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natáčení včetně monitoru, který je součas-
ně záznamovým zařízením. Nejprve jsme 
byli opravdu vyděšeni, protože se na prv-
ní pohled zdál rozpočet grantu naprosto 
nedostatečný.  Stejně tak jsme se museli 
začít zajímat o nám dosud naprosto nezná-
mé obory. Například pořídit „polopropust-
né zrcadlo“ do kamerového RIGu daných 
rozměrů a parametrů se ukázalo prakticky 
nemožné. Dokonce po prvním oslovení Vý-
zkumného centra speciální optiky TOPTEC 
pod Ústavem fyziky plazmatu Akademie 
věd ČR nám bylo sděleno, že ho nejsou 
schopni vyrobit v požadovaných parame-
trech, a to i s ohledem na nedosažitelnou 
cenu. Ale oddělení „Depozice tenkých vrs-
tev“ pod vedením Ing. Jana Václavíka nám 
vyšlo maximálně vstříc, zakoupili kvalitní 
polopropustné zrcadlo v USA u tradičního 
výrobce a naformátovali ho na požadova-
nou velikost. Byl to jediný možný způsob 
jak ho získat. Zrcadlo bylo objednáno, jen 
doba dodání vycházela později a bylo nut-
né začít natáčet.

Natáčet se tedy začalo se sice funkčním 
RIGem „první generace“ v uspořádání Side 
by Side, který má určitá technická omeze-
ní. Lidské oči jsou od sebe vzdáleny cca 
6,5 cm, čehož mechanicky u použitých ka-
mer nešlo dosáhnout. To v pricipu nevadí, 
ale prodlužuje se minimální vzdálenost 
kamer a snímaného objektu. V našem pří-
padě minimální vzdálenost musela být cca 
4 – 4,5 metru. I při použití zrcadlového 
RIGu se při malé vzdálenosti snímaného 
objektu zmenšuje vzdálenost os objektivů i 
výrazně pod 6,5 cm, aby byl výsledný obraz 
příjemný pro diváka. A to se bavíme o tvor-
bě pro „malé úhlopříčky“, pro velké projek-
ce (IMAX apod.) jsou ty podmínky daleko 
přísnější. Malé tolerance, které 3D televize 
nebo malý projektor zvládne, velká projek-
ce, třeba v kině, neodpustí.

Vlastní konstrukce kamerového RIGu pro-
běhla výhradně svépomocí, od návrhu, 
měření, řezání profilů, broušení, vrtání, 
řezání závitů, lakování, lepení a montáže. 
Finální výrobek vidíte na fotografiích.

Vše je funkční a použitelné, jen zatím ne 
moc mobilní. Do budoucna musíme vyře-
šit s panem Buriánkem úpravu firmware 
„spodní” kamery, co snímá odražený ob-
raz, aby byl na výstupu kamery obraz zrca-
dlově převrácený a pouze stranově posu-
nutý oproti kameře „za zrcadlem“. Potom 
se tento set stane mobilní s možností 
provozu i na akumulátor. V současnosti 
musíme obraz zrcadlit pomocí videorežie, 
což komplikuje 3D natáčení v jiné než Ma-
sarykově nemocnici.

Ve stávajícím zařízení je možné pořizovat 
záznamy 3D, každé oko samostatně až do 
rozlišení 4K nebo v jednom souboru typu 
„Side by Side“ do rozlišení FullHD. Side 
by Side v rozlišení 4K možno zatím pouze 
postprodukčně. Zatím ve stavu předběž-
ných dohod s CESNETem je možnost využít 

technologii Ultragrid k úpravě výstupních 
signálů z kamer, možnost zrcadlení a sklá-
dání výstupního formátu obrazu až do 
možnosti plného 4K formátu. Technologii 
Ultragrid vyvíjí CESNET/MUNI v Brně.

Jsme vybaveni a připraveni spolupracovat 
s UJEP, která již v areálu MNUL staví no-
vou budovu FZS, kde je plánována i plně 
vybavená 3D učebna. Věříme, že výsledky 
našeho grantu budou aktivně využívány 
k výuce.

Pavel Pečiva
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.

Grant reg. č. IGA-KZ-2016-2-3 byl 
podpořen z Interní grantové podpory 

Krajské zdravotní, a. s. 

Používání 3D technologie a záznamů v Krajské zdravotní
Masarykova nemocnice

Když se podíváme do historie, 3D technologie a práce spojené se zpracováním 3D ob-
razu, které začaly být v naší nemocnici aktuální se vznikem Centra robotické chirurgie 
a pořízením operačního robota Da Vinci S-HD.

Po několikaleté úspěšné spolupráci se 
sdružením Cesnet, z. s. p. o., v oblasti 
přímých přenosů z operačních sálu se ob-
jevila nová výzva – přenášet 3D obraz do 
míst odborných konferencí přes Internet. 
CESNET v té době měl s přenosy zkušenos-
ti a vyvíjel proto zařízení pro nízkolatenční 
přenos a streamování videa. Přenos 3D vi-
dea po internetu byl v té době jen výjimeč-
nou záležitostí několika laboratoří ve svě-
tě, a tak zdroj 3D signálů z robota Da Vinci 
byl výzvou pro výzkumný tým Ing. Svena 
Ubika, Ph.D.

Z iniciativy Ing. Jiřího Navrátila, CSc., ve-
doucího oddělení podpory vědy a výzkumu 
došlo k dohodě o spolupráci mezi CESNE-
TEM a Krajskou zdravotní, a. s. – Masary-
kovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o. z. 
(MNUL). Spolupráce probíhala velmi dyna-
micky, a po několika týdnech došlo k prv-
nímu úspěšnému internímu testu přenosu 
Ústí – Praha (červen 2010) a následně 
pak veřejného přenosu na Mezinárodním 

kongresu miniinvazivní a robotické chi-
rurgie v Brně. Větší výzvou bylo pozvání 
na konferenci APAN (Asian Pacific Advan-
ced Network) v Honkongu v únoru 2011. 
Ze začátku to znělo šíleně, ale specialisté 
Cesnetu vytvořili ve spolupráci s dalšími 
akademickými sítěmi NetherLight (NL), 
StarLight (USA), Canarie (Kanada), Kreonet 
(J. Korea), přímé spojení mezi MNUL a Hon-
kongem v délce 17 800 km pomocí optic-
kých vláken s kapacitou 10 Gbps, a to se 
zpožděním signálu pouhých 350 ms.

3D éra v MNUL byla zahájena robotickou 
operací přednosty MUDr. Jana Schramla, 
Ph.D. Více než 200 účastníků medicín-
ské sekce konference APAN vidělo nejen 
3D obraz z robota v MNUL, ale i součas-
ný komentář operatéra, který vysvětloval, 
co dělá a nakonec odpovídal na otázky 
z pléna. Pokračováním úspěšné éry pře-
nosů byly přenosy v rozlišení 4K, resek-
ce ledviny do amerického Denveru, kte-
rou prováděl MUDr. Marek Broul, Ph.D., 

a neurochirurgickou operaci Vestibular 
schwannoma do Tajvanského Nantou, kte-
rou prováděl prof. MUDr. Martin Sameš, 
CSc.

Právě na návrh profesora Sameše jsme  
úspěšně podali žádost o grantovou 
podporu.

Vedení grantu se ujal prim. MUDr. Pavel 
Maršálek, protože díky spolupráci s Fakul-
tou zdravotnických studií Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) je zde 
možnost využít záznamy pro výuku. Bu-
doucí fyzioterapeuti uvidí, co se dělo s pa-
cientem před jeho příchodem, třeba jak se 
které operační výkony provádějí a které 
svalové skupiny byly narušeny skalpelem 
operatéra. Před operačním výkonem pa-
cient prochází, a to i doslova, specializo-
vanou laboratoří chůze na FZS UJEP pod 
vedením Mgr. Marka Jelínka Ph.D., kde je 
monitorován stav před výkonem a porov-
nán se stavem po ukončení léčby.

Úkolem grantu byl nákup technického za-
řízení a pořízení deseti 3D záznamů použi-
telných pro výuku.

Grant byl splněn. Bylo pořízeno 12 zázna-
mů, které budou používany k výuce. V bu-
doucnu budou pořizovány další záznamy 
podle požadavků vyučujících. Velký po-
tenciál našeho technického řešení vidíme 
v rozšíření oborů. Předpokládáme možné 
využití pro robotickou chirurgii, 3D lapa-
roskopii nebo neurochirurgii, kde se pou-
žívají 3D mikroskopy. Pokud se nám brzy 
podaří vyřešit I živý 3D střih, budeme v pří-
padech přímého přenosu přenášet kromě 
3D obrazu z přístroje i dění na sále ve 3D.

Pro vlastní technickou realizaci jsem  oslo-
vil pana Jana Buriánka z firmy AVMedia, 
což je uznávaný stereographer a 3D ex-
pert v ČR, který ochotně poskytnul spous-
tu užitečných rad a podnětů podložených 
vlastními praktickými zkušenostmi, hlavně 
se stavbou kamerového RIGu, což je zaří-
zení nesoucí kamery a příslušenství pro 3D 

Mgr. Marek Jelínek, Ph.D., vedle RIGu 1. generace před laboratoří chůze na FZS UJEP

Ukázka posunu záběrů kamer při stereoskopickém pohledu na část kyčelního implantátu

Nový zrcadlový RIG – zepředuRIG 1. generace připravený k natáčení Nový zrcadlový RIG – zezadu

Snímek z laboratoře chůze FZS UJEP


