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1 Úvod 

Identifikace osob je v dnešní době zásadní disciplínou jak v kriminalistice, tak i v jiných 

oborech bezpečnostní praxe, jako jsou soukromé bezpečnostní sluţby, letištní a jiné kontroly. 

K této identifikaci je zapotřebí pouţití různých podpůrných technických prostředků, které 

mohou sami identifikovat osobu, nebo prostředky pouze napomáhající k této identifikaci. 

Mezi tyto technické prostředky slouţící k identifikaci patří nejrůznější identifikační systémy, 

pracující na sloţitých principech, tak i jednotlivé komponenty těchto systémů, které jsou 

vyuţívány také samostatně. V této práci jsou pak dále rozebrány tyto technické prostředky, 

jejich funkce a vyuţití, hlavně pak prostředky vyuţívané k pozorování osob. Mezi tyto 

pozorovací prostředky patří přístroje, které umoţňují záznam na médium či počítač, tak i 

přístroje s kterýma lze pozorovat pouze v reálném čase. Těmito prostředky jsou pak optické 

přístroje, jako jsou dalekohledy a různé objektivy, dále pak v této práci rozsáhleji popsané 

přístroje pro pozorování za sníţených světelných podmínek, jako jsou noktovizory a 

termovize a různé pozorovací systémy jako je například průmyslová televize. 

K optimálnímu vyuţití těchto pozorovacích prostředků v bezpečnostní praxi musíme pouţít 

biometrické metody identifikace osob. Těmi to metodami jsou často vyuţívaná a velice 

rozsáhlá metoda identifikace osob podle geometrie tváře a v celku perspektivní metoda 

identifikace osob podle chůze, která je rozsáhle popsána v této práci. 

Identifikace osob podle chůze je poměrně rozrůstající se a často zkoumanou metodou, jelikoţ 

se lidská chůze v průběhu ţivota mění pouze nepatrně a není k této metodě zapotřebí vysoce 

kvalitních technických prostředků, jako třeba pro identifikaci podle geometrie tváře. Metoda 

lze pouţít na velkou vzdálenost, za ztíţených světelných podmínek a není potřeba pouţití 

záznamu s vysokým rozlišením. 
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2 Rešerše 

ČECH, B. Vybrané technické prostředky využívané v bezpečnostní praxi. Praha: PA ČR, 

2000, str. 161. 

Z této publikace byl pouţit převáţně popis technických prostředků pro pozorování za 

sníţených světelných podmínek, zejména noktovizorů a termovizí. Tyto prostředky byly 

podrobně popsány a rozděleny do jednotlivých generací podle vývoje jejich technologie.  

 

PORADA, V., RAK, R. a kol. Kriminalita související s informačními a komunikačními 

technologiemi a identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka (vybrané problémové 

okruhy výzkumu). Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., 2007. str. 262. ISBN 

978-80-254-0797-4. 

Tato kniha přispěla k popsání některých metod identifikace osob podle chůze, hlavně 

testované metody sagitální kinematiky. Dále napomohla k rozdělení a popisu cyklu lidské 

chůze. 

 

STRAUS, J. a JONÁK, J. Kriminalistická a technická analýza bipedální lokomoce. Praha: 

PA ČR, 2007, str. 160. ISBN 978-80-7251-268-3. 

Tato publikace napomohla k pochopení principu identifikace osob podle chůze a popsání 

jednotlivých metod této identifikace. Dále jsou zde popsány jednotlivé charakteristiky 

vyuţívané k analýze chůze a faktory, které ovlivňují identifikaci osob. 

 

ŠČUREK, R. Vybrané technické prostřekdy detekce a pyrotechnická ochrana na letišti. 

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava. Skriptum. [Online] 2008. [Citace: 5. 

duben 2012.] dostupné z WWW: <http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sites-

root/fbi/040/cs/sys/resource/PDF/letiste.pdf>. 

V tomto skriptu jsou popsány jednotlivé technické prostředky vyuţívané k pozorování osob, 

zejména prostředky vyuţívané na letišti a prostorách s výskytem velkého mnoţství osob.  

http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/fbi/040/cs/sys/resource/PDF/letiste.pdf
http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/fbi/040/cs/sys/resource/PDF/letiste.pdf
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3 Právní rámec 

Pouţití technických prostředků pro pozorování upravuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád). V § 158d trestního řádu jsou popsány povinnosti policejních 

orgánů při sledování osob a věcí, kdy a za jakých okolností mohou pouţít technické 

prostředky ke sledování. 

V prvním odstavci § 158d je psáno: „Sledováním osob a věcí (dále jen "sledování") se rozumí 

získávání poznatků o osobách a věcech prováděné utajovaným způsobem technickými nebo 

jinými prostředky. Pokud policejní orgán při sledování zjistí, ţe obviněný komunikuje se 

svým obhájcem, je povinen záznam s obsahem této komunikace zničit a poznatky, které se v 

této souvislosti dozvěděl, nijak nepouţít.“ 
1
 

Před zahájením sledování, při kterém mají být pořízeny zvukové, obrazové nebo jiné záznamy 

je policejní orgán povinen zaţádat státního zástupce o písemné povolení, ale pokud má být 

sledováním zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství nebo zjišťován 

obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za pouţití technických 

prostředků je nutné zaţádat o povolení soudce. [6] 

Povolení ke sledování lze vydat jen na základě písemné ţádosti, která musí být odůvodněna 

podezřením na konkrétní trestnou činnost a, jsou-li známy, téţ údaji o osobách či věcech, 

které mají být sledovány. V tomto povolení musí být také stanovena doba, po kterou bude 

sledování prováděno a která nesmí být delší neţ šest měsíců. Tuto dobu můţe ten, kdo 

sledování povolil, na základě nové ţádosti písemně prodlouţit, ale vţdy jen na dobu nejvýše 

šesti měsíců. Nesnese-li věc odkladu a nejde-li o případy uvedené v odstavci 3 § 158d 

trestního řádu, které musí schválit soudce, lze sledování zahájit i bez povolení, avšak policejní 

orgán je povinen o povolení bezodkladně dodatečně poţádat, a pokud je do 48 hodin 

neobdrţí, je povinen sledování ukončit, případný záznam zničit a informace, které se v této 

souvislosti dozvěděl, nijak nepouţít. [6] 

Dále je také povinen zničit předepsaným způsobem získané materiály, pokud nebyly při 

sledování zjištěny skutečnosti důleţité pro trestní řízení. [6] 

                                                

1
 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 
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Další právní ustanovení, ve kterém je tato problematika pouţívání technických prostředků ke 

sledování je Zákon o Policii České republiky, kde se v § 62 odstavci 1) píše: „Policie můţe, 

je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy 

osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných a zvukové, obrazové nebo jiné 

záznamy o průběhu úkonu.“ 
2
 

Důleţitým právním ustanovením je také Listina základních práv a svobod, kde je v článku 7 

odstavci 1) je psáno: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena můţe 

být jen v případech stanovených zákonem.“ 
3
 Problematiku sledování a shromaţdování údajů 

řeší tento ústavní zákon v článku 10 odstavci 2) a 3) takto: „Kaţdý má právo na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního ţivota. Kaţdý má právo na ochranu 

před neoprávněným shromaţdováním, zveřejňováním nebo jiným zneuţíváním údajů o své 

osobě.“ 
3 

Zákon, který upravuje shromaţďování a zpracování osobních údajů, zejména při vyuţívání 

kamerových systémů je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). 

[14] 

„Z ustanovení § 3 a § 4 Zákona o ochraně osobních údajů vyplývá, ţe provozování 

kamerového systému je povaţováno za zpracování osobních údajů, pokud záběry z 

kamerového sledování jsou automatizovanými či jinými prostředky zaznamenávány, 

uchovávány pro další pouţití a slouţí pro identifikaci fyzických osob, které jsou na záběrech 

zachyceny.  

                                                
2
 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

3
 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 
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V takovém případě lze kamerové sledování povaţovat za automaticky provozovaný stálý 

technický systém umoţňující pořizovat a uchovávat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy ze 

sledovaných míst. Údaje uchovávané v záznamovém zařízení lze povaţovat za osobní údaje v 

případě, ţe na jejich základě lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, jeţ 

je identifikovatelná, tedy pokud ze snímku, na němţ je zachycena, jsou patrné její 

charakteristické rozpoznávací znaky (kupř. obličej) a na základě jejich propojení s určitým, na 

snímku zachyceným, jednáním je moţné danou fyzickou osobu identifikovat. Pokud tedy 

nebude záznam z kamerového systému moţno doplnit dalšími informacemi o zaznamenané 

osobě, nelze údaje takto získané v obecné rovině vztáhnout k určitému nebo určitelnému 

subjektu údajů.“ 
4
 

 

4 Identifikace osob 

Rozpoznávání osob pomocí biologických charakteristik je metoda, která je vyuţívána 

odedávna, lidé se rozpoznávají pomocí vzhledu tváře nebo jsou známy otisky dlaní v 

jeskyních jako jakýsi podpis autora. S narůstajícím rozvojem počítačových technologií na 

konci 60. let se začalo i rozpoznávání osob na základě biometrických prvků stávat 

automatizovaným. [12] 

„V problematice biometrie je nutné správně rozumět základním pojmům, jelikoţ mají původ 

v anglickém jazyce a do češtiny bývají občas nesprávně překládány. 

 Recognition (rozpoznávání) je druhový termín, který nutně nemusí znamenat identifikaci ani 

verifikaci. Jedná se o rozpoznávání člověka pouţitím vhodné tělesné vlastnosti. 

Verification (ověření nebo verifikace) označuje proces, při kterém se biometrický systém 

pokouší potvrdit totoţnost jedince, který se s ní prokazuje, srovnáním sejmutého vzorku s jiţ 

dříve zapsaným (tzv. šablonou neboli template). Jedná se o tzv. princip one-to-one. 

                                                
4
 ŠEBESTA, K. a BOUČKOVÁ, J. Využívání kamerového systému z pohledu zákona o 

ochraně osobních údajů. [Online] 6. říjen 2010. [Citace: 11. duben 2012.] dostupné z WWW: 

<http://www.epravo.cz/top/clanky/vyuzivani-kameroveho-systemu-z-pohledu-zakona-o-

ochrane-osobnich-udaju-66983.html> 

 

http://www.epravo.cz/top/clanky/vyuzivani-kameroveho-systemu-z-pohledu-zakona-o-ochrane-osobnich-udaju-66983.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/vyuzivani-kameroveho-systemu-z-pohledu-zakona-o-ochrane-osobnich-udaju-66983.html
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Identification (identifikace) je proces, kdy se biometrický systém pokouší určit totoţnost 

neznámého jedince. Biometrická informace je sejmuta a porovnávána se všemi uloţenými 

vzorky (šablonami). Princip je znám jako one-to-many. 

Authentication (autentifikace, autentizace nebo legalizace) je pojem, který lze sloučit s 

termínem rozpoznávání. Ovšem na konci procesu v tomto případě získá uţivatel určitý status, 

např. oprávněný/neoprávněný atd.“ 
5
 

Kriminalistika zkoumá mnoho různých druhů identifikace osob, základními druhy dělení je 

podle jejich anatomických (statických) nebo podle funkčních (dynamických) znaků. 

Samotnými disciplínami identifikace jsou pak například identifikace podle částí lidského 

obličeje (oční duhovky, rtů, uší apod.), podle otisků prstů, dlaní a chodidel. Dynamickými 

metodami jsou pak identifikace podle bipedální lokomoce (chůze), identifikace podle hlasu, 

identifikace dynamiky psaní rukou nebo na klávesnici apod. 

5 Prostředky pro pozorování 

Podle některých statistik se zrakem získává aţ 80 % informací. Prostředky, které jsou 

vyuţívány pro pozorování, mohou být pouţity jak pro střeţení objektů, tak i identifikaci osob. 

Jedná se o dva druhy sledování, buď přímé vnější sledování, nebo perimetrické s vyuţitím 

dalekohledů. Faktory ovlivňující moţnost a kvalitu pozorování osob nebo objektů za 

přirozených podmínek jsou dostatečné osvětlení, doba trvání obrazu na sítnici oka a velikost 

zorného úhlu, pod kterým je osoba nebo objekt vnímán. Zorný úhel pozorované osoby či 

objektu můţe být zvětšen buď přiblíţením se k pozorované osobě nebo objektu, nebo 

pouţitím optických přístrojů, které mají schopnost zorný úhel zvětšit. Pro viditelnou oblast je 

pouţito ke zvětšení zorného úhlu dalekohledů, za ztíţených pozorovacích podmínek jsou 

vyuţívány noktovizory pracující na principu zesílení zbytkového světla, infravizory a 

termovize, které zobrazují tepelné záření emitované objekty pozorované scény. [13] 

                                                
5
 ŠČUREK, R. Biometrické metody identifikace osob v bezpečnostní praxi. Vysoká škola 

báňská – technická univerzita Ostrava. Skriptum. 2008. s. 4 – 5. 
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5. 1 Dalekohledy a speciální optické prostředky 

Dalekohledy jsou v bezpečnostní praxi často vyuţívané prostředky. Jsou pouţívány 

samostatně nebo jako součást speciálních optických systémů, které se kromě dalekohledů 

skládají i s jiných prostředků, například určující polohu, vzdálenost nebo moţnost pořízení 

videozáznamu. 

5. 1. 1 Dalekohledy 

Dalekohledy patří mezi nejstarší a nejpouţívanější prostředky pro pozorování. Dalekohledy 

rozlišujeme na dva základní typy, a to na binokulární a monokulární dalekohledy. 

Binokulární (dvouoké) jsou častěji pouţívány u bezpečnostních sloţek pro pozorování osob či 

objektů. Binokulární dalekohledy se de facto skládají ze dvou monokulárních dalekohledů a 

jsou doplněny funkcí ZOOM (přiblíţením) a některé modely také stabilizátorem obrazu. 

Monokulární (jednooké) dalekohledy se dále dělí na čočkové a zrcadlové. Tento typ 

dalekohledů je nejčastěji pouţíván v bezpečnostní praxi jako objektiv fotoaparátů. Tyto 

dalekohledy mají lepší zobrazovací schopnosti na větší vzdálenosti neţ binokulární. 

5. 1. 2 Speciální optické prostředky 

„Pro lokalizaci pozorovaného objektu je kromě zjištění jeho existence důleţité zjistit např. 

vzdálenost mezi pozorovaným objektem a pozorovatelem, pořídit jeho fotografii a zjistit 

zeměpisnou polohu pozorovatele. Provedení těchto úkonů umoţňují některé integrované 

přístroje pro pozorování, mezi něţ patří například kombinace binokulární dalekohled a 

laserový dálkoměr.“ 
6
 

Další pouţití dalekohledů s jiným prostředkem je kombinace binokulárního dalekohledu 

s digitálním fotoaparátem. Některé tyto kombinace umoţňují připojení k počítači pro pořízení 

digitální fotografie pozorované osoby či objektu. Další kombinací je spojení binokulárního 

dalekohledu s přístrojem určování polohy na Zemi (GPS). [13] 

                                                
6
 ŠČUREK, R. Vybrané technické prostřekdy detekce a pyrotechnická ochrana na letišti. 

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava. Skriptum. 2008. s. 11. 
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„Pro pozorování a monitorování větších územních celků za normálních i ztíţených 

pozorovacích podmínek, kterými můţe být perimetr a přistávací a vzletová dráha letiště, byly 

vyvinuty mobilní pozorovací systémy. V ČR jsou v současné době pouţívány dva systémy, 

mobilní pozorovací systém LOS (Lehký Optický Systém) a průzkumný a pozorovací komplet 

SNĚŢKA. Systém LOS sestává z denní přehledové a zaměřovací kamery s dosahem 5 aţ 10 

km, infračervené kamery s dosahem 4 – 6 km, navigačního systému a soupravy GPS. 

Průzkumný a pozorovací komplet SNĚŢKA zahrnuje denní a zaměřovací kameru s dosahem 

6 km, noktovizní kameru s dosahem 1,6 km, termovizní kameru s dosahem 9 km, laserový 

dálkoměr s dosahem 20 km, navigační aparaturu systém druţicové komunikace. Vzhledem k 

tomu, ţe tento komplet můţe být pouţit i v krizových situacích, je vybaven radiolokátorem s 

dosahem aţ 33 km a vyvíječem mlhy.“ 
7
 

 

5. 2 Přístroje pro pozorování v noci 

Přístroje pro pozorování v noci, neboli stručně řečeno za sníţené viditelnosti, se dělí na dva 

druhy, a to na přístroje zesilující zbytkové a na přístroje snímající tepelné záření. Přístroje pro 

pozorování v noci zaloţené na principu zesílení zbytkového osvětlení, se v praxi nazývají 

noktovizory nebo noční dalekohledy, infradalekohledy, infrahledy, nebo tzv. prostředky I
2
 

(Image Intensifier). Přístroje zaloţené na funkci snímání tepelného záření neboli termovize, 

byly vyvinuty podstatně později neţli noktovizory. Pojem „noktovize“ (prostředek pro 

pozorování v noci) by měl správně zahrnout obě tyto funkce, jak zesílení zbytkového 

osvětlení, tak i snímání tepelného záření. V praxi se často vyuţívá pojem noktovize většinou 

pouze přístroje zesilující zbytkové osvětlení a tento název bude i nadále pouţíván v této  

práci. [1] 

                                                
7
 ŠČUREK, R. Vybrané technické prostřekdy detekce a pyrotechnická ochrana na letišti. 

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava. Skriptum. 2008. s. 11. 
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Tyto přístroje lze pouţít nejen k pozorování okolní scény, ale také k individuální identifikaci 

osob. Tato identifikace se provádí jak v reálném čase a záleţí pouze na subjektivním 

rozhodnutí pozorovatele, tak i za pomocí připojení těchto přístrojů k nahrávacímu médiu, 

kterým bývá nejčastěji videokamera. Pořízený videozáznam se dále podrobuje 

kriminalistickým expertízám, které provádí kriminalističtí technici v laboratořích. 

Noktovizory lze uplatnit k více biometrickým metodám identifikace osob, jelikoţ u novějších 

generací těchto přístrojů, lze dobře rozpoznat například i geometrii tváře, zato starší generace 

noktovizorů a termovize tuto moţnost nemají, vzhledem k jejich rozlišovací schopnosti, ale je 

moţno vyuţít jiných metod identifikace, například podle chůze, protoţe u této metody stačí 

znát pouze obrys osoby. 

5. 2. 1 Noktovize 

Noktovizory byly původně vyvinuty pro vojenský účel nočního průzkumu a vyuţívaly různé 

způsoby zesílení zbytkového osvětlení. V dnešní době nacházejí i komerční vyuţití, a to u 

soukromých bezpečnostních sluţeb, policie, záchranářů a v oblasti průmyslového 

monitorování prostorů se sníţenou viditelností. [1] 

Noktovizory násobí viditelné světlo v pásmu 0,4 – 0,75 µm, ale také světlo v blízké 

infračervené oblasti záření od 0,75 do zhruba 1 µm, které je lidským okem neviditelné. [1] 

„Obecně se nabízené noktovizory (vyjma modulů pro kamery) skládají ze soustavy čoček 

objektivu, vlastního zesilovače obrazu (elektrooptického měniče) a z čoček okuláru. Zesilovač 

se přitom nachází mezi objektivem a okulárem. Pozorovaná scéna, která je pro lidské oko či 

kameru nedostatečně osvětlena, je objektivem zobrazena na vstup zesilovače. Na výstupu 

zesilovače pak svítí ten samý obraz, ale s mnohonásobně větší intenzitou. Objektiv a okulár 

představují stejnou technologii, jaká se uţívá u klasických dalekohledů. Pouţitím 

širokoúhlého objektivu nebo teleobjektivu získáme odpovídající typ noktovizoru. Nutno 

poznamenat, ţe tyto objektivy bývají často vyměnitelné.“ 
8
 

Noktovizory řadíme, podle technologie provedení zesilovače na přístroje I., II., III. a IV. 

generace. 

                                                
8
 ČECH, B. Vybrané technické prostředky využívané v bezpečnostní praxi. Praha: PA ČR, 

2000, s. 70. 
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Noktovize I. generace 

Přístroje pro noční vidění I. generace, neboli „Gen 1“ byli vyvinuty jiţ na počátku šedesátých 

let 19. století. Zesilovač I. generace si lze jednoduše představit jako válec, který je na vstupu a 

výstupu zakončený sklem a uvnitř s vakuem. Na vnitřní straně vstupního skla je nanesena 

tenká kovová vrstva tvořící fotokatodu a na výstupním skle je taktéţ na vnitřní nanesena tenká 

kovová vrstva, která je zároveň anoda a fluorescenční stínítko. Mezi anodu a katodu je 

přivedeno vysoké napětí, které vytváří polovodičový měnič. Elektrony jsou přitahovány 

silným spádem elektrického potenciálu k anodě, díky vakua neztrácí elektrony svůj směr a 

rychlost při dopadu na anodu, respektive na fluorescenční stínítko a jejich kinetická energie je 

mnohonásobně vyšší neţ energie dopadnuvších světelných fotonů. Na fluorescenčním stínítku 

se pak kinetická energie mění v energii světélkování fluorescenční látky v místě dopadu. Na 

základě tohoto principu je patrné, ţe je výsledný obraz monografický, ale není černobílý, 

nýbrţ ţlutozelený, díky pouţívanému fluorescenčnímu materiálu anody, který má vrchol 

emise při vlnové délce 560 nm, coţ je blízko vrcholu spektrální citlivosti lidského oka. U 

zaměřovacích nočních dalekohledů se můţeme setkat se dvěma nebo třemi zesilovači 

umístěnými za sebou, to slouţí k většímu zesílení obrazu. [1] 

„Světelné prostředky první generace pracují dobře při měsíčním svitu. Světelné zesílení a 

rozlišení jsou obecně horší. Celý obraz bývá zkreslen a neobsahuje mnoho detailů. Citlivost je 

sice dobrá v oblasti viditelného spektra, ale dosti špatná v blízké infračervené oblasti. Pro 

práci v této oblasti jiţ potřebují silnější zdroj osvětlení, nějaký infračervený zářič. Ten je 

zapotřebí při nedostatečném osvětlení pozorované scény, například v uzavřených prostorech 

nebo i při zataţené obloze. Při umělém osvětlení scény infračerveným zářičem se pak často 

mluví o aktivní noktovizi. Lidskému oku neviditelné infračervené záření je ale samozřejmě 

nepřehlédnutelné jinými noktovizory. Prostředky I. generace lez doporučit pro výstraţnou 

detekci (např. pro pozorování ostrahy objektu, jestli se někdo nepohybuje po pozemku), ale uţ 

dosti omezeně pro sledování, průzkumné pozorování apod.“ 
9
 

                                                
9
 ČECH, B. Vybrané technické prostředky využívané v bezpečnostní praxi. Praha: PA ČR, 

2000, s. 71. 
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Noktovize II. generace 

Prostředky II. a III. generace se oproti přístrojům I. generace liší hlavně sloţením, neboť 

kromě fotokatody a anody s fluorescenčním stínítkem obsahují také mikrokanálkové destičky 

(MCP – microchannel plate), schéma zesilovače můţeme vidět na obrázku (Obr. 5.1). Dalším 

rozdílem oproti I. generaci je ve fotokatodě, která je citlivější jak ve viditelné, tak 

v infračervené oblasti spektra. Hlavní je ale přidání mikrokanálkové destičky, která se skládá 

z milionů krátkých paralelních skleněných trubiček. Těmito tubičkami poté prochází 

elektrony, které jsou několikatisícinásobně zmnoţeny. Tento speciální proces umoţňuje 

přístrojům II. generace zesílit zbytkové světlo mnohonásobně více neţ přístroje I. generace a 

díky tomu poskytuje jasnější a ostřejší obraz. [1, 9] 

 

Obr. 5.1 Schéma zesilovače II. a III. generace. Červené částice představují fotony a žluté pak 

elektrony. (1) Přední čočka, (2) fotokatoda, (3) mikrokanálková destička, (4) Vysokonapěťový 

zdroj, (5) fluorescenční stínítko a (6) okulár. [9] 

„Světelné zesílení u prostředků II. generace je dobré a rozlišení mnohem lepší neţ u  

I. generace. Zkreslení je obvykle docela malé a detaily obrazu jsou ostré. Citlivost je ve 

viditelné oblasti dobrá, ale s přechodem do blízké infračervené oblasti se zhoršuje. 

V současnosti jsou zřejmě nejrozšířenější. Dají se doporučit jak pro výstraţnou detekci 

(hlídkování), tak i pro sledování a průzkumné pozorování.“ 
10

 

                                                
10

 ČECH, B. Vybrané technické prostředky využívané v bezpečnostní praxi. Praha: PA ČR, 

2000, s. 72. 
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Noktovize III. generace 

Přístroje III. generace mají oproti II. generaci dokonalejší mikrokanálkové destičky, ale hlavní 

rozdíl spočívá v tom, ţe fotokatoda je vyrobena s lepších materiálů a to přidáním citlivější 

látky (arzenidu galia) a tím vzniká ostřejší a jasnější obraz. Dále je v těchto přístrojích pouţita 

iontová bariéra, která výrazně prodluţuje ţivotnost trubice. [1, 9] 

Světelné zesílení u přístrojů III. generace je výborné, přístroje pracují spolehlivě i za 

nejtmavějších nocí. Rozlišení těchto přístrojů je vynikající a zkreslení je patrné pouze ve 

spojení s precizním vybavením. K vyuţití kvalit těchto přístrojů je nutné pouţít jiţ starší 

kamery Hi-8, S-VHS(-C) anebo novější kamery s digitálním záznamem. Citlivost noktovizorů 

III. generace je ve viditelné části spektra výborná a v blízké infračervené oblasti je stále 

dobrá. [1] 

Noktovize IV. generace 

Čtvrtá generace noktovizorů představuje naprosto největší technologický průlom v zesilování 

obrazu za posledních 10 let. Odstraněním iontové bariéry se u přístrojů IV. generace dosahuje 

podstatného zlepšení detekce cíle, zaměření a rozlišení, obzvláště v extrémně špatných 

světelných podmínkách. Díky nové technologii bez pouţití iontové bariéry a automatické 

synchronizace napájení se u přístrojů IV. generace dosahuje aţ 100 % zlepšení světelné 

odezvy, vynikajícího výkonu při extrémně nízké hladině zbytkového světla a nejméně 

trojnásobně lepšího rozlišení. [9] 

Technologie IV. generace zlepšuje noční provozní účinnost nočního vidění pro vojenské 

účely a dalších typů noktovizorů. Mikrokanálková destička bez iontové bariéry poskytuje 

vyšší poměr signálu a šumu neţ III. generace, coţ má za následek lepší kvalitu obrazu v 

podmínkách při špatném osvětlení. Synchronizované napájení také zlepšuje rozlišení obrazu 

ve špatných světelných podmínkách a redukce halového efektu minimalizuje interferenci s 

jasnými světelnými zdroji. Tyto modifikace zároveň zásadně zvyšují detekční rozsah 

noktovizorů. [9] 

Porovnání výsledného obrazu jednotlivých generací noktovizorů můţeme vidět na obrázku 

(Obr. 5.2), kde je jasně vidět zlepšení rozlišení a zmenšení zkreslení pozorované noční scény. 
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Obr. 5.2 Porovnání výsledného obrazu jednotlivých generací noktovizorů. [9] 

Přístroje s White Phosphor Technology 

American Technologies Network corp. představila novou řadu přístrojů s technologií bílého 

fosforu „WPT“ (White Phosphor Technology). Tato technologie umoţňuje vidět scenérii 

v černobílé barvě, která je lidskému oku přirozenější, neţli zelená barva, která je 

charakteristická pro noktovizory. Pouţití černobílé barvy poskytuje lepší informace o 

kontrastu, tvarech a stínech. Studie dokázali, ţe WPT poskytuje daleko lepší míru detailů a 

více rozdílů v intenzitě odstínů mezi bílou a černou barvou, neţli mezi zelenou a černou  

(Obr. 5.3), coţ má za následek lepší kontrast a hloubku vnímání. Tato technologie je o stupeň 

lepší neţ technologie, kterou je vyráběna IV. generace noktovizorů, především je to znát při 

pozorování scenérie v městském prostředí. [9] 

 

Obr. 5.3 Rozdíl mezi klasickým noktovizorem a noktovizorem s WPT. [9] 
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5. 2. 2 Termovize 

Termovize, nebo také „FLIR“ (Forward Looking InfraRed) jsou skupinou prostředků, které 

zobrazují tepelné záření. Termovize jsou poněkud novější záleţitost oproti noktovizorům. [1] 

„Termovize zobrazuje tepelné záření emitované objekty pozorované scény, spíše neţ od nich 

odraţené. Látky všech skupenství totiţ vydávají elektromagnetické, tzv. teplotní záření, které 

má původ v termických pohybech jejich částic. Toto záření je spojité a zahrnuje teoreticky 

celý spektrální obor (Obr. 5.4), na krajích spektra je však vyzařovaná energie prakticky 

nulová. Se zvyšováním teploty stoupá celkové mnoţství vyzářené energie a maximum záření 

se přesouvá do oboru kratších vlnových délek. Při teplotách niţších neţ asi 525 °C nezasahuje 

toto záření do viditelné oblasti a označuje se jako tepelné sálání nebo infračervené záření. I 

lidské tělo o teplotě 37 °C tedy vyzařuje elektromagnetickou energii v relativně širokém pásu 

spektra. V dnešní době existuje například i milivize, pomocí které jsme schopni téţ 

zobrazovat elektromagnetické vyzařování lidského těla, ale ve zcela jiné části 

elektromagnetického spektra – v oblasti kolem 3 mm, tedy jiţ spíše rádiových vln. 

Termovizní prostředky však snímají tepelné záření v oblasti bliţší lidským představám o 

tepelném sálání. Snímají ho především ve dvou pásmech, kde je i propustnost atmosféry 

příznivá – zhruba 2 aţ 5 µm a 8 aţ 14 µm.“ 
11

 

 

Obr. 5.4 Elektromagnetické spektrum. [16] 

                                                
11

 ČECH, B. Vybrané technické prostředky využívané v bezpečnostní praxi. Praha: PA ČR, 

2000, s. 74. 
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Termovize I. generace 

Infračervené tepelné záření je svým chováním dost podobné viditelnému světlu a můţe být 

opticky zaostřeno a sbíráno. Čočky objektivu jsou nejčastěji vyráběny z Germania, jelikoţ 

čočky ze standardní skleněné taveniny silně pohlcují tepelné záření. Pro snímání jsou pouţity 

různé vrstvené polovodičové materiály, protoţe se jejich elektrické vlastnosti při zahřátí 

výrazně mění a tím umoţňují provést přeměnu kvanta tepelného záření na elektrickou energii, 

podobně jako CCD prvek ve viditelné oblasti. Snímací prvek termovize se však musí chladit 

kapalným dusíkem o teplotě -195,8 °C. Hlavním problémem ovšem po dlouhou dobu byl ve 

vývoji vhodných materiálových struktur, které by byly dostatečně citlivé v oblasti tepelného 

záření. U termovizí I. generace je snímací prvek sloţen pouze z menšího počtu elementů, 

okolo 60 – 90, uspořádaných v řadě, někdy můţe být pouţito i čtyř řad vedle sebe. Na tuto 

řadu snímacích elementů je pak postupně promítán obraz z objektivu v jednotlivých prouţcích 

prostřednictvím rotujícího zrcadla nebo optického hranolu. Promítání obrazu do hledáčku 

nebo na obrazovku termovize je pak příslušně synchronizováno. Nevýhodou je, ţe tyto 

opticko-mechanické skenovací mechanismy pak výrazně zvyšují hmotnost, rozměry a cenu 

termovizí. Další nevýhodou je pak rozměrné chlazení těchto přístrojů, pomocí Stirlingova 

chladiče, či tlakových lahví se stlačeným vzduchem. [1] 

Termovize II. generace 

Teprve aţ byly vyvinuty nové materiálové struktury, bylo moţné pouţití plošné soustavy 

detekčních elementů bez opticko-mechanického skenování. Toto uspořádání se spíše podobá 

klasickým CCD kamerám. Modernizací prošli i Stirlingovy chladiče, výrazně se sníţila 

velikost i jejich spotřeba. Díky těchto modernizací se z termovizí staly „ruční“ kamery, které 

díky svému počtu obrazových bodů (cca 250 x 250 pixelů) mají velikost do dlaně, tzv. 

„handy-cam“. Akumulátory těchto přístrojů jsou podobné jako u standardních videokamer, 

jejichţ výdrţ je zhruba 2 a více hodin. Další výhodou je, ţe samotná termovize včetně 

objektivu, hledáčku a akumulátoru má hmotnost pod 1,5 kg. [1] 
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Termovize III. generace 

„Snímací detektor termovizí III. generace nepotřebuje chlazení na nízkou teplotu (jednoduchý 

termoelektrický chladič ho udrţuje pouze na pokojové teplotě). Mezi objektivem a detekční 

maticí se nachází modulátor (stejnosměrný měnič). Jedná se o disk z neprůhledného materiálu 

(někdy průhledného, ale rozostřujícího germania) s výřezem ve tvaru Archimedovi spirály. 

Tento disk rotuje synchronizovaně se snímáním obrazu detektorem, který pak od snímané 

(přes výřez modulátoru) teploty scény odečítá teplotu modulátoru. Technologie termovizí II. a 

zvláště pak III. generace umoţňuje sniţování rozměrů, hmotnosti, startovací doby a postupně 

i výrobních nákladů.“ 
12

 

Ukázku zobrazení na obrazovce termovize v porovnání se skutečným obrazem můţeme vidět 

na obrázku (Obr. 5.5). 

 

Obr. 5.5 Výstupní obraz na obrazovce termovize a skutečný obraz. [15] 

5. 3 Průmyslová televize 

Systém průmyslové televize (CCTV) je důleţitou pomůckou k identifikaci osob, tento systém 

navazuje i na jiné systémy v různých objektech, zejména na EZS (elektronická zabezpečovací 

signalizace). Jsou- li kamery průmyslové televize vybaveni funkcí ZOOM, je moţno tuto 

funkce pouţít pro individuální identifikaci osoby. [13] 

                                                
12

 ČECH, B. Vybrané technické prostředky využívané v bezpečnostní praxi. Praha: PA ČR, 

2000, s. 75. 
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„Velikost objektu na obrazovce monitoru by pro identifikaci neměla představovat méně neţ 

20 % výšky obrazovky, pro rekognoskaci by cíl neměl představovat méně neţ 50 % výšky 

obrazovky, pro detekci by cíl neměl představovat méně neţ 10 % výšky obrazovky a pro 

monitorování skupiny osob by cíl neměl představovat méně neţ 5 % výšky obrazovky. 

Výstup z kamery lze nahrávat. CCTV systémy jsou vyuţity k prevenci kriminality, 

identifikaci osob vně i uvnitř objektu, zabezpečení bezpečnosti obsluhy a návštěvníků. 

Zprostředkovávají dohled nad technologickými procesy, sledují parkoviště. Kamery se pro 

monitorování v noci nebo při zamoření kouřem navíc vybavují noktovizory.“ 
13

 

6 Biometrické metody identifikace osob pozorovacími prostředky 

V bezpečnostní praxi se můţeme setkat s několika biometrickými metodami, které vyuţívají 

pro identifikaci osob technické prostředky pro pozorování, které byly popsány výše v kapitole 

„Prostředky pro pozorování“. 

6. 1 Identifikace podle geometrie tváře 

„Verifikace obličeje je dnes nejvíce zkoumanou metodou, neboť problematika identifikace 

osob dle tváří je velmi obsáhlá. Rozpoznávání je zaloţeno na srovnávání obrazu sejmutého 

kamerou s obrazem, který je uloţen v centrální databázi. K jednoznačné identifikaci slouţí 

většinou tvar obličeje a poloha opticky významných míst na tváři, jako jsou oči, nos, ústa či 

obočí. Obraz v počítači můţe být někdy uloţen jako matice jasových úrovní, častěji je však 

diskriminován nějakou funkcí, která sniţuje redundanci dat. Neuchovává se tedy přesná 

poloha očí, nosu a rtů, ale ukládá se jen vzdálenost očí, vzdálenost rtů od nosu, úhel mezi 

špičkou nosu a jedním okem, atd.“ 
14

 

                                                
13

 ŠČUREK, R. Vybrané technické prostřekdy detekce a pyrotechnická ochrana na letišti. 

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava. Skriptum. 2008. s. 13. 

14
 ŠČUREK, R. Biometrické metody identifikace osob v bezpečnostní praxi. Vysoká škola 

báňská – technická univerzita Ostrava. Skriptum. 2008. s. 20. 
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V dnešní době je vyuţíváno více technik rozpoznání tváří. K těm hlavním a často vyuţívaným 

patří metoda měření geometrických vlastností a metoda porovnávání šablon. Jakmile bude 

zdokonalen systém rozpoznání obličeje, věří se, ţe tím odpadnou některé méně efektivní 

systémy (např. docházkový systém do zaměstnání). Je velmi důleţité uvědomit si, jak vysoké 

nároky je třeba klást na identifikační systém. [12] 

V současné době existují dva různé přístupy k rozpoznání geometrie tváře, kterými jsou 

geometrický, který je zaloţen na rysech tváře a fotometrický, zaloţený na vzhledu obrazu 

tváře. A tři nejlépe prozkoumané a studované algoritmy rozpoznání tváře jsou: Analýza 

hlavních částí (PCA – Principal Components Analysis), lineární diskriminační analýza (LDA 

– Linear Discriminant Analysis) a elastický srovnávací diagem (EBGM – Elastic Bunch 

Graph Matching). [12] 

„PCA vyuţívá vektorů tváře odvozených z kovarianční matice pravděpodobnostní distribuční 

funkce k vytvoření šablony vhodné pro srovnávání. Kaţdá tvář lze rozdělit na tzv. eigenfaces 

(vzory tváří - matice jasových úrovní) a poté jde opět sloţit (Obr. 6.1). Kaţdá eigenface je 

reprezentována pouze číslem, takţe se namísto obrázku ukládá pouze číslo.“ 
15

 

 

Obr. 6.1 Standardní eigenfaces používané pro rozložení obrazu. [12] 

                                                
15

 ŠČUREK, R. Biometrické metody identifikace osob v bezpečnostní praxi. Vysoká škola 

báňská – technická univerzita Ostrava. Skriptum. 2008. s. 21. 



27 

 

LDA je metodou, při které se rozdělují získané obrazy tváří do skupin. Hlavním účelem je 

zvětšit rozdíly mezi jednotlivými skupinami a zmenšit rozdíly v kaţdé skupině, kaţdá 

soustava snímků představuje jednu třídu (Obr. 6.2). [12] 

 

Obr. 6.2 Příklad šesti tříd užitím LDA. [12] 

„EBGM byla vyvinuta, jelikoţ předešlé metody nemohou uvaţovat nelineární charakteristiky 

jako je osvětlení okolí, pozice hlavy anebo výraz tváře (úsměv, zamračení). Na obličeji se 

definuji uzlové body, které se poté propojí a tím definují linie tváře v prostoru, vznikne tím 

souřadnicová síť obličeje (Obr. 6.3). Samotné rozpoznávání pak probíhá tak, ţe systém 

pomocí filtru uzlových bodů reaguje na jednotlivé snímané tváře a můţe je pak porovnávat a 

vyhodnocovat. Problémem je přesnost lokalizace orientačních bodů na tváři, řešením můţe 

být kombinace s PCA nebo LDA metodou.“ 
16

 

 

Obr. 6.3 Síť vytvořená elastickým mapováním a obraz zpracovaný počítače. [12] 

                                                
16

 ŠČUREK, R. Biometrické metody identifikace osob v bezpečnostní praxi. Vysoká škola 

báňská – technická univerzita Ostrava. Skriptum. 2008. s. 22. 
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Identifikace osob podle geometrie tváře se dnes stává moderním a často vyuţívaným 

principem. Vyuţití této metody se uplatňuje hlavně na letištích, nádraţích, rušných ulicích a 

náměstích a celkově na místech, kde by se mohli pohybovat hledané a pohřešované  

osoby. [12] 

6. 2 Identifikace osob podle chůze 

V dnešní době je identifikace osoby podle pohybu lidského těla při chůzi hodně perspektivní. 

Oproti ostatním identifikačním biometrickým metodám má identifikace podle bipedální 

lokomoce (podle chůze) mnoho výhod. Jednou z hlavních výhod je, ţe záběry pořizované 

pomocí videokamery mohou být zaznamenány i v poměrně nízkém rozlišení. Takţe je moţno 

říci, ţe identifikace podle chůze je neinvazivní metodou a pozorování můţe být prováděno 

z velké vzdálenosti, aniţ by osoba věděla, ţe je sledována. Hlavní nevýhodou identifikace 

podle chůze je změna podmínek (např. oblečení, světelné podmínky, úhel kamery a rychlost 

chůze), která můţe zapříčinit více odchylek u jedné osoby neţ mezi dvěma různými osobami,  

i kdyţ má kaţdá osoba teoreticky v ideálních podmínkách jedinečnou chůzi. Dále se touto 

metodou zabývá kapitola „Identifikace osob podle chůze“. [5] 

7 Identifikace osob podle chůze 

 „Identifikační znaky dynamického projevu osoby jsou v některé literatuře popisovány jako 

„podpis chůze osoby“ a soubor těchto znaků se skládá z mnoha rozličných sloţek, například 

se můţe jednat o rytmus chůze, frekvenci chůze, trajektorii pohybů různých částí těla, 

rozměry jednotlivých částí těla. Není příliš jasné, které z těchto sloţek by měli být zahrnuty 

do identifikace osob podle chůze. Bylo publikováno mnoho studií vyuţívajících rozličné 

parametry s různými výsledky. Některé z těchto metod jsou poměrně náročné na čas a 

vyţadují skladování a analýzu mnoha dat.“ 
17

  

                                                
17

 STRAUS, J. a JONÁK, J. Kriminalistická a technická analýza bipedální lokomoce. Praha: 

PA ČR, 2007, s. 6. 
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7. 1 Historie 

Problematika identifikace osob podle jejich chůze je jiţ starší záleţitostí, první aplikace se 

začínají objevovat uţ od počátku devadesátých let 20. století. Nejběţnější metody pro analýzu 

jsou zaloţené na analýze videozáznamu z různých úhlů. Základní problémy a různé metody 

identifikace osob podle chůze popsal J. Rökkönnen, dále se problematikou identifikace osob 

podle chůze velmi podrobně a rozsáhle zabývá Mark S. Nixon, který zkoumá automatické 

rozpoznání jedince podle chůze na katedře elektroniky a informatiky Southampton 

University. Nixonův výzkum podporuje americká armáda prostřednictvím agentury DARPA 

(Defence Advance Research Projects Agency) v rámci projektu „identifikace člověka na 

dálku“. [5] 

Základy identifikace osob podle chůze poloţil Gunnar Johansson ve svých pokusech 

se zobrazením světelných bodů, které jsou označovány jako PLD. Tyto pokusy prokázaly 

schopnost rozeznat osoby podle způsobu jejich chůze pouze na základě sledování 2D křivek, 

které byli vytvořeny připevněním ţárovek na sledované osoby. Kdyţ se tyto body prohlíţí 

jako statické obrázky, vypadají jako soustava hvězd, ale kdyţ jsou promítány jako sekvence 

obrázků, jeví se jako charakteristika pohybu osoby. Později bylo zjištěno, ţe je moţné 

rozeznávat rozdílné druhy chůze z PLD. Různé druhy pohybu mohou být snadno rozeznány, 

ale i jiné charakteristiky, jako je pohlaví a identita pohybující se osoby. Tohle tvrzení vedlo 

k závěru, ţe dynamiku chůze má kaţdá osoba jedinečnou a tudíţ můţe být tato metoda 

vyuţita jako biometrická charakteristika. [5] 

První případ, u kterého byla pouţita metoda identifikace osoby podle chůze je datován 

v červnu 2000, kdy britský expert Haydn Kelly provedl identifikace maskovaného pachatele 

podle záznamů z průmyslové kamery při přepadení zlatnictví. [5] 
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7. 2 Metody identifikace osob podle chůze 

„Existuje mnoţství různých metod pro identifikaci podle chůze, které pouţívají různé sloţky 

a analýzu. V literatuře bylo popsáno několik metodologicky odlišných přístupů, obecně je 

moţné ve všech případech generovat tři hlavní kroky řešení: 

 První částí je extrakce osoby z kaţdého snímku video sekvence. Výsledkem můţe být 

extrakce siluety osoby. 

 Druhou částí extrakce důleţitých charakteristik. Obvykle jsou pouţívány dodatečné 

metody ke zjednodušení dat nebo k redukci šumu. Například PCA analýza. 

 Posledním úkolem je klasifikace dat a rozhodnutí. Například rozhodnout o identitě 

osoby nebo, ţe náleţí do určité skupiny.“ 
18

 

„Prvotní přístupy se zaměřily na rozeznání v malé populaci, kde data byla limitovaná 

účinností výpočetní techniky. Pozornost byla zaměřena ke zvýraznění siluety z obrázku. Tzv. 

„podpis chůze“ byl odvozen prostorovou analýzou chůze. Byl sledován pohyb hlavy a pohyb 

nohou v časových intervalech. Následovně byl odvozen model těla, který se skládal z pěti 

částí. „Podpis chůze“ byl odvozen převedením tohoto modelu a uloţen v databázích 26 

sekvencí pohybu 5 osob. Podle zvolených faktorů se správná identifikace osoby pohybovala 

mezi 60 aţ 80 %. 

Později byla vyvinuta metoda tzv. optického toku, metoda se nezabývala modelem lidské 

chůze, ale popsáním distribuce optického toku. Další přístup se zabýval charakterizací pohybu 

objektu. 

Ze současných přístupů se řada zabývá analýzou vnější siluety osoby, obrysových křivek a 

jejich změn při lokomoci. Kaţdý z publikovaných přístupů pouţívá nepatrně odlišný přístup 

k analýze – tyto přístupy mohou zahrnovat vyhodnocení symetrie, statického pohybu, vyuţití 

kinematiky a další.“ 
19

 

                                                
18

 STRAUS, J. a JONÁK, J. Kriminalistická a technická analýza bipedální lokomoce. Praha: 

PA ČR, 2007, s. 16. 
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PA ČR, 2007, s. 8. 
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7. 2. 1 Analýza lokomoce v kanonickém směru 

„Lily Lee vyvinul několik počítačových algoritmů pro identifikaci a klasifikaci osob. Analýzu 

lokomoce prováděl v kanonickém směru, který je kolmý na směr chůze. Siluety chodce jsou 

dobře rozlišné od pozadí díky vyuţití algoritmu pro odečtení pozadí. Aby analýza chůze 

nebyla závislá na změně oblečení a vzdálenosti kamery a osoby, pouţíval pouze systém 

normalizované binární siluety. Pouţil korelaci pohybujících se objektů, jako jsou například 

auta. Následně detekoval opakování pohybu těla v optickém toku a pouţil ji k rozlišení 

v objektu skákajícím a chodícím, pouţil časově zpoţděný pohyb ke klasifikaci činností. 

S vyuţitím siluety osoby zajišťoval sadu momentů 7 částí těla (Obr. 7.1) a jejich pohyb 

studoval v závislosti v čase.“ 
20

 

 

Obr. 7.1 Silueta osoby kráčející vpřed. Silueta je rozdělena do 7 regionů a elipsy jsou 

rozděleny na každý region. [3] 

7. 2. 2 Metoda pomocí antropometrických měření a analýzy chůze 

Tuto metodu publikovali N. Lynnerup a J. Vedel, pohyb pachatele analyzovali ze záznamu 

průmyslové kamery v případě loupeţe. Pomocí této metody antropometrických měření a 

analýzy chůze je moţno identifikovat podezřelou osobu (Obr. 7.2). Výslednost této metody 

byla poměrně přesná, vypočtené a reálné rozměry se v průměru lišili asi o 6 mm. Také zde 

byla pouţita metoda fotogrammetrie s vyuţitím obrázků, kde se podezřelá osoba pohybovala 

ve stejném prostoru jako na záznamu z kamery. Pomocí programu Photomodeler Pro bylo 

provedeno měření a subjekt byl převeden do přesného 3D obrázku (Obr. 7.3 a Obr. 7.4). [5] 

                                                
20

 STRAUS, J. a JONÁK, J. Kriminalistická a technická analýza bipedální lokomoce. Praha: 

PA ČR, 2007, s. 8. 
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Obr. 7.2 Záběry pachatele a podezřelého. [10] 

 

Obr. 7.3 Záznamy z programu Photomodeler Pro ukazující výběr bodů. Musí být vybrány 

podobné obrázky, které si musí odpovídat. [10] 

 

Obr. 7.4 Ukázka nahrazení obrázku  3D náčrtem. [10] 
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7. 2. 3 Metoda rozpoznání chůze podle trajektorie těžiště 

Vzhledem k evolučnímu vývoji člověka, který je schopen chodit vzpřímeně, je fyzikálně 

nemoţné, aby se jeho těţiště bylo při chůzi pohybovalo na jedné přímce, tak jako např. při 

jízdě na kole. Trajektorie těţiště lidského těla má tvar vlnící se křivky, tato vlastnost těţiště 

má rozhodující význam pro určení lidské chůze. Z lékařského pohledu podle trajektorie 

můţeme určit, zda je pozorovaná osoba zdravá, nebo má nějaké pohybové potíţe, 

z rekognifikačního hlediska se můţe jednat o rozpoznání skupinové nebo individuální 

identity. [4] 

„Pohyb těţiště, respektive sledování a následné vyhodnocování jeho trajektorie, historicky 

patřily k prvním směrům lékařského, biomechanického, a identifikačně-verifikačního 

výzkumu. Na obrázku (Obr. 7.5) je názorně zobrazen první, velmi zjednodušený teoretický 

přístup ke sledování těţiště lidského těla. 

K tomuto pohybu byly pak modelováním přidávány další aspekty, jako je ohyb (pohyb) 

v kloubech – kyčle, kolena, kotníku, rotace pánve a hrudníku (Obr. 7.6), zohledňována 

pruţnost lidského těla apod., takţe výsledná křivka se „zjemňovala“, aţ dosáhla 

sinusoidálního průběhu.“ 
21

 

 

Obr. 7.5 Velmi zjednodušený pohled na pohyb těžiště lidského těla – nohy jsou přímé, bez 

jakéhokoliv ohybu v kolenou či dalších kloubech, nepružné. Trajektorie křivky je zobrazena 

vpravo, šipky označují maxima a minima. [11] 

                                                
21

 PORADA, Viktor, RAK, Roman a kol. Kriminalita související s informačními a 

komunikačními technologiemi a identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka 

(vybrané problémové okruhy výzkumu). Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., 
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Obr. 7.6 Ukázka postupného modelování pohybu chůze. [11] 

„Výsledkem historického pozorování a hloubkového zkoumání, zejména lékařských a 

biomechanických disciplín, zaloţených na vyhodnocování trajektorie těţiště, je skutečnost, ţe 

v průměru 55 % váhy lidského těla střídavě namáhá kaţdou nohu při chůzi, a těţiště se při 

chůzi pohybuje nahoru a dolů, ze strany na stranu v sinusoidálních vlnách s amplitudou kolem 

5 – 6 cm. 

Protoţe těţiště lidského těla není přímo viditelné, mnoho autorů pro identifikační úlohy 

pouţívala sledování pohybu temene hlavy, středu ucha apod. Průběh pohybu těţiště těla a 

středu hlavy (ucha) promítnutý do grafu cyklu chůze je podobný, nikoliv shodný. Pohyb 

hlavy vykazuje oproti těţišti těla větší amplitudy.“ 
22

 

7. 2. 4 Metoda sagitální kinematiky 

Sledování pohybu jediného bodu těla, jako je těţiště těla a střed hlavy (ucha) neposkytuje 

takové mnoţství informací, které vedou k poţadovaným závěrům ve zkoumaných oblastech – 

je-li osoba zdráva nebo zdali je projev její chůze patogenní či nikoliv. Vědci se proto zaměřili 

i na výzkum lidského pohybového ústrojí, zejména kloubů. V dnešní době se v praxi 

setkáváme s metodou sagitální (tj. předozadní) kinematiky. Při pohybu kloubů jako je koleno, 

kyčel, kotník apod., měříme úhel měnící se úhel odklonu určité části končetiny od kloubu 

směrem níţe od sagitální osy procházející daným kloubem. Tato situace je vyobrazena na 

obrázku (Obr. 7.7) pro sagitální pohyb kolena a kyčle. [4] 

                                                
22
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„Úhel je měřen po dobu jednoho cyklu chůze (během kterého dochází ke stahování a 

uvolňování svalů, umoţňujících pohyb) a znázorňován do grafů, podobným ukázkám na 

obrázku (Obr. 7.8). Uvedeným způsobem lze měřit při chůzi kaţdého jedince hned několik 

parametrů chůze najednou. Tato metoda byla primárně určena čistě pro medicínské účely, 

časem našla své uplatnění i v biometrickém vyhodnocování lidské chůze, zejména v oblasti 

počítačového vidění, jeţ vyuţívá v tomto konkrétním případě metodu měření tzv. základních 

charakteristik. Mnoţina průběhů dílčích sagitálních charakteristik sloţená v celek definuje 

celkovou charakteristiku chůze dané osoby.“ 
23

 

 

Obr. 7.7 Ukázka měření úhlu kyčle (α) a kolena (β) v sagitálním směru. [4] 

 

Obr. 7.8 Ukázky měření sagitálních úhlů kyčle, kolena a kotníku. [11] 
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7. 3 Databáze dynamického stereotypu lokomoce 

„Současný výzkum v identifikaci osob podle dynamického stereotypu lokomoce je zaloţen 

principiálně na několika přístupech. Řešení je orientováno na verifikaci osoby, to předpokládá 

existenci databází jiţ předem zaznamenaných pohybových stereotypů osob. Ve světové 

biomechanické literatuře se citují čtyři druhy databází uváděné pod zkratkou UMD, CMU, 

UFS a UHS. 

7. 3. 1 Databáze UMD 

Databáze UMD se skládá ze dvou částí, první obsahuje videosekvence 25 osob pořízené ze 4 

různých stanovišť (chůze směrem ke kameře, od kamery, paralelně s chůzí z levé a z pravé 

strany) v exteriéru. Druhá databáze obsahuje sekvence 55 osob pořízené 2 kamerami 

ortogonálně jedna na druhé. Sekvence jsou frontální a paralelní chůze v externích 

podmínkách. Dva vzorové příklady záznamu chůze z databáze UMD jsou na  

obrázku (Obr. 7.9). 

 

Obr. 7.9 Vzory z UMD databáze. [5] 

7. 3. 2 Databáze CMU 

CMU databáze obsahuje 6 simultánních videosekvencí z různých úhlů 25 osob. Kaţdá se 

pohybuje 4 různými způsoby. Pomalá chůze, běh, chůze ve svahu a pomalá chůze s míčem 

v ruce. Sekvence jsou pořízeny v interiéru na chodícím pásu (Obr. 7.10). 

 

Obr. 7.10 Ukázky z CMU databáze. [5] 
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7. 3. 3 Databáze USF a USH 

USF databáze obsahuje 71 videosekvencí. USH databáze obsahuje 28 videosekvencí pohybu. 

Kamera je kolmo ke směru chůze a je pouţito souvisle zelené pozadí k lepší extrakci  

siluet.“ 
24

 

7. 4 Charakteristiky využívané k analýze chůze 

Cílem všech metod je individualizace osoby, která je zaloţená na srovnávacích datech. 

Charakteristiky vyuţívané k analýze chůze jsou přesně definované parametry pohybu 

lidského těla. [5] 

7. 4. 1 Šířka vnějších obrysů 

Amit Kale, A. N. Rajagopalan a další vyuţili šířku vnější obrysů jako hlavní charakteristiku 

osoby. Tento vektor nese informaci o pohybu lidské končetiny nebo okrajové části těla 

zkoumané osoby během chůze, ale na druhou stranu je informace o postoji ztracena. Proměna 

kaţdé sloţky určitého vektoru vytváří tzv. „podpis chůze osoby“. Tato metoda studuje změny 

obalové křivky pohybující se osoby a její podstata je v tom, ţe se vytvoří typický obrys osoby 

v přesně definovaných fázích pohybu (Obr. 1 v příloze A). [5] 

7. 4. 2 Moment extrahovaný ze siluety 

„ Lee a Grimson rozdělili siluetu kráčející osoby do 7 částí. Pro kaţdý segment byla pouţita 

elipsa. Z elipsy byly získány 4 parametry: střed, hlavní a vedlejší osa elipsy a orientace elipsy. 

Ty představují charakteristiky kaţdého segmentu těla. Dále je uvaţována výška celé siluety. 

Z těchto charakteristiky byla získána odchylka během času, velikost a fáze kaţdého regionu 

vztaţená k frekvenci chůze. Toto vedlo k vytvoření 57 parametrů. Pokud osoba pouţila 

rozdílné oblečení, neţ nosila během tréninkových dnů, klasifikace zpravidla selhala.  

Metoda byla testována také pro určení pohlaví. Testy byly prováděny s vyuţitím 57 

charakteristik a 6 nejlepších charakteristik z databáze. Jedna z charakteristik poskytuje aţ  

97 % spolehlivost.“ 
25
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Podobně postupoval a řešil problém identifikace osoby podle bipedální lokomoce Mark S. 

Nixon, který se snaţil zachytit polohu jednotlivých segmentů lidského těla v přesně 

definovaných časových fázích, posléze určil okrajové linie a siluetu těla nahradil 

ohraničenými segmenty (Obr. 2, Obr. 3 a Obr. 4 v příloze A). [5] 

7. 4. 3 Tvar těla a chůze extrahovaná ze siluety 

Tato metoda vyuţívá binární siluety jdoucí osoby. Prvním úkolem po získání siluet je prvním 

krokem určit zásadní sekvence pozorováním periodických dynamických změn siluety (Obr. 5 

v příloze A). [5] 

Zásadní snímky siluety jsou zmenšeny na výšku 80 pixelů a vloţeny do šablony o rozměrech 

80 x 160 pixelů. Šablony tréninkových dat jsou poté komparovány s testovacími šablonami, 

které vyuţívají normalizovanou korelaci s pomocí Fourierovy transformace. Výsledkem 

tohoto porovnání je korelační skóre mezi kaţdou osobou a relevantní šablonou v tréninkové 

sadě. Výsledné čtyři charakteristiky (stání na obou nohou s levou vpředu, na pravé noze, stání 

na obou nohou s pravou vpředu, stání na levé noze) udávají informaci o celkovém průběhu 

chůze. Skóre pro celkovou periodu je poté zařazeno. [5] 

Tato metoda byla pouţita pro porovnání různých stylů chůze. Nejsloţitější bylo porovnání 

rychlé a pomalé chůze, které bylo spolehlivé na 76 %. Nejpravděpodobnější příčiny selhání 

této metody byli efekty přesnosti extrakce siluety, jako jsou např. různé oblečení, úprava 

vlasů a světelné podmínky. [5] 

7. 4. 4 Délka kroku a frekvence chůze 

Tyto charakteristiky jsou nazývány jako prostorově časové parametry chůze. Ben C. 

Abdelkader a kolektiv vyuţili těchto charakteristik k rekognici. Metody jsou pouţitelné pouze 

za předpokladů, ţe je rychlost chůze konstantní a osoba se pohybuje přímo 10 – 15 sekund. 

Kamera musí být nastavená na podloţku a rychlost sběru snímků je alespoň dvakrát větší, neţ 

frekvence chůze. Zásadní je periodicita lidské chůze. [5] 
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„Jako první je z kaţdého obrázku videosekvence extrahována binární silueta. Šířka siluety je 

následně vypočítána pro kaţdou siluetu. Pomocí autokorekce je vypočítána frekvence chůze, 

dále je odhadnuta vzdálenost uraţená za určitý časový okamţik. To můţe být provedeno, 

protoţe kamera je statická a osoba se pohybuje lineárně. Dále můţe být vypočítán počet 

kroků. Ze všech těchto parametrů můţe být určena délka kroku a frekvence chůze (Obr. 6 a 

Obr. 7 v příloze A). Pouţití prostorově časových parametrů je principiálně nezávislé na 

pohledu. Na druhou stranu metoda poskytuje nejlepší výsledky při paralelní pohledu, jak je 

ukázáno na obrázku (Obr. 8 v příloze A).“ 
26

 

7. 4. 5 Rotace stehna a lýtka 

Tato charakteristika vychází z pouţití Fourierovy transformace, podle které lze sledovat rotaci 

stehna a lýtka jako změnu úhlu v kolenním kloubu. Jednotlivé rozdíly byly zjištěny 

v časových relacích mezi jednooporovou a dvouoporovou fází kaţdé osoby u chůze, ale také i 

v letové fázi při běhu. Chůzi kaţdé osoby lze určit jako funkci úhlových změn v závislosti na 

fázi chůze (Obr. 9 v příloze A). [5] 

„K extrakci úhlu rotace byl vytvořen model pohybu stehna a lýtka, který je pouţit jako 

pracovní šablona, model je vyuţit ke zpracování obrázků z videosekvence (Obr. 10 – Obr. 14 

v příloze A).“ 
27

 

K testování byla vyuţita databáze 20 osob, která je zachycovala při chůzi a v běhu na běţícím 

pásu. K nejlepším výsledkům došlo při pouţití původních obrázků běhu (91,7 %). Ralph 

Gross a Jianbo Shi, kteří uvádějí změnu v úhlech v jednotlivých kloubech ve svém 

experimentu, provedli několik měření s 25 subjekty. Při experimentu měli velmi vysokou 

přesnost identifikace podle změn v úhlech dolních končetin, jejich úspěšnost byla 96 % při 

identifikaci osoby. [5] 
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7. 5 Krokový cyklus 

„Pro moţnosti analýzy dané pohybové činnosti cyklického charakteru, tedy i chůze, je nutné 

rozdělit pohyb na základní části, které se opakují. Základní jednotkou chůze je krokový 

cyklus. Kompletní krokový cyklus neboli dvojkrok je zahájen kontaktem dané části (zpravidla 

paty) jednoho chodidla s podloţkou a končí dalším kontaktem té samé části stejného chodidla. 

Je tedy charakterizován jako časový interval, během kterého je realizováno kompletní pořadí 

pravidelně se opakujících částí daného těla.“ 
28

 

Mnoho různých autorů uvádí rozdělení krokového cyklu jinak, ovšem základní rozdělení je 

vţdy stejné a to na dvě hlavní fáze – stojná a švihová. Zde je popsáno rozdělení krokového 

cyklu, jak jej uvádí Jacquelin Perry (Obr. 7.11). [4] 

 

Obr. 7.11 Rozdělení krokového cyklu na základní fáze a podfáze. [4] 
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7. 5. 1 Stojná fáze 

Stojná fáze (stance phase) je část krokového cyklu, kdy je chodidlo v kontaktu s podloţkou, 

Stojná fáze se dále dělí na podfáze: 

1. počáteční kontakt (initial contact; 0 %), coţ je krátkodobý děj, který začíná stojnou 

fázi. Kolenní kloub se začne z téměř z plného rozpětí ohýbat a kyčelní kloub je 

v ohybu okolo 35°. 

2. Postupné zatěžování (loading response; 0 – 10 %) je perioda mezi počátečním 

kontaktem a odrazem protějšího palce, během této periody se zatíţení plně přenese na 

stojnou nohu. Při chůzi je tíhová síla těla pohlcena prostřednictvím 10 – 15° ohybu 

v kolenním kloubu. 

3. Mezistoj (midstance; 10 – 30 %) je fáze, která nastává mezi odrazem palce protější 

nohy a zdvihem stejnosměrné paty. Hlavním hlediskem pro provedení pohybu je tzv. 

„zhoupnutí kotníku“, které umoţní posunout nohu přes zafixované chodidlo. 

K plynulému dokončení pohybu je zásadní neomezená dorzální flexe v kotníku. [4] 

4. Konečný stoj (terminal stance; 30 – 50 %) začíná v okamţiku, kdy se pata zvedá ze 

země a trvá do chvíle, neţ se druhá končetina dotkne země. V této fázi se bodem, 

kolem kterého se noha otáčí, stává přední část chodidla. [2] 

5. Předšvih (preswing; 50 – 60 %) je konečnou fází stojné fáze. Začíná v té chvíli, kdy je 

kontakt plosky kontralaterální nohy s podloţkou a končí v té chvíli, kdy palec opustí 

podloţku. Hmotnost těla je přenášena na opačnou nohu. [4] 

7. 5. 2 Švihová fáze  

Švihová fáze (swing phase) je ta část, kdy se chodidlo nalézá v bezoporové fázi. Švihová fáze 

se dělí na tři podfáze: 

1. počáteční švih (initial swing; 60 – 73%) je fáze, ve které pokračuje pohyb stehna 

kupředu a dochází k ohybu v kolenním kloubu a k započnutí dorzální flexe v kotníku. 

K omezení jakékoliv z těchto funkcí je zapotřebí pouţití kompenzačních mechanismů 

(nadměrný pohyb trupu, rotace pánve, zvýšený ohyb v kolenním kloubu apod.). Při 

chůzi je flexe a extenze kolene během švihu pasivní, to je zapříčiněno tím, ţe noha 

pracuje jako jednoduché kyvadlo. 
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2. Mezišvih (midswing; 73 – 87 %) začíná v okamţiku maximálního ohybu v koleni a 

končí v té chvíli, kdy se holeň dostává do svislého postavení. K pokračování 

plynulého pohybu je potřebná extenze v koleni a dorzální flexe v kotníku. 

3. Konečný švih (terminal swing; 87 – 100 %) je posun nohy kupředu a je završen 

extenzí v koleni do neutrálního postavení. Důleţité je zpomalení stehna 

prostřednictvím excentrické kontrakce podkoleních šlach a velkého hýţďového  

svalu. [4] 

7. 6 Faktory ovlivňující identifikaci 

Existuje velké mnoţství příčin, jeţ můţou zapříčinit chyby při sběru dat a ovlivnit přesnost 

určení identity. Těmito faktory jsou vnitřní a vnější podmínky, které mohou ovlivnit přesnost 

identifikace. Některé metody vycházejí z předpokladu, ţe se většina těchto podmínek nemění, 

to ale není pravda v mnoha ţivotních situacích. Analýzu chůze výrazně ovlivňují faktory, 

které lze rozlišit na vnější a vnitřní faktory. [5] 

7. 6. 1 Vnitřní faktory 

Vnitřní faktory jsou takové, které jsou vlastní určité osobě, těmito faktory jsou: 

 „Rychlost chůze. Pokud osoba kráčí pomaleji nebo rychleji, dochází jak ke změně 

způsobu chůze, délky kroku a frekvence pozice těla, tak ke změně rychlosti pohybu 

paţí. 

 Povrch. Pokud osoba kráčí po hladkém povrchu bez nerovností, pak je způsob chůze 

opakovatelný a periodický. Pokud ovšem povrch není hladký, musí chodec přemýšlet 

nad způsobem chůze v důsledku opatrnosti a způsob chůze mění. 

 Fyzický stav chodce. Chodec můţe měnit chůzi v důsledku fyzických příčin. Ke 

změnám dochází například v těhotenství, při únavě (tělesné i duševní) nebo při 

opilosti. Osoba můţe změnit způsob chůze také v důsledku zranění. 

 Nesení zátěže. Pokud osoba něco přenáší, dochází k ovlivnění jejího postoje a 

dynamiky chůze. Také dochází k tomu, ţe zavazadlo samo o sobě změní obrysy 

osoby. V případě, ţe zavazadlo je neseno, informace o švihu rukou při chůzi nejsou 

pouţitelné. 
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 Různé oblečení. Nošení například sukně místo kalhot ovlivní siluetu a skrývá data, 

která jsou zjistitelná z pohybu nohou. Obutí osoby také ovlivňuje postoj a způsob 

chůze (např. pokud osoba kráčí na vysokých podpatcích, její způsob chůze jiný, neţ 

pokud jde například v holínkách).“ 
29

 

7. 6. 2 Vnější faktory 

Vnější faktory jsou takové, které odráţejí charakter okolních podmínek, mezi tyto faktory 

patří: 

 „Úhel nastavení kamery. Změna úhlu kamery má významný efekt na dynamiku chůze. 

Dynamika chodce je velmi odlišná, kdyţ je osoba pozorována zepředu v porovnání 

s bočním pohledem. Problém je obvykle vyřešen pouţitím několika záznamů 

z různých úhlů nebo jednodušeji pouţitím obrázků pouze ze stejného úhlu. 

 Světelné podmínky. Světelné podmínky ovlivňují kvalitu snímků extrahovaných 

z videosekvence a mohou způsobit chyby při určování siluety. 

 Kontrast mezi oblečením a pozadím. Pokud je kontrast mezi pozadím a oblečením 

příliš malý můţe být těţké zjistit hranice objektu, coţ zase přináší problémy při 

extrakci siluety. Barva oblečení zřídka ovlivní tento proces, protoţe se nejčastěji 

pouţívají binární obrázky.“ 
30

 

8 Použití identifikace osob pomocí metody sagitální kinematiky 

Tímto měřením má být prokázáno efektivní vyuţití výše popsané metody sagitální kinematiky 

pro identifikaci osob podle chůze. Tato metoda se zabývá měřením úhlů v kloubech dolních 

končetin, v našem případě bylo měření prováděno pouze pro koleno a kyčel. 

                                                
29

 STRAUS, J. a JONÁK, J. Kriminalistická a technická analýza bipedální lokomoce. Praha: 

PA ČR, 2007, s. 31. 

30
 STRAUS, J. a JONÁK, J. Kriminalistická a technická analýza bipedální lokomoce. Praha: 

PA ČR, 2007, s. 31. 
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Měření bylo prováděno pro 3 osoby, s tím ţe jedna osoba byla měřena dvakrát, jako 

porovnávací vzorek. Srovnávací videozáznam byl pořízen před dvěma lety a byl pouţit 

k jinému měření v bakalářské práci Jiřího Vašíčka 
31

, osoba na videozáznamu má připevněné 

body na určitých částech těla, a to na rameni, kyčli, koleni a kotníku. Zbylé 3 videozáznamy 

byli pořízené ve venkovním prostředí digitálním fotoaparátem Panasonic DMC-ZX1 v HD 

kvalitě s rozlišením 1280 x 720 pixelů. 

Všechny 4 videozáznamy byli pomocí programu VirtualDub převedeny na obrázkovou 

sekvenci, která je rozdělena na 25 obrázků za sekundu, coţ je jeden obrázek za 0,04 s. Z této 

sekvence byly vybrány pouze obrázky představující dvojkrok, který začíná dotykem paty levé 

nohy země a končí stejným dotykem té samé nohy. Tyto obrázky byly dále po jednom 

vkládány do vektorového programu AutoCAD 2009, kde byl pomocí vektorů vytvořen přes 

obrázek model postavy a změřeny úhly v koleni a kyčli (Obr. 8.1). 

 

Obr. 8.1 Ukázka měřených úhlů v koleni (α) a kyčli (ß). 

 

                                                
31

 Vašíček, J. Matematický model části lidského těla využívaný pro analýzu pohybu člověka. 

[Bakalářská práce]. Praha: České vysoké učení technické v Praze. Fakulta dopravní, 2010. str. 

78. Vedoucí bakalářské práce Ing. Hynek Purš. 
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Na postavě byly určeny body (rameno, kyčel, koleno, kotník a špička chodidla), které byly 

poté spojeny, aby vytvořili model (Obr. 8.2). Změřené úhly v koleni a kyčli pravé nohy všech 

osob byli zaznamenány do tabulky (Tab. 8.2). Tyto zaznamenané hodnoty byly vloţeny do 

programu Graph, a v tomto programu byly z těchto dat vytvořeny dva grafy, pro koleno  

(Obr. 8.3) a kyčel (Obr. 8.4). V těchto grafech je zaznamenána změna úhlů v kloubech (osa y) 

v závislosti na čase (osa x). Tyto grafy byly následně svisle rozděleny na 4 stejné úseky, pro 

lepší zhodnocení výsledků měření. 

 

Obr. 8.2 Model extrahovaný z postavy. 

Dále bylo podle měření v programu AutoCAD 2009, zjištěna přibliţná výška a délka 

dvojkroku všech osob (Tab. 8.1), jelikoţ čočka objektivu záznamového zařízení zkresluje 

vzdálenosti. Ke zjištění měřítka byl poslouţit vţdy nějaký objekt, který je poblíţ a je moţno 

ho kdykoliv změřit. V případě prvního měření u osoby nazvané „vzorek“ bylo k určení těchto 

parametrů pouţité pravítko na zdi za osobou a na zemi. U „osoby1“ bylo vyuţito sloupu 

tenisové sítě za osobou, u kterého lze odvodit měřítko podle výšky tenisové sítě. Dále pak u 

„osoby2“ bylo k určení měřítka pouţita výška elektrorozvodné skříně za osobou. V posledním 

měření u „osoby3“ bylo vyuţito jako měřítko lampa veřejného osvětlení. 

Tab. 8.1 Výška a délka dvojkroku měřených osob. 

 vzorek Osoba1 Osoba2 Osoba3 

Výška osoby [m] 1,77 1,78 1,77 1,81 

Délka dvojkroku [m] 1,60 1,59 1,65 1,57 
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Tab. 8.2 Naměřené úhly kolene a kyčle. 

  
vzorek osoba1 osoba2 osoba3 

 
čas [s] 

úhel 
koleno 

[° ] 

úhel kyčel 

[° ] 

úhel 
koleno 

[° ] 

úhel kyčel 

[° ] 

úhel 
koleno 

[° ] 

úhel kyčel 

[° ] 

úhel 
koleno 

[° ] 

úhel kyčel 

[° ] 

1 0 163 173 166 173 152 168 163 186 

2 0.04 160 171 165 172 143 169 158 183 

3 0.08 151 172 155 175 135 171 151 184 

4 0.12 142 175 148 177 122 176 140 186 

5 0.16 131 179 137 182 114 181 128 190 

6 0.2 122 182 125 185 104 188 121 193 

7 0.24 114 189 121 191 106 189 112 199 

8 0.28 112 192 118 193 107 198 110 203 

9 0.32 112 195 122 195 108 216 112 206 

10 0.36 116 197 128 198 116 214 116 209 

11 0.4 122 199 133 200 130 209 127 212 

12 0.44 131 200 141 201 145 207 138 215 

13 0.48 141 201 148 202 157 206 149 215 

14 0.52 152 201 160 201 171 202 162 210 

15 0.56 164 200 170 200 176 200 169 208 

16 0.6 174 199 178 199 169 200 173 206 

17 0.64 180 198 180 199 166 196 170 206 

18 0.68 179 198 178 198 165 192 167 204 

19 0.72 175 198 175 197 164 187 163 202 

20 0.76 170 197 171 197 162 185 157 203 

21 0.8 168 195 168 197 162 182 156 202 

22 0.84 163 196 166 196 161 181 156 198 

23 0.88 159 196 163 193 165 178 155 199 

24 0.92 159 193 158 192 168 174 155 200 

25 0.96 160 190 159 190 168 172 156 200 

26 1 161 188 161 189 166 172 159 194 

27 1.04 163 185 163 188 165 171 161 194 

28 1.08 164 185 162 186 165 170 164 191 

29 1.12 166 183 168 184 164 169 165 189 

30 1.16 167 179 170 180 163 167 167 187 

31 1.2 167 178 171 178 161 166 167 183 

32 1.24 168 175 171 177 160 161 166 179 

33 1.28 165 174 168 177 154 161 163 181 

34 1.32 163 173 166 175 
    

35 1.36 161 172 165 174 
    

36 1.4 158 170 
      

37 1.44 154 170 
      

38 1.48 148 171 
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Obr. 8.3 Graf zobrazující změnu úhlů v kolenním kloubu. 

 

Obr. 8.4 Graf zobrazující změnu úhlů v kyčelním kloubu. 

V příloze DVD ve sloţce „video“ jsou uloţeny originální videozáznamy, ze kterých byly 

vytvořeny sekvence obrázků dvojkroku, a dále se s těmito sekvencemi pracovalo. Tyto 

sekvence byly poté převedeny opět pomocí programu VirtualDub na videosoubory, pro 

kaţdou osobu je zvláštní videosoubor, ve kterém je originální videozáznam, dvojnásobně 

zpomalený záznam dvojkroku, zpomalený záznam dvojkroku s vytvořeným modelem 

dohromady a nakonec zpomalený model osoby. 
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9 Vyhodnocení výsledků měření 

Vyhodnocení bylo prováděno vizuálně na základě vytvořených grafů (Obr. 8.3 a Obr. 8.4) 

porovnáním jednotlivých křivek ve 4 úsecích a na základě měření výšky a délky dvojkroku 

jednotlivých osob zaznamenaných v tabulce (Tab. 8.1). 

Z prvního grafu (Obr. 8.3), který zobrazuje změnu úhlů v kolenním kloubu, je viditelné, ţe 

srovnávací křivce „vzorek“ (červená) se nejvíce v úseku I. podobá křivka „osoba3“ (fialová), 

dále od konce úseku II. a v úseku III. se srovnávací křivce podobá spíše křivka „osoba1“ 

(modrá) a v posledním úseku IV. se opět podobá této křivce nejvíce křivka „osoba3“. 

Podle druhého grafu (Obr. 8.4), kde jsou zobrazeny změny úhlů v kyčelním kloubu je 

zpočátku křivce „vzorek“ (červená) v úseku I. podobná křivka „osoba1“ (modrá) a „osoba2“ 

(zelená). Později v ostatních třech úsecích II., III. a IV. je zcela podobná pouze křivka 

„osoba1“. 

Podle grafu změn úhlů kolenního kloubu (Obr. 8.3) není osoba zcela identifikovatelná, ale 

podle grafu změn úhlů kyčelního kloubu (Obr. 8.4) a tabulky (Tab. 8.1) lze s velkou 

pravděpodobnostní určit, ţe osoba pojmenovaná „osoba1“ je totoţná se srovnávací osobou 

„vzorek“. 
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10 Závěr 

Touto prací jsem chtěl představit a popsat jednotlivé technické prostředky slouţící pro 

pozorování osob v bezpečnostní praxi. Vyjmenovat a osvětlit biometrické metody, které se za 

pomocí těchto technických prostředků pouţívají v praxi. 

Práce se zabývá nejvíce metodou identifikace osob podle chůze, coţ je velice zajímavé a v 

literatuře nepříliš popisované téma, coţ mě přivedlo k názoru toto téma osvětlit a porovnat 

jeho efektivnost s jinými biometrickými metodami, které vyuţívají k identifikaci osob 

pozorovacích prostředků. Práce na tomto tématu mě bavila a hodně přiučila v oblasti 

identifikace osob. 

Měření a identifikace osob na základě sagitální kinematiky bylo časově náročné, ale velmi 

poučné. Na základě tohoto měření by mohly být navrhnuty automatizované identifikační 

systémy, které by mohly sledovat veřejné místa s vysokým výskytem osob, jako jsou letiště, 

vlakové nádraţí, stanice metra, náměstí či velké ulice. Vývoj a implementace těchto 

identifikačních systémů by napomohl ke zjištění pohybu hledaných, podezřelých či 

pohřešovaných osob.  
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Příloha A 

 

Obr. 1 Obalové křivky – vlevo obalové křivky pro jednu osobu v různých fázích lokomoce (4 

opakování), vpravo obalové křivky pro 5 různých osob. [5] 

 

 

Obr. 2 Polohy segmentů lidského těla. [5] 



 

 

Obr. 3 Schéma znázornění simulace pohybu lokomoce a tvorba segmentů lidského těla. [5] 

 

Obr. 4 Ukázka tvorby periferie segmentů. [5] 

 

Obr. 5 Extrahování zásadních snímků: chůze na obou nohou (nahoře) a mezistupeň (dole). 

Osa Y je šířka siluety a osa X je čas. [5] 



 

 

Obr. 6 Princip modelování pohybu těla pro kriminalistickou identifikaci. [12] 

 

Obr. 7 Příklad typické trajektorie dané osoby. [5] 



 

 

Obr. 8 Označení rozměrů lidského těla. [5] 

 

Obr. 9 Horní modely stehna a lýtka spojené v kolenním kloubu – m je hmotnost, θ je úhlové 

zrychlení, l je délka stehna a index k charakterizuje stehno a lýtko. [5] 



 

 

Obr. 10 Extrakce pohybu nohou – obsahuje fáze a velikost složek rotace stehna a lýtka. [5] 

 

Obr. 11 Zpracování obrázku na nižší úrovni. Barevný obrázek (a), sobelův okraj (b) a 

hraniční okraj (c). [5] 

 

Obr. 12 Silueta osoby a schéma měření úhlových změn v kyčelním a kolenním kloubu. [5] 



 

 

Obr. 13 Jednotlivé cykly chůze. [5] 

 

Obr. 14 Úhlové změny v kolenním kloubu tří osob. [5] 
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