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To zařízení se jmenuje GPNVG 
(Ground Panoramic Night Vision Go-
ggle, pozemní panoramatické brýle 
pro noční vidění), k čemuž se připo-
juje typové číslo 18. Od té doby bylo 
k vidění už mnohokrát a kvůli svému 
atraktivnímu vzhledu si získalo mimo-
řádnou popularitu mezi hráči airsoftu. 
Ne že by airsofťáci po celém světě byli 

oči
-Pl-

Čtyři „oči“ na přílbách dávají 
vojákům vzhled nějakého 
obřího galaktického hmyzu. 
Poprvé byly zveřejněny 
jejich záběry v ostré akci 
při útoku speciální jednotky 
DEVGRU (dříve US Navy 
SEAL 6) na pákistánské sídlo 
Usámy bin Ládina v noci  
na 2. května 2011.

Optika

tak bohatí, aby si každý druhý mohl 
pořídit GPNVG. Originální souprava 
od firmy l-3 Communications Hol-
dings – Warrior Systems už sice byla 
zlevněna, ale i tak pořád ještě stojí 
38 000 dolarů, a navíc se smí prodávat 
jenom ozbrojeným silám USA a jejich 
přátel, které tato zařízení pořizují pro 
své zvláštní jednotky.

Aby si tak hráči airsoftu mohli přijít 
na své, více firem pro ně vyrábí GPN-
VG 18 ve „slepé“ (dummy) verzi, na-
příklad s názvem PVG-18. Tu lze pořídit 
už zhruba za tisícinu uvedené částky. 
Namísto čtyř drahých elektrooptických 
měničů má sice jenom obyčejná sklíč-
ka anebo nic a v noci s ní není vidět, 
ale o to ani nejde. Podstatné je, že air-
sofťáci s ní vypadají doopravdy akčně.

Přístroje nočního vidění se používaly 
už za druhé světové války. I pozděj-
ší noční „brýle“ určené k nějakému 
upevnění na hlavu vojáka, aby měl 
ruce volné například pro řízení vozi-
dla či obsluhu zbraně, měly zpravidla 
jeden objektiv, jeden elektrooptic-

ký měnič a jeden nebo častěji 
dva okuláry. Takováto zařízení 
se používají i dnes, zejména 

jako ekonomicky výhodná 
varianta pro méně náročné 
podmínky a použití. Chybí 

jim zejména možnost binoku-
lárního (steroskopického) vidění, 

a tudíž i možnost přesnějšího odhadu 
vzdálenosti jednotlivých pozorova-
ných objektů.  

Hmyzí 

�� Hráči airsoftu nemohli tak atraktivní pomůcku 
nechat bez povšimnutí. Skutečné funkční přístroje 
tohoto typu by sice zaplatil jen málokterý z nich, 
ale o to přece nejde.  
Stačí akční výraz.




