
Holografie jako bezpečnostní 
prvek

JAN ŠREJBR

MATĚJ HOLUBIČKA



Historie

 1947 – Dennis Gabor – objevení principu holografie 
(1971 – Nobelova cena)

 1960 – pokračoval rozvoj holografie vynalezením 
laseru 

 1962 – první trojrozměrný záznam zobrazující vláček 
(Emmett Leight a Juris Upatnieks) 



Princip holografie – fotografie vs. hologram

 „Normální fotografie“: 
 2D obraz 3D scény zobrazen čočkou (objektivem)

 Záznamové prostředí (např. fotografický film) je citlivé pouze k hodnotám 
energetických toků (intenzity dopadajících vln) – ztrácí se vnímání perspektivy 
a hloubky obrazu

 Hologram: 
 3D obraz 3D scény 

 Záznamové prostředí (holografický film) registruje kromě intenzity dopadající 
vlny i její fázi – zachovává se prostorová hloubka vjemu a perspektiva (např. 
nakláněním hlavy lze nahlédnout za roh předmětu“)

 (obrázek – holografický obraz značky na 50-eurové bankovce)





Princip holografie z fyzikálního hlediska

 Při holografii se využívá interference a difrakce světla
 Referenční vlna vychází z koherentního zdroje (laser) a dopadá na dělič 

svazku

 Jedna část této vlny prochází děličem a dopadá na holografický film

 Druhá část této vlny se odráží od děliče, dopadá na předmět, od nějž se 
také odráží a stává se z ní signální vlna nesoucí informaci o předmětu 

 Obě dvě části vln spolu interferují na holografickém filmu

 Výsledné pole v rovině filmu: E = �𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + �𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

 Výsledná intenzita světla v rovině filmu je úměrná: 𝐼𝐼 ~ ( �𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + �𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆)( �𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅∗ + �𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆∗ )

 Touto intenzitou je exponován holografický film



Princip holografie z fyzikálního hlediska

 Osvětlíme-li nyní výsledný hologram (interferenční obrazec) za identických 
podmínek jako při expozici pouze referenční vlnou (rekonstrukčním svazkem), 
lze výsledné pole vzniklé po průchodu referenční vlny hologramem popsat 
jako pole složené ze čtyř složek: 

�𝐸𝐸𝐻𝐻 = 𝐴𝐴1 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 𝑒𝑒𝑆𝑆𝜑𝜑 + 𝐴𝐴2 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 𝑒𝑒𝑆𝑆𝜑𝜑 + 𝐴𝐴3 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧 𝑒𝑒𝑆𝑆(2𝜑𝜑−𝜃𝜃) + 𝐴𝐴4 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 𝑒𝑒𝑆𝑆𝜃𝜃

 První člen představuje část referenční vlny procházející hologramem 

 Druhý člen postupuje taktéž ve směru referenční vlny hologramem, avšak je 
zpomalen zčernáním filmu při expozici – s prvním členem však nenese 
žádnou informaci o předmětu

 Třetí člen představuje část vlny která je difraktovaná do směru, který se liší od 
původního směru signální vlny o úhel 2𝛼𝛼 – je vytvořen reálný obraz v místě, 
kde původně zobrazovaný předmět nebyl

 Čtvrtý člen přichází ze směru signální vlny a vytváří virtuální obraz předmětu v 
místě, kde byl umístěn (při vizuálním pozorování v tomto směru vidí tedy 
pozorovatel původní předmět)

 Díky difrakci se tedy vytvoří světelné pole odpovídající trojrozměrnému 
obrazu předmětu



Využití holografie

 Datový záznam – zatím neúspěch

 Zjednodušené verze hologramů – výstavy, pravítka, záložky,…

 Lisované duhové diagramy

 Pravé hologramy
 vznikají holografickým záznamem předmětu

 ukázka vzácných předmětů v muzeích – velká hloubka obrazové scény a široký úhel pozorování



Holografie jako bezpečnostní prvek

 Lisované duhové diagramy
 Vznikají v návrhářském studiu – unikáty

 Podoba plastem pokryté nálepky

 Možnost pozorování pod bílým světlem

 Zabezpečovací prvky na bankovkách, důležitých dokumentech (smlouvy, OP, pas,…) a výrobků 
chráněných před paděláním

 1984 – obálka National Geographic





Česko – holografická velmoc pro 
bezpečnost

 U nás vznikají hologramy, které doplňují bezpečnostní prvky dokladů a 
bankovek téměř celého světa

 Optaglio
 Jaderný výzkumný ústav v Řeži

 přední světový dodavatel nejmodernějších bezpečnostních hologramů a světová jednička v 
elektronové litografii

 Dnes v 50 zemích

 Jejich technologie je brána jako to nejlepší, co je na trhu k dispozici

 Člen mezinárodní asociace výrobců hologramů

 Holografická fólie pro horkou ražbu, samolepící holografická etiketa, tiskoviny s hologramem, 
smršťovací kloboučky s trhací holografickou páskou, Smart Labels – inteligentní etikety,…



Zdroje

 Skripta k přednášce Fyzika III: 
http://fu.mff.cuni.cz/semicond/media/files/courses/optika-verze-09-11-
2021.pdf

 Optika – Petr Malý; Nakladatelství Karolinum, 2008

 Wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Holografie#Historie

 Hologram jako bezpečnostní prvek | Plus (rozhlas.cz)

 O nás | Optaglio

 Ta pravá výzva pro nás - e-Všudybyl.CZ - časopis lidí a o lidech v 
cestovním ruchu (e-vsudybyl.cz)

http://fu.mff.cuni.cz/semicond/media/files/courses/optika-verze-09-11-2021.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Holografie#Historie
https://plus.rozhlas.cz/hologram-jako-bezpecnostni-prvek-6686545
https://www.optaglio.cz/cs/o-nas
https://www.e-vsudybyl.cz/archiv/ta-prava-vyzva-pro-nas-2257/
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