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1 Úvod 

Bezpečnostní prohlídka osob, zavazadel a zásilek je věc poněkud problematická. 

Dokonce i kdybychom nerespektovali právní a etické otázky, tak stejně nemůţeme kaţdou 

kontrolovanou osobu detailně „prohmatávat“, zavazadla vysypat a všechno rozbít a roztrhat. 

Při obrovském mnoţství odbavených osob na letištích či při vstupech do jiných chráněných 

prostor by bylo potřeba obrovských prostor a bezpečnostních pracovníků. Takové 

bezpečnostní prohlídky by byly fyzicky, psychicky i časově náročné a navíc by tu hrozilo 

riziko přehlédnutí zbraně nebo výbušniny a to by mohlo mít na palubě letadla nebo 

v prostorách s velkým počtem lidí fatální následky. 

Z tohoto důvodu byly vyvinuty technické prostředky, které takové bezpečnostní 

prohlídky umoţňují a efektivně zvládají. V této bakalářské práci se budu zabývat technickými 

prostředky pro vyhledávání kovových předmětů. 

Na detekci kovových předmětů je kladen velký důraz nejen v bezpečnostní praxi, ale 

také v mnoha dalších odvětvích lidské činnosti. Ve stavebnictví se občas stane, ţe 

v dokumentaci není vyznačeno potrubí nebo kabeláţ, zde se tedy vyuţije hledače kabelů 

a potrubí, předejde se tak případným škodám. V USA je koníček „hledačství kovů“ lidovým 

sportem. V Evropě si také tento zajímavý koníček získává své skalní příznivce a jedinci 

s detektorem v ruce a sluchátky na hlavě proto uţ nejsou ničím neobvyklým. 

Od prapůvodních přístrojů z třicátých let dvacátého století, které slouţili prospektorům 

k vyhledávání kovových rud, se přes minohledačky rozšířilo pouţívání nejrůznějších 

detektorů kovu do zpracovatelského průmyslu, zemědělství, lékařství, archeologie a dokonce 

do domácnosti.  

V této bakalářské práci se pokusím vysvětlit jak detektory kovových předmětů fungují 

a jak se dle principu a funkce rozdělují. Uvědomuji si, ţe v daném rozsahu bakalářské práce 

není moţné dokonale popsat a objasnit do hloubky celou problematiku vyhledávání kovových 

předmětů technickými prostředky. 
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2 Rešerše 

Při zpracování problematiky vyhledávání kovových předmětů technickými prostředky 

bylo pouţito následujících studijních pramenů: 

 

TUREČEK, J., Policejní technika (dotisk), Policejní akademie České republiky, Praha 

2005. ISBN 80-7251-115-7 

Publikace uvádí technické prostředky vyuţívané ve sluţbách policie jako jsou 

detektory pro bezpečnostní prohlídku, přístroje pro pozorování v noci, nesmrtící zbraně, 

měření rychlosti vozidel, atd. 

 

HÁJEK, J., Elektronické hledače, 1. vydání, nakladatelství BEN – technická literatura, 

Praha 2001. ISBN 80-7300-011-3 

Publikace objasňuje způsoby hledání, pouţívané pojmy, definuje hledač jako 

elektronický přístroj, určuje jeho všeobecné vlastnosti a vysvětluje funkce. Publikace je 

prvním svazkem edice o elektronických hledačích, je jakýmsi úvodem do problematiky.  

 

SCHÜLER, W., Vyhledávací technika pro profesionály, 1. české vydání, 

nakladatelství BEN – technická literatura, Praha 2000. ISBN 80-86056-85-6 

Publikace uvádí a vysvětluje různé způsoby zaměřování pro povrchové hledání, 

hloubkové zaměřování v zemi a zaměřování pod vodou. Jsou zde jednoduše a srozumitelně 

objasněny způsoby detekce kovů. 

 

MOLTAŠ, Z., Detektory kovů prakticky aneb zapni a hledej, 1. vydání, nakladatelství 

BEN – technická literatura, Praha 2003. ISBN 80-7300-080-6 

Publikace nabízí informace z historie a vývoje detektorů kovů a také nezávislé 

informace o firmách, které je vyrábějí. Hlavní náplň knihy tvoří především popis detektorů 

z hlediska jejich praktického vyuţívání. 

 

WILHELM, R., HLEDAČE KOVŮ Teorie – návrh – stavba – použití, 1. české vydání, 

nakladatelství HEL, Ostrava 2003. ISBN 80-86167-20-8 
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Publikace vnáší světlo do problematiky v části teoretické i praktické. Se svými 

rozsáhlými a detailními praktickými návody se obrací jak na laiky, tak na zkušené odborníky. 

Publikace nabízí návody na sestrojení detektoru svépomocí s minimálními náklady. 

 

FOJTEK, A., Fyzika pro HGF, Ostrava: skriptum pro HGF, 1990. ISBN 80-7078-991-

3 

Učební text je určen pro studenty 1. ročníku hornicko-geologické fakulty VŠB. Cílem 

textu je vysvětlení základních fyzikálních poznatků klasické fyziky. 

3 Základní pojmy a definice 

V problematice detektorů kovů se můţeme setkat s následujícími významnými pojmy: 

 

Automatické ladění: systém obvodů, který neustále přelaďuje práh detektoru na počáteční 

ručně naladěnou zvukovou hladinu. Míra přeladění následující odmítnutí cíle nebo 

snášenlivost mohou být přednastaveny nebo regulovatelné. 

Bez rozlišení kovů: jakýkoliv provozní reţim nebo nastavení ovládání, které umoţňuje 

naprosté přijetí jakýchkoliv kovových předmětů. Obvykle spojován s reţimem odladění vlivů 

půdy. 

Cílový předmět: jakýkoliv předmět, který vyvolá zvukovou nebo vizuální odezvu detektoru. 

Citlivost: schopnost detektoru kovů vnímat změny vodivosti v detekčním diagramu. Obecně 

by se dalo říci, ţe čím citlivější je detektor, tím hlouběji ukryté předměty můţe detekovat. 

Diskriminace/Selektivita: nastavitelný systém obvodů, který ignoruje nebo ruší zvukové 

odezvy v určitém rozsahu vodivosti, čímţ nám dává moţnost slyšet kladnou odezvu kovů 

s vyšší vodivostí. Určen především pro eliminaci zvukových odezev od odpadních kovů. Viz 

také pohybový diskriminátor. 

Frekvence: počet kmitů za sekundu, které vysílá oscilátor. Měří se v hertzích (Hz). 

 Rozeznáváme: 

VLF - velmi nízká frekvence = 3 aţ 30 kHz; 

LF - nízká frekvence = 30 aţ 300 kHz; 

MF - střední frekvence = 300 aţ 3000 kHz; 
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HF - vysoká frekvence = 3 aţ 30 MHz 

Kov: Většina vyskytujících se prvků jsou kovy. Charakteristická je pro ně struktura 

krystalické mříţky, v které vznikají kladné ionty tím, ţe se uvolňují vnější elektrony. Tím se 

tvoří amorfní prostorový náboj. Tyto volné elektrony se mohou volně pohybovat od atomu 

k atomu a tím vzniká elektrická vodivost. Rozlišujeme dva druhy kovů: tzv. ţelezné 

a neţelezné. Rozlišují se také kovy ušlechtilé, mezi ně patří zlato, stříbro, platina a kovy 

platinové skupiny. Charakteristickou vlastností těchto kovů je velká stálost vůči chemickým 

činidlům, zejména kyslíku. 

Měřící cívka: vysílá a přijímá signály z kovových předmětů. Obsahuje jedno nebo více 

vysílacích a přijímacích vinutí v určitém uspořádání. 

Mineralizovaná půda: jakákoli půda, která obsahuje vodivé nebo nevodivé prvky. 

Drahé kovy např. zlato, stříbro, měď, atd. 

PI neboli pulzní indukce: pracovní reţim, při kterém vysílač vysílá elektromagnetické pulsy. 

Vířivé proudy se okamţitě rozptýlí od špatných vodičů, jako jsou např. písek s mokrými 

solemi nebo půdní nerosty. Kovy udrţí vířivé proudy, protoţe jsou lepší vodiče a přijímací 

okruh zachytí jejich zpětný signál. Vířivé proudy půdních nerostů uţ mezitím zmizely. 

Vířivé proudy: malé cirkulující proudy na povrchu kovů, které se tvoří v přítomnosti 

elektromagnetického pole. Tyto proudy následně vytvářejí druhotné elektromagnetické pole, 

které je poté detekováno vinutími přijímače měřící cívky, coţ pak vede k indukční 

nerovnováze mezi vinutími. 

Vizuální indikátor: měřící přístroj, LCD (displej s kapalnými krystaly) nebo LED dioda, 

které signalizují přítomnost cílového předmětu. 
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4 Princip činnosti detektorů kovů 

4.1 Související fyzikální jevy 

Aby bylo moţné registrovat kovy technickými prostředky, je potřeba vyhodnocovat 

určitou fyzikální veličinu a její změnu. Protoţe při vyhledávání kovů hraje hlavní roli 

magnetické pole a elektromagnetická indukce, je potřeba si tyto pojmy objasnit. 

4.1.1 Magnetické pole 

Odborné definice polí jsou velmi sloţité a pro laiky jen stěţí pochopitelné. Nutno 

zmínit, ţe nemáme potřebné smysly pro jejich pociťování a proto tyto fyzikální jevy bez 

patřičných přístrojů zůstávají v poněkud v pozadí. Zjednodušeně řečeno jsou pole účinky 

a stavy ve volném prostoru. O existenci takového pole se můţeme přesvědčit například 

přiloţením ruky k obrazovce televizoru, jejíţ povrch je elektricky nabit. To způsobuje 

přitahování drobných částeček prachu a tím časté pouţívání prachovky.  

Základní kameny ve zkoumání elektromagnetických polí shromáţdil v 19. století 

James Clerk Maxwell (tzv. Maxwellovy rovnice). Podle Maxwellových rovnic jsme schopni 

měřit intenzitu a směr polí. 

Vlivem toku proudu ve vodiči se kolem vodiče vytváří magnetické pole, které se 

znázorňuje siločarami. Hustota siločar se nazývá magnetická indukce (B). Magnetická 

indukce je také magnetický tok   na jednotku plochy A. 

A
B


  

Vloţí-li se do cívky ţelezné jádro, magnetické pole tím zesílí. Ţelezo tedy svými 

materiálovými vlastnostmi ovlivňuje magnetické pole. V cívce panuje intenzita pole (H), 

která se zvětšuje s rostoucí intenzitou protékajícího elektrického proudu, s počtem závitů a se 

zkracováním střední délky siločar (součin proudu a počtu závitů se nazývá magnetomotorické 

napětí. 

Existuje přímá úměrnost mezi magnetickou indukcí a intenzitou magnetického pole. 

Koeficient úměrnosti se nazývá permeabilita, značka . Skládá se ze součinitele permeability 

0 (konstanty permeability ve vakuu) a r (relativní permeability), která je závislá na 

materiálu. 
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Podle materiálově závislé relativní permeability r se materiály dělí do tří skupin: 

diamagnetické (měď, umělá pryskyřice, sklo), paramagnetické (vzduch, hliník, platina) 

a feromagnetické (ţelezo, nikl, kobalt). [1] 

4.1.2 Elektromagnetická indukce 

Elektromagnetická indukce je důsledkem vzájemného silového působení 

magnetického a elektrického pole. Pokud pohybujeme elektrickým vodičem v magnetickém 

poli a protínáme tak jeho magnetické indukční čáry, indukuje se na koncích tohoto vodiče 

elektrické napětí. Pokud bude tento vodič zapojen v uzavřeném obvodu, bude jím protékat 

elektrický proud. Podle Faradayova zákona elektromagnetické indukce platí, ţe čím rychleji 

pohybujeme vodičem v magnetickém poli, tím je indukované napětí větší. 

Elektromagnetické indukce je vyuţito například při výrobě elektrické energie 

v elektrárnách, kde se tímto vyrábí střídavý elektrický proud. 

Bylo zjištěno, ţe hodnota indukovaného elektromotorického napětí je rovna časové 

změně celkového magnetického toku, který prochází elektrickým obvodem, coţ se zapisuje ve 

tvaru 

   Ε f(t)
dt

d
  , 

kde Φ představuje celkový magnetický tok, který protéká smyčkou (obvodem). [20] 

4.2 Vířivé proudy 

Magnetické pole, které je časově proměnné, indukuje v kontrolovaném prostoru 

v kaţdé myšlené uzavřené křivce elektromotorické napětí. Jestliţe jsou všechny části této 

křivky ve vodivém prostředí, coţ představuje kaţdý vodivý předmět, pak touto křivkou můţe 

obíhat elektrický proud. Elektrické proudy zde vznikají podobně jako v drátových smyčkách 

(např. sekundární vinutí transformátoru). V kovových předmětech různých tvarů dochází 

k indukci proudů, vznikajících kruhovými pohyby volných elektronů. Tyto vířivé proudy 

(eddy-current), nazývané téţ jako Foucaultovy proudy, mění s časem svou velikost díky 

ohmickému odporu prostředí a samy tedy vytváří časově proměnné magnetické pole 

(indukované pole), které je snímáno detektorem. Vířivé proudy a magnetické pole jsou 

znázorněny na obrázku číslo 1. 
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Velikost snímaného indukovaného napětí závisí na velikosti budícího magnetického 

pole, které projde kovovým předmětem. Silnější signál vyvolávají předměty, které mají větší 

plochu kolmou k silokřivkám, tudíţ svou plochou přeruší více silokřivek. 

Jako příklad lze pouţít průchozí (rámový) detektor. Zde silokřivky směřují od jednoho 

sloupku ke druhému. V případě, ţe by kontrolovaným prostorem procházela kovová deska 

směrovaná kolmo k budícímu magnetickému poli, bude přerušeno více silokřivek a tím 

vyvolán daleko větší signál. 

Na základě indukce vířivých proudů reagují detektory kovů na chladné a střelné 

zbraně vyrobené z některých slitin nemagnetických kovů (nemagnetická ocel, hliník, měď), 

dále reagují na části nástraţných výbušných systémů (vodiče a kontakty, také baterie díky 

vodivosti elektrolytu. [6] 

 

 

Obrázek 1:  Magnetické siločáry a vířivé proudy [5] 

4.3 Změny orientací magnetických domén 

Jedná se o jev, související se změnami magnetických momentů domén u pevných 

feromagnetických látek, jako je například ţelezo. 

Za běţných podmínek jsou elementární magnetické momenty v látce různě 

orientovány, a tudíţ se vzájemně ruší. Ve feromagnetických látkách jsou oblasti (domény), 

kde bychom našli jejich orientaci souhlasnou, čili stejně orientovanou, ale pokud má kaţdá 
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taková oblast orientaci různou, je opět výsledný magnetický moment látky nulový. Působením 

magnetického pole, například detektorem kovu, se tyto oblasti přeorientovávají ve směru 

tohoto pole (viz. obr. 2).  To vede k poměrně značnému zesílení tohoto vnějšího 

magnetického pole. Velikost zesílení magnetického pole u feromagnetika je pochopitelně 

závislé na intenzitě vnějšího magnetického pole. Působením silnějších polí dochází k náhlým 

změnám v orientaci celých magnetických oblastí (domén). Ke změnám magnetizace 

feromagnetik můţe docházet jiţ při menších změnách intenzity magnetického pole. 

Detekční cívka u detektoru registruje změnu magnetizace, kterou vyvolává přítomnost kovu. 

Jev magnetizace totiţ spotřebovává značné mnoţství energie z budícího magnetického pole, 

tato změna v magnetizaci je podobně jako u indukce vířivých proudů registrována detekční 

cívkou. V případě elektricky vodivého feromagnetika, dochází také k indukci jiţ zmíněných 

vířivých proudů, coţ přispívá k velikosti detekčního signálu, nicméně signál způsobený 

změnami magnetických domén bývá ve většině případů silnější. 

 

 

Obrázek 2 - Změna orientací magnetických domén. Vlevo znázorněna orientace domén za 

klidového stavu, vpravo při působení magnetického pole. 

 

Pokud si uvedeme příklad opět s kovovou deskou, bude její detekční signál silnější 

v poloze přesně opačné, neţ jsem uváděl u indukce vířivých proudů, tedy v poloze 

rovnoběţné se směrem budícího magnetického pole. V takovém případě se totiţ domény 

uspořádávají v řadě za sebou rovnoběţně s budícím polem a vyvolávají tak intenzivnější 

detekční signál. Proto je tedy detekce takto orientovaného předmětu spolehlivější neţ v poloze 

opačné, kde se jednalo o přerušení co největšího počtu siločar. 
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Většina zbraní je z magnetického materiálu a díky změnám magnetických domén jsou 

signály detektorů kovů opravdu silné a díky tomu se můţe citlivost detektoru nastavit na 

takovou míru, aby docházelo k co nejméně planým poplachům. [6] 

4.4 Pohyb magnetu vůči cívce 

Permanentní magnet (tvrdá feromagnetika) je objekt, který ve svém okolí vytváří 

magnetické pole. Muţe být ve formě permanentního magnetu, který ke tvorbě magnetického 

pole nepotřebuje ţádné vnější vlivy, a nebo ve formě elektromagnetu, který k tvorbě 

magnetického pole potřebuje elektrický proud. Permanentní magnety se vyskytují v přírodě 

v některých minerálech a dají se také vyrobit. 

Za běţných podmínek v permanentních magnetech nelze dosáhnout přemagnetování, 

proto nelze dosáhnout principu změny magnetických domén. Indukce vířivých proudů také 

nepřichází v úvahu, protoţe magnety bývají nevodivé. 

Bude-li předmět z takového materiálu vzhledem k cívce indukující budící magnetické 

pole v pohybu, bude se velikost indukčního toku od magnetu procházejícího cívkou měnit, 

tímto se bude indukovat napětí v detekční cívce. 

Význam detekce permanentních magnetů není tak velký jako u detekce zbraní 

a výbušnin, kdy mohou být ohroţeny ţivoty, ale má pouze okrajový význam. Silnější 

magnety mohou být pouţity k sabotáţi na magnetických mediích v daném chráněném 

prostoru nebo objektu. [6] 

 

Obrázek 3 - Ţelezné piliny v magnetickém poli vytvořeném magnetem znázorňují siločáry 

magnetického pole. 
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5 Druhy detektorů kovů 

5.1 Rozdělení dle funkčních principů 

Podle funkčních principů lze detektory kovů rozdělit na sinusové, pulzně indukční 

a magnetometry. 

5.1.1 Sinusové detektory 

Jiţ z názvu vyplývá, ţe hledací cívka vysílá sinusový signál. Další cívkou, detekční, 

jsou signály opět přijímány, filtrovány, zesíleny a nakonec převedeny na zvukový signál, 

který upozorní uţivatele na nález kovového předmětu. Vyuţívá se kmitočtů od 100 Hz do 100 

kHz a napěťový rozsah amplitudy sinusového signálu leţí mezi 5 a 180 V. 

Podskupinami sinusových hledačů jsou VLF (přístroje s velmi nízkým pracovním 

kmitočtem), TR (Transmitter – Receiver, vysílač - přijímač), a BFO (Beat Frequency 

Oscillator, záznějový oscilátor, směšuje dva kmitočty). [8] 

 

 

Obrázek 4 - Blokové schéma sinusového detektoru 

 

 

 

Obrázek 5 - Schéma vysílací a přijímací fáze sinusového detektoru 
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U sinusové metody je moţno dosáhnout rozlišení kovu vyhodnocením fáze přijatého 

signálu. 

5.1.2 Pulzně indukční detektory 

Bývají označovány jako PI. 

Druh signálu, který vyuţívají tyto detektory, má své určité přednosti. U skupiny 

detektorů kovů pro hledání v zemi (tzv. minohledačky) je to především hloubka hledání, která 

se odhaduje okolo 10 m. U systému PI je převáţně jen jedna cívka, která plní činnost cívky 

vysílací, která vysílá budící signál, a po přepnutí se stává cívkou přijímací. 

Cívka vysílá ostré impulzy s ostrými hranami o napětí 30 – 400 V a kmitočet se 

pohybuje v rozmezí 30 Hz – 10 kHz. [8] 

 

Obrázek 6 - Blokové schéma PI detektoru 

 

 

 

Obrázek 7 - Schéma vysílací a přijímací fáze PI detektoru 

 

Vyuţití detektorů tohoto druhu: 

 Bezpečnostní prohlídky. 

 Hledání pokladů (hobby hledače kovů). 

 Ve stavebnictví k hledání kabelů, potrubí atd. 
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 V archeologii. 

 Kriminalistické ohledání místa činu (nábojnice, zbraně atd.). 

 Hledání bojových prostředků (min, bomb, granátů, munice atd.). 

5.1.3 Magnetometry 

Doposud zmiňované detektory patří do skupiny aktivních, protoţe do prostoru vysílají 

nějaký signál. Magnetometry patří do skupiny pasivních. Tento systém nevysílá ţádné 

signály, ale vyhledává nehomogenitu magnetického pole Země, která bývá narušena 

přítomností kovového (feromagnetický kov) předmětu.  

Dva induktory citlivé na magnetické pole, vyhodnocují zemské pole jako nulové 

(cívkový systém pole kompenzuje). Tyto dvě cívky jsou umístěny nad sebou a pokud dojde 

k rušivému signálu, vznikne nenulový rozdíl a tím se generuje střídavé napětí. Zásadní 

podmínkou magnetometrů je přesná rovnoběţnost os induktorů (cívek). V opačném případě 

by se induktory vzájemně nekompenzovaly a přístroj by tak byl nepouţitelný. Konstrukce 

magnetometru je znázorněna na obr. 8. [8] 

 

 

Obrázek 8 - Konstrukce magnetometru 



 18 

5.2 Detektory kovů v bezpečnostní praxi 

Detektory kovů pro bezpečnostní prohlídku osob, jejich zavazadel nebo zásilek 

můţeme rozdělit na: 

 ruční detektory kovů pro prohlídku osob (detekce zbraní) 

 průchozí detektory kovů (rámové detektory) pro prohlídku osob (detekce 

zbrání, zamezení firemních ztrát) 

 stolní detektory kovů pro prohlídku poštovních zásilek, které mohou 

obsahovat nástraţné výbušné systémy 

 detektory kovů v tělních dutinách pro prohlídku osob (např. na celnicích 

nebo věznicích, také můţe mít význam při prevenci firemních ztrát) 

Detektory kovů vyuţívají budicího časově proměnného magnetického pole, které 

vytváří cívky v prostoru kontroly. V případě, ţe se v kontrolovaném prostoru nachází kovový 

předmět, je znovu snímané magnetické pole různě pozměněné. Detektory reagují na 

feromagnetické kovy, jako je magnetická ocel, tak i na neferomagnetické kovy (nemagnetická 

ocel, hliník, zlato) a tvrdá feromagnetika. 

 

Základní fyzikální principy vyuţívané při detekci kovů: 

 indukce vířivých proudů, které vznikají ve vodiči (neferomagnetické kovy) 

 změny orientací magnetických domén ve feromagnetických kovech (látkách) 

 relativní pohyb magnetu vůči cívce (jediný způsob detekce trvalých 

magnetů) 

5.2.1 Ruční detektory kovů 

Ruční detektory kovů se uţívají pro osobní bezpečnostní prohlídku osob k detekci 

kovových zbraní střelných nebo chladných. 

Výhodou ručních detektorů oproti detektorům průchozím je jejich nízká cena, ta se 

pohybuje okolo 5 tisíc korun (cena průchozích detektorů se pohybuje okolo 100 tisíc korun). 

Avšak co se týče samotného pouţívání ručního detektoru, je namáhavé a zdlouhavé. Je 

potřeba skenovat celý povrch těla a to z těsné vzdálenosti, protoţe detekční cívka se 

pochopitelně nachází jen z jedné strany předmětu. Se zvyšující se vzdáleností rychle klesá síla 

detekčního signálu. Je jasné, ţe v místech kontroly, kde denně projdou stovky lidí, nebudeme 

pouţívat ručního detektoru, ale bude zde instalován detektor průchozí. V případě pozitivního 
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nálezu bude ruční detektor vhodným doplňkem pro přesné dohledání místa tohoto kovového 

předmětu. Většina průchozích detektorů, hlavně ty levnější, nemají schopnost určit místo 

detekovaného předmětu, popř. jen jeho výšku. [6] 

 

 

Obrázek 9 - Ruční detektor Super Scanner firmy Garrett 

5.2.2 Průchozí (rámové) detektory kovů 

Průchozí detektory kovů se pouţívají k detekci především zbraní střelných nebo 

chladných. Umísťují se u vstupu do chráněného prostoru nebo objektu a automaticky 

kontrolují procházející osoby, aniţ by se museli kvůli prohlídce zastavovat a jinak zdrţovat. 

Další vyuţití průchozích detektorů můţe být při prevenci firemních ztrát, kdy se kontrolují 

zaměstnanci odcházející ze svého pracoviště. 

V obou sloupech průchozího detektoru se nachází cívky generující budící magnetické 

pole a cívky detekční, coţ zabezpečuje skenování procházející osoby rovnoměrně od paty aţ 

k hlavě a velikost detekčního signálu je závislá pouze na samotných vlastnostech kovového 

předmětu, tvaru, poloze (viz kapitola 4, princip činnosti detektorů kovů), velikosti a ne na 

aktuální vzdálenosti cívky od předmětu jako u ručních detektorů. Modernější a spolehlivější 

průchozí detektory vyuţívají ke zvýšení spolehlivosti „zkříţená pole“, čímţ se jejich úspěšná 

detekce nestává tolik závislá na poloze kovového předmětu. Díky vyšší spolehlivosti 

detektoru se můţe jeho citlivost nastavit na takovou úroveň, při které bude většina planých 

poplachů eliminována a nebudou poplachový signál způsobovat signály od lidského těla 

(vodič) a drobné kovové části oděvu, klíčů, hodinek, náušnic atd.  
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Problémem při detekci můţe být samotné lidské tělo, protoţe se jedná také o vodič. 

Pochopitelně, ţe vodivost není ani z daleka tak velká jako je u kovů, avšak plocha těla je 

daleko větší neţ u hledaných předmětů. Problém je v tom, ţe lidské tělo zkresluje signál 

pocházející od předmětu, coţ ve výsledku můţe vyvolat sníţení signálu aţ o 25 %. Signál 

pocházející od těla se totiţ se signálem od kovového předmětu nemusí vţdy sčítat. Tento jev 

můţe znemoţňovat detekci například menších noţů, protoţe signál od předmětu by měl být 

dostatečně silný. 

Neţádoucí rušivé signály z okolí, které detektory přijímají, nazýváme interference. 

Zdroje těchto signálů mohou být naprosto běţná elektrická zařízení jako motory, televize, 

světelné zdroje, větráky apod. Dále také pohybující se kovové objekty v místě kontroly jako 

kovové dvířka skříněk nebo pohybující se dráty. Tyto rušivé elementy by měly být v zájmu 

přesného a citlivého chodu detektoru odstraněny, jelikoţ změna citlivosti detektoru by se 

mohla zdát jako úspěšné vyřešení problému s interferencemi, avšak sníţí se tím spolehlivost 

detekce. 

 

Obrázek 10 - Průchozí detektor Garrett 6500i 

 

Největší uplatnění průchozích detektorů je při detekci zbraní. Citlivost je při tom 

nastavena na takovou úroveň, aby bylo moţno detekovat i ty nejmenší dostupné zbraně. Za 

nejmenší zbraně se povaţují pistole a minirevolvery, např. dle amerických předpisů (Fed Law 
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100-649) zbraně třídy 6 (zde s rostoucím číslem klesá velikost zbraně). Zbraní z této třídy je 

i minirevolver NAA kalibru 22 (viz. obr. 11) z nerezové slitiny, hmotnosti 104,9 g, délky 10,5 

cm g a povrchu 24,9 cm
2
. Nastavit vyšší citlivost není problém, ale tím se sníţí efektivnost 

detektoru, protoţe stoupá počet planých poplachů, způsobených drobnými kovovými 

předměty. 

 

Obrázek 11 - Minirevolver NAA kalibru 22 

 

Pro spolehlivou ochranu objektů jako například bank je výhodné pouţití 

automatických vstupních turniketů se zabudovaným detektorem kovů. Takový turniket je 

tvořen dvojící automaticky posuvných dveří z průhledného polykarbonátu s určitým stupněm 

neprůstřelnosti, nebo minimálně nerozbitnosti. V tomto meziprostoru mezi vnitřními 

a vnějšími dveřmi jsou cívky průchozího detektoru kovu. Dveře nebývají otevřeny současně 

a vnitřní se otevřou pouze v tom případě, ţe se v meziprostoru dveří nenachází větší kovový 

předmět. Tímto lze spolehlivě zabránit náhlým vpádům ozbrojených osob se zbraní v ruce 

a drţet ji mimo prostor chráněný prostor. [6] 

5.2.3 Stolní detektory kovů 

Někteří útočníci se pokoušejí dostat bombu k určené osobě skrze prostředníka. Mohou 

poslat bombu poštou nebo donáškovou sluţbou. Ani bomby v dopisních obálkách nebývají 

vzácností a hojně jsou vyuţívány hlavně frakčními skupinami ze Středního Východu. Kaţdý 

člen personálu nebo domácnosti, který otevírá poštu, by měl věnovat zvýšenou pozornost 

podezřelým dopisům a balíčkům, tj. velkým, silným obálkám, zásilkám s podivným pachem, 

zásilky s neznámou zpáteční adresou, různým způsobem umazané atd. 

Jedním ze způsobů jak takové zásilky prověřit jsou stolní detektory kovů, tzv. 

detektory dopisních bomb. Předpokládá se detekce roznětných systémů, které sou tvořeny 

drátky, bateriemi a jinými kovovými částmi jako jsou spínače nebo rozbušky. Díky 
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vyspělejšímu zpracování signálu se dají rozlišit signály pocházející od kancelářských sponek, 

drátků sešívaček apod. Tím se eliminují falešné poplachy. 

Detektory jsou velké asi jako tiskárna a umisťují se na kancelářském stole. Otvorem 

v horní straně se obálky vkládají a druhým otvorem pak vypadnou ven. O výsledku kontroly 

informuje světelný a zvukový signál. Na obr. 12 je běţně pouţívaný stolní detektor Scanmail 

10k. 

 

Obrázek 12 - Scanmail 10k 

 

Dalším způsobem bezpečnostní kontroly zásilek je rentgen, či prověření psem 

cvičeným k vyhledávání výbušnin. Zkušený a nepříliš hloupý nepřátelský „pyrotechnik“ ví, ţe 

můţe psa snadno zmást tím, ţe pach výbušniny překryje jiným pachem, na který pes není 

naučený reagovat. K tomu stačí i silný dámský parfém. [6] 

5.2.4 Detektory kovů v tělních dutinách 

Tyto detektory jsou určené k vyhledávání kovových předmětů ukrytých v tělních 

dutinách, orálních, análních a vaginálních. Soustava cívek je zabudována v dřevěném křesle, 

do kterého se kontrolovaná osoba usadí. 

Tento způsob kontroly je důslednější neţ u detektoru průchozího nebo ručního. Není 

problém detekovat v některé z tělních dutin kovovou kuličku o průměru 4 mm, tudíţ 

spolehlivě odhalí například ukrytý klíček k poutům. 

Uplatnění detektorů kovů v tělních dutinách je především u vězeňských sluţeb, dále 

u policie a celníků. Zájmovými poloţkami mohou být jakékoliv předměty, které ve věznici 

u vězňů nemají co dělat, jako jsou klíče, hřebíky, vrtáky, ţiletky ale i mobilní telefony. 

Dalším případem jsou kovové kapsle k transportu drog. Na obr. 13 je detektor kovů v tělních 

dutinách B.O.S.S II pouţívaný především ve věznicích. [6] 
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Obrázek 13 - Detektor kovů v tělních dutinách B.O.S.S II 

5.3 Hledání pod zemí, pod vodou, ve stěnách, průmyslové detektory 

Přístroje pro hledání kovových předmětů nachází své uplatnění v mnoha oborech 

lidské činnosti. Ne vţdy totiţ pouhým okem můţeme hledanou poloţku najít. 

U bezpečnostních kontrol jsou zájmovými poloţkami především zbraně, střelné nebo chladné. 

Kriminalisté mohou vyuţívat „minohledaček“ k ohledávání místa činu a nacházet tak 

odhozené nebo ukryté zbraně či spadlé nábojnice, které jinak nejsou vidět. V průmyslovém 

vyuţití se pak můţe jednat o kontrolu dřeva před opracováním, jestli neskrývá hřebíky, kulky 

apod. Kontrola dopravních pásů například v potravinářství, kde je neţádoucí, aby výrobky 

obsahovaly nějaké kovové části uvolněné třeba při výrobě. Ve stavebnictví je hledač 

kovových trubek nebo kabelů ve stěnách či v zemi také dobrým pomocníkem. 

5.3.1 Hledače kovů pro hledání pod zemí 

Nejznámějšími a nejrozšířenějšími detektory pro toto pouţití jsou tzv. 

„minohledačky“. Jejich konstrukce je poměrně jednoduchá. Jedna nebo dvě kruhové anténní 

smyčky, s kterými se pohybuje těsně nad zemí jsou připevněny na konci tyče, kterou osoba 

drţí. Elektronická část detektoru můţe být buď pevně na druhém konci teleskopické tyče, 

nebo bývá zvlášť zavěšená na rameni obsluhy a propojena kabely. Pochopitelně záleţí na 

výrobci a cenové kategorii detektoru, jestlipak bude mít na výstupu obrazovku s uvedeným 

výsledkem hledání nebo výstup budou tvořit jen sluchátka, do kterých se přenáší signál. Na 
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obr. 14 je detektor ACE 150 s jednoduchým intuitivním ovládáním a přehledně řešeným 

displejem, který zobrazuje aktuální odezvu na hledané objekty a nastavené funkce. 

 

Obrázek 14 - Hobby detektor ACE 150 s cívkou 6.5x9" PROformance 

 

Hledače záznějové 

Hledače tohoto typu patří mezi nejrozšířenější elektronické hledače kovů. Nazývají se 

tak podle svého hlavního záznějového oscilátoru, jehoţ kmitočet se zvyšuje, pokud se hledací 

cívka přiblíţí ke kovovému objektu. Můţeme se také setkat s anglickým názvem „beat 

frequency oscillator“ a zkratkou BFO. Schématické znázornění záznějového přístroje je na 

obr. 15. 

 

Obrázek 15 - Blokové schéma přístroje se záznějem (BFO) 

 

Výstup hlavního oscilátoru je společně s výstupem pomocného oscilátoru veden do 

směšovače. Zde se dělají z obou oscilátorů součtové a rozdílové kmitočty, přičemţ pomocný 

oscilátor má kmitočet neměnný, referenční. Vyuţívají se kmitočty rozdílové (zázněje), ty 
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spadají do oblasti akustických kmitočtů, které jsou dále zesilovány nízkofrekvenčním 

zesilovačem a vedeny do sluchátek nebo reproduktorů. 

Rezonanční kmitočet hledacího oscilátoru se změní v případě, ţe se dostane do 

magnetického pole hledací cívky kovový předmět. Hledací cívka je pochopitelně součástí 

kmitavého obvodu hlavního hledacího oscilátoru. Tím se toto slabé magnetické pole 

deformuje a vyvolá tak změnu indukčnosti cívky a následující změnu resonančního kmitočtu 

oscilátoru. Vyvolaná zázněj je poté zesílena a vedena k výstupu do reproduktoru. [2] 

 

Hledače balanční  

U tohoto druhu hledačů se nesetkáme s hlavním a pomocným oscilátorem jako tomu 

bylo u záznějových hledačů. Zde se vyuţívá principu vzájemné změny mezi indukčnostmi 

dvou cívek. Tyto cívky, vysílací a přijímací, jsou uspořádány takovým způsobem, ţe jejich 

vzájemná vazba je za klidového stavu nulová a tudíţ nedochází bez přítomnosti kovu 

v magnetickém poli těchto cívek k přenosu energie z části vysílací do přijímací. 

Rozhodující roli tu tedy hraje právě kompenzace (kompenzační hledače). V literatuře 

bývají uváděny další názvy: hledače s vyváţenou indukčností (induction balance – zkratka 

IB) nebo hledače s vysílačem a přijímačem (vysílač/přijímač – transmitter/receiver – TR). 

V odbornějších publikacích nebo manuálech od výrobců se můţeme setkat s pouţitím obou 

značek: TR-IB. Schématické zapojení balančního hledače je na obr. 16. 

 

 

Obrázek 16 - Blokové schéma balančního detektoru (TR) 

 

Vysílací cívka je napájena z vysílače (pracuje v oblasti elektroakustických kmitočtů), 

ta do okolí vysílá magnetické pole. Přijímací část hledací cívky je připojena na zesilovač, 

který zesiluje přijímaný signál a vede jej dál do reproduktoru (indikátoru), který informuje 

o přítomnosti kovu v dosahu pole vysílací cívky. Za klidového stavu nedochází mezi cívkou 

vysílací a přijímací k přenosu energie. K indukování napětí na přijímací cívce bude docházet 
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aţ poté, co se do magnetického pole vysílací cívky dostane kovový předmět, který toto pole 

deformuje. Tím se změní vazba mezi cívkami a indukované napětí je po zesílení zesilovačem 

vedeno do reproduktoru (indikátoru). 

Nulového přenosu energie mezi vysílací a přijímací je dosaţeno vzájemným 

uspořádáním cívek. Provedení můţe být buď umístěním cívek tak, ţe jejich osy svírají úhel 

90°, přičemţ mohou být od sebe vzdáleny, nebo určitým tvarem cívek. 

 

Metoda 90° 

Tato metoda vyuţívá moţnosti měření deformace magnetického pole v přítomnosti 

kovového předmětu. Vzájemný úhel cívek je 90°, přičemţ vysílací cívka stojí svisle 

a přijímací stojí vodorovně. Mezi cívkami je vzdálenost, díky které se jejich siločáry jen 

nepatrně protínají, a přijímací cívka zachycuje jen nepatrný signál. Přítomností kovu se změní 

průběh siločar a tato změna je detekována přijímací cívkou, dále zesílena zesilovačem 

a převedena na akustický signál. Na obrázku 18 je znázorněn průběh siločar pole u metody 90 

stupňů. Je patrné, ţe uţivatel zasahuje svým tělem do velké části pole, coţ můţe vést 

k výskytu chybových signálů. Znázornění průběhu siločar pole při oddělených velkoplošných 

sondách u metody 90 stupňů je na obr. 17. 

 

 

Obrázek 17 - Znázornění průběhu siločar pole při oddělených velkoplošných sondách u metody 

90 stupňů 

Aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování vysílací a přijímací cívky, má kaţdá svůj 

zdroj energie, svoji oddělenou baterii. 
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Metoda 90° je vhodná pro předměty uloţené hluboko pod povrchem, tak i pro drobné 

předměty leţící na povrchu. [2] 

 

Hledače impulsní 

Tento druh hledačů se od záznějových a balančních odlišuje svým vzájemným 

působením cívek a hledaného kovu. U tohoto druhu není vztah aktivní – pasivní, ale aktivní – 

aktivní mezi cívkou a kovem. 

Vysílací cívka je napájena proudovými impulzy z vysílače, ta vysílá do svého okolí 

v impulzech magnetické pole. Pokud se v takovém poli nachází kovový předmět, začnou se 

v něm tvořit vířivé proudy a sekundární magnetické pole (viz. obr. 18), které je přijímané 

přijímací cívkou a její signál vyhodnocován a indikován indikátorem. 

 

 

Obrázek 18 - Vysílací a přijímací fáze pulzní velkoplošné sondy 

Impulzy magnetického budícího pole vyvolávají v kovovém předmětu vířivé proudy. 

Ty odezní společně s tímto budícím signálem, avšak vzniklé sekundární magnetické pole ještě 
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doznívá a je přijímáno přijímací cívkou a je dokonce moţno z tvaru tohoto pole určit 

vlastnosti objektu. 

Hledače tohoto druhu mohou k vysílání budícího signálu a k přijímání pouţívat pouze 

jednu cívku, která by plnila obě tyto funkce. Tato moţnost tu je díky časovému oddělení 

vysílaného budícího impulzu a přijímaného signálu. Tuto výhodu časového oddělení 

kompenzuje sloţitost vyhodnocovacích elektronických obvodů. [2] 

 

Dosah a citlivost 

Dosah detektoru závisí na mnoha okolnostech. Jednak je citlivost dána samotným 

detektorem, jeho konstrukcí a moţnostmi a jednak prostředím, v kterém se pouţívá. 

Dosah detektoru je uváděn výrobcem, avšak v některých případech trochu neseriózním 

způsobem k zákazníkovi. Například u záznějových detektorů se setkáme s údajem, který nám 

říká, ţe detektor určí minci jako barevný kov někde okolo 35 cm, coţ je však údaj měřený ve 

vzduchu. Pokud ale v cestě stojí zemina, která má vyšší obsah minerálů, pak je skutečný 

dosah pouhých 10 cm. U nás ani ve světě není zaveden ţádný jednotný systém v měření 

dosahu a citlivosti detektorů kovů, takţe veškeré údaje o přístroji závisí na serióznosti 

výrobce a na nás jestli údajům budeme věřit. Je jasné, ţe detektory z niţší cenové kategorie 

nebudou dosahovat špičkových kvalit. 

Pokud se rozhodujeme nad volbou detektoru, měli bychom si uvědomit, co se bude 

hledat. Pokud to budou oblíbené militárie z II. světové války jako nábojnice, evidenční 

známky, bajonety nebo vyznamenání (ukázka militární na obr. 19), pak si spolehlivě 

vystačíme s detektory střední třídy. Uvedené poloţky se totiţ nachází v hloubce do 20 cm 

a špičkový detektor se špičkovým rozlišením by byl jen příjemným přepichem.  
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Obrázek 19 - Militárie z druhé světové války. Nalezeno v oblasti Hotnovoj Lipky a Kruhloj Rošči, 

kde padlo okolo 360 000 sovětských vojáků 

 

Jinak tomu bude u profesionálního hledání, kdy se budou hledat například stříbrné 

mince v hloubce 30 cm a v hojné míře budou přítomny také silně zoxidované kovové 

předměty. V tomto případě bude kvalitní rozlišování mezi kovy opravdu na místě. Silně 

zoxidované ţelezo totiţ některé diskriminační systémy detektorů určí jako stříbro a tu nám 

nepomůţe ani ţádný z Iron Mask systémů. 

Rozhodující vliv ve funkčnosti detektoru má sloţení půdy, v níţ se hledá. Záleţí tak na 

obsahu solí a minerálů. Běţný detektor v takovém prostředí bude reagovat úplně stejně na 

čedičové kameny jako na hliník nebo stříbro. Právě v takových podmínek se pozná kvalita 

detektoru. Moderní detektory dokáţou tyto minerály rozpoznat a mají pro ně zvláštní 

upozorňovací signál (značka TESORO – Eldorado, Golden, EURO, Cortés). V takovém 

prostředí se jako řešení nabízí sníţení citlivosti, coţ některé detektory provádí automaticky. 

Tímto zásahem se ale připravíme o moţnost detekce malých a vzdálených předmětů. [3] 

5.3.2 Hledače kovů pro hledání pod vodou 

 

Potápěčské detektory kovů 

Detektory pro průzkum dna se od detektorů pro průzkum na zemi nijak zvlášť 

neodlišují. Elektronické části musí být ve vodotěsných a tlaku odolných pouzdrech (odolávají 

tlaku přibliţně do 60 m hloubky, viz obr. 20). Výstupní signál bývá indikován akusticky 

speciálním sluchátkem nebo v mnoha případech opticky. Princip funkce vyhledávání je 
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stejný, pouţívají se metody VLF/TR (velkoplošné sondy/s vyváţenou indukcí) nebo pulzně 

indukční. Jako více spolehlivý se prosadil pulzně indukční způsob, protoţe ve slané vodě 

u detektorů VLF/TR často dochází k neţádoucím vazbám a tím k chybné indikaci. Avšak 

právě detektory TR mají dobrou schopnost rozlišování kovů, která je pod vodou velmi 

důleţitá (kvůli namáhavému vyhrabávání pod vodou). 

Jistý problém představují tlakové nádoby potápěčů, neboť se jedná o velký kus kovu. 

Proto se musí se sondou pohybovat v dostatečné vzdálenosti nebo se sníţí citlivost, coţ se 

negativně projeví na vzdálenosti hledání.  

 

Obrázek 20 - Pulzní podvodní detektor kovů White's Surfmaster PI/B firmy White's Electronic 

 

Magnetometry pro potápěče 

Pro vyhledávání ve větších hloubkách mohou být pouţity také magnetometry (viz 

kapitola 5.1.3 Magnetometry). Výhodou magnetometrů je, ţe můţeme oddělit sondu od 

vyhodnocovací jednotky a po kabelu sondu spustit co nejhlouběji. Nutné je ale dbát, aby se 

sonda nedotýkala dna. Jednak z důvodu moţného zachycení o překáţku a jednak musí být 

splněna podmínka svislosti sondy, jinak je totiţ sonda nepouţitelná. 

Zatímco vyhledávání magnetometrem na souši zvládá jeden člověk, pro hledání pod 

vodou je zapotřebí dvou. Jeden totiţ obsluhuje ukazatele měřidla, pozoruje signály a druhý 

vede sondu. Na obr. 21 je vyuţití magnetometru při hledání potopeného tanku. 

Magnetometry bývají většinou pouţívány k vyhledávání bojových prostředků. 

Provedení trvale umístěného magnetometru na dně  se dá vyuţívat k indikaci proplouvajících 

lodí, pokud jsou ovšem z feromagnetického materiálu. 
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Obrázek 21 - Vyuţití magnetometru při hledání potopeného německého tanku z druhé světové 

války v Labi 

 

Magnetometr s protonovou rezonancí pro potápěče 

Jak je z názvu patrné, princip těchto magnetometrů vychází z vlastností protonu. 

Vodíková jádra (protony) se chovají v kapalině bohaté na vodík jako malé magnetické dipóly 

s nahodilými směry. Budící cívka tyto magnety dočasně polarizuje tím, ţe je tak vystaví 

silnému magnetickému poli. Po vypnutí tohoto magnetického pole budící cívky se protony 

opět začnou přizpůsobovat vnějšímu magnetickému poli a v cívce budou generovat signál 

o frekvenci úměrné indukci tohoto magnetického pole. Rozlišovací schopnost protonového 

magnetometru je asi 1 nT. Doba, po kterou je registrováno geomagnetické pole je několik 

sekund. 

Sonda takového magnetometru pro vodní hledání je ukryta ve vodotěsném pouzdru 

tvaru torpéda a je vlečena několik metrů za člunem (viz obr. 22). Vyhodnocovací přístroj, do 

něhoţ jsou informace o síle magnetického pole předávány a zaznamenávány je na palubě 

člunu. Moderní magnetometry bývají vybaveny systémem GPS, díky čemu je moţno 

kaţdému pozitivnímu signálu přiřadit jejich přesné místo a ukládat tyto souřadnice do paměti.  

[4] 

 

 

Tabulka uvádí přibliţné hmotnosti feromagnetických předmětů a vyhledávací 

vzdálenosti: 



 32 

Tabulka 1 - Přibliţná vyhledávací vzdálenost v závislosti na hmotnosti kovového objektu [4] 

hmotnost (t) vyhledávací vzdálenost (m) 

1 přibliţně 20 

10 přibliţně 30 

100 přibliţně 110 

1000 přibliţně 200 

10000 přibliţně 300 

 

 

 

Obrázek 22 - Plováková sonda (Tow-Fish) magnetometru s protonovou rezonancí a grafické 

znázornění vyhledávacího signálu na palubě 

5.3.3 Hledače kabelů 

 

Zaměřování kabelů 

Hledání kabelů ve zdech nebo v zemi není tak snadné jako hledání jiných kovových 

předmětů. Kabel má totiţ pod detektorem jen malou plochu, takţe je potřeba speciálního 

systému, který by naše poţadavky splňoval. Ideální by bylo, kdyby kabel sám na sebe 

upozorňoval. Vznikla tak metoda, kterou se k hledanému kabelu připojí střídavý proud 

zvukového kmitočtu.  

Generátor se v některém přístupném místě připojí ke kabelu, ten bude nyní vyrábět 

nízkofrekvenční proud v kmitočtové oblasti 500 Hz – 10 kHz. Při takovémto hledání se 

vychází z myšlenky, ţe kolem vodiče, jímţ prochází proud, se tvoří elektromagnetické pole. 
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Právě toto pole je hledáno hledací cívkou s připojeným přijímačem. Vyhledávací systém 

(generátor a hledač) je na obr. 23. 

 

 

Obrázek 23 - Vyhledávací systém pro kabely a trubky FUJI PL-2000 

 

Jsou známy dva způsoby hledání: 

U způsobu na maximum se vychází ze situace, kdy je hledací cívka ve vodorovné 

poloze s hledaným kabelem. V takové situaci nastává maximum indukovaného napětí. Stejný 

jev nastane, i pokud bude proud procházet kovovou trubkou nebo stíněním kabelu. Zde se 

bude také tvořit elektromagnetické pole s osou v ose tohoto vedení nebo trubky. Maxima 

indukovaného proudu dosahujeme tím, ţe koncentrické siločáry vedení probíhají téměř 

vodorovně a tím indukují maximální napětí. Úplného maxima bude dosaţeno, pokud bude 

hledací cívka navíc svírat s kabelem úhel 90°. Jelikoţ je toto maximum poměrně široké, 

uplatňuje se také způsob na minimum. 

Zde je vyuţito následujícího fyzikálního jevu. Při tangenciálním toku siločar 

vertikálně poloţené cívky se neindukuje ţádné napětí, nachází-li se osa cívky ve směru vodiče 

protékaného proudem. Tento jev nastane, kdyţ siločáry protínají cívku v úhlu 90°. Přitom ale 

můţeme pozorovat na obou stranách maxima, která sou způsobena počáteční polohou, kdy je 

tento úhel menší neţ 90° a tím je v cívce opět indukováno napětí. 

Tím se dostáváme k onomu důvodu, proč je lepší vyuţívat metody minima. U metody 

minima je totiţ změna indukovaného napětí mnohem větší a lépe pozorovatelnější uţivatelem 

neţ u metody maxima. Lidské ucho totiţ jen obtíţně pozná nepatrnou změnu hlasitosti, kdeţto 

vynechání tónu je slyšitelné snadno. Průběh intenzity pole u obou způsobů je znázorněn na 

obr. 24. 
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Obrázek 24 - Průběh intenzity pole při metodě maxima (vlevo) a při metodě minima (vpravo) 

 

Tento postup se můţe směle zařadit do hloubkového hledání, protoţe generátory 

mohou do kabelů dodávat proud o kmitočtech 10 kHz aţ 300 kHz a výkon můţe být aţ 500 

W. 

Navázání signálu generátoru (vysílače) a hledaného vedení můţe být buď přímo 

připojením na vodič – galvanicky (pokud je kabel v některých místech přístupný) nebo 

induktivně. To je prováděno vysílacím rámem, který se přikládá do blízkosti kabelu. [4] 

5.3.4 Průmyslové detektory kovů 

V mnoha průmyslových odvětvích je potřeba zajistit automatickou detekci kovových 

předmětů. Detektory kontrolují suroviny vstupující do výroby, aby nedošlo k poškození 

zařízení vniknutím například šroubků uvolněných při předchozím zpracování, nebo detekují 

drobné kovové části u výrobků, které právě opouští výrobní linku například v potravinářství, 

sklenářství nebo při výrobě porcelánu. 

Stavbou jsou průmyslové detektory umísťované na dopravníky s pásem velmi 

podobné průchozím detektorům pro bezpečnostní prohlídky osob. Ve své rámové konstrukci 

také skrývají vysílací cívku, která vytváří magnetické pole a přijímací cívku, která toto pole 
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detekuje (viz obr. 25). V přítomnosti kovu je toto pole různě pozměněné. Princip je tedy 

stejný jako u předchozích detektorů kovů. 

 

 

Obrázek 25 - Vysílací a přijímací cívky v průmyslovém detektoru kovů Sartorius MDP 

6 Nedostatky a chyby detektorů pro bezpečnostní prohlídku osob 

Spolehlivá detekce kovového předmětu závisí na několika faktorech, jako je tvar 

předmětu, poloha, velikost nebo materiál, z kterého je vyroben. V této kapitole si uvedeme 

konkrétní příklady, ve kterých se nedostatky a chyby mohou projevit. 

V případě průchozích detektorů je velikost detekčního signálu závislá na poloze 

kovového předmětu. Berme nyní v úvahu dvě polohy plochého kovového předmětu: kolmo ke 

směru procházení a rovnoběţně ke směru procházení. V případě rovnoběţné polohy se 

směrem procházení se bude indukovat více vířivých proudů, které vytváří vlastní sekundární 

magnetické pole. Tento detekční signál ale není tak silný jako v případě změn magnetizace. 

U feromagnetik dochází ke změnám magnetizace vlivem vnějšího magnetického pole 

(viz kapitola 4 o principech činnosti detektorů kovů). V tomto případě bude detekční signál 

silnější, pokud bude plochý předmět v poloze kolmé ke směru procházení. V takovém případě 

se totiţ domény uspořádávají v řadě za sebou rovnoběţně s budícím polem a vyvolávají tak 

intenzivnější detekční signál. Signál způsobený změnami magnetizace je daleko silnější něţ 

signál sekundárního magnetického pole způsobeného vířivými proudy. 

Modernější a spolehlivější průchozí detektory vyuţívají ke zvýšení spolehlivosti 

„zkříţená pole“, čímţ se jejich úspěšná detekce nestává tolik závislá na poloze kovového 

předmětu. 
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Ruční detektory kovů pro bezpečnostní prohlídku osob se po kontrole průchozím 

rámem pouţívají pro dohledání přesné polohy kovového předmětu. Ruční detektory jsou 

praktické a oblíbené pro svou skladnost a přijatelnou cenu. Jejich pouţívání je ale časově 

náročnější a namáhavější. Zde ale závisí spolehlivá detekce na vzdálenosti vysílací cívky 

a kovového předmětu. Je potřeba se s detektorem pohybovat v těsné vzdálenosti několika 

centimetrů, neboť síla detekčního signálu závisí kromě velikosti předmětu i na vzdálenosti. 

Proto můţe dojít k neţádoucímu omylu, jestliţe jsou dva kovové předměty v těsné blízkosti 

u sebe. Pracovních ostrahy si tak nemusí všimnout silnějšího signálu od kovové přesky, za 

kterou je ukryta kovová zbraň, pokud se s detektorem pohybuje ve větší vzdálenosti neţ 

obvykle.  

7 Detektor a zákony 

Při pouţívání detektorů kovů je nutné dodrţovat bezpodmínečně zákon o státní 

památkové péči, včetně jeho novelizací. Samozřejmě tyto zákony platí i na soukromých 

pozemcích. 

 

Výňatek ze zákona o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.): 

- Archeologický výzkum mohou provádět pouze Archeologický ústav nebo 

organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů – např. muzea (nejčastěji muzea 

zřizovaná krajem), Národní památkový ústav, některé vysoké školy... Oprávněné organizace 

mají jasně vymezenou územní působnost. 

V případě regionálních muzeí na území Libereckého kraje jsou organizacemi 

oprávněnými k provádění archeologických výzkumů: Vlastivědné muzeum a galerie v České 

Lípě, Severočeské muzeum v Liberci a Muzeum Českého ráje v Turnově. 

- Movitými archeologickými nálezy rozumíme veškeré pozůstatky lidské činnosti od 

nejstarších období do novověku (včetně), které byly učiněny při archeologickém výzkumu 

nebo nalezeny jiným způsobem v zemi, pod vodou, popřípadě na povrchu (přemístění 

v důsledku eroze, orby atp.). Za archeologický nález mohou být v některých případech 

pokládány i předměty z období 1. nebo 2. světové války. Vlastníkem movitých archeol. 

nálezů je kraj, popřípadě stát nebo obec. Nálezy jsou ukládány výhradně do muzeí (jinou 

moţnost zákon o státní památkové péči ani nepřipouští), kde jsou zaevidovány (následně 

i zapsány do centrální evidence ministerstva kultury), ošetřeny a ze zákona o ochraně sbírek 
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muzejní povahy dle potřeb zpřístupněny pro studijní či badatelské účely. Kvalitní odborná 

péče o nálezy je nejen deklarována zákonem (a sledována kontrolními orgány), ale ve všech 

muzeích obsazených archeologem je jiţ dlouhá léta samozřejmostí. Významnější 

archeologické nálezy bývají obvykle vystavovány v expozici, kde osoba náhodného nálezce 

můţe být po dohodě zveřejněna. Iniciály nálezce jsou spolu s mimořádně důleţitými 

nálezovými okolnostmi (zadokumentovanými přivolaným archeologem, eventuelně 

zprostředkované nálezcem) základem pro odborné zhodnocení nálezu a jeho následnou 

publikaci v odborné literatuře. Muzea rádi jmenovitě oceňují odevzdané nálezy uvědomělých 

občanů na svých přednáškách nebo v tisku. Pouze zaevidovaný nález můţe poslouţit 

odborníkům i široké veřejnosti a zároveň zůstane zachován příštím generacím! 

- Kaţdý náhodný archeologický nález musí být dle zák. č. 20/87 Sb. o státní 

památkové péči nálezcem oznámen nejbliţšímu muzeu nebo Archeologickému ústavu AV ČR 

v Praze nebo Brně (doporučujeme vţdy upřednostnit muzeum v bývalém okresním městě). 

Nález i naleziště musí být ponechány beze změny a chráněny před poškozením nebo zcizením 

do prohlídky archeologem, a to minimálně po dobu 5 pracovních dnů po učinění oznámení. 

Nálezce movitého archeologického nálezu má nárok na odměnu. Zatajení / neoznámení 

nálezu je přestupkem, úmyslné poškození nálezu nebo jeho prodej můţe být právně 

kvalifikován jako trestný čin. 

- Vůbec nejčastějším archeologickým nálezem jsou fragmenty keramických nádob, 

vzácnější jsou nálezy pravěké kamenné industrie nebo předměty z kovů. Z kovových nálezů 

je třeba zmínit ţelezné podkovy, různé nářadí (v pískovcových terénech např. klíny a špičáky 

uţívané při lámání stavebního kamene), středověké a raně novověké mince, téţ třmeny, 

ţelezné šipky a čtyřboké hroty s tulejkou, vzácná je pravěká bronzová industrie. Předměty 

z drahých kovů jsou v archeologii naprostou výjimečností. Nespoléhejte na vlastní schopnosti 

a vţdy nechte nalezený předmět a místo nálezu posoudit archeologem! 

- Zákon o státní památkové péči nezná pojem „archeologická lokalita“, ale pouţívá 

širší označení „území s archeologickými nálezy“. Provádění neoprávněných výkopů na 

území s archeologickými nálezy můţe přinést nejen nenávratné znehodnocení 

archeologických situací bez odborné dokumentace, ale navíc i vysokou pokutu pro pachatele. 

Územím s archeologickými nálezy jsou kromě pravěkých a raně středověkých hradišť, tvrzišť 

a zřícenin hradů, mohylových pohřebišť, také intravilány obcí (města i vesnice mají svou 

historii), místa historických vojenských střetů (např. bojiště z období sedmileté války), dále 

veškeré v terénu dobře identifikovatelné historické antropogenní útvary (valy, staré hornické 
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dobývky, rýţovnické sejpy, úvozy zaniklých cest, jeskyně a skalní úkryty atp.). Většina 

známých archeologických lokalit byla zanesena do Státního archeologického seznamu, který 

pro území ČR vytvořil a aktualizuje Národní památkový ústav – ústřední pracoviště v Praze. 

Seznam je kromě pracovišť NPÚ rovněţ přístupný na krajských úřadech a správně by jej 

měly uţívat i památkové odbory obcí s rozšířenou působností. [9] 

8 Závěr 

V této bakalářské práci jsem se pokusil zpracovat problematiku vyhledávání kovových 

předmětů technickými prostředky. Část práce je věnována detektorům kovů pro bezpečnostní 

prohlídku osob a zásilek, další část patří detektorům pro hledání v zemi, ve vodě 

a průmyslovým detektorům. Byly popsány principy jejich činnosti a uvedeno rozdělení dle 

těchto principů a samotného pouţívání. 

Ve všech odvětvích lidské činnosti je třeba dodrţovat jisté zásady bezpečnosti, zvláště 

pokud se jedná o něco takového jako je letecká doprava. Statisticky je letecká doprava 

nejbezpečnější způsob cestování, coţ si nejspíš nebudou myslet pasaţéři letadel řítících se 

k zemi. Ozbrojené útoky na palubách letadel se zvláště po 11. září 2001 dostali do středu 

pozornosti. Je třeba si uvědomit, ţe se nelze spoléhat pouze na práci zpravodajských 

a kriminálních sluţeb, ale je na místě zpřísnění a zlepšení bezpečnostních prohlídek na 

letištích. Ještě před zářijovými útoky upozorňoval tisk na špatnou úroveň prohlídek na 

letištích, nejen amerických. 

Uvědomme si, ţe zpřísněním bezpečnostních prohlídek, kdy osoby a jejich zavazadla 

dokonale prohledáme a prohmatáme, sice dáváme menší šanci pronesení zbraně nebo 

výbušniny do chráněného prostoru, avšak takový postup by byl náročnější na prostory 

(oddělené kabinky pro prohlídky), personál, náklady a čas odbavení. 

V současné době se bezpečnostní prohlídka osob a jejich zavazadel skládá 

z průchozího detektoru kovů, rentgenu (pro zavazadla), ručního detektoru kovů a někdy 

i z detektoru stopových částic výbušnin. Detektory kovů nejsou schopny detekovat chladné 

zbraně vyrobené z kompozitů a plastů, nejsou totiţ elektricky vodivé a ani magnetické, 

bohuţel to je společnosti známá věc a tyto zbraně se na trhu vyskytují. Není vyloučeno, ţe se 

v budoucnu setkáme i s keramickými střelnými zbraněmi. 

Nekovové zbraně společně s výbušninami a radioaktivními materiály se stávají velkou 

hrozbou a proto je potřeba pouţití systémů, které dokáţou detekovat i tyto poloţky. Jedním 
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z řešení je personální rentgen. Média uvádí personální rentgen jako „rentgen svlékající 

donaha“, coţ pochopitelně rozpoutalo bouřlivé diskuse o právech na soukromí. Na monitoru 

se zobrazuje silueta skenované osoby s ukrytými předměty bez rozdílu, z jakého materiálu 

jsou vyrobeny. Obavy o soukromí jsou logické, ale při dodrţení následujících pravidel 

neopodstatněné:  

- Kontrolu provádí osoba stejného pohlaví, jako je kontrolovaná osoba. 

- Mezi osobou provádějící kontrolu a osobou kontrolovanou nedochází 

k očnímu kontaktu a nachází se v oddělených místnostech, tudíţ je obraz na 

monitoru naprosto anonymní. 

- Na obrazu jsou zvýrazněny jen ukryté předměty a přiřadit obraz k určité 

osobě je moţné jen obtíţně. 

- Obrazy se neukládají, aktuální obraz přemaţe obraz předchozí. 

Nutno také podotknout, ţe osoba vyzvaná k podrobné prohlídce si můţe vybrat mezi 

personálním rentgenem, jehoţ kontrola trvá několik desítek sekund, nebo podrobnou osobní 

prohlídkou trvající několik minut. 

Stovky těchto zařízení jsou instalovány po celém světě, nejen na letištích, ale 

i veřejných budovách, věznicích, vojenských objektech apod. 

Závěrem lze konstatovat, ţe pro ochranu před ozbrojenými útoky není ţádná metoda 

stoprocentně účinná, u kaţdé se časem můţou vyskytnout nedostatky a moţnosti jak ji obejít. 

Vhodnou kombinací více fyzikálních metod a jejich spoluprácí lze výrazně eliminovat tyto 

rizika. 
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