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Anotace 

 LACEK, V.: Technické prostředky pro vyhledávání objektů pod vodou a pod zemí. 

Ostrava, 2012. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství. Vedoucí páce Ing. Václav Veselý.  

  

 Bakalářská práce popisuje a srovnává prostředky, jednotlivé principy a metody 

vyhledávání objektů pod vodou a pod zemí. V práci je vypracován právní rámec a historický 

přehled dané problematiky. Jsou zde uvedeny konkrétní technické prostředky, které jsou 

pouţívány pro vyhledávání objektů pod zemí a pod vodou bezpečnostními sloţkami České 

republiky. Dále je zpracována analýza rizik při pyrotechnické asanaci terénu. Výsledkem 

analýzy rizik je rámcový návrh opatření, která by měla vést ke zvýšení bezpečnosti obsluhy 

přístroje. V další části práce je naznačeno inovativní pouţití přístrojů.   

 

Klíčová slova: technické prostředky, vyhledávání pod zemí, vyhledávání pod vodou, 

detektor kovu, magnetometr, sonar 

 

Abstract 

 LACEK, V.: Technical means for finding objects underwater and underground. 

Ostrava, 2012. Baccalaureate work. VSB – Technical university of Ostrava. Faculty of safety 

engineering. Head of work Ing. Václav Veselý. 

 

 Bachelor thesis describes and compares the means of individual principles and 

methods for detection of objects under water and under ground. This work contains legal 

framework and historical overview of the issue. This work contains specific technical means 

which are used to search for objects by security forces of the Czech Republic under ground 

and under water. The next part is analysis of risks in the pyrotechnic sanitation of field. The 

result of risk analysis is a framework concept of the measures which should steer for increase 

of safety operate of device. The next part of this work contains indication of innovative 

application devices. 

 

 Key words: technical means, underground finding, underwater finding, metal detector, 

magnetometer, sonar 
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1 Úvod 

Technické prostředky pro vyhledávání objektů pod zemí nebo pod vodou jsou 

nedílnou součástí mnoha oborů. S těmito prostředky se lze setkat v archeologii, geologii, 

stavebnictví, hornictví, hutnictví, apod. Tato bakalářská práce se věnuje uţitím, jednotlivým 

principům a konkrétním typům těchto prostředků v bezpečnostní praxi.  

 V bezpečnostní praxi se vyskytují případy, kdy se musí v zemi vyhledat důleţité 

důkazy, jako například mrtvá těla, munice, skryté podzemní prostory, zbraně nebo různé 

předměty a materiál pocházející z kriminální činnosti. Po důkazech z kriminální činnosti je 

pátráno nejen v zemi, ale také pod vodní hladinou. Tady jde nejčastěji o munici, utonulé 

osoby, potopené automobily nebo odhozené zbraně po kriminálním činu. Právě díky moderní 

technice a prostředkům pro vyhledávání objektů pod zemí a pod vodou je moţno důkazy 

kriminální činnosti najít. Kvůli rozmanitosti hledaných důkazů je nutno pouţívat několik 

druhů těchto přístrojů. S ohledem na to, ţe je kaţdý z přístrojů efektivnější ve vyhledávání 

jiných objektů, musí být jejich obsluha zkušená a musí být zvolen správný přístroj. [16] 

Cílem této práce bylo vytvořit souhrnný přehled všech metod a fyzikálních principů, 

na kterých prostředky pro vyhledávání pod zemí a pod vodou pracují. Dále podrobný popis 

konkrétních přístrojů, které jsou nejčastěji pouţívány bezpečnostními sloţkami. Ze získaných 

dat od výrobců, odborníků a prodejců přístrojů bylo zpracováno ekonomické a hloubkové 

srovnání. Pomocí Ishikawova diagramu a metody FMEA byla identifikována největší rizika 

při asanaci terénu. Na tyto rizika byl zpracován rámcový návrh opatření, které vedou ke 

zvýšení bezpečnosti obsluhy provádějící asanaci. Na základě získaných znalostí při 

zpracovávání práce, bylo navrţeno inovativní pouţití prostředků v bezpečnostní praxi.   
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2 Rešerše literárních zdrojů 

 Při tvorbě bakalářské práce bylo čerpáno z odborných publikací, učebních textů, 

informací uváděné výrobci a internetových zdrojů. Důleţité informace byly získány také 

z osobní korespondence s odborníky, výrobci a dodavateli přístrojů. Následující literární 

přehled není kompletní, jde pouze o stěţejní práce, ze kterých byly informace čerpány.  

 

SCHÜLER, Wolfgang. Vyhledávací technika pro profesionály. 1. vyd. Praha: BEN-

Technická literatura, 2002. 136 s. ISBN: 80-86056-85-6. 

 Autor publikace podrobně popisuje fyzikální principy jednotlivých metod vyhledávání 

pod zemí i pod vodou. Dále pak na mnoha obrázcích a fotografiích ukazuje nejnovější 

postupy a oblasti pouţití konkrétních přístrojů. 

 

TUREČEK, Jaroslav a kolektiv. Policejní technika. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 

2008. 320 s. ISBN: 978-80-7380-119-9. 

 Tato publikace je primárně určená jako učebnice pro Policejní akademie ČR. 

Publikace popisuje velkou část policejní techniky a metody pouţití. Uvádí jednotlivé 

technické prostředky vyuţívané bezpečnostními sloţkami České republiky. 

 

MOLTAŠ, Zdeněk. Detektory kovů prakticky aneb zapni a hledej. 2. vyd. Praha: BEN-

Technická literatura, 2007. 174 s. ISBN: 978-80-7300-228-2. 

 Publikace popisuje vznik detektorů a podrobně popisuje celou historii těchto přístrojů 

aţ do současnosti. V další části se autor věnuje detektorům z hlediska jejich praktického 

pouţití. Nechybí ani podrobně popsané jednotlivé funkce a jejich vyuţití v praxi.  

 

WILHELM, Rolf. Hledače kovů -- Teorie, návrh, stavba, použití. 1. vyd. HEL, 2003. 174 

s. ISBN: 80-86167-20-8. 

 Publikace se v první části věnuje teoretickému základu hledačů kovů. Na teoretickou 

část navazuje druhá část knihy, která podrobně popisuje jak si svépomocí postavit vlastní 

detektor kovu.  
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3 Definice a pojmy 

Magnetické pole – je to prostor, ve kterém působí magnetické síly. [7] 

 

Kovy – nejrozšířenější skupina všech prvků. Typická pro tuto skupinu je struktura krystalické 

mříţky. Z atomů se uvolňují elektrony a vznikají tak kladné ionty. Elektrony se mohou 

přemísťovat od atomu k atomu a vzniká tím typická vlastnost kovů a tou je vodivost. [22] 

 

Vířivé proudy – Pokud jsou splněny podmínky pro elektromagnetickou indukci, můţe 

v elektricky vodivém předmětu libovolného tvaru vzniknout indukované napětí. Pokud se 

elektricky vodivý předmět pohybuje v magnetickém poli a obráceně (předmět je statický a 

magnetické pole je proměnné) vznikají vířivé proudy. „Tento relativní pohyb způsobuje 

cirkulaci elektronů (její směr závisí na směru magnetického pole) v tělese, čímž se v tělese 

indukuje proud působící proti změně, která ho vyvolala. Toto je dáno Lenzovým  

zákonem.“ [14]  

 

Piezoelektrický jev – při působení tlaku na krystal je indukován elektrický náboj 

elektrického napětí. Při působení elektrického napětí vzniká deformace krystalu. [15] 

 

Hydrofon – mikrofon, který dokáţe pracovat pod vodou. 

 

Asanace - soubor opatření vedoucí ke zlepšení, ozdravění ţivotního prostředí. Pyrotechnická 

očista terénu (odstranění veškeré munice do vymezené hloubky). 

 

Riziko – pravděpodobnost vzniku mimořádné události s určitou velikosti jejich následků, 

obecně rovněţ jako moţnost vzniku neţádoucích následků 

 

Munice – souhrnné označení pro ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 

dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) 

munici, náloţky trhavin, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační 

prostředky, signální a osvětlovací prostředky, nástraţná výbušná zařízení včetně zařízení pro 

dálkový odpal; za munici se povaţují téţ její hlavní části, kterými jsou dělostřelecké střely a 

nábojky, rozněcovače, zapalovače a iniciátory. [24]  
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4 Právní předpisy upravující vyhledávání s detektory 

 

Zákon č. 228/2003 Sb. rozšiřuje působnost zákona o zbraních č.119/2002Sb. a stanovuje 

zákonná pravidla vykonávání pyrotechnických průzkumů a dohledů drţiteli zbrojních průkazů 

skupiny F a zbrojní licence K. 

 

Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů stanovuje pravidla pro získání povolení k archeologickému výzkumu. Omezuje 

pouţití detektorů kovů v archeologických lokalitách pouze na osoby s povolením 

k archeologickému výzkumu. Vymezuje postup při objevení a ohlášení o archeologickém 

nálezu.  

 

Zákon č. 289/1995 Sb. lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů upravuje uţívání lesů. Dále 

uvádí zákazy některých činností v lesích. Konkrétně § 20 písmeno b) provádět terénní úpravy, 

narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty. 

 

Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů upravuje v § 279 

nedovolené ozbrojování a v § 280 vývoj, výroba a drţení zakázaných bojových prostředků. 
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5 Popis fyzikálních principů 

Podle způsobů měření, které se pouţívají v zaměřovací technice lze rozdělit způsoby 

zaměřování na aktivní a pasivní. Aktivní systémy vysílají signál, např. produkují během 

vysílací fáze proměnné magnetické pole. Pasivní systémy ţádný signál nevysílají, přijímají 

signály, např. poruchy v magnetickém poli a následně je vyhodnocují. [15] 

Technické prostředky pro vyhledávání objektů pod zemí a pod vodou vyuţívají tyto 

fyzikální principy: 

 Vířivé proudy a vyhodnocení sekundárních magnetických polí (detektor kovu) 

 Indikování anomálií v magnetickém poli Země (magnetometr) 

 Měření relativních hodnot tíhového zrychlení (mikrogravimetr) 

 Měření vysokofrekvenčních elektromagnetických vln (půdní radar) 

 Měření zvukových signálů (sonar) 

 Měření elektrického odporu v půdě 

 

5.1 Vířivé proudy a vyhodnocení sekundárních magnetických polí 

Při vyhledávání kovů v zemi je vyuţit fyzikální jev tzv. vznik vířivých proudů 

v kovových předmětech, na které působí střídavé magnetické pole. Působením magnetického 

pole s proměnlivou intenzitou vznikají v kovovém předmětu nesměrované elektrické proudy 

(vířivé proudy), které způsobují vznik vlastního sekundárního magnetického pole, obklopující 

kovový objekt. [15] 

Toto střídavé magnetické pole (mění se intenzita magnetického pole) se vytváří pomocí 

zdrojů elektromagnetických vln (sinusové detektory kovů) nebo pulsujícími stejnosměrnými 

zdroji (pulzní detektory kovů). [23] 

Přístroje, které na tomto principu pracují, se označují jako detektory kovů. 

 

5.2 Indikování anomálií v magnetickém poli Země 

U tohoto systému je vyhodnocována nehomogenita zemského magnetického pole, která 

je způsobena kovovými předměty a rozsáhlejšími dutinami. Odchylky od homogenního 

magnetického pole jsou vyhodnocovány absolutní či relativní metodou. [10] 
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Vlastní magnetická pole objektů pod povrchem se mohou vytvořit pouze za 

předpokladu, ţe jsou v objektu obsaţeny feromagnetické prvky. Touto metodou nemohou být 

lokalizovány neţelezné kovy. [10] 

Přístroje, které na tomto principu pracují, se označují jako magnetometry 

 

5.3 Měření relativních hodnot tíhového zrychlení 

Tato metoda je zaloţena na měření tíhového zrychlení Země v místech, kde 

předpokládáme, ţe se nacházejí podzemní prostory. Tíhové zrychlení Země závisí na 

zeměpisné šířce, na poloze měsíce a slunce k zemi, na nadmořské výšce a na lokální hustotě 

hornin. [12] Vzhledem k těmto proměnným nabývá tíhové zrychlení na povrchu Země hodnot 

v rozmezí 9,78 m.s
-2

 na rovníku aţ 9,83 m.s
-2

 na pólu Země. 

Ze závislosti zemské přitaţlivosti na lokální hustotě hornin, přístroj vyhodnocuje sílu 

jakou je měřící tělísko přitahováno k Zemi. Z tohoto údaje je ve vyhodnocovací jednotce 

přístroje spočtena lokální přitaţlivost země. [16] 

Přístroje, které na tomto principu pracují, se označují jako mikrogravimetry¨ 

 

5.4 Měření vysokofrekvenčních elektromagnetických vln 

„Princip této metody spočívá ve vybuzení krátkého vysokofrekvenčního 

elektromagnetického impulzu, který je anténním systémem vysílán do země. Rychlost šíření 

impulzu je dána elektrickými a magnetickými vlastnostmi prostředí elektrickou a magnetickou 

vodivostí a měrným odporem.“ [16]  

Na pomezí s odlišnými elektrickými a magnetickými vlastnostmi se elektromagnetické 

vlny odráţí a lámou. Odraţená část vlny putuje zpět k přijímací jednotce, kde je zpracována. 

Zbylá část vlny prochází do dalšího prostředí. V průběhu měření je zjišťována doba průběhu 

impulzu daným prostředím. Z této informace se vyhodnotí výsledky o nehomogenitě 

prostředí. Tyto přístroje pro své impulzy vyuţívají frekvence od 50 MHz do 1 GHz. [16] 

Přístroje, které na tomto principu pracují, se označují jako půdní radary 
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5.5 Měření zvukových signálů 

Princip této metody se od předchozí liší pouze v tom, ţe namísto vysokofrekvenčních 

elektromagnetických impulzů jsou vysílány zvukové signály. Zvukové signály jsou 

zpracovávány soustavou mikrofonů, které jsou v přijímači přístroje. 

U vysílačů i přijímačů zvukových signálů je vyuţíván piezoelektrický jev. Zdrojem 

vysílaného akustického signálu jsou piezoelektrické generátory kmitů obvykle pracující na 

kmitočtech 50 a 200 kHz. [15] 

Tato metoda je pouţívána u technických prostředků pro vyhledávání objektů pod 

vodou, v provedení aktivním i pasivním. Přístroje, které na tomto principu pracují, se označují 

jako sonary.   

 

5.6 Měření elektrického odporu v půdě 

Princip této metody spočívá v měření průběhu zemního odporu ve zkoumané oblasti. 

Poloha hledaného objektu se určuje na základě velkých odchylek naměřeného odporu od 

průměrných hodnot. Metoda je časově náročná. [16] 
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6 Historický přehled 

První zmínky související s vyhledáváním různých materiálů pod zemským povrchem 

pochází jiţ z dob středověku a jsou spojovány zejména s hledáním pokladů uloţených v zemi, 

ve zříceninách hradů apod. Hledání pokladů bylo v té době podmíněno udělením povolení 

majitele panství, na kterém se hledání uskutečňovalo. [11]   

 

6.1 Historický světový vývoj metod a přístrojů 

Detektory kovu mohou pracovat díky jevu, který v roce 1851 objevil francouzský fyzik 

Jean Bernard Léon Foucault. [14] Tento jev se nazývá vznik vířivých proudů v kovových 

předmětech střídavým magnetickým polem. První záznam o zařízení k účelu vyhledávání 

kovů v zemi pochází jiţ z roku 1879. Jednalo se o přístroj Hugnes Induction Balance metal 

detector. Zvukové signály vysílané do země byly snímány mikrofonem. Tento přístroj byl 

však nedokonalý a v praxi takřka nepouţitelný. [11] 

V roce 1903 přišla firma London Electrical Ore Finding Company s přístrojem, který si 

nechali patentovat v dubnu ještě téhoţ roku. Tento přístroj pracoval na základě pulzní 

indukce. Jako cívky byly pouţity na zemi volně poloţené smyčky kabelů. Dnes se jiţ 

pouţívají pevné cívky. [11] V roce 1905 kapitán McEvoy experimentoval s pouţitím 

detektoru kovu pod vodou. Tento přístroj (viz obrázek 1), měl zavoskované součásti, aby 

mohlo dojít k jeho ponoření. [9] 

 

 

Obrázek 1 Přístroj kapitána McEvoye z roku 1905 [9] 
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Největší rozvoj však tyto detektory zaznamenaly kolem roku 1930, kdy se poprvé 

objevila pánvičková podoba těchto detektorů. Tyto modely svým vzhledem blízce připomínají 

dnešní kruhové hledací sondy. Posléze v období druhé světové války se přístroje úspěšně 

pouţívaly k detekci válečných min. [11] 

Následný rozvoj detektorů brzdilo především nutné pouţití elektronek. Ty 

spotřebovávaly velké mnoţství energie a přístroje měly nepraktické velké rozměry. Radikální 

změna přišla koncem padesátých let, kdy byl vynalezen tranzistor. Začaly se vyrábět mnohem 

lehčí a lépe ovladatelné detektory. [11] 

V roce 1980 byl firmou Garret poprvé na trh uveden detektor s diskiminátorem. Toto 

vylepšení dokázalo odfiltrovat menší rezavé předměty. Velký skok dopředu přichází 

v  osmdesátých letech, kdy jsou poprvé pouţívány mikroprocesory. Ty umoţnily mnohem 

více vyhodnocovacích operací. Na to navazuje konstrukce prvního programovatelného 

detektoru, coţ bylo v roce 1987. [11] 

S rozvíjející se technikou roste rozlišovací schopnost jednotlivých detektorů a také jejich 

dosah. Tempo udávaly především dvě největší firmy White´s a Garret, které se neustále 

předháněly s nejnovějšími modely a dalšími vylepšeními. Postupně se na přístrojích objevuje 

např. syntetizátor řeči nebo LCD display. [11] 

O prvním primitivním sonaru se začalo mluvit jiţ v 15. století, ve kterém Leonardo da 

Vinci prostřednictvím své práce popsal proces, kdy na velkou vzdálenost slyšel zvuky 

přijíţdějící lodi pomocí roury, ponořené pod vodní hladinou. Vývoj však pokračoval velmi 

stroze. [15] 

V roce 1880 významným objevem piezoelektrického jevu přispěli sourozenci Curieovi 

k dalšímu vývoji sonarů. V roce 1912 je zmínka z anglického patentního úřadu, kde si nechal 

L. F. Richardson zaregistrovat ozvěnové zařízení nazývané echolot. To uţ byl jen krůček 

k sestrojení pasivního sonaru (Sound Navigation and Ranging) roku 1916. O dva roky později 

byl zkonstruován aktivní sonar. Velký rozvoj sonarů pak přišel s příchodem druhé světové 

války, kdy byly sonary zdokonalovány pro účely velkých námořních bitev. [15] 
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6.2 Historie použití přístrojů u bezpečnostních složek České republiky 

První detektory kovů měli čeští pyrotechnici k dispozici přibliţně od 60 let. Šlo o 

minohledačky W-3-P a W-4-P vyrobené v Polsku. Tyto přístroje byly však konstruovány na 

základě poznatků z konce druhé světové války. Nešlo vůbec o konstrukčně zdařilé přístroje a 

byly primárně určeny pro detekci protitankových min v kovovém obalu. Vyhledávání pomocí 

těchto přístrojů nebylo příliš časté. Pouţíván byl rovněţ magnetometr od firmy Förster, který 

měl ve své výbavě Kriminalistický ústav. Magnetometr měl údajně slouţit k detekci leteckých 

pum, ale jeho vyuţití bylo rovněţ sporadické. Většina firem vyrábějící detektory měla sídla 

v západních zemích a koupit nějaký detektor bylo před rokem 1989 velice sloţité, zdlouhavé 

a místy aţ nereálné. [6] 

První moderní detektor, který dokázal rozlišovat kovy, se podařilo nakoupit v roce 

1989. Jednalo se tehdy o EAGLE I od firmy White's Electronics. Tento detektor měl na svou 

dobu jiţ velmi propracovanou funkci diskriminace a za zmínku stojí také jeho rozlišovací 

schopnost, kdy dokázal v terénu, detekovat i nábojnice z pistole. Na základě úspěšných 

ověřovacích zkoušek pak MVČR nakoupilo 12 ks detektorů jiţ pokročilejšího modelu 

EAGLE II. [6] 

Od roku 1993 byl ve výbavě bezpečnostních sloţek model EAGLE Spectrum, který byl 

pak v roce 1996 nahrazován novějším modelem s větším hloubkovým dosahem EAGLE 

Spectrum XLT. Od roku 1993 byly pořizovány, kvalitní vodotěsné detektory Pulse 8X. 

V oblasti vodotěsných detektorů bylo postupem času dovezeno asi 6 různých modifikací 

podvodních detektorů od firmy Surfmaster. [6]  

Převáţně v souvislosti s asanací bývalých vojenských výcvikových prostorů (VVP), 

vyuţívaných armádou SSSR, se na českém trhu objevil přístroj Explorer TM-93. Detektor 

kovu od českého výrobce Geoinstrumets pracuje na pulzně indukčním principu. Tento přístroj 

nedokáţe sice rozlišovat vyhledávané kovy, ale osvědčil se především pro svůj velký 

hloubkový dosah. Obdobné hloubkové dosahy byly zaznamenány také u modelu TM808 od 

firmy White's. Konstrukce TM-93 a TM808 je vhodná pro detekci nevybuchlé munice ve 

větších hloubkách. [6] 

Původní modely EAGLE Spectrum, byly postupně nahrazeny modelem Spectrum XLS 

a ty dále nahrazovány modelem Spectrum DFX. V současnosti představuje špičku v oboru 

programovatelný detektor Spectra V3i rovněţ od firmy White's. Ten podává nejlepší výkony, 

jak v rozlišovacích schopnostech, tak i v hloubkovém dosahu. [6] 
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7 Technické prostředky pro vyhledávání objektů pod zemí 

V následujících podkapitolách jsou popsány technické prostředky pro vyhledávání 

objektů pod zemí v členění podle fyzikálního principu, na kterém pracují.  

Technické prostředky jsou rozděleny do sedmi skupin na detektory kovu, půdní radary, 

magnetometry, mikrogravimetry, fonendoskopické a seizmické systémy, elektrické odporové 

měniče a na detektory unikajících plynů. Kaţdý přístroj má své vyuţití v jiné oblasti 

vyhledávání. [16]  

 

7.1 Detektory kovu 

Předností těchto přístrojů je především nízká váha a mobilita, ale také ekonomická 

stránka. Slouţí pro vyhledávání kovových předmětů na zemi, pod zemí, ale i pod vodou. 

V bezpečnostní praxi existují dva hlavní směry jejich vyuţití. Prvním je vyhledávání střeliva a 

munice z dob světových válek nebo dob minulého reţimu. Druhým směrem je vyhledávání 

předmětů na místě činu. Podle druhu předmětu, který je hledán musí být také zvolen přístroj 

s ideálním hloubkovým dosahem. Hloubkový dosah je mimo jiné závislý na velikosti 

hledaného předmětu a na době, po kterou je předmět v zemi.  

 

 

Obrázek 2 Detektor Garrett ACE 250 1 – hledací cívka, 2 – nekovová část rukojeti,  

3 - kovová část rukojeti, 4 - elektronika 
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7.1.1 Sinusové hledače  

Zdroji elektromagnetických vln jsou oscilátory, které generují sinusový signál, který 

po úpravě je vysílán hledací cívkou. Druhou, oddělenou cívkou jsou signály přijímány signály 

ze sekundárního magnetického pole a následně zpracovány, analyzovány a vyhodnoceny. 

V současné době se analýza provádí v mikropočítačových jednotkách, které porovnávají 

naměřené údaje s údaji uloţenými v paměti přístrojů a dokáţí identifikovat typ kovu. [22] 

Pro vysílání elektromagnetického pole se pouţívá většinou cívka popřípadě anténa. 

Pro různá hledání se hodí různé sestavy antén, které nazýváme sondy. V dnešní době je 

vyvinuto více druhů sond. Sonda můţe být tyčová, velkoplošná a nejčastěji pouţívaná je 

sonda pohyblivá (viz obrázek 2). [15]  

 

7.1.2 Pulzně indukční hledače  

U pulzně indukčního principu protéká cívkou hledací sondy stejnosměrný proud ve 

formě krátkých impulzů. Vytváří se časově krátké, silné magnetické pole. Jestliţe magnetické 

pole zasáhne kovový předmět, vzniká v něm vířivý proud, který generuje sekundární 

magnetické pole kolem objektu. Po vypnutí stejnosměrného impulsu, sekundární pole pomalu 

odeznívá a indukuje v přijímací cívce napětí, které se po zesílení analyzuje a vyhodnocuje.  

Doba zapnutí přijímače se nazývá časové okno. Čím blíţe jde časové okno nastavit 

k primárnímu impulzu, tím je přístroj citlivější. [22] 

Pro pulzní hledače platí čím je objekt menší a čím rychleji „doznívá“, tím rychleji 

musí po primárním impulzu následovat první měření. Dnešní měřící doba je cca 8 mikro s, 

některé detektory umoţňují měření v samotném primárním impulzu. Krátký čas měření 

představuje důleţitý parametr dobrého hledače. [22] 
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Obrázek 3 Časový průběh doznívání kovů různé elektrické vodivosti, upraveno z [15] 

 

Legenda k obrázku 3: 

0 Zapíná se stejnosměrný impuls, ve vysílací cívce vzniká magnetické pole  

s intenzitou A. 

1 Proud je vypnut, magnetické pole A zaniká, vzniká sekundární magnetické pole 

s intenzitou B. 

2 Magnetické pole A zaniklo, sekundární magnetické pole B je na maximu a začíná 

exponenciálně klesat. 

3 Zanikly podmíněné děje vyvolané polem A. Je připojena přijímací cívka. [15] 

 

7.1.3 Parametry detektorů kovu 

Detektory kovu mají několik důleţitých parametrů, které musí být zohledněny, jak při 

výběru přístroje, tak při konkrétním pouţití.  

Prvním z pěti parametrů je diskriminace. Diskriminace neboli potlačování 

předpokládané určité skupiny předmětů, je velmi důleţitým parametrem. Obsah rezavých 

ţelez je odhadován aţ na 90 %. Aby se předešlo častým zbytečným výkopům rezavých 

hřebíků nebo hliníkových folií, můţe být tato funkce řízena plynule regulátorem nebo 

digitálně. Záleţí opět na typu přístroje, ale obecně nejlepších výsledků v rozlišování 

jednotlivých kovů dosahuje americká firma TESORO. Dalším důleţitým parametrem je 
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hloubkový dosah, někdy označován také, jako citlivost. Citlivost závisí na moţnostech 

konkrétního modelu. Ve většině případů, s větší citlivostí roste i cena přístroje. Nejlevnější 

přístroje mají dosah někde mezi 10-20 cm. Naopak nejdraţší modely zvládají vyhledávání i 

v několikanásobné hloubce. Citlivost negativně ovlivňuje také sloţení půdy. Pokud půda 

obsahuje přemíru minerálů a solí, pak detektory nepracují správně a jako přítomnost 

kovového materiálu mohou chybně označit například čedičové kameny. Právě na toto se 

zaměřuje parametr, označován jako Ground Balancing, neboli vyváţení vlivu půdy. Tato 

funkce eliminuje vliv těchto pozitivně nebo negativně působících minerálů. Výrobci 

nedokáţou vyrobit absolutně univerzální přístroj pro všechny podmínky a je opět na 

zkušenostech obsluhy, aby zvolila vhodný přístroj podle prostředí, ve kterém se bude 

vyhledávat. Jediným parametrem, který lze rozpoznat na první pohled, je hledací sonda. 

Existuje mnoho velikostí i tvarů sond, odvíjející se především od výrobců detektorů. 

Nejběţnější je elipsovitý tvar s rozměrem 24,5 cm x 21,5 cm. Sondy pro vyhledávání větších 

předmětů ve větší hloubce mají větší rozměr o průměru 38 cm. S těmito sondami se však hůře 

manipuluje a mají i větší hmotnost. Sonda přístroje musí být vyrobena z kvalitního materiálu, 

protoţe jde o nejvíce namáhanou část přístroje. Standardem by v dnešní době měla být 

vodotěsnost sondy. Posledním, ne méně důleţitým parametrem detektoru, je jeho výdrţ. 

Vlastní spotřeba detektoru je ovlivněna především počtem reakcí daného přístroje nebo také 

přídavnými součástmi detektoru, jako je LCD, popřípadě externí sluchátka. Na provoz 

detektoru, který vyzařuje trvalé střídavé elektromagnetické pole, postačí alkalické baterie, 

umístěny přímo v přístroji. U pulzních detektorů je nutný externí olověný gelový akumulátor, 

který obsluha nosí zavěšený na rameni po celou dobu prohledávání. [11] 

 

7.1.4 Metoda vyhledávání 

Ještě před samotným ohledáním terénu je doporučováno zkontrolovat, zda na oděvu 

obsluhy detektoru nejsou nějaké kovové části nebo jestli u sebe obsluha nemá např. hodinky 

nebo klíče.  Mohlo by totiţ dojít k falešné indikaci kovového materiálu. [22]  

Prozkoumávaný terén je dobré předem označit, aby nedošlo k tomu, ţe bude detektorem 

prohledávána stejná oblast víckrát nebo se na nějakou část terénu úplně zapomene. Při 

prohledávání musí obsluha detektoru dbát především na stejnou vzdálenost sondy od povrchu 

země. Tato vzdálenost by měla být minimální, v řádech centimetrů. Magnetické pole sondy 

má podobu zuţujícího se kuţele. To musí brát obsluha v úvahu hlavně, pokud se v daném 
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sektoru nacházejí jakékoli přírodní nerovnosti. V takovém případě pak musí být sonda mírně 

nakláněna. [11] 

Nejpouţívanější metodou, jak dokonale prohledat daný sektor, je rozdělení 

prohledávaného místa na přibliţně 1 m široké pásy, které budou jeden po druhém postupně 

prohledávány. Pro kontrolu můţe obsluha detektoru pokračovat napříč jednotlivých míst, 

přičemţ se pohybuje stálým krokem a sondou pohybuje v půlkruzích. [11] 

 

7.2 Magnetometry 

 Na rozdíl od skupiny detektory kovu, patří magnetometr (viz obrázek 4) mezi pasivní 

detektory. Tyto detektory nevysílají ţádnou energii, pouze zaznamenávají magnetická pole, 

popřípadě změny v magnetickém poli. Magnetometry měří s velkou přesností aţ na 1 nT, 

přičemţ magnetické pole Země má velikost přibliţně 48 000 nT. [16] 

Magnetické pole Země je homogenní, a proto kaţdý zmagnetizovaný předmět vykáţe 

anomálie, které pak přístroj vyhodnotí, jako přítomnost kovového materiálu. Magnetometr 

můţe vyhledávat pouze feromagnetické kovy, protoţe ostatní předměty z neţelezného 

materiálu nemůţou být magnetizovány a nenarušují tedy homogenní magnetické zemské pole. 

Pomocí magnetometrů jsou nejčastěji vyhledávány větší kovové předměty. [22] 

 

 

Obrázek 4 Magnetometr EL1302D2 od firmy Vallon  [18] 
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Základní metoda magnetometrů spočívá v měření rozdílu napětí mezi dvěma 

induktory citlivými na magnetické pole. Jestliţe v hledaném prostoru je zemské pole 

homogenní, je mezi induktory rovnováţný stav a nulové napětí. Je-li jeden z induktorů 

zasaţen rušivým magnetickým polem, vzniká odchylka a střídavé napětí (viz obrázek 5). [22] 

 

  

Obrázek 5 Princip magnetometru [18] 

 

Nezbytným předpokladem správného měření je přesná souosost induktorů. Jakmile 

induktory přestanou svírat nulový úhel, přístroj je nepouţitelný. Rozhodují odchylky v řádu 

setin milimetru. [22] 

 Citlivost běţného magnetometru je ovlivněna polohou, velikostí nebo dobou, po 

kterou je objekt v půdě. Ţelezné objekty, řádově o hmotnosti několik kilogramů a velikostí 

pár desítek centimetrů, je schopen magnetometr vyhledat i v hloubce přesahující 3 metry. 

Objemnější objekty o hmotnosti okolo půl tuny je schopen magnetometr detekovat i ve více, 

jak pěti metrové hloubce. [15]    

 

7.2.1 Protonový magnetometr 

V současnosti jsou nejvíce pouţívány magnetometry s protonovou rezonancí. 

Protonové magnetometry mají sondu se speciální látkou. Při výskytu magnetického pole se 

protony v této látce začnou pohybovat precesním pohybem. V důsledku toho vzniká 
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elektrický střídavý signál s proměnlivým kmitočtem, který je úměrný velikosti magnetického 

pole. [16] 

 Tyto přístroje mají dvě antiparalelně zapojené sondy, které kompenzují rušivé vlivy 

prostředí. Rychlost vyhledávání je podstatně menší neţ u ostatních detektorů kovů. Je nutné 

počkat na magnetizování protonů a jejich reakce. Tento přístroj je moţno pouţít také pro 

vyhledávání pod vodní hladinou. [15] 

 

7.2.2 Metoda vyhledávání magnetometrem 

Vzhledem k tomu, ţe se pomocí magnetometru nejčastěji vyhledává armádní materiál, 

který by mohl způsobit výbuch, musí být prohledávaná oblast prozkoumána velmi důkladně. 

Prohledávané území se rozdělí do paralelních pruhů s odstupem 100 – 150 cm. Pruhy se 

zaznačí vodícími provázky. Poté obsluha magnetometru postupuje po vyznačených pruzích 

stejnou rychlostí a sondu drţíc ve stejné vzdálenosti od země. Nález ţelezného materiálu nám 

přístroj indikuje výchylkou od normálu a také akustickým signálem. [15]  

 
 

Obrázek 6 Mapa anomálií pořízena magnetometrem [18] 

 

 Vyhledávání pouze magnetometrem, je díky velkému zamoření malými kovovými 

předměty, takřka nepouţitelné. Často se pouţívá kombinace magnetometru a detektoru kovu. 

V první fázi je pouţíván ruční detektor kovu, se kterým se prohledá celá plocha do hloubky 

zhruba jednoho metru. Všechny kovové předměty se z prohledávané plochy vyjmou. Dále 

přichází na řadu měření magnetometrem, které obsluze poskytne grafickou mapu 

magnetického pole země (viz obrázek 6). Z této mapy lze poté zjistit souřadnice a intenzitu 

kaţdé výchylky. Měření magnetometrem tedy dokáţe umoţnit hloubkový průzkum 
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v hloubkách 1-6 m, ve kterých se vyskytují především objemnější feromagnetická tělesa, jako 

např. letecké bomby. Toto měření magnetometrem slouţí také, jako kontrola po ručním 

detektoru. Na mapě se zobrazují veškeré výchylky, tudíţ i ty, které mohla obsluha, 

pouţívající ruční detektor, přehlédnout. [5]      

 

7.3 Půdní radary 

 Půdní radar funguje jako klasický radar, kdy je elektromagnetická vlna vyzářena 

v určitém směru a pokud narazí na překáţku, hranici mezi vrstvami nebo na hladinu spodní 

vody, odrazí se a vrací se zpět k přístroji, kde je zachycena anténou. Přístroj pak dokáţe 

přesně vyhodnotit, v jaké vzdálenosti se překáţka nachází. [15] 

 V praxi se nejčastěji pouţívají půdní radary, které jsou zkonstruovány tak, aby mohly 

být obsluhovány jednou osobou. Existují však i větší radary, které jsou připojeny za vozidlem. 

Nejčastěji je samotný přístroj umístěn na sáňkách, které obsluha můţe táhnout za sebou nebo 

tlačit před sebou. Zařízení obsahuje vysílač, přijímač elektromagnetických vln a 

vyhodnocovací jednotku. [16] 

 

Obrázek 7 Použití půdního radaru [17] 

 Na obrázku 7 obsluha pomocí půdního radaru vyhledává vodovodní potrubí. Vysílač 

vysílá do země vysokofrekvenční rádiové vlny. Kdyţ vlna narazí na objekt nebo na hranice 
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jednotlivých půdních vrstev, odrazí se a putuje zpátky na přijímací anténu, kde je 

vyhodnocena a zpracována. Odraţená elektrická vlna (ozvěna) obsahuje dvě základní 

informace. První informací je doba průchodu, ze které přístroj vyhodnotí hloubku, ve které 

se předmět nachází. Druhou informací je elektrická síla pole, ze které můţe přístroj zjistit 

vlastnosti a následně i materiál hledaného předmětu. [15] 

 Hloubka, ve které je půdní radar schopen vyhledávat, je přímo závislá na vodivosti 

prostředí, kterým vlna prochází. Čím větší je vodivost půdy, tím menší má přístroj dosah. 

V písčitých půdách, ţule, vápenci nebo betonu můţe být vyhledávácí hloubka i více jak 10 

metrů. Naopak, pokud na povrchu našeho zkoumaného terénu jsou lépe vodivé vrstvy, jako 

jsou struska s obsahem ţeleza nebo mokrá hlína, omezení přístroje je značné. Zkoumaná 

hloubka se pak zmenší často i na pouhé desítky centimetrů. V našich podmínkách je nejčastěji 

maximální udávaná hloubka okolo 5 m. [16] 

  

7.4 Mikrogravimetry 

 Přístroje pracují na metodě, která měří nepatrné odchylky tíhového zrychlení na 

povrchu země. Mikrogravimetr (viz obrázek 8) určuje hodnotu tíhového zrychlení, a to 

s obrovskou přesností v řádech 10
-8

 m.s
-2

. Tuto hodnotu označujeme jako 1 mikroGal, kdy 

1 Gal je 0,01 m.s
-2

. Tíhové zrychlení Země závisí na zeměpisné šířce, na poloze Měsíce a 

Slunce k Zemi, na nadmořské výšce a na lokální hustotě hornin. Vzhledem k těmto 

proměnným nabývá tíhové zrychlení na povrchu Země hodnot v rozmezí 978 000 000 aţ 

983 000 000 mikroGal. [12] 

 

Obrázek 8 Burris gravimetr od firmy ZLSCorp [22] 
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 Měření pomocí mikrogravimetru indikuje odchylky v rozmezí 10 aţ 100 mGal. 

Vlastní měření probíhá dvěma způsoby. U prvního je závaţíčko umístěno na pruţině, 

následně je měřeno nepatrné vychýlení pruţiny řádově v 10
-7

 m. Druhým způsobem je měření 

rychlosti padajícího závaţíčka, kdy čím větší je přitaţlivá síla, tím větší je i rychlost. V tomto 

případě jsou dosahovány ještě lepší výsledky, kdy je výsledek změřen na 10
-8

 m.s
-2

. Obě 

metody jsou náročnější na čas, protoţe jedno měření trvá řádově několik minut. [16] 

 Typickým vyuţitím těchto přístrojů je vyhledávání dutin v zemi, a to v hloubce i přes 

10 m. Častější pouţití v bezpečnostní praxi je brzděno především zdlouhavým a časově 

náročným měřením. Měření mikrogravimetrem bývá také velice nákladné. [16] 

7.5 Fonendoskopické systémy 

 Tyto systémy jsou typické pro speciální případy katastrof, kdy jsou pod zemí nebo 

sutinami uvězněny osoby nebo zvířata. Jsou pouţívány především specializovanými 

záchrannými jednotkami. Jsou to přístroje, které pomocí sond zesilují zvuk, hluk nebo i křik 

zavalených osob a dokáţí navést obsluhu k místu závalu. [16] 

 Další vyuţití fonendoskopických systémů bylo v pyrotechnice při detekci tikajícího 

budíku uvnitř podezřelých předmětů nebo zavazadel. Pouţití fonendoskopických systémů 

přestalo mít v tomto odvětví význam, a to s přechodem na pouţití digitálních hodin 

v konstrukci výbušniny. 

7.6 Měřiče elektrického odporu půdy 

 Měření probíhá systematicky, kdy je nejprve označen proměřovaný pozemek. Poté 

jsou postupně proměřovány jednotlivé úseky, a to vpichováním dvou, stejně vzdálených, 

elektrod do země. Elektrody, které jsou, připojené na generátor střídavého proudu mezi sebou 

vytvoří napětí, které je zapisováno průběţně pro kaţdý úsek. Po proměření celého pozemku 

lze získat průběh zemního odporu. Tato metoda dokáţe odhalit zakopaná mrtvá těla v zemi. 

Jejímu častějšímu pouţívaní opět brání nákladný a časově náročný provoz. [16] 

7.7 Detekce unikajících plynů 

 Tato metoda je v bezpečnostní praxi nejméně pouţívaná, protoţe speciálně vycvičení 

psi dokáţí pracovat lépe a daleko rychleji. Více, neţ pro vyhledávání objektů pod zemí, se dá 

tato metoda pouţít pro chemickou analýzu kontaminované půdy. [16] 
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8 Technické prostředky pro vyhledávání pod vodou 

 Jsou známé časté případy ukrytých nebo odhozených důkazů kriminální činnosti pod 

vodní hladinu. Můţe se jednat o velkou škálu předmětů začínajíc náboji z ruční zbraně a 

konče potopenými automobily. Policejní potápěči také často pátrají po utonulých osobách 

nebo po zatíţených mrtvých tělech na dně vodních děl. [16] Právě specializované policejní 

jednotky potápěčů jsou ti, kteří tyto technické prostředky vyuţívají dnes a denně. Existují 

přístroje, které jsou pouze lehce upravenými technickými prostředky, které se pouţívají pro 

vyhledávání pod zemí. Jsou zde však i metody, které jsou vhodné pouze pro vyhledávání pod 

vodní hladinou. Takovými metodami jsou například sonary. 

 

8.1 Sonary  

 Sonary se rozdělují stejně, jako detektory kovů, do dvou skupin. Pasivní sonary 

nevysílají akustický signál. V přístroji je pouze soustava mikrofonů, která dokáţe určit, odkud 

zvuk pochází a co ho vysílá. Pomocí tohoto přístroje lze najít pouze objekty, které vydávají 

zvuky, ať uţ to jsou hladinové čluny nebo podvodní plavidla. Vyhledávání objektů na dně 

proto není moţné. [16] 

 Druhou skupinou jsou aktivní sonary, které tvoří vţdy vysílač (projektor) a přijímač 

(hydrofon) nebo to můţe být transduktor, coţ je kombinace vysílače a přijímače. Dále je 

v přístroji vyhodnocovací jednotka. [15] Vysílač vyšle směrový akustický signál pod vodní 

hladinu, a pokud signál narazí na nějakou překáţku, odrazí se od ní a hydrofon poté 

vyhodnotí vzdálenost a tvar překáţky.  

Odlišným vzdálenostem přístroj dokáţe přiřadit odlišné barevné značení. Toto barevné 

značení nám displej zobrazí jako dokonalou mapu dna. [15] Většina moderních přístrojů 

dokáţe vykreslovat trojrozměrný obraz. Takový trojrozměrný obraz je moţno vidět na 

obrázku 9, na kterém je zachyceno sestřelené letadlo leţící na mořském dně. 

Velmi důleţitým parametrem u sonaru je úhel otevření. Sonar vysílá zvukový signál 

ve tvaru pravidelného kuţele s vrcholem u vysílače. Jeho ramena svírají nejčastěji úhel okolo 

50°. Z velikosti otevření tohoto úhlu a z hloubky pod sonarem je moţné vypočítat snímanou 

plochu dna. To se vyuţívá při systematickém hledání, kdy poloha hledaného objektu není 

přesně známa. [15] 
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Obrázek 9 Snímek letadla na mořském dně pořízený sonarem [1] 

 

Problémem při sonarovém průzkumu jsou  neţádoucí odrazy zvukových vln, které 

vznikají na rozhraních vrstev s odlišnými teplotami. Proto se při vyhledávání objektů ve 

větších hloubkách pouţívá detekční prvek sonaru, který je na laně spuštěn do určité hloubky. 

Tam, kde je dobrá viditelnost se kombinuje s kamerovým monitoringem. [16] 

 

8.2 Upravené technické prostředky pro vyhledávání v terénu 

Pro vyhledávání pod vodní hladinou je moţno pouţít upravených klasických přístrojů pro 

vyhledávání objektů pod zemí, které jsou popsané v předchozí kapitole. Důraz je kladen 

především na vodotěsnost přístroje a odolnost proti tlaku.  

Detektory kovu bývají vodotěsné nejčastěji do 60 m. Jsou zapouzdřeny v průsvitném 

obalu, který usnadňuje práci pod vodou. Výhodou průsvitného obalu je také včasné 

zpozorování přítomnosti vody pod obalem. [15] 

Indikace kovového předmětu probíhá buď opticky, nebo speciálním sluchátkem. Sonda 

musí být potápěčem drţena v co největší vzdálenosti od těla, neboť kyslíková bomba, kterou 

má potápěč na zádech, představuje velké riziko nepřesného měření a falešných detekcí. 

Vyzvedávání předmětu ze dna je mnohem pracnější neţ v běţném terénu a počet falešných 

detekcí musí být sníţeno na minimum. [15] 

Magnetometry je moţno pouţít pro vyhledávání pod vodou pouze za předpokladu, ţe je 

technicky moţné oddělit sondu od zbylé části přístroje. Sonda je opatřená vodotěsným 

obalem a spuštěná na laně na dno. V menších hloubkách je moţno mít magnetometr vedle 

lodi na vodící tyči, nebo přímo na palubě. [15] 

Ve srovnání s magnetometrem pouţívaným v terénu, musí být obsluha sloţena ze dvou 

členů. První řídí plynulý pohyb sondy po dně a druhý člen obsluhy vyhodnocuje signály. [15] 
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9 Konkrétní přístroje používané v bezpečnostní praxi 

Tato kapitola je zaměřena na čtyři přístroje, které se v bezpečnostní praxi pouţívají 

nejčastěji. První z nich (Pulse 8X) je vodotěsný a je s ním moţno pracovat i pod vodou, další 

tři jsou přístroje pouze pro vyhledávání objektů v terénu.  

V současnosti tvoří programovatelné detektory firmy White's, ať uţ se jedná o model 

Spectrum, XLT, DFX nebo Spectra V3i, asi 70% všech detektorů pro terénní vyhledání u 

Policie České republiky. Dalších 30% tvoří přístroj Explorer TM-93, který je vhodný spíše 

pro hledání ve větších hloubkách. V Armádě České republiky se vyskytují přístroje pro 

vyhledávání v terénu TM-93 a White's detektory zhruba v opačném poměru, kdy 70% připadá 

pro pulzní detektor TM-93. [6] 

 

9.1 Pulse 8X 

Tento přístroj se pouţívá pro vyhledávání objektů pod vodou, ale je moţno s ním 

vyhledávat i v terénu. Pulse 8X (viz obrázek 10) vyrábí firma J.W.Fisher, která patří ke 

světové špičce v konstrukci detektorů pro vyhledávání pod vodou. Tento přístroj je vodotěsný 

aţ do hloubky 60 m. [8] 

 

 

Obrázek 10 Pulse 8X, výrobce J.W.Fisher [8] 

 

Jedná se o ruční detektor pracující na pulzně-indukčním principu. Tento přístroj 

dokáţe detekovat všechny druhy kovů bez dalšího rozlišení. Na plně nabitou baterii dokáţe 

přístroj pracovat necelých 10 h.. Pokud necháme baterii nabíjet přes noc, další den je zase 



 

24 

 

plně nabitá. Ve standartní soupravě, která je dodávána, je obsaţena standartní cívka o 

průměru 19 cm, rukojeť pro podvodní i pro podzemní hledání, vodotěsná a terénní sluchátka, 

nabíječka na baterii, opasek, náhradní díly a transportní brašna. Všestrannosti tohoto přístroje 

mohou dopomoci cívky s jinými, neţ standartními rozměry. Dokoupit si můţeme větší, či 

menší velikosti. [8]     

Existuje i levnější verze tohoto přístroje a to Pulse 6X. Tento přístroj má však 

podstatně menší dosah. Jeho levnější náklady nevyváţí jeho nedostatky, a proto ho ve své 

výbavě naše bezpečnostní sloţky nemají. [6] Následující tabulka 1 uvádí hodnoty dosahu pro 

jednotlivé předměty, uvedené výrobcem, jak pro přístroj Pulse 6X tak pro přístroj 

Pulse 8X. [8] 

 

Tabulka 1 Hloubkový dosah detektoru Pulse 6X a Pulse 8X s cívkou o průměru 19 cm,  

upraveno z [8]. 

Objekt Dosah Pulse 6X Dosah Pulse 8X 

Malý prsten 6,5 cm 13 cm 

Mince (čtvrtdolar) 13 cm 24 cm 

Hliníková destička 
18 cm 30 cm 

(5 x 5 x 0,3 cm) 

Hliníková destička 
23 cm 38 cm 

(10 x 10 x 0,3 cm) 

Kanistr (4 l) 55 cm 77 cm 

Větší objekty 105 cm 180+ cm 

 

Detektor Pulse 8X nemusí pracovat pouze pod vodní hladinou, ale má své praktické 

vyuţití také ve vyhledávání v terénu. S eliptickou cívkou 122 x 20 cm dosahoval přístroj 

zajímavých výsledků. Hledání s touto cívkou je ideální pro středně velkou munici. Díky větší 

velikosti cívky a správné vzdálenosti nad zemí, nedetekoval nepotřebný ţelezný šrot, uloţený 

pár centimetrů pod zemským povrchem. Následující hodnoty jsou maximální hodnoty, které 

byly ověřeny. Detekovaný předmět: Šroub 8 x 60 mm – maximální detekovaná vzdálenost 20 
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cm, Ruční granát F1 – 58 cm, Mina 82 mm OF – 92 cm, Střela 100 mm OF – 120 cm, Střela 

122 mm OF – 120 cm, Kanistr 5 l – 115 cm. [5]    

U Českých bezpečnostních sloţek je Pulse 8X nejrozšířenějším detektorem. Ve výbavě 

bezpečnostních sloţek je také několik vodotěsných detektorů od firmy Surfmaster. Detektor 

kovu od firmy Surfmaster je, ve srovnání s detektorem Pulse 8X vodotěsný pouze do 

poloviční hloubky (30 m) a dosahuje menších hloubkových dosahů. [6]  

 

9.2 Explorer TM-93 

Je to jediný detektor, který je hojně pouţíván v bezpečnostní praxi a je vyráběn českým 

výrobcem. Jedná se o firmu Geoinstrument. Tento přístroj byl často vyuţíván od roku 1993. 

Od tohoto roku probíhaly rozsáhlé asanační práce, především v bývalém výcvikovém 

vojenském prostoru Ralsko a Milovice-Mladá. V roce 1994 byl srovnávacími zkouškami 

vyhodnocen, jako nejlepší ze všech třinácti testovaných detektorů, které měly primární vyuţití 

v průmyslovém i armádním pyrotechnickém vyhledávání. [3]     

 

 

Obrázek 11 Balení detektoru Explorer TM-93 [3] 

  

Detektor kovu TM-93 (viz obrázek 11) pracuje na pulzně indukčním principu. Dokáţe 

detekovat a rozměrově diskriminovat magnetická i nemagnetická, avšak elektricky vodivá 

tělesa, uloţená v zemi nebo pod vodní hladinou. Největší výhodou pulzně indukčního 

principu je silná vlastnost potlačení rušivých signálů. Díky této vlastnosti dosahuje přístroj 

hloubkové detekce aţ do několika metrů a silně se také zvedá efektivita práce, kdy není třeba 
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vytahovat ze země kaţdý zrezivělý kousek ţeleza. Přístroj má ve své výbavě bohaté 

příslušenství čítající aţ 35 poloţek. Jde například o nabíjecí kabel, nosný popruh, nosnou tyč, 

drţák k opasku, transformátor nabíječe, standartní sluchátka, kalibrační těleso nebo o cívky 

různých tvarů a rozměrů. Kruhové cívky se dodávají ve třech velikostech, a to o průměru 13 

cm, 24 cm a 50 cm. Výrobce ještě dodává také čtvercovou cívku o rozměru 1x1 m. Na 

následujícím obrázku 11 můţeme vidět tabulku, v niţ je srovnání jednotlivých cívek a jejich 

dosahu uváděné výrobcem. [2] 

 

Obrázek 12 Srovnávací tabulka pro detektor TM-93 s různými cívkami [3] 

 

V tabulce na obrázku 12 je moţno vidět, ţe jednoznačně nejlepších hloubkových 

výsledků dosahuje čtvercová cívka, která dokáţe rozměrná tělesa vyhledat aţ v pětimetrové 

hloubce. Výhodou této cívky, hlavně pro oblasti, kde je vysoký počet kovového odpadu, je 

ignorování těles s rozměrem 1x1 cm a menších. Nevýhodou je malá přesnost lokalizace. Je 

ideální pro vyhledávání nevybuchlé munice. Naopak nejmenší kruhová cívka je nejpřesnější 

pro vyhledávání těles do 1x1 cm a dokáţe přesně určit polohu předmětu. Nevýhodou je velmi 

nízké pokrytí terénu. Nejvhodnější pro práci s tímto detektorem, bude pouţívat kombinací 

všech nabízených cívek. V prvním kroku se provede hrubé ohledání terénu s většími cívkami 

a pro detailní lokalizaci předmětu se pouţije menších cívek. Bezpečnostní sloţky ČR vlastní 

zhruba 100 těchto detektorů. Je oblíben také v ostatních zemích, jako je např. Velká Británie, 

Dánsko, Francie nebo Indie. [3]   



 

27 

 

Podobných hloubkových dosahů jako TM-93, dosahuje také přístroj TM808 od firmy 

White's. Hlavní jeho výhodou oproti TM-93 je, ţe můţe být obsluhován pouze jedním 

technikem. Čtvercovou cívku u přístroje TM-93 o rozměrech 1 x 1 m obsluhují dva technici, a 

téměř totoţných výsledků, jako u měření s touto cívkou, dosahuje přístroj TM808. Ve výbavě 

bezpečnostních sloţek se nachází několik přístrojů této řady. [5] 

 

9.3 White's Spectrum DFX  

Tento model je sinusový hledač (viz 7.1.1).  Ve výbavě bezpečnostních sloţek postupně 

nahrazoval starší a zastaralý model Spectrum XLT, který vycházel, z původního modelu 

Spectrum.  

Právě model Spectrum DFX je amatérskými hledači označován, jako jeden z nejlepších 

detektorů vůbec. Je to programovatelný detektor, který má v nabídce pět přednastavených 

hledacích programů a další čtyři si můţe uţivatel uloţit do paměti. Detektor má hmotnost 

necelé dva kilogramy i včetně baterií. V základním balení je 24,5 cm vodotěsná cívka, vysoce 

odolná proti nárazům.  

Přístroj má moţnost pracovat na jedné z frekvencí 3 kHz nebo 15 kHz. Můţe také 

pracovat na dvoufrekvenčním módu prostřednictvím kombinací těchto frekvencí. Niţší 

frekvence je vhodnější pro hloubkové vyhledávání. Vyšší frekvence je naopak vhodná pro 

předměty s nízkou vodivostí a výborně také rozlišuje jednotlivé kovové materiály. Ve 

dvoufrekvenčním módu si přístroj kombinací a porovnáním těchto různých frekvencí dokáţe 

vzít to nejlepší z kaţdé frekvence. Detektor pak dosahuje větší citlivosti a zvyšuje se také 

hloubka, ve které přístroj dokáţe vyhledávat. Mimořádně dobrých výsledků přístroj dosahuje 

v mineralizovaných půdách. Těchto výsledků dosahuje díky kombinaci dvou aţ šesti filtrů, 

které má v nabídce. Druhý z těchto filtrů je určen pro kovový šrot a odpad. Zbylé čtyři jsou 

pak určeny právě pro zmineralizované horniny. Diskriminací nechtěných nálezů se nám zvýší 

efektivita hledání a zkrátí se čas vyhledávání. [21]  

 

9.4 White's Spectra V3i  

Tento detektor kovu je vyráběn od roku 2009, je po právu řazen mezi dnešní špičku 

v programovatelných detektorech. Vychází z předešlého popisovaného detektoru Spectrum 
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DFX (viz kapitola 9.3), ale jeho výsledky co do vyhledávací hloubky tak do rozlišovacích 

schopností jednoznačně minulý model převyšují. Těchto vynikajících výsledků, je 

dosahováno především pouţitím naprosto unikátních technologií, které nikdy předtím nebyly 

u detektorů pouţity. Nejde tedy pouze o mírné vylepšení minulého modelu, ale o celkově 

odlišný detektor. [5]  

 

 

Obrázek 13 White's Spectra V3i [20] 

 

Přístroj je konstruován tak, aby byl co nejvíce uţivatelsky příjemný. Má barevný LCD 

display s funkcí ZOOM, interaktivní nápovědu a několik jazykových mutací k anglickému 

jazyku (španělštinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a turečtinu). Díky vyváţené konstrukci a 

hmotnosti cca 2 kg umoţňuje komfortnější dlouhodobé hledání. [21]   

Oproti minulému modelu Spectrum DFX, který pracoval na dvou frekvencích 3 kHz 

nebo 15 kHz. Dokáţe model Spectra V3i (viz obrázek 12) pracovat na třech frekvencích, 

které jsou rozlišené podle kovového materiálu, který chceme vyhledávat. Pro měď a stříbro je 

to frekvence 2,5 kHz, pro všeobecný průzkum, mosazné a bronzové kovy frekvence 7,5 kHz, 

frekvence 22,5 kHz pak slouţí k vyhledávání malých objektů a předmětů vyrobené ze zlata 

nebo niklu. V nabídce se objevilo 10 úplně nových hledacích programů, které připravili 

experti firmy Whites a obsahuje prakticky všechna přednastavení, které by mohl běţný 

uţivatel potřebovat. [21] 

Kromě modelů detektorů Spectrum, Spectrum XLT, Spectrum DFX a Spectra V3i mají 

ve vlastnictví bezpečnostní sloţky také ještě pár kusů modelu MXT, rovněţ od firmy White's 

Electronics. Tento model dosahuje sice obdobných hloubkových dosahů, ale uţivatelsky není 

tak oblíbený, jako vlajkové modely XLT, DFX nebo Spectra V3i. [6] 
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10 Porovnání přístrojů 

Tato kapitola je zaměřena na orientační srovnání jednotlivých metod a konkrétních typů 

přístrojů. První podkapitola je věnována srovnání hloubkových dosahů a ve druhé podkapitole 

je uveden cenový orientační přehled. 

 

10.1 Porovnání hloubkových dosahů 

Objektivní porovnání hloubkových dosahů jednotlivých metod není úplně moţné, protoţe 

nebyly zachovány stejné podmínky (vlastnosti půdy, zkušenost obsluhy detektoru, apod.) u 

měření, ze kterých pocházejí data. Srovnání je moţno provést pouze orientačně. Kaţdá 

uváděná metoda má své teoretické maximální hodnoty, které jsou omezeny fyzikálním 

principem, na kterém je metoda zaloţena. 

V návaznosti na údaje získané od výrobců a odborníků z praxe byla zpracována tabulka 

2. Z údajů v tabulce 2 je vygenerován graf 1. V prvním sloupci tabulky jsou uvedeny metody 

vyhledávání objektů, ve druhém sloupci pak konkrétní přístroje. Ve třetím sloupci jsou 

vypsány jednotlivé běţné hledané objekty, na které se specializuje konkrétní přístroj. Čtvrtý a 

pátý sloupec uvádí hodnoty standardních a maximálních dosahů jednotlivých přístrojů, 

přičemţ celá tabulka je seřazena právě podle maximálních dosahů, které daný přístroj limitují 

v jeho vyuţití v terénu.  

Volba konkrétního přístroje a jeho uvedení v tabulce byla provedena na základě 

dostupných informací a existujících naměřených hodnot. 

Tabulka 2 Porovnání hloubkových dosahů 

Metoda Přístroj Běžný hledaný objekt 
Dosah na 

běžný objekt 
(cm) 

Max. dosah 
přístroje (cm) 

Mikrogavimetr 
Burris Gravity 

Meter  
dutina v zemi 300 1000 

Půdní radar UtilityScan  vodovodní potrubí 100 900 

Magnetometr EL 1303 D2 dělostřelecká munice r.152 mm 150 600 

Detektor kovu 
TM-93 cívka 

TM06 
železná deska 10x10x0,1 cm 115 500 

Detektor kovu TM808  dělostřelecká munice r.122 mm 95 220 

Detektor kovu Pulse 8X  hliníková deska 10x10x0,3 cm 38 180 

Detektor kovu MXT300 dělostřelecká mina 82 mm 60 130 

Detektor kovu Surfmaster  ruční granát F-1 26 70 
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Graf 1 Porovnání hloubkových dosahů vybraných přístrojů 

 

Z jednotlivých přístrojů uvedené v tab. 2 dosahuje největších max. hloubkových dosahů 

mikrogravimetr, u kterého jsou uváděny maximální dosahované hodnoty aţ 10 m. Nejmenší 

dosahy jsou uvedeny u detektoru kovu Surfmaster. Jak bylo uvedeno výše toto srovnání je 

pouze orientační, protoţe kaţdý přístroj je vhodný pro hledání odlišných objektů. Teprve 

kombinaci více přístrojů můţe být dosaţeno kompletního průzkumu povrchu.     

 

10.2 Orientační ekonomické srovnání 

V této podkapitole je zpracováno ekonomické srovnání jednotlivých přístrojů 

prodávaných na současném trhu. Cenové srovnání je pouze orientační a vychází z dostupných 

zveřejněných informací nebo z osobní korespondence s výrobci přístrojů. Zdrojem dat pro 

vypracování tabulky a grafu jsou ceny z  webových stránek dodavatelů, kteří nejsou jenom 

prodejci, ale poskytují i technickou podporu pro budoucí obsluhu a servis těchto přístrojů. 

Jedná se o tyto firmy: Geoinstruments (geoinstruments.cz), White's Electronics (whites.cz), 

ZLS Corporation (ZLScorp.com), JW Fishers (jwfishers.com), GF Instruments 

(gfinstrumets.cz), VALLON (vallon.de).  
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Tabulka 2 Orientační porovnání cen přístrojů 

Metoda Přístroj Orientační cena (Kč) 

Mikrogavimetr Burris Gravity Meter  1 262 000 

Půdní radar UtilityScan  425 000 

Magnetometr EL 1303 D2 173 000 

Detektor kovu Pulse 8X  40 990 

Detektor kovu TM-93  40 000 

Detektor kovu Surfmaster  23 000 

Detektor kovu TM808  19 900 

Detektor kovu MXT300 18 500 

 

 

 
 

Graf 2 Porovnání orientačních cen přístrojů 

 

Z tabulky 2 byl vygenerován graf 2. S ohledem na vysoké ceny u mikrogravimetru a 

půdního radaru byly hodnoty v grafu 2 vynechány. Všechny ceny u detektorů kovů byly 

získány z českých internetových obchodů. Ostatní ceny přístrojů byly získány od konkrétních 

výrobců.  

U půdního radaru UtilityScan je nutné počítat s dalším navýšení ceny v případě dopravy a 

doprovodných sluţeb (pojištění, 3D modul).  

U přístroje Burris Gravity Meter je v tabulce 2 uvedena cena za nekalibrovanou verzi  

(66 729 $). U kalibrované verze se cena přístroje zvedne na 91 080 $ coţ je v přepočtu  

1,72 mil Kč. [23]    
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11 Analýza rizik pyrotechnické asanace terénu 

Tato kapitola se zaměřuje na identifikaci a zhodnocení rizik při asanačních pracích 

v terénu. Cílem pyrotechnických asanačních prací je rekultivace terénu v oblasti, které jsou 

zamořeny pyrotechnickou zátěţí. Pyrotechnický průzkum mohou provádět speciálně 

zaškolení odborníci, kteří pracují s různou kombinací technických prostředků pro vyhledávání 

objektů pod zemí.  

Nejrozsáhlejší asanační práce probíhaly na našem území po roce 1992, především na 

území bývalých vojenských výcvikových prostorů např. Ralsko nebo Milovice - Mladá. 

Počátkem letošního roku by mělo dojít k rozsáhlé asanaci ve VVP Brdy, ukončení provozu 

tohoto VVP se plánuje na rok 2015. Asanační práce jsou také spojovány s novými stavbami 

nebo při náhodném objevení nevybuchlé munice. Majitel stavebního pozemku by se měl vţdy 

před počátkem stavebních prací ujistit, zda nejsou přítomny pod zemí ţádné nebezpečné 

objekty, u kterých by hrozil výbuch, při výkopových pracích.  

Cílem analýzy rizik je vyhodnocení nejzávaţnějších rizik. V návaznosti na nejzávaţnější 

rizika byly zpracovány návrhy opatření konkrétních rizik. Při přijetí těchto návrhů a 

preventivních opatření do praxe by se měla zvýšit bezpečnost obsluhy detektoru při práci.  

11.1 Postup analýzy rizik 

Úvodním krokem analýzy je identifikace jednotlivých rizik. V této práci byl pouţit 

diagram příčin a následků známý také jako Ishikawův diagram nebo diagram rybí kosti.  

V návaznosti na jednotlivá rizika byla pouţita metoda Failture Modes and Effect 

Analysis (FMEA), česky označována jako analýza příčin a následků poruch. Pomocí této 

metody byla sestavena přehledná tabulka, z níţ je moţno zjistit, která rizika představují 

největší nebezpečí.   

V poslední části kapitoly je uvedeno zhodnocení nejzávaţnějších rizik a jsou popsána 

rámcová opatření, která by měla být aplikována, aby došlo k minimalizaci rizika. 

11.2 Ishikawův diagram  

Na obrázku 14 je znázorněn Ishikawův diagram příčin a následků. Jeho tvar se 

označuje jako rybí kost. Cílem této metody je nalezení nejpravděpodobnější příčiny řešeného 

problému. Diagram poprvé vyuţil jeho autor japonský profesor se Kaoru  Ishikawa. [19] 
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Jako hlavní problém byl zvolen moţný výbuch munice, neboť je to problém nejvíce 

ovlivňující zdraví pracovníka provádějící pyrotechnický terénní průzkum. K tomuto problému 

bylo nalezeno pět příčin jeho vzniku. Jsou to selhání obsluhy přístroje, selhání přístroje, vnější 

přírodní vlivy, selhání obsluhy při vyzvedávání munice z půdy a vada na munici. K těmto 

příčinám byly dále nalezeny podpříčiny, přičemţ kaţdá podpříčina pak můţe způsobit hlavní 

problém. Jednotlivé podpříčiny jsou v následující metodě nazvány a analyzovány jako rizika.  

 

 

 
Obrázek 14 Ishikawův diagram   
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11.3 Analýza metodou FMEA 

V této podkapitole jsou shodnocena všechna rizika identifikována pomocí Ishikawova 

diagramu. Kaţdému riziku jsou přiřazeny tři hodnoty (N = závaţnost následků,  

P = pravděpodobnost vzniku rizika, H = odhlalitelnost rizika), ze kterých jsou pomocí vzorce 

R = P ∙ N ∙ H vypočtena míra rizika R. Jednotlivé parametry N,P,H jsou uvedeny v tabulkách 

3, 4 a 5. Výsledným hodnotám R je moţno přiřadit slovní ohodnocení pomocí tabulky 6. 

Z tabulky 3 byly do vzorce který je zvýrazněný výše, dosazovány hodnoty 

pravděpodobnosti vzniku rizika na škále od jedné do pěti.  

Tabulka 3 Pravděpodobnost vzniku rizika 

P Pravděpodobnost vzniku rizika  

1 nahodilá, velice nepravděpodobná  

2 spíše nepravděpodobná  

3 pravděpodobná, reálná hrozba  

4 velmi pravděpodobný vznik  

5 trvalá hrozba 

 

Proměnná N, jejíţ hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce 4, vyjadřuje závaţnost 

následů jak na zdraví osob tak i na škody na majetku.  

Tabulka 4 Závažnost následků 

N Závažnost následků 

1 malý delikt, malý úraz, malá škoda  

2 větší delikt, úraz s převozem do nemocnice, větší škoda  

3 střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda  

4 těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda  

5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku  

 

Poslední dosazovanou proměnnou je odhalitelnost rizika, jejíţ hodnota vyjadřuje jak 

rychle jsme schopni odhalit příslušné riziko. V tabulce 5 jsou uvedeny konkrétní hodnoty. 

Tabulka 5 Odhalitelnost rizika 

H Odhalitelnost rizika  

1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání  

2 snadno odhalitelné riziko během pár minut  

3 odhalitelné riziko do jednoho dne  

4 nesnadno odhalitelné riziko 

5 neodhalitelné riziko  
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Pomocí vzorce v úvodním odstavci této podkapitoly je moţno vypočítat míru rizika pro 

jednotlivé identifikované rizika. V tabulce 6 jsou uvedeny hodnoty, kterých můţe výsledná 

míra rizika nabývat. Pokud se výsledné hodnoty objeví v rozmezí 51-125 je potřeba přejít 

k minimalizaci rizika.  

 

Tabulka 6 Výsledná míra rizika 

R Výsledná míra rizika  

0-3 bezvýznamné riziko  

4-10 akceptovatelné riziko  

11-50 mírné riziko  

51-100 nežádoucí riziko  

101-125 nepřijatelné riziko 

 

 

Tabulka 7 Jednotlivá rizika a příslušné hodnoty míry rizik R 

IČ Název prvku R R (%) Kumulativní četnost 
Relativní kumulativní 

četnost (%) 

1 Nepozornost 80 11,85 80 11,85 

15 Chybné uskladnění 60 8,89 140 20,74 

19 Porušený obal 60 8,89 200 29,63 

18 Nezajištěná munice 50 7,41 250 37,04 

2 Únava 45 6,67 295 43,70 

5 Závada na sondě 45 6,67 340 50,37 

3 Nedbalost 40 5,93 380 56,30 

13 Neopatrnost 40 5,93 420 62,22 

14 Neznalost 40 5,93 460 68,15 

20 Zvýšená citlivost 40 5,93 500 74,07 

17 Špatná metoda výkopu 30 4,44 530 78,52 

6 Porušené kontakty 20 2,96 550 81,48 

7 Závada na elektronice 20 2,96 570 84,44 

11 Vlhkost 20 2,96 590 87,41 

21 Technická závada 20 2,96 610 90,37 

4 Nízká kvalifikace 15 2,22 625 92,59 

8 Nepřesné vyhodnocení 15 2,22 640 94,81 

9 Hluk 10 1,48 650 96,30 

10 Mineralizace půdy 10 1,48 660 97,78 

16 Nedostatečné vybavení 10 1,48 670 99,26 

12 Povětrnostní podmínky 5 0,74 675 100,00 

  Celkem 675 100     
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Graf 3 Paretova analýza 

 

Podrobnější zpracování FMEA analýzy se nachází v příloze 1, tabulka 8. Z tabulky 8 jsou 

do tabulky 7 zaneseny hodnoty jednotlivých rizik R. V tabulce 7 jsou dále uvedeny hodnoty 

míry rizika v %, kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti. Tyto údaje jsou nutné 

pro sestrojení Paretovy analýzy (viz graf 3). Černá čára v grafu 3 naznačuje 80% většinu. 

 

11.4 Vyhodnocení  

Podle tabulky 6 jsou jako neţádoucí rizika vyhodnocena rizika 1, 15, a 19. U těchto 

rizik je nutno přejít k jejich minimalizaci. Ţádné riziko nedosáhlo hodnot pro zařazení do 

oblasti nepřijatelných rizik. 

Z výsledků FMEA analýzy a následného pouţití Paretova 80/20 pravidla (kdy 20 % 

příčin způsobuje 80 % následků) se předešlá rizika doplnila dalšími. Jako největší byla 

nakonec vyhodnocena rizika pod IČ 1, 2, 3, 5, 13, 14, 15, 17, 18, 19 a 20. Na tyto body bylo 

nutné se zaměřit a navrhnout opatření, která by mohla minimalizovat ohroţení obsluhy 

přístroje. Ostatní rizika 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, a 21 jsou zanedbatelná a návrh pro jejich 

minimalizaci není nutný.  

 Jako největším rizikem byla vyhodnocena chyba lidského činitele a to nepozornost. 

Obdobným selháním lidského činitele je nedbalost. Při pyrotechnickém průzkumu se můţe 
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často přihodit, ţe obsluha přístroje jednoduše přehlédne signál indikující přítomnost předmětu 

v zemi, nebo ţe neprozkoumá celé vyznačené území. Omezit tyto rizika by bylo moţné 

pravidelnou nebo namátkovou kontrolou prohledávaného území. Jiţ v kapitole 7.1.4 bylo 

zmíněno, ţe kontrolou pro vyhledávání detektorem je ideální dané území projít znovu, ale 

napříč původnímu směru. Tyto kontroly by mohly radikálně minimalizovat riziko ohroţení. 

Kontroly by mohly být prováděny, buď stejným pracovníkem, nebo jeho kolegou. V 80% 

většině se objevilo ještě jedno riziko spojené s lidským činitelem a tím je únava. Únava můţe 

nastat při dlouhodobém průzkumu a monotónní práci. V tomto případě je vhodné zařadit 

pravidelné přestávky, a pokud je to moţné střídat prohledávaný terén. Střídání terénu a 

přístrojů, vede také k všestrannosti obsluhy. 

Jako jedinou významnou poruchou na přístroji byla vyhodnocena závada na sondě. 

Sonda je velice citlivou části přístroje, a pokud dojde k jejímu opotřebení, porušení, nebo 

poruše vodotěsnosti, je nutné ji ihned vyměnit. Porušení sondy nemusí být totiţ úplné, ale 

pouze částečné a přístroj pak není schopen vyhledat všechny objekty. Ochranou před tímto 

rizikem je šetrné zacházení se sondou a s celým přístrojem, pravidelné revize a jednoduché 

testy přístroje.   

Následující rizika neopatrnost, neznalost, chybné uskladnění a špatná metoda 

výkopu jsou jiţ spojena se situací, kdy byl objekt nalezen, je nutno ho vykopat ze země a 

následně bezpečně uskladnit. Výkopové práce jsou spojené především s pyrotechnickou 

znalostí munice, která je vyzvedávána. K minimalizaci rizika by měl být vţdy přítomen 

pyrotechnický dohled a vyzvednutá munice by měla být vţdy bezpečně a s dostatečným 

odstupem uloţena na jiţ připravené místo. Výkopové práce by měly vţdy probíhat bezpečnou 

metodou a je vhodné pouţití ochranného pyrotechnického obleku.  

Poslední rizika nezajištěná munice, porušený obal munice a zvýšená citlivost souvisí 

jiţ přímo s vykopávanou municí. Poruchy a závady na munici není osoba, která provádí 

výkop, schopna identifikovat jinak neţ optickým ohledáním objektu. Při samotném 

vyzvedávání musí být osoba obezřetná, a pokud by měla sebemenší pocit pochybení nebo 

ohroţení, musí výkopové práce ihned ukončit. Takovéto práce musí být prováděny pouze 

osobou s dlouholetými zkušenostmi z terénu. Při těchto pracích je vhodné pouţití 

pyrotechnického obleku. Pokud bude situace vyhodnocena jako riziková je moţno nasadit do 

akce pyrotechnického robota nebo munici z bezpečné vzdálenosti odpálit.      
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Je potřeba počítat se všemi indikovanými riziky, zvláště v tomto případě, kdyţ hrozí 

nebezpečí výbuchu a následkem výbuchu smrt osob. Zdraví a bezpečnost obsluhy přístroje 

musí být vţdy na prvním místě, proto proces identifikace rizik a jejich minimalizace musí 

probíhat neustále. Prevence je v tomto případě nezbytná. 
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12 Inovativní návrh v bezpečnostní praxi 

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 7.1, dva hlavní směry vyhledávání u bezpečnostních 

sloţek jsou vyhledávání munice a ohledání místa činu (hledání drobných předmětů).  

Na základě dostupných teoretických znalostí není efektivní řešit oba poţadavky jedním 

přístrojem. Kaţdý poţadavek klade jiné nároky, které vedou k volbě dvou různých přístrojů 

pracujících na rozdílných principech. 

Při hledání drobných předmětů na místě činu je především kladen důraz na rozeznání 

jednotlivých druhů kovů (rozlišitelnost) a potlačení neţádoucích předmětů (diskriminaci). 

Přístroje, které pracují na frekvenčním elektromagnetickém systému principu vířivých proudů 

se sinusovým oscilátorem (viz kapitola 7.1.1) dokáţí identifikovat jednotlivé druhy kovů a 

v bezpečnostní praxi jsou pro tyto účely pouţívány.  

Prostor pro inovaci v bezpečnostní praxi, vidím v pouţití přístrojů, které pracují na tomto 

principu a jsou vybaveny vyhodnocovacími jednotkami s výkonným softwarovým vybavením 

pro kvalitnější rozlišování kovů. Měly by také splňovat poţadavek na rozlišení mezi 

jednotlivými typy předmětů. Zjednodušenou práci s detektorem kovu by umoţňoval ovládací 

LCD display a správná ergonomie přístroje.  

 Pouţívání těchto moderních přístrojů by mělo přinést rychlejší, kvalitnější a bezpečnější 

ohledání místa činu. 

U vyhledávání munice se klade důraz na velký hloubkový dosah a odstranění rušivých 

vlivů, tzn. vylepšování funkce diskriminace a vyváţení vlivu půdy (ground balancing). Pro 

tyto vyhledávací práce jsou dnes pouţívány pulzně-indukční detektory. Nevýhodou těchto 

detektorů je jejich značná spotřeba elektrické. 

Inovací k jiţ pouţívaným pulzním hledačům vidím v pouţití magnetometru nebo půdního 

radaru. Půdní radar umoţňuje přesnější identifikaci předmětů neţ pulzně-indukční detektory. 

Moţnosti půdního radaru nejsou omezeny elektronikou, ale kvalitou vyhodnocovacího 

softwaru. S vývojem moderních technologii a vyhodnocovacího softwaru, se dá předpokládat 

i neustálé vylepšování důleţitých parametrů půdního radaru.  

Půdní radar je sloţité zařízení z hlediska správného vyhodnocení naměřených dat. Aby 

byla naměřená data správně interpretována, je třeba speciální zaškolení obsluhy pro práci na 

zobrazovaných snímcích.  
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Doporučuji sledovat současné trendy a postupně investovat do nákupu několika půdních 

radarů. Myslím si, ţe i přes náročnost na vyhodnocení a velké náklady na pořízení by mohly 

mít tyto přístroje v bezpečnostní praxi ČR široké zastoupení. Technologicky nejsou tyto 

přístroje na maximu a dá se očekávat jejich vylepšování. Zkušenosti s půdními radary by 

v budoucnu mohly znamenat taktickou výhodu 

Na základě teoretických znalostí a dostupných informací navrhuji pro hledání drobných 

předmětů se zaměřit na frekvenční elektromagnetické systémy s interaktivní obsluhou, 

pokročilým vyhodnocovacím softwarem, umoţňující diskriminaci zrezivělých předmětů a 

rozlišením jednotlivých kovů a předmětů. Pro vyhledávání munice ve větších hloubkách 

doporučuji pouţití půdního radaru.  

 

12.1 Nástin technologií budoucnosti 

Jiţ několik let firma OKM sídlící v Německu pracuje a úspěšně prodává své výrobky 

z oblasti vyhledávání pod zemí. Velká část odborné veřejnosti se k nim staví velice skepticky. 

I přes tyto negativní ohlasy, se dají pouţité technologie označit za zajímavý nápad pro vývoj 

detektorů kovu do dalších let.  

 

 

 Obrázek 15 Použití 3D brýlí při práci s detektorem [13] 

 

Prvním inovativním prvkem, který tato firma zveřejnila, v posledních letech jsou 3D 

brýle připojené k zařízení (obrázek 15), které vyhledává pod zemí. V reálném čase se 
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v brýlích, obsluze přístroje promítá prostor pod zemským povrchem. [13] Teoreticky by došlo 

k obrovské úspoře času při průzkumu. Obsluha by nemusela provádět výkop při kaţdé 

podezřelé indikaci, ale mohla by se zaměřit pouze na objekty jejího zájmu. Cena přesahující 

1 mil Kč za plně vybavený přístroj, nepodloţené výsledky testování a skeptické názory 

naznačují, ţe vývoj této technologie je teprve na začátku.  

   

 

Obrázek 16 Přístroj EVOLUTION [13] 

 

 Dalším zajímavým produktem firmy OKM je EVOLUTION (viz obrázek 16). Tento 

přístroj slučuje běţný detektor kovů a půdní radar s hloubkovým dosahem 10 metrů. Je 

moţno pracovat s oběma metodami současně nebo jednu deaktivovat. LCD přístroje má 

zobrazovat 3D scan půdy. [13] Kombinací těchto metod by došlo k takřka úplnému průzkumu 

terénu. Došlo by k několikanásobnému zkrácení doby prohledávání a náklady na průzkum by 

také klesly. Přístroj dokáţe údajně najít dutiny, změny v půdě, sklepy, kovové předměty a 

další. Výsledky tohoto výrobku jsou však opět nepodloţeny a prostory pro zlepšování jsou 

značné.    

 Bude zajímavé sledovat, jaký bude další vývoj. Zdali se výrobci přikloní pouze 

k neustálému vylepšování jednotlivých metod, principů a svých současných výrobků nebo 

jestli se začne aplikovat kombinace více metod v jednom přístroji. Jiţ méně pravděpodobný, 

ale stále reálný je objev úplně nové metody vyhledávání pod zemí nebo pod vodou.      
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13 Závěr 

Cílem této práce bylo komplexní zhodnocení a srovnání jednotlivých fyzikálních 

principů, metod vyhledávání a konkrétních technických prostředků pro vyhledávání objektů 

pod vodou a pod zemí v současné bezpečnostní praxi. 

V první části bakalářské práce proběhlo seznámení se základními pojmy a právními 

předpisy dané problematiky. Dále zde byl uveden výčet a rozbor fyzikálních principů, na 

kterých, jednotlivé přístroje fungují. Na konci této části byla popsána historie technických 

prostředků pro vyhledávání pod zemí a pod vodou a historie pouţití těchto prostředků u 

českých bezpečnostních sloţek. 

Druhá část se podrobně věnuje popisu technických prostředků pro vyhledávání pod zemí 

a pod vodou. V další části byly uvedeny čtyři konkrétní přístroje, které jsou ve výbavě 

českých bezpečnostních sluţeb. Tuto část uzavírá orientační srovnání hloubkových dosahů 

konkrétních přístrojů a orientační ekonomické srovnání totoţných přístrojů. 

V poslední části práce byla zpracována analýza rizik při pyrotechnických asanačních 

pracích. Pomocí výsledků získaných z Ishikawova diagramu a metody FMEA, byl vytvořen 

návrh opatření, která vedou ke zvýšení bezpečnosti obsluhy detektoru kovu při 

pyrotechnických asanačních pracích. Pomocí paretova principu (80/20) bylo vyhodnoceno 11 

konkrétních rizik. Výsledky jsou pak diskutovány a zhodnoceny. U vyhledávacích prací není 

moţno se zaměřit na všechna reálná rizika, ale neměla by se opomíjet jejich přítomnost. Je 

důleţité zabývat se prevencí, při všech dílčích činnostech, které při pyrotechnické asanaci 

probíhají. Obsah poslední kapitoly této práce se pak věnuje návrhu inovace a nástinu výhledu 

do budoucna z pohledu prostředků pro vyhledávání pod zemí a pod vodou.     
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Seznam zkratek 

FMEA   Failure mode and effects analysis (analýza moţného výskytu a vlivu vad) 

LCD   Liquid crystal display (displej z tekutých krystalů) 

SONAR  Sound navigation and ranging (zvuková navigace a zaměřování) 

ČR   Česká republika 

3D   Three-dimensional space (trojrozměrný) 

DPH   daň z přidané hodnoty 

VVP   vojenský výcvikový prostor 

Např.  například 

Apod.   a podobně 
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IČ Název prvku P N H R  Možná příčina Následek 

1 Nepozornost 4 5 4 80 Obsluha přehlédne indikovanou munici 
Objekt zůstane v zemi, hrozí výbuch 

munice při výkopu 

2 Únava 3 5 3 45 Obsluha přehlédne indikovanou munici 
Objekt zůstane v zemi, hrozí výbuch 

munice při výkopu 

3 Nedbalost 2 5 4 40 Obsluha neprohledá celý terén 
Objekt zůstane v zemi, hrozí výbuch 

munice při výkopu 

4 Nízká kvalifikace 1 5 3 15 
Obsluha špatně vyhodnotí signál z 

přístroje 
Objekt zůstane v zemi, hrozí výbuch 

munice při výkopu 

5 Závada na sondě 3 5 3 45 Přístroj nedetekuje všechny předměty 
Objekt zůstane v zemi, hrozí výbuch 

munice při výkopu  

6 Porušené kontakty 2 5 2 20 
Občasné výpadky částí nebo celého 

přístroje 
Objekt zůstane v zemi, hrozí výbuch 

munice při výkopu  

7 Závada na elektronice 2 5 2 20 
Občasné výpadky částí nebo celého 

přístroje 
Nepřesné měření, falešná indikace, 
hrozí výbuch munice při výkopu    

8 Nepřesné vyhodnocení 1 5 3 15 
Falešné vyhodnocený nebo přehlédnutý 

objekt 
Nepřesné měření, falešná indikace, 
hrozí výbuch munice při výkopu     

9 Hluk 2 5 1 10 
Obsluha neslyší signál indikace 

předmětu 
Objekt zůstane v zemi, hrozí výbuch 

munice při výkopu   

10 Mineralizace půdy 1 5 2 10 Slabý hloubkový dosah přístroje 
Přístroj nedetekuje všechny objekty, 

hrozí výbuch munice při výkopu   

11 Vlhkost 2 5 2 20 Navlhnutí částí přístroje 
 Porucha přístroje, nepřesné měření, 

hrozí výbuch munice při výkopu   

12 Povětrnostní podmínky 1 5 1 5 
Obsluha neslyší signál indikace 

předmětu 
Objekt zůstane v zemi, hrozí výbuch 

munice při výkopu   



 

 

 

 

 

 

 

13 
Neopatrnost 4 5 2 40 Neopatrné zacházení při výkopu Výbuch munice při výkopu  

14 
Neznalost 2 5 4 40 Nedostatečné vzdělaní v oblasti munice 

Špatné určení typu munice, nevhodná 
manipulace – může způsobit výbuch   

15 
Chybné uskladnění 3 5 4 60 Nedostatečné vzdělaní v oblasti munice 

 Vymezení špatných skladovacích 
podmínek – může způsobit výbuch 

16 
Nedostatečné vybavení 2 5 1 10 Nevyhovující prostředky pro výkop 

 Výkop je proveden nevhodným 
prostředkem – hrozí výbuch 

17 
Špatná metoda výkopu 2 5 3 30 Nesprávně určená munice 

Špatné určení typu munice, nevhodná 
manipulace – může způsobit výbuch    

18 
Nezajištěná munice 2 5 5 50 Munice je při výkopu v odjištěném stavu Neočekávaný výbuch munice 

19 
Porušený obal 3 5 4 60 Zkorodovaný kovový obal munice Neočekávaný výbuch munice  

20 

Zvýšená citlivost 2 5 4 40 
Dlouhodobé uložení v půdě, může 

ovlivnit vlastnosti výbušniny 
Neočekávaný výbuch munice  

21 
Technická závada 1 5 4 20 Nevhodně vyrobená munice Neočekávaný výbuch munice  

 

 


