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• Česká společnost, založena v roce 2016 

• Od roku 2017 poskytuje řešení v oblasti rozšířené reality 

• V roce 2019 ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou dokončuje SW 
platformu Clereo, která umožňuje vytvářet úlohy v rozšířené realitě

• V roce 2020 uvádí Clereo na trh

Cíloví zákazníci:

Reference:

• GE Av iation, Ev ropská kosmická agentura

• IHI, DEL, atd.

Misterine



Rozšířená realita (zkratkou AR) (angl. augmented reality) je označení 

používané pro reálný obraz světa doplněný počítačem vytvořenými 

objekty. Jinak řečeno jde o zobrazení reality (např. budovy 

nasnímané fotoaparátem v mobilním telefonu) a následné přidání 

digitálních prvků (třeba informací o daném objektu).

Zdroj: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%A1_realita

Co je rozšířená realita

https://cs.wikipedia.org/wiki/Roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%A1_realita


• Produktové prezentace

• Servisní, údržbové a montážní manuály

• Trénink

=> vše v tištěné formě, kombinace 2D grafiky

a textu, častokrát nesrozumiitelné, statické

Dnešní situace…

• Člověk vnímá 90% informací v izuálně

• Rozumí obrázkům 60,000x rychleji než textu

• Zapamatuje si 4x v íc toho, co v idí, než toho, co čte nebo

slyší

!

Ovšem...

!



Proč používat rozšířenou realitu?



Clereo pomáha v řadě oblastí

Montáž

Prodej a marketing

Trénink Serv is

Inspekce Zákaznická

podpora



Typické příklady využití Clereo

Sales a Marketing….. umožňuje „postavit“ prezentovaný výrobek do konkrétního

zákaznického prostředí, prohlédnout si jej v prostoru z libovolného úhlu, změnit barvu, typ

výrobku atd. 

Montážní a servisní manuály ….. zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje montáž a 
servis výrobků, od složitých strojních zařízení po nábytek, a snižuje nutnost cestovat

Trénink ….. zkracuje čas, potřebný k tréninku, umožňuje realizovat trénink bez potřeby 
přítomnosti  vlastního předmětu tréninku, odstraňuje nutnost cestovat

Je to snadé: Clereo Vám umožní vytvářetúlohy v rozšířené

realitě vlastními silami:

- jednoduše (není zapotřebíprogramátorských znalostí)

- rychle

- ekonomicky



Jak to celé funguje

Systém má tři komponenty: Clereo Studio -> Server -> Clereo App

Nahrání
existující

procedury

(nebo její
vytvoření drag 

& drop)

Kontrola
procedury

Nahrání CAD 
dat a doplnění

animací

Nahrání
výsledku na

Server

Stažení
(publikace) 

procedury na
Player

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5



Ukázky aplikací AR



Navigace v prostoru



Augmented, Mixed, Virtual Reality

Definice pojmů



Virtual Reality

• Uživatel je obklopen výhradně virtuálním světem.

• Vše je generované počítačem



Virtual Reality 
Force Feedback



Augmented Reality

• Uživatel vidí okolní svět

• Přes svět je dokreslena další grafika

Rozšířená realita



Mixed Reality

• Uživatel vidí okolní svět

• Dokreslené objekty se chovají přirozeně tak, jako by patřily 
do reálného světa.



Silné a slabé stránky

Silné stránky

• Virtuální svět je plně pod kontrolou tvůrce

• Lze vykreslit na 2D monitorech

• Lze vykreslit na 3D monitorech (2x 2D)

• Zvládne to běžný HW

Slabé stránky

• Nesoulad vizuálního a ostatních smyslů (kinetóza)

• Pohyb ve scéně je nepřirozený

• Akce ve světě je nutné dělat pomocí ovladačů 
(nepřirozené)

Virtuální realita



Silné a slabé stránky

Silné stránky

• Reálný svět je reflektován v prezentaci

• Nativní chování uživatele, přirozené ovládání

• Okamžitý wow efekt

Slabé stránky

• Nedokonalý dojem

• Nestabilní v prostoru

• Nutný vysoký výkon HW

• Nutná kamera nebo více kamer

• Brýle = tragédie

• Mobily a tablety – je nutné je držet v ruce 

Rozšířená (Augmented) realita



Jak to funguje?

Obrázek

Kamera

Obrázek
Obrázek Detekce Registrace

Vykreslení
Obrázek

Obrázek
Obrázek

Senzory SLAM



Technické aspekty rozšířené reality

1. Rozpoznání okolí

Problém klasifikace

2. Zjištění polohy zařízení

Registrace 

3. Udržení polohy

Tracking

Co je třeba umět



Rozpoznání okolí
Co se nabízí? - klasifikátory

https://www.youtube.com/watch?v=LUYfHrMy1Xg



Deep Learning
Popupární, ale složité

https://www.pnas.org/content/116/4/1074



V praxi ne/málo použitelné

• Naučit se rozpoznat objekt je velmi, velmi nákladné

• Obvykle toho nejsme schopni

• Řešení?

• …



Markery

Dobře se hledají

Dobře se sledují

Definují všechny
základní transformace

Posunutí
Rotaci
Vzdálenost

Nesou dodatečnou
informaci - identifikátor

různé druhy



Markery
Detekce změn jasu – detekce hran

https://www.youtube.com/watch?v=np6lL1FM3aw



Markery

• Jsou spřaženy s objektem

• Definují jeho polohu v prostoru

• Na základě znalosti pozice jsme schopni přesně dokreslit 
virtuální objekty

použití



Jiná forma markerů
Obrázky, SIFT, SURF algoritmy



Co dělat, když marker není vidět

…to je dosti častá věc





SLAM = Simultaneous Localization and Mapping
orientace v prostoru bez markeru



Clereo – SW platforma pro 
vytváření úloh v rozšířené realitě



Ukázka Clereo Studio



Architektura Clereo

CAD modelyVidea

Obrázky

Databáze

Technická data -

vstupy

Clereo Studio

Umožňuje

vytvoření

úlohy v 
rozšířené

realitě

ve Vaší

firemní

infrastruktuře

Instrukční manuály

Import

Deploy

Clereo App



Bezpečnost



Bezpečnost a ochrana IP

• Co se v manuálu zveřejňuje?

• Detaily CAD výkresů?

• A co reverse engineering?

• Nedá se to „hacknout“?



Proces zpracování 3D dat
Tessellation

LOD = Level of Detail



Tessellation

• velmi, velmi obtížně, spíše vůbec

zpětný převod?



Přínosy využití rozšířené reality



Výhody využití rozšířené reality jsou zřejmé

Prodej a marketing

✓ Vyšší efektivita a a zatraktivění prodejních a 

marketingových aktivit

Manuály

✓ Snížení časové náročnosti montáže/servisu

✓ Vyřešení nedostatku vysoce kvalifikovaných

lidksých zdrojů

✓ Zvýšení efektivity práce

✓ Snížení rizika lidké chyby

✓ Zvýšení kvalitymontáže/servisu

✓ Statistiky a reporty o provedených úkonech

✓ Odstranění potřeby cestovat

Trénink

✓ Zkrácení času, potřebného k tréninku, umožňuje 

realizovat trénink bez potřeby přítomnosti  

v lastního předmětu tréninku

✓ Odstranění potřeby cestovat
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