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Abstract 

 

This work is focused on creating stereoscopic images from two cameras. Recommended 

approach for viewing stereoscopic images is included as well as techniques for cameras 

set-up and scene composition. 
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1. Úvod 

 

 
Seznámení s tématem a problematikou 

 
 

 

Název „Prostorový“ neboli „3D obraz“ se dnes spojuje hlavně s počítačem 

generovanými obrazy, které se snaží o vizuální přiblížení realitě. Jsou ovšem většinou 

promítány na plošných displejích, které neumožňují vnímání hloubky. V této práci bude 

prostorovým nebo stereoskopickým obrazem míněn takový, který v pozorovateli vyvolá 

dojem hloubky. Protože jsme od přírody obdařeni párem očí a každé nahlíží na svět z jiné 

perspektivy, jsme schopni vnímat i hloubku. Umíme tedy odlišit, který předmět v prostoru 

se nachází ve větší vzdálenosti (hloubce) od nás. Kdybychom měli jen jedno oko, byli 

bychom o toto ochuzeni. I pomocí jednoho oka lze prostor vnímat, ale pouze na základě 

druhotných podnětů jako je vzájemná poloha předmětů nebo jejich zdánlivá velikost. Pro 

představu stačí jedno oko zavřít. Tedy prohlížení stereoskopického obrazu vyžaduje 

zapojení obou očí. 

Slovo „stereo“ pochází z řečtiny a má význam „prostorový“. Stereoskopie se pak 

zabývá prostorovým zobrazováním. Tedy tvorbě a prohlížení obrazů, které obsahují 

informaci pro obě oči, díky níž si vytvoříme vjem hloubky prostoru. Pozor, nezaměňovat 

stereoskopii se stereofonií! 

Uplatnění stereoskopie dnes zahrnuje několik oborů. Klasickým příkladem je 

fotogrammetrie, kde použití stereoskopie umožňuje vnímat reliéf terénu. Ve vojenství se 

již za druhé světové války stereoskopické špionážní snímky uplatnily k odhalování 

nepřátelských pozic, protože klasické monoskopické fotografie nedokázaly odhalit např. 

maskované raketové rampy. Virtuální realita s použitím prostorového obrazu umožňuje 

uživateli intenzivnějsí zážitek a lepší orientaci ve fiktivním prostoru. Nasazení 

binokulárního mechanického vidění v robotice zajišťuje pro roboty větší přesnost při práci 

a možnost provádět složitější akce díky více informacím získaných stereoskopickým 
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pohledem. Další nasazení se nabízí při dálkové manipulaci v nepřístupných nebo 

nebezpečných prostředích. Vzdálené prostředí lze snímat dvěma kamerami a posílat 

k operátorovi. Ten pak může provádět např. chirurgický zákrok, deaktivovat bombu či 

opravovat jemné mechnismy satelitů na oběžné dráze. Binokulární vnímání zajistí 

požadovanou přesnost a pohotovost. 

Účelem této práce je seznámit se s možnostmi snímání scény prostředky běžně 

dostupnými v době psaní publikace. Tedy primárně použít dvě kamery nebo fotoaparáty a 

vyzkoušet jejich různé nastavení tak, aby prostorový dojem byl co nejlepší. Jsou zmíněny i 

možnosti, jak stereoskopický materiál prohlížet. 

V další kapitole se dozvíme něco o historii stereoskopie od prvního zkoumání vidění 

starými Řeky přes objevy vedoucí k vysvětlení binokulárního vidění v 19. století až po 

dnešní dobu. Třetí kapitola se zabývá zrakovým ústrojím a jeho fungováním. Ve čtvrté se 

dozvíme o dalších podnětech, které přispívají k vnímání hloubky. Pátá kapitola slouží jako 

jemný úvod do fotografie, aby čtenář chápal termíny použité v dalším textu. V šesté 

nastíním možnosti prohlížení prostorových obrazů a zmíním možné potíže pro diváka. 

Následuje kapitola o doporučeném postupu snímání stereoskopických obrazů dvěma 

kamerami, které problémy nastávají a jak se jich vyvarovat. V osmé a deváté kapitole se 

zaměřím na experimenty a zkušenosti při tvorbě prostorového materiálu. Na závěr shrnu 

dosažené výsledky. 
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2. Historie 

 

 
Stručný vývoj od starého Řecka po dnešní dobu 

 
 

 

Z dochovaných pramenů víme, že se jako první zabývali původem vidění ve starém 

Řecku. Aristoteles popisoval diplopii (dvojité vidění) okolí při zaostření na přibližující se 

prst. Eukleides vydal kolem roku 300 př. n. l. knihu Optika, kde shrnul svoje poznatky a 

použil i svoji geometrii. Ptolemaios pokračoval jeho směrem. Římský lékař Galen 

popisoval anatomii zrakových orgánů a pokoušel se vysvětlit vidění. Pracoval 

s eukleidovskou geometrií a popsal rozdílnosti obrazů vnímaných každým okem. V Evropě 

zřejmě až po dobu renesance nenastal závažnější objev. 

Ovšem v arabském světě přispěl velkou měrou k teorii vidění a optice asi kolem roku 

1000 učenec Alhazan. Jeho kniha, přeložená do latiny až v dvanáctém století pod názvem 

Perspectiva, sloužila jako primární zdroj tématu pro Evropu až do sedmnáctého století. 

Pochopil z pozorování, jak funguje camera obscura, a že oko je příliš velké, aby pracovalo 

na jejím principu. Popsal takové jevy jako adaptace oka na tmu nebo přínos podložky 

(podlahy) na vnímání vzdálenosti a další. Některé jeho zásadní postřehy osvětlil plně až 

Kepler. 

V období renesance se dále rozvíjely přírodní vědy. Optikou a viděním se zabývaly i 

takové osobnosti jako Kepler, Descartes nebo Newton. Aguilonius poprvé použil slovo 

horopter, i když v jiném významu, než v jakém ho používáme v současnosti. Sébastien Le 

Clerc popsal ke konci sedmnáctého století rozdíly obrazů objektu v obou očích, ale tyto 

rozdíly ještě nepřisuzoval vnímání hloubky. Angličan Joseph Harris ve své knize Treatise 

of Optics (1775) publikoval, že disparace v obou očích přispívá k prostorovému vjemu. 

Také poprvé použil správně pojem horopteru, když ho bral jako místo spojených obrazů. 

V roce 1818 Vieth jasně definoval geometrii odpovídajících si bodů. Společně 
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s Johannesem Müllerem, který dospěl nezávisle k obdobným závěrům, je po něm 

pojmenovaná Vieth-Müllerova kružnice. 

Angličan Charles Wheatstone udělal zásadní kroky, které vedly k objasnění 

stereoskopického vidění. V roce 1838 přednášel o svých objevech Královské Společnosti 

v Londýně. Jeho spis [1] se stal všeobecně uznávaným. Testy prováděl na kreslených 

obrázcích se stereoskopy vlastní konstrukce (již 1832), které využívaly zrcátek a optických 

hranolů. Až později vše zkoušel s fotografií. Názorně ukázal, že pokud jsou obrazy pro obě 

oči stejné, jeví se ploché, a pokud obsahují paralaxu, je vnímána hloubka. Prokázal tedy 

závislost disparace na vnímání hloubky, což umožnil právě objev stereoskopu. 

Poté, co Louis Jacques Mandé Daguerre vynalezl princip permanentní fotografie, 

pokusy nebyly odkázány jen na kreslené scény. Již v roce 1849 byl na světě první 

fotoaparát se dvěma objektivy [Obr. 2.1]. Skotský fyzik Sir David Brewster vylepšil 

stereoskop a pokračoval v pokusech s fotografií. Stereoskop dále zlepšovali Němci 

Helmholtz s Pulfrichem. V roce 1855 Francouz Barnard sestrojil  předsádku pro 

fotoaparáty s jedním objektivem, která rozdělila světlo tak, že v jedné fotografii byly 

obsaženy (vedle sebe nebo pod sebou) dva snímky (pro každé oko jeden). V roce 1858 už 

bylo prodáno přes půl milionu stereoskopů a tisíce fotografů snímaly prostorové obrázky. 

 

 
Obr. 2.1: fotoaparát se dvěma objektivy (1849) 

 

Už v roce 1869 bylo uvedeno F. Paulem Liesengangem, že nesprávně vytvořené 

stereogramy způsobují bolesti hlavy. Nutno poznamenat, že většině nadšenců tehdejší doby 

pořizujících stereoskopické snímky chyběly teoretické základy pro korektní výsledky. 

V roce 1891 patentoval Louis Ducos du Hauron princip anaglyfických brýlí (navzdory 

dřívějším obdobným objevům). V témže roce popisuje J. Anderson stereoskopické 

promítání dvěma projektory s použitím polarizačních filtrů s kolmými rovinami polarizace. 
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Divák používal brýle s filtry se souhlasnou polarizací. Plátno muselo mít povrch neměnící 

rovinu polarizovaného světla, třeba potažený hliníkem nebo postříbřený. 

Po první světové válce opět začal rozmach prostorové fotografie, kdy se objevily 

fotoaparáty formátu 60 × 130 mm a 45 × 107 mm jako Vérascope, Heidoscope či 

Rolleidoscope. 

S příchodem 35 mm filmu došlo k dalšímu rozšíření díky dostupnosti fotografického 

materiálu. Hodně používané byly také formáty 24 × 23 mm a 24 × 29 mm. Firmy Leica a 

Contax přišly s výměnnými duálními objektivy. Běžně komerčně dostupné se staly i 

předsádky na fotoaparáty s jedním objektivem (beamsplitter, base spreader). 

V roce 1936 došlo k zásadnímu pokroku v oblasti polarizačních filtrů, který umožnil 

jejich průmyslovou výrobu a běžný prodej. To vedlo až k běžnému promítání obrazu na 

postříbřené plátno s použitím dvou projektorů s polarizačními filtry. Dokonce 

i v amatérských podmínkách byly potom k vidění zajímavé výsledky. Vše vyústilo 

v produkci pravých stereoskopických projektorů se dvěmi čočkami. 

V roce 1959 objevil dr. Bela Julesz stereogram náhodných bodů (random dot). Na první 

pohled v něm není žádná prostorová informace, ale mozek si dokáže prostor dotvořit. Tím 

bylo dokázáno, že vnímání prostorového obrazu není záležitostí očí, jak se dříve 

předpokládalo, ale našeho mozku. V roce 1979 představil Christopher W. Taylor první 

stereogram náhodných bodů v jediném obrázku. Tyto obrázky se později (v devadesátých 

letech dvacátého století) staly populární jako autostereogramy, k jejich prohlížení není 

potřeba stereoskop, postačí dvě oči. K jejich vytváření zásadně napomohly počítače. Na 

stereogramech náhodných bodů stojí mnoho testů, nejvíce jich lze nalézt ve vyčerpávající 

publikaci [2]. 

Ovšem od padesátých let minulého století postupně mizela produkce stereoskopických 

fotoaparátů. Spíše se vyhranily skupiny profesionálního charakteru, např. použití ve 

vojenství, fotogrammetrii, kinu IMAX. 

Dnes se stereoskopie uplatňuje například v robotice (strojové vidění) nebo v oblasti 

virtuální reality (simulátory). Existuje značné množství firem vyrábějící zatmívací brýle 

(Shutter Glasses) nebo helmy se dvěma malými obrazovkami. V počítači je produkování 

stereoskopických syntetických obrazů, zejména díky značnému pokroku na poli grafických 

akcelerátorů, relativně jednoduché. Také nastavení scény, kamer a zpětnou kontrolu 

správnosti lze provádět prakticky za běhu, výsledek změny parametrů je ihned vidět. 

V posledních dvou letech jsem zaznamenal snahu o komerční nasazení 

stereoskopického LCD displeje za dostupnou cenu od firem jako Sharp nebo Phillips. 
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Uživatel nepotřebuje žádné brýle, počítá se s určitou oblastí, kde se hlava nachází, tam je 

vnímán prostorový obraz. Naštěstí vzrůstá zájem u amatérů, což umožní komerční 

rozšíření. Mnoho lidí podomácku zkouší fotografování dvěma fotoaparáty. Proto je třeba 

se zmínit o postupech, které mají být dodrženy při snímání a následném zobrazování, aby 

nedocházelo k chybám. K tomu poslouží tato publikace. 
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3.  Jak oko funguje 

 

 
Lékařské aspekty stereoskopického vidění 

 
 

 

Někteří velcí učenci středověku hloubali i nad tím, proč nevidíme svět dvojitě, když 

máme dvě oči. Až Charles Whetstone plně vysvětlil, jak člověk dokáže spojit dvě 

monoskopické informace z obou očí a utvořit si prostorový vjem. Na stereogramech 

náhodných bodů bylo dokázáno, že fůze dvou obrazů z očí je záležitostí mozku. 

 

 

řasnaté těleso 

čočka 

duhovka 

bělima 

cévnatka 

sítnice 
rohovka 

sklivec 
zornice 

závěsný aparát čočky 
 

Obr. 3.1: Stavba lidského oka 

 

Prostorové vidění 

Většina zdravých lidí je vybavena schopností binokulárně vnímat prostor. Prostorové 

neboli stereoskopické vidění umožňuje syntetizovat hloubku z dvourozměrných obrazů 

promítaných na sítnice obou očí. Při ostření na určitý bod v prostoru se oči rovněž natočí 

tak, aby se jejich zorné osy v tomto bodě protínaly. Obraz nazíraného bodu se promítne do 

identického místa obou sítnic. Mozek pak dokáže spojit oba dva obrazy do jednoho 
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optického vjemu. Díky nerovinnému povrchu retiny (sítnice) existují ještě další identická 

místa. Množina bodů v prostoru, jejichž obrazy dopadají na identická místa na sítnicích, se 

označuje jako horopter. Jde o konkávní oblou plochu. Její tvar se mění se vzdáleností 

ostřeného bodu - zplošťuje se s přibývající vzdáleností. Pro zjednodušení lze horopter 

promítnout do horizontální roviny. Tím získáme Vieth-Müllerovu horopterovou kružnici. 

 

 

FL 

AP 

A 

F

B

L P

AL 
BL BP FP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2: Horopterová kružnice 

 

Jak je z obrázku vidět, kdybychom sítnice pro levé (L) a pravé (P) oko překryli, obrazy 

bodu F (fixační bod) budou splývat. Obdobné platí i pro body A a B, na které oko neostří, 

ale leží na horopterové kružnici. Tedy FL bude odpovídat FP, potom i AL ~ AP a BL ~ BP. 

Body ležící mimo horopter se nepromítají na identická místa obou sítnic. Pak říkáme že 

jejich obrazy na sítnicích mají příčnou disparaci (horizontální disparitu) - jsou disparátní 

(disparitní). Disparace bude tím větší, čím jsou body od horopteru vzdálenější. Pokud 

disparace překročí dvacet úhlových minut (20’), nedokáže již mozek spojit obrazy do 

jednoho zrakového vjemu a nastane dvojité vidění (diplopie). Pro obrazy s disparací menší 

než uvedená hodnota si dokáže mozek dopočítat třetí rozměr, tedy hloubku, ve které 

fixační bod leží. Takové body pak leží v takzvané Panumově oblasti, což je oblast kolem 

horopteru, kde ještě nedochází k diplopii. Mozek dokáže pracovat pouze s horizontální 

disparitou. V realitě nikdy (u zdravých jedinců) nedojde k tomu, aby dva korespondující 

body na sítnici měly i vertikální disparitu. 
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F

 horopter Panumova oblast 
(pokračuje přes 
celé zorné pole) 

 

Obr. 3.3: Panumova oblast 

 

Akomodace 

Ostření je zajištěno akomodací oční čočky, tedy čočka mění svůj tvar, aby se paprsky 

přicházející z ostřeného objektu promítly na sítnici. Pro blízké objekty se zmenší poloměr 

zakřivení (zvětší se optická mohutnost) a pro vzdálenější objekty naopak. Lidské oko je 

schopné ostřit na objekty vzdálené asi 10 cm a dále, přičemž u různých osob se tato 

hranice může lišit. Závisí také na stáří pozorovatele, kdy mezi čtyřicátým a padesátým 

rokem života většinou dochází k dramatickému nárůstu této minimální vzdálenosti. Pak 

hovoříme o stařeckém vidění (presbyopie). To je způsobeno ztrátou schopnosti čočky 

akomodovat. Světelné paprsky přicházející od předmětů dále než 6 m od pozorovatele 

vnikají do oka skoro rovnoběžné. Čočka má pak nejmenší optickou mohutnost – je 

oploštělá.  Přiblížení objektu do menší vzdálenosti než 6 m má za následek větší zakřivení 

čočky (optickou mohutnost) způsobené stahem ciliárního svalu v řasnatém tělese. 

 

Konvergence 

Očnicové svaly zajišťují pohyby očních bulev. Při sledování určitého předmětu dochází 

k mimovolním (automatickým) pohybům bulev. Při pohybu předmětu v zorném poli vlevo, 

vpravo, nahoru nebo dolů se vždy oči natočí stejným směrem a sledují tak předmět. Jde o 

konjugované pohyby očí (verse). Naproti tomu při disjunktivním pohybu očí (vergence), 

kdy se bulvy natáčejí symetricky v navzájem opačném pohybu, se musí předmět 

pohybovat v předozadním směru. Optické osy očí pak konvergují při pohledu na blízké 

předměty nebo jsou téměř paralelní při pohledu do dálky. Vždy platí, že pozorovaný 
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předmět se musí promítat na identická místa obou sítnic (tedy s nulovou disparitou), aby 

tak mozek mohl zajistit spojení do jednoho zrakového vjemu. 

Svaly zajišťující konvergenci a akomodaci jsou během života navyklé pracovat 

součinně. Proto když by měly  oči ostřit na jeden předmět a konvergovat na druhý, může 

nastat konflikt vedoucí až k bolestem. 

 

Vzdálenost očí 

Vzdálenost očí měříme jako vzdálenost jejich optických os. Každý člověk disponuje 

jinou hodnotou této interokulární separace. Může se pohybovat od 5 cm u menších až přes 

8 cm u vzrostlejších jedinců. Jako dobrý průměr všech možných hodnot se bere 

mezinárodní standard 63,5 mm. 

 

Ostrost zraková 

Zdravé oko je schopné od sebe rozlišit dva různé body, pokud jsou pozorovány 

s rozdílem alespoň jedné úhlové minuty (1’). Tento úhel budeme označovat jako 

rozlišovací mez oka. Výsledná zraková ostrost (visus) se pak udává jako poměr: 

 

D
dV =  

 

Kde d je vzdálenost, při které se předmět zobrazí na sítnici pod zorným úhlem 5’. Hodnota 

D je vzdálenost, na kterou je předmět bezchybně rozeznán pozorovatelem. Pokud je 

V menší než 1, ostrost zraková je oproti normálu snížená a daná osoba hůře vidí. Visus 

nám tedy udává jakousi kvalitu zraku. Nejčastěji se vyšetřuje pomocí Snellových optotypů, 

což jsou písmena, přičemž nejmenší detail písma (jako např. patka) se pozoruje právě pod 

zorným úhlem 1’. 
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4. Podněty hloubky 

 

 
Monokulární podněty zdůrazňující hloubku obrazu 

 

 

 

Nejen pomocí binokulární disparity vnímá člověk hloubku. Dokonce i jedním okem 

dokážeme určovat pozici objektů v prostoru, a to na základě několika podnětů. Ty se 

během našeho života učíme používat hlavně ze zkušenosti. Takové fenomény budeme 

nazývat monoskopické a také se podílejí velkou měrou na výsledném dojmu vnímané 

hloubky. Pokud nebudeme porušovat přirozené návyky, nebude se divák cítit při sledování 

stereoskopického obrazu zmatený, naopak prostorový dojem lze ještě umocnit (hlavně 

dobrým použitím perspektivy). Dodržováním následujících principů lze vnímání prostoru 

ve stereoskopických obrázcích divákovi ulehčit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1: Zdůraznění perspektivy 
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Perspektiva 

Perspektiva je nejdůležitější monoskopický podnět. Perspektiva umocňuje 

stereoskopické vnímání hloubky. Zdůraznit ji můžeme například volbou prvků snímku, kde 

linie objektů ubíhají do pozadí jako na obrázku 4.1. Pokud použijeme silnou perspektivu, 

budou stereoskopické obrázky vypadat hlubší. Také bude pro oko snazší je pozorovat. 

 

 

Osvětlení a stín 

Stínování je základní podnět poukazující na tvar objektu, stínování je jiné pro oblé a 

jiné pro ploché předměty. Ze stínu objektu lze mimo jiné vyvodit i směr, ze kterého světlo 

přichází. Také je možné vyvodit, v jaké pozici se předmět nachází vzhledem k podložce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.2:  Osvětlení a stín 

 

 

Relativní velikost 

Vyplývá z perspektivního vnímání prostoru. Přibližujeme-li se k objektu, vypadá větší a 

naopak, vzdalujeme-li se od něj, vypadá menší. Paměť nám pomáhá odhadnout hloubku 

objektů o známé velikosti. Také pokud se ve scéně nachází dva stejné objekty a jeden se 

jeví menší, znamená to, že bude od pozorovatele (kamery) dále. Pomocí relativní velikosti 

se dají dělat překvapivě kvalitní filmové triky, ještě dnes používané (např. filmové 

zpracování Pána Prstenů). Stereoskopické zobrazení by však onen trik odhalilo. 
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Obr.4.3:  Relativní velikost 

 

 

Vzájemná poloha 

Ze zkušenosti víme, že pokud nějaký objekt zakrývá druhý, pak první se nachází blíže k 

divákovi. Proto pokud chceme vytvořit dojem tělesa vystupujícího z displeje, nesmí dojít 

k rozporu mezi vnímanou polohou objektu v prostoru a okraji obrazovky. Tedy, ačkoliv 

podle stereoskopické informace je objekt před displejem, zákryt obrazu okrajem displeje 

nám říká něco jiného. Více se lze dozvědět v šesté kapitole o stereoskopickém 

zobrazování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.4:  Vzájemná poloha 
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Atmosférický vliv 

Díky oparu se snižuje viditelnost vzdálenějších objektů, ty pak vypadají jakoby 

zamlžené (viz obrázek 4.5). Často se hodně vzdálená místa jeví namodralá díky většímu 

rozptylu světla o modré vlnové délce. Například záběry hor jsou tímto známé. 

V počítačové grafice se často používá redukce kontrastu od kamery vzdálenějších objektů 

(viz obrázek 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.5: Atmosférický vliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.6: Depth cuing 
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Pohybová paralaxa 

Jedná se o zdánlivý rozdíl polohy pohybujícího se předmětu vzhledem k pozadí. Stejně 

rychle se pohybující objekty urazí jiné zdánlivé vzdálenosti (vzdálenosti v obraze), pokud 

se nacházejí v jiné „hloubce“. V obrázku 4.7 vidíme, že pro pozorovatele v jedoucím autě 

„ubíhají“ telegrafní sloupy rychleji než stromy nebo mraky na pozadí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.7: Pohybová paralaxa 

 

 

Tonalita 

Divák je ze zkušenosti zvyklý na tmavé popředí a světlé pozadí. Takže tmavší předměty 

jakoby vystupují do popředí ve světlém pozadí. Podobné účinky zajistí popředí tvořené 

převážně teplými odstíny barev (červené, žluté, oranžové tóny) na barevně chladném 

(modré, modrozelené, fialové tóny) pozadí. Podobně lze hovořit o sytých odstínech, neboť 

do dálky barvy jakoby blednou (až modrají – viz atmosférický vliv). 
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Obr.4.8: Teplé syté barvy v popředí
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5. Fotografický základ 

 

 
Pro pochopení práce s fotografickými termíny  

 
 

 

Dále uváděné vztahy platí pro ekvivalent kinofilmu šířky 35 mm, tedy políčko obrazu 

24 × 36 mm. V dnešní době digitálních fotoaparátů se většinou hodnoty ohniskových 

vzdáleností jejich objektivů uvádějí i v mírách kinofilmu. 

Ohnisková vzdálenost objektivu v je vzdálenost mezi hlavní rovinou a ohniskem 

objektivu (nebudu jí značit f, aby se nepletla s běžným označením clonového čísla ve 

fotografii). Hlavní rovina prochází středem čočky, kterou lze optickou soustavu objektivu 

nahradit. Záznamová vrstva je materiál zaznamenávající obraz, ať už film či CCD snímač. 

Na ohniskové vzdálenosti závisí obrazový úhel objektivu φ. Je to zorný úhel, pod kterým 

jsou vidět dva body ve scéně, které se promítají přesně na opačné konce úhlopříčky obrazu. 

 

v

ohnisko

záznamová vrstvahlavní rovina

φ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 5.1: Ohnisková vzdálenost a zorný úhel 
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 Lidské oko má běžně  zorný úhel 53°, což odpovídá zhruba objektivu s ohniskovou 

vzdáleností 41 mm. Pro objektivy se bere jako mezník obrazový úhel 46°. Nad touto 

hodnotou hovoříme o širokoúhlých objektivech, pod touto hodnotou o teleobjektivech 

(přibližujících). Uvedená hodnota 46° odpovídá 50 mm ohniskové vzdálenosti. Následující 

tabulka ukazuje tento vztah pro nejběžnější hodnoty ohniskových vzdáleností objektivů. 

 

ohnisková 

vzdál. (mm) 
20 29 35 50 80 135 180 300 

obrazový 

úhel 
93° 73° 63° 46° 30° 18° 14° 8° 

 

Tab. 5.1: Obrazové úhly běžných objektivů (ekvivalent kinofilmu) 

 

Pro stereoskopické snímání budeme také potřebovat pojem ostrosti, potažmo hloubku 

ostrosti obrazu. Přesné definice lze nalézt např. v [9], já se omezím na jednodušší  

vysvětlení. Objekty jsou ostré ve vzdálenosti, na níž je objektiv zaostřen. Pro objekty 

vzdálenější se jejich body zobrazí jako malé kroužky. Tyto tzv. rozptylové kroužky se 

zvětšují pro objekty vzdálenější v obou směrech (před i za) od ostřené vzdálenosti. V praxi 

udáváme ostrost fotografie jako velikost rozptylového kroužku. Fotografii pozorujeme asi 

ze vzdálenosti 35 cm. Pro minimální úhel 1’, který ještě oko dokáže rozlišit, vychází pro 

uvedenou vzdálenost velikost (průměr) bodu 0,1 mm. Menší detaily už oko nedokáže 

rozeznat, proto volíme pro fotografii základní velikost rozptylového kroužku 0,1 mm. Pro 

jiné formáty a pozorovací vzdálenosti se může rozptylový kroužek snadno dopočítat právě 

z minimálního pozorovacího úhlu pro oko ještě rozlišitelného. Příklad takové situace je 

vidět na obrázku 5.2. 
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1’ 

fotografie 

plakát 

35 cm 
 300 cm 

~ 1 mm 

1’ 

0,1 mm 

 

Obr. 5.2: Rozptylový kroužek 

 
Hloubka ostrosti je významná při snímání stereoskopického obrazu. Většinou chceme, 

aby byla ostrá celá scéna. Oko pak nemá konflikt s tím, že může zaostřit, ale vnímaný 

obraz je přesto neostrý. Hloubku ostrosti definujeme jako vzdálenost mezi nejbližším a 

nejvzdálenějším objektem, který se zobrazí ostře při fixovaném zaostření. Hodnota 

hloubky ostrosti závisí na několika faktorech objektivu: 

 

• Ohnisková vzdálenost – Větší hloubku ostrosti dosáhneme 

použitím širokoúhlých objektivů. 

• Clona – Čím menší je otvor clony (ale větší clonové číslo!), tím větší je 

hloubka ostrosti. Clonu si lze představit jako irisový kroužek. Svým 

stažením nebo roztažením reguluje množství světla vstupujícího do 

objektivu. 

• Zaostření – Při zaostření na větší vzdálenost bude hloubka ostrosti větší. 
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Následující tabulka obsahuje přibližné hodnoty hloubky ostrosti pro objektiv Jupiter 

37A f3,5 / 135mm: 

 

zaostření [m] clonové číslo [f] ostré od [m] ostré do [m] 

3,5 1,49 1,51 

11 1,47 1,54 1,5 

22 1,42 1,60 

8 4,8 5,7 
5 

22 4 7 

8 20 50 
30 

22 12 ∞ 

 

Tab. 5.2: Hloubka ostrosti objektivu f3,5 / 135 mm 

 
Pro představu ještě uvádím obdobné hodnoty pro objektiv Helios 44M-4, f2 / 58 mm, 

který má menší ohniskovou vzdálenost: 

 

zaostření [m] clonové číslo [f] ostré od [m] ostré do [m] 

8 1,3 1,8 
1,5 

16 1,1 2,3 

4 3,8 7 

11 2,6 15 5 

16 2,4 ∞ 

10 8 5 ∞ 

 

Tab. 5.3: Hloubka ostrosti pro objektiv  f2 / 58mm 

 

Uvedené hodnoty kinofilmových objektivů zřejmě odpovídají velikosti fotografie 

10 × 15 cm a pozorovací vzdálenosti 35 cm. Slouží vesměs pro představu závislosti 

různých nastavení objektivu na hloubce ostrosti. Pro konkrétní zobrazovací jednotku by se 

pak rozptylový kroužek bral jako velikost 1 pixelu, respektive více, pokud by jeho 

pozorovací úhel přesáhl 1’, menší hodnota nemá smysl. Pak by se dala určit i hloubka 

ostrosti. 
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6. Stereoskopické zobrazování 

 

 
Jak lze stereoskopický materiál prohlížet 

 
 

 

Stereoskop je zařízení, které dodává do každého oka obrázek pořízený z jiného úhlu 

pohledu (z jiné perspektivy), tím vzniká binokulární disparita a ta přímo souvisí se 

stereoskopickým viděním. 

Stereoskopický displej se od monoskopického liší ve schopnosti zobrazovat obrazovou 

paralaxu. Pokud nebude uvedeno jinak, vždy bude míněna horizontální paralaxa 

v obrazech pro levé a pravé oko, která vyvolává (horizontální) disparitu na sítnicích a ta, 

jak už bylo řečeno, poskytuje stereoskopický vjem. Paralaxa se nejlépe měří v délkových 

jednotkách (odečteme – změříme z displeje), ačkoli převedení na úhlové míry je vhodnější 

pro určení hranice diplopie nebo ještě okem rozlišitelného bodu. 

 

 

objekt vnímaný před displejem, 
ale je řezán svislým rámem (tj. při 
snímání nebyl celý v záběru a 
tudíž při zobrazení ho část chybí) 

objekt vnímán vystupující z displeje, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1: Konflikt rámu s hloubkou objektu 

nedochází ke kolizi s rámem 

divák 

stereoskopické okno 
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Rovina displeje se nazývá stereoskopické okno. Vertikální a horizontální hrany displeje 

budeme nazývat rám stereoskopického okna. Existuje určité doporučení, aby se celá scéna 

jevila jakoby za oknem. Nedojde potom k problémům, kdy by například objekty 

vystupující před okno byly řezány (zakryty) rámem okna. Došlo by ke konfliktu podnětu 

vzájemné polohy okna a vystupujících objektů se stereoskopickým podnětem 

zprostředkovaným paralaxou. Zkušenost nám totiž říká, že zakryté těleso (vystupující 

objekt) nemůže být blíž než to, které ho zakrývá (rám okna). Tento konflikt by vedl až 

k potlačení prostorového vjemu. Uvedenou situaci znázorňuje obrázek 5.1. 

Na paralaxe závisí, jak se bude jevit výsledný prostorový obraz. Pro pohodlné sledování 

by neměla být příliš veliká, tedy v závislosti na pozorovací vzdálenosti. Zdroj [6] 

doporučuje udržet paralaxu menší než 1,5°. Hranice pro dvojité vidění je ovšem již 20’. 

Nesmíme zapomenout, že oko ostří (akomoduje) vždy na displej, ale konverguje podle 

paralaxy v obraze! Naproti tomu v realitě oko konverguje na ostřený bod. Tento vztah 

akomodace a konvergence se děje mimovolně. Tím se vnímání prostoru ze 

stereoskopického displeje zásadně liší od způsobu, jakým vnímáme okolní prostředí. Při 

sledování stereoskopického obrazu tedy oční svaly musí pracovat jinak, než jsou zvyklé, 

což může vést až k nepohodlí diváka (bolesti očí, hlavy). Nepohodlí roste s rozdílem mezi 

zaostřením a konvergencí. Tento stav budeme nazývat rozbití akomodace a konvergence. 

Lze tedy říci, že při konstantní pozorovací vzdálenosti displeje nastává od určité mezní 

hodnoty paralaxy nežádoucí namáhání očí. Záleží ovšem na jedinci, někomu může dané 

nastavení vadit, jinému ne, někdo se může dokonce během pozorování vytrénovat. Proto je 

na místě uvést, že oči jsou do určité míry tolerantní a na leccos si zvyknou. Takže 

pamatujme, co vyhovuje jednomu, nemusí být pohodlné pro druhého, a snažme se vždy 

nastavit celou soustavu tak, aby vyhovovala co nejširšímu spektru pozorovatelů. 

Rozbití konvergence a akomodace klesá s pozorovací vzdáleností. Zřejmě oku nevadí 

při ostření na vzdálenější displej (než je třeba obrazovka počítače) ani velké hodnoty 

paralaxy. Svaly zajišťující akomodaci asi pracují v menší míře než na blízko, takže 

konvergence nezpůsobuje divákovi potíže. Například v zábavních parcích nebo v kinech 

IMAX můžeme pozorovat velké paralaxy. 

 

Rozlišujeme čtyři druhy paralaxy: 

• Nulová – Všechny body s nulovou paralaxou se budou jevit v rovině displeje, oči  

konvergují na displej (optické osy očí se protínají na displeji). 
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Obr. 6.1: Nulová paralaxa 

 

• Pozitivní – Objekt s pozitivní paralaxou se zobrazí v prostoru za displejem, oči 

konvergují až za ním. Je doporučeno, aby většina scén byla zobrazována takto. 

Nedojde k nejrůznějším konfliktům, které by mohly prostorový vjem rušit (bude 

vysvětleno dále). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.2: Pozitivní paralaxa 

 

• Pozitivní divergující – Pokud by měly oči divergovat (bod konvergence by se 

nacházel v prostoru za očima), dojde k bolestem očí, neboť očnicové svaly nejsou na 

divergenci zvyklé. V pozorování všedního světa nikdy k divergenci nedojde. 

Naopak, oči se snaží na ostřený objekt konvergovat. Proto se obrazům způsobujícím 

divergenci snažíme vyhýbat. 
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Obr. 6.2: Pozitivní divergující paralaxa 

 

• Negativní – Objekty s negativní paralaxou se zobrazí v prostoru před displejem. 

Většinou těžko zajišťujeme, aby objekt s negativní paralaxou nebyl řezán oknem 

pohledu, proto se doporučuje používat negativní paralaxu v opodstatněných 

případech. Více vadí zakrytí svislými hranami okna, než vodorovnými. Efektní jsou 

rychlé předozadní pohyby předmětů, třeba míčku jakoby letícího na diváka. Pokud 

se takový předmět nevyskytuje na displeji příliš dlouho, může mít i relativně velkou 

negativní paralaxu bez dopadu na komfort diváka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 6.4: Negativní paralaxa 

 

Pozorovací vzdálenost 

Pozorovací vzdálenost a velikost displeje spolu hodně souvisejí. Dá se snadno ověřit, že 

pokud stereoskopický obraz nastavíme na prohlížení na sedmnáctipalcovém monitoru 

z typické vzdálenosti půl metru, nemůžeme ho pozorovat ze stejné vzdálenosti na 

dvoumetrovém plátně. Minimálně hodnoty paralaxy by vzrostly na nepříjemnou míru. 

V žádném případě nesmí dojít k divergenci očí. Určitě by mělo být dodrženo pravidlo, že 

jeden pixel by neměl být vnímán pod větším úhlem než 1’, což je rozlišení oka. Jinak by se 
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jevil obraz jako hrubý. Pro bezproblémové prohlížení by také maximální paralaxa 

vyskytující se v obraze neměla mít více než 1,5°. Hrozilo by zbytečné namáhání očí, 

mozek by pak nemohl korespondující body spojit do jednoho optického vjemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L P

displej 

divák 

β

α 

d 

p 

Obr. 6.5: Pozorovací vzdálenost 

 

Na obrázku 6.5 je znázorněna situace při sledování stereoskopického displeje. Divák 

pozoruje ze vzdálenosti d pod úhlem α stereoskopický displej šířky w a výšky h, na kterém 

se vyskytuje maximální (absolutní) paralaxa p, která tvoří úhel β. Označme, že displej má 

hpx pixelů na výšku a wpx na šířku, každý tvaru čtverce o rozměru spx a předpokládejme 

hpx≤ wpx. Pro minimální pozorovací vzdálenost d tak, aby byl jeden pixel pozorován pod 

úhlem maximálně 1’ platí: 

 

d
s px

2
'5,0tan =  

px
px s

s
d *3400

'5,0tan2
≈= , 
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pxpx
px h

h
w
ws ==  a hcož uvádí i zdroj [5]. Je zřejmé, že px je vlastně počet řádek. Potom 

(horizontální) pozorovací úhel α bude mít maximální hodnotu 
60

pxw
≈α ° pro pozorování 

bez známek struktury pixelů. Pro úhel β platí: 

 

d
p

22
tan =

β  

d
p

2
arctan2=β  

 

Pro β=1,5° (doporučeno zdrojem [6]) vychází d ≈ 38*p, pro bezpečnější hodnotu β=20’ 

(hranice diplopie) vychází d ≈ 172*p. Tedy se vzrůstající vzdáleností očí od displeje může 

být v obraze větší absolutní paralaxa (měřeno v délkových mírách). Jinak řečeno, 

s narůstající pozorovací vzdáleností vzniká pro stejnou hodnotu paralaxy menší disparita 

na sítnici.  

Čím dále se divák od displeje nachází, tím také lépe oči snášejí rozdíl mezi akomodací a 

konvergencí. Rovněž dochází k nárůstu prostorového efektu (obraz se jeví hlubší), neboli 

pokud se ze 2 m jeví objekt 1 m před divákem, bude se ze 4 m jevit 2 m před ním. Objekt 

(celý obraz) se jakoby protáhne do hloubky ve stejném poměru. Jinými slovy pro 

vzdálenější diváky budou předměty „vylézat“ z displeje intenzivněji, hloubka obrazu bude 

přehnaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

displej 
h

2h
2d

Obr 3: Vnímaná hloubka 
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Vzájemná interference levého a pravého obrazu (crosstalk, ghosting) 

Na některých stereoskopických displejích se obrazy pro levé a pravé oko mohou 

navzájem ovlivňovat, respektive levé oko může vidět i trochu obrazu pro pravé oko. 

Tomuto stavu říkáme crosstalk nebo ghosting. Může nastat například pro systém s dvěma 

projektory a polarizačními filtry (ať na brýlích nebo projektorech), které nejsou dostatečně 

kvalitní nebo jsou špatně seřízené, tedy propouští i trochu světla opačné polarizace. 

Podobné problémy se vyskytují i u zatmívacích brýlí (shutter glasses). I kdyby LCD filtry 

plně zakryly obraz pro příslušné oko, bude se ještě projevovat setrvačnost monitoru. Každý 

běžný CRT monitor trpí určitým dosvitem. Tedy v okamžiku rozsvícení obrazu pro pravé 

oko ještě doznívá obraz pro levé. Je to způsobeno setrvačností fosforového barviva po 

rozsvícení pixelu elektronem (phosphor afterglow). Nejvíce tímto neduhem trpí zelené 

odstíny barev. Výsledný efekt je samozřejmě rušivý, prostorový efekt klesá a divák je 

zmatený, kde se stala chyba (v něm nebo v technice). 

Crosstalk lze eliminovat dokonalým seřízením polarizačních filtrů na projektorech, 

vhodné volbě brýlí – levá i pravá část musí propouštět jen světlo polarizované v příslušné 

rovině. Rovněž plátno nesmí rozbíjet polarizaci. Pro zatmívací brýle platí obdobné, LCD 

filtry nesmějí propouštět světlo v zavřeném stavu. Monitor by měl mít co nejmenší dosvit. 

Výsledek můžeme ovlivnit také snížením obnovovací frekvence nebo korekcí barev méně 

dozelena. Vždy platí, že ghosting bude více patrný při větších hodnotách paralaxy a ve více 

kontrastních obrázcích. 

Více o  problematice ghostingu nalezneme v [8]. 
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7. Stereoskopické snímání 

 

 
Nastínění procesu tvorby stereoskopického materiálu 

 
 

 

V této kapitole se dozvíme, co by měly stereoskopické obrazy splňovat a jak je snímat, 

aby je bylo možné korektně zobrazovat a nedocházelo ke zbytečnému zatěžování zraku 

diváků. 

 

Hloubka ostrosti 

Z fyziologie oka vyplývá, že obraz celé scény by měl být ostrý. Oko vždycky ostří na 

rovinu displeje. Pokud není zajištěna dostatečná hloubka ostrosti, oko chce přesto zaostřit, 

ale chybí mu ostré hrany, kterých by se „chytilo“. To může vést až k bolestem hlavy. 

V praxi občas nebude snadné udržet ostrost v celém záběru, ale vždy se budeme snažit o co 

možná největší hloubku ostrosti. V kapitole věnované fotografickým základům je zhruba 

vidět, jak toho docílíme. 

 

Vertikální paralaxa 

Pokud se korespondující body scény nezobrazí na stejném řádku, tj. nejsou posunuté jen 

horizontálně, ale i vertikálně, říkáme, že stereoskopický obraz obsahuje vertikální 

paralaxu. Nebylo prokázáno, že by se vertikální paralaxa podílela na zprostředkování 

prostorové informace. Naopak testované osoby vykazovaly bolesti očí, nejspíše proto, že 

oční svaly nejsou na takové pohyby stavěné. Proto by výsledné obrazy neměly obsahovat 

žádnou vertikální paralaxu. Pro snímání budeme používat dvě stejné kamery (fotoaparáty) 

a budeme hledat metody vedoucí k co možná nejlepším výsledkům bez vertikální paralaxy. 

Budeme hovořit o ose kamery ve smyslu optické osy jejího objektivu (přímka procházející 

středem objektivu). Na následujících metodách ukážeme jejich odolnost vůči vzniku 

vertikální paralaxy, také jejich výhody a nevýhody: 
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• osy kamer natočené k sobě (bod konvergence leží před objektivy) – používá se 

v opodstatněných případech 

 

 

objekt 

ω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.1: Kamery s osami natočenými k sobě 

 

• osy kamer rovnoběžné  (bod konvergence leží v nekonečnu) – doporučený postup 

snímání 

 

 b 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.2: Kamery s rovnoběžnými osami 

 

• osy kamer natočené od sebe (bod konvergence leží za objektivy) – nemá 

opodstatnění, nepoužívá se 

 

Osy kamer natočené k sobě (toe-in method): 

Pokud přirovnáme kamery k očím, první myšlenka, která při pořizování 

stereoskopických snímků vyvstane, je konvergovat kamery k sobě přesně tak jako oči, tedy 
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na ostřený objekt (viz obr. 7.2). Problém ale nastane při prohlížení. Nemůžeme diváka 

donutit, aby se díval pouze na ostřený objekt. Respektive nelze zajistit zpětnou vazbu od 

diváka k nastavení kamer, tedy podle konvergence očí diváka konvergovat i kamery. Další 

problém vyplývá z tvaru sítnice a záznamové vrstvy. Protože je film nebo CCD snímač 

rovinný (na rozdíl od sítnice), vznikne v takto pořízeném snímku velká vertikální paralaxa. 

 
A 

L P 

ω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

levý obraz pravý obraz 

AL AP r 
 

 

 

 

 

 

Obr.7.3: Vertikální paralaxa při konvergujících kamerách 

 

V obrázku 7.3 je znázorněna situace, kdy kamery s konvergujícími osami snímají 

svislou plochu (desku). Obrazy bodu A neleží na stejné horizontále a tudíž je mezi nimi 

vertikální paralaxa velikosti r. 

Vertikální paralaxa roste s velikostí úhlu os kamer ω. Jestliže potřebujeme snímat velmi 

blízký objekt (makrofotografie) a nelze zmenšit vzdálenost mezi kamerami, je natočení os 

možné. Není ale vhodné takto snímat více objektů ani velkou hloubku scény, kde v dálce 

by bylo zřejmé zkreslení způsobené natočením kamer. Příkladem může být objekt 

před jednobarevným pozadím, na kterém by sice vznikla paralaxa, ale oko by jí 

nezaznamenalo díky stejné barvě všech bodů pozadí (viz obr. 7.4) Vždy je nutné 

pamatovat na tvorbu vertikální paralaxy v obrazu snímaného objektu. 
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Doporučení tedy zní nepoužívat popsanou metodu, ale spíše snímat scénu kamerami 

s rovnoběžnými osami, kde vertikální paralaxa nevzniká. 

 

 
 

Obr.7.4: Příklad snímání jednoho objektu s jednoduchým pozadím (syntetická scéna) 

 

Osy kamer rovnoběžné (parallel axes method): 

Pro tuto metodu budeme předpokládat, že osy kamery jsou paralelní a jsou od sebe 

vzdálené b, jako na obrázku 7.2. Tedy, pokud bychom imaginárně jednu kameru posunuli 

o vzdálenost b k druhé, osy kamer splynou. Každá kamera potom „vidí“ jinou část scény - 

snímá z jiné perspektivy. Právě vzdálenost kamer určuje výslednou paralaxu a potažmo 

sílu stereoskopického efektu. Použitím této techniky nevzniká v obrazech vertikální 

paralaxa, jen horizontální. V dalším textu se budeme snažit určit hodnotu paralaxy ze 

známých veličin jako je ohnisková vzdálenost objektivů nebo rozestup kamer (resp. os 

jejich objektivů). Nejdříve se podíváme na situaci při snímání, jak se promítá obraz na 

záznamovou vrstvu: 
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Obr. 7.5: Záznam obrazu pomocí rovnoběžných kamer 
1 Soustava čoček objektivu symbolizovaná jednou čočkou 
2 Záznamová média, například filmy nebo CCD snímače 

 

Obrázek 7.5 znázorňuje scénu, kde nejbližší objekt N se nachází ve vzdálenosti aN a 

nejvzdálenější F leží v nekonečnu (aF = ∞), měřeno od čoček kamer. Rozestup 

(vzdálenost) obrazů korespondujících bodů mezi levým a pravým záznamovým médiem 

(snímačem) označme d  respektive dN F pro nejbližší resp. nejvzdálenější bod. Je jasné, že 

obrazy nejbližšího a nejvzdálenějšího bodu budou vytvářet mezní hodnoty paralaxy o 

hodnotě Δ = dF – dN (měřeno na snímačích). Existuje doporučení, aby poměr mezi 

rozestupem os kamer a vzdáleností nejbližšího objektu od kamer byla v poměru 1:30 

(některé zdroje uvádí „bezpečnější“ hodnotu 1:50). To platí pro objektivy s ohniskovou 

vzdáleností zhruba rovnající se úhlopříčce snímače (u kinofilmu zhruba 43 mm). Tento 

jednoduchý, snadno zapamatovatelný a užitečný vztah odvodíme podrobněji: 
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2tan2
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== ϕZ obrázku 7.5 plyne , 
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Ale vzdálenost obrazů aI v kameře se těžce určuje, proto použijeme zobrazovací rovnici 

čočky: 

 

SI ava
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−= , kde v je ohnisková vzdálenost. 
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Víme, že  nabývá hodnoty nejvýše 1. Tento člen můžeme i zanedbat, 

protože  a tedy odečtení maximálně 1 od 
v

aNvaN >>  výsledek tolik nezkreslí. Konečně 

dostáváme pro rozestup kamer: 

 

)1( −Δ=
v

a
b N  

 

Tedy při určování rozestupu kamer bereme v potaz pouze vzdálenost nejbližšího bodu, 

nejvzdálenější bod se nám do vztahu nepromítne, závisí na hloubce ostrosti. Ohnisková 

vzdálenost je parametr kamery a platí, že pro větší ohniskové vzdálenosti musí klesat 

rozestup kamer při stejně vzdáleném nejbližším objektu a zachování únosné hodnoty 

paralaxy. V terénu se postupuje při určování následovně: předem stanovíme maximální 

hodnotu paralaxy (lze dopočíst podle velikosti displeje, pozorovací vzdálenosti a velikosti 

snímače), vložíme vzdálenost nejbližšího bodu, ohniskovou vzdálenost objektivu známe a 

spočteme tak rozestup kamer, který posléze nastavíme  fyzicky. 

Pro hodnotu Δ = 1,4 mm na snímači a kinofilmový objektiv s ohniskovou vzdáleností 

43 mm vychází pro nejbližší bod ve vzdálenosti 2 m rozestup kamer 64 mm (zhruba 
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odpovídá vzdálenosti očí). Ten splňuje předchozí poučku „1:30“ a přitom paralaxa 

nepřesáhne 4 % šířky snímače. 

 

L P 
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dstrom 
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Obr. 7.6: Situace na snímačích a následné překrytí 

 

Na obrázku 7.6 je příklad stereoskopického snímání scény dvěma kamerami, jak 

vypadají obrazy na levém a pravém snímači a také překrytí obrazů pro kontrolu paralaxy. 

Obraz blízkého objektu (strom) bude na levém snímači u pravé strany, na pravém u levé 

strany. A to vždy blíže příslušné strany než vzdálený objekt (mrak). Kdybychom snímače 
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překryli, byla by vidět paralaxa mezi korespondujícími body objektů. Pro korektní 

prohlížení se musí provést jejich vzájemný posun. Jedná se vlastně o konvergenci, jen s tím 

rozdílem, že u paralelních os se neprovádí rotací nýbrž posunem. Pokud bychom chtěli 

zobrazovat strom v hloubce roviny displeje, vzájemně posuneme obrazy o Δ = dstrom – dmrak 

ve smyslu předchozího značení1. Pak bude mít strom nulovou paralaxu, bude se jevit 

v rovině displeje a mrak bude mít pozitivní paralaxu Δ a bude se tedy jevit dál (hlouběji). 

Je samozřejmě možné posunout obrazy o menší hodnotu, pak by mohl strom „vystupovat“ 

z displeje2. 

 

 

 

 

 

 

obraz pro pravé oko obraz pro levé oko 

 

Obr. 7.7: Posun při zobrazení - strom v rovině displeje, mrak hlouběji 

 

Uvedený příklad pro názornost obsahuje samozřejmě nadměrné hodnoty paralaxy, 

v praxi by neměla pozorovaná paralaxa přesáhnout 1,5° (φ ≤ 75’). Absolutní maximální 

paralaxu na displeji lze jednoduše přepočíst z poměru velikosti displeje oproti velikosti 

snímače (zvětšení obrazu M):  p = M*Δ. 

  

Shrnutí 

Doporučuji držet se pravidla, aby celou scénu vnímal divák za stereoskopickým oknem. 

Nenastanou konflikty se vzájemnou pozicí okna a stereoskopického obrazu. Občas je těžké 

udržet dostatečně malé hodnoty (pozitivní) paralaxy, proto je možné nechat některým 

objektům i negativní paralaxu. Tím dojde k rozložení její hodnoty kolem nuly a menšímu 

namáhání očí (např. pro velké pozorovací úhly). Spíše ale doporučuji hlídat si maximální 

paralaxu snížením rozestupu kamer a použitím objektivů s menší ohniskovou vzdáleností. 

Tím dojde i k zdůraznění perspektivy a stereoskopický vjem bude intenzivnější. Čím menší 

budou hodnoty paralaxy, tím menší bude i vliv ghostingu. Také nedojde tak snadno 

                                                 
1 Tedy d  bereme pro nejvzdálenější bod mraku a dmrak strom pro nejbližší bod stromu, v obou případech podle 
vzdálenosti od objektivu. 
2 Nesmíme zapomenout na konflikty s ostatními podněty hloubky – viz kapitola 4. 
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k rozbití vztahu konvergence – akomodace. Pro pozorovací vzdálenosti od 6 m dále by se 

tento jev neměl vyskytovat v takové míře, aby se oči nadměrně namáhaly. 

V praxi je nutné kalibrovat kamery vzhledem k půdorysu (paralelní osy) i bokorysu (osy 

splývají, čočky kamer se překrývají), kamery musí být ve stejné výšce a musí mít stejné 

objektivy, resp. stejné ohniskové vzdálenosti objektivů. Rovněž rozdíl barevnosti, 

kontrastu a jasu by měl být co nejmenší, ačkoliv oko je k posledně zmiňovanému problému 

celkem tolerantní. 
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8. Experimenty 

 

 
Pokusy ověřující předešlé úvahy 

 
 

 

Moje vůbec první stereoskopické video jsem natáčel na dvou rozdílných kamerách 

(blíže neurčené Sony Digital8 a Sony Hi8) bez jakéhokoliv detailnějšího nastavení. Jen 

jsem s velkým nadšením položil kamery vedle sebe, zhruba zkontroloval šířku záběru 

(každá měla jiný objektiv – ohniskovou vzdálenost) a spustil nahrávání. Po barevné 

korekci a časové synchronizaci obou videosekvencí jsem kvalitu výsledného efektu 

ověřoval na zatmívacích brýlích. Ač se jednalo o naprosto  naivní nastavení kamer, byl 

pozorován jakýsi stereoskopický efekt, ale obrazy vykazovaly mnoho nepatřičností. 

Zejména obsahovaly velké hodnoty paralaxy, i vertikální, a po delším sledování záznamu 

bolely oči. Stereoskopický vjem se tedy dostavil a bylo zřejmé, že s lepším přístupem se dá 

dosáhnout zajímavých výsledků. 

Poslední a nejzdařilejší pokusy jsem prováděl se speciálním stativem pro dvě zařízení 

osazeným dvěma stejnými kamerami  typu Canon XM2. Jedná se o digitální kamery 

snímající do formátu DV v rozlišení 720 × 576 bodů a nabízejí možnost záznamu celého 

snímku najednou (bez prokládání řádků). Velikost úhlopříčky každého ze tří CCD snímačů 

je 
4
1  palce, tedy asi 6,4 mm. Rozsah ohniskových vzdáleností sahá od 4,2 mm po 84 mm. 

Po přepočtu na kinofilm jsou to hodnoty 39,5 mm až 790 mm. Stativ umožňuje montáž 

kamer vedle sebe v minimální vzdálenosti 15 cm s možností rozšířit rozestup až na 55 cm. 

Nabízí možnost natočení os kamer k sobě prakticky po celém úhlu 360° a také možnost 

vertikálního a horizontálního vyvážení. Prakticky veškeré pokusy jsem prováděl 

s nejmenší ohniskovou vzdáleností 39,5 mm (po přepočtu na kinofilm), tedy minimální 

transfokace. Nepodařilo se zajistit jinou transfokaci, naprosto shodnou u obou kamer. Také 

všechny pokusy byly prováděny s rozestupem kamer nejmenší hodnoty, tedy 15 cm. I tato 
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hodnota se nakonec ukázala jako poměrně velká. Pro uvedenou nejmenší ohniskovou 

vzdálenost by rozestup mohl být klidně poloviční, tedy 7-8 cm. 

 

 
 

Obr. 8.1: Stativ pro dvě kamery osazený tandemem Canon XM2 

 

Displej sloužící k prohlížení a kontrole výsledků se skládal ze dvou dataprojektorů 

Christie Vivid LX33 s rozlišením 1024 × 768 obrazových bodů (XGA). Promítáno bylo 

přes zrcadlo zpětnou projekcí na plátno o rozměrech 2 × 1,5 m. Oba projektory byly 

opatřeny polarizačním filtrem s navzájem kolmou rovinou polarizace, divák si pak nasadil 

polarizační brýle s odpovídajícím smyslem polarizace. Každé oko tedy vidělo obraz pro 

něj určený. Musím poznamenat, že oddělení obrazů bylo skutečně kvalitní, docházelo jen 

k neznatelnému ghostingu. Uvedený systém je znázorněn v příloze A. 

Sekundárně jsem prováděl kontrolu pomocí zatmívacích brýlí značky eDimensional na 

počítačovém monitoru s trinitronovou maskou při rozlišení 1024 × 768 pixelů a 

obnovovací frekvenci 150 Hz. Synchronně s touto frekvencí zatmívaly brýle svou levou a 

pravou část tak, jak se na obrazovce střídaly obrazy pro pravé a levé oko. Obrazovka tedy 
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poskytovala dostatečných 75 Hz pro každé oko a obraz neblikal, docházelo však k velmi 

výraznému ghostingu. Zařízení ilustruje obrázek 8.2. 

 

 
 

Obr. 8.2: Brýle eDimensional 

 

Nyní se zaměřím na popis různého nastavení kamer a vliv některých jevů v obraze na 

výsledný prostorový vjem. Testovací videa nalezne čtenář na přiloženém DVD, vždy 

v adresáři, jehož název je uveden na konci podkapitoly za symbolem . 

 

 

Prokládání řádků (interlacing) 

Televizní vysílání v normě PAL pracuje s 50 půlsnímky za sekundu kvůli potlačení 

blikání obrazu díky nízké obnovovací frekvenci obrazovek. Snímková frekvence je sice 25 

snímků za sekundu, ale složením dvou po sobě jdoucích půlsnímků nemusíme dostat 

snímek plný. Nejdříve se totiž zobrazí liché řádky a po 
50
1  s sudé řádky. Pokud sekvence 

obsahuje horizontálně se pohybující předměty, dojde k obrazovým artefaktům. 

Půlsnímkování se provádí již při záznamu (v kameře). 

Prohlížení videosekvencí probíhalo na zařízeních zobrazujících celý snímek (monitor 

počítače, projekční plátno). Testy jasně ukázaly, že stereoskopický materiál natočený 

prokládáním řádků pak vytváří artefakty, které oko zachytí jako rušivé. Při snaze mozku 

spojit korespondující body do jednoho optického vjemu se půlsnímky promítnou do 
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výsledného tvaru snímaného objektu. Pokud se objekt pohybuje, jeví se jakoby „zubatý“ a 

špatně dochází k fúzi obrazů z obou očí. Nepomohl ani kvalitní algoritmus na odstranění 

prokládání (deinterlacing), obraz se rozmaže a problém se jen zmírní. Jasné doporučení 

tedy zní: natáčet pokud možno v režimu celého snímku, prokládání je nežádoucí.  

 interlace 

 

Časový posuv levého obrazu oproti pravému: 

Protože nejsou elektroniky kamer propojeny, může se stát, že začnou nahrávat s jistým 

časovým posunem. Tento posun levého obrazu oproti pravému lze při střihu korigovat po 

jednom snímku. Ve výsledku maximální časová hodnota, kterou se nepodaří korigovat je 

délka poloviny snímku, což odpovídá 
50
1  sekundy pro záznam v normě PAL. Rovněž při 

nahrávání (grabování) videa do počítače může dojít k výpadku snímku (dropout), což lze 

ale dodatečně opravit. Problém by nastal, pokud by k výpadku došlo při přímém přenosu. 

Na testech bylo prokázáno, že výpadek jednoho a více snímků je pro oko velmi rušivý, 

zvláště pokud se jedná o dynamické scény (s pohybem objektů či kamer). Z testů rovněž 

vyplývá, že špatnou synchronizaci v délce poloviny snímku oči „tuší“, tedy je těžké říci, 

kde problém nastal. Ten je zřejmý až při zastavení a kontrole na stojícím obraze. Platí, že 

čím rychleji se objekty ve scéně pohybují, tím znatelnější je vliv časového posunu mezi 

snímky. Pokud se objekty pohybují v obraze vertikálně, dochází vlivem asynchronních 

snímků k tvorbě vertikální paralaxy, která je pro oko zvlášť rušivá. Ověření probíhalo i na 

renderované sekvenci, kde šlo nastavit sladění levé a pravé sekvence (začátek animace) 

s přesností 
4800

1  s (0,2 ms). 

Ideální by bylo spojit elektroniky kamer, aby se v okamžiku začátku nahrávání jedné 

spustila i druhá. Další možnost nabízí ovládání obou kamer současně pomocí počítače. Je 

vyzkoušeno, že přes rozhraní IEEE 1394 lze u kamery zapnout nahrávání, používat 

transfokátor a ostření. Je třeba dalšího výzkumu v této oblasti. Nicméně porušení 

synchronizace kolem 
100

1
50
11 s oku příliš nevadí , rušivý vliv stoupá až k hodnotě  s, nad 

kterou lze vhodným střihem sekvence sladit.  

 synchro 

 

                                                 
1 Jistě se najdou zásadnější problémy, např. přehnaná hodnota paralaxy. 
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1

60
Obr. 8.3: Časově asynchronní snímky ( s), zřejmé např. na válci (pravý více ohnutý) 

 

Toe-in metoda a vertikální paralaxa 

Testování vlivu natočení kamer na výslednou paralaxu v obraze přineslo očekávané 

výsledky. Čím větší úhel kamery svírají, tím větší hodnoty vertikální paralaxy lze v obraze 

detekovat. Na renderované sekvenci je možné si ověřit limitní hodnoty. Scéna zobrazuje 

shluk meteoritů, přičemž nejdříve se zvětšuje úhel stočení os kamer a poté se ještě mění 

jejich rozestup a vzdálenost fixačního bodu. 

Aby byly u snímané scény kamery co nejblíže u sebe, položil jsem je na stůl bez stativu. 

Nejdříve ležely osy objektivů paralelně ve vzdálenosti 10 cm a poté jsem provedl jejich 

otočení tak, že svíraly úhel 15°. Hodnoty paralaxy se zvětšovaly se vzdáleností od bodu 

konvergence (cca. 40 cm od kamery), a to jak horizontální, tak vertikální. 

Z testů vyplývá, že jakékoliv natočení os kamer se negativně promítne v hodnotách 

paralaxy. Pokud bychom chtěli dodržet určité hodnoty (např. 1,5° pro horizontální), museli 

bychom snížit hloubku scény – od jisté vzdálenosti by paralaxa hodnoty přesáhla, na 

horizontu by byla největší. Testy potvrdily, že metoda je vhodná nejvýše pro malé scény 

pro cca. 1 až 2 objekty, kdy lze v hloubce kolem nich (řádově velikosti objektů) udržet 

paralaxu v požadovaných mezích.  

 toein 

 

Negativní paralaxa 

Chtěl jsem ověřit, jeslti lze docílit vizuálního efektu vystoupení objektu z displeje 

s paralelními osami kamer. Prováděl jsem testování s kamerami Canon XM2 paralelně ve 

vzdálenosti 15 cm od sebe. Jako nejbližší bod jsem bral vzdálenost 5 m od kamer, podle 

toho jsem pak upravoval posunutí levého a pravého obrazu vůči sobě (nulová paralaxa 
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v uvedené vzdálenosti). Objekt kulového tvaru byl zavěšen na provázku a pohyboval se 

kývavými pohyby k a od kamery, nejblíže 2m a nejdále 4m. Nedošlo tak k zakrytí objektu 

rámem okna. Výsledný efekt nebyl dostatečně kvalitní, negativní paralaxa dosahuje až 

10 % šířky displeje, což je příliš velká hodnota. Oči se zbytečně namáhají a nedojde k fúzi 

korespondujících bodů. 

Při zakrytí objektu rámem bylo ověřeno potlačení stereoskopického efektu, pokud má 

objekt negativní paralaxu. Opravdu při kolizi se svislými hranami rámu bylo utlumení 

stereoskopického vjemu větší, než při kolizi s vodorovnými hranami, jak bylo zmíněno 

v kapitole 4 a 7. 

Další sekvence se snažila ukázat na rychle se pohybujícím předmětu k divákovi, jestli 

velké hodnoty negativní paralaxy po krátký čas (cca. 1 s) nevadí. Snažil jsem se holí 

„píchnout“ mezi kamery. Ani takto se mi nepodařilo dosáhnout požadovaného efektu. 

Divák sice tuší, že hůl má být před plátnem, ale výsledek stejně není přesvědčivý.  

 negparalax 

 

Střih 

Snímal jsem paralelními kamerami, první záběr s hloubkou scény asi 3-7 m, druhý 

záběr 3-15 m. Oba jsem napojil ostrým střihem za sebou a opakoval přehrávání ve smyčce.  

Oči tak musely měnit konvergenci, nejdřív z bližších objektů na vzdálenější, poté naopak. 

Zaznamenal jsem větší ochotu oka konvergovat při střihu z hlubší scény do mělčí. Jinými 

slovy, oči vynaložily více úsilí při konvergenci z bližšího bodu na vzdálenější. Tyto obtíže 

bych označil jako méně významné. 

Při střihu stereoskopického materiálu by se mělo pamatovat i na vytvořenou hloubku 

obrazu. Měla by se nechat divákovi dostatečná doba na změnu konvergence, zejména při 

nárůstu hloubky a ostrém střihu.  

 strih 

 
Prolínačka 

Slovo „prolínačka“ se používá pro plynulé složení (přechod) dvou záběrů prolnutím do 

sebe. Jeden záběr doznívá a druhý začíná. Zdůrazní se tak jejich souvislost. 

Při experimentování s tímto efektem jsem dospěl k závěru, že pro stereoskopickou 

sekvenci není vhodný. Nepodařilo se mi dosáhnout pěkného napojení s žádnými scénami. 

Oko má problémy odlišit hloubky v prolínajících se úsecích a výsledek se jeví plochý až 

rozmazaný. 
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Efekty typu „stíračka“ apod. jsou pro stereoskopický materiál prakticky nepoužitelné. 

Jedna scéna jakoby vytlačí druhou, tedy v jednom okamžiku máme vedle sebe dvě scény, u 

kterých oči musejí pracovat s hloubkou, což nepůsobí dobře. Naopak efekt „stmívačka / 

roztmívačka“ oku nevadí. Dochází jen ke změně jasu a nemění se hloubka. 

 efekty 

 

Shrnutí 

Pokusy naznačují problémy s hodnotami paralaxy. I při použití paralelních kamer jsem 

nedosáhl optimálních hodnot, připisuji to velké vzdálenosti mezi kamerami. Renderované 

scény s mnohem menším rozestupem kamer (anim_ok.avi) vypadají lépe, respektive oči 

nejsou tolik namáhány. Jsou dvě možnosti: snímat z větší vzdálenosti (nejbližší bod scény 

oddálit) nebo přiblížit kamery k sobě. Menší vzdálenosti objektivů by šlo dosáhnout 

například montáží kamer nad sebe, repektive jedna kamera by byla otočená vzhůru oproti 

druhé, viz obrázek 8.4. Otočení lze lehce softwarově korigovat. S paralelním nastavením 

kamer není problém s vertikální paralaxou mimo zmíněných případů s asynchronními 

snímky. 

Natočení os kamer k sobě nedoporučuji, pouze v případech, kdy nejdou objektivy 

kamer více přiblížit k sobě paralelní metodou. Vzdálenost mezi nejbližším a 

nejvzdálenějším bodem scény nesmí být velká a musí zhruba odpovídat rozměrům 

zachytávaného objektu. Jedním takovým oborem je makrofotografie. 

 

pravá kamera obráceně levá kamera 

stativ

rám

 
 

Obr.8.4: Alternativní montáž kamer 
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9. Postupy 

 

 
Praktické zkušenosti s hardwarem a softwarem 

 
 

 

Kalibrace kamer 

Vzhledem k nepřesnostem ve stativu kamer je nutné zjišťovat, jestli jsou osy kamer 

paralelní, z obrazového výstupu. Nejlepší je kontrolovat nastavení před každým začátkem 

natáčení. 

 

scéna 

b 

L 

b 

P 
kamery 

A B 

 
 

Obr. 9.1: Paralelní kalibrace kamer 

 

Pokud je rozestup kamer b, musí se tato vzdálenost objevit i ve scéně. Před kalibrací 

jsou nám známy body A a B a úsečka AB délky b (lze např. nakreslit na budovu). Proto, 

pokud bychom viděli bod A přesně ve středu obrazu levé kamery a bod B ve středu obrazu 

pravé kamery, osy kamer by byly paralelní.  
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V praxi nám postačí, pokud budeme nějaký vzdálený objekt (např. horizont 10 km 

daleko) pozorovat v hledáčku kamery a oba obrazy se budou jevit totožné. Úsečka AB by 

v tomto případě nebyla rozlišitelná (nulová zdánlivá velikost) a tudíž obrazy z levé a pravé 

kamery by splynuly. Toto lze velmi rychle provádět v terénu při maximální transfokaci. 

Rozdíl 1 pixelu pak nehraje na velké vzdálenosti takovou roli. Dá se pak říci, že kamery 

jsou konvergovány minimálně na vzdálený bod (horizont) a tedy je lze označit pro menší 

vzdálenosti za paralelní. 

 

Přenos do počítače a zpracování 

Přenos z digitální kamery je dnes triviální záležitostí, stačí jí připojit přes rozhraní 

IEEE 1394 (FireWire) a použít jednoduchý program na přenos dat z kamery do počítače. 

Postup zde nebudu rozebírat. Zajímavější je, jak lze oba obrazy synchronizovat, spojit, 

upravit a uchovávat. Uvedu některé programy, které jsem používal při pokusech. 

Naprosto vynikající program pro tvorbu stereoskopických videosekvencí je volný 

(freeware) program StereoMovie Maker [11]. Nabízí mnoho možností práce se vstupními 

soubory a výstupním formátem. V hlavním okně jsou levé a pravé zdrojové video a pod 

nimi jejich složení. Spodní lišta programu umožňuje především vzájemný posun a tedy i 

volbu roviny s nulovou paralaxou (displej). Ve složeném pohledu pak krásně vidíme 

výslednou paralaxu. Nebo se lze přepnout do pohledu pro anaglyfický výstup, chromakey 

nebo prokládaného módu a rovnou kontrolovat výsledek. Tím se dostávám k možnostem 

výstupního formátu. Ty jsou poměrně bohaté. Od nejkvalitnějšího výstupu „nad sebou“ 

nebo „vedle sebe“ přes anaglyfické formáty až po chromakey. Spolu s mnoha dílčími 

nastaveními si lze vybrat nejlépe vyhovující formát. Pro bližší vysvětlení těchto formátů 

lze nahlédnout do nápovědy programu, kde je autor pěkně vysvětluje. Videa lze 

samozřejmě i časově synchronizovat. 

 

 

P L 
 

 

 

 

 

Obr. 9.2 Formát obrazu vedle sebe 
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Program poskytuje kompletní prostředky pro spojení sekvencí ze dvou kamer. Výsledné 

video jde uložit ve formátu AVI ve volitelné kompresi dle nainstalovaných kodeků. 

Doporučuji ukládání v plném formátu, tedy dvě videa vedle sebe nebo nad sebou. 

Nedochází ke ztrátě informace jako např. u anaglyfu a vždycky lze takto složenou sekvenci 

na jiný formát převést. Osobně preferuji formát „levé vlevo, pravé v pravo“, jako na 

obrázku 9.2. Výsledné video má pak stejnou výšku a dvojnásobnou šířku oproti obrazu 

z jedné kamery. 

 

 
 

Obr. 9.3: Okno programu StereoMovie Maker 

 

Další užitečný program Stereoscopic Player [12] slouží pro přehrávání stereoskopického 

videa. Umožňuje rovněž několik vstupních formátů a hlavně bohatou nabídku metod 

zobrazení, viz obrázek 9.4. Například umožní při přehrávání přepočet z plného formátu do 

anaglyfického. To je zvláště šikovné, pokud čtenář nevlastní žádné opravdové 

stereoskopické zobrazovací zařízení jako jsou dva projektory. Anaglyfické brýle jsou dnes 

opravdu levné (asi 1€). Program také spolupracuje s ovladači pro grafické karty značky 
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nVidia a umožní snadno použít běžné zatmívací brýle. Vykreslování přes OpenGL za 

použití čtyř vyrovnávacích pamětí (quad buffered OpenGL) se zase hodí pro profesionální 

grafické karty ve spojení se zmíněnými brýlemi. Poznamenal bych rovněž možnost změny 

paralaxy za běhu videa a to jak horizontální, tak vertikální. Dají se pak zkoumat pro diváka 

ještě přijatelné hodnoty. 

 

 

Obr. 9.4: Okno programu Stereoscopic Player 

 

Na konec jsem si nechal mocný nástroj AviSynth [13]. Jedná se o tzv. frameserver. Po 

načtení vstupního skriptu v aplikaci, která pracuje se soubory AVI, se spustí jádro 

AviSynthu. Ten vezme vstupní video, provede na něm ve skriptu definované akce a vrací 

postupně aplikaci výsledné snímky. Umožňuje tak například nelineární editaci. Nabídka 

funkcí je opravdu bohatá. Pro naše účely bude stačit několik základních. Následující řádky 

ukazují „slepení“ dvou vstupních sekvencí vedle sebe jako na obrázku 9.2 pomocí funkce 

StackHorizontal. Protože pravé video začíná o 423 snímků dříve než levé (1. snímek 

levého videa odpovídá 423. snímku pravého videa), provede se jeho oříznutí zepředu: 
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l=avisource("leva.avi") 

r=avisource("prava.avi").trim(423,0) 

stackhorizontal(l, r) 
 

Užitečné může být i ořezávání pro vzájemný posun snímků. Následující příkaz provede 

oříznutí zleva a shora - pravá část za 640 pixely se odřízne a spodní část pod 480 pixely 

také: 

 
r=crop(r,0,0,640,480) 

 

Slepení dvou snímků pomocí funkce StackHorizontal se hodí k okamžitému prohlížení 

sekvencí z kamery, stačí je synchronizovat pomocí Trim. Nemusí se tedy převádět a 

komprimovat např. v StereoMovie Makeru, ale skript lze rovnou otevřít v přehrávači. 

 To byly jen některé z funkcí, které AviSynth nabízí. Jedná se skutečně o univerzální 

nástroj, určitě se hodí ho alespoň zčásti ovládat. Při editaci videa umožňuje elegantní 

řešení některých problémů. 

 
1Astronomický odhad úhlu

Užitečný postup určení úhlové velikosti objektu znázorňuje obrázek 9.5. Používá se při 

hrubém odhadu úhlu, pod kterým objekt vnímáme. Lze použít i pro určení hodnoty 

paralaxy. Pokud se díváme na stereoskopický displej bez pomůcky, oddělující obraz pro 

každé oko (brýle), je vidět sloučený obraz a v něm velikost paralaxy. Po napřímení ruky 

lze odhadnout výslednou paralaxu srovnáním zdánlivých velikostí malíčku, palce nebo 

celé ruky oproti vzdálenosti pravého od levého obrazu objektu. Dají se tak na první pohled 

zhruba určit její  hodnoty - rychle bez počítání. Zdánlivá velikost je asi 1° pro malíček, 2° 

pro palec a zhruba 10° pro celý hřbet ruky.  

 

                                                 
1 Astronomer’s rule of thumb 
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1° 2° 

10°

 
 

Obr. 9.5: Zdánlivá velikost malíčku, palce a dlaně 
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10. Závěr 

 

 
Shrnutí tématu a doporučení v kostce 

 
 

 

Pomocí Experimentů jsem ověřil, že nejen fyziologie, ale i psychologie, hraje důležitou 

roli v prostorovém vidění. Kompozice stereoskopického obrazu je také věc estetická. 

Každému se může líbit něco jiného. Zásady při práci se stereoskopickými snímky bych 

shrnul do několika bodů: 

 

• Používat metodu paralelních os kamer při snímání nejen kvůli eliminaci 

vertikální paralaxy. 

• Zachovat ostrost v celé scéně vhodnou volbou parametrů objektivu. 

• Snažit se zachovat doporučenou hodnotu horizontální paralaxy, tedy podle 

potřeby zmenšit rozestup kamer nebo oddálit nejbližší bod scény a nebo snížit 

ohniskovou vzdálenost objektivu. 

• Pamatovat na podněty, které se také podepisují na vnímání hloubky. 

• Negativní paralaxu používat střídmě. 

• Brát v úvahu souhru veličin: hodnota paralaxy, velikost displeje, vzdálenost 

pozorovatele od displeje. 

 

Vždycky je třeba pamatovat na obor, ve kterém se výsledné snímky budou uplatňovat a 

podle toho upravit parametry tvorby. Jinak budeme postupovat pro amatérské rodinné 

prohlížení a jinak pro snímek do kina typu IMAX. 
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Příloha A 
 

Schéma stereoskopického plátna se zpětnou projekcí 
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