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ÚVOD 

Technológia virtuálnej reality je v súčasnosti rýchlo 

napredujúcou oblasťou, jej použitie má značný vplyv na metódy 

navrhovania v priemyselnom dizajne. Téma sa zameriava na 

VR, ako na účinný nástroj priemyselného dizajnéra a efektívny 

dorozumievací jazyk v tvorivom procese dizajnérov 

a konštruktérov. Rozvoj technológie VR umožnil efektívnejšie 

posúdenie virtuálnych modelov už v počiatočnom návrhovom 

procese. Už nás nelimitujú rozmery monitorov ani ich 

obmedzené schopnosti zobrazovať 3D modely len 

dvojrozmerne. Pomocou okuliarov na virtuálnu realitu je 

v súčasnosti možné vizualizovať akýkoľvek produkt v jeho 

skutočných rozmeroch. Vzhľadom na skúsenosti s aktívnym 

jazdením na motocykli a na záujem autora článku o oblasť 

motocyklového dizajnu bol stanovený cieľ preskúmať možnosti 

využitia virtuálnej reality pri navrhovaní motoriek.  

Motocyklový a automobilový dizajn je na testovanie možností 

technológie VR ideálny. V oboch prípadoch ide o navrhovanie 

priestorových objektov väčších rozmerov náročných na 

estetické stvárnenie a technické vyhotovenie, ktorých 

komplexnosť nie sú tradičné zobrazovacie metódy schopné 

plne stvárniť. Skice či vizualizácie limituje veľkosť papiera a 3D 

digitálne modely vnímame len pomocou 2D perspektívnej 

projekcie na obrazovke monitora. Komplexná predstava 

o produkte vzniká až v mysli dizajnéra či konštruktéra. 

Spojením estetických a technických podkladov vzniká prototyp 

či maketa produktu v reálnej mierke. Vďaka digitálnym dátam 

ponúka virtuálna realita celistvejší pohľad na budúci produkt 

ešte pred investíciou do nákladných modelov  či prototypov. 

V súčasnosti sa VR už aktívne využíva v automobilovom 

priemysle na validáciu interiéru a exteriéru prototypov 

automobilov ešte pred výrobou makety v mierke 1:1. Zámerom 

práce je aplikovať postup z automobilového priemyslu na 

motocyklový dizajn, vytvoriť a testovať nový dizajn motocykla 

s použitím VR.   

VIRTUÁLNA REALITA 

Reálno-virtuálne kontinuum 

Akronymy VR, AR a MR označujú anglické pojmy virtual reality 

(virtuálna realita), augmented reality (rozšírená realita) a mixed 

reality (zmiešaná realita).  
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Na opačných stranách reálno-virtuálneho kontinua stojí 

skutočnosť vnímaná človekom proti virtuálnej realite, teda 

ponoreniu do plne digitálneho sveta bez viazanosti na hmotné 

okolie. Medzi nimi sa nachádzajú pojmy AR a MR, ktoré 

rôznymi spôsobmi kombinujú reálne a digitálne dáta do jedného 

systému vnímaného ľudskými zmyslami. Pre ustavične sa 

rozvíjajúcu technológiu nie je hranica medzi rozšírenou (AR) 

a zmiešanou (MR) realitou stále plne definovaná. Môžeme sa 

stretnúť so situáciou, keď sa pojmy zamieňajú, respektíve 

používajú sa podľa preferencií autora. Z historického pohľadu 

nájdeme v rôznych vedeckých publikáciách rozličné zaradenia 

týchto realít v rámci reálno-virtuálneho kontinua (Obr. 1). 

 
Obrázok 1: Reálno-virtuálne kontinuum 

Zdroj: A taxonomy of real and virtual world display integration, 1999 

Milgram a Colquhoun (1999) definovali celý priestor medzi 

reálnym a virtuálnym ako zmiešanú realitu (MR), kde sa 

stretávajú virtuálne a reálne objekty. MR potom rozdelili na 

rozšírenú realitu (AR) a zaviedli nový pojem rozšírená virtualita 

(AV). AR je prostredie, v ktorom informácia generovaná 

počítačom dopĺňa používateľov pohľad na reálny svet. Naproti 

tomu AV vytvára prostredie, kde sa reálne objekty vnášajú do 

dominantne virtuálneho prostredia. [1]   

Od roku 1999, keď Milgram a Colquhoun vypracovali rozdelenie 

reálno-virtuálneho kontinua, prešla technológia značným 

vývojom a ich delenie vzhľadom na nové možnosti už 

nepostačovalo. Na ich výskum nadviazal M. A. Schnabel (2009) 

a prišiel so širšou klasifikáciou technológií zmiešanej reality. Do 

škály medzi reálnym a virtuálnym pridáva nové pojmy, ako 

mediated reality (sprostredkovaná či „oslabená“ realita) 

a virtualized reality (virtualizovaná realita) (Obr. 2). 

 
 

Obrázok 2: Reálno-virtuálne kontinuum 

Zdroj: Mixed Reality in Architecture, Design And Construction, 2009 

Sprostredkovaná realita predstavuje koncept modifikácie 

vnímanej reality. Podstatou je, aby reálna a virtuálna informácia 

splynuli do jedného celistvého obrazu. Informácie sa teda 

pridávajú alebo odstraňujú zo zorného poľa používateľa tak, že 

vybraný objekt nahradí vhodné pozadie. Táto technológia môže 

byť nápomocná architektom či urbanistom pri vizualizovaní 

návrhov v reálnom priestore. Existujúce budovy či terénne 

úpravy sa môžu vymazať, upraviť či vymeniť (Obr. 3). 

Virtualizovaná realita funguje na princípe, pri ktorom sa udalosti 

zo skutočného života zaznamenávajú sústavou kamier 

vytvárajúcich celkový obraz o situácii. Používateľ sa môže vo 

virtuálnom prostredí hýbať, sledovať, prípadne sa zapájať do 

skutočnej udalosti odohrávajúcej sa na inom mieste. Túto 

virtuálnu technológiu by bolo užitočné využiť v rámci 

konferenčných hovorov. Veľké podniky majú svoje pracoviská 

a štúdiá v rôznych častiach sveta, medzi ktorými neprestajne 

prebieha komunikácia. [2] 

Delenie reálno-virtuálneho kontinua sa stále vyvíja. 

V posledných rokoch naň vplývali zvlášť nové technológie, 

ktoré už nedominujú len vo vysokých vedeckých či technických 

kruhoch, no prenikli aj na voľný trh. V súčasnosti sú veľmi 

populárne okuliare na virtuálnu realitu od firiem Oculus či HTC, 

ktorých produkty využívajú profesionálni dizajnéri či umelci 

v štúdiách po celom svete. Na druhej strane, rovnaké 

zariadenie si môže zakúpiť jednotlivec a používať ho na 

domáce hranie virtuálnych hier.  

 
 

Obrázok 3: Reálno-virtuálne kontinuum 
Zdroj: Mixed Reality in Architecture, Design And Construction, 2009 

 

Virtuálna realita sa implementuje do širokého spektra odvetí. 

Od strojárstva a stavebníctva cez umenie, dizajn a architektúru 

až po medicínu. Samotné odvetvia transformujú túto 

technológiu podľa vlastných požiadaviek, čím vytvárajú tlak na 

nový vývoj a rozvoj virtuálnych technológií. Technológia 

virtuálnej reality je už roky predmetom skúmania, na trh však 

prenikla len nedávno. Spoločnosť Facebook kúpila firmu 

Oculus VR v roku 2014, čím dostala virtuálnu realitu do 

pozornosti verejnosti. 

Na virtuálnu realitu treba nazerať aj z pohľadu koncového 

používateľa (či je to umelecké štúdio, stavebná alebo 

inžinierska firma, alebo jednotlivec). Povedomie o tejto 

technológii a jej delení netvoria len vedecké články, ale najmä 

produkty (VR headsety) a médiá (filmy a hry), ktorými sa 

technológia prezentuje, respektíve zavádza na trh. Vznikajú 

inštitúcie a spoločnosti zameriavajúce sa výhradne na prácu a 

rozvoj virtuálnych technológií a vývoj nových programov. Spolu 

s novým využitím technológie zároveň poskytujú vlastný pohľad 

na definície pojmov AR/MR.  
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Oproti odborným náhľadom na tematiku, kde sa pod zmiešanou 

realitou MR (pozri obr. č. 1 a 2) myslí všetko medzi reálnym 

a virtuálnym a rozšírená realita (AR) je teda jej súčasťou, 

v nasledujúcich definíciách sa AR a MR prezentujú ako 

samostatné pojmy. V súčasnosti stále prebieha debata 

o hraniciach medzi AR a MR (Obr. 4). 

 

Obrázok 4: Reálno-virtuálne kontinuum 
Zdroj: Mixed Reality in Architecture, Design And Construction, 2009 

 

Rozšírená realita (AR) je založená na prelínaní reálneho 

a virtuálneho sveta. Používateľ primárne vníma skutočný svet, 

pred ktorým sa mu premieta digitálna informácia. Digitálne 

a reálne objekty však nie sú prepojené a nedokážu sa 

navzájom ovplyvňovať. Najznámejším predstaviteľom tejto 

technológie sú okuliare Google Glass. 

Zmiešaná realita (MR) je najmodernejší a v súčasnosti 

najväčšmi rozvíjaný spôsob interakcie reálneho a digitálneho 

sveta. Charakteristickou vlastnosťou zmiešanej reality je 

schopnosť synchronizovať digitálne a reálne dáta. Virtuálne 

a reálne objekty sú schopné na seba reagovať a ovplyvňovať 

sa v reálnom čase. Zmiešanú realitu môžeme ďalej deliť podľa 

dominantnosti reálnej a virtuálnej zložky. [3] 

Zmiešaná realita zakladajúca sa na reálnom svete. Virtuálne 

objekty neslúžia len na prekrytie skutočného sveta, ale dokážu 

naň reagovať. V tomto prípade zostáva používateľ v skutočnom 

prostredí, ktoré sa však sníma v reálnom čase. Digitálne 

objekty sa potom vkladajú do používateľovho zorného poľa na 

základe informácií o skutočnom prostredí. Táto forma 

zmiešanej reality sa môže vnímať aj ako zdokonalená forma 

rozšírenej reality (AR). Vhodným príkladom tejto technológie sú 

Microsoft HoloLens.  

Zmiešaná realita zakladajúca sa na virtuálnom svete. V tomto 

prípade je používateľ plne ponorený do virtuálneho sveta. 

Digitálny a reálny svet sa však navzájom prekrývajú a každý 

reálny objekt má svoj digitálny model, ktorý je s ním v priestore 

synchronizovaný. Používateľ teda môže sedieť v 

makete interiéru automobilu, využívať hmat na testovanie 

ergonómie a zároveň v okuliaroch prepínať medzi rôznymi 

možnosťami farebného a materiálového vyhotovenia či 

interiérového osvetlenia.  

Zmiešaná realita (MR) 

Virtuálna realita síce ponúka realistickejší pohľad na predmety 

vymodelované vo virtuálnom 3D priestore, na komplexné 

posúdenie dizajnu je však potrebná širšia interakcia človeka 

s modelom. Zrak nepostačuje na posúdenie ergonómie 

interiéru či iných používateľských hľadísk produktu. Z tohto 

dôvodu vznikajú simulátory schopné zapojiť hmat a vtiahnuť 

používateľa do virtuálneho diela. 

Automobilka Ford pracovala s konceptom virtuálnej reality už 

od roku 1999. Na nasledujúcich obrázkoch môžeme vidieť 

fungovanie systému. Osoba sediaca v simulátore, makete 

virtuálneho interiéru auta, vidí v okuliaroch nový dizajn interiéru 

automobilu. Jej ruky vtiahnu senzory do virtuálneho prostredia. 

Vďaka synchronizácii reálneho simulátora a virtuálnych dát 

obsahujúcich všetky informácie o farbách a materiáloch je 

možné veľmi efektívne posudzovať ergonómiu či variovať prvky 

nového dizajnu bez nutnosti výroby viacerých fyzických 

modelov. O zaznamenávanie pohybov sa stará sústava kamier 

snímajúcich strieborné guľôčky umiestnené na okuliaroch 

a rukaviciach (Obr. 5). 

V súčasnosti aj automobilka Ford popri rozvoji vlastného 

systému začína vo svojich štúdiách používať komerčne 

dostupnú VR technológiu. 

 
Obrázok 5: Úprava okuliarov na virtuálnu realitu HTC Vive 

Zdroj: www.htcvive.com 
 

Hardvér 

Komerčne dostupná technológia virtuálnej reality funguje na 

podobnom princípe ako v štúdiu automobilky Ford. Na obrázku 

je zobrazená súprava na virtuálnu realitu VIVE od firmy HTC. 

Infračervené snímače rozostavené v miestnosti šesťdesiatkrát 

za sekundu vysielajú záblesk registrovaný zabudovanými 

senzormi v okuliaroch a ovládačoch (zakrúžkované), ktoré 

držíte v rukách (Obr.5). Systém ustavične prepočítava čas 

medzi vyslaním a dopadom infračerveného svetla a určuje tak 

polohu okuliarov a ovládačov. Headset HTC Vive je zariadenie 

prvej generácie, ktoré využíva outside-in tracking. Snímateľnú 

plochu na vytvorenie virtuálnej reality limituje maximálny 

rozstup snímačov polohy, ktorá má v tomto prípade rozmery 

3,5 x 3,5 metra. Novšie zariadenia vďaka inside-out trackingu 

umožňujú voľný pohyb po miestnosti, pretože snímače okolia 

sú umiestnené priamo v okuliaroch ako v prípade Oculus Rift S. 

Oba spomínané headsety (Vive a Rift S) sú však závislé 

od výpočtového výkonu počítača, teda sú s ním stále prepojené 

káblom. Firma Oculus zaznamenala na VR trhu úspech 

s headsetom    Oculus  Quest,    ktorý     využíva     technológiu 

adoptovanú zo smartfónov. Výpočet VR scény prebieha priamo 

v okuliaroch, preto sú nezávislé od počítača. Kompenzáciou 

obmedzeného výkonu headsetu je absolútna voľnosť pohybu 

vo VR. 
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Podstatným prvkom, ktorý umožnil veľkú mieru 

experimentovania v rámci dizertačnej témy, bolo uvedenie 

produktu HTC Tracker. Ten prišiel na trh koncom roka 2017 

ako doplnok k spomínaného systému. Pri svojom počiatočnom 

projekte pri nástupe na doktorandské štúdium v septembri 2017 

som teda vychádzal z domnienky, že táto technológia bude 

čoskoro dostupná aj na Slovensku. Ide o malé zariadenie, ktoré 

je rovnako ako okuliare či ovládače snímané v priestore, ale je 

prispôsobené na spájanie s inými vecami. Pripevnenie tohto 

zariadenia na ľubovoľný objekt umožní zobrazenie polohy 

objektu vo virtuálnom svete a jeho spojenie s digitálnymi dátami 

(Obr. 6). 

 
 

Obrázok 6: HTC Tracker  
Zdroj: https://www.vrheads.com/everything-we-know-about-vive-tracker 

 

Osoba na obrázku vpravo drží v ruke maketu zbrane pevne 

spojenú s trackerom. Tracker sa vo virtuálnej realite zobrazí 

ako pohyblivý bod snímaný v reálnom čase, ktorý sa pripojí 

k virtuálnemu modelu zbrane. Takto sa realita a virtuálna realita 

synchronizujú. Ak osoba pohne zbraňou, pohne sa aj model, 

ktorý vidí v okuliaroch. Tento princíp som použil pri zostavovaní 

motocyklového simulátora, kde je pri použití viacerých 

trackerov súčasne možné hýbať celým motocyklom či len 

kormidlom.  

Softvér 

Na vytvorenie presvedčivého virtuálneho zážitku je potrebné 

pracovať so softvérom, ktorý obsahuje nástroje nielen na 

kvalitné vizualizácie, ale aj na animácie, pretože dizajnérske 

návrhy mnohokrát nie sú len statické objekty. Je potrebné 

simulovať otváranie dverí na automobile, rozkladanie strechy, 

zmenu interiérového osvetlenia či mnohých ďalších prvkov. 

Na tento účel v súčasnosti najefektívnejšie slúžia softvéry na 

tvorbu herných prostredí. 

Programy ako Unreal Engine či Unity začali prenikať do 

profesionálneho dizajnérskeho prostredia s rozvojom 

technológie virtuálnej reality. Zlučujú v sebe možnosti 

kvalitných vizualizácií a animácií s programovaním. Umožňujú 

vidieť objekty v ich skutočných rozmeroch bez nutnosti výroby 

fyzického modelu. Dizajnér dokáže v reálnom čase meniť 

materiály, farby, prostredia, hýbať objektom a animovať ho 

v rámci parametrov, ktoré boli naprogramované. Rovnako ako 

hráč postupuje v hre v rámci dejovej línie. 

Rozhranie týchto programov umožňuje dizajnérovi importovať 

3D modely vymodelované v iných programoch a používať 

mnohé známe vizualizačné techniky ako tvorba vlastných 

materiálov, textúrovanie (UV mapovanie) či zasadenie objektov 

do prostredia (HDRI mapy).  

Podstatnou výhodou pri tvorbe VR rozhrania pomocou herných 

softvérov je možnosť naprogramovať určité animácie na 

základe konkrétnych podnetov, napríklad zmenu osvetlenia 

interiéru po stlačení tlačidla na ovládači (alebo ako na obrázku 

č. 6, výstrel z virtuálnej zbrane po stlačení spúšte na reálnej 

makete). 

VR v transport dizajne 

Virtuálna realita sa v procese vývoja automobilov uplatnila 

najmä vďaka svojej plynulej nadväznosti na spoločné pracovné 

úsilie dizajnérov a konštruktérov. Virtuálna realita dokáže 

spájať technické a konštrukčné dáta s dizajnérskymi návrhmi, 

čím uľahčuje komunikáciu a validáciu nových návrhov. 

V každom prípade treba vziať do úvahy, že veľké automobilky 

pracujú s konceptom virtuálnej reality oveľa dlhšie, než sa táto 

technológia stala dostupnou na trhu. Veľké spoločnosti 

s tisíckami špecializovaných zamestnancov s pevne danou 

hierarchiou si za roky vývoja produktov vytvorili pracovné 

postupy, spôsoby komunikácie a toky dát. Pri súčasnej nutnosti 

zo strany firiem rýchlo reagovať na zmeny trhu a prinášať nové 

a kvalitné produkty v rýchlom čase je veľmi náročné priniesť 

nové pracovné postupy do zabehnutého systému. Zavedenie 

virtuálnej reality do procesu navrhovania bol a stále je zdĺhavý 

proces. Je však zaujímavé sledovať, v ktorých fázach 

navrhovania sa táto technológia uplatnila a kde možno jej 

potenciál rozvinúť vývojom nových hardvérových a softvérových 

vylepšení. V nasledujúcich podkapitolách budem primárne 

čerpať z automobilového priemyslu, keďže poskytuje najviac 

štúdií a príkladov implementácie virtuálnej reality do výrobného 

procesu. 

Prezentácia 

VR efektívne slúži pri prezentovaní nových návrhov verejnosti. 

Už bežne sa s ňou stretneme na autosalónoch v podobe 

simulátorov jazdy alebo predstavovania nových modelov či 

konceptov. Rovnako efektívne sa môže virtuálna realita využiť 

v showroomoch. Trend personalizácie produktov naberá na 

popularite a zákazník by si vďaka virtuálnemu konfigurátoru 

vedel navoliť výslednú podobu svojho automobilu či motocykla. 

Simulácie 

Virtuálna realita sa okrem vizualizácií uplatňuje aj pri zbere dát. 

V rámci virtuálnej reality je možné simulovať rôzne dopravné 

situácie či reakcie vzorky ľudí na autonómnu jazdu. Vďaka 

možnosti snímať polohu rúk a koncentráciu pohľadu vodiča 

vieme lepšie zakomponovať nové ovládacie prvky do interiéru.  

Koncern Volkswagen pracuje na vývoji virtuálneho auta. 

Simulátor a vyvíjaný softvér budú slúžiť nielen na validáciu 

nového dizajnu či ergonómie, ale aj na technické simulácie. 

Priamo vo virtuálnej realite bude možné sledovať obtekanie 

vzduchu okolo digitálnych dát novej karosérie alebo 

vizualizovať prúdenie vzduchu v kabíne pri rôznej intenzite 

nastavenia klimatizácie (Obr. 7). [4] 
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Obrázok 7: Volkswagen, simulácia prúdenia vzduchu, 2017 
Zdroj: www.volkswagen-newsroom.com 

 

 
 

Obrázok 8: Simulátor automobilového interiéru 
Zdroj: VANBERLO 2017 

 

Testovanie návrhov – simulátory/konfigurátory 

Overovanie kvalít výsledného dizajnu často prebieha v podobe 

zmiešanej reality. Ak ide o simuláciu interiéru automobilu, je 

prinajmenšom nutné usadiť testovaciu osobu do sedačky. 

Mnohé simulátory sú postavené modulárne, aby poskytovali 

oveľa väčšiu variabilitu a širšie možnosti interakcie. 

Automobilky majú v súčasnosti vlastné štúdiá na realizáciu 

virtuálnych simulácií, no tejto činnosti sa venujú aj externé 

firmy.  

Nasledujúcu konštrukciu vytvorilo štúdio VANBERLO. Simulátor 

umožňuje posúvať sedačky nielen vpred a vzad, ale aj do strán, 

čím možno simulovať automobily rôznych rozmerov. Podlaha 

sa pohybuje smerom nahor a nadol na nastavenie pätného 

bodu. Volantom možno hýbať do strán pozdĺž celej šírky 

palubnej dosky, a teda ho odsunúť z vodičovho dosahu. 

Konštrukcia má slúžiť aj na simuláciu autonómnych 

automobilov a ľudských reakcií na zmenu v ovládacích prvkoch. 

Na palubnej doske sa nachádza dotyková obrazovka na 

testovanie používateľského rozhrania, prípadne na 

ergonomické merania (Obr.8). [5]  

Dizajnér môže pomocou ovládačov prepínať medzi rôznymi 

tvarovými variantmi jednotlivých častí interiéru (napríklad meniť 

vzhľad stredovej konzoly), osvetlením či farebnou schémou. 

Veľká výhoda je, že finančne a časovo náročná výroba 

hlinených modelov počas dizajnového procesu sa značne 

zredukovala, keďže teraz sa môžu modely zobraziť 

a optimalizovať virtuálne. [6] 

 
 

Obrázok 9: VW simulátor 
Zdroj: Volkswagen, 2018 

 

 
 

Obrázok 10: VW simulátor koncept 

Zdroj: Volkswagen, 2017 

 
 

Obrázok 11: Natáčanie Blackbird 
Zdroj: THE MILL, 2016 

 

Takéto konštrukcie sa však môžu vo finálnych fázach návrhu 

doplniť tvarovými prvkami (z polystyrénu, hliny či z iného 

modelovacieho materiálu) na umocnenie zážitku zo zmiešanej 

reality a dôslednejšie testovanie ergonómie (Obr. 9).  

Zaujímavý, no zatiaľ nerealizovaný koncept, ktorý posúva 

hranice interakcie reality a VR, pochádza zo štúdia 

Volkswagenu. Simulátor pozostáva z množstva kolíkov citlivých 

na tlak. Po načítaní tvarového 3D modelu sa simulátor 

automaticky nastaví do požadovaného tvaru (Obr. 10). [7] 

Z hľadiska konštrukčného riešenia a modularity je fascinujúci 

projekt BLACKBIRD od firmy THE MILL. Ide o konštrukciu 

podvozka poháňanú elektromotormi nastaviteľnú na takmer 

akýkoľvek typ automobilu (Obr. 11). 

Konštrukcia je osadená referenčnými bodmi, ktoré sa snímajú 

popri natáčaní. Automobil zároveň zaznamenáva okolie okolo 

seba. Všetky tieto údaje sa potom použijú na realistické 

mapovanie virtuálnych dát do natočených záberov. S touto 

technológiou sa BLACKBIRD môže stať akýmkoľvek 

automobilom (Obr. 12). 
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Obrázok 12: Blackbird vizualizovanie automobilu do natočených 
záberov  

Zdroj: THE MILL, 2016 

 

 
 

Obrázok 13: Vizualizovanie 3D dát na konštrukciu BLACKBIRD 
pomocou mobilnej aplikácie 

Zdroj: THE MILL, 2016 
 

 
 

Obrázok 14: Simulátor jazdy na motocykli vo virtuálnej realite 
Zdroj: CRUDEN, 2017 

Technológiu možno vo veľkej miere využiť vo filmovom 

a reklamnom priemysle. Na natáčanie nie je potrebné zháňať 

konkrétny model automobilu. Dané auto môže byť pre film 

priveľmi nákladné alebo na reklamnú kampaň treba použiť 

škálu modelov. Nasledujúce úpravy natočeného materiálu 

(zmenu farieb, detailov na aute, rozsvecovanie svetiel) sú 

otázkou digitálnej postprodukcie a nie je potrebné točiť materiál 

nanovo. Zákazník má zároveň počas natáčania priveľmi 

prostredníctvom aplikácie možnosť vidieť, ako sa budú digitálne 

dáta aplikovať na konštrukciu BLACKBIRDU (Obr. 13). [8]  

Táto technológia by sa mohla využiť aj v rámci dizajnérskeho 

procesu. Autá aj motocykle sú objekty, ktoré na nás pôsobia 

rozdielne, keď stoja a keď sú v pohybe. Prostredníctvom 

okuliarov na zmiešanú realitu by bolo možné vnímať nový 

dizajn automobilu či motocyklu bez potreby konštruovania 

pohyblivej makety.  

S virtuálnou realitou v súvislosti s motocyklami sa najčastejšie 

stretávame pri simulátoroch jazdy, ktoré ako základ používali 

väčšinou skutočný motocykel. Simulátor firmy Cruden používa 

ako základ motocykel DUCATI 848 postavený na hydraulickej 

plošine. Jazdec je vtiahnutý do virtuálnej reality. Hydraulika 

reaguje na pohyby jazdca a simuluje náklony motocykla (Obr. 

14). [9]  

Poznatky zo študovania nastaviteľných konštrukcií 

automobilových interiérov poskytli výborný základ na vytvorenie 

vlastného motocyklového simulátora. 

Kreatívna práca vo VR  

Kreslenie a modelovanie vo VR sa diametrálne líšia od klasicky 

zaužívaných metód. Programy a ich nástroje sa ustavične 

upravujú a vyvíjajú, aby dosiahli či predstihli efektivitu 

zaužívaných konvenčných techník a lepšie sa tak zaradili do 

výrobného procesu. Zo všetkých možností, ktoré nám virtuálna 

realita ponúka, sa práve jej kreatívne využitie, kreslenie či 

modelovanie priamo vo VR, využíva v dizajnérskych štúdiách 

najmenej. Pri navrhovaní transport dizajnu používajú dizajnéri 

silne zaužívané osvedčené postupy ručnej a tabletovej kresby, 

pričom 3D modelovaciu fázu projektu preberá ďalší tím 

špecialistov. Kreativity vo VR sa v jej zárodkoch chytili skôr 

konceptuálni umelci, ktorým nové médium ponúka trojrozmerný 

náhľad na nové idey, navyše v skutočnej mierke.  

Samotné VR softvéry na použitie v profesionálnom prostredí sú 

stále vo vývoji. V súčasnosti je jedným z najrozvinutejších 

programov na VR modelovanie Gravity Sketch. Systém 

umožňuje importovanie 3D dát z iných modelovacích 

programov na referenciu. Napríklad figurínu či podvozok 

automobilu, cez ktoré je možné vo VR priestore ďalej skicovať 

a modelovať. Gravity Sketch v sebe zahŕňa prácu s NURBS 

plochami aj s polygónmi. Modely vytvorené vo VR sa potom 

exportujú a je s nimi možné ďalej pracovať mimo virtuálnej 

reality.  

Z doterajšieho prieskumu vyplynulo, že využitie virtuálnej reality 

v rámci navrhovania automobilov je rozvinutejšie než pri návrhu 

motocyklov. Dosiaľ som sa nestretol s motocyklovým 

simulátorom, ktorý by sa využíval na tvorivé účely ako 

v prípade automobilov. Mojím zámerom je vziať aplikácie VR 

v automobilovom priemysle a použiť ich pri návrhu motocyklov, 

skonštruovať simulátor v zmiešanej realite, ktorý umožní 

testovať návrh motocykla od prvých kresieb až po finálny 

model.   

Informácie o využití virtuálnej reality v profesionálnom prostredí 

automobilového navrhovania boli nadobudnuté vďaka 

spolupráci s dizajnérskym štúdiom ŠKODA Auto v Mladej 

Boleslavi. Študenti Ústavu dizajnu FA STU zapojení do 
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projektov s automobilkou ŠKODA majú možnosť konfrontovať 

svoje myšlienky a návrhy priamo s odborníkmi z praxe a získať 

tak hodnotnú spätnú väzbu. 

RESEARCH BY DESIGN 

Research by design, teda postup práce a experimentovanie 

s hardvérovými a softvérovými nástrojmi, bude tvoriť najväčšiu 

časť výskumu. 

Vytvorenie simulátora – ergonomická štúdia 

Na vytvorenie zmiešanej reality bolo v prvom rade potrebné 

vypracovať prototyp motocyklového simulátora. Na jeho 

skonštruovanie bolo nutné začať rozmerovou štúdiou rôznych 

typov motocyklov na definovanie polôh hlavných styčných 

bodov medzi jazdcom a motocyklom (Obr. 15). 

 

Obrázok 15: Porovnanie ergonómie rôznych typov motocyklov 
Zdroj: archív autora 

   

 
 

Obrázok 16: Zhluky bodov a výsledné zóny, ktoré musí simulátor 
obsiahnuť. 

Zdroj: archív autora 

 

Jazdec je v kontakte s motocyklom v troch bodoch: kormidle, 

sedadle, stúpačkách. Z hľadiska konštrukcie simulátora je 

dôležitá zóna uchytenia kormidla, zóna minimálnej/maximálnej 

výšky sedadla a zóna stúpačiek. Všetky zóny sa polohou 

vzťahujú na referenčný bod, ktorým je os zadného kolesa (Obr. 

16, 17). 

 

 
Obrázok 17: Prvý návrh nastaviteľnej konštrukcie simulátora 

Zdroj: archív autora 

Výsledný simulátor pozostáva z hliníkových profilov. 

Konštrukcia sa delí na jednotlivé pohyblivé segmenty. 

Nastaviteľná je výška sedadla, poloha stúpačiek a vzdialenosť 

a uhol krku riadenia. Nasledujúce simulácie ukazujú variabilitu 

nastavenia konštrukcie na rôzne typy motocyklov (Obr. 18, 19). 

 
 

Obrázok 18: Prototyp simulátora, možnosti nastavovania jednotlivých 
segmentov 

Zdroj: archív autora 
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Obrázok 19: Variabilita simulátora vzhľadom na rôzne typy motocyklov 
Zdroj: archív autora 

 
 

Obrázok 20: Realita a VR 
Zdroj: archív autora 

 

 
 

Obrázok 21: Zapojenie zmiešanej reality pomocou HTC Trackerov 
Zdroj: archív autora 

 

Zapojenie zmiešanej reality (MR) (Obr. 20) 

Zapojenie zmiešanej reality (MR) prebieha pomocou dvoch 

HTC Trackerov (pozri podkapitolu Hardvér). Tracker č. 1 sníma 

pohyb celej konštrukcie, zatiaľ čo tracker č. 2 slúži na 

mapovanie kormidla (Obr. 21).  

Vďaka tomuto zapojeniu sa virtuálny a reálny simulátor 

zosynchronizujú. Dizajnér plne ponorený do virtuálneho 

prostredia môže vysadnúť na simulátor, vyložiť nohy na 

stúpačky a otáčať kormidlom ako na skutočnom motocykli. 

Konfigurátor – testovanie návrhov (Obr. 22) 

 
Obrázok 22: Konfigurátor, testovanie návrhov 

Zdroj: archív autora 

 

Po zapojení zmiešanej reality (MR) bolo ďalším krokom 

zoznámenie s vizualizačnými technikami používanými 

dizajnérmi na validáciu novonavrhnutých objektov. Nasledujúce 

vizualizácie sa realizovali v softvéri Unreal Engine. Pre 

konfigurátor bola použitá vlastná diplomová práca, športový 

elektrický motocykel (Obr. 23). 

Konfigurátor bol naprogramovaný na menenie farebnosti 

kapotáže a diskov kolies. Šesť farebných vzoriek v pozadí 

predstavuje farebnú paletu. Vrchné farby sú pre disky kolies, 

spodné pre kapotáž. Namierením ovládača na jednu zo vzoriek 

a stlačením tlačidla na ovládači je možné farby prepínať (Obr. 

24).  

Obrázok č. 25 zobrazuje časť kódu konfigurátora. Klasické 

textové riadky kódu sa v rozhraní softvéru Unreal Engine 

zobrazujú ako bloky, ktoré možno medzi sebou prepájať. Tento 

systém    je    jednoduchší    pre    používateľov,   ktorí   nemajú 

 
 
Obrázok 23: Vizualizácia, vlastná diplomová práca 
                    Zdroj: archív autora 
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Obrázok 24: VR konfigurátor 
Zdroj: archív autora 

 

 
 

Obrázok 25: Unreal Engine, vizuálne programovanie 
Zdroj: archív autora 

 

skúsenosti s programovaním. Nasledujúci úsek kódu hovorí: Ak 

ovládač mieri na vzorku, zmeň farbu kapotáže po stlačení 

tlačidla na ovládači (Obr. 25).  

VR konfigurátory sa v súčasnosti stávajú preferovaným 

spôsobom vizualizácie a prezentácie prototypov. Dizajnérske, 

architektonické či vývojárske štúdiá majú dedikované tímy na 

prácu s virtuálnou realitou.  

 
 

Obrázok 26:  Testovanie ergonómie 
Zdroj: archív autora 

 

Simulátor bol nastavený tak, aby zodpovedal ergonómii 

elektrického motocykla. 3D model motocykla sa potom mapoval 

na konštrukciu simulátora. Nasledujúce obrázky zobrazujú 

simultánne realitu a záznam z okuliarov. Po otočení kormidla 

na simulátore sa otočilo aj kormidlo vo VR (Obr. 26).  

 

Kreatívna práca vo VR (Obr. 27) 

 
 
 

 
 

Obrázok 27:  VR kreslenie a modelovanie 
Zdroj: archív autora 

 

 
 

     Obrázok 28:  Importovanie podkladov do VR 
Zdroj: archív autora 

 

 
 

Obrázok 29:  Modelovanie vo VR 
Zdroj: archív autora 

 

Nasledujúce obrázky zobrazujú postup tvorby prvého ideového 

3D modelu. Pri tvorbe Rally motocykla sa použil softvér Gravity 

Sketch, ktorý predstavuje v súčasnosti jeden z 

najprepracovanejších modelovacích nástrojov pre virtuálnu 

realitu. Do modelovacieho prostredia programu Gravity Sketch 

sa vniesol 3D model simulátora na referenciu ergonómie 

športového relyového motocykla a 2D sken ručnej kresby, ako 

podklad budúceho dizajnu (Obr. 28, 29).   

Modelovanie vo virtuálnej realite spája prvky klasického 

modelovania s 2D skicovaním. V 3D priestore je možné 

pomocou ovládačov tvoriť linky či objemy využitím gestiky. 

Schopnosti nadobudnuté klasickým kreslením, cit a stabilita 

v ruke sa tak prenášajú do 3D modelovania, čo umožňuje 

dizajnérovi zachytiť myšlienku v hmote prirodzenejšie 

a rýchlejšie než skrz obrazovku a myš. Nasledujúcu VR skicu 

relyového motocykla netvoria precízne plochy, ktoré by sme 
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dokázali vytvoriť v tradičnom modelovacom softvéri ako Alias 

od Autodesku. V tomto prípade ide skôr o zachytenie prvotného 

nápadu a proporcií budúceho dizajnu, ktorý vďaka gestickému 

modelovaniu získava skulpturálny nádych. Je to 3D model, 

ktorý vzniká spoločne s prvými skicami a poskytuje tvorcovi 

podklad budúcich kresieb. Keďže je namodelovaný v reálnej 

mierke a prezentovateľný prostredníctvom VR, môže slúžiť aj 

na efektívnejšiu komunikáciu medzi kolegami (Obr. 30). 

Pri dizajne elektrického rally motocykla je potrebné počítať 

s možnosťou rýchlej výmeny prázdnych batérií za plne nabité. 

V prípade tohto dizajnu je na bočnej strane motocykla 

navrhnutý rýchloupínací mechanizmus, ktorý uvoľní batériu z 

rámu motocykla. Veľkosť mechanizmu a jeho ergonomické 

umiestnenie na motocykli sa vďaka virtuálnemu modelu môžu 

testovať v skorých fázach návrhu a ovplyvniť tak ďalšie 

dizajnérske kresby (Obr. 31).  

 

 
 

Obrázok 30: Virtuálna realita, 3D model 
 

 
 

Obrázok 31: Testovanie upínacieho mechanizmu batérií 
Zdroj: archív autora 

  
Obrázok 32: Testovanie ergonómie motocykla vo virtuálnej realite 

Zdroj: archív autora 

 

Simulátor použitý na vizualizovanie športového motocykla bol 

transformovaný na ergonómiu relyovej motorky 

a synchronizovaný s 3D dátami na testovanie ergonómie 

sedenia a tvaru sedadla a kapotáže. V priebehu projektu sa 

podarilo nadviazať spoluprácu priamo s firmou Gravity Sketch.  

Na synchronizovanie 3D dát relového motocykla a simulátora 

sa vytvorila betaverzia softvéru Gravity Sketch, ktorá 

umožňovala využitie HTC Trackerov ako v prípade zmiešanej 

reality športového motocykla v programe Unreal Engine (Obr. 

32). 

Spolupráca so spoločnosťou ŠKODA AUTO 

Projekt vznikol ako súčasť dlhodobo pokračujúceho výskumu, 

realizovaného v Ústave dizajnu FA STU za podpory spoločností 

Škoda Auto, a. s., a Volkswagen AG. Výskum bol financovaný z 

prostriedkov viazaných na výskumné úlohy projektov Fit 2 

Functionality, Virtual Architectures a zo sponzorskej podpory 

VR simulátora interiéru automobilu (darovacia zmluva číslo 

SVS-RC-18-025-STR). Doc. Peter Olah dlhodobo zastrešuje 

projektovú spoluprácu medzi spoločnosťou ŠKODA Auto a 

Ústavom dizajnu FA STU, vďaka čomu sprostredkúva cenné 

skúsenosti z praxe nielen mne, ale aj všetkým študentom 

zapojeným v rámci ateliérovej tvorby. V rámci projektu Virtual 

Architectures pracujú študenti na konceptoch automobilových 

interiérov. V procese navrhovania môžu študenti importovať 

rozpracované 3D modely do virtuálnej reality a testovať ich na 

simulátore. Takto si dokážu overiť ergonomické a proporčné 

vzťahy svojich návrhov a na základe VR testovania ich ďalej 

dopracúvať v modelovacích softvéroch. Finálne modely sa 

potom prezentujú vo VR počas obhajob (Obr. 33, 34).  

Jednou z dôležitých funkcií simulátora je aj uľahčenie výmeny 

informácií medzi ústavom dizajnu a automobilkou ŠKODA. 

Najlepšie práce v rámci projektu Virtual Architectures sa 

každoročne prezentujú priamo v automobilke v Mladej 

Boleslavi. Simulátor interiérov v Ústave dizajnu FA STU stojí na 

ergonomických základoch simulátora používaného 

automobilkou ŠKODA. Každý študentský projekt teda možno 

mapovať a prezentovať na simulátore v Mladej Boleslavi. 

V prípade potreby konzultácie či prezentácie sa dáta projektu 

odošlú do dizajnérskeho štúdia spoločnosti ŠKODA. Simuláciu 

je možné reprodukovať na ktoromkoľvek zariadení.  
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Obrázok 33: Simulátor automobilového interiéru, FA STU 
Zdroj: archív autora 

 

 
 

Obrázok 34: Simulátor automobilového interiéru - konštrukcia, FA STU 
Zdroj: archív autora 

 
ZÁVER 

V súčasnosti sa projekt kreatívnej práce vo VR ďalej rozvíja na 

stáži v dizajnérskom štúdiu ŠKODA Auto v Mladej Boleslavi na 

koncepte elektrického bicykla. V rámci článku sa prezentovali 

samostatné možnosti technológie virtuálnej reality na základe 

určitých vstupných údajov. Konfigurátor športového motocykla 

vznikol na základe 3D podkladov a dizajnu diplomovej práce 

autora. Relyový motocykel namodelovaný priamo vo VR vznikol 

podľa referencie z 2D ručných skíc.  

Projekt elektrického bicykla sa začína prázdnou scénou vo VR 

modelovacom programe Gravity Sketch a končí sa prezentáciu 

finálneho dizajnu vo VR v mierke 1 : 1 s naprogramovaným 

konfigurátorom. Zámerom je využiť v procese navrhovania 

každú dostupnú možnosť práce s virtuálnou realitou, skúmať 

nadväznosť jednotlivých výstupov z rôznych VR softvérov 

a možnosti ich kombinácie s tradičnými dizajnérskymi 

technikami ako ručná či tabletová kresba a 3D modelovanie. 

Stáž prebiehala v čase publikácie článku, preto nebolo možné 

doplniť ho obrazovým materiálom nového postupu či dizajnu.. 
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