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základnímu rozdělení těchto prostředků. Celá práce se postupně zabývá popisem metod, 

fyzikálními principy metod, podmínkami a vhodností použití, a také ekonomickým 
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1 Úvod 

Prostředky pro pozorování za ztížených podmínek můžeme popsat jako prostředky 

využívané v případech snížené viditelnosti. Sníženou viditelností je například tma, mlha 

nebo smog. Používají se i ve dne pokud potřebujeme získat informace, které nelze zachytit 

lidským okem. 

Práce se zabývá dvěma druhy těchto prostředků. První zesilují zbytkové osvětlení a 

patří sem noktovizory. Druhé pracují v oblasti vlnových délek tepelného vyzařování těles o 

běžných teplotách. Zde řadíme hlavně termovizory dále milivize a terahertzové 

zobrazování. Poslední dvě slouží pro svoji citlivost k vyhledávání zbraní a výbušnin 

například v zavazadlech. 

Tyto prostředky nacházejí uplatnění především u většiny složek policie a armády. 

Cílem mé bakalářské práce je popsat a porovnat jednotlivé prostředky a metody 

pozorování za ztížených podmínek. Budu se postupně zabývat popisem metod, fyzikálními 

principy metod, podmínkami a vhodností použití, a také srovnáním jednotlivých metod z 

hlediska několika kriterií, včetně ekonomického posouzení.  
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2 Prostředky pro pozorování za ztížených podmínek 

Prostředky pro pozorování za ztížených podmínek našly široké uplatnění u většiny 

složek policie pro přímé pozorování nebo pro statický nebo dynamický záznam obrazu, 

především v noci, ale i ve dne, a to z důvodu získání informací, které za normálních 

podmínek nelze zachytit lidským okem.  

Přístroje pro pozorování za snížené viditelnosti, se dělí na přístroje zesilující 

zbytkové osvětlení a na přístroje pracující v oblasti vlnových délek tepelného vyzařování 

těles o běžných teplotách. Přístroje, které fungují na principu zesílení zbytkového 

osvětlení, se nazývají noktovizory nebo také noční dalekohledy a byly původně vyvinuty 

k vojenským účelům. Dnes se využívají především u policie, ale také u hasičů, záchranářů 

a u soukromých bezpečnostních služeb. 

Přístroje, zesilující tepelné vyzařování těles se nazývají termovizory. Pracují 

v oblastech vlnových délek kolem 9um, protože zde leží maximum intenzity tepelného 

vyzařování lidských těl o teplotě 37 °C. Do stejné skupiny se řadí přístroje pro pozorování 

v terahertzové oblasti elektromagnetického spektra – terahertzové zobrazování a tzv. 

milivize – zobrazuje elektromagnetické záření v oblasti milimetrových vlnových délek. 

Tyto dvě metody kvůli své vysoké pronikavosti nacházejí uplatnění především při 

vyhledávání výbušnin a zbraní například v zavazadlech. 21 

Všechny uvedené metody je možno rozdělit na pasivní, ty zobrazují pouze záření 

přicházející z pozorovaného prostoru, a aktivní, které daný prostor navíc ještě ozařují 

elektromagnetickým zářením v příslušných vlnových délkách. 
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3 Vlastnosti lidského oka 

Lidské vidění je komplexní proces. Na vytváření obrazu pozorovaného předmětu se 

podílí nervová soustava člověka a orgány zraku. 

Předpokladem zřetelného vidění je: 

- dostatečná intenzita odraženého světla 

- dostatečná rozlišovací schopnost oka 

- dostatečné osvětlení pozorovaného objektu 

- dostatečná doba zrakového vjemu 

Základními elementy lidského oka jsou (obr č. 3.1): 

- rohovka: je přední, bezbarvá, elastická, průhledná a nejvíce zakřivená část vnější 

vazivové vrstvy oka, má tvar elipsy a zabírá asi 20% povrchu oční koule, 

nejdůležitější složka oka, největší měrou se podílí na kvalitním vidění 

- zřítelnice (zornice): nachází se uprostřed duhovky, je okrouhlá a prochází jí světlo 

do oka 

- čočka s proměnnou ohniskovou délkou: slouží k vytváření obrazů předmětů na 

sítnici uvnitř oka. Obrazy jsou zmenšené, převrácené a skutečné 

- sítnice se soustavou tyčinek a čípků 

Světlocitlivými elementy sítnice jsou tyčinky, jejichž počet dosahuje desítek 

milionů. Indikují intenzitu dopadajícího světla. Naproti tomu čípky jsou citlivé k barvám 

s maximy na vlnových délkách 430 nm (modrá barva), 535 nm (zelená barva), 590 nm 

(červená barva). Průřez sítnicí je znázorněn na obr. 3. 2. 21 
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Části oka: 

 

Obr. č. 3.1: Schéma lidského oka [10] 

 

 

 
Obr. č. 3.2: Průřez sítnicí 22 
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Obr. č. 3.3: Spektrální citlivost lidského oka 21 

Spektrální citlivost oka je citlivost oka na malou část elektromagnetického záření a 

je omezena jen na viditelnou oblast spektra elektromagnetických vln asi od 400 nm do 780 

nm. Na záření s jinou vlnovou délkou (kratší, delší) než je uvedeno výše, je lidské oko 

necitlivé. V mnoha případech je ale důležitá informace ukryta v těchto oblastech. 

V těchto případech je nutno využít přírodovědných poznatků a jejich 

prostřednictvím zesílit podprahovou intenzitu dopadajícího světla na úroveň přijatelnou 

pro pozorování okem nebo využít možnosti detekce v oblastech, kde je oko necitlivé. 

Technické prostředky používané pro pozorování za ztížených podmínek můžeme 

rozdělit na dvě velké skupiny: 

- termovize 

- nokto a infravizory 
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4 Fyzikální základy problematiky 

4.1 Elektromagnetické záření 

Kmitání elektromagnetického pole má za následek vznik proměnného elektrického 

a magnetického pole v okolí dipólu. Obě pole jsou však navzájem spjata a tvoří složky 

jediného pole, které nazýváme elektromagnetické pole, které má energii. Energie se šíří 

prostorem. Tento děj má ráz vlnění. Elektromagnetický dipól tedy vyzařuje do prostoru 

energii v podobě postupného elektromagnetického vlnění. Rychlost elektromagnetického 

vlnění ve vakuu je důležitou přírodní konstantou, protože je to největší možná rychlost 

šíření signálů v přírodě. Obecně se všechny druhy elektromagnetického vlnění označují 

jako elektromagnetické záření. Jednotlivé druhy elektromagnetického záření se liší 

vlnovou délkou a tvoří spektrum elektromagnetického záření. 

Stručná charakteristika vybraných druhů elektromagnetického záření: 

a) rádiové – má nejdelší vlnovou délku 

b) infračervené – zdrojem jsou tělesa zahřátá na vyšší teplotu. Snadněji než světlo 

proniká zakaleným prostředím (mlha) 

c) ultrafialové – je elektromagnetické záření o vlnové délce kratší než má světlo 

fialové barvy. Pro oko je toto záření neviditelné, avšak škodlivé. Záření ničí 

mikroorganismy, používá se při sterilizaci prostorů a předmětů. Zdrojem jsou tělesa 

zahřátá na vysokou teplotu nebo speciální výbojky naplněné parami rtuti 

d) rentgenové – má široké využití v technice i lékařství, zdrojem tohoto záření 

rentgenka 



7 

 

 
Obr. č. 4.1: Rozdělení spektra elektromagnetického záření 7 

Elektromagnetický vzruch vzniká v určitém bodě prostoru a šíří se podle obecných 

zákonů elektromagnetického pole. Elektromagnetické pole reprezentují vektory  a , 

které nazýváme intenzitou elektrického a magnetického pole. Oba tyto vektory kmitají 

v navzájem kolmých rovinách kolmo na směr šíření elektromagnetické vlny, přičemž , 

a f (fázová rychlost vlnění) tvoří pravotočivou soustavu (obr. 4.2). Šíření 

elektromagnetického vlnění popisují Maxwellovy rovnice, které píšeme většinou ve tvaru 

diferenciálních rovnic. 3 

       (1) 

        (2) 

        (3) 

        (4) 
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 elektrická indukce (C.m
-2

) 

 magnetická indukce (T) 

 hustota volného elektrického náboje (C.m
-3

) 

 hustota elektrického proudu (A/m
2
) 3 

 

Význam těchto rovnic: 

 velké množství poznatků z elektřiny a magnetismu je zobecněno do čtyř formálně 

jednoduchých přehledných rovnic  

 nejdůležitější vlastností rovnic je jejich značná symetrie (zejména pro  = 0, i = 0, 

tj. pro dielektrikum bez volných nábojů)  

 tato symetrie dokazuje naprostou rovnocennost (svázanost, spojitost) elektrického 

a magnetického pole - žádné z obou polí není prvotní, ani nějakým způsobem 

„privilegované“ a časová změna kteréhokoliv z nich vyvolá pole druhé  

 z Maxwellových rovnic je možno odvodit další důležité vztahy pro 

elektromagnetické pole 

 byly z nich předpovězeny nové, dosud neznámé jevy a vlastnosti 

elektromagnetického pole 

 byl to vynikající, asi největší úspěch klasické fyziky, který připravil pole pro 

Einsteinovu teorii relativity 3 

 
Obr. č. 4.2: Elektromagnetická vlna šířící se vakuem 3 
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4.2 Termoelektrický jev 

Jev, který je vyvolán průchodem elektrického proudu kovovými vodiči. Dochází k 

přeměně elektrické energie v energii tepelnou. Děj je nevratný. Ve výjimečných případech 

je možné uskutečnit i tuto opačnou přeměnu, ale ne zcela úplně. Zařízení, ve kterém 

elektrická energie vzniká z energie tepelné, se nazývá termoelektrický zdroj (termočlánek). 

K termoelektrickým jevům patří tři základní jevy: 

- Seebeckův jev (vznik termoelektromotorického napětí v látkách s teplotním 

gradientem) 

- Peltierův jev (uvolňování, resp. pohlcování tepla na kontaktech dvou různých kovů 

při protékání elektrického proudu) 

- Thomsonův jev (uvolňování, resp. pohlcování tepla v objemu látky protékané 

elektrickým proudem za přítomnosti teplotního gradientu). 

Seebeckův jev: 

Patří mezi nejstarší pozorované jevy v pevných látkách. V roce 1821 německý 

fyzik T. J. Seebeck pozoroval, že pokud máme uzavřený obvod vytvořený ze dvou různých 

kovů, vzniká elektromotorické napětí, jestliže konce vodičů mají různé teploty. 

Seebeckův přístroj (obr. č. 4.3) je rámeček ze dvou různých kovů A, B, které jsou 

na obou koncích pevně spojeny, buď snýtovány, nebo spájeny. Uprostřed je umístěna 

magnetka jako ukazatel proudu. Jedno spájené místo zahříváme, druhé udržujeme na stálé 

teplotě t0, magnetka se vychýlí a zjistíme, že v obvodu vznikl proud. Z přístroje je stává 

termočlánek. 

 
Obr. č. 4.3: Schéma Seebeckova přístroje 6 
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Peltierův jev: 

Objevil ho v roce 1834 J. C. Peltier. Pokud do obvodu sestaveného ze dvou různých 

kovů vložíme zdroj, pak kromě obvyklého tepla vzniká ve styčném místě další teplo a 

teplota spoje se zvyšuje na t2, v druhém styčném místě se naopak teplo spotřebovává a 

teplota spoje se snižuje na t1 (obr. č. 4.4). Vzniká teplotní rozdíl, a to takový, že by sám 

vyvolal termoelektrický proud opačného směru, než má proud ze zdroje. Je to opačný jev 

než Seebeckův.  

 

 

Obr. č. 4.4: Peltierův jev 6 

Thomsonův jev: 

Třetí termoelektrický jev objevil a potvrdil v roce 1851 William Thomson (1824 - 

1907) následujícím pokusem. Jestliže kovovou tyč zahříváme na jednom konci, vytvoří se 

v ní teplotní spád a mezi konci vodiče vznikne nepatrné termoelektrické napětí (viz obr. č. 

4.5). Tomuto napětí odpovídá elektrostatické pole popsané vnitřní elektrickou 

intenzitou . Tento jev je tedy podobný Seebeckovu jevu, rozdíl je v tom, že Thomsonův 

jev vzniká při ohřátí pouze jednoho vodiče (u Seebeckova jevu jsou nutné vodiče dva). I 

proto je měřené termoelektrické napětí u Thomsonova jevu velmi malé. 

 

Obr. č. 4.5: Thomsonův jev 20 



11 

 

4.3 Fotoelektrický jev 

Je to fyzikální jev, jehož podstatou je uvolňování elektronů z některých kovů při 

dopadu světla. 

Teorie fotoelektrického jevu vychází z předpokladu, že částice světla se pohybují 

rychlostí světla a každá nese určité kvantum energie. Toto kvantum energie pohltí elektron 

v kovu katody a jeho energie se zvýší. Překročí-li energie elektronu určitou hodnotu, 

elektron překoná síly, které jej vážou uvnitř kovu, a z kovu se uvolní. 

Teorii fotoelektrického jevu vypracoval A. Einstein. Pro tento děj platí zákon 

zachování energie, který můžeme zapsat rovnicí označovanou jako Einsteinova rovnice pro 

fotoelektrický jev: 

hf= Wv + 1/2me
2        

(5)
 

me hmotnost elektronu (kg) 

 rychlost elektronu po opuštění kovu (ms
-1

) 

hf energie fotonu (J) 

Wv výstupní práce (J) [18] 

 

 

Obr. č. 4.6: Fotoelektrický jev 

Děli se: 

a) vnitřní: uvnitř látky =˃ elektrony látku neopouští =˃ zůstávají v ní jako vodivostní 

elektrony 

b) vnější: probíhá na povrchu látky =˃ působením vnějšího elektromagnetického 

záření =˃ elektrony se uvolňují do okolí látky (viz obr. č. 4.6, 4.7) 
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Obr. č. 4.7: Vnější fotoefekt zkoumaný pomocí fotonky 5 

Záření dopadá otvorem O, které propouští i část UV spektra. Toto záření dopadá na 

fotokatodu K, ze které se uvolní elektrony. Ty pokračují k anodě A a vzniklý proud lze 

měřit galvanometrem G. Na mřížku M můžeme přivést záporné napětí, propouští jen 

elektrony o určité energii, ostatní vylétávající elektrony brzdí. 

4.3.1 Využití 

Tyto jevy, především vnitřní fotoelektrický jev, mají široké uplatnění v technice i 

v našem denním životě. Je základem snímacích prvků v televizních kamerách a digitálních 

fotoaparátech, v kopírkách a faxech. Slouží k automatickému nastavení expozice 

v moderních fotoaparátech, fotodiody reagují na světlo nebo infračervené záření 

v bezpečnostních systémech či v dálkovém ovládání televizorů, uplatňuje se při čtení 

čárového kódu na zboží. Ve vojenství na principu fotoefektu pracuje dalekohled pro noční 

vidění atd. 

4.4 Luminiscence 

Luminiscenci definujeme jako přebytek světelného záření tělesa nad úrovní 

tepelného vyzařování v dané spektrální oblasti při dané teplotě, jestliže tento přebytek trvá 

déle než 10
-10 

s. Na molekulární úrovni je možno tento jev vysvětlit tak, že se molekula při 

přechodu ze stavu s vyšší energií do stavu s nižší energií zbavuje přebytečné energie 

vyzářením světelného kvanta. 

Emise světla látkou, může být způsobená: 

- světlem (fotoluminiscence) 

http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/749-dalekohled-pro-nocni-videni
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/749-dalekohled-pro-nocni-videni
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- chemicky (chemiluminiscence) 

- teplem (termoluminiscence) 

- zvukem (sonoluminiscence) 

- mechanicky (mechanoluminiscence) 

Elektron získá některým z výše uvedených způsobů energii E1 a přejde na vyšší 

hladinu E´2 = E1 + E´1, nezářivým přechodem přejde na hladinu s energií E´3, potom už se 

může vrátit na hladinu E´1 a vyzáří energii E2 = E´3 - E´1 (obr. č. 4.8). 9 

 

 

Obr. č. 4.8: Průběh luminiscence 9 
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5 Noktovizory a infravizory 

Jsou to přístroje, které umožňují vidění za nepříznivých podmínek, tj. při 

nedostatečném osvětlení, v kouři apod.  

Noktovizorem se rozumí optoelektronický přístroj pro noční vidění umožňující 

pozorování objektů a scény v nočních podmínkách s využitím zesilovače jasu obrazu 

pracujícího na pasivním principu přímého zesílení zbytkového světla z noční oblohy 

(hvězd, měsíce), popř. na aktivním principu s využitím záření z přídavného technického 

zdroje. Noktovizory pracují obvykle ve viditelné nebo blízké infračervené části spektra. 

Jsou použitelné nejen za soumraku a tmy, ale  v určitých situacích mohou zlepšit 

podmínky pro pozorování scény i v mlze a smogu. [12] 

U současných noktovizorů slouží k zesílení jasu obrazu pozorovaného objektu 

(scény) v noci zesilovače jasu obrazu (ZJO). Zesilovač jasu obrazu je optoelektronický 

prvek, který umožňuje na základě unikátních vlastností specificky řešených součástí 

(fotokatody, mikrokanálkové destičky a luminiscenční stínítka) zvýšit podstatným 

způsobem jas (světlost) obrazu pozorovaného objektu (scény). U starších typů noktovizorů 

byly použity elektro-optické převaděče obrazu (EOP), které převáděly obraz objektu 

(scény) z neviditelné IČ oblasti do oblasti viditelného záření - světla. [12] 

5.1 Princip funkce noktovizorů 

Přístroje pro noční vidění pracují se zbytkovým světlem v okolním prostředí (světlo 

hvězd, měsíce). Toto světlo, tedy svazek fotonů, prochází do trubice fotonásobiče, kde se 

fotony mění na elektrony (obr. č. 5.1). Elektrony jsou poté elektro-chemickým procesem 

znásobeny a usměrněny k fosforové obrazovce měnící zmnožené elektrony ve viditelné 

světlo, které následně vidíte v okuláru. Výsledný obraz je jasným nazelenale zářícím 

zobrazením scény, kterou pozorujete. [16] 
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Obr. č. 5.1: Základní princip funkce noktovizoru 16 

5.2 Hlavní konstrukční prvky noktovizorů 

Každý noktovizor je tvořen několika samostatnými prvky. Optika soustřeďuje jak 

objektiv, tak výstupní zobrazovací zařízení (obvykle čočku okuláru), na kterém lze 

pozorovat scénu. Úlohou objektivu je snímat prostor a zaostřovat na příslušné objekty. 

Výstupní zobrazovací zařízení se nachází co nejblíže k oku pozorovatele a umožňuje 

individuální zaostřování k docílení co nejvyšší kvality obrazu. Základem všech 

noktovizorů je zesilovač jasu, někdy nazývaný jako zobrazovací trubice. Zesilovač jasu 

zesiluje viditelný, ale i neviditelný obraz scény (který lidské oko není schopné vidět). 

Mikrokanálkový zesilovač je tedy nejdůležitějším prvkem noktovizoru. Jedná se o 

skleněnou pokovenou destičku se 2 až 6 milióny otvorů, resp. kanálků (jen u 2. až 3. 

generace), na níž dochází k násobení elektronů, produkovaných fotokatodou. 

Mikrokanálkový zesilovač jasu se výrazně podílí na geometricky nezkresleném obrazu, 

které je charakteristické pro noktovizory 0. a 1. generace. Ke koncové 

(výstupní) eliminaci zeleného obrazu se využívají filtry pro potlačení určité (obvykle 

zelené) části spektra. Zesilovače jasu noktovizorů vyžadují ke své činnosti zdroj 

elektrického napájení, obvykle v podobě tužkových baterií typu AA, nebo článků s vyšší 

kapacitou. 2 

5.3 Generace noktovizorů 

V noktovizorech se uplatňují ZJO různých vývojových generací, které se liší 

především zesílením, kvalitou obrazu (ostrost, kontrast) a celkovým dosahem. V současné 
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době se noktovizory se ZJO rozlišují do 4 generací 1. - 4.). Aby byl výčet úplný, byla 

zavedena 0. generace noktovizorů, jejichž jádrem jsou EOP. [12] 

5.3.1 Nultá generace noktovizorů 

Poprvé se objevily ve výzbroji armád ve 2. světové válce, je typické využití 

fotokatod tvořených směsí AgOCs. Tyto fotokatody mají nejvyšší spektrální citlivost 

v modro-zelené oblasti spektra optického záření. Urychlení fotoelektronů a formování 

elektronového obrazu se děje v elektrostatickém poli. ZJO této generace jsou 

charakteristické velikou distorzí (soudkovitým zkreslením) obrazu. V pasivních 

noktovizorech nenašly tyto typy ZJO 0. generace uplatnění vzhledem k poměrně malé 

citlivosti fotokatody a požívaly se pouze v aktivních infračervených zaměřovačích. [12] 

5.3.2 První generace noktovizorů 

Využívá se fotokatoda s vyšší spektrální citlivostí ve srovnání s 0. generací. I u této 

generace ZJO se k urychlení fotoelektronů a formování elektronového obrazu využívá 

elektrostatické pole. ZJO této generace jsou rovněž charakteristické velkou distorzí obrazu. 

Zvýšená citlivost fotokatody umožnila konstrukci a výrobu pasivních nočních zaměřovačů 

- noktovizorů. Zaměřovače, u kterých se požaduje větší zesílení jasu obrazu (např. pro 

odstřelovačské pušky), jsou tvořeny sestavou dvou, popřípadě i tří ZJO za sebou. Takovéto 

konstrukční uspořádání však vede k výraznému zvětšení stavební délky zaměřovače. [12] 

Můžou nastat tyto doprovodné jevy: 

- obraz může být u okrajů mírně rozostřený, tento jev nazýváme geometrická distorze 

- při vypnutí jednotky může nějakou dobu vydávat slabou zelenou záři 
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Obr. č. 5.1: Obraz při pozorování noktovizorem 1. generace 16 

5.3.3 Druhá generace noktovizorů 

Zpravidla využívají fotokatodu s rozšířenou citlivostí v červené spektrální oblasti. 

Zesílení jasu obrazu dosahují pomocí mikrokanálkového zesilovače. Vyznačují se vysokou 

výkonností i při nízkých úrovních jasu a mají velmi malou distorzi obrazu. [12] 

 

Obr. č. 5.2: Obraz při pozorování noktovizorem 2. generace 16 

5.3.4 Třetí generace noktovizorů 

Využívají pro zesílení jasu obrazu GaAs fotokatodu a mikrokanálkovou destičku, 

která je opatřena vrstvou iontové bariéry k potlačení šumu. Předností těchto fotokatod je 

nejen velmi vysoká citlivost ve spektrálním pásmu 450 – 950 nm (zčásti odpovídá 

viditelnému spektru a zasahuje i do blízké IČ oblasti), ale i vynikající vlastnosti jak při 

nízkých, tak i při vysokých úrovních osvětlení a také zanedbatelná distorze obrazu. [12] 
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Obr. č. 5.3: Obraz při pozorování noktovizorem 3. generace 16 

5.3.5 Čtvrtá generace noktovizorů 

Poprvé se objevily teprve před několika lety (cca 2005), jsou vylepšenými 

modifikacemi 3. generace. Základní rozdíl oproti 3. generaci je v tom, že používají nové 

typy fotokatod. Mají vyšší citlivost, rozlišovací schopnost a mají výrazně potlačené šumy. 

[12] 

 

Obr. č. 5.4: Obraz při pozorování noktovizorem 4. generace 16 
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Tab. č. 5.5: Srovnání generací noktovizorů 11 

 Gen 0 Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 

Zesílení 

obrazu 

Fotokatoda 

ze směsi 

AgOCs 

- 
Mikrokánálkový 

zesilovač 

GaAs 

fotokatodou 

Nové typy 

fotokatod oproti 

Gen 3, 

odstraněna 

iontová bariéra, 

potlačené šumy 

Citlivost 

(nm) 
malá 

120-

250 
240-400 450 – 950 

Životnost (h) - 1500 3000 10000 

Distorze 

obrazu 
velká velká malá zanedbatelná 

5.4 Právní klasifikace 

Podle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 §4c jsou noktovizory zapovězeným 

zbožím, ale jen ve vztahu ke střelným zbraním. Noktovizory (přesněji zaměřovače na 

principu noktovizorů) stejně jako laserové zaměřovače, určené k upevnění na zbraň (i 

neupevněné na zbrani) jsou zákonem o zbraních zařazeny mezi zakázané doplňky zbraní. Z 

noktovizorů patří do skupiny zakázaných doplňků zbraní pouze zaměřovače, ne však 

pozorovací přístroje. Pro rozlišení obou přístrojů lze přijmout jednoduché kritérium: 

zaměřovač je typický přítomností konstrukčního prvku, který umožňuje jeho upevnění na 

příslušnou zbraň. U pozorovacího přístroje tento prvek chybí. Pokud je např. noktovizor 

řešen jako univerzální (kombinovaný), pak musí mít úpravu pro upevnění na zbrani. Pokud 

je tato úprava pevná (nesnímatelná), řadí se k zakázaným doplňkům. Naopak zákonem o 

zbraních nejsou zakázané zbraně s optickými nebo obdobnými zaměřovači a také zbraně se 

zařízením k osvětlování cíle. [12] 

5.5 Výhody a nevýhody noktovizorů 

 Noktovizor má oproti infračervenému pozorovacímu přístroji menší rozměry a 

menší energetickou náročnost. 
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 Oproti infračervenému snímači se nedá noktovizor oklamat tepelnou izolací, ale je 

možné potlačit odrazivost materiálů v infrapásmu vhodnou impregnací, nebo 

použitím speciálních tkanin vyvinutých pro tyto účely (moderní uniformy vojáků) 

 Noktovizor není možné používat ve sklepeních a v jeskyních, pokud nemá přídavný 

zdroj infračerveného záření 

 Starší verze přístrojů se dají „oslepit“ silným zdrojem světla [12] 

5.6 Noktovizory využívané policíí 

Velké a výkonné přístroje pro pozorování v noci na principu zesílení zbytkového 

osvětlení se používají např. u leteckých, námořních či pozemních mobilních prostředků 

bezpečnostních sil nebo, zvláště pro střežení objektů, v systémech uzavřených televizních 

okruhů. Nejrozšířenější u policie jsou ale malé ruční noktovizory. 

Součást individuálního vybavení policisty jsou např. noční kapesní „kukátka“ 

s jedním okulárem nošené v pouzdře na opasku. 21 

5.6.1 Brýle pro noční vidění 

Mají většinou dva okuláry a jeden nebo dva vstupní objektivy se zesilovači, jak 

vidíme na obr. č. 5.6. Poskytují uživateli volné ruce pro obsluhu různé techniky a zbraní. 

Používají je především speciální jednotky rychlého zásahu, ale i pyrotechnici, osádky 

vrtulníku apod. 

Brýle pro noční vidění jsou speciální optoelektronické prostředky kategorie 

pasivních noktovizorů, zavedené do výzbroje moderních armád počátkem 90. let. Brýle pro 

noční vidění mohou výrazně rozšířit možnosti bojových vrtulníků v noci – za svitu měsíce 

a hvězd. 2 

Brýle pro noční vidění jsou lehká přídavná optoelektronická zařízení, připevněná 

přímo na pilotní přilbě a využívaná piloty ke sledování prostoru v okolí vrtulníku do 

vzdálenosti až několika stovek metrů. Jejich použití sice nevyžaduje žádné 

konstrukční úpravy konstrukce vrtulníku, ale z důvodu nadměrné intenzity osvětlení 

palubních přístrojů je nutná úprava přístrojové desky. 2 
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Obr. č. 5.6: Brýle pro noční vidění 16 
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6 Infračervené přístroje 

Tyto přístroje využívají infračervené záření. 

6.1 Infračervené záření 

Infračervené (IR) záření je elektromagnetické vlnění s vlnovou délkou větší než 

viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné vlnění. Najdeme ho na vlnových délkách 790 

nm/10
-4 

m. Jeho zdrojem jsou tělesa zahřátá na určitou teplotu (také živí tvorové). Díky 

tomu je infračervené záření považováno za tepelné záření. 

Využití: 

- dálkové ovládání přístrojů a zařízení 

- přenos informací na krátkou vzdálenost 

- dalekohledy pro noční vidění 

Rozdělení: 

Infračervené záření se dělí na jednotlivá pásma. Toto dělení však není jednoznačně 

dané, bývá uváděno různě. 

Obvyklé dělení je následující: 

a) Blízké infračervené záření NIR: 

- IR-A podle normy DIN, vlnová délka 0,76-1,4 μm, definováno podle vodní 

absorpce (často používané v telekomunikacích u optických vláken)  

- IR-B podle DIN, vlnová délka 1,4-3 μm, při 1450 nm značně roste vodní absorpce  

- IR-C podle DIN, též prostřední (intermediate-IR neboli IIR), 3-8 μm  

- IR-C podle DIN, 8-15 μm infračervené topné panely Sun of Hope  

b) Vzdálené infračervené záření neboli FIR 15-1000 μm 

c) Další často používané rozdělení: 

- blízké IR (0,7-5 μm)  
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- střední IR (5-30 μ m)  

- dlouhé IR (30-1000 μm) 8 

6.2 Infračervená kamera 

Infrakamera, jindy také nazývána FLIR (Forward Looking InfraRed), nebo 

termografická kamera, je zařízení vytvářející obraz prostřednictvím infračerveného záření. 

Běžné kamery využívají viditelné světlo a pracují v rozmezí vlnových délek 450-750 

nanometrů. Infrakamery pracují s vlnovými délkami v rozmezí 3,5 až 5 mikrometrů (Short 

Wave) a 8 až 14 mikrometrů (Long Wave). 

Jednoduché infračervené kamery, navržené pouze s jedním typem senzoru, mají 

sklon k jednobarevnosti. U barevných infrakamer je vyžadována komplexnější stavba, aby 

byly schopny rozeznat vlnové délky. 

Druhy infrakamer: 

Obecně mohou být rozděleny na: 

- kamery s nechlazenými infračervenými detektory 

- kamery s chlazenými infračervenými detektory 

Rozdíly: 

Kamery s chlazenými infračervenými detektory mají vyšší obrazovou kvalitu, ale 

jsou velmi drahé. Komponenty, které slouží k chlazení, jsou objemné, a proto je kamera 

méně praktická při manipulaci. Kamery s nechlazenými infračervenými detektory jsou 

méně nákladné, menší, ale nemají tak vysokou kvalitu obrazu. 

Využití infrakamer: 

Původně byly vyrobeny pro armádní účely. Dnes mají využití v medicíně, 

stavebnictví, archeologii, atd.  

Široké využití mají tyto kamery v bezpečnostních aplikacích, zahrnující jak 

vojenské, tak civilní účely. Jsou často využívány pro obvodové zabezpečení nebo pro 
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sledovací aplikace, mají tu výhodu, že jsou schopny pracovat za snížené viditelnosti (mlha, 

smog) nebo při nulové viditelnosti (tma), kde běžné noktovizory už nefungují nebo 

potřebují přisvítit. Příklad takové infrakamery můžeme vidět na obr. č. 6.1. 

V České republice se tyto kamery moc nepoužívají, kvůli jejich vysoké ceně. 

 

Obr. č. 6.1: Infrakamera 4 

Princip činnosti infrakamery: 

Nejdříve dopadne světlo na objektiv a dále na čip. Mezi těmito částmi se nachází 

optický infračervený filtr, který propouští jen světlo o určité vlnové délce. V obrazovém 

čipu dochází ke změně analogového signálu na digitální a ten je odeslán do obrazového 

procesoru. Tam se digitální signál zpracovává a vylepšuje do konečné podoby. Potom je 

signál zkomprimován. Další tři součásti zabezpečují komunikaci mezi kamerou a okolními 

zařízeními. Všechny součásti infrakamery jsou uvedeny na obr. č. 6. 2. 15 

 

 

Obr. č. 6.2: Schéma principu činnosti infrakamery 15 
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7 Termovizory 

Zobrazují elektromagnetické záření v infračervené oblasti vlnových délek 3-5 um a 

8-14 um, kde leží maximum intenzity tepelného vyzařování lidských těl a jiných těles o 

běžných teplotách. V této oblasti obyčejně převažuje spíše tepelné záření emitované 

objekty pozorované scény než od nich odražené, natož jimi prošlé.  

Termovize tedy bezdotykově detekuje teploty povrchů těles. Zviditelňování 

teplotních polí na povrchu těles lze provádět jak pomocí dotykových, tak pomocí 

bezdotykových vizualizačních metod. Mezi dotykové metody patří především vizualizace 

teplotních polí na bázi tekutých krystalů, různých tužek, nálepek, tablet a nátěrů, které při 

styku s teplým povrchem mění svou barvu. Mezi bezdotykové metody pro vizualizaci 

teplotních polí patří různé termovizní systémy zaměřené na detekci tepelného záření 

povrchů. [19] 

7.1 Princip funkce 

Termovize detekuje bezdotykově teploty povrchů těles na základě přírodovědného 

poznatku, podle kterého všechna tělesa mající nenulovou absolutní teplotu vyzařují 

elektromagnetickou energii. Toto tzv. tepelné záření má původ v termických pohybech 

částic těchto těles. Tento tzv. vyzařovací zákon zformuloval německý fyzik Max Planck. 

Lze ho vyjádřit jak graficky obr. č. 7.1, tak matematicky. 1 

I=(ћ/π
2
.c

3
).ω

3
/exp(ћ.f/k.T)-1, kde    (6) 

I … intenzita vyzařování (Wm
-2

) 

ћ … redukovaná Planckova konstanta (10
-34

J.s) 

ω ... úhlová frekvence záření (s
-1

) 

c … rychlost světla ve vakuu (3.10
8
m/s) 

k … Boltzmanova konstanta (1,58.10
-23

J/K) 

f … frekvence (s
-1

) 

T ... termodynamická teplota (K) 
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Obr. č. 7.1: Planckův vyzařovací zákon 14 

7.2 Použití 

Termovizní kamera dokáže zviditelnit a zobrazit na monitoru přístroje či počítače 

teplotní pole celého sledovaného objektu, což umožní lépe sledovat souvislosti 

pozorovaných jevů, případně zkoumat dynamický vývoj teplotního pole na celém objektu. 

Termovize patří mezi nákladná, ale velmi užitečná zařízení pro měření v technice 

prostředí, v energetice, v medicíně, při dálkovém výzkumu Země, při výzkumu vesmíru a 

v dalších oborech. Umožňuje rychlou kontrolu tepelných ztrát a kvality izolace budov, 

identifikuje úniky tepla z tepelných rozvodů, monitoruje činnost různých zařízení, noční 

vidění. 

7.3 Konstrukce termokamer 

Termovize je určena pro měření v rozsahu teplot -30 až +1200°C s rozlišením 

0,1°C. Teplotní pole je snímáno kamerou, vybavenou detektorem záření a pak je zobrazeno 

černobíle nebo barevně na monitoru.  

Základní elementy termokamery jsou (obr. č. 7.2): 

- zobrazovací optická část 

- detekční část – převádí dopadající tepelnou energii na elektrický náboj 

- zobrazovací a záznamová část 21 
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Obr. č. 7.2: Schéma termovizní kamery 14 

Podle způsobu promítání obrazu na detektor a odpovídajícího uspořádání tohoto 

detektoru rozdělujeme termokamery na termokamery s rozkladem obrazu skenerem na 

jednobodový detektor (má méně než 100 teplocitlivých bodů), který vidíme na obr. č. 7.3 a 

na termokamery s promítáním obrazu na maticový detektor (60 000 – 200 000 

světlocitlivých bodů), který je na obr. č. 7. 4. 21 

 

Obr. č. 7.3: Jednobodový detektor 21 

 

 

Obr. č. 7.4: Detektor maticového typu 21 
 

Monitory termovizních systémů zobrazí teplotní pole, buď v šedé škále, nebo 

barevně. Jednotlivým rozmezím teplot jsou přiřazeny různé barvy. Barevné termovizní 

zobrazení zpracované počítačem je ukázáno na obr. č. 7.5. 
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Obr. č. 7.5: Snímek psa termovizí, v pravé části přiřazení barev teplotní stupnici 21 

7.4 Policejní využití termovize 

Nejstarší využití termovize policií představují termovize na vrtulnících. Ty jsou 

umístěny obyčejně se spřaženou TV kamerou. Zde se využívají pro pátrání po osobách 

v rozsáhlém terénu, vyhledávání ohnisek požáru. Dále se termovize uplatňuje u střežení 

objektu a jako součást pozorovacích systémů. Malé ruční termovize umožňují i řadovým 

policistům zjišťovat přítomnost osob například v parku (obr. č. 7.6), zjišťování, které auto 

stojící na parkovišti před chvílí jelo atd., a to i za naprosté tmy. Pro policejní hlídkový vůz 

je ale vhodnější umístění termovize na střeše automobilu. Termovize se dá také využít pro 

registraci tepelného záření, např. pro určování teplených ztrát budov. Na obr. č. 7.7 je 

zobrazen příklad termogramu panelové budovy. Termovizi využíváme i ve strojírenství a 

elektrotechnice, kde umožňuje vyhledávat tepelně namáhané součásti. 21 

 

Obr. č. 7.6: Termovizní kamera jako prostředek nočního vidění 21 
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Obr. č. 7.7: Termogram panelové budovy 21 
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8 Porovnání noktovize a termovize 

Při vzájemném srovnání mají tyto přístroje své přednosti a nedostatky. Protože 

noktovizory jsou přístoje, které zesilují zbytkové světlo, mají často problém se scénou, na 

které se mění úroveň osvětlení nebo na které se objeví bodový zdroj světla. Také můžou 

mít problém s kontrastem, tzn., že objekty stejné barvy splývají. Celkový dojem u 

noktovize je lepší, protože obraz je pro lidské vnímání přijatelnější a poskytuje lepší 

prostorovou představu. U termovize je zapotřebí delší zácvik obsluhy. Termovize pracuje i 

v totální tmě a podstatně méně negativně je ovlivňuje kouř a ještě méně mlha. Tímto 

přístrojem můžeme rozpoznat lidi i za slabou vrstvou listí, tenkou fólií nebo látkou. 

Termovize jsou dražší než noktovize. 21 
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9 Milivize 

Tyto přístroje detekují elektromagnetické záření lidského těla. Využívají toho, že 

lidské tělo vyzařuje milimetrové elektromagnetické (tepelné) záření, které je způsobené 

termickými pohyby jeho částic. Záření je předměty umístěnými v jeho blízkosti 

pohlcováno a odráženo, což umožňuje jejich následné odhalení. Dále se záření snímá, a 

aby mohlo být zobrazeno na monitor, je třeba ho převést na lidským okem viditelné 

elektromagnetické záření. Ukryté předměty se zobrazují jako tmavší oblasti 

v odpovídajícím tvaru předmětu. 

Prostřednictvím milivize detekujeme různé předměty, které mohou být skryty pod 

několika vrstvami oděvu. Mohou to být například kovové i nekovové zbraně, výbušniny, 

drogy a jiné látky. V současné době je tato bezpečnostní technika pořád ve vývoji.  

Milivize je k dispozici ve formě rámového průchozího a ručního detektoru. Doba 

detekce se pohybuje kolem 15s u rámového průchozího detektoru v případě umístění 

kamery z přední i zadní části. Do budoucna se počítá s využitím milivize u kamer s 

motorickou hlavicí, které by umožnily kontrolu volně se pohybujících osob např. v 

prostorech terminálu atd. Toto řešení by umožnilo kontrolu prostor, které je v současnosti 

obtížné ne-li nemožné dostatečně zabezpečit proti určitým formám útoků. 23 

 

Obr. č. 9.1: Zobrazení pomocí milivize 17 
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10 Terahertzové zobrazování 

Terahertzové (THz) záření je elektromagnetické záření, které leží mezi 

mikrovlnným a infračerveným zářením. Je to lidským okem neviditelné záření a my ho 

cítíme jako teplo, protože leží blízko infračervenému záření. Vyskytuje se běžně kolem 

nás. THz záření je při osobní prohlídce osob bezpečnější než rentgenové záření, protože 

není ionizující. Nachází uplatnění v lékařství, telekomunikaci a bezpečnosti. 7 

10.1 Bezpečnostní technologie 

Terahertzové záření je schopné projít dřevem, papírem, oblečením, umělou hmotou, 

zdivem a není propouštěno vodou. Vzhledem k těmto vlastnostem se využívá u různých 

bezpečnostních kontrol. Detektory jsou používány především pro identifikaci 

nebezpečných materiálů, zbraní, výbušnin, drog. 

Pro bezpečnostní aplikace je důležité vytvořit systém, který bude schopný 

detektovat a určit konkrétní látky či předměty v bezprostřední blízkosti (prohlídka 

zavazadel a poštovních zásilek) a zároveň bude schopný na velkou vzdálenost detekovat 

nebezpečné předměty či výbušniny ukryté pod oblečením, v botách apod. (sledování 

prostorů s vysokým počtem osob jako jsou letiště, stanice atd.). 7 

Zobrazovací THz zařízení můžeme rozdělit do dvou kategorií:  

- zobrazování ze vzdáleného místa 

- blízké zobrazování 

Zobrazovací systémy mohou být vytvořeny na dvou odlišných principech – pasivní 

zobrazovací systémy využívají přirozeného THz vyzařování z objektů a záření pouze 

snímají (např. pasivní T 5000 od ThruVision – detekuje ukryté předměty na vzdálenost až 

25m, jak je vidět na obrázku č 10.2), naproti čemuž stojí aktivní zobrazovací systémy 

vyzařující do prostoru a snímající odražené záření. Výhodou aktivního zařízení je větší 

intenzita záření. 7 
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Systém ThruVision T5000: 

Systém společnosti ThruVision by mohl být v budoucnu rozmístěn na letištích, 

nádražích nebo v dalších veřejných prostorech. Skenování je založeno na pasivní 

terahertzové zobrazovací technologii. Ačkoli technologie umožňuje vidět skrz šaty, 

neodhaluje žádný "tělesný detail", ani nevystaví lidi "škodlivému záření". Kamera je 

naprosto pasivní – pouze přijímá. Kamera T5000 je první, která pracuje v interiéru i 

exteriéru. 

 

Obr. č. 10.2: Zobrazení terahertzovou kamerou 13 
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11 Srovnání jednotlivých metod pozorování za ztížených podmínek 

V následující tabulce je provedeno srovnání jednotlivých prostředků a metod pro 

pozorování za ztížených podmínek. 
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Tab. č. 11.1: Srovnání jednotlivých metod pozorování za ztížených podmínek 
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12 Závěr 

Předložená práce se zabývá prostředky pro pozorování za ztížených podmínek. 

V úvodní části práce je vysvětleno, co to vlastně prostředky pro pozorování za 

ztížených podmínek jsou. Je zde uvedeno základní rozdělení přístrojů na přístroje 

využívající principu zesílení zbytkového osvětlení a na přístroje využívající zobrazení 

elektromagnetického záření různých vlnových délek. 

Celá 4 kapitola je věnována základním fyzikálním principům, které souvisejí 

s danou problematikou. U každého z nich je uvedena základní charakteristika a princip 

funkce. 

V dalších kapitolách práce jsou potom podrobně rozebrány jednotlivé přístroje, 

sloužící k pozorování za ztížených podmínek. U každé z metod jsou zmíněny fyzikální 

principy, podmínky a vhodnost použití, a také srovnání jednotlivých metod z hlediska 

několika kritérií, včetně ekonomického posouzení. 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat a porovnat jednotlivé metody pozorování 

za ztížených podmínek. Jednotlivé metody jsou popsány v příslušných kapitolách. 

Srovnání metod je provedeno v kapitole 11. 
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