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Abstrakt:  

Cílem této práce je otestování profesionálního nástroje Blender, který umožňuje 3D modelování a 

animování. První část této práce je zaměřena na tvorbu materiálů a vytváření a používání textur. 

V druhé části se zabývá vytvářením pohybových animací pomocí armatur a kostí. Dále jsou popsány a 

otestovány možnosti síťového renderování. Součástí práce je také skriptování v jazyce Python, které 

slouží pro tvorbu add-onů do Blenderu. 

 

 

 

Abstract: 

The aim of this work is to test the professional tool Blender, which allows 3D modeling and 

animation. The first part of this work is focused on creating materials and making and using textures. 

The second part deals with creating motion animation using armatures and bones. There are also 

described and tested the possibility of network rendering. The work also includes the scripting by 

language Python, which is used to create add-ons to Blender. 
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1. Úvod 

V dnešní době je stále více využívaná počítačová grafika v oblasti vědy, výzkumu, techniky a 

průmyslu. Za pomoci nástrojů k tomu určených se vytvářejí nejrůznější simulace chemických, 

fyzikálních dějů, různé modely strojů, projektování konstrukcí apod. 

V případě tvorby 2D i 3D počítačové grafiky existuje v dnešní době spousta nástrojů. Tyto 

nástroje mohou být rozděleny podle jejich zaměření na oblasti, ve které jsou používány nebo ceny, za 

kterou jsou prodávány. Z hlediska komerčních programů můžeme zařadit mezi programy vytvářející 

3D grafiku, zaměřené na modelování objektů a vytváření animací pro oblast filmu, televize, videoher a 

architektury programy, jako jsou 3D Studio Max, Maya, Carrara či Realsoft3D. Mezi CADy, což jsou 

programy, které jsou používané pro projektování, patří např. AutoCAD, Allplan, IntelliCAD. Pro 

tvorbu digitálních prototypů strojírenských konstrukcí může být využitý placený program Invertor od 

společnosti Autodesk, dalším z programů využívaných ve strojírenství pak je Solid Edge. V nynější 

době je stále více populární volně šiřitelný program Blender, který je zaměřen na tvorbu 3D modelů, 

animací, renderování a také k tvorbě interaktivních aplikací, či her. 

 Blender oproti zmiňovaným nástrojům má jednu velkou výhodu, kterou je to, že je vydáván 

zdarma pod GNU Public License licencí. Je vyvíjen od roku 1995. O vývoj Blenderu se nyní stará 

firma Blender Foundation. Díky otevřenému zdrojovému kódu spolupracují na vývoji aplikace nejen 

vývojáři z nadace Blender, ale spousta námětů a jednotlivých částí vznikla jako úpravy zdrojového 

kódu nadšenci a příznivci Blenderu, které následně nadace Blender v případě zajímavých částí 

zabudovala do finálních verzí. Aktuálně je ve vývoji nová verze Blenderu s označením 2.5, která je 

beta verzí plánované nové verze 2.6. Momentálně poslední verze nese označení 2.57, která je první 

Non-Beta stabilní verzí od verze 2.49b této série a která by měla obsahovat již minimum nedostatků a 

spoustu vylepšení. 

Blender je dnes nevelmi silný grafický nástroj pro tvorbu 3D modelů a animací. K jeho dalším 

velmi důležitým vlastnostem můžeme přiřadit využíti Game Enginu pro tvorbu interaktivních aplikací 

a her, částicového a fyzikálního systému pro simulaci nejrůznějších materiálů kapalin, látek apod. Je 

možné vytvářet vlastní doplňky pomocí skriptů v prostředí programovacího jazyku Python. Současná 

verze Blenderu je vyvíjena pro využití v operačních systémech Windows, Linux, Mac OS X a 

FreeBSD, čímž určitě osloví více uživatelů v nezávislosti na jejich upřednostňovaném operačním 

systému. Jako hlavní nevýhodu tohoto programu považuji, že při jeho vývinu došlo ke spoustě 

změnám v uživatelském rozhraní a především v neustálém přecházení na novější verze Pythonu. 

Možnosti Blenderu jsou velmi rozsáhlé a cílem této bakalářské práce je prozkoumání 

konkrétních oblastí. Jsou to oblasti tvorby materiálů, mezi kterou patří i veškerá práce s texturami, 

využití armatur a kostí při rigování objektů, vedoucí k tvorbě pohybových animací a možnosti 

renderování výsledných obrázků a videí. Veškeré informace o Blenderu je možné najít na oficiálních 

stránkách [1]. Zatím existuje jediná česká kniha o Blenderu [8]. 
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2. Možnosti Blenderu 

Základní grafické uživatelské rozhraní (GUI) je tvořeno 3D oknem, které slouží pro 

modelování a úpravu 3D objektů a jejich umístění ve scéně. Jeho součástí jsou panely nástrojů pro 

úpravu těchto objektů. Dále zde najdeme panel nástrojů vlastností objektů, seznam všech objektů 

obsažených ve scéně, tzv. Outliner, a časovou osu využívanou při tvorbě animací. Každému člověku 

může vyhovovat jiné uspořádání těchto oken. Všechna tato okna je proto možné umístit v 

uživatelském prostředí kdekoliv dle vlastní volby, zvolit si jejich libovolnou velikost a třeba i další 

okna dotvořit. Když je při modelování třeba neustále vidět objekt z více úhlů pohledu, můžeme mít 

spuštěno více 3D oken, ve kterých vidíme scénu z různých stran. Pro jednodušší práci v různých 

oblastech modelování a animování je na výběr celkem ze sedmi předpřipravených uživatelských 

rozhraní, když každé má zpřístupněná svá okna, které jsou pro danou práci potřeba. Jedná se o GUI 

Animation – pro tvorbu animací, Compositing – pro kombinování obrázků při tvorbě a nanášení 

textur, Default – již popsané základní zobrazení, Game Logic – pro tvorbu herní logiky, Scripting – 

pro vytváření vlastních a spouštění či úpravu dalších skriptů, UV Editing – pro UV mapování textur a 

Video Editing – pro tvorbu, střih a úpravu výsledného videa včetně obohacení o zvuk. 

Abychom rozdělili tvorbu objektů, celkové scény a animací od možností nastavení herní 

logiky, lze přepínat mezi dvěma režimy Blender Render pro renderování a Blender Game pro 

nastavování herní logiky a spouštění herního enginu. 

Předmětem modelování může být spousta objektů reálného svět. V Blenderu se setkáváme 

hned s několika typy objektů, které modelování dokážou značně usnadnit. Základním objektem pro 

modelování je tzv. Mesh objekt. Tento objekt je reprezentován pomocí čtyřúhelníkových a 

trojúhelníkových ploch. Mezi základní geometrické tvary Mesh objektů patří rovina, krychle, 

kružnice, koule, válec, jehlan, mřížka, vymodelovaná hlava opice, která se nazývá Suzzanne, a torus.  

Ne všechny objekty jdou však lehce vymodelovat pomocí přidávání a úprav Mesh objektů, zejména 

když mají spoustu záhybů a nepravidelných tvarů. Pro snadnější modelování takovýchto objektů jsou 

k dispozici parametrické plochy a křivky (Bezier, NURBS). Dalšími objekty jsou tzv. MetaBalls, které 

jsou tvořeny implicitními plochami. Tyto objekty se při vzájemném přiblížené slévají dohromady do 

jednoho objektu. Součástí animací a různých simulací bývá také tráva, oheň, kouř, různé kapaliny 

apod. Pro vytvoření takovýchto typu objektů slouží částicový systém. 

Ne vždycky stačí objekty pouze vymodelovat, ale obvykle bývá cílem vytvoření animovaného 

videa. Jednoduché animace objektů je možné tvořit pomocí klíčových snímků. Na těchto snímcích 

mohou být uloženy informace o objektu a jeho vlastnosti, jako jsou jeho pozice ve scéně, rotace kolem 

svých nebo globálních os, velikost samotného objektu, tvar objektu nebo jeho barva. Dále lze 

animovat pohyb částic, tekutin, změna barvy materiálů, mapování textur apod. Tyto snímky postupně 

ukládáme na časovou osu a Blender již pomocí výpočtů vytvoří námi připravenou animaci, kde může 

docházet ke všem již zmíněným změnám vlastností objektů. Pro editaci vytvořených klíčových 

snímků slouží Graph Editor, který obsahuje křivky průběhů animací. Úpravami těchto křivek dochází 

ke změnám v průběhu již vytvořené animace. Dalším editorem je DopeSheet editor, který umožňuje 

seskupovat klíčové snímky a vytvářet z nich pohyby. Tyto lze ukládat a opakovaně využívat.  

 Vytváření pohybových animací objektů, kdy by uživatel musel měnit každý snímek ručně, by 

bylo pracné, proto Blender nabízí armatury, které mohou řídit objekty. Tyto armatury se skládají 

z kostí, které mohou být spojené v řetězci nebo zcela samostatně, ale navzájem se ovlivňují a dokáží 

ovlivnit a řídit pohyby objektů a jejich jednotlivých částí. 
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3. Kompilace Blenderu 

Tvůrci Blenderu pracují stále na odstraňování chyb, přidávání nových doplňků a vylepšování 

celkového programu. Když se vyskytne při práci nějaký problém, nemusí se čekat na vydání nové 

verze, která odstraní více problémů najednou, ale je možnost sestavit si Blender ze zdrojových kódů. 

Aktuální meziverzi lze získat za pomoci systému Apache Subversion SVN. Sestavení Blenderu je 

možno provést pomocí nástrojů SCons nebo CMake na operačních systémech Minux, Mac, Windows 

a FreeBSD. 

3.1. Kompilace ve Windows 7 64bit 

Jelikož pracují s 64-bitovým operačním systémem Windows 7 Professional, kompilace 

Blenderu byla prováděna právě na tomto systému. Je třeba mít nainstalované Microsoft Visual Studio 

2008, verze 2010 ještě není podporována, které slouží jako kompilátor. U 32-bitových edicí je možné 

místo Visual Studia využít VC++ Express 2008 nebo MinGW.  Při využití nástroje pro sestavení 

Scons, který je obsažen přímo ve zdrojích Blenderu, je zapotřebí mít nainstalovaný Python 2.6 x64, 

Python verze 3.2, který potřebuje až samotný Blender, je po sestavení obsažen ve složce lib/windows. 

Jako klient SVN byl nainstalován SlikSV. Volitelně pak může být nainstalovaný Quicktime SDK. 

Nejprve je třeba si nastavit složku na disku (C:\BlenderSVN\) pro ukládání zdrojových kódů Blenderu. 

Do příkazového řádku Windowsu pak byly napsány příkazy: 

cd C:\BlenderSVN 

svn checkout https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender/trunk/blender blender 

svn checkout https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender/trunk/lib/win64 lib/win64 

 

Poté bylo třeba vytvořit skript C:\BlenderSVN\blender\user-config.py obsahující možnosti 

konfigurace do souboru: 

WITH_BF_FFMPEG = True 

WITH_BF_OPENAL = True 

WITH_BF_QUICKTIME = False # Not available for Win64 

WITH_BF_GAMEENGINE = True 

WITH_BF_PLAYER = True 

WITH_BF_JACK = False # Not available for Win64 

WITH_BF_SDL = True 

WITH_BF_ICONV = True 

WITH_BF_COLLADA = True 

WITH_BF_SNDFILE = False # Not available for Win64 

WITH_BUILDINFO = True 

BF_DEBUG = False 

BF_NUMJOBS = 1 

 

Nyní bylo pro samotnou kompilaci spustit příkazový řádek Visual Studia a v něm zadat 

příkaz: 

cd C:\BlenderSVN\blender 

python scons\scons.py 

 

Nejjednodušším způsobem aktualizace zkompilovaného Blenderu je pomocí spouštěcího 

.BAT souboru v adresáři C:\BlenderSVN\ obsahující příkazy: 

cd lib\win64 

svn update 
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cd ..\..\blender 

svn update 

pause 

 

Zdrojové kódy a možnosti sestavení Blenderu na jiných operačních systémech a jinými 

dostupnými prostředky jsou dostupné na [2].  
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4. Materiály 

Scéna obsahující vymodelované objekty lišící se pouze svým tvarem je zcela nepřirozená. Aby 

objekty vypadaly realističtěji, je třeba vytvořit a přiřadit každému objektu specifický materiál. 

Vytvořit reálně vypadající materiál je náročné, ale je spousta možností a nastavení, jak se vzhledu 

reálného materiálu co nejvíce přiblížit. V Blenderu lze vytvořit materiály, jako jsou např. dřevo, kůže, 

různé kovy, sklo, zrcadlo atd. U všech materiálů lze určit, zda a do jaké míry budou odrážet světlo, či 

nikoliv, zda jsou průhledné, vrhají stín apod. Také zde můžeme najít možnosti tvorby materiálů pro 

vodu a jiné kapaliny, kouř, oheň či svítící částice a další částicové systémy. 

4.1. Typy materiálu 

Každý materiál v reálném světě má své specifické vlastnosti. Proto Blender přináší rozdělení 

nastavení materiálů (viz. Obrázek 1) podle vlastností daného materiálu. 

 

Obrázek 1 - Základní nastavení materiálů 

Existují tyto typy materiálu (viz. Obrázek 2) 

 Surface - povrchový materiál 

 Wire - materiál z drátěného modelu 

 Volume - materiál vhodný pro kouř nebo  

 Halo - materiálové vlastnosti částic 
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Obrázek 2 - Typy materiálů - Surface, Wire, Volume, Halo 

U typů materiálu Surface a Wire je možnost volby barvy pro difúzní (Diffuse) a zrcadlovou 

složku (Specular). Difúzní složka určuje barvu samotného materiálu, zrcadlová pak barvu odraženého 

světla, která se projevuje v barvě odlesku. U matných materiálů, které neodrážejí žádné světlo, se 

proto zrcadlová složka vypíná. V obou případech je možnost nastavení intenzity těchto barev, typ 

shaderu a také možnost tvorby barevných přechodů i s Alfa kanálem. U zrcadlové složky lze ještě 

nastavit velikost odlesku. U materiálu dále můžeme nastavit vlastnosti pro stínování, průhlednost 

pomocí Z-Bufferu nebo RayTraycingu, zrcadlové efekty, podpovrchový rozptyl, zvláštní nastavení pro 

částicové systémy, nastavení stínů a spoustu dalších nastavení. Každé tyto vlastnosti mají spoustu 

možnost, jak mohou být upraveny. V případě materiálu Wire je výsledným renderem drátěný model 

objektu, materiálem jsou ovlivněny pouze hrany objektu. 

Pokud chceme vytvořit kouř, mlhu apod. je pro tuto tvorbu připraven typ materiálu Volume. 

Lze u něj nastavit hustota daného dýmu, stínování, jaký vliv má na tento materiál osvětlení, jeho 

průhlednost. 

Objektům tvořeným částicemi je třeba taky vytvořit a nastavit specifický materiál. K tomuto 

účelu slouží typ materiálu Halo. Lze u něj nastavit barva záření, velikost částic, síla záření, stínování 

částic, kruhy kolem částic apod. Tento materiál může být použit k simulaci odlesku blesku na 

fotografiích. 

Veškerá nastavení materiálu má vliv na době výsledného renderování. Zejména skleněné 

materiály, které navíc propouštění různá světla, která tak tvoří barevné stíny, dokáží dobu renderování 

výrazně prodloužit. 

4.2. Skleněný materiál 

Jedním z materiálu, který nejvíce dokáže ovlivnit čas renderování je materiál simulující sklo. 

U tohoto materiálu je nejdůležitější nastavení průhlednosti a zrcadlového odrazu (viz. Obrázek 3). 

Další prvky ovlivňující průběh renderování jsou barevné stíny, které vrhá skleněný objekt, nastavení 

osvětlení a zapnutí ambient occlusion. Pro test, jak takový materiál zpomalí renderování, byla 

vyrenderována sklenička a skleněná láhev (viz. Obrázek 4) za použití obyčejného a skleněného 

materiálu a dalších nastavení (viz. Tabulka 1). 
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Obrázek 3 - Nastavení skleněného materiálu 

4.2.1. Průhlednost materiálu 

Existuje spousta druhů skla a každé může být jinak průhledné. Do jaké míry má být sklo 

průhledné určuje záložka Transparency, kde je na výběr ze tří metod, které se k tomuto účelu 

používají. Volba Mask je naprostá novinka ve verzi Blender 2.57 a slouží k vymaskování pozadí na 

materiálu, bohužel více informací a příklady použití zatím není známo. Dalšími metodami jsou 

Z Transparency a Raytrace.  

Z Transparency využívá pro vytváření průhledných stěn Z-Bufferu. Umožňuje použití hodnoty 

Z souřadnice nebo vzdálenosti kamery od objektu. V konečném výstupu pak nemá vliv na hodnotu 

Alfa kanálu. Raytracing ovlivňuje barvu, ale nemá vliv na hodnotu Alfa kanálu, která je uložena 

v nastavení materiálu. I když má materiál nastaven Alfa kanál na 0, raytracing jej považuje za 

průhledný a vrátí hodnotu Alfa kanálu 1. Raytracing se využívá při simulaci lomu světla skrz 

průhledný materiál. Oproti Z Transpareny je proto možnost u Raytrace metody nastavit Index lomu 

světla (IOR), filtrování základní barvy materiálu (Filter), rychlost vstřebání světla materiálem (Fallof), 

limit pro tloušťku materiálu, kdy je materiál ještě průhledný (Limit), maximální počet průhledných 

povrchů (Depth) a nastavení lesku materiálu (Gloss). 

 

Materiál Použitá metoda Doba renderování snímku 

[m:ss] 

Neprůhledný - 0:03 

Průhledný Raytrace 3:23 
 

Tabulka 1 - Porovnání renderování materiálů 
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Obrázek 4 - Skleněný materiál za použití Raytrace 

Skleněný průhledný materiál při použití metody Raytrace zpomalil renderování více než 17x. 

Použití Z Transparency nebylo vhodné, mnohem reálněji vypadl materiál při nastavení metody 

Raytrace. 

4.3. Textury 

Pouhé nastavení a přiřazení materiálů vymodelovaným objektům stále nestačí, aby objekty 

vypadaly co nejvíce reálně. Proto Blender umožňuje vytvořit a nanést na objekty textury, které 

dokážou vzhled vytvořeného modelu co nejvíce přiblížit objektu reálného světa. Často i ty nejmenší 

detaily dokážou tento dojem reálného vzhledu ovlivnit. Textura může být použita jak na jakýkoliv 

objekt, tak na vytvoření vzhledu okolního světa a pozadí. 

Každému materiál může mít přiřazenu texturu. Mezi základní typy textur patří Wood – dřevo, 

Voxel Data -  textura kouře, Voronoi – buňkové struktury, Stucci – např. malé mořské vlnky, Point 

Density – bodová hustota, Plugin, Noise – šum, Musgrave – simulace různých nesrovnalostí, Marble – 

mramor, Magic – barevné efekty, Image or Movie – obrázek nebo video, Environment Map – 

mapování okolí, Distorted Noise – zdeformovaný šum, Clouds – mraky, Blend – barevný přechod. 

U každého tohoto typu textury se dá nastavit barva pomocí RGB systému, jas, kontrast, sytost, 

barevný přechod a Alfa kanál. Dále má pak každý tento typ svá vlastní nastavení. Textury se 

nanášejí na objekty podle typů souřadnic a podle typu objektů, na který je textura promítaná. 

Jedná se o mapování textur. 

V Blenderu se nachází také speciální mód pro kreslení textur, tzv. Texture Paint mode. 

V tomto módu pak můžeme upravovat vytvořené textury přímo zobrazované na 3D objektu. 

K dispozici máme 6 základních typů štětců a poté nastavení barev, síly štětce, roztřesení apod. Lze 

také simulovat techniku Airbrush. 
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4.3.1. Texturové mapy 

Reálně vypadající objekt nelze získat pouhým dodáním barev a pokrytím objektu obrázkem či 

fotografií. Je třeba, aby byly i dobře viditelné nerovnosti na povrchu objektu, aby plochy, na které je 

použito osvětlení, vypadaly jako v reálném světě pod reálným osvětlením. Pomocí textur 

neovlivňujeme pouze vzhled materiálu z hlediska jeho barev, ale textury dokážou ovlivňovat i 

geometrické vlastnosti materiálu. Bez použití takovýchto map by se každý kousek objektu musel 

modelovat hodně polygony, což by modelování zpomalilo. 

Textury, které udávají objektu barvu, alfa kanál nebo průhlednost, ovlivňují vzhled textury 

z hlediska difúzní složky světla a nazýváme je Diffuse mapy (viz Obrázek 5). Tyto mapy dodají 

objektu pouze vzhled z pohledu barev. Shading mapy určují stínování textury. Textury, které ovlivňují 

geometrii, tvar a různé nerovnosti ploch a objektů se nazývají normal mapy, bump mapy a 

displacement mapy. Bump mapa vytváří iluzi nerovnosti povrchu beze změny jeho geometrie. Jedná 

se texturu s 8mi bitovou barevnou hloubkou. Iluze nerovnosti je dosažena změnou normály v každém 

pixelu plochy. Tyto normály pak ovlivňují výpočet osvětlení. Normal mapa určuje na rozdíl od bump 

mapy absolutní hodnotu normály. V každém pixelu definuje normálový vektor. Jeho tři složky jsou 

uloženy jako tři osmibitové barevné kanály. Displacement mapa nevytváří pouze iluzi, dokáže 

členitost povrchu přímo vytvořit. Při použití této mapy ale musí být objekt rozdělen na větší počet 

polygonů, jinak tato mapa nemá na změnu geometrie vliv. Specular mapy určují míru odraženého 

světla od textury. Tyto textury na základně svého zbarvení v odstínech šedé určují, ve kterých místech 

se bude světlo odrážet více a kde ne. Pro tvorbu reálně vypadající cihlové stěny byla použita diffuse, 

bump a specular mapa (viz. Obrázek 5). 

 

Obrázek 5 - Diffuse mapa, Bump mapa, Specular mapa 

 

Obrázek 6 - Použití map 

Byly vyrenderovány dva snímky (viz. Obrázek 6), kdy na levé straně byla použita intensita 

Speculární složky -1 a napravo +1. Díky mapám bylo dosaženo reálněji vypadající cihlové zdi. 
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4.3.2. UV mapování textur 

Přímo nanést texturu lze pouze na primitivní tělesa, na ostatní složitější objekty je třeba použít 

UV mapování. Jedná se o rozložení trojrozměrného tělesa do dvourozměrné plochy a následné 

nanesení textur. Toto rozložení a texturování se provádí v  UV/Image Editoru, který je součástí 

Blenderu. V menu pro výběr typu souřadnic pro mapování se pak vybere možnost UV a jako vrstva se 

zvolí vytvořená UV vrstva (viz. Obrázek 7). 

 

Obrázek 7 - UV mapování 

Pro rozložení 3D objektu do UV vrstvy je třeba tento objekt vhodně nařezat. V editačním 

módu se označí pomocí funkce Mark Seam hrany, které mají být od sebe odděleny. Použitím funkce 

Unwrap dojde k rozložení. Rozložená vrstva se zobrazí v UV/Image Editoru. V tomto editoru se pak 

otevírají nebo vytvářejí textury a rozložené části objektu se umisťují na texturu. Druhou možností je 

vytvářet texturu až podle UV vrstvy. Pokud chceme tvořit texturu v externím programu, potřebujeme 

vědět, jak jsou v UV vrstvě rozloženy jednotlivé části. Pomocí funkce Export UV Layout se 

vygeneruje obrázek, na kterém jsou zobrazeny rozložené části objektu. Tyto části jsou barevně 

rozlišeny podle barvy materiálu, který je na tyto části použit. Pomocí UV mapování byly naneseny 

textury (viz. Obrázek 8) na vymodelovaný bagr (viz. Obrázek 9) a jeho části. 

 

Obrázek 8 - UV textura těla bagru 
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Obrázek 9 – Vyrenderovaný bagr 

Model bagru je součástí výsledného krátkého videa demonstrujícího výsledek mimo jiné 

nanesení textur pomocí UV mapování. 

4.3.3. Malování textur 

Textury je možné dokreslovat, klonovat a kombinovat mezi sebou i přímo v Blenderu. 

K tomuto účelu slouží Texture Paint mód. Úpravy lze provádět na textuře v UV/Image Editoru nebo 

přímo na vymodelovaném objektu. Existuje několik typů štětců (viz. Obrázek 10) pro úpravu textur, 

které umožňují nanášet na texturu zvolenou barvu o různé síle, již nanesenou barvu dále roztírat, 

vyhlazovat ostré hrany a také štětec, díky kterému je možné klonovat texturu z jiné UV vrstvy a 

prolínat tak více textur do jedné vrstvy.  

 

Obrázek 10 - Štětce 

Malování textur bylo využito při vytváření jednoduché textury, která simuluje zašpinění 

míchačky vápnem (viz. Obrázek 11). Bylo použito štětce TexDraw pro nanášení bílé barvy na texturu, 

a to přímo na model míchačky. 
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Obrázek 11 - Míchačka s nakreslenou texturou 

4.3.4. Využití Node Editoru 

Jednou z možností umožňující úpravy a vytvoření materiálů nebo výsledných snímků je Node 

Editor (viz. Obrázek 12). Node neboli uzel je blok, který má určité vlastnosti a disponuje několika 

vstupními a výstupními sokety. Vzájemným propojením soketů lze kombinovat jednotlivé vlastnosti 

uzlů a vytvořit celkový výsledek. Node Editor se skládá ze dvou módů, a to materiálového pro 

kombinaci materiálů a kompozitního pro konečné úpravy celkového výsledku. 

Node Editor je možné kromě jiného využít pro kombinaci více materiálů na jednom objektu a 

vytvoření tak ještě realističtějšího materiálu. Prostřednictvím materiálového módu byly zkombinovány 

textury písku a trávy pro vytvoření textury terénu. Vytvořenému materiálu byla přiřazena textura písku 

a materiál byl vložen do Node Editoru. V Node Editoru pak byly přidány další dva materiály. U 

jednoho byla použita textura trávy a druhý sloužil pro vytvoření stencil mapy. Tato mapa slouží pro 

určení míst, kde bude na výsledné textuře písek a kde tráva. Jedná se o černobílou texturu, kde bílá 

barva a její odstíny určuje, kde bude zobrazena tráva a černá barva určuje zobrazení písku. Všechny tři 

materiálové uzly musely vstoupit do jednoho uzlu, který mísí jejich barvy. Stejným způsobem byla 

vytvořena druhá stencil mapa, která sloužila pro vytvoření stop po pneumatikách bagru a kolečkách 

míchačky v písku. Výstupy z prvního uzlu pro smíšení barev, materiálu určující tmavší stopy v písku a 

druhé stencil mapy byly spojeny v dalším uzlu kombinující vytvořené barvy. Z tohoto uzlu pak vedl 

výstup do konečného výstupu a vznikl tak materiál vytvořený kombinací více materiálů a textur. 
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Obrázek 12 – Uzly Node Editoru 

Kromě úprav materiálů a textur se využívá Node Editor také pro postprocesingové úpravy 

výsledných vyrenderovaných snímků. 

4.3.5. Model s vysokým počtem polygonů 

Modelování složitých objektů do detailů je obtížné a také často vede k velkému růstu počtu 

polygonů. Kromě takto vytvořených modelů lze reálné objekty v dnešní době oskenovat pomocí 3D 

skenerů. Takový objekt je pak možné importovat do Blenderu a využít ho při tvorbě scény. Tyto 

naskenované objekty ovšem nemají správně vytvořenou topologii a obsahují extrémně mnoho 

polygonů. Při použití takovéhoto modelu přímo ve scéně rapidně stoupá čas renderování a celková 

práce se scénou a objekty je pomalejší. Proto se někdy může využít normálových a displacement map, 

které se namapují na model s nižším počtem polygonů a v některých případech je lze srovnat se 

stejným modelem s počtem polygonů vyšším.  

V Blenderu je možno takovéto textury vytvářet přímo při vytváření modelů. V rámci ukázek 

byla vytvořena kulička, ze které vystupovala hvězda. Pomocí funkce pro zapékání textur Bake byla 

vytvořena textura pro difusní mapu určující barvu, normálová textura a displacement mapa. 

Na vyrenderovaných obrázcích jde vidět rozdíl mezi normálovou a displacement mapou. 

Zatímco při použití normálové mapy (viz. Obrázek 13)  je logo vystouplé pouze opticky a při pohledu 

z profilu jde vidět, že kulička nezměnila svůj tvar, u displacement mapy (viz. Obrázek 14) jsou vidět 

vystouplé části ze všech úhlů. 
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Obrázek 13 - Použití Normal mapy 

 

Obrázek 14 - Použití Displacement mapy 

Problém se vyskytuje při tvorbě a použití diffuse mapy, kdy v kombinaci s displacement 

mapou žlutá barva správě nepokrývá vystouplou hvězdu. Při použití displacement mapy je třeba pro 

hladší přechody mít kuličku co nejvíce nařezanou nebo je na ni třeba použít vyšší úroveň vyhlazení 

pomocí modifikátoru Subsurf. 
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4.3.6. Textura okolního světa 

Aby okolní svět nebyl tvořen pouze jednou barvou nebo barevným přechodem, je možné 

vytvořit texturu, která dodá okolnímu světu vzhled reálného nebe. 

V nastavení okolního světa (viz. Obrázek 15) se zvolí, jak se textura nebe zobrazí vůči ke 

kameře barva horizontu nebo zenitu a ambientní složky. Při volbě zobrazení Blend Sky se nastavuje 

barva zenitu, při volbě Real Sky barva horizontu. 

 

Obrázek 15 - Nastavení okolního světa 

 V možnostech pro nastavení textur je třeba se přepnout do nastavení pro svět (viz. Obrázek 

16) místo nastavení textury pro materiály. Pro nebe s oblaky byla zvolena textura typu Clouds. Aby se 

oblaka při renderování zobrazila, bylo třeba zapnout v nabídce Influence vliv textury na horizont. 

 

Obrázek 16 - Nastavení textury pro okolní svět 
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Celkový vzhled okolního světa a oblohy lze hodně také ovlivnit nejen texturami, ale 

nastavením světla typu Sun (slunce)(viz. Obrázek 17). Tomuto typu světla přibylo v nejnovější verzi 

Blenderu 2.57 spousta možností nastavení oblohy a atmosféry. 

 

Obrázek 17 - Nastavení světla typu Sun 

Kromě denního nebe lze vytvořit také noční oblohu s hvězdami nebo mlhu apod. 
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5. Pohybové animace 

Vytvořit dobře sladěné a vypadající pohyby různých objektů je klasických klíčováním snímků 

a ruční pohybováním částí objektů velice složité. Pro usnadnění tvorby těchto pohybů jsou v Blender 

armatury, které dokáží řídit pohyby zvoleného objektu a jeho částí. 

5.1. Armatura 

Objektu, který chceme rozpohybovat, vytvoříme armaturu a umístíme dovnitř něho. Kosti 

tvoříme podle toho, kterými částmi bude která kost pohybovat. Objekt musí být také podle toho 

rozdělen, aby jej bylo možné v místě kloubů kostí ohýbat. 

Existují 4 módy pro úpravu a práci s armaturami: 

 Object Mode – klasický mód jako u všech objektů pro přesouvání a pohyb celou armaturou 

 Edit Mode – pro přidávání kostí, změna velikosti, nastavení vlastností kostí 

 Pose Mode – pro vytváření póz kostí, vytváření animace pohybu, klíčových snímků, nastavení 

omezení kostí pomocí Bone Constraints 

Rozlišujeme 4 typy kostí (viz. Obrázek 18): 

 Octahedral - Základní zobrazení kosti, tvořená z osmistěnu. Dobré ovládání rotace kolem 

vlastní podélné osy. 

 Stick - Kost zobrazena v podobě prutu, žádné zvláštní vlastnosti, pouze lepší přehled 

při použití většího počtu kostí. 

 B-Bone (tzv. Bezierovy kosti) - Jednotlivé kosti lze ještě rozdělit na segmenty, 

kterými lze pohybovat jako s křivkou a tvořit složité ohyby a rotace. 

 Envelope - Tyto kosti umožňují deformovat vrcholy v blízkosti automaticky bez 

vytvoření Vertex Group podle nastaveného rozsahu působnosti. Velikost účinku lze 

měnit opět v Nabídce Deform. 

 

Obrázek 18 - Typy kostí 
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Armatury a kosti (viz. Obrázek 19) byly využity při tvorbě pohybů ramene vymodelovaného 

bagru (viz. Obrázek 20) a také pro pohyb jeho kol v závislosti pří jízdě. Byly použity kosti typu 

Octahedral. Celý bagr se všemi pohyby je řízený vytvořenou armaturou. Při rotacích kostí, které 

vytvářejí pohyby ramena bagru, musí být nastavena Orientace transformací na Normal, čili osy X, Y a 

Z jsou určeny normálami kostí. Při nastavení Global či Local správná rotace funguje pouze 

v základním postavení bagru. Při jeho přesunu na jiné místo se osy nezměnily, a tudíž následné rotace 

tvořili nesprávně pohyby, jelikož ramena rotovala kolem globálních respektive lokálních os. Nelze 

tedy ani pro rotaci použít klávesovou zkratku R, jelikož i v tomhle případě je prováděna rotace kolem 

globální či lokální osy. Normálové osy se otáčely společně s kostmi, tudíž následné rotace a pohyby 

byly kolem správné osy. Vlastní rotace je pak prováděna za pomocí módu Rotate Manipulator Mode 

(viz. Obrázek 21), kdy šipky os nahradí průhledná koule s barevnými čárami, které určují, kolem které 

osy se rotuje. 

 

Obrázek 19 - Armatura s popisem kostí 
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Obrázek 20 - Model bagru s armaturou 

 

 

Obrázek 21 - Rotate Manipulator Mode 

5.1.1. Omezení kostí 

Skutečné pohyby lidských kostí a jiné pohyby různých mechanických ramen a konstrukcí 

připomínající pohyb kostí jsou omezeny, kterými směry a do jaké míry se mohou pohybovat. Někdy je 

potřeba pro jednodušší a reálnější tvorbu pohybových animací tato omezení vytvořit i u 

vymodelovaných objektů. V Blenderu lze těchto omezení docílit pomocí Constraints, u kostí pak Bone 

Constraints. Tato omezení a jejich nastavení dokážou limitovat veškeré pohyby kostí a vztahují se 

k jednotlivým kostem, projevují se však pouze v Pose módu armatury. Constrainty se rozdělují do tří 

skupin – Transform (transformační), Tracking (sledovací) a Relationship (ve spojitosti) (viz. Obrázek 

22). 
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Obrázek 22 - Bone Constraints 

Při tvorbě bagru použitého ve scéně jsem použil a otestoval Bone Constraints Limit Rotation, 

Child Of, Transform a Inverse Kinematics. 

Rotaci kolem všech os je možné omezit pomocí Bone Constraints a to Limit Rotation (viz. 

Obrázek 23), která je jednou z transformačních Constraints. Toto omezení lze aplikovat ve všech 

módech armatury Global, Local i Pose. Při nastavení v Pose módu a nastavení limitů pro rotaci kolem 

os Y a Z na 0° pak opět zamezíme nesprávnému rotačnímu pohybu kostí. 

 

Obrázek 23 - Limit Rotation 

Limit Rotation má i své nedostatky. V základní póze armatury byl nastaven limit pro kost 

Shoulder, která ovládá největší rameno bagru, na Limit X minumum 135°, maximum 180° a kolem os 

Y a Z všechny limity na 0°. Při rotaci směrem dolů k minimu 135° a jeho dosažení dochází 

k přeskočení kosti opět do maxima, tudíž ovládání toho pohybu může být trochu problematické. Další 

problém přichází s nastavením limitů pro další navazující kost FrontShoulder. Limity jsou nastaveny 

stejným způsobem jako u kosti Shoulder s pozměněným maximem a minimem rotace kolem osy X. 

Při pohybu samotné této kosti se zdá být vše v pořádku. Ovšem když nyní rotujeme opět kosti 

Shoulder, projevuje se i na kosti FrontShoulder její rotační omezení. Při pohybu kosti Shoulder 

směrem dolů, se kost FrontShouloder začne vytáčet nahoru a dostává se do nesprávné pozice (viz. 

Obrázek 24). Je to dáno změnou rotace nejen kosti Shoulder, ale také změnou rotace kosti 

FrontShoulder a pod minimální a nad maximální úhel rotace použitý Constraint kost nepustí. 
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Obrázek 24 - Přední rameno ve správné a špatné poloze 

Pro řízení pohybu bagru jako celku a jeho jízdy byla vytvořena kost Main. Tato kost je 

rodičovská všem kostem a ty následují její pohyb. Potomci jsou nastaveni pomocí Bone Constraint 

Child Of (viz. Obrázek 25). Někdy se stalo, že při použití tohoto Constraint kost potomka uskočila na 

jinou pozici. Na své správné místo se dostala pomocí volby Set Inverse. Některé rodičovské kosti pak 

byly nastaveny pomocí volby Parent v nastavení jednotlivých. Volba Set Inverse totiž v některých 

případech nefungovala tak, aby se odskočená kost dostala do správné pozice. Bylo tedy využito 3D 

kurzoru a přesunu kostí na dané místo za jeho pomoci. O otáčení kabiny s ramenem bagru se stará kost 

Rotation, která je rovněž potomkem kosti Main. 

 

Obrázek 25 - ChildOf 

Čtyři okolní kosti LeftFront, LeftBack, RightFront a RightBack ovládají pohyb kol při jízdě 

vpřed a vzad. Tento pohyb je prováděn automaticky v závislosti na pohybu kosti Main. Při pohybu 

kosti Main rotují kolem své osy X a otáčejí tak koly vpřed. Při jízdě pozpátku má tento pohyb opačný 

efekt. Těchto rotací je dosaženo za pomocí transformačního Bone Constraint Transform (viz. Obrázek 

26). Tento Constraint se nastavuje pro každou kost ovládající určité kolo zvlášť, ovšem nastavení jsou 

stejná. Jako cílový objekt je nastavena Armatura a její kost Main. Jako zdrojová transformace je zde 

vybrána změna pozice (location) s nastaveným minimem -1.000 a maximem 1.000 Blender jednotek. 

Cílovou transformaci pak představuje Rotace kolem osy X v rozsahu minimum 360° maximum -360°. 
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Obrázek 26 - Transform 

O otáčení kol doprava či doleva se starají kosti LeftFrontRot a RightFrontRot umístěné na 

stejném místě jako kosti pro ovládání rotace předních kol při pohybech vpřed a vzad. Na tyto kosti je 

použitý Bone Constraint Inverse Kinematics (viz. Obrázek 27). Jako cílový objekt je použita Armature 

a podle strany, na které se kost nachází (levá, pravá) jsou cílové kosti LeftTrack a RightTrack. Délka 

řetězu Chain Length musí být nastavena na 1. Kosti kol LeftFrontRot a RightFrontRot tyto kosti 

sledují při jejich pohybech a natáčejí se stále přímo na ně a určují tak pohyby kol při zatáčení. Pro 

lepší ovládání je vepředu ještě jedna kost FrontTrack, která je rodičovskou kostí pro obě Track kosti, a 

tak se kola vytáčejí při zabočování na stejnou stranu pouze pohybem kosti Front Track. Pohyb této 

kosti může být opět pouze realizován po normálové ose X. Druhou možností pro směrování a otáčení 

kol při zabočování je použití Bone Constraint Track To. Tento Constraint se nastaví místo Inverse 

Kinematics na FrontRot kosti a rovněž sledují Track kosti. 

 

Obrázek 27 - Inverse Kinematics 
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Aby se kostmi pro zatáčení nedalo hýbat při odbočování, měla by se nastavit omezení pro 

pozicování Limit Location. Ovšem tato omezení opět ovlivňují celou armaturu a tak při jízdě bagrem 

by tyto kosti zůstávaly na místě a nehýbaly se společně s bagrem. 

Na pohyb částí připojený na lžíci a přední píst je použita samostatná armatura (viz. Obrázek 

28). Při pouhém vytvoření rodičů a potomků pohyby těchto částí DoubleLink a Link nebyly správné. 

V místě kolíku, který tyto dvě části spojuje, docházelo při pohybech k rozpojení. Proto se musela 

přidat na konec této armatury malá kost IK, pomocí které bylo dosaženo správných pohybů. V tomhle 

případě užití Bone Constraintu Inverse Kinematics (viz. Obrázek 29) se musela použít délka řetězu 

Chain Lenght 0. Dále bylo třeba vytvořit prázdný Empty objekt. Je umístěn v místě kolíku spojujícího 

část Link s lžící bagru. Lžíce bagru je pro tento Empty objekt rodičovských objektem. Zároveň je tento 

Empty object cílem již vytvořeného Bone Constraintu Inverse Kinematics. Na celou Armaturu je 

použito Constraintu (tentokrát ne Bone) ChildOf a jako rodičovský objekt je zvoleno přední rameno 

bagru. V místě napojení DoubleLinku a tím pádem i armatury na přední rameno je toto rameno 

rozřezáno a vrcholy tohoto řezu tvoří skupinu Vertex Group. Tato skupinu je použita při nastavení 

Child Of armatury, aby byla armatura v tomto místě připojena na pevno. Stejným způsoby jsou pak 

řešeny pohyby hadiček napojených na písty bagru. 

 

Obrázek 28 - Armatura u lžíce 

 

Obrázek 29 - Inverse Kinematics 2 
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5.2. Rigování pístu 

Pohyby skutečných ramen a lžíce bagru jsou řízeny pomocí hydraulických pístů (viz. Obrázek 

30). Správnou koordinaci pohybů částí pístů je třeba vytvořit i pro jejich modely. Na internetu je 

k dispozici několik tutoriálů, jak správně pohyby vytvořit. Jeden z tutoriálů byl využit při tvorbě 

ukázky pohybů bagru. Použitý návod [4] byl vytvořen pro starší verzi Blenderu. Tyto pohyby jsou 

zaručeny Constraintem Track To (viz. Obrázek 31). Je důležité, aby středy obou hlavních částí pístů 

byly nastaveny v místech, kde jsou pevného spoje. Poté se každé části zadá již zmíněný Constraint 

Track To. U tohoto Constraintu by se mohla zvolit jako cílový objekt protější část pístu. Při tomto 

nastavení ovšem dochází při rychlých pohybech ramen k vychylování částí pístů ze správného 

nasměrování na protější část. Proto musí být k těmto částem přidány Empty objekty, které tomuto 

vychylování zabraňují. Empty objekty jsou potomky kostí, které ovládají ramena bagru. Dále jsou pak 

tyto Empty objekty rodičovskými objekty pro černé kolíky a ty jsou rodičovskými objekty pro části 

pístu. Nakonec je tedy v Constraintech Track To nastaven jako cílový objekt protější Empty objekt. 

 

Obrázek 30 - Píst 

 

Obrázek 31 - TrackTo 

Výsledkem nastavení omezení pro kosti ovládající bagr a jeho části a nastavení omezení pro 

hydraulické písty je ukázka pohybů celého bagru a jeho ramene se lžící. Tato ukázka je k dispozici na 

přiloženém DVD jako příloha. 
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6. Renderování 

Jedním krokem pro vytvoření výsledných obrázků a videí je renderování. Jedná se o tvorbu 

reálného obrazu na základě vymodelované scény z pohledu jedné či více kamer. Úkolem renderování 

je vytvořit obraz co nejméně rozeznatelný od fotografie definovaných objektů v reálném světě. 

Výsledné video je tvořeno jednotlivými vyrenderovanými snímky jdoucími za sebou. Renderováním 

ovšem práce na výsledku nekončí, pro co nejreálněji vypadající snímky je třeba provést ještě spousta 

post procesů, které vyrenderované snímky zkvalitní. 

6.1. Renderování na jednom počítači 

Pro samotné renderování je možné využít více nástrojů. Výsledné obrázky a videa lze 

vyrenderovat přímo interním rendererem Blenderu nebo lze využít externím nástrojů. Snímky 

vyrenderované interním rendererem Blenderu jsou v porovnání se snímky vytvořenými externími 

nástroji na renderování méně kvalitní a méně se blíží fotorealistickým snímkům. Může být ovšem 

použit pro vyrenderování videa v relativně přijatelném čase. Externí renderery kladou daleko větší 

důraz na nastavení osvětlení, stínů, materiálů apod. Dokáží vyrenderovat snímky, které mohou být 

takřka nerozeznatelné od fotografií. Ovšem doba renderování může být nesmírně dlouhá a vytvoření 

celého videa jen pomocí takovéto nástroje se zdá být nereálné. V pokročilejší tvorbě 3D grafiky tak 

bývají používány vyrenderované snímky pouze jako určité mezikroky při tvorbě výsledného videa. 

6.1.1. Renderovací nástroje 

K renderování inetrním rendererem přímo v Blenderu slouží příslušný engine Blender Render. 

V tomto režimu je možné najít spoustu nastavení, jak bude výsledný render vypadat. Lze navolit, které 

vrstvy se mají renderovat a které ne, nebo které prvky celkové scény se mají vynechat. K hlavnímu 

nastavení patří nastavení dimenzí, kde se nastavuje kvalita a rozlišení obrazu, rozsah snímků, které 

mají být vyrenderovány a nebo také rychlost snímkování. Nalezneme již zde několik předpřipravených 

nastavení, jako např. pro PAL, NTSC nebo HD TV. Můžeme také zapnout Anti-Aliasing, Motion Blur 

a různá nastavení stínování. Výsledným formátem mohou být obrázky ve formátech BMP, Iris, PNG, 

JPEG, Targa, Targa Raw, Cineon, DPX, MultiLayer, OpenEXR, Radiance HDR, TIFF a nebo videa 

ve formátech AVI Codec, AVI JPEG, AVI Raw, Frame Server, H.264, MPEG, Ogg Theora a Xvid. 

Všechna tato nastavení ať už výrazně či méně mají dopad na výslednou scénu a ovlivňují rychlost 

renderování. 

Kromě využití vnitřního rendereru existují i extérní nástroje pro renderování scény. Patří mezi 

ně např. Yafaray, LuxRender, Aqsis Renderer, PovRay, SwiftShader, Coco3D, Hypershot, 

HyperMove a další. První čtyři zmíněné je možné propojit s Blenderem. S nejnovější verzí ovšem 

správně funguje pouze nejnovější verze LuxRenderu. 

Yafaray je open-source renderer, který využívá renderovacích metod Globall Illumination a 

Photon Mapping pro vysoce kvalitní fotorealistické obrázky. Yafaray je nástupcem rendereru Yafray, 

který byl v Blenderu přímo zabudován. Na oficiálních stránkách tohoto nástroje je k dispozici verze 

0.1.1, která ovšem nefuguje s novou verzí Blenderu 2.57. Ovšem na stránkách GraphicAll [3] se 

objevilo sestavení Blenderu 2.57 s integrovanou novou verzí Yafaray 0.7.2. Tato verze ovšem není 

ještě plně optimalizována. 

Dalším open-source nástrojem pro renderování je Aqsis Renderer. Tento nástroj se drží 

standardu pro renderování RanderMan, který nadefinovalo definován Pixar Animation Studio, které 
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tvoří profesionální animované filmy. Aqsis je také třeba nainstalovat a stáhnout a do Blenderu 

nainstalovat add-on MOSAIC. Nejnovější verze ve spojení s Blenderem 2.57 je pouze experimentální, 

není stabilní. 

PovRay je dalším vysoce kvalitním rendererem, bohužel jeho poslední verze 3.7 je stále beta 

verzí. Při použití v Blenderu 2.57 se vyrenderuje pouze černý obrázek. 

LuxRender [5] je renderovací engine a je také open-source softwarem. Na základě 

nejmodernějších algoritmů simuluje tok světla podle fyzikálních rovnic a dokáže tak produkovat 

realistické obrázky fotografické kvality. Je ke stažení ve verzích v0.8RC3, která není ještě stabilní 

plnou verzí a v0.7.1, která je aktuální stabilní verzí. Ovšem pouze novější v.08RC3 verze funguje 

s nejnovější verzí Blenderu 2.57. Kromě Blenderu lze stáhnout pluginy pro využití LuxRenderu 

pro 3DS Max, SketchUp, C4D nebo DAZStudio. K dispozici jsou verze pro operační systémy 

Window, OS X a Linux. Pro instalaci a propojení s Blenderem je třeba kromě samotného LuxRenderu 

stáhnout skript pro exportování scény do LuxRenderu u LuxBlend 2.5. Po přidání LuxRenderu do 

Blenderu jako add-onu je třeba nastavit cestu, kde je samotný program uložen. Po nastavení a spuštění 

renderování je spuštěn LuxRender (viz. Obrázek 32) a renderování probíhá mimo samotný Blender. 

Výsledek renderu se průběžně zobrazuje jak v LuxRenderu tak i v Blenderu. 

LuxRender nepoužívá materiály ani nastavení světel, které byly vytvořeny přímo v Blenderu 

pro interní renderer. Používá své vlastní materiály a je možné zvolit si z velké škály přednastavených 

materiálů. Pro renderování skleněného loga musely být tedy materiály a světla znovu nastaveny 

v enginu LuxRender. Tato nastavení jsou dost složitá. Přímo během renderování je možné měnit 

spoustu nastavení, jak bude výsledný render vypadat přímo v LuxRenderu. Výsledný render je stále 

vylepšován a renderování probíhá, dokud není ukončeno samotným uživatelem.  

 

Obrázek 32 – LuxRender 
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Obrázek 33 - Výsledný render LuxRenderu 

Renderování bylo ukončeno po 27 minutách a 30 sekundách, jelikož výsledný render (viz. 

Obrázek 33) se již viditelně neměnil. V porovnání s vyrenderováním skleničky pomocí interního 

rendereru Blenderu by správně mělo být dosaženo reálnějšího vzhledu skleněného materiálu. Bohužel 

nastavení světel i samotných materiálů včetně textur je v LuxRenderu velice obtížné a tak se výsledné 

obrázky lišily barevným tónem a odstíny jednotlivých materiálů. Render by měl také běžet podstatně 

déle, aby výsledný snímek dosahoval patřičných kvalit. Bohužel s LuxRenderem nemám v podstatně 

žádné zkušenosti, šlo o jednoduchý test. 

6.2. Síťové renderování 

Doba renderování u scén s velkým počtem objektů a polygonů a s veškerými detailními 

nastaveními světla a dalších nastavení ovlivňujících výsledný vzhled scény někdy až nepříjemně 

hodně narůstá. Tato doba je také závislá na použitém softwaru a hardwaru. Proto existuje i možnost 

renderování jedné scény na více počítačích v jedné síti. Existuje několik nástrojů pro vytvoření tzv. 

Renderovací farmy. Tyto farmy jsou vlastně počítačové sítě, na kterých je nainstalován software pro 

renderování a které se používají pro společně renderování. Mezi nástroje, díky kterým lze takovéto 

farmy vytvořit, patří např. software Loki, který ovšem již s novou verzí Blenderu nefuguje a tudíž jej 

nelze využít. 

6.2.1. Engine Network Render 

Přímo v Blenderu lze však nyní kromě interního renderování na jednom počítači možné 

prostřednictvím doplňků Add-Ons zpřístupnit síťový Network Render. Network Render je vytvořen 

pomocí skriptů v programovacím jazyce Python. Je sice stabilní, ale stále ve vývoji, a čekají ho další 

vylepšení. K Network Renderu je třeba mít sestavenou počítačovou síť a na jednotlivých počítačích 

nastavenou úlohu, kterou tento počítač bude zastávat (viz. Obrázek 34). Na klientském počítači, na 

kterém se tvoří scéna, se nastaví v Network Renderu úloha Client. Jeden počítač se nastaví jako 

Master, který přijímá Joby od klienta. Tyto Joby jsou vlastně .blend soubory obsahující scénu a 

nastavené renderování. Ostatní počítače jsou nastaveny jako Slave a na těchto počítačích probíhá 

samotné renderování. Master tedy přijme Job od klienta a podle nastavení rozesílá určitý počet snímků 

na Slave počítače k renderování. Na všech stanicích se musí zadat IP adresa Master počítače. 
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Při síťovém renderování nemusí být na každém PC vůbec být spuštěn, lze renderovat tzv. na 

pozadí. Stačí nastavení Master a Slave počítačů uložit do .blend souborů, překopírovat je do 

příslušných PC a pak vytvořit spouštěcí .bat soubory. Jelikož je ale Network Render jako přídavný 

Add-On, musí se na každém počítači v Blenderu tento Add-On přidat a uložit do základního nastavení. 

Kódy spouštěcích BAT souborů vypadají následovně 

blender -b master.blend -a  

blender -b slave.blend –a 

 

 

Obrázek 34 – Nastavení stanic - Client, Master, Slave 

Každý počítač renderuje zvlášť určitě snímky v celku, nedochází tedy k dělení snímků na 

menší části a následnému renderování jednoho snímku více počítači. Z tohoto důvodu se Network 

Render nedá použít pro rychlejší vyrenderování jednoho obrázku, i když by sám o sobě měl na dobu 

renderování velké nároky. S tou možností se ovšem počítá do budoucna. Po dokončení renderování je 

třeba si výsledný render stáhnout z Master počítače do počítače klientského. Tohle představuje určité 

navýšení celkového času pro zpracování scény v závislosti na rychlosti připojení. Při stahování 

výsledku je možné zvolit si, v jakém formátu chceme výsledek mít. Jsou k dispozici všechny formáty 

jako u klasického renderování.  

6.3. Porovnání renderování 

Při testování jednotlivých částí Blenderu byla vytvořena krátká scéna demonstrující některé 

tyto části. Tato scéna byla renderována na jednom počítači interním rendererem Blenderu i na síti 

pomocí Network Renderu. Scéna obsahovala 2000 snímků, video trvalo 1 minutu a 23 vteřin. U videa 

byla nastavena dimenze na HDTV 1080p s rozlišením 1920x1080 s 50%ním zmenšením, byl zapnut 

Anti-Aliasing a ponechána ostatní běžná nastavení. 
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Typ renderování Počet PC Konfigurace PC 
Operační 

systém 

Čas 

renderování 

Lokální render 1 

Intel® Core™ i7 CPU 950 @ 

3.07 GHz, 6,00 GB RAM, graf. 

karta ATI Radeon HD 5800 

Series 

Windows 7 

Professional 

64bit 

4 h :45 min 

Network Render 16 

Intel
®
 Core™ 2 Duo CPU E7500 

@ 2.93 GHz, 3,25 GB RAM, graf. 

Karta NVIDIA GeForce 9300 GE   

Windows 7 

32bit 
51 min 

 

Tabulka 2 - Srovnání renderování 

Samotný Network Render trval okolo 51 minut. K celkovému času by bylo ale třeba připočíst 

čas stahování výsledného renderu zpátky na klientský počítač, ale bohužel kvůli slabému připojení ke 

školní síti prostřednictvím VPN trvalo stahování příliš dlouho na to, aby mohlo být dokončeno. 

6.4. Cycles Render 

Již nyní je ve vývoji zcela nový engine pro renderování nesoucí název Cycles Render. Jedná 

se o interní renderer, který bude zdokonalovat možnosti renderování a stínování samotného Blenderu. 

Princip tohoto enginu spočívá v realtimeovém renderování scény přímo ve 3D okně v průběhu 

modelování a upravování scény. Na stránkách GraphicAll je k dispozici verze Blenderu se 

zabudovaným Cycles enginem pro jednoduché odzkoušení (viz. Obrázek 35). 

 

Obrázek 35 - Ukázka Cycles enginu 

Bude ovšem ještě dlouho trvat než bude tento engine plně funkční a nahradí aktuální interní 

Blender Render engine. 
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7. Skriptování v Blenderu 

Existuje spousta nadšenců, kteří pomáhají Blender vylepšovat nebo vytváří nové prostředky a 

doplňky samotného programu. Pro tyto účely se používá skriptovací a programovací jazyk Python. 

Nyní Blender již přechází k jeho nenovější verzi 3.2. Pomocí skriptů jde do Blenderu dotvořit spousta 

věcí, týkajících se snad jakékoliv části Blenderu. Lze vytvořit skripty pro vytvoření vlastních Mesh 

objektů, importování různých formátů 3D objektů, doplňky pro animace, skripty pro renderování 

apod. 

7.1. Skript ve formě doplňku Blenderu 

Vytvořený skript je potřeba nějak přidat do zdrojových kódů Blenderu. Tyto skripty se 

přidávají do Blenderu jako tzv. Add-Ons  a v nabídce pro uživatelské nastavení si můžeme tyto 

přídavky do Blenderu doinstalovat a zpřístupnit. Jedním z těchto přídavků je také již zmíněný 

Network Render. 

Aby mohl být vytvořený skript přístupný jako doplněk Add-Ons, musí být nainstalovaný ve 

složce pro addony, obsahovat slovník „bl_info“ a funkce Register()/Unregister(). Tyto funkce využívá 

zaškrtávací políčko při přidávání (Register()) a odebírání (Unregister()) Add-Onu do/z Blenderu. 

Podle šablony přiložené k bakalářské práci na DVD je možné tvořit skripty pro přidávání mesh 

objektů ve formě add-onů. 

 Slovník s informacemi o doplňku Add-On se až do verze 2.56 nazývala „bl_addon_info“ a 

v nově verzi 2.57 již s tímto nastavením skript nešel jako Add-On v Blenderu zobrazit. Proto musel 

být název slovníku ve dříve vytvořených skriptech upraven pro stávající verzi. Rovněž byly menší 

změny provedeny v definicích funkcí Register() a Unregister(). 

Pro skriptování je v Blenderu již předpřipravené nastavení uživatelského rozhraní Scripting. 

Toto rozhraní se skládá z několika oken, a to textového editoru pro psaní samotného skriptu, 

interaktivní Python konsole pro spouštění samostatných příkazů a 3D okna (viz.Obrázek 36). 

  

Obrázek 36 - Scripting 
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7.1.1. Ukázka skriptu 1 

Pro vyzkoušení takovýchto skriptů byl vytvořen skript pro přidávání nových Mesh objektů, 

v tomto případě konkrétně 3 druhy oplocení – plechové, dřevěné a plot jako mříž. Tento skript je 

vytvořen jako doinstalovatelný Add-On (viz. Obrázek 37) a přidá do menu pro přidávání nových Mesh 

objektů volbu menu Fence (plot) s možností výběru ze tří oplocení Metal, Grid a Wooden (viz. 

Obrázek 38). 

 

Obrázek 37 - Add-Ons  

 

Obrázek 38 - Menu pro přidání meshe 

Skript obsahuje obecnou metodu CreateMesh, která vytvoří mesh a objekt z přednastavených 

vrcholů, hran a stěn. V této metodě je určeno jméno mesh objektu a pozice přidaného objektu je 

nastavena na aktuální pozici 3D kurzoru. Každý druh oplocení má pak svou metodu pro vytvoření 

vrcholů. Parametry předávané těmto metodám určují pozice vrcholů a tím pádem rozměry částí a 

celého oplocení. Souřadnice vrcholů jsou načteny do polí a podle parametru, který určuje, z kolika 

částí má být oplocení vytvořeno, se provede cyklus pro opakované vytvoření další nové částí. Do polí 

jsou uloženy i indexy vrcholů, které tvoří každou stěnu. Přidávané stěny jsou opět tvořeny opakovaně 

dle parametru pro počet částí oplocení. Dále jsou naimplementovány metody pro přidání konkrétního 

typu oplocení a třídy reprezentující zobrazení tlačítek pro nastavení parametrů v uživatelském rozhraní 

a menu pro výběr zvoleného oplocení. Nakonec jsou metody Register() a Unregister(). 
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Obrázek 39 - Oplocení 

7.1.2. Ukázka skriptu 2 

Dalším ukázkovým skriptem je generování terénu (viz. Obrázek 40). Pro tento skript bylo 

použito metody náhodného přesouvání středního bodu [7] a výsledkem je možnost vygenerování 

terénu s možnosti nastavení míry členitosti povrchu. V případě generování čistě náhodného čísla pro 

všechny vrcholy dochází k efektu, kdy se scéna může jevit jako nereálná protože vrcholy blízko sebe 

mohou být rozmístěny od sebe v celém intervalu náhodného čísla.  

 

Obrázek 40 - Vygenerovaný terén v editačním módu 
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Obrázek 41 - Vyrenderovaný vyhlazený terén 

 Oproti verze Blenderu 2.4 doznala verze 2.5 velkých změn.  Nyní používá nové verze 

Pythonu 3 místo Pythonu 2. Změnilo se také celé API, které je z velké části automaticky generováno 

přímo Blenderem. Díky pevné integraci API do Blenderu je umožněno skriptům dostat se nad rámec 

omezení, která byla obsažena ve starších verzích Blenderu.  

7.2. Generátory objektů 

Některé skripty postupně přecházely až v samotné aplikace oddělené od Blenderu. Příkladem 

takovéto aplikace je Ivy generátor [6]. Tento nástroj umožňuje vložit scénu, vytvořit zdrojovou část 

rostliny a následně nechat automaticky vygenerovat výsledek, který by měl představovat rostlinu. 

Výsledek se dá samozřejmě měnit nastavením různých parametrů (hustota, četnost apod.) a výslednou 

scénu lze zpětně načíst a model použít (viz.Obrázek 42). 

 

Obrázek 42 - Ivy Generator 

Takových nástrojů samozřejmě existuje více, příkladem může být CityGenerator pro 

generování městské zástavby, InnerWorld pro generování krajiny, Cloud Generator pro vytváření 

mraků apod. 
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8. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s nově vyvíjenou verzí programu pro 3D 

modelování a animace Blender. Tato verze se v průběhu vypracovávání bakalářské práce stále 

vyvíjela, což lehce ztěžovalo průběh, neboť se některé části musely v závislosti na změnách autorů 

programu přepracovávat.  

Hlavním výsledkem této práce je otestování možností Blenderu v oblastech rigování objektů 

za pomocí armatur a kostí, vytváření a nanášení textur v rámci tvorby materiálů, možnosti renderování 

na jednom a více počítačích apod. U tvorby materiálů byl dále otestován vliv průhlednosti materiálu 

na dobu renderování. Díky UV/Image Editoru bylo odzkoušeno UV mapování textur a byly správně 

naneseny textury i na složitější model bagru. Pomocí tohoto editoru byly také vytvořeny texturové 

mapy, které dokážou ovlivňovat geometrii objektu. Byly vyzkoušeny možnosti omezení pohybů kostí 

pomocí Bone Constraints. Některá omezení dopomohla k lepšímu řízení objektů, omezení, která se 

týkala nastavení limitů pro rotace a pozice kostí nemohla být kvůli různým pohybům kostí využita. Ve 

skriptovacím jazyce Python byly vytvořeny a odzkoušeny testovací skripty ve formě add-ons pro 

Blender. 

Výsledkem práce jsou i návody a příklady, které jsou přínosem pro výuku Blenderu v 

předmětech zabývajících se 3D počítačovou grafikou a modelováním. Jsou k dispozici na přiloženém 

DVD. 
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