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Seznam použitých zkratek 

 

3D- trojdimenzionální prostor má 3 složky x,y,z 

Automotive industry- automobilový průmysl 

AR – rozšířená realita 

CMOS – čip pro kameru v telefonu 

CPU – výpočetní jednotka zařízeni 

Gpu – grafická jednotka zařízení  

HMD – head-mounted display využívá se v armádě především pro piloty nebo řidiče 

vozidel.  

HW- hardware např. (procesor, harddisk,cd rom) 

Marker – značka sloužící k vykreslení požadovaného obsahu v AR  

QR kód – je to prostředek pro automatizovaný sběr dat. Na rozdíl od EAN může 

obsahovat mnohem větší množství informací. 

Procesor- výpočetní jednotka počítače nebo mobilního telefonu 

Showroom – výstavní areál např. autosalon 

SW- software  například aplikace nebo program (microsoft Word) 

Touran – Německý rodinný automobil 

VR – virtuální realita 

WMS – Logistický informační systém      
  

 

 



 Václav Juřena: Využití rozšířené reality v oblasti automobilového průmyslu 

 

 

 

 

   

Anotace         

   

Tato bakalářská práce popisuje technologii rozšířené (augmentované) reality (dále jen 

AR).  Nejdříve vám popíšu  software a hardware pro AR. Potenciál v automobilovém 

průmyslu je demonstrován na existujících aplikacích. Praktická část mé práce zahrnuje 

aplikaci pro přední světlo automobilu Volkswagen Touran. Aplikaci si budete moci vyzkoušet 

osobně ve svých chytrých zařízeních. 

 

Klíčová slova:  3D model, AR Marker, automobilový průmysl, software, hardware 

 

 

 

 

 

 

Summary 

 

This Barchelors work describe the augmented reality technology. I´m describe software 

and hardware for AR. Potential for automotive industry is demonstrated on current application 

for automotive. The practical part of my work include application for frontlight vw Touran. 

This application you can try in yours smartphones with operation systems android and Apple. 

Keywords: 3D model, AR marker, automotive, software, hardware   
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1 ÚVOD  

Žijeme ve světě, kde mají počítače, tablety i mobilní telefony a notebooky už nějakou 

dobu své místo v uživatelském prostředí na celém světě. Ale ne každý,  kdo je běžně využívá 

má takové informace, že existuje na světě technologie, která dokáže velice zpestřit a také 

ulehčit práci uživatelů těchto chytrých zařízení. Tato technologie se nazývá rozšířená 

(augmentovaná) realita a prozatím o ní běžní uživatelé,  i když se s ní běžně setkávají, nemají 

moc informací. V této práci bych vás chtěl s touto technologií seznámit a předvést vám její 

potenciál pro oblast automobilového průmyslu.  

V úvodních kapitolách se dozvíte základní informace o technologii AR. Jaký je rozdíl 

mezi AR a VR. Také vám v kapitole potenciál AR předvedu potenciál této technologie na 

již využívaných aplikacích, ale i projektech, které se plánují v nejbližší budoucnosti v 

automobilovém průmyslu. Představím vám jak HW tak SW prostředky, které se v AR 

využívají. V kapitole o HW představuji, kam směřuje vývoj  v blízké budoucnosti především 

ve sledovacích zařízeních a procesorech. Dále vám představím společnosti a jejich aplikace 

vytvořené pro AR především v automobilovém průmyslu. Ke každé aplikaci přikládám QR 

kód, díky kterého si můžete aplikace také vyzkoušet na vlastních chytrých zařízeních. Vždy 

jsou přiloženy dva QR kódy, jeden pro stažení aplikace uživateli používající systém Android 

a druhý pro uživatele IOS. Tato práce obsahuje také AR markery, které mají svůj obsah v 

AR. Pokud na stránkách naleznete tento Marker, budete upozorněni, že se zde nachází 

interaktivní obsah, který si můžete osobně vyzkoušet pomocí zmiňovaných softwarů. 

Jedním z cílů této práce je vytvořit vlastní aplikaci AR, kterou můžete využít v 

automobilovém průmyslu.  Během práce jsem nalezl aplikaci Zappar, ve které jsem vytvořil 

aplikaci, o  které se více dozvíte v kapitole vytvoření vlastní aplikace AR.
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2  ROZŠÍŘENÁ REALITA 

Rozšířená realita je technologie, která přidává do skutečného světa další vrstvu, jejíž 

obsah je řízen počítačem. Pro představu pro někoho, kdo o této technologii vůbec nic 

neslyšel, si představte, že do skutečného obrazu skutečného světa se zobrazí informace o 

teplotě a tlaku vzduchu. Při běhání se zobrazí informace o uběhnutých kilometrech nebo 

frekvence vašeho srdce při aktuální zátěži. Správné využití AR (například v automobilu) je 

takové, aby aplikace nerozptylovala svými možnostmi řidiče od řízení vozidla. Technologie 

AR může využívat textové, zvukové, grafické, informace. V budoucnosti se také plánuje 

využívat dalších smyslů a to čichu  hmatu a chuti.  

Definice AR 

V odborné literatuře se objevuje nejčastěji definice popsána panem Ronaldem T. 

Azumou, který ve své práci definuje 3. body pro definici AR. 

 kombinuje reálnou a virtuální realitu 

 Je interaktivní v reálném čase 

 Funguje na bázi 3d 

Za rozšířenou realitu se nepovažuje jednoduché vkládání 2D informací do obrazu.  

Pokud ovšem při fotbalovém přenosu přidáme při rohovém kopu informace o rychlosti větru 

3D šipku směru rohového kopu a následně při stání hráče v offsidu také zobrazení červené 

čáry zdůrazňující offside, tak se jedná o rozšířenou realitu. Nebo do obrazu při představení 

týmů zobrazuje znaky týmů, jedná se rovněž o rozšířenou realitu. Ovšem pozor podle R. T. 

Azumy je rozšířenou realitou také předpověď počasí kdy ale moderátor vstupuje do 

virtuálního  prostředí. Proto se nejedná o rozšířenou realitu ale rozšířenou virtualitu. [1] 

 

  

obrázek 2 skutečná realita [29]  

 

            obrázek 1 rozšířená virtualita  [28] 
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                                                    obrázek 4 správné použití AR v automobilu [31] 

2.1 Důležité podmínky pro AR 

 AR kombinuje jak běžnou tak i virtuální realitu. 

V podstatě to znamená, že AR je vlastně takový mezistupeň mezi skutečnou a 

virtuální realitou. 

 

 Je interaktivní v reálném čase. (právě teď) 

 

 Uživatel může vnímat tyto informace a v případě potřeby také upravovat jejich 

správnost.  

 

 Funguje na bázi 3D obrazu. Většinou mají HW systémy pro AR pro každé oko jeden 

monitor. Obrazy se potom spojují, a tak vzniká 3D zobrazení obrazu.  

 

 Aplikace nesmí ohrožovat své uživatele.  Při staré metodě 3D, kdy snímky mezi 

sebou problikávali, se objevily náhlé potíže u uživatelů. Jako například bolení hlavy, 

sklony k nevolnosti.  

 AR realita nesmí odvádět pozornost od skutečné reality. Aplikace AR nesmí řidiče 

rozptylovat natolik, že se nebude plně věnovat řízení motorového vozidla. Pokud se 

tak stane, může řidič způsobit dopravní nehodu nebo ohrozit dopravu.  

 Informace  je vždy spojená s reálným světem. Na obrázku pod tímto textem vidíte, 

že ukazatel odbočení s upozorněním na parkoviště v blízkosti se objevil nad reálnou 

zatáčkou ve směru jízdy motorového vozidla. 

 

obrázek 3 nesprávné využití AR [30]   
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2.2 Rozdíl mezi virtuální a rozšířenou realitou 

Rozšířená realita se řadí do odvětví virtuální reality, proto je důležité, abychom si 

vůbec definovali, co je to vlastně virtuální realita. Na rozdíl od rozšířené reality, realita 

virtuální se nás snaží vlákat do počítačem vytvořeného světa. 

 Další možností je rozšířená virtualita, která přidává počítačem generovanou vrstvu, 

odlišuje se od virtuální reality tím, že je do počítačem generovaného světa (teda světa 

virtuálního) přidány objekty z reality (např. vrtulník nebo typy budov). Hlavní rozdíl mezi 

rozšířenou realitou a rozšířenou virtualitou je v tom, jaké prostředí je používáno jako 

primární. Pokud je primárně využíváno prostředí reálného světa, jedná se o realitu rozšířenou 

(AR). Pokud je jako primární prostředí využit virtuální svět, jedná se o druhou možnost 

rozšířenou virtualitu. Pro objasnění těchto složitých pojmů přikládám pod tento obrázek 

schéma, které vám objasní následující pojmy. Přechod mezi reálným světem a virtuální 

realitou se dá nejlépe popsat na schématu, které v roce 1994 vytvořil Paul Milgram a Fumio 

Kishino. Toto schéma je dnes známe jako Milgramovo kontinuum, které vidíme pod 

následujícím textem. 

 

 

 

 obrázek 6 Milgramovo Kontinuum [33] 

   

obrázek 5 virtuální realita [32] 

SKUTEČNÁ 

REALITA

ROZŠÍŘENÁ 

REALITA

ROZŠÍŘENÁ 

VIRTUALITA

ROZŠÍŘENÁ 

REALITA

SKUTEČNÁ REALITA
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2.3 Historie AR 

 První zmínky o rozšířené realitě se objevují v šedesátých letech dvacátého století. 

Kameraman Morton Leonard Heilig spolupracuje na projektu Sensorama – předchůdce 

rozšířené reality. Projekt Sensorama byl simulátor jízdy na motocyklu v Brooklynu, tento 

simulátor byl v roce 1962 něčím nepředstavitelným. Řidič motocyklu cítil závany větru při 

jízdě, vibrace sedadla, ale také pachuť vzduchu velkoměsta a před sebou viděl 3D obraz 

brooklynského okolí. 

 

Sensorama ale nebyla tou rozšířenou realitou doslova, byla to spíše předzvěst 

technologie, kterou jako první představila společnost Boeing v roce 1992. Dva vývojáři Tom 

Caudell a David Mizell řešili problém pro konstrukci letounů, konkrétně se jednalo o 

umístění svazků  v trupu letadla. Společnosti Boeing, pro tyto účel vytvořili HMD. Head 

Mounted Display (umístěný je na hlavě uživatele), který se běžně využívá pro AR.  

HMD se dnes běžně využívá v armádě, především piloti tuto technologii potřebují 

k výkonu své práce, jelikož jejich stroje překonávají rychlost přesahující Mach 1, mnohdy i 

více. Proto v této rychlosti nejsou schopni sledovat přístroje a tak se jim informace zobrazují 

přímo před očima. Také střelci v tancích a jiných obrněných vozidlech využívají HMD, které 

jim udává informace o směru větru vzdálenosti dostřelu a další důležité informace pro boj. 

Jiné další využití se v historii nenaskýtá, to se ovšem mění při nástupu chytrých technologií 

a AR umožňuje mnohem více možností pro uživatele chytrých zařízení. Lidé si mohou 

promítat historii při procházkách městy, zažívat nejdůležitější okamžiky dějin na vlastní oči. 

Kromě  reklam v televizi si lidé ve svých magazínech prohlížejí interaktivní obsahy. 

Marketingová oddělení firem může své výrobky předvádět mnohem lepším způsobem, 

pomocí chytrých zařízení. Především, ale tato technologie má mnohem větší potenciál v 

oblasti automobilového průmyslu[3]. 

obrázek 7 Sensorama[35] obrázek 8 Projekt sensorama[34] 



 Václav Juřena: Využití rozšířené reality v oblasti automobilového průmyslu 

 

Ostrava 2016  6 

 

2.4 Princip fungování HMD  

To jak HMD funguje je možno realizovat dvěma způsoby. První způsob funguje na 

principu průhledového HMD. Před okem uživatele je umístěno polopropustné zrcadlo, které 

umožňuje 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.  

 Druhý princip využívá toho, že do zorného pole uživatele je umístěn displej, který 

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

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

pozice hlavy [3].  

 

 

obrázek 13 schéma s video průzorem 

obrázek 9 Schéma helmy s polopropustným displejem [36] 

obrázek 10 schéma helmy s videoprůzorem [37] 
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obrázek 11 Continental Diagnostický systém [38] 

3  POTENCIÁL AR V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU 

V automobilovém průmyslu je potenciál AR především v marketingu automobilových 

společností. Díky tomu si zákazníci mohou prohlížet modely vysněných automobilů ve 

svých mobilních telefonech. Aplikace umožňuje svým uživatelům nejen prohlídku interiérů, 

ale také motorového prostoru nebo technologií, které automobil předvádí. Názorným 

příkladem může být aplikace automobilky Ferrari, kde si člověk může prohlédnout a 

představit si jak funguje motor supersportu, jak je složena brzdová soustava, a také jakou 

aerodynamiku má požadovaný model. Další možností využití AR je při opravách automobilu 

nebo jeho běžném servisu. Na následujících stránkách se dočtete jaké systémy a aplikace se 

v automobilovém průmyslu opravdu využívají nebo jsou momentálně poskytnuty v 

testovacích verzích.  

3.1  AR při opravách automobilu 

Společnost Continental představila AR systém pro autorizované servisy, pomocí 

kterého mohou automechanici daleko lépe a rychleji provádět diagnostiku a servis 

automobilů. Servisní technik používající tento systém při prohlídce motoru vidí informace, 

které mu usnadňují požadované úkony. Systém popisuje motor a informuje uživatele o 

postupech, které musí být provedeny. Na tomto obrázku vidíte, že systém naviguje technika, 

co přesně má dělat a jaké součástky obsahuje tento motor. Také mu zobrazuje informace, 

jaké má použít nářadí, aby odšrouboval šrouby, které jsou v motoru umístěny. A jak se 

jmenují součástky, které vidí před svým obzorem [4]. 
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3.2 Hyundai AR tutorial 

AR má své využití už i pro tradiční výrobce automobilů. Jedním z nich je automobilka 

Hyundai, konkrétně jejich pobočka v USA, která veřejnosti představila svého AR 

interaktivního průvodce. Nová aplikace popisuje více než 45 funkcí automobilu. Než 

automobilka vytvořila aplikaci AR aplikaci, prozkoumala si od zákazníků, jaké funkce mají 

do aplikace být zařazeny a poté výsledky průzkumu zakomponovala do svého interaktivního 

návodu. Průvodce obsahuje 82 instruktážních videí a 6 popisů komponentů motorového 

prostoru a více než 50 informačních funkcí. Virtuální průvodce je zaměřen na to jak využívat 

funkce zakomponované v tomto automobilu. Konkrétně se jedná o tyto funkce nebo části 

motoru 

 Výměna vzduchových filtrů 

 Nastavení inteligentního tempomatu 

 Párováni telefonu pomocí bluetooth 

 Varovné indikátory 

 Hodiny 

 Zjištění hladiny motorového oleje 

 Doplnění brzdové kapaliny 

 Výměna pojistek 

 Funkce chytrého kufru 

Bohužel je zatím průvodce vytvořen pouze pro typ Sonata modelové řady 2015, ale 

Hyundai má v plánu aplikaci virtuálního průvodce vytvořit také pro ostatní modely této 

značky. Aplikace je dostupná pro stažení na Google play a Appstore [5]. 

obrázek 12 Hyundai AR průvodce [39] 
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3.3 AR pro reklamní a prezentační účely 

Jednou z nejvýznamnějších využití AR je v marketingu jako výborná reklama značky 

a při prezentacích. Některé automobilky už v minulosti AR ve svých reklamních kampaních 

využili možností, které AR nabízí. 

Automobilka Mercedes vytvořila právě pro prezentační a reklamní účely aplikaci, ve 

které si zákazníci vyzkoušet jaká barva se bude nejvíce hodit. Jak bude auto vypadat s 

různými typy elektronů, se sportovním paketem. Modelem automobilu můžete libovolně 

pohybovat.  

Dalším, kdo využívá AR, je také společnost Land Rover. Ve videu na youtube 

představuje svůj model Land Rover Discovery. Žena v showroomu pomocí gest otevírá kufr 

automobilu, skládá sedačky a také prohlíží interiér terénního automobilu. Další 

automobilovou společností je i Range Rover, kde představuje pomocí AR svůj model 

Evoque. Při prezentaci tohoto modelu zástupce společnosti mění barvy automobilu, 

elektrony, ale také představuje interiér, jeho funkce a nakonec jezdí s autem jako s RC 

modelem po prezentační ploše.  

Ferrari vytvořilo aplikaci Ferrari showroom, kde předvádí svým zákazníkům funkce 

svých modelů. Zákazníci si můžou prohlédnout rozložené brzdy, informovat se o 

aerodynamice, motorech a dalších technických komponentech těchto supersportovních 

automobilů.  

obrázek 13 Ferrari Showroom App [40] 
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3.4  Koncept průhledného automobilu bez mrtvých bodů z Japonska 

 

V Japonsku se rozhodli vyřešit problém, který trápí mnoho řidičů již desetiletí a mnoho 

řidičů kvůli tomuto problému prožilo nepříjemné zkušenosti z dopravní nehody nebo také 

přišlo o život. S problémem mrtvých bodů se populace a inženýři z různých automobilek 

potýkají již velice dlouhou řádku let. Japonští vědci z univerzity Keio přišli s konceptem 

průhledného automobilu. Základem je Toyota Prius (japonský hybridní automobil), který je 

vybaven speciálním materiálem využívaným ve filmovém průmyslu. Dalšími důležitými 

komponenty jsou kamery pro snímání reálného světa a projektor, který zobrazuje snímaný 

reálný svět na dveřích. Kamera umístěná na zádi a na boku vozidla snímá reálný obraz, který 

je pomocí projektoru promítán na speciální materiál a tím řidič vidí obraz na zadních 

sedáčkách nebo vedle sebe. Pomocí těchto zařízení vidí řidič obraz reálného světa na 

dveřích, a proto se zbavuje mrtvých bodů, ve kterých řidič absolutně neví co se děje za ním 

a mnoho lidí díky nepozornosti při řízení přišlo z tohoto důvodu o život. Využití tohoto 

konceptu je také při couvání, kdy řidič vidí všechno, co se za ním děje a může tedy ještě 

bezpečněji couvat než s parkovacími senzory [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

obrázek 14 koncept automobilu bez mrtvých bodů z Japonska [41] 

obrázek 15 Princip průhledného automobilu [42] 
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3.5  Bezpečný kamión 

 

Společnost Samsung v Argentině představila systém Safety truck. Na přední masku 

trucku Volvo typu FH 16 je umístěna kamera. Snímaný obraz promítá na zadní vrata návěsu, 

kde jsou umístěny 4 obrazovky. Technologie je přizpůsobena tak, že řidič uvidí obrazovky i 

v horkém slunečném dni a chladné mrazivé noci. Řidiči jedoucí za tímto truckem mohou bez 

problému vidět, co se před tímto truckem děje a jaké jsou podmínky pro předjetí. Tento 

nápad by mohl být využit také u nás, protože by výrazně omezil nebezpečí představující 

předjetí kamionů na našich silnicích. Co ovšem by tento systém mohlo ještě vylepšit je, aby 

byly na obrazovce zobrazovány nečekané dopravní informace v trase a truck by obsahoval 

také senzory, které by měřily vzdálenost od aut, které jsou před jeho přední maskou nebo 

předním nárazníkem. Nad tímto vizuálním systémem by mohl být semafor, který by při 

možném předjetí rozsvítil zelenou barvu a řidič by tedy okamžitě věděl, že momentálně je 

předjíždění tohoto trucku dovoleno[7].  

 

 

 

 

obrázek 16 Bezpečný kamion Samsung [43] 
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3.6 Chytrý sklad automobilových součástek     

             

Jedním z největších potenciálů AR je využití v oblasti logistiky a skladování. 

Představte si práci skladníka, který jede ve svém vysokozdvižném vozíku nebo jiném 

systému sloužícímu k převozu materiálu. Po cestě musí sledovat navigační systém, a poté 

pracně hledá, kde má být převážený materiál uložen (zkrátka žádná zábava to opravdu není). 

Proto společnost DHL vytvořila projekt, ve kterém skladník využívá HMD display, na 

kterém se pracovníkovi skladu zobrazují informace, kudy přesně vede nejkratší cesta 

k regálům. Označuje místo, kde má být materiál uložen.  

Další prací tohoto zaměstnance je převzetí materiálu z vozidla, kdy musí kontrolovat 

dodací list. Při řešení od DHL systém automaticky při pohledu na požadovaný identifikační 

kód zapíše materiál do dokumentu a dodacího listu, který se skladníkovi promítá přes HMD 

display.  

Dále systém automaticky zkontroluje správnost materiálu a odešle informace jeho 

převozu do hlavního systému vedení skladu. Obrovskou výhodou je zrušení papírové 

metody přebírání zboží, která je z velké části zaprvé tzv. žroutem času, ale také (jelikož jsme 

přece jen lidské bytosti) je náchylná na lidské pochybení, které tento systém skladování 

může co nejvíce minimalizovat, protože „co si budeme povídat“ takové pochybení při 

naložení nákladu do přívěsu a jeho následný odjezd se špatným typem materiálu přináší 

reklamace, které nejsou zrovna v těch nejnižších částkách, ale převážně se jedná o statisícové 

nebo milionové položky. Tento systém je ale schopný všechny palety připravené na expedici 

oskenovat a poslat jejich barcody a Hu nummer příslušnému systému, a tak může čekací 

lhůty snížit na minimum. Budou spokojeni jak zaměstnanci, tak také jejich vedení, jelikož 

ne zřídka se stává, že kvůli pozdnímu odeslání údajů expedici přicházejí zaměstnanci skladů 

domů po hodinových i delších přesčasech. Také pracovníci expedice při příjmu zboží nemusí 

pracně přepisovat a fajfkovat šílené seznamy právě přivezených palet, jelikož HMD display 

obrázek 18 AR využití ve skladu [44] obrázek 17 HMD displej [45] 
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s připojením na příslušný řídicí systém skladu zkontroluje přejímku zboží a odešle přijatý 

seznam materiálu okamžitě do WMS[8].  

3.7  Motocyklová helma Skully  

 

Nová high-tech helma obsahuje náhlavní displej (HUD) ve spodním pravém rohu, 

který zobrazuje v reálném čase obsah snímaný z kamerky se zorným úhlem téměř 180 stupňů 

umístěné na zadní části helmy. Podle výrobců tak kamerka pomůže odstranit mrtvé body. U 

kompatibilních motocyklů helma umí na HUD zobrazit také další data jako rychlost či 

zařazený převodový stupeň. Baterie zařízení by měla vydržet až devět hodin, helma je 

opatřena 2GB pamětí. Displej HUD lze také proměnit v propracovanou navigaci 

doprovázenou hlasovými pokyny, která uživateli ukazuje cestu krok za krokem. Skully AR-

1 umožňuje streamovat hudbu či jiná data ze smartphonu pomocí úsporného protokolu 

Bluetooth low energy (BLE). Díky hlasovému ovládání je možné přijímat hovory nebo 

vytáčet kontakty zcela bez použití rukou. Jedná se tedy o chytrou helmu disponující již 

zmiňovaným HUD fungující na systému android 4.4 Kit Kat[9]. 

 

 

 

  

obrázek 19 Helma SKully AR [46] 
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obrázek 20 Chytré zařízení [47] 

 

4 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY ROZŠÍŘENÉ REALITY  

Technické prostředky pro rozšířenou realitu jsem v této práci rozdělil na hardwarovou 

a softwarovou část. Je důležité uvědomit si, že bychom měli dodržet určité kroky, abychom, 

mohli využívat plně potenciálu rozšířené reality. Prvním z těchto kroků je, že aplikace musí 

zjistit stav skutečného reálného světa a stav reálných virtuálních prvků. Aplikace potřebuje 

zařízení na zobrazování virtuálních prvků, které jsou přiřazeny do skutečného reálného 

světa. Pro splnění následujících kroků potřebujeme následující komponenty potřebné pro 

využití AR. 

 

 Senzory k určení stavu skutečného světa, kde se momentálně nachází uživatel, který 

využívá aplikaci AR. 

 

 Výpočetní jednotku - procesor, který má za úkol vyhodnocovat data získaná 

z fyzického světa pomocí senzorů a vyhodnocení dat o virtuálních prvcích a následné 

vygenerování signálů potřebné pro řízení displeje. 

 

 Vhodný displej pomocí, kterého vytvoříme dojem spojení virtuálních a skutečných 

prvků v jeden fungující celek. Uživatel displeje je schopen vidět jak reálný, tak 

virtuální svět. 
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4.1  Hardware potřebný pro AR       

Abychom mohli využívat potencionál AR, potřebujeme následující HW komponenty. 

Jako první bych zmínil výkonný procesor s kvalitním grafickým čipem. V dnešním světě se 

najde mnoho výrobců těchto čipů, jako jsou Qualcomm nebo ARM.  Dalším důležitým 

prvkem je zobrazovací nebo sledovací zařízení a také kamera pro snímání okolního světa. 

Dalším důležitým prvkem jsou senzory pro snímání okolí, bez kterých bychom si nemohli 

užívat zážitků z této technologie. 

4.1.1   Zobrazovací a sledovací zařízení 

Technologie AR má hodně blízko k videu, proto jako zobrazovací zařízení může 

sloužit jakýkoliv displej, který má dostatečné rozlišení. Pro AR můžeme využít tyto techniky 

zobrazení. Již zmiňovaný HMD display nebo kapesní displej smartphonu, běžně se jedná o 

Amoled display s HD rozlišením nebo aspoň displeje o velikosti 5 a více palců. Typy, které 

se v dnešní době nejvíce používají, jsou displeje typu IPS, Amoled, super Amoled, retina, 

pure motion a HD+. Abychom ale mohli vstřebat více informací o těchto typech 

zobrazovacích zařízení, měli bychom vlastně vědět, z čeho je takový display složen. 

Považuji za důležité vás seznámit s nejpoužívanějšími typy displejů, které najdete ve 

svých chytrých zařízeních.  

Retina – Je příkladem pojmenování displeje samotným výrobcem (Apple). V podstatě 

se jedná o IPS LCD displej s jemným rozlišením až 1 136 x 640 pixelů (iPhone 5). 

Super AMOLED (HD) – Označení Samsungu pro jeho HD displeje využívající 

technologie OLED panelů. 

PureMotion HD+ - Nokia displeje s HD rozlišením 1280 x 720 px a dalšími 

přínosnými vlastnostmi, jako je přizpůsobení jasu či rychlejší odezva zobrazovaného 

dynamického obsahu. 

Super LCD – V podstatě se jedná o LCD displej vyrobený různým způsobem, 

například bez vzduchové mezery mezi zobrazovacím panelem a vnějším sklem. Mezi jeho 

výhody patří lepší viditelnost nebo menší spotřeba elektrické energie. 

IPS – Jeden z nejpoužívanějších displejů spadající pod technologii LCD s tekutými 

krystaly. Má ale jasnější a kvalitnější obraz či větší pozorovací úhly. 

Hyper/ultrasensitivní – Technologie umožňující ovládání displeje s větší citlivostí. 

Mají bezproblémovou odezvu při dotykovém ovládání nehtem nebo v rukavicích. 

ClearBlack – Speciální vrstva Nokie aplikovaná na obrazovce. Jedná se o antireflexní 

filtr pro lepší čitelnost displeje například na slunci[10]. 
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4.1.2 LCD Display 

 

Základním kamenem displeje je podkladová vrstva, na které je (u LCD) umístěn zdroj 

jeho podsvícení, který rozzáří jednotlivé pixely. Ty jsou tvořeny menšími subpixely s 

červenou, zelenou a modrou barvou, jejichž správným podsvícením docílíme požadovaného 

barevného odstínu. Dále je nanesena tenká TFT vrstva s tranzistory, které řídí a udržují 

napětí potřebné pro rozsvícení pixelů. Pak následuje dotykový panel a různé filtry, například 

proti odleskům - jedním z nich je i výše zmíněná ClearBlack vrstva od Nokie. Složení 

displeje uzavírá krycí vrstva tvrzeného skla, ke kterému je často vázána právě i vrstva 

dotyková. Jedním z nejznámějších krycích skel je i značka Gorilla Glass. 

4.1.3  IPS a Amoled display  

  

IPS display 

 LCD-IPS (In-Plane Switching) displej byl vyvinut firmou Hitachi. K zamezení 

průchodu polarizovaného světla se používá tekutý krystal. Princip je v tom, že zatímco u 

obrázek 22 IPS displej [49] 

obrázek 21 LCD displej [48] 
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staršího typu displeje označovaného jako TFT byly elektrody na obou skleněných deskách 

a náboj se vytvářel mezi těmito deskami, u IPS displejů jsou elektrody jen na jedné desce a 

náboj vzniká mezi těmito elektrodami. Také molekuly tekutých krystalů jsou naneseny jinak 

a to způsobí, že ve vypnutém stavu se displej jeví jako černý, kdežto přiložením náboje na 

elektrody dojde ke stočení molekul tekutého krystalu a polarizované světlo začne přes displej 

procházet. 

 

AMoled display  

 Jedná se o displeje s aktivní maticí. Jejich struktura je podobná jako u LCD panelů, 

avšak ovládání každého pixelu obstarávají dva tranzistory – jeden slouží pro řízení nabíjení 

a vybíjení kondenzátoru, druhý pro napěťovou stabilizaci. Tím se vyvarujeme blikajícím 

pixelům při opakované změně zobrazované scény a zkracuje se také doba odezvy. Výhodou 

AMOLED displejů je nižší spotřeba, ostřejší vykreslení obrazu či vyšší zobrazovací 

frekvence. Nevýhodou je naopak vyšší cena díky složitější struktuře displeje.  

   

Super Amoled display  

 Technologie, kterou vymyslel Samsung a není využívána v žádném jiném mobilním 

zařízení jiné firmy. Samsung používá speciální patentovanou Pentile matici. Nevýhoda 

matice je, že má méně subpixelů než LCD a tak při bližším pohledu vidíme menší zrnění 

obrazu. Pro lepší kvalitu obrazu vyvinul Samsung Super amoled plus display který je složen 

z pentile matice, ale na rozdíl od amoled je amoled plus složen z 3 subpixelů[11].



 Václav Juřena: Využití rozšířené reality v oblasti automobilového průmyslu 

 

Ostrava 2016  18 

 

 

4.2 Sledovací zařízení 

 

Další důležitou HW součástí pro využívání AR ve svém chytrém zařízení je 

bezpochyby kamera. Kamera nám slouží jako vstupní zařízení, které snímá reálný svět, nebo 

jinak také scénu, která se dále využívají v aplikacích využívající možnosti AR. Dnešní 

smartphony jsou vybaveny kvalitními čipy, které jsou schopny velmi kvalitně snímat 

digitální signál. Pro aplikace AR jsou velmi důležité parametry, které dané mobilní zařízení 

využívá. V současnosti obsahují chytré zařízení 8-16 mpx. 

Považuji za důležité, abych vám vysvětlil, na jakém principu vlastně funguje takové 

sledovací zařízení. Konkrétně bych vám rád objasnil princip, na kterém funguje fotoaparát 

každého chytrého smartphonu. Princip fungování je založen na světlocitlivých snímačích 

CMOS nebo CCD, na které je pomocí čoček přivedeno světlo podle intenzity světla které 

dopadá na již zmiňované snímače a podle nich je vybuzeno odpovídající napětí. 

CMOS snímač – starší technologie než je CCD. Obrazové čipy CMOS se dělí do dvou 

kategorií. Na pasivní a aktivní čipy. Aktivní čipy jsou využívány v digitálních fotoaparátech. 

A od začátku doby implementace obrazových čipů do mobilních telefonů jsou běžně 

využívány. Jejich velkou výhodou je menší spotřeba energie, nižší cena a také masová 

výroba. U této paměti jsou všechny důležité obvody integrovány přímou v čipu, proto se 

fotoaparáty vyrábějí jako moduly[12]. 

 

obrázek 23 Cmos snímač [50] 
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4.3 Novinky pro budoucnost vizuálních snímačů     

            

V budoucnosti se uvažuje o výrobě nových vizuálních snímačů z nových materiálů. 

Vědcům se naskytly 2 možnosti. Jako první možnost z čeho začít vyrábět nové snímače je 

prvek Grafen. Který bývá nazýván také jako zázračná forma uhlíku. Informace o tomto 

materiálu jsou následující: 

Grafen patří mezi nejpevnější materiály na světě. Je více než 200× pevnější než železo, 

zároveň je i tvrdší, lehčí a snadno recyklovatelný. Grafen má také nesrovnatelně lepší 

vodivost, tedy minimální odpor 1 µΩ/cm při pokojové teplotě. Elektrony se proto tímto 

materiálem šíří vysokou rychlostí. Pro srovnání: křemík, který se používá na výrobu všech 

čipů, dosahuje pohyblivosti elektronů přibližně 1 400 cm2/Vs, zatímco grafen až 200 000 

cm2/Vs. Známé uhlíkové nanotrubičky, což je grafen s válcovou strukturou, se pak pyšní 

hodnotu kolem 100 000 cm2/Vs.  

Bohužel ale grafen má velmi malý poměr propustnosti, vyrobený tranzistor proto nelze 

zcela vypnout nebo snížit jeho vodivost na takovou hranici, aby bylo možné snadno a přesně 

odlišovat dva stavy 0 a 1. Křemík je přitom v této oblasti ideální a velmi prozkoumaný.[11] 

Dalším takovým materiálem je také prvek Germanium u, kterého je velmi reálné že se 

z něj začnou vyrábět čipy v budoucnosti, a nahradí tak Křemík.  

Chemický prvek germanium je šedobílá, lesklá a křehká látka. Krystalizuje 

v krychlové soustavě, působením velmi vysokých tlaků vzniká čtverečná modifikace. Na 

vzduchu je germanium za normální teploty stálé, s kyslíkem se pomalu slučuje za vzniku 

bílého oxidu germaničitého GeO2 až při teplotě přes 250°C, při zahřátí na teplotu 700°C 

probíhá reakce s kyslíkem za vzniku plamene. S vodíkem a dusíkem se přímo neslučuje. Při 

teplotě 100°C hoří v atmosféře fluoru za vzniku fluoridu germaničitého GeF4, se sírou se 

přímo slučuje až za teplot nad 1000°C na sulfid germaničitý GeS2, ale se selenem reaguje 

již při teplotě 500°C za vzniku selenidu germanatého GeSe. Obdobně probíhá i reakce s 

tellurem[13].  

 

 

obrázek 24 Moorův zákon [51] 

http://www.prvky.com/8.html
http://www.prvky.com/1.html
http://www.prvky.com/7.html
http://www.prvky.com/9.html
http://www.prvky.com/16.html
http://www.prvky.com/34.html
http://www.prvky.com/52.html
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4.4 Výpočetní jednotky mobilních zařízení 

Další nezbytnou součástí, kterou potřebujeme k používání aplikací AR je výpočetní 

jednotka, která musí být dostatečně výkonná proto, aby zvládala výpočty aplikací. 

Nejčastějšími využívanými mobilními procesory jsou procesory s označením CORTEX, 

jejichž know-how vlastní společnost ARM. ARM ale není výrobcem úplně zcela, jedná se 

spíše o společnost, která poskytuje licenci na jejich výrobu ostatním firmám. Do podvědomí  

uživatelů se dostalo ARM jejich procesorovou architekturou Armv6 a ARMv7. Poslední 

zmiňovaný typ procesorové architektury se nachází ve smartphonech, které už ovšem mají 

nejlepší léta za sebou. V přítomnosti už je na světě i architektura, která přišla na svět v roce 

2015 a její název je ARMv8. Ovšem ARM je pouze architektura, a proto bych vás chtěl 

seznámit s jejím hlavním srdcem, který se nazývá CORTEX. Procesorová řada CORTEX se 

vyvíjí už 11 let. Jako první byl v roce 2005 vývojáři předveden typ s označením A5, který 

byl poprvé využit při procesorové architektuře ARMv7. Nyní už bylo předvedeno 11 typů 

této procesorové řady. Nejnovější typ se jmenuje CORTEX A 72. Tento procesor má 3,5x 

menší spotřebu baterie při obrovském zatížení zařízení, což je o 75% méně než jeho předešlé 

verze. A na rozdíl od ostatních procesorů podporuje 64 bitovou instrukční sadu. Tuto 

instrukční sadu podporuje OS Android od 5. verze [14]. 

Cortex procesory využívají mnoho zajímavých technologií, které bych vám velice rád 

představil. Jednou z nich je Big.Little. V podstatě na této technologii není nic složitého. 

Jeden slabší procesor se zapíná při běžném využívání smart zařízení druhý výkonnější se 

zapne jen případě, že jsou na zařízení kladeny větší nároky od uživatele. Například při hraní 

náročných her. „Proč je ale tato technologie vynalezena“? Na tuto otázku je jednoduchá 

odpověď. Tím že se výkonnější procesor zapne jen při velké zátěži zařízení, nespotřebuje 

obrovské množství energie, a proto výdrž uživatel při běžném prohlížení obrázků a dalších 

všedních užitích smart zařízení nepociťuje pokles výdrže baterie. Další takovou to 

technologií je NEON. Jedná se o součást výpočetního jádra, jejímž úkolem je zpracovávat 

Média. Poslední zmiňovanou technologií těchto procesorů je In order/ Out Of Order- je to 

technologie zpracovávání dat  Při In order jsou data zpracovány v pořadí, v jakém 

zaznamenal procesor jejich vyřízení. Při Out of Order jsou data zpracovávána podle priority. 

Rozdíl mezi těmito dvěmi technologiemi je ve výdrži baterie. Při In order je výdrž baterie 

vyšší než při Out of order[15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek 25 Cortex procesor [52] 



 Václav Juřena: Využití rozšířené reality v oblasti automobilového průmyslu 

 

Ostrava 2016  21 

 

obrázek 27 acelerometr [54] 

 

4.5  Senzory potřebné k využívání AR 

Pro využívání aplikací AR musí naše zařízení disponovat senzory, které tyto aplikace 

využívají. Většinou se jedná o gyroskop, pohybový senzor, GPS, akcelometr, magnetický 

senzor, a také se pro budoucnost ve využívání AR plánuje využívat další senzory. Hlavním 

úkolem senzorů je poskytovat aplikacím informace které získávají z reálného světa. Pro AR 

v automobilovém průmyslu je důležité teplo, poloha, místo kde se daný objekt využívající 

aplikaci AR vyskytuje a další potřebné informace.  

Gyroskop  

Jedním z prvních senzorů, které, jsou důležité pro činnost aplikací pro AR je gyroskop. 

Jedná se o náklonový a pohybový senzor, který sleduje náklony telefonu v prostoru. 

V současnosti je gyroskop využívaný pro určení polohy při ztrátě signálu GPS například 

v tunelech nebo jiných místech.        

        

 Akcelerometr 

Následující důležitý senzor je akcelometr. Tento senzor měří lineární zrychlení a 

vibrace zařízení. Takže je velmi důležitý pro navigační aplikace ale také pro uživatele 

využívající hry ve svých zařízeních, jelikož tento sensor vyžaduje ke své správné funkčnosti 

spoustu herních titulů.  

 

                           

obrázek 26 Gyroskop [53] 
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Barometr  

Tento senzor je důležitý pro měření atmosférického tlaku. Využívá se k určování 

počasí, ale pro smartphony je jeho hlavní využití v podobě výškoměru, jinými slovy 

smartphone pozná, že se pohybuje například po schodech nebo automobil se pohybuje po 

nerovném terénu do kopce. Pro AR má tento senzor využití pro aplikace sloužící k navigaci.  

Magnetometr 

Jinak také často nazývaný jako elektrický kompas je senzor, který ve třech osách měří 

složku lokálního magnetického pole, které je tvořeno součtem geomagnetického pole také 

polem, které je tvořeno okolím a jeho parametry. [16] 

 obrázek 28 Senzory ve smartphonu [55] 



 Václav Juřena: Využití rozšířené reality v oblasti automobilového průmyslu 

 

Ostrava 2016  23 

 

4.6 Budoucnost senzorů pro AR  

 Vývojáři a společnosti se snaží stále využívat lepší senzory, než zatím využívají. 

Úplnou novinkou je zapojení infračerveného tepelného senzoru, díky kterého můžeme 

zkoumat teplotu součástek přímo z výroby. V minulosti také vývojáři ze společnosti Metaio 

začali využívat hloubkový senzor, díky kterému mohli umisťovat 3d objekty, které vytvořili 

do prostoru tak, že nebylo k rozeznání, zda se jedná o realitu či o AR. Také se začal využívat 

RGB senzor, který je zase ideální pro počítačové zobrazování prostředí ( computer vision). 

Computer Vision využívá aplikace Blippar pro rozeznávání objektů. Computer vision 

rozeznává také jednotlivé objekty. Jako příklad využití Computer vision je rozpoznávání 

obličeje nebo konkrétní osoby pomocí otisku prstů. Také se dá využít pro identifikaci 

automobilu.  

RGB D senzor a Depth senzor obsahuje právě pod obrázkem zobrazený kinnect od 

společnosti Microsoft.  

 

obrázek 29 Kinnect popis senzorů [56] 
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4.7  GPS – Global Position systém  

 

Je globální polohovací systém. Navigační systém, který je schopen určit polohu 

kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na povětrnostní podmínky nebo  denní dobu, kdy 

ho využíváme. Systém GPS byl původně vytvořen pro armádu. Systém byl vyvíjen a  

vytvořen v roce 1973 Ministerstvem obrany USA. Do roku 1990 se systém vyvíjel a od roku 

1990 byl využitelný pro celý svět. Potenciál a možnosti tohoto systému se ukázaly  nejen 

pro vojenské, ale také pro běžné využití v mnoha oborech lidské činnosti. Kongres 

Spojených států schválil výnos o využití systému GPS i v civilní sféře. Pro omezení 

zneužitelnosti systému na minimální úroveň (např. pro teroristické účely) a zabezpečení 

prvořadosti vojenských aplikací bylo až do 1. 5. 2000 provozováno několik opatření, 

majoritně selektivní dostupnost (Selected Availibility). Záměrné zhoršování přesnosti určení 

polohy nebo zavedení tzv. přesného P/Y - kódu, kterým je šířen signál pouze pro vojenské 

aplikace. V současné době je již záměrné zhoršování polohy vypnuté. Díky tomu se pro 

civilní uživatele téměř 10-ti násobně zvýšila přesnost určení polohy.  

Celý systém Gps se dělí na 3 segmenty  

 kosmický 

 řídící 

 uživatelský 

Kosmický podsystém          

 V současné době je tento systém tvořen 24 družicemi, z čehož 3 slouží jako záložní. 

Ty krouží kolem Země ve výšce přibližně 20 000 km na 6 oběžných drahách skloněných 

vždy o 60 stupňů. Každá družice je vybavena přijímačem, vysílačem, atomovými hodinami 

a řadou přístrojů, které slouží pro navigaci nebo jiné speciální úkoly (kupř. pro detekci 

výbuchu jaderných náloží). Družice přijímá, zpracovává a uchovává informace předávané z 

pozemního řídícího centra, na základě kterých koriguje svoji dráhu raketovými motorky, 

dále sleduje stav vlastních systémů a podává o těchto skutečnostech informace zpět do 

řídícího centra. Pro případné problémy je každá družice vybavena záložními zdroji, palubní 

baterie jsou dobíjeny dvěma slunečními panely. Samotný princip určování polohy systémem 

GPS je následující: družice vysílá signály pro uživatele v podobě složitého signálu. Každá 

družice vysílá zprávy o své poloze a přibližné polohy ostatních družic systému. K určení 

aktuální polohy Váš přijímač počítá tzv. pseudo-vzdálenosti, což jsou vzdálenosti mezi 

vaším přijímačem a viditelnými družicemi (nad obzorem). Výpočet pseudo-vzdálenosti 

vychází ze znalosti rychlosti šíření družicového signálu a rozdílu času mezi vysláním a 

příjmem signálu. Termín pseudo-vzdálenost se zavádí proto, že je nutné zavádět další 

doplňující výpočty, které určení výsledné polohy dále zpřesňují. Pro určení dvojrozměrné 

polohy (nejčasněji zeměpisná délka a šířka) postačí příjem signálu z min. tří družic (výpočet 

tří pseudo-vzdáleností), pro určení trojrozměrné polohy (navíc výška) minimálně ze čtyř 

družic. Příjem menšího počtu družic znemožňuje výpočet polohy, vyšší počet družic naopak 

určení polohy dále zpřesňuje.         
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Řídící podsystém 

Monitoruje funkce družic a údaje získané z nich předává zpět družicím systému. Tento 

podsystém je řízen ze stanice Colorado Springs, 5 monitorovacích stanic a 3 pozemní řídící 

stanice spolupracující s hlavní řídící stanicí. Cílem tohoto podsystému je monitoring funkcí 

družic sledování a výpočet jejich dráhy, kontrolují přesný chod atomových hodin. V 

současné době existuje několik nezávislých monitorovacích sítí, které umožňují další 

přesnější určování polohy, především pro velmi přesné aplikace (geodézie, geodynamika). 

Tyto sítě se nepodílejí na řízení a činnosti systému GPS.  

 Uživatelský podsystém 

 Pro příjem  a zpracování GPS signálů byli vyvinuty speciální přijímače. Kromě 

speciálních přijímačů určených pro vojenské aplikace, existuje dnes řada dalších typů GPS 

přijímačů[17]. 

 

 

 

obrázek 30 GPS [57] 
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obrázek 31 Brýle Meta [58] 

4.8 Komerční zařízení pro využívání rozšířené reality 

 

Proto aby nejen vývojáři, ale také ostatní uživatelé mohli využívat AR, je zapotřebí 

nejen chytrý telefon, ale další možností jsou také tzv. Glass nebo Lens (chytré brýle), které 

disponují jak sledovacím tak zobrazovacím zařízením potřebným k běžnému využívaní 

rozšířené reality. Technologií AR se v současnosti zabývá mnoho firem, které se snaží 

vytvořit zařízení vhodné právě pro AR. Jedním z těch nejznámějších jsou společnosti jako 

je Space Glass, Vuzix, Google, ale v současné době se k těmto firmám snaží přidat také 

Microsoft svým projektem zvaným Hololens nebo Sony se svým zařízením pozadu ale není 

ale spoustu dalších firem a tak je na trhu pro rozšířenou realitu možnost vybírat z mnoha 

zařízení různých značek.  

 

4.8.1 Koncept Meta od Space Glass  

Základní hw Meta brýlí tvoří dvojice průhledných displejů s rozlišením 960 × 540 (pro 

každé oko jeden postranní projektor), které jsou schopné pokrýt 23 stupňů z pohledu očí. 

Díky tomu, že každé oko má k dispozici samostatný obraz, lze vytvořit prostorový 

trojrozměrný obraz, jehož hloubku budete vidět stejně dobře, jako by šlo o reálný předmět v 

reálném prostoru. Jde o nesrovnatelně lepší vjem než u problikávání obrazů pro jednotlivé 

oči z jednoho displeje, což přináší mnoho problémů (rozostřený obraz, únava očí, duchy v 

obraze atd. Kromě integrované klasické webkamery s rozlišením 720p je důležitým prvkem 

infračervená kamera pro měření hloubky, která má zatím rozlišení 320 × 240. Tento snímač 

je důležitý pro interakci s okolím, protože dokáže změřit jak daleko je daný objekt, na který 

se koukáte a podle toho upravit virtuální a rozšířený obraz, který se promítá na průhledných 

displejích. Brýle umožňují devět stupňů volnosti (3 × 3 osy) pomocí trojice senzorů – 

akcelerometru, gyroskopu a kompasu[18]. 
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4.8.2 Projekt Google Glass 

Tento projekt založila firma Google. Stejně jako společnost Space glass se také 

nejznámější firma na světě snaží o chytré brýle. V roce 2012 spustila projekt Google Glass. 

V roce 2014 byla možnost tyto brýle vyzkoušet, ale prodej byl určen pouze pro vývojáře. 

Momentálně jsou brýle ve verzi 2.0 na rozdíl od první verze tyto brýle, již mají možnost 

nasazení slunečního skla. Chytré brýle obsahují CPU s chytrým HUD displejem, který 

disponuje také kamerou a může nahrávat momentálně ve 720P rozlišení, tento CPU, 

disponuje také touchpadem a lze ho také ovládat pomocí příkazů. Jedním z těchto příkazů je 

například OK Glass I´m hungry po kterém tyto chytrý brýle začnou vyhledávat nejbližší 

restaurace. Na rozdíl od konceptu Meta ovšem brýle Google Glass nejsou naplno propojeny 

s počítačem. V současnosti je projekt google glass přerušen a přemístěn pod jinou divizi 

googlu[19]. 

Technické parametry Google Glass   

 Displej –  rozlišení 640 x 380 pixelů, ekvivalentní 25palcovému monitoru při 
pohledu ze 2,43 metrů 

 Fotoaparát – fotografie 5 MPx, video 720p 

 Audio – Bone Conduction Transducer (přenos pomocí vibrací po lebeční kosti), 
přídavné sluchátko 

 Konektivita – Wifi – 802.11b/g, Bluetooth 

 Vnitřní úložiště – 16 GB, uživateli přístupné 12 GB, synchronizováno s cloudovým 
úložištěm Google 

 Baterie – 570 mAh 

 Dobíjení – micro USB 

 Kompatibilita – Jakýkoliv telefon s Bluetooth, aplikace MyGlass vyžaduje 
alespoň Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich  

obrázek 32 Google Glass navigace [59] 
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4.8.3 Google Glass 3.0  rok 2014 

Aktualizace těchto brýlí přinesla mnoho novinek, hlavně aktualizace na Android 4.4 

Kitkat vyžadoval mnoho nových vymožeností, především zvýšení paměti RAM a celé 1GiB, 

takže současná velikosti paměti RAM se zvýšila na dvojnásobek. Také výdrž baterie se 

zvýšila o 20%. Celé prostředí chytrých brýlí bude mnohem svižnější a stabilnější než 

doposud. Další novinkou těchto chytrý brýlí je vylepšení technologie Google, díky které 

budeme v budoucnosti moci nalézt svůj automobil pomocí příkazu chytrým brýlím. Další 

novinkou tohoto vylepšení Glass je příkaz pomocí, kterého můžete sledovat, co vlastně 

budete fotografovat, což je velkým potěšením pro milovníky fotografií. Zatím ale jsou brýle 

pouze jako koncept a stále nejsou dostupné ani pro vývojáře. Velmi nepříjemnou zprávou 

pro vývojáře Google glass je fakt, že tato verze brýlí nebude dostupná jako výměna za 

předchozí verzi. Takže si ji vývojáři budou muset znovu koupit[20]. 

  

obrázek 33 Google Glass nová verze [60] 
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obrázek 34 Hasič Jackson s brýlemi Google Glass [61] 

4.8.4   Přítomnost a Google Glass 

 

V lednu 2015 ukončila Google Glass svůj prodej pro veřejnost a celá technologii přešla 

pod divizi Google Enterprise edition. Tímto ovšem celý projekt chytrých brýlí od Google 

nekončí. V prosinci 2015 se na internetu objevili informace o nové vylepšené verzi Google 

Glass. Tato vylepšená verze Google Glass přinese lepší hardwarové vybavení a taky nový 

vzhled. I když se nové brýle, skrývající se pod označením Enterprise Edition, od původních 

Google Glass: Explorer Edition na první pohled nijak zvlášť neliší, dají se složit. Přední část 

s projekčním hranolem je možné díky kloubu sklopit. Právě možnost složení zařízení byla 

u předešlé verze postrádána. Google si pro novou verzi brýlí připravil rychlejší procesor Intel 

Atom, lepší výdrž baterie a vylepšení bezdrátového připojení - 5GHz WiFi. Pravděpodobně 

by mělo být zajištěno lepší řízení tepla, tudíž by se brýle neměly tak zahřívat. K dispozici by 

měla být i externí baterie od Googlu s magnetickým připojením. Na internetu se objevilo 

video nového využití chytrých brýlí od Googlu a to ve složkách integrovaného záchranného 

systému[21]. 
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obrázek 36 Vuzix M300 [63] 

4.8.5 Vuzix M100 

 

Dalším výrobcem brýlí pro AR je zařízení od firmy Vuzix a jejich typ chytrých brýlí 

M100. Vuzix M100 disponují WQVGA displejem se světelnosti 2000 nitů. Uvnitř najdete 

procesor Texas Instruments OMAP4430 taktovaný na 1 GHz společně s 1GB operační 

pamětí RAM a 4GB interní pamětí, kterou navíc dále rozšíříte díky podpoře paměťové 

microSD karty. Brýle mají v základu přeinstalovaný Android ve verzi 4.0 Ice Cream 

Sandwich s hlasovou navigací, řídicími gesty a možností dálkového ovládání aplikací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.6 Vuzix M300 

Tyto brýle jsou ergonomického designu. Je to v podstatě robustní výkonný počítač 

s monokulárním displejem, který kompatibilní se systémem android a IOS. Proto na nich 

fungují tisíce aplikací z androidu a appstore. Pro tyto brýle ale plánují využití také 

v průmyslu[22].  

obrázek 35 Vuzix M100 [62] 
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4.8.7  Sony Smart Eye Glass  

 

Do trhu s rozšířenou realitou se snaží svým dílem přispět také společnost Sony, která 

uvedla na trh svou představu chytrého zařízení. Jako jedna z dalších společností zabývající 

se touto technologií svoje chytré brýle s názvem Smart eye glass, které byli před rokem ve 

stádiu konceptu. V tomto roce jsou tyto chytré brýle dostupné, ale bohužel jejich cena je 

velmi vysoká, takže je zatím spíše určena pro vývojáře. Cena tohoto zařízení je prozatím nad 

hranicí 20000kč.Narozdíl od Google glass je dotykový ovladač umístěn mimo brýle. 

V tomto dotykovém ovladači je zabudován mikrofon, reproduktor, NFC. Sony 

Smarteyeglass jsou pochopitelně připraveny k využití virtuální reality, poradí si ale i s 

notifikacemi z mobilního telefonu, navigací a dalšími funkcemi, které známe z Google 

Glass. Podporovaných aplikací by mělo stále přibývat. Na rozdíl od Google Glass jsou brýle 

od Sony propojeny s touchpadem. Sony ve svém videu o těchto SmartGlass prezentuje 

využití těchto brýlí v průmyslu zdravotnictví, a také jako prostředek pro ovládání dronů 

pomocí těchto brýlí a chytrých hodinek. Co se týče SW pro toto chytré zařízení na stránkách 

Sony výrobce poskytuje SDK i API[23]. 

 

 

obrázek 37  Sony eye glass - příklad využití zařízení [64] 
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obrázek 38 Hololens Volvo využití Hololens [65] 

4.8.8 Microsoft Hololens 

Také firma Microsoft chce přispět svým dílem na trh AR, a proto spustila project 

Hololens. Chytré brýle od Microsoftu budou propojeny přímo se systémem Windows 10, 

kdy tyto brýle také oficiálně spatří světlo světa. Microsoft plánuje, že vlastně uvidíme 

hologram (tedy 3D zobrazení objektu) na kterém  například v úvodním videu společnosti 

pracuje slečna na projektu sportovního motocyklu, který je díky 3D brýlím holograficky 

přímo před jejím obzorem. Tímto způsobem si budou moci designéři a další průmysloví 

pracovníci hravě představit podobu jejich projektu, na kterém momentálně pracují a co na 

něm dále mohou zlepšit.  

Obrovský potenciál těchto brýlí vidím především v automobilovém průmyslu při 

designu nových automobilů nebo automobilových součástí. Brýle Hololens jsou k dostání a 

stojí v přepočtu na českou měnu asi 70 000 Kč. Konkrétně se o Hololens začalo zajímat 

Volvo a představilo svým zákazníkům vizi využití pro jejich technické řešení designu a 

vývoje automobilů . Další z automobilek je také společnost Audi, která spolupracovala s již 

zmiňovanou společností Metaio Gbmh[24]. 
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4.8.9 Laforge 

Společnost Laforge vytvořila chytré brýle, které jsou vyrobené v takovém designu, že 

už opravdu nerozeznáte brýle pro AR od obyčejných běžných brýlí. Navíc jej prodejci 

nabízejí v 16 variantách designu. Jejich jméno je Shima a obsahují všechny informace ihned 

v zorném poli uživatele. Na rozdíl od Glass, kde když chtěl uživatel zjistit jaká je teplota, 

musel svůj pohled namířit směrem vzhůru. Brýle mají 3 režimy používání, tak jako třeba v 

automobilu jsou režimy sport a normal, tak tyto brýle mají zase DNA (režimy používání 

brýlí). Uživatel může brýle využít při řízení motorového vozidla.  

Mód na řízení se automaticky spustí, pokud uživatel překročí rychlost 27km/h. V 

tomto drive modu řidič vidí navigaci své cesty. Čas kdy přijede na určité místo. Ulice a jejich 

názvy. Následující odbočky nebo překážky v cestě.  

Mód Normal – je vytvořen pro normální výletový nebo procházkový den. V tomto 

módu může uživatel fotit, poslouchat hudbu, natáčet videa a telefonovat. Vidí upozornění ze 

svého smartphonu, ale i data o čase a datu.  

Mod Active – Je vytvořen pro sportovní život uživatele. V módu je zobrazeno všechno 

důležité,co potřebuje běžec nebo cyklista vědět. Hlavně tedy všechny možné informace 

začínající uběhnutými km, jeho rychlosti a fyzickému stavu[25]. 

 

  obrázek 39 Shima brýle [66]  
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4.8.10 Epson smart Glasses 

Do světa rozšířené reality svým dílem přispívá také společnost Epson, kterou 

zákazníci znají především ze světa digitálních fotoaparátů, tiskáren a videokamer. 

Společnost v roce 2014 představila smart glass Epson MOVERIO BT200, které jsou 

momentálně ve své druhé evoluci. Brýle jsou vybaveny androidem 4.0.4  QHD displejem 

odpovídá rozlišení 320 palců. Brýle mohou být spárovány pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 

nebo Bluetooth. Brýle disponují také dvoujádrovým procesorem o frekvenci 1,2 Ghz a 

paměti RAM 1GiB, což bohatě stačí na plynulý chod aplikací AR. O úložný prostor glasses 

se stará GiB pamět s možností rozšíření na 32gb. Výdrž baterie celého zařízení je asi 6 hodin. 

Glasses mají možnost sledovat 3d obsah ve formátu sds.  Epson především jako jeden z mála 

firem představil jediný funkční model na trhu, který je momentálně v prodeji za cenu 20000,- 

Kč. Jedinou nevýhodou chytrých brýlí je integrace s počítačem nebo mobilním telefonem, 

která bohužel je stále pomocí kabelu a nefunguje jako brýle Google Glass[26].           

 

 

 

 

 obrázek 40 Epson smart Glass [67] 
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5 VLASTNÍ APLIKACE AR 

Metaio 

Abychom mohli vytvářet aplikace využívající rozšířenou realitu, musíme také 

používat SW, který dokáže vytvořit AR aplikaci. V minulosti se do vytváření AR aplikací 

nejvíce angažovala již zmiňovaná společnost Metaio. Ovšem v roce 2015 se na internetu 

objevily velice znepokojivé informace, které nepotěšili široké okolí společností zabývající 

se rozšířenou realitou, jelikož metaio koupila firma Apple a od té doby se po této firmě slehla 

zem. Metaio mělo svůj proslulý creator, ve kterém si mohl AR aplikaci bezplatně vytvořit 

každý developer zvládající aspoň základní znalost práce na počítači. Metaio vytvořilo 

mnoho aplikací pro automobilový průmysl, jeho služeb využívala široká klientela 

marketingových společností jako Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes a také Ferrari. 

Jedním z projektů této firmy bylo také vytvoření simulace nahrazení starého dieselového 

agregátu, uvnitř budovy novým agregátem. Creator společnosti Metaio byl velice efektivním 

nástrojem pro vytvoření marketů pro AR. Nebyl složitý pro ovládání a vytvořit svůj projekt 

v něm mohl i uživatel se základními znalostmi využití počítače.  

Bohužel, ale tento sw je už minulostí jelikož jak už jsem zmiňoval, tuto firmu koupil 

Apple a o její existenci nejsou žádné zprávy. 

obrázek 41 Metaio Creator - Počátky Sw pro AR [68] 
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obrázek 42 Jaguar Blippar aplikace [70] 

Obrázek 45 stažení Blippar pro android [71] 

Problematikou AR se zabývá ale mnohem více firem než zmiňované Metaio. Mezi 

další firmy, které se AR zabývají, patří společnosti, jako je Blippar, Layar, který úzce 

spolupracuje právě se zmiňovaným  Blipparem, ale také Aurasma, Waking APP  nebo Nokia 

se svou aplikací City lens. Jelikož jsem při zkoumání SW pro AR narazil na mnoho 

zajímavých aplikací. Rád bych vám představil alespoň pár, které rozhodně stojí za to. Jelikož 

je důležité představit vám potenciál této pokročilé technologie budoucnosti v praxi aspoň 

pomocí těchto aplikací.  

Blippar  

Dalším softwarem, který byl vytvořen pro AR, je tento software. Jednou ze specialit 

toho softwaru je rozpoznávání objektů. Jako příklad bych mohl uvést při vyzkoušení této 

aplikace zaměření na svého domácího mazlíčka. Okamžitě se objevilo před displejem mnoho 

slov popisující mého psa. Jelikož považuji za důležité, aby má práce byla také interaktivní, 

přidal jsem do své práce marketingové AR aplikace, které si můžete vyzkoušet ihned po 

stažení Blipparu. 

 

  

  

obrázek 44 Porsche AR app [69] 

obrázek 43 stažení Blippar pro IOS[72] 
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Další aplikací pro AR je Layar (v překladu vrstvy) Tato aplikace je vytvořena pro 

vytváření aplikací AR. Na internetu je mnoho webových seminářů, které nás informují o 

možnostech, které Layar poskytuje svým uživatelům. V Layaru se dá vytvořit marker, který 

na rozdíl od Zapparu, kde je daný blesk, může mít jakýkoliv tvar nebo znak. Na internetu v 

představení toho programu je mnoho videí, kde uživatelé vytvářejí reklamy pro různé 

automobilky. Při prohledávání Youtube jsem například vzhlédl video, kde přidává do Layar 

creatoru GIF obrázek s měnící se barvou bokorysu automobilu BMW. Také jsem nalezl 

aplikaci pro Audi A6 ve které její uživatel mění barvy, různě pohybuje s modelem. Dokonce 

i VW představil svoji nejlepší modelovou řadu s názvem Passat právě pomocí této aplikace.  

Layar creator  

Sdk ve kterém mohou vývojáři aplikací tvořit svoje AR projekty pomocí opravdu 

velice přehledného grafického prostředí. Můžete do svého projektu přidávat GIF animace, 

text, zvuk audio, odkazovat na hypertextové odkazy a mnoho dalších možností. Ideální 

využití Layaru vám představuji pod následujícím textem.  

 

obrázek 46 Layar aplikace pro prezentaci Audi A6 [73] 

o představení funkcí a vzhledu nového Passatu pomocí aplikace Layar1

                                                 

1 Uvedeno z tohoto zdroje :https://www.youtube.com/watch?v=b7Djfx6UTfc 
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5.1 Vytvoření vlastní aplikace AR 

Pro vytvoření vlastní aplikace jsem si vybral Zapcode Creator od společnosti Zappar. 

Rozhodl jsem se vytvořit aplikaci, která vám pomůže při stresové situaci, kdy jste si nějakým 

způsobem poškodili světlomet vašeho plechového miláčka. V tomto případě chcete určitě 

hned vědět „Kolik bude proboha taková oprava stát“?. Kde je nejbližší servis nebo taky pro 

kutily, kteří si dokáží některé opravy spravit sami, jak takové světlo můžu vytáhnout a 

vyměnit. Všechny tyto otázky řeší moje aplikace, díky které ihned zjistíte, jaké budou 

finanční náklady na nový světlomet, popřípadě si můžete vybrat i jiný vzhled vašeho 

předního světlometu a omladit vzhled vašeho automobilu.  

 

5.1.1 Návrh designu vlastní aplikace 

Nejprve než jsem začal tvořit aplikaci ve vývojovém grafickém prostředí aplikace 

Zappar, jsem si musel ujasnit  jak vlastně bude moje aplikace vypadat a jaké bude mít funkce. 

A proto jsem si vytvořil jednoduchý nákres aplikace na prázdný list A4. Měl sem původně 

v plánu umístit marker zepředu a aplikace měla vypadat zhruba nějak takto, ovšem  objevil 

se  obrovský problém, jelikož reálně by tento světlomet nevypadal zrovna korektně, a také 

by mohl zabránit ve funkčnosti. Proto jsem marker umístil na vrchní stranu světlometu a 

tímto tento problém vyřešil, ale bohužel jsem musel ustoupit od svého původního nákresu.  

 

 

obrázek 47 Nákres aplikace[74] 
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5.1.2 Vytvoření designu vlastní aplikace pomocí Adobe Photoshop CS6 

Po vytvoření své aplikace jsem mohl pokročit k druhému kroku, který jsem nazval 

podle následující kapitoly. Jelikož grafické rozhraní aplikace Zappar, ve kterém budu tvořit 

svůj návrh, neposkytuje tu možnost, aby uživatel mohl volně nakreslit nějaký obrazec nebo 

diagram. Rozhodl jsem se použít grafický nástroj, ve kterém si vytvořím prvky grafického 

rozhraní. Pro popisky grafické aplikace jsem se rozhodl vytvořit popisek ve stylu, který bude 

zobrazen pod následujícím obrázkem.  

Další možností jak jsem využil grafický nástroj, byl také náhled, jak reálně aplikace 

bude vypadat. Tedy proto, abych upravil grafické rozhraní své aplikace. Hlavně jaký font 

využít, aby byl dobře viditelný? Jak bude vypadat obrázek při zobrazení? Budou od sebe 

popisky dostatečně daleko?. Kam umístit marker, aby byl popisek nasměrován na jednotlivý 

komponent světlometu? 

 

 

 

obrázek 48 vytvoření designu grafického prostředí aplikace[75] 
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obrázek 49 Zappar analytický nástroj[76] 

5.1.3 Vytvoření AR aplikace v Zappar   

Tato aplikace pro mě nebyla tak zajímavá jako třeba Blippar, ale díky nejlepší 

dostupnosti jsem se rozhodl vám ukázat jak pracovat v tomto programu. Při přihlášení do 

systému Zappar se nám zobrazí obrovské grafické rozhraní, kde získáte informace o aplikaci 

Zappar, ale především si můžete vytvořit vlastní aplikaci AR. Při výběru „vytvořit vlastní 

aplikaci“ si na začátku můžeme vybrat styl vašeho markeru a poté jednu ze tří možností jak 

vytvořit naši aplikaci. Já jsem si vybral možnost Pro editor, ve kterém jsou možnosti nahrát 

si do aplikace video z multimediálních kanálů jako Youtube nebo Vimeo. Další možností je 

přidat do aplikace kontakt nebo obrázky, ale také fotoalbum. Do své aplikace můžete přidat 

libovolný text, kalendář a mnoho dalších možností. Také máte v aplikaci možnost podívat 

se jak je váš marker viditelný nebo kolik lidí se rozhodlo váš projekt vyzkoušet. Ovšem tento 

SW má také nevýhody v podstatě to co umisťujete do prostoru mimo pracovní plochu, 

nevidíte, proto umístit správně požadované popisky byla práce na více než 60 minut. Dále 

také všechno co umístíte ihned k markeru, například text v AR obsahu nevidíte, jelikož 

marker se vám s tím bude krýt. Ale  nemá jen záporné stránky. Obsahuje i zajímavý 

analytický nástroj, který uživatel využije při průzkumu „Kolik lidí, se podívalo na jeho 

vlastní aplikaci.“ V podstatě SW vlastní perfektní marketingové prostředí pro analýzu 

projektu. Analytický nástroj vám vypíše, jaký systém uživatelé zkoušející projekt využívají, 

nebo odkud pocházejí.  
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obrázek 50 QR pro stažení 

aplikace Zappar Android 

[78] 

Svoji aplikaci jsem tedy zaměřil, jak jsem již zmínil na pomocnou aplikaci pro 

krizovou situaci, konkrétně pro řidiče automobilu VW Touran, ovšem tato aplikace by se 

dala využít také pro další automobily při přidání dalších funkcí do aplikace. Ke své práci 

mám k dispozici halogenový přední světlomet automobilu VW touran typ 1T1 491 005, na 

který jsem se rozhodl nalepit marker, který řidič může okamžitě využít při pohledu na 

světlomet automobilu použitím aplikace Zappar a následným zobrazením aplikace ve svém 

chytrém zařízení. Marker, který jsem vytvořil v Zapparu je ve tvaru blesku a čárky. Na 

krajích jsou data,  která tato aplikace obsahuje. Aplikace, kterou jsem vytvořil je v případě 

poškození světlometu dobrým průvodcem, jak dále postupovat při řešení tohoto problému, 

máte na výběr z několika funkcí této aplikace. Jako první možnost je koupit nový světlomet. 

Tento model světlometu jsem našel na internetu jen velice zřídka a z tohoto důvodu vás 

odkazuji na eshop Heureka, protože jinak jsem vyhledal pouze bazarové díly. Poté si také 

můžete nalézt nejbližší servis, kde vám vyřeší váš problém a automobil opraví. Následně 

byla přidána funkce „zavolat asistenční službu.“ V případě nehody kliknete na tuto funkci a 

zobrazí se vám číslo, které ihned uvidíte na svém telefonu a můžete volat. Nemusíte nic 

hledat na internetu ani ve svém mobilním telefonu. Dále jsem přidal možnost shlédnout 

video jak světlomet vyměnit. Tato volba je ale opravdu pro ty zručnější, kteří již mají nějaké 

zkušenosti s automobily. Také se v aplikaci nacházejí logistické informace o výrobě tohoto 

světlometu. A technické informace o prezentovaném světlometu.  

Jelikož bylo bezprecedentní, abych vám tuto aplikaci představil pod následujícím 

textem, máte možnost stáhnout Zappar pro Ios i Android a Marker,, který obsahuje moji 

aplikaci.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

obrázek 52 AR marker [77] 

obrázek 51 QR pro stažení 

aplikace Zappar pro OS IOS 

[79] 
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6 ZÁVĚR  

 

Rozšířená  realita je dle mého zhodnocení  technologií, která ještě stále nemá možnost 

předvést svůj plný potenciál. Ovšem projekty které vytváří mnoho firem z různých odvětví 

jako je logistika, bezpečnost obyvatelstva, pomoc integrovanému záchrannému systému, ale 

také a to především automobilový průmysl, který byl cílovým zaměřením mé práce a do něj 

vlastně patří již zmíněná logistika.  

Mnoho automobilek tuto technologii používá v marketingovém segmentu svých 

společností. Z těchto společností bych zmínil především Jaguar, a aplikaci od blipparu ale 

také Land Rover, koncern Volkswagen a také Hyundai. Svůj potenciál bude mít AR také ve 

výrobě při kontrole strojů ale také jako tutorial tedy návod pro automobily, který vlastně 

uživatelé využijí při údržbě svých automobilů, který již nyní využil Hyundai ve své 

modelové řadě Sonata pro rok 2015. 

 Osobně jsem velice rád, že jsem se s touto technologií mohl setkat. Bylo pro mě 

obrovským přínosem zaměřit svou bakalářskou práci právě na AR a jsem opravdu velice 

rád, že touto cestou mohu svoje okolí a všechny, kteří  budou mít tu možnost si tuto práci 

přečíst a seznámit s AR. Věřím, že informace, které obsahuje tato práce, jsou velice poučné 

a myslím si, že v budoucích desetiletích, bude AR běžně využívána v životech uživatelů  

mobilních zařízení a také vlastníků automobilů. 

 Je škoda, že softwary vytvořený pro AR, jsou ve velké většině v beta verzích, a jejich 

plné verze se pohybují v desítkách tisíc a také nepodporují ve velkém množství 3d modely. 

Při své práci jsem zkoušel mnoho vývojových prostředí pro AR, ale prozatím v těchto beta 

verzích není tolik možností, jako ukazují předváděcí videa těchto softwarů. Velkým 

zklamáním pro mě byla nemožnost nastudovat jazyk pro psaní aplikací ARML script. Na 

internetu jsem nenašel mnoho informací jak upravit svoji aplikaci právě pomocí tohoto 

skriptu. Ale opravdu velkým přínosem pro mě jsou zkušenosti, které jsem získal při 

vytváření své aplikace. Musel jsem využít své znalosti grafického softwaru  multimediálních 

programů, abych vytvořil svou aplikaci. Pevně věřím, že to čemu zatím nikdo z nás moc 

nevěří, nás ještě velice moc překvapí, a proto si myslím, že tato technologie nás ještě hodně 

překvapí a bude nám obrovským přínosem jak v osobním tak i v pracovním životě. Což 

dokazuje i mnoho projektů, které jsem měl možnost shlédnout při vytváření své práce.  

Tímto bych chtěl konstatovat,  že všechny body, které obsahovala má bakalářská 

práce,  byly bezezbytku naplněny.   
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