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Zhrnutie: Autorské aspekty výroby 

a použitia hmatových modelov 

 

Doterajšia štúdia 

S pomocou hmatových modelov je možné nevidiacim a slabozrakým ľuďom sprístupniť kultúrne exponáty. 

Obrazy, rovnako ako muzeálne exponáty sú preložené do formy, ktorá môže byť stvárnená hmatovým 

spôsobom a nie je odkázaná, ako originál, len k vizuálnemu vnímaniu.  

Hmatové modely majú za cieľ dostať sa čo najbližšie k originálu, alebo aspoň poskytnúť autentický dojem 

z originálu. Väčšina exponátov hmatových modelov sú umeleckými dielami, ktoré sú alebo boli chránené 

autorským zákonom.  Preto je potrebné v priebehu výroby hmatových modelov venovať pozornosť najmä 

autorským právam a zaručiť, že nie sú porušené tie existujúce, alebo je potrebné získať schválenie na tie 

nadobudnuté. Porušenie autorských práv môže často spôsobiť značné finančné dôsledky a v najhoršom 

prípade môže viesť k neúspechu projektu. Porušovanie autorských práv sa často deje neúmyselne, 

jednoducho z neznalosti právnej situácie. Pre osoby bez právneho pozadia môže byť veľmi ťažké stanoviť 

podmienky pokiaľ ide o to, čo je dovolené a čo nie. Či už ide o niektoré prípady existujúcich výnimiek, ako 

aj rozpoznať , či určitá aktivita je relevantná z hľadiska autorských práv. Digitálne technológie a nové 

možnosti reprodukcie, adaptácie a šírenie umeleckých diel vyvolali  úplne nové problémy v oblasti 

autorských práv, ktoré nemôžu byť jednoznačne v súčasnosti zodpovedané.  

Okrem výroby hmatových modelov prostredníctvom 3D technológie je ďalším cieľom projektu AMBAVis 

objasniť  príslušné podmienky autorských práv. S týmto vysvetlením by malo byť jednoduchšie pre múzeá, 

počítačových špecialistov, technikov, organizácie nevidiacich a pod. úspešne realizovať takéto projekty a 

vziať do úvahy podmienky autorských práv a vyjasniť si podmienky spojené s nimi od samotného začiatku. 

V podstate sa štúdia skladá z dvoch hlavných otázok:  

Po prvé: Existujúce autorské práva môžu byť ovplyvnené v priebehu výrobného procesu tak, aby bolo 

možné úspešne vykonať projekt.  Je potrebné venovať pozornosť podmienkam, ktoré musia byť dodržané 

v prípadoch existujúcich autorských práv k pôvodnému dielu, takže neexistuje nebezpečenstvo porušenia 

ďalších autorských práv.  
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Po druhé: Nové autorské práva vyplývajú z výroby hmatových modelov. Preto je veľmi dôležité určiť hneď 

na začiatku vlastníkov autorských práv a dôsledky na ďalšie použitie hmatových modelov. V záujme 

prehľadnosti, v rámci štúdie, proces výroby hmatových modelov bol rozdelený do niekoľkých sekvencií s 

ohľadom na jeho podstatné kroky technického prevedenia, čo umožňuje ich podrobnú právnu analýzu. 

Štúdia sa zameriava na konkrétnu situáciu múzeí, výrobcu hmatových modelov a poznatkov z právnej 

analýzy a z toho stanovuje konkrétne odporúčania aktivít pre praktické využitie.  

Štúdia je založená na právnom systéme štyroch projektových partnerských krajín Rakúska, Nemecka, 

Slovenska a Spojeného kráľovstva, ako aj na zodpovedajúcom európskom právnom rámci. Selektívne, 

Rakúske právo (Časť I štúdie – je k dispozícii na domovskej stránke AMABVis) a Britské právo (Časť II – je 

tiež k dispozícii on-line) boli použité ako základ analýzy. V prípade rozdielnych predpisov, špecifiká 

právneho systému boli porovnané s ostatnými partnerskými krajinami.  

Výsledky štúdie 

Pred ďalším postupom je potrebné vedieť, že autorské právo je oblasť práva, ktorá sa zameriava na 

ochranu umeleckých diel a literatúry. Nie sú to fyzické predmety ako napríklad knihy alebo iné nosiče, 

ktoré sú chránené, ale intelektuálne výtvory akými sú literárne diela alebo hudobné diela, ktoré sú 

následne materiálovo prevedené vo forme knihy alebo iného nosiča. 

Akonáhle je popísaná literárna alebo hudobná kompozícia, môže byť chápaná ako tvorivá invencia v 

kontexte autorského práva, je chránená autorskými právami a nesmie byť reprodukovaná, upravená alebo 

sprístupnená na internete bez súhlasu pôvodného vlastníka autorských práv. Preto v prípade obrazu alebo 

hmatového modelu, je potrebné poznamenať, že nie materiálna podoba modelu samotného, ale duševný 

výtvor za ním je chránený autorským zákonom. Toto je základný princíp každého jednotlivého posúdenia 

autorských práv a tiež  našej analýzy procesu výroby hmatových modelov.  

Výrobný reťazec schematicky tvorí päť krokov: 

1) Vyjasnenie si práv: V prípade obrazu napríklad z múzea, ktorý sa použije ako podklad pre hmatový 

model, je potrebné zistiť, či je chránený autorskými právami, alebo nie. Ak áno, pozornosť musí byť 

venovaná tomu, že múzeum, ktoré má v držbe maľby nemá automaticky právo podnikať akékoľvek 

aktivity v rozmedzí autorských práv podľa zákona, napríklad kopírovať dielo alebo ho zverejniť na 

internete. Avšak niektoré z týchto práv sú nevyhnutné pre výrobu hmatového modelu. To je dôvod, 

prečo je potrebné objasniť, kto je skutočným držiteľom príslušných práv na použitie, napr. maliar sám 
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/ sama alebo dedič / dedička, aby bolo možné požiadať o jeho / jej súhlas. Ak sa tak nestane, bude celý 

proces zbytočný, rovnako ako výsledný hmatový model utrpí ujmu z porušenia cudzích autorských práv 

a to je neprípustné. Starostlivé a presné špecifikovanie v tomto ranom štádiu má teda najvyššiu 

prioritu. Ak obraz nie je chránený autorskými právami, nie je potrebný žiadny ďalší súhlas. Nasledujúce 

kroky sú preto obzvlášť dôležité pre výrobu hmatových modelov, ktoré sú chránené autorskými 

právami.  

2) Digitalizácia a skenovanie pôvodného diela: Digitalizácia obrazov alebo objektov je z pohľadu 

autorského zákona kópiou alebo reprodukciou originálu. Tento druh práva je výhradne venovaný 

tvorcom. V dôsledku toho povolenie od tvorcu alebo držiteľa práv je požadované pred digitalizáciou. 

Nezáleží na tom, či je prechod z 2D na 3D v reprodukcii a naopak. To je a zostane kópia pôvodného 

diela. 

3) Modelovanie dát / dizajn modelu: Digitálna verzia slúži ako podklad pre modelovanie hmatového 

modelu. Dátový súbor je spracovaný takým spôsobom, že môže byť transformovaný do hmatového 

modelu v neskoršej fáze pomocou 3D tlačiarne alebo frézky. Táto adaptácia má teraz dvojnásobný 

význam z pohľadu autorského práva: po prvé, právo adaptácie je výlučne na oprávnenom vlastníkovi 

autorských práv. To je dôvod, prečo je potrebný súhlas. Po druhé, samotná adaptácia je tvorivý proces 

spadajúci pod autorské práva, čo vedie k tomu, že adaptácia samotná (taktiež spracované 3D súbory, 

ktoré sú neskôr transformované do hmatového modelu) je rovnako chránená autorským právom.  

Avšak tvorca hmatového modelu potrebuje súhlas vlastníka autorského práva pôvodného diela na 

použitie modelu.  

4) Výroba hmatového objektu: Počítačový editor transformuje obraz alebo objekt  do hmatovej podoby 

prostredníctvom 3D tlače alebo frézky. V tejto fáze je finálnym výrobkom trojrozmerný model. Tento 

proces je opäť relevantný z pohľadu autorského práva, pretože obsahuje reprodukciu, ktorá opisuje 

práva patriace výlučne tvorcovi. Právo na kopírovanie diela zahŕňa právo reprodukovať dielo 

akýmkoľvek možným spôsobom, teda aj 3D tlačou. To znamená, že pre tento krok je nutný nielen 

súhlas tvorcu, ale aj od tvorcu už spracovaného diela. 

5) Použitie v múzeu: V ideálnom prípade na konci procesu, hmatový model využíva múzeum alebo môže 

byť použitý na iných verejných miestach. Treba však poznamenať, že múzeum, ktoré získa hmatový 

model alebo si ho objedná, neznamená to automaticky tiež, že získava práva na využívanie pre všetky 

účely. V prípade pochybností múzeum získa právo používať zakúpený model len na zobrazenie, na nič 

iné. V prípade, že múzeum chce použiť hmatový model aj na iné účely, napríklad aby bol k dispozícii 
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on-line, mala by byť uzavretá zmluvná dohoda, ktorá prevádza majetok hmatového modelu, ako aj 

príslušné práva na užívanie. Okrem posudzovania autorských práv príslušných výrobných krokov 

hmatových modelov boli dôkladne preskúmané niektoré ďalšie relevantné témy. Patria medzi ne 

napríklad otázky, za akých podmienok je povolené používanie 3D šablón súborov z internetu, rovnako 

ako právna kvalifikácia vizuálnych hmatových modelov. Okrem toho bolo predmetom diskusie, či 

medzinárodné oslobodenie od autorského zákona s ohľadom na výrobu plne prístupných kníh pre 

nevidiacich a zrakovo postihnutých sú prenositeľné do oblasti hmatových snímok. V tomto prípade 

nie, pretože hmatové modely pravidelne plnia nielen účel používania nevidiacimi a zrakovo 

postihnutými, ale aj ďalšími návštevníkmi múzea. Avšak exkluzivita užívateľov by bola predpokladom 

k uvažovaniu nad analogickými reguláciami. 

Záver: Predpisy autorských práv môžu byť zložité, ale v zásade nie sú prekážkou pre výrobu hmatových 

modelov. V skutočnosti je vhodné, aby odišla výzva o vysvetlenie v ranej fáze tak, aby bol známy vlastník 

autorských práv od začiatku, a požiadať o požadovaný súhlas vopred, aby sa zabezpečil hladký priebeh 

projektu.  

 

 

Tento projekt (2014-1-AT01-KA204-001014) bol realizovaný za finančnej podpory Európskej komisie. Táto publikácia odráža iba názory autora a 

komisia nemôže byť zodpovedná za akékoľvek použitie, ktoré môže byť vyrobené z informácií v nej obsiahnutých. 


