Games vyplácet 5% z příjmů.[47]  
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Export aplikace probíhá pomocí takzvaných balíčků, které vytvoří instalační soubor 

přímo pro určenou platformu (Windows, Mac, Android).[7] Export hry na webový 

prohlížeč je ještě jednodušší díky plné podpoře HTML5, takže není třeba instalovat žádný 

další prohlížeč jako například Unity Webplayer.[14] 

3.2.4 Unity 5 

Unity 5 dokáže hotový produkt převést na platformy Android, iOS, Windows 

phone 8 nebo Blackberry. Samozřejmě také podporuje vývoj pro PC (Windows, Linux, 

Mac), Playstation 4 nebo Xbox One a také starší systémy (Playstation 3, Xbox 360). Unity 

počítá s tím, že do něj budete importovat assety z programů jako jsou 3DS Max, Blender, 

Maya, Cinema 4D a podobně, takže import je plně podporován. Bohužel nepodporuje 

tvorbu nebo úpravu těchto assetů přímo v enginu. Na druhou stranu obsahuje Unity Asset 

Store, kde si může uživatel za určitý poplatek nebo zdarma od různých vývojářů nebo 

jiných uživatelů stáhnout assety dle vlastní volby. Engine Unity vychází v několika 

verzích. Verze určená pro profesionální firmy stojí buďto jednorázově $1500, nebo $75 za 

měsíc, což je dosti vysoká cena oproti konkurenci. Pro menší firmy nebo začínající 

uživatele mají však verzi, která je zdarma ke stažení. Ta však neposkytuje tolik výhod jako 

Pro verze.[46]  

Unity nabízí několik možností publikování aplikace na PC. V závislosti na 

operačním systému je možné vytvořit takzvanou stand-alone verzi, spustitelnou na daném 

systému bez nutnosti instalace dalších prohlížečů. Dále je možné publikovat aplikaci jako 

verzi pro prohlížeče, k tomu je ovšem nutné si nainstalovat také Unity web player. Jedná se 

o doplněk pro internetové prohlížeče, konkrétně podporuje prohlížeče Opera, Mozzila 

Firefox, Google Chrome, Safari a Internet Explorer.[39] 

3.2.5 CryENGINE 

Jedná se o vhodnou alternativu k Unreal Enginu 4. Jeho silnou stránkou je 

ztvárnění realistických scén a proto se hodí pro scény v přírodě nebo kdekoliv, kde je nutná 

realističnost. Programování probíhá take v C++, není však tak intuitivní jako Unreal 

Engine 4 a kvůli tomu je náročnější tento program ovládat. Cena plné verze činí $10 za 

měsíc, což je oproti Unity směšná částka. Pro nadšence nebo začínající uživatele je pak 

verze zdarma ke stažení. [46]  

Export z CryEnginu je poněkud problematičtější, krom toho, že nepodporuje 

webové prohlížeče, není možné vytvořit jeden spustitelný soubor jako je tomu například u 

Unity nebo Unreal enginu.[6] U Cry Enginu je nutné manuálně do nové složky zkopírovat 

všechny věci potřebné ke spuštění projektu, včetně různých jeho součástí. V oficiální 

dokumentaci tohoto enginu je přesný návod.[7] 
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3.2.6 Prohlížeče pro VRML 

VRML je zkratka pro Virtual reality modeling language což je jazyk, užívaný 

k popisu 3D sekvencí obrázků a možných uživatelských interakcí s nimi. Použitím VRML 

můžeme vytvořit sekvenci vizuálních obrázků do webového rozhraní, díky kterým může 

poté uživatel s těmito obrázky různě pracovat (viz obrázek 13). S těmito 3D obrázky lze 

otáčet, pohybovat s nimi, přibližovat si je. Také je možné zobrazit místnost, kterou pomocí 

kláves můžeme procházet jako bychom byli uvnitř. Pro zobrazení VRML je potřeba buď 

samostatný prohlížeč, například pro Windows jsou to prohlížeče WebFX, WorldView, 

Fountain a další. Pro Mac potom Whirlwind a Voyager.[56] Pro zobrazení v prohlížeči je 

nutné nainstalovat plugin, například Cortona 3D, jež umožňuje s 3D obrazem různě otáčet, 

nebo se procházet v polygonním 3D světě.[16] 

 

Obrázek 13 Model vytvořený pomocí VRML[56] 

 

3.3 HW prostředky pro zobrazování 

I v prostředí virtuální reality existuje trh, který nabízí různé typy prostředků pro 

zobrazování a přenesení pohybu, jako jsou různé typy headsetů, cave systémy, datové 

rukavice a podobně. Tento trh se začal velice brzy plnit, díky čemuž máme hned několik 

výrobců brýlí pro virtuální realitu a máme si z čeho vybírat. Zde jsem uvedl několik 

nejpřednějších výrobků k porovnání. Existuje hned několik parametrů, podle kterých je 

třeba vybírat prostředky pro zobrazování. Nejdůležitějším parametrem by byl jistě účel 

zobrazovacího zařízení; na jehož základě existuje několik základních rozdělení: 

 Zobrazovací zařízení určené pro mobilní telefony. Do této skupiny patří například 

Samsung Gear VR, Google CardBoard a jiné. 

 Zobrazovací zařízení určené pro konzole. Do této skupiny bych zařadil Playstation VR 

určený pro konzoli Playstation 4. 

http://castle-engine.sourceforge.net/demo_models.php
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 Zobrazovací zařízení určené pro počítače a konzole. Do této skupiny patří Oculus 

RIFT, HTC VIVE a jiné. 

Poté by pravděpodobně následovala cena, obnovovací frekvence zařízení, jemnost 

displeje. Vzhledem k tomu, že zobrazovací zařízení jsou velice blízko očím pak je důležité, 

aby nebyly vidět jednotlivé pixely. Proto je potřeba jemnost displeje okolo 400 ppi. Dalším 

parametrem je zorné pole, které je daný přístroj schopen zajistit. Jelikož je lidské zorné 

pole i s periferním viděním okolo 160°, je dobré, aby se zobrazovací zařízení co nejvíce 

blížilo těmto parametrům; v opačném případě se zvyšuje riziko nevolností.[25] 

3.3.1 HTC VIVE 

HTC VIVE vznikl spoluprací společnosti HTC a Valve. Společnost HTC už léta 

vyrábí mobilní telefony a tablety; Valve je naproti tomu úzce spjata s herní komunitou 

Steam. Headset funguje s celkovým rozlišením 2160 x 1200 pixelů a s obnovovací 

frekvencí 90 Hz. Vpředu má umístěnou kameru pro rozšířenou realitu, která funguje jako 

pojistka pro případ, že bychom se dostali příliš blízko zdi nebo nábytku. Pokud by tato 

situace nastala, potom headset hrany překážky modře zvýrazní. Je taky možné kameru 

nastavit na mód Matrix, ve kterém je vše zobrazováno zeleně jako ve slavném filmu. HTC 

VIVE nabízí širší zorné pole o rozsahu 110 stupňů. Ke sledování pohybu používá dvě 

základny umístěné v rozích místnosti. Ty potom vysílají laserové paprsky, které přijímá 37 

senzorů umístěných na headsetu HTC VIVE. Základny vytvářejí síť 15 x 15 stop, ve které 

je headset schopen přesně najít vaši polohu v místnosti a dokonce také polohu nábytku a 

stěn. Součástí HTC VIVE jsou i dva ovladače (viz obrázek 14).[26] 

 

Obrázek 14 HTC VIVE s ovladači[26] 

3.3.2 Oculus RIFT 

Oculus RIFT vznikl na kickstarteru, kde na jeho vznik přispělo 9522 lidí celkovou 

sumou 2 437 429 USD. Později tento projekt odkoupil Facebook. Zachoval původní plán, 

který se soustředil na herní průmysl, ale rozšířil je navíc o myšlenku přivedení virtuální 

reality i na sociální sítě.[25]  

https://d.ibtimes.co.uk/en/full/1460977/htc-vive.jpg
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Jedná se o headset s celkovým rozlišením 2160 x 1200 pixelů a obnovovací 

frekvencí 90 Hz. Každé oko tedy má displej s rozlišením 1080 x 1200 pixelů. Navíc 

obsahuje také nastavitelná sluchátka pro trojrozměrný zvuk. (viz obrázek 15) Headset 

používá ke sledování pohybu infračervených LED, díky tomu je schopen najít přesnou 

polohu v rozsahu 360°, dokáže také určit směr pohledu uživatele, ovšem VR pouze 

v prostoru 5 x 11 stop. Nabízí širší zorné pole o rozsahu 110 stupňů.[26] 

 

Obrázek 15 Oculus RIFT s ovladači Oculus Touch[26] 

 

3.3.3 Srovnání Oculus RIFT a HTC VIVE 

Tabulka 2 Srovnání Oculus RIFT a HTC VIVE [10] 

  Oculus RIFT HTC VIVE 

rozlišení 2160 x 1200 pixelů 2160 x 1200 pixelů 

obnovovací frekvence 90 Hz 90 Hz 

kamera pro AR[26] nemá má 

váha[26] 470 g 555 g 

záběr 5x11 stop 15x15 stop 

ovladače Oculus Touch SteamVR controller 

připojení HDMI, USB 2.0, USB 3.0 HDMI, USB 2.0, USB 3.0 

cena 600 $ 800 $ 

 

Vyšší váha HTC VIVE je způsobena větší velikosti přístroje, která ale umožňuje 

nastavit si čočky blíže nebo dál k očím, což je dobré pro lidi s brýlemi. Oculus RIFT má 

také podporu pro lidi s brýlemi, jelikož nelze upravovat vzdálenost čoček. Oba tyto 

headsety používají podobné technologie, a ač by se mohlo, že je HTC VIVE lepší, tak se 

jedná spíše o detaily a zvýšená cena oproti Oculus RIFT je znát. Nemůžeme však čekat že 

nová technologie bude za nízkou cenu. Ale ať už si vybere uživatel Oculus RIFT nebo 

HTC VIVE, tak pokud nemá velice výkonný počítač, musí počítat také s nákupem nového 

hardwaru. Přestože se nejedná o malé částky, tak si myslím, že oba tyto headsety si najdou 

své zákazníky.[26]  

http://www.techradar.com/news/wearables/htc-vive-vs-oculus-rift-1301375
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3.3.4 Fove VR 

Hlavní specialitou tohoto headsetu (viz obrázek 16) jsou senzory snímající pohyby 

očí, které pomáhají vytvořit plnohodnotnější zkušenost s virtuální realitou. To by mohlo 

znamenat míření zbraní očima, nebo oční kontakt s virtuálními charaktery ve hře pro lepší 

emocionální spojení. Další výhodou je, že pomáhá redukovat počet nepřirozených pohybů 

hlavou, které jsou potřeba pro výběr určitých věci v aplikacích virtuální reality. Tyto 

pohyby hlavou často způsobují mořskou nemoc, která je problémem headsetů virtuální 

reality. Vývojáři doufají, že se pro jejich headset najde širší uplatnění i mimo herní oblast. 

Už oslovili několik lidí ze zdravotnického průmyslu, zdali by neměli zájem o využití této 

technologie. Na první pohled se téměř neliší od jiných headsetů.[33] 

 

Obrázek 16 Fove VR[33] 

Aktuálně funguje pouze s počítači a je napojen pomocí USB, takže nejsou žádné 

externí zdroje energie. Může být také připojen pomocí Display Portu, zatím není ale žádná 

podpora Bluetooth ani WiFi. Vývojáři tvrdí, že by mohli přidat bezdrátové připojení 

v budoucnosti. Toto zařízení má vpředu 5,7 palcový displej s rozlišením 2560 x1440 

pixelů pro obě oči. Což znamená, že má vyšší rozlišení než HTC Vive, Morpheus a 

Oculus. Nabízí zorný úhel 100%, což jej staví na stejnou úroveň jako ostatní obdobná 

zařízení na trhu. Když nahlédnete dovnitř, uvidíte dvě čočky, ale dokud si headset 

nenasadíte a nezapojíte do počítače, tak si nevšimnete, že je tam také několik 

infračervených senzorů a malé kamery, aby zachytily pohyby očí (viz obrázek 17).[33] 

 

Obrázek 17 Sledování očí[33] 

http://www.trustedreviews.com/fove-review
http://thenextweb.com/gadgets/2015/05/19/foves-250000-kickstarter-campaign-wants-to-bring-eye-tracking-control-to-virtual-reality/


Miloslav Sitora: Propojení Unity a technických prostředků VR 

 

 

2016  22 

Abyste získali nejlepší zážitky, musíte nejprve projít krátkým kalibračním 

procesem, který probíhá pomocí malé zelené tečky objevující se v různých směrech. Co se 

týká obsahu tak toho zatím moc není. Nynější vývojář tohoto headsetu má schopnost 

integrace obsahu z Unity, Unreal Enginu a Cry Enginu – což znamená širokou možnost 

konvertovat existující hry virtuální reality.[33] 

3.3.5 Playstation VR 

Dříve byl znám pod svým kódovým názvem „Projekt Morpheus“. Na chvíli se 

zdálo, že s přístroji HTC Vive a Oculus Rift si budeme moci skutečně vychutnat virtuální 

realitu pouze na počítači. Po příchodu Playstation VR (viz obrázek 18) se tato situace 

mění. Headset samotný prodělal od svého prvního odhalení několik změn. V roce 2016 již 

můžeme říct, že se jedná o dokončený produkt. Zařízení se začne rozesílat v říjnu 2016 za 

cenu 400 USD, což je o dost méně než Oculus Rift nebo HTC Vive. Do konce roku 

můžeme očekávat více než 50 her, které budou k dispozici pro tento systém. Playstation 

VR potřebuje pro své správné fungování kameru, kterou ale v tomto balení nenajdete. 

Některé hry navíc vyžadují set pohybových ovladačů pro playstation, které opět nejsou 

součástí balení. Součástí balení je headset, processing box, napájecí kabel, sluchátka, 

dvojitý HDMI konektor, který spojuje headset s Playstation 4, HDMI kabel a micro USB 

kabel. Stejně jako ostatní headsety VR na trhu Playstation VR se chopil náročné úlohy 

kompletního ponoření do videohry vytvořením dvou obrázků současně. Na rozdíl od 

konkurence, která potřebuje drahé grafické karty, aby tohoto dosáhla, Playstation VR to 

zvládne pouze s Playstation 4 a malou krabičkou umístěnou mezi headsetem a konzolí. Ke 

sledování pohybu hlavy využívá sedm modrých světel, které kamera Playstationu snímá. 

Skládá se z 5,7 palců velkého displeje s rozlišením 1920 x 1080 pixelů, což dělá 960 x 

1080 pixelů pro každé oko. Playstation VR umožňuje 100% zorného pole a obnovovací 

frekvenci 120 Hz.[27] 

 

Obrázek 18 Playstation VR s ovladači[27] 

http://www.techradar.com/news/wearables/everything-you-need-to-know-about-sony-playstation-vr-1306672
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3.3.6 Sulon Q VR 

Sulon Q VR (viz obrázek 19) byl vytvořen společností AMD, která se zabývá 

vývojem procesorů, grafických čipů a čipových sad. Jedná se o kombinaci rozšířené reality 

a virtuální reality. Na rozdíl od většiny zařízení pro virtuální realitu Sulon Q přichází 

vybaven s integrovanými počítačovými komponenty zahrnujícími AMD FX – 8800P 

procesor s Radeon R7 grafikou. Kompletně s 8 GB pamětí a dokonce 250 GB SSD. 

Výpočetní části jsou svázány dohromady do přenosné krabičky o velikosti harddisku 

připojené vzadu k zařízení. V podstatě když budete mít na hlavě Sulon Q, bude vám 

headset sedět na kořeni nosu a plně vybavený počítač (vytvořený s laptopovou velikostí 

součástek) budete mít připevněn zezadu k lebce. AMD také tvrdí, že headset vytvořený ve 

spolupráci se začínající společností s názvem Sulon Technologies je první, který nabízí 

kompletně bezdrátový zážitek. Má dva displeje se sdíleným rozlišením 2560 x 1440 

pixelů; to ho staví nad Oculus Rift a HTC VIVE. Dvojitý displej má zobrazovací frekvenci 

na 90 Hz a nabízí zorný úhel 110°. Cena ani dostupnost Sulonu Q zatím není známá. 

Předpokládá se, že by měl vyjít v polovině letošního roku.[28] 

 

 

Obrázek 19 Sulon Q VR[28] 

3.3.7 Google Cardboard 

Google Cardboard je virtuální realitou pro mobilní telefony v té nejjednodušší 

formě navrženou tak, aby bylo co nejlevnější. Skládá se z páru čoček a papírové krabice, 

kterou si uživatel sám seskládá. Oficiální verze je nyní ve své druhé generaci. Oproti verzi 

původní je schopná pojmout zařízení až do velikosti šesti palců. Navíc, druhá verze 

obsahuje tlačítko, které umožňuje ovládat zařízení vložené do Google Cardboard. První 

generace ke stejné akci využívala magnety. K tomu, aby zařízení správně fungovalo, 

potřebujete smartphone, který do něj vložíte. (viz obrázek 20)  Google Cardboard funguje 

přes Google Cardboard app. To zahrnuje instalační software plus několik ukázkových 

http://labaganews.blogspot.cz/2016/03/gdc-2016-first-look-sulon-q-first.html
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zážitků z oblasti virtuální reality. Navíc umožňuje stahovat aplikace VR a dostat se k dříve 

uloženým aplikacím. Google Carboard podporuje řadu funkcí, například YouView 360 

video channel. Ten umožňuje zobrazovat videa ve 3D. Dokonce umožňuje rozhlížet se ve 

hrajícím videu. Existuje řada aplikací pro zobrazování videí, obrázku a samozřejmě i her. 

Vzhledem k tomu, že podporuje Discovery, můžeme sledovat ve 3D i různá zvířata a svět 

přírody.[23] 

 

Obrázek 20 Google Cardboard[23] 

3.3.8 Samsung Gear VR 

Jedná se o headset pro VR pro mobilní telefony, konkrétně pro telefony Samsung 

Galaxy S7, S7 edge, Note5, S6 a S6 edge. (viz obrázek 21) Díky partnerství mezi Oculus 

VR a Samsung využívá technologie Oculus. Samsung Gear funguje na principu dvou 

čoček. Nahoře na headsetu je posuvník, který upravuje vzdálenost čoček od vašich očí.  

Tento posuvník je jednoduchá cesta k tomu, jak si zaostřit obraz, ať už nosíte brýle, nebo 

ne. Část, která sedí na obličeji, je polstrována pěnou pro pohodlnější nošení. Na headsetu je 

umístěn dotykový panel a na pravé straně návratové tlačítko a tlačítko s ovládáním 

hlasitosti. Máte-li mobilní telefon připojený na Samsung Gear, lze do něj zapojit i 

sluchátka. Nabízí řadu aplikací, ať už her nebo aplikací sloužících k zhlédnutí videí či 

obrázků. Další aplikace jsou stále ve vývoji.[35] 

 

Obrázek 21 Samsung Gear VR[35] 

http://www.pocket-lint.com/review/136650-google-cardboard-review-the-cornerstone-of-mobile-vr/gallery?photo=2
http://www.trustedreviews.com/samsung-gear-vr-review
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3.3.9 Razer OSVR  

Razer OSVR (viz obrázek 22) byl vytvořený herní společností Razer a společností 

pro vývoj virtuální reality Sensics. Open Source Virtual Reality (OSVR) získal podporu 

několika velkých firem, jako jsou například Intel, Visionics, Unigine a Leap Motion. Open 

Source platforma znamená, že jakákoliv značka může vytvořit různý hardware a software a 

jakákoliv schémata a zdrojové kódy jsou dostupné zdarma. Stále zde musí být fyzický 

headset, což je OSVR Hacker Dev Kit. Přestože OSVR HDK je rozlišení pouze 960 x 

1080 pixelů pro jedno oko, používá unikátní technologii a vyhlazenou optiku, díky čemuž 

vypadá obraz stále dobře. Obnovovací frekvence 120 Hz zaručuje hladší zážitek než např. 

Oculus RIFT. I když má HDK zatím základní prvky systému jako je např. Oculus Rift, 

jeho otevřený design umožňuje další vývoj. Již nyní existuje podpora pro Leap Motion a 

jeho snímání rukou a gest, a to je teprve začátek.  Do budoucna se počítá se snímáním očí, 

pohybů v místnosti, podporou pro Android a Mac a pravděpodobně také bezdrátovým 

přenosem dat. Na druhou stranu OSVR HDK žádá po uživateli, aby převzal více 

zodpovědnosti za tyto výhody. V praxi to vypadá tak, že minimální požadavky Riftu jsou 

vyšší než u OSVR, neboť Oculus požaduje, aby vlastníci jeho zařízení mohli využít 

veškerý sofware, zahrát si všechny dostupné hry včetně těch nejnovějších. Razer tyto 

striktní požadavky nemá, neboť si myslí, že různí uživatelé mají různé požadavky a 

očekávání. Což je koncepce, se kterou jsou počítačoví hráči povětšinou ztotožnění. Na 

rozdíl od konzole ne každý počítač je schopný spustit jakoukoliv hru, a dotyčný uživatel 

musí změnit nastavení, aby dosáhl hladkého průběhu hry.[11] 

 

Obrázek 22 Razer OSVR HDK[11] 

http://www.digitaltrends.com/virtual-reality/osvr-hacker-dev-kit-hands-on/
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3.3.10 Carl Zeyss VR One 

Jedná se opět o headset pro VR pro mobilní telefony. Carl Zeyss je společnost 

dobře známá výrobou čoček do kamer. Vzhledově vypadá jejich zařízení velmi elegantně, 

bohužel jsou zde nepříliš promyšlené detaily. Pořádně nedoléhá ke kořeni nosu, takže při 

pohledu dolů uživatel vidí reálný svět, což může způsobovat dezorientaci a následné 

bolesti hlavy. Navíc postrádá jakoukoliv možnost upravit si vzdálenost čoček od očí. To 

znamená, že většina lidí testujících zařízení měla rozmazané vidění a po 15 minutách byla 

nucena zařízení sundat pro bolesti hlavy, či únavu očí. Navíc k používání tohoto přístroje 

je nutné si pořídit zásobník přesně pro váš typ mobilního telefonu, který teprve potom 

můžete i s telefonem zasunout do Carl Zeyss VR One. (viz obrázek 23) Co se týče aplikací, 

pak by měl být kompatibilní se všemi aplikacemi pro Google CardBoard a navíc má malý 

výběr aplikací vytvořených speciálně pro tento headset. V konečném měřítku zde jde jen o 

upravenou verzi Google Cardboard vyrobenou z pevných materiálů.[34]  

 

Obrázek 23 Zásobník na telefon a headset[34] 

3.3.11 CAVE systémy 

Jedná se o virtuální prostředí, do něhož je uživatel plně ponořen. Jedná se o 

místnost ve tvaru krychle, ve kterém jsou promítány obrázky sérií projektorů. Typická 

sestava se skládá ze zadní projekční zdi, projekční podlahy, reproduktorů pod různými 

úhly umístěných v různých částech místnosti, sledovacích senzorů ve zdech. Vjem přichází 

uživateli skrze hudbu, zvuky a video. Mezi různými CAVE systémy (viz obrázek 24) 

mohou být drobné rozdíly, ale tato standartní sestava je u většiny z nich. Uživatel má na 

sobě brýle pro virtuální realitu nebo displej, který se upevňuje na hlavu. Tyto brýle ukazují 

3D obraz procesem zvaným stereoskopie. Stereoskopie je proces, kdy vidíme každým 

okem zvlášť ten samý obrázek a mozek si ho sám zkompletuje do 3D. Tyto obrázky jsou 

tvořeny pomocí velmi výkonných počítačů a pohybových senzorů, které nahrávají 

uživatelovy akce uvnitř CAVE místnosti. A tyto akce jsou posléze konvertovány do série 

obrázků, které jsou poté zobrazeny uživateli skrze brýle.[52] 

http://www.trustedreviews.com/carl-zeiss-vr-one-review
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Obrázek 24 CAVE systém[52] 

Výjimečný CAVE systém z Gdaňské univerzity v Polsku (viz obrázek 25) využívá 

šest 3,4 x 3,4 m obrazovek a využívá projektory k promítnutí obrazu na tyto obrazovky. 

Uprostřed je průhledný sférický simulátor chůze, který z toho dělá celosvětově výjimečnou 

věc. Uživateli se nachází uvnitř této volně rotující koule, díky čemuž je zajištěna volnost 

pohybu a pohyb je možno simulovat beze změn pozic obrazovek (navíc bez různých 

ovladačů běžně využívaných ve virtuálním prostředí). Uživatelovy pohyby spustí změny 

v počítačově generovaných obrázcích na obrazovkách obklopujících kouli, což vytváří 

iluzi pohybu.[3] 

 

Obrázek 25 Sférický CAVE[3] 

CAVE interakce 

Hlavní vlastností CAVE systémů je interakce. Kombinace interakce a totálního 

ponoření je známá jako teleprezence, ve které se uživatel doslova ztratí uvnitř virtuálního 

prostředí. Interakce používá různá vstupní zařízení – například joystick, datové rukavice, či 

jiná obdobná haptická zařízení. Toto umožňuje uživateli interaktivitu s předměty. 

Například tahání, kroucení, mačkání, přetahování či uchopení prostřednictvím hmatových 

vjemů. Schopnost takovéto interaktivity je známá jako haptika. Haptické systémy také 

mohou dovolit uživateli poznat silovou zpětnou vazbu. Tato zpětná vazba má podobu 

http://www.vrs.org.uk/virtual-reality-environments/cave.html
http://www.barco.com/en/News/Post/2014/12/15/Gdansk-University-of-Technology-proudly-inaugurates-exceptional-virtual-reality-environment
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vibrací, nebo jiných forem pohybu a přispívá k hlubším zážitkům uživatele. Silová zpětná 

vazba bývá často v závodních počítačových hrách, kde člověk cítí, když ztratí kontrolu nad 

vozidlem, nebo když bojuje o to, aby při zatáčení zůstal na vozovce. Stává se ale stále 

populárnější i u dotykových obrazovek auto navigačních systémů, nebo při chirurgických 

simulacích. Systémy bývají často doprovázeny zvukem nebo obrazem.[52] 

3.4 Prostředky pro přenesení pohybu 

Virtuální realita není jen o 3D obrazu. Tato kapitola pojednává zejména o tom, jak 

do virtuální reality přenést pohyb. 

3.4.1 Virtuix Omni 

Jedná se o set určený pro virtuální realitu, skládá se z několika částí, hlavní částí je 

platforma, ke které se uživatel připevní speciálním postrojem, speciální boty a snímací 

zařízení připevňující se na boty. Umožňuje přenést do hry pohyb spodní části těla, chůzi 

dopředu dozadu, sezení, skákání, otáčení, běh nebo pohyby do stran a tím dodat simulaci 

lepší realističnost.[53] 

Virtuix Omni (viz obrázek 26) používá patentovanou konkávní platformu s nízkým 

třením, která umožňuje hladkou a přirozenou chůzi. Konkávní systém používá proto, aby 

uživatel nemusel dávat nohu zpět dozadu, ale aby se mu tam vrátila sama gravitací. Obuv 

Omni má podrážky s nízkým třením pohlcující chůzi a běh na základně Omni. Robustní 

podpůrný kruh a nevázaný podpůrný postroj poskytuje jak bezpečí, tak všestrannost pro 

rychlé nenucené pohyby. Uživatelé jsou díky podpůrnému kruhu a postroji drženi zpříma. 

Omni je kompatibilní téměř se všemi brýlemi pro VR, ať už na bázi počítačů nebo 

mobilních telefonů, které už jsou, nebo teprve budou k dostání na trhu. Příkladem mohou 

být HTC Vive, Oculous Rift, Google Cardboard a Samsung Gear VR. Zařízení je 

kompatibilní téměř s každým obsahem, který používá standardní gamepad pro hraní 

z pohledu první osoby a je uzpůsoben pro VR. Pro gamepad může být připojena i 

klávesnice.[24] 
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Obrázek 26 Virtuix Omni[24] 

3.4.2 Specifikace platformy Virtuix 

Může mě Virtuix Omni dostat do formy? Rozhodně. Používání Omni je skvělou 

formou tréninku. Jeho software může sledovat dosaženou vzdálenost a spálené kalorie. Při 

jednom testu Omni, který zahrnoval asi hodinu intenzivního hraní, hráč spálil přibližně 350 

– 400 kalorií při chůzi a běhu a celková vzdálenost byla 3 – 3,5 míle. 

Je Omni bezpečný? Ano, bezpečnější než obvyklý běžecký pás. Robustní podpůrný 

kruh a postroj poskytuje maximální bezpečí a chrání hráče před pádem nebo uklouznutím. 

Jak je velký Omni? Plně rozložená platforma Omni je 140 cm široká, 139 cm 

dlouhá a 89 cm vysoká.[53] 

3.4.3 Myo náramek 

Myo náramek (viz obrázek 27) na první pohled vypadá jako klasický náramek. Jeho 

ideální umístění je na horní části předloktí. Díky integrovaným senzorům může velmi 

rychle a snadno sledovat nejen úhel natočení ruky ve všech směrech, ale také různé 

kombinace stisků prstů, protože se to projeví jinou formou stlačených svalů, na kterých je 

náramek umístěn.[20] 

Po nasazení na předloktí pomocí jednoduchých gest umožňuje bezdrátově ovládat 

různou techniku, například takto může člověk ovládat drona, prezentaci na pc, nebo třeba 

přehrávač hudby. Většina přístrojů, které se zaměřují na gesta – jako např. Kinekt od 

Microsoftu stále detekují pohyb pomocí kamer. Účinnost těchto kamer se ale snižuje 

špatným osvětlením, překážkami a vzdáleností. Oproti tomu si Myo náramek bere 

informace přímo ze svalů na předloktí, nepracuje s kamerami, a proto tyto problémy 

odpadají.[9] 

http://jaktocit360.cz/novy-rozmer-virtualni-reality/
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Obrázek 27 Myo náramek[9] 

3.4.4 Datové rukavice 

Datové rukavice (viz obrázek 28) jsou interaktivním zařízením, které napomáhá 

vnímat hmatové vjemy a jemný pohyb v robotice a virtuální realitě. Tyto rukavice jsou 

schopny napodobit vnímání hmatu, tlaku, síly, kroutivého i točivého momentu, teplotu a 

textury povrchu. Jsou schopny vnímat pohyb uživatelovy ruky a prstů a přeložit tyto 

pohyby do signálů, které mohou být použity virtuální rukou například při hraní 

počítačových her, nebo přenáší pohyby do robotické ruky. Ta se využívá například při 

chirurgických operacích na dálku.[57] 

 

Obrázek 28 Datové rukavice Cyber Glove[57] 

 

3.4.5 Leap Motion 

Leap Motion (viz obrázek 29) je senzorové zařízení, které dokáže skenovat objekty 

do určité vzdálenosti v reálném čase s neuvěřitelně vysokým stupněm přesnosti. I když toto 

zařízení nebylo přímo určeno pro virtuální realitu, vývojáři virtuální reality postřehli 

možnosti tohoto zařízení a využili je. Zařízení se skládá ze dvou infračervených kamer a tří 

infračervených vysílačů. Vysílače koupou objekty v infračerveném světle, které se poté 

http://www.digitaltrends.com/pc-accessory-reviews/myo-gesture-control-armband-review/
http://www.cyberglovesystems.com/cyberglove-ii/
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odrážejí zpět do kamer, při rychlosti 300 snímků za sekundu. Tyto dvě kamery poté 

porovnávají tyto snímky s 2D obrázky a vypočtou jejich 3D pozici s přesností na několik 

málo mm. Mezi nevýhody Leap Motion patří například maximální možná vzdálenost od 

senzoru do jednoho metru, dále při zkřížení rukou vznikají problémy se snímáním a také 

chybí zpětná vazba. Absence zpětné vazby pak způsobuje relativní nešikovnost ve 

virtuálním světě. Tyto nevýhody se snaží vývojáři kompenzovat kombinacemi s datovými 

rukavicemi a podobnými technologiemi, co umožnují doteky, ale zatím je vše ve stádiu 

vývinu.[51] 

 

Obrázek 29 Leap Motion[51] 

 

3.5 Nevýhody virtuálních headsetů 

Při prvních použitích headsetů zažívalo velké množství uživatelů takzvanou 

kinetózu, což je nemoc z pohybu, známá třeba při pobytu na moři, či v dopravních 

prostředcích. S ní jsou spojeny silné bolesti hlavy, nevolnosti a závratě. Údajně se tyto 

příznaky připisovaly nízkému rozlišení původních prototypů, špatnému nastavením nebo 

špatně vytvořeným aplikacím. Novější verze jsou již dokonalejší, avšak i přesto někteří 

uživatelé mají stálé problémy s bolestmi hlavy a nevolnostmi. Podle všeho jde o největší 

problém této technologie, který se částečně daří řešit zlepšováním hardwaru. Je však jasné, 

že hardware není jediným problémem, protože mnozí uživatelé zažívali tyto problémy jen 

u některých aplikací. Možné zkvalitnění problémových aplikací pro virtuální realitu do 

budoucna přinese zmírnění, či vymizení těchto nepříznivých jevů. Zdá se proto, že 

v budoucnu se stanou kvalitní aplikace pro virtuální realitu pravděpodobně stejně 

důležitými jako kvalitní hardware.[43]  

Další nevýhodou jsou relativně vysoké nároky. Podle průzkumu, který provedl 

Steam, má grafiku Nvidia GTX 970 potřebnou pro hladký běh Oculus RIFT pouze 4% 

uživatelů Steamu. S rychle narůstající kapacitou hardwaru sice tato procenta porostou, 

v tuto chvíli si však provoz Oculus RIFTU může dovolit jen velice málo uživatelů.[32] 

http://www.vjsmag.com/shop/leap-motion/
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4 PROGRAMOVÉ PROSTŘEDÍ UNITY 

4.1 Základní popis 

Unity je engine, který se specializuje na tvorbu her ve 2D i 3D a je vyvinut pro 

různé platformy. Engine je relativně jednoduchý a má velmi širokou nabídku podpory. 

Sdružuje kolem sebe širokou komunitu uživatelů, ochotnou s čímkoli pomoci, sdílející 

stovky video návodů a pomocných nástrojů a která dokáže novým uživatelům pomoci 

s jejich projektem. Toto softwarové prostředí je dostupné v několika verzích. Profesionální 

verze má určité výhody oproti free verzi, ovšem funkcionalita je dost podobná a proto je 

často využíván pro nezávislé projekty a hry. Z těchto důvodů jsem si ho vybral pro svou 

bakalářskou práci i já. 

4.2 Aplikační potenciál Unity  

Jak již bylo řečeno, používá se pro tvorbu 2D a 3D her na různé platformy. Unity 

zvládá grafiku, animace, optimalizaci, audio, 2D a 3D fyziku a skriptování.  

Animace 

Animace v Unity je založena na konceptu animačních klipů, které obsahují 

informace o tom, jak mají určité objekty změnit svou pozici (rotace, posun) a jiných 

vlastností v průběhu času. Každý klip může být brán jako samostatný lineární záznam. 

Animační klipy z externích zdrojů jsou buď tvořeny umělci, nebo animátory pracujícími 

s externími nástroji, jako jsou 3DS Max nebo Maya, nebo pochází ze snímání pohybu či 

jiných zdrojů. Tyto animační klipy jsou poté organizovány do strukturovaného systému 

zvaného kontrolor animací. Animační kontrolor hlídá, která animace by měla zrovna hrát a 

kdy by se měly animace změnit, nebo spojit dohromady. Jednoduchý kontrolor animací 

může obsahovat jeden až dva klipy, jež animují otevírání a zavírání dveří ve správném 

čase. Složitější kontrolor animací může obsahovat desítky lidských animací pro všechny 

akce hlavního charakteru a může přecházet mezi různými klipy ve stejném čase a tím budit 

dojem plynulého pohybu, když se hráč pohybuje ve scéně. Také zahrnuje funkce jako 

například přenositelné animace, což jsou animace, které můžete používat pro více postav. 

Můžeme animovat spoustu akcí. Od větších pohybů, jako je chůze, běh, přes zvedání rukou 

při pádu až po ty nejméně patrné, jako jsou drobné pohyby hrudního koše při dýchání, 

mimoděčné pohyby těla při stání nebo lehké pohyby hlavy při chůzi. Toto činí hru velmi 

realistickou. Také je možné z těchto animací vytvářet animační sekvence.[38] 

Grafika  

Grafika se zabývá především osvětlením, kamerami, shadery, texturami a 

materiály. Také zahrnuje částicové systémy a reflekční sondy. To vše se podílí na 

realističnosti a vizuální přitažlivosti her.[38] 



Miloslav Sitora: Propojení Unity a technických prostředků VR 

 

 

2016  33 

K tomu aby bylo možné vytvořit stín 3D objektu, potřebuje Unity znát intenzitu, 

směr a barvu světla, které na tento objekt dopadá. Všechny tyto vlastnosti se dají v Unity 

nastavit. Existuje několik typů světel, které můžeme do scény vložit. Jedním typem je 

světlo, které simuluje slunce a po jeho použití se celá scéna osvětlí jako ve skutečnosti. 

Další zajímavé využití osvětlení je možnost připojit k avataru světlo tak, že působí a 

funguje jako baterka. [38] 

Kamery jsou zařízení, které zaznamenávají a zobrazují svět uživateli. Nastavení 

kamer je velice důležitou součástí jakékoliv hry. Přizpůsobením a manipulováním kamer 

můžete prezentovat svoji hry skutečně unikátně. Existuje několik způsobů zobrazení. 

Jedním z nich může být například pohled první osob. V tomto pohledu je kamera umístěna 

tak, že se díváme jakoby jejíma očima. Dalším typem je nastavení z pohledu třetí osoby, 

kde je umístěna jakoby nad hlavou uživatele. Tyto kamery jsou dynamické, neboť se 

hýbou zároveň s avatarem. Můžeme ovšem nastavit kameru tak, aby snímala určitou scénu 

a ve chvíli, kdy avatar přejde do jiné scény, tak se přepne na jinou kameru. Jistou výhodou 

je i to, že ve scéně můžete mít neomezený počet kamer. [38] 

Materiály definují, jak by měl být povrch renderován. Zahrnuje reference použitých 

textur, informace o pokrytí, odstíny barev a více. Dostupné možnosti pro materiál závisí na 

tom, jaký shader materiál používá. Shadery jsou malé skripty, které obsahují matematické 

operace a algoritmy pro výpočty barev každého renderovaného pixelu v závislosti na 

osvětlení a konfiguraci materiálu. Textury jsou bitmapové obrázky. Materiál může 

obsahovat reference k texturám, aby mohl shader materiálu použít textury při kalkulaci 

barvy povrchu objektu. Unity nám umožňuje tyto tři vlastnosti (materiály, shadery a 

textury) měnit tak, aby budily co co nejlepší dojem a hra vypadala opravdu přitažlivě.[38] 

 Animace a filmy pracují s realistickými odrazy od karoserie auta, od skla a dalších 

lesklých předmětů. Ve hrách by ale byla tato reflekce příliš náročná na výkon hardware a 

proto se nedá použít. Z tohoto důvodu se ve hrách běžně používá technika mapování 

reflexe, jejíž výhodou je nižší náročnost na hardware, ale bohužel nevýhodou je její nízká 

realističnost. Reflekční sondy, kterými můžete v tomto enginu s odrazy pracovat, jsou 

vylepšenou verzí této techniky. [38] 

Pro popis jakýchkoliv rekvizit, modelů, prostředí a dalších částí her se používá síť 

souřadnic, která je ideálním řešením všech pevných částí hry. Pro kapalné a plynné části 

hry se využívá právě částicový systém. Díky němuž můžeme vytvořit dojem tekoucí vody, 

hořícího plamene, plynoucích oblaků a hra zase získá na své realističnosti.[38] 

Optimalizace 

Unity nabízí nástroj, který pomáhá optimalizovat vaši hru tím, že dokáže hlásit 

vytížení v různých částech hry. Dokáže nám oznámit, kolik času strávila hra renderováním, 

animováním, nebo v herní logice. Vyhodnocení těchto informací nám pomáhá problémové 

části upravit tak, aby hra běžela plynuleji.[38] 
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Audio 

Ať už se jedná o hudbu v pozadí, zvukové efekty či úvodní znělku, zvuky výrazně 

dotvářejí celý charakter hry. Velká výhoda Unity je možnost vložení téměř jakéhokoliv 

zvuku buď volně do prostoru, nebo využít varianty připojení k nějakému objektu. K těmto 

zvukům lze přiřadit různé efekty, jako je zesilování hlasitosti při přibližování s k objektu, 

nebo k zeslabování, když se od zdroje zvuku vzdalujeme.[38] 

2D a 3D fyzika 

K tomu, aby objekty ve hře měly přesvědčivé fyzické chování, musí být ovlivněn 

celou řadou vnějších vlivů. Při pohybu by měl správně zrychlovat, při pádu na něj působit 

gravitace a také by měl být ovlivněn počasím (srážkami, povětrnostními podmínkami) a 

dalšími přírodními vlivy. Objektům ve hře můžeme nastavit například zrychlení. Fyzické 

enginy zabudované v Unity poskytují komponenty, které simulaci fyziky vyřeší za vás. 

Pouhým nastavením několika parametrů můžete seřídit objekty, aby se chovaly pasivně 

realisticky. To znamená, že budou ovlivněny kolizí a pádem, ale nezačnou se samy 

pohybovat. [38] 

Skriptování 

Skriptování je důležitou součástí všech her, neboť i ta nejjednodušší hra potřebuje 

skripty, aby odpověděla na vstup hráče a mohla uspořádat události tak, aby se staly ve 

chvíli, kdy se mají stát. Kromě toho mohou být použity na vytvoření grafických efektů, ke 

kontrole fyzických objektů nebo implementace vlastního systému umělé inteligence pro 

charaktery ve hrách. [38] 

Toto všechno nám umožnuje program Unity.  

4.3 Způsob práce v UNITY 

 Tento software je velmi přívětivý k začínajícím uživatelům a vzhledem k tomu, že 

práce v něm je z velké části intuitivní, tak většinu nástrojů, které máte hned po ruce, si 

vyzkoušíte a lehce přijdete na princip fungování. Pokud vám chybí nějaký asset, můžete si 

ho stáhnout z asset store, či si jej vytvořit samostatně v externím programu a poté 

importovat. Chcete-li ovšem využít nějaké pokročilejší funkce, je nutné si vyhledat návod, 

či shlédnout tutoriály umístěné na oficiálních stránkách Unity, či na Youtube.  

Po několika dnech experimentování jsem už měl nějaký pojem o způsobu, jakým 

lze v tomto prostředím pracovat. Také se mi několikrát povedlo experimentováním přijít na 

způsob, jak si ulehčit práci, třeba využitím klávesových zkratek nebo prostým přetažením 

textury na model. Velice brzy jsem zjistil, že modely vytvořené v Unity bohužel nelze 

nijak výrazně upravit. Proto jsem byl nucen k vytvoření modelu použít externí program; a 

to Blender.  
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Funkce programu na sebe logicky navazují. V prostředí Unity můžeme vytvořit 

jednoduchý objekt – kvádr, krychli, kouli – kterému můžeme změnit velikost, nastavit 

fyziku (zrychlení, působení gravitace), rotaci, posun a podobně. Také na něj můžeme vložit 

texturu dle našeho výběru, shader, případně celý tento objekt připevnit či položit na jiný a 

spojit je. Lze využít i dalších možností grafiky, kterou Unity nabízí; zvolit různé osvětlení, 

či nasvícení, nastavení kamery, zvuků a animace. Vyzkoušet funkčnost hry lze i přímo ve 

vývojovém prostředí, což v praxi vypadá tak, že avatar obchází objekty podle toho, jak je 

naprogramovaný. Pokud ale potřebujete vymodelovat něco složitejšího, je nutné použít 

blender nebo jiný externí program. 

4.4 Možnosti exportu výsledku 

Hlavní výhoda Unity tkví právě v možnosti exportu výsledného projektu. Stačí 

několik kliknutí a projekt, který byl určen pro Windows, může být převeden na webové 

stránky, Mac nebo Linux. Aplikace určené pro mobilní telefony například pro Android 

může být snadno převedena na iOS, Tizen nebo Windows Phone. Aplikace určené pro 

konzole mohou být převedeny na konzolové platformy jako je například Playstation 4, 

Xbox 360, nebo Wii U.[42] 

4.5 Výhody a nevýhody Unity 

Mezi přední výhody patří rychlý a snadný vývoj aplikace díky různým nástrojům a 

přednastaveným funkcím. Také pro vytvoření jednoduché hry nemusíte umět programovat, 

stačí využívat nástroje, které jsou k dispozici přímo v Unity, a jednoduchou hru dokážete 

vytvořit téměř bez programování. Další výhodou jsou stovky video návodů a tutoriálů jak 

z oficiálních stránek Unity a jejich týmů, tak od nadšenců nebo menších vývojových 

společností, které už v Unity něco tvořily v minulosti.  

Nemá mnoho nevýhod. Mezi ty nejvýraznější se řadí nemožnost složitějšího 

modelování přímo v Unity – pro tento případ je třeba použít externí program, například 

Blender. Ovšem na druhou stranu plně podporuje import z těchto externích programů.  

Další nevýhodou je, že příliš nepodporuje multiplayer, ovšem pro můj projekt multiplayer 

není potřeba. 
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5 VLASTNÍ APLIKACE VIRTUÁLNÍ REALITY 

5.1 Motivace pro model – hornictví 

Virtuální realita má spoustu využití v mnoha odvětvích a nejinak je tomu 

v hornictví. Vzhledem k tomu, že jsem si vybral hornictví jako motivaci, tak doufám, že 

moje práce ukáže jedno z možných využití a případně bude možné na ni v budoucnu 

navázat a vytvořit z této práce ještě něco užitečnějšího. 

5.2 Návrh aplikace - Papírové nákresy 

Předtím, než jsem mohl začít tvořit nějakou aplikaci, bylo nejprve nutné vytvořit si 

hrubý nákres, jak přibližně by daná aplikace měla ve výsledku vypadat (viz obrázek 30). 

 

Obrázek 30 Hrubý nákres 

5.3 Modelování v Blenderu 

Velice brzy jsem zjistil, že modelování v Unity podporuje jen minimální úpravy tvarů 

modelů. Proto, abych mohl vytvořit realističtější modely, musel jsem použít externí 

program, jehož konání Unity podporuje. Také uvádí, že je možné z tohoto programu 

jednoduše importovat, avšak se bohužel při jednom z updatů tato podpora importování 

zhoršila. Stále je však možné s menšími obtížemi exportovat z Blenderu a poté importovat 

do Unity. Nejprve jsem vytvořil model jednoho z tunelů. Blender podporuje řadu úprav – 

je možné udělat válec a poté ho zkroutit do tvaru jaký potřebujeme. Touto cestou jsem se 

vydal i já. Avšak po importování do Unity jsem zjistil, že tohle není ta správná cesta, 

neboť takto vytvořený válec není dutý, jak by se mohlo zdát. Z tohoto důvodu není možné 

se dostat do vnitřní části válce. Musel jsem tedy zvolit trochu odlišný přístup a to ten, že 

jsem vytvořil kruh, z něj jsem vytvořil dutý válec a poté pokračoval v modelování. Několik 

minut práce mi pomohlo tento válec upravit tak, aby vypadal přírodněji (viz obrázek 31). 
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Obrázek 31 Upravený válec 

Po několika hodinách experimentování a úprav jsem vytvořil model, který byl 

realističtější a připomínal spíše vstup do přírodní jeskyně (viz obrázek 32). 

 

Obrázek 32 Přírodní jeskyně 

Proto jsem se rozhodl udělat tento tunel trochu jako jeskyni. Zevnitř potom po 

úpravách vypadal tunel asi takto (viz obrázek 33). 



Miloslav Sitora: Propojení Unity a technických prostředků VR 

 

 

2016  38 

 

Obrázek 33 Vnitřek modelu 

V tuto chvíli jsem si uvědomil, že pokud se jedná o důlní tunel, měl by tam mít 

koleje pro důlní vozíky, různé rozvody elektřiny a podobně, proto jsem se rozhodl najít 

nějakou referenční fotku, podle které bych mohl postupovat v dalším modelování. Podařilo 

se mi najít velice pěknou fotku důlního tunelu (viz obrázek 34). 

 

Obrázek 34 Vzorový obrázek dolu 

Na fotce vidíme koleje, světla, nějaké potrubí a rozvody elektřiny, toto vše jsem se 

rozhodl zařadit do své práce i já. Proto jsem vytvořil nový projekt, jelikož bylo snadnější 

vytvořit takovýto tunel, nežli upravovat ten starý. Navíc jsem se rozhodl, že původní tunel 

použiji jako boční chodbu. Pokračoval jsem tedy znovu od začátku a vytvořil jsem tunel, 

ten jsem upravil podle vlastní křivky (viz obrázek 35).  

http://www.mining.com/wp-content/uploads/2015/03/el-teniente-world-largest-underground-mine13.jpg
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Obrázek 35 Nový tunel pro důl 

Poté jsem vytvořil modely kolejnic (viz obrázek 36), světla, elektřiny a potrubí (viz 

obrázek 37) a poskládal jsem je tak, aby sledovaly stejnou křivku jako důlní tunel, díky 

tomu už nebylo nutné příliš s těmito modely dále manipulovat. 

 

Obrázek 36 Model kolejnice 
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Obrázek 37 Rozvody elektřiny, potrubí a světla 

Po přidání všech prvků začal tunel vypadat realističtěji. Ovšem takhle byl příliš 

rovnoměrný, což by nevadilo u stanice metra. Pro moje potřeby důlní šachty to nestačilo a 

tak jsem pokračoval v úpravách (viz obrázek38). 

 

Obrázek 38 Úprava původní rovné chodby 

Poté bylo nutné propojit předchozí tunel s tímto novým tunelem a uzavřít otevřené 

konce tunelů.  Takto vypadal výsledný model v Blenderu po úpravách, spojení tunelů (viz 

obrázek 39). 
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Obrázek 39 Napojení přírodního tunelu k důlní šachtě 

5.4 Programování aplikace v Unity 

Poté jsem tento model importoval do Unity. Výsledkem byl bílý model bez textur 

(viz obrázek 40). 

 

Obrázek 40 Model v Unity 

Přidal jsem tedy textury a barvy, trochu světla a model hned vypadal lépe (Poté 

jsem přidal několik drobností, abych dolu přidal na realističnosti. Výsledná aplikace 

vypadala nějak takto (viz obrázek 41). 
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Obrázek 41 Finální verze s texturami 

 

5.5 Testování aplikace 

Unity má velkou výhodu v testování aplikací díky tomu, že je možné velice snadno 

spustit danou aplikaci už při vytváření. Stačí na scénu vložit předtvořeného avatara a 

můžeme se scénou snadno procházet a testovat ji. Samozřejmě bylo nutné testovat také na 

jiných strojích a mimo vývojové prostředí Unity. Po dokončení aplikace jsem vytvořil 

samostatně spustitelnou verzi, tuto jsem přesunul na počítač bez vývojového prostředí 

Unity a otestoval jsem funkčnost aplikace. 
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5.6 Propojení vytvořeného modelu s VR zařízením 

Unity nabízí širokou podporu virtuální realit. Na svých stránkách popisují způsob 

jak propojit model s VR zařízením. Nejprve je nutné manuálně zapnout podporu VR 

v nastavení Unity a stáhnout z oficiálních stránek dodavatele software umožňující běh 

tohoto zařízení na PC. Pro Oculus se jedná o software Oculus runtime, pro Gear VR není 

nutné instalovat na PC další software. Je však nutné mít v Unity nainstalovanou podporu 

pro Android. Pokud máme připojené zařízení pro zobrazení virtuální reality, pak se 

automaticky propojí s Unity a spuštění herního módu hru ihned zobrazuje na toto zařízení 

(Platí pro Oculus DK2).[40] 

 Export hotové aplikace na zařízení Oculus DK2 je velice snadný. Pokud je zapnutá 

podpora pro VR, pak stačí pouze vytvořit stand-alone verzi a ta se při spuštění již sama 

připojí k Oculus DK2. Pro export na Gear VR je potřeba nainstalovat na mobilní telefon 

USB ovladače potřebné pro spuštění aplikace.[41] 

  Export aplikace na android probíhá podobným způsobem; avšak vytváření 

spustitelného souboru probíhá přímo do telefonu. Zároveň je však nutné splnit několik 

podmínek. První podmínkou je zkopírování Podpisového souboru Oculus do složky 

mobilního telefonu a po zkopírování je nutné projekt uložit, jinak se aplikace nespustí. 

Poté už můžeme exportovat aplikaci přímo do mobilního telefonu, který nás nejprve vyzve 

k pojmenování a umístění nové aplikace a poté ji nainstaluje a spustí.[22] 

 Existuje plugin na assetstore, který umožňuje zachytit scénu celého okolí (360°) 

jako obrázek nebo video. Dále také umožňuje rozdělit obrazovku a tím vytvořit obraz 

přímo pro VR, nebo přes něj můžete sdílet na Youtube, VRideo, Milk VR a Oculus 

Video.[36] 

 Plugin SteamVR umožňuje vývojářům zaměřit se na jedno rozhraní, které bude 

fungovat pro všechny hlavní headsety pro virtuální realitu. Také zahrnuje různé funkce pro 

vývoj VR aplikací, příklady použití Unity ve virtuální realitě. Umožňuje také využívat 

herní režim Unity pro prohlídku vaší aplikace v zařízení VR, zatímco váš monitor funguje 

jako druhá obrazovka.[37] 

 



Miloslav Sitora: Propojení Unity a technických prostředků VR 

 

 

2016  44 

6 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo přiblížit, namodelovat a naprogramovat funkční trojrozměrný 

model dolu a propojit ho s technickými prostředky virtuální reality. 

V práci jsem začal analýzou zařízení virtuální reality, vývojového prostředí Unity a 

Blenderu. Pokračoval jsem tvorbou vlastního modelu a následným programováním. 

V průběhu vytváření aplikace se vyskytlo několik problémů, musel jsem použít 

externí program a i přesto že Unity podporuje importování z tohoto programu, nebyl tento 

proces zcela bez závad. I přes tyto nesnáze se mi však podařilo úspěšně vytvořit funkční 

trojrozměrný model. Oproti mému očekávání jsem většinu práce prováděl v Blenderu, 

jelikož Unity nemá dostatečnou podporu pro modelování.  

Postup propojení aplikace s technickými prostředky virtuální reality byl v této práci 

popsán, stejně jako způsob interpretace modelu v zařízení VR. Veškeré cíle práce byly 

naplněny. 

Vytvoření modelu dolu v prostředí virtuální reality není až tak složité a možné 

využití těchto modelů mohou být pro hornictví obrovským přínosem. Ať už pro plánování 

budoucnosti daného dolu, z hlediska bezpečnosti, nebo například pro seznámení nových 

horníků s jejich pracovním prostředím bez většího rizika. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AR – augmented reality (rozšířená realita) 

HMD – Head Mounted Display (brýle s upevněním na hlavu; také headset) 

ppi – pixel per inch (pixel na palec) 

SSD – Solid-State Drive (pevný disk, který neobsahuje pohyblivé části) 

VR – virtual reality (virtuální realita) 
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