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Abstrakt  

 

Název 

Metody a postupy při vyhledávání magnetických kovů pod vodní hladinou.   

 

Cíle 

Experimentální testování pátracích metod magnet fishingu, hledání předmětů z 

magnetických kovů pod vodní hladinou. 

 

Metody 

Hlavní metody byly: praktický experiment, měření a výpočet, kdy z měřeného počtu 

nálezů a času potřebného k propátrání zvolené oblasti, byl vypočten výkon pátracích 

metod. 

 

Výsledky 

Výsledky obsahují vyhodnocení a porovnání výkonů pátracích metod. Naměřené 

hodnoty byly zapsány do tabulek a následně zpracovány a vyhodnoceny. Byla určena 

nejvýkonnější pátrací metoda, nejméně výkonná metoda a metody, které nebylo možné 

použít. 

 

Klíčová slova 

Magnet fishing. Neodymový magnet.  

 

  



 

 

Abstract 

 

Title 

Methods and procedures of searching for magnetic metals beneath the surface of the 

water. 

 

Objective 

Experimental testing of the search methods of magnet fishing, searching for objects from 

magnetic metals beneath the surface of the water. 

   

Methods 

 The main methods were: practical experiment, measurement and calculation, where the 

search methods performance was calculated from the measured number of finds and the 

time required to searching the selected area. 

 

Results 

The results include evaluation and comparison of search method performance. The 

measured values were written into tables and then processed and evaluated. The most 

powerful search method, the least efficient method and method that could not be used 

was determined. 

  

Key words 

Magnet fishing. Neodymium magnet.  
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1 Úvod 

Hledání magnetických předmětů pod vodní hladinou je pro mnohé činností 

zábavnou může být však stejnou měrou potřebnou a užitečnou. Předměty se ztrácejí lidem 

ve vodě z různých důvodů, při vodních sportech při rekreaci nebo, při práci. Mohou se 

ztrácet neúmyslně nebo také úmyslně. Pokud, je předmět magnetický, může být situace 

pro hledajícího příznivější oproti ztrátě předmětu z nemagnetického kovu. Záleží však na 

okolnostech a dispozicích hledajícího. Významným odvětvím lidské činnosti, kde se 

provádí hledání po předmětech pod vodní hladinou je policejní pátrání, kde dochází 

k pátrání po předmětech schovaných na různých místech, také často pod vodní hladinou. 

Pro hledání magnetických předmětů sice existuje několik různých nástrojů. 

Veřejností oblíbeným a cenově nejdostupnějším je magnet na lanku k provádění tzv. 

magnet fishingu viz 2.2.1. Dalším nabízeným nástrojem je tzv. magnetický separátor, 

který obsahuje silné magnety v pouzdru a držadlo, za které se drží a posouvá po povrchu 

dna. Tyto nástroje mají však malou plochu a neumožňují systematické pátrání. Hledači 

pouze vhazují magnet na lanku do vody a následně jej přitahují, doufají při tom, že budou 

mít štěstí a magnet se k předmětu přichytí. Tento postup je zdlouhavý a hledač nemá 

jistotu, zda prohledává novou či starou oblast. Úspěšnost hledání se hledači snaží navýšit 

zvětšením prohledávané oblasti tak, že prodlouží vhozené lano, kterým magnet přitahují. 

Větší délkou provazu však nezískají systematičnost, a oblast tak může zůstat dílem 

náhody i po hodinách prohledávání stále ne zcela prohledanou.  

  Z těchto důvodu vzešla idea a později i realizace sestavení a otestování 

systematických pátracích postupů, ve kterých se bude postupovat za použití 

magnetických nástrojů. Jako vhodné prostředí pro ověření těchto metod byl zvolen 

plavecký bazén. V něm byly podmínky dobře kontrolovatelné a snadno zopakovatelné. 

Případné komplikace bylo možné lépe sledovat a zpracovat. Experiment byl zaměřen na 

otestování výkonu pátracích metod, při pátrání po malých magnetických předmětech, pod 

vodní hladinou, v malé hloubce, a získat tak data týkající se výkonu pátracích metod za 

použití různých hledacích nástrojů na hledání magnetických předmětů. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Hledání předmětů pod vodní hladinou   

Hledání předmětů ve vodě může probíhat buď nesystematickým hledáním, nebo 

systematickým prohledáváním pomocí určité pátrací metody. Pokud bude zvolena pátrací 

systematická metoda, mnohonásobně se zvýší pravděpodobnost nálezu hledaného 

předmětu. Hledání ztracených předmětů bývá i prací policejních potápěčů, kteří hledají 

pod vodou ztracené předměty, jako předměty doličné. Policejní potápěči mají určeny 

pátrací metody závazným pokynem. Metody jsou pak, zvoleny podle podmínek, ve 

kterých se hledání provádí, jako je členitost dna, viditelnost, stojatost vody, síla proudu 

vody a druh hledaného předmětu. Závazný pokyn policejního prezidenta ZPPP č. 83 

uvádí šest základních metod hledání. (ZPPP č. 83, 1999) 

 

2.2 Hledání magnetických kovů pomocí magnetů pod vodní 

hladinou 

2.2.1 Magnet fishing  

Tento anglický název se stal, nejen v Čechách, velmi populárním názvem pro 

hledání magnetických předmětů, pod vodou, za pomocí magnetu. V překladu tento výraz 

znamená rybaření s magnetem, nebo také magnetické rybo-lovení. Převzetí tohoto 

anglického názvu je v celku pochopitelné. Přesný popis činnosti v češtině je zdlouhavý. 

Zněl by asi takto: hledání magnetických kovů pod vodní hladinou pomocí magnetu, a tak 

se hovorově používá kratší ekvivalent převzatý z angličtiny. 

 Tak se název magnet fishing dnes používá i českými hledači magnetických kovů 

pod vodou. Důkazem toho je i česká facebooková skupina s názvem Magnet fishing 

Czech Republic, která je značně rozsáhlá, v současnosti čítá více jak tisíc členů. Magnet 

fishing, je v dnešní době, také velmi rozšířenou amatérskou činností. Na internetu se 

objevují videa z celého světa, kde se lidé zabývající magnet fishingem chlubí svými 

nálezy či magnety. A je třeba říci, že předměty, které se podaří hledačům nalézt, jsou 

někdy velmi kuriózní. Mezi takové předměty patří opravdové exempláře, například 

horské kolo, lžíce od bagru, letecké pumy, vojenské známky, ale také SPZ (státní 
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poznávací značka), či trezor, který posloužil, jako důkaz trestného činu. Více v kapitole 

2.3. V době orlických vrahů, kteří házeli v sudech do vody mrtvé lidi, nebyl magnet 

fishing tolik populární, a tak se lze jen domnívat, jak by to dopadlo, kdyby v té době byl 

tak oblíbený jako dnes. Lovci, či magnet fisheři nacházejí po celém světě nejrůznější 

úlovky, ale i v České republice se podaří vylovit unikáty. Jako zbraň z druhé světové 

války, či vzácné mince značné historické hodnoty. 

 V dnešní době se stal magnet fishing jistým fenoménem v hledání magnetických 

předmětů ve vodním prostředí. Nejčastějším způsobem hledání je postup, kdy je magnet 

připevněn k lanu a vhodí se do vody. Následně se magnet za pomocí lana přitahuje 

směrem, odkud byl vyhozen. Magnet se sune po dnu, a díky jeho velké magnetické síle, 

se k němu přichytávají magnetické materiály. Některé z těchto materiálů ležely na dně, 

schované ve vodě, pod kalem či bahnem, i několik desítek let, jak je uvedeno v kapitole 

nálezy za pomocí magnetu. Tento postup, kdy se vhazuje do vody lano, na němž je 

připevněn magnet a poté se přitahuje zpět z vodního prostředí, je charakteristický právě 

pro „magnet fishing“. Ideální pro toto použití jsou specializované neodymové magnety 

s vnitřním otvorem, kterým se dá protáhnout lano, nebo připevnit šroub, na který se může 

lano navázat. (Procházka, 2018) Neodymové magnety, díky své velké síle, patří 

k nejvýkonnějším typům magnetů. Ideální pro magnet fishing je ovšem poniklovaný typ 

neodymového magnetu, protože neodymové magnety jsou velmi náchylné ke korozi, 

niklová vrstva tak chrání neodymové jádro před stykem s vodou. (Unimagnet, 2017)  

 

2.2.2 Nalezené předměty 

Hledačům kovů pomocí magnetů se obvykle daří zachytit a vylovit všemožný 

magnetický materiál nízké hodnoty, či velmi obyčejného charakteru. Například hřebíky, 

matice, ocelové trubky, tyče či ocelová lana. Nálezci často vyloví materiál 

neidentifikovatelného tvaru a snaží se dopátrat, o co se jedná. O identifikaci žádají 

kamarády a kolegy pomocí zveřejnění fotek předmětu na sociálních sítích. Často také 

dochází k nálezům mincí, které ve vodě zkorodují a ztratí tak svou směnnou hodnotu. 

Někdy mohou být nálezy ještě o něco nebezpečnější, jako tomu bylo třeba v Hradci 

Králové. Hradec Králové je město, kde měli lidé provozující magnet fishing štěstí na 

nevybuchlé granáty. Zde se totiž v krátkém časovém sledu povedlo vylovit v centru města 

z vody dva staré vojenské granáty. V prvním případě byl nálezcem starší muž, v druhém 
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dva mladíci. Všichni lovili ve vodách pomocí magnetu. V obou případech byl zavolán 

pyrotechnik a munici následně zlikvidoval. (Hejtmánek, 2017) 

Případy nálezů nevybuchlé munice za pomocí magnetů, nejsou výjimečnou 

událostí. Z celého světa se objevují případy, kdy lidé vyloví magnetem z vody munici, 

nebo vyloví neidentifikovatelný předmět, kterým je ve skutečnosti stará vojenská munice. 

Takový případ se stal ve Walesu, kde Marie Kirkmanová vylovila z řeky bombu z druhé 

světové války. A až po zveřejnění obrázků svého nálezu na sociální síti si uvědomila, o 

jaký předmět se jedná. Přivolaná policie uzavřela celou ulici a evakuovala obyvatele. 

(BBC, 2017) Jiné případy nálezů pomocí magnetu nejsou tolik nebezpečné. Přesto jsou 

zajímavé, např. nález diamantového náramku v Temži. (Cockroft, 2017)   

 

Obr. 1: nález diamantového náramku v Temži. Zdroj: (Cockroft, 2017) 

 

Nebo nález předmětu již ve značně pokročilém stavu rozpadu a koroze viz obr. 

níže. Tento předmět je těžké s přesností identifikovat. Někteří lidé tvrdí, že se jedná o 

německé šifrovací zařízení z druhé světové války. Stroj Enigma. (Cockroft, 2017)  

 

 

Obr. 2: Nález šifrovacího zařízení. Zdroj: (Cockroft, 2017) 
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2.2.3  Způsoby provádění magnet fishingu  

Existují různé způsoby. Prvním způsobem provádění je spouštění magnetu shora 

dolu, do vody, a poté zpět nahoru. Například z mostu do řek, či spouštění do studní. V 

případě stísněných prostor může tato metoda nahradit potápěče, který zde nemůže 

operovat. (Dirtfishing, 2016) 

Druhým způsobem provádění magnet fishingu, je házení magnetu z břehu do vody 

a následné přitahování. Při přitahování se magnet pohybuje po dnu a přichytávají se k 

němu magnetické předměty. Záleží na síle magnetu a na složitosti povrchu dna. Je to 

nejpoužívanější metoda. (Dirtfishing, 2016) 

Třetí způsob vychází z předešlých. Jde o hození magnetu do vody, ale místo 

pouhého přitahování se přidává i současná chůze po břehu. (Dirtfishing, 2016) 

Název magnet fishing nevymezuje metodu hledání magnetických předmětů ve 

vodě, ale pouze označuje jejich hledání pomocí magnetů. Z názvu magnet fishing vyplývá 

slovo magnetický rybolov, ale žádné informace ohledně metod provedení. I rybáři při 

rybolovu používají různé způsoby a pomůcky pro lov. Někteří loví pomocí prázdných 

PET lahví, z nutnosti přežití a jiní volí udice a loví tak ze břehu. Jiní loví pomocí sítí 

velké množství ryb, pro potravinové řetězce. Záleží na podmínkách, ale každý způsob má 

jinou úspěšnost. Také v magnet fishingu se používají různé způsoby, některé jsou 

populárnější, například způsob vhazování magnetu na laně do vody a následného 

přitahování zpět. O tomto způsobu se na internetu diskutuje tak často, že už se neuvádí 

jako způsob, ale jako samotný magnet fishing. Název magnet fishing, však znamená, jen 

hledání pomocí magnetu pod vodou. Někteří hledači znají jen tento nejpopulárnější 

způsob. A tak považují magnet fishing zároveň i za způsob provedení. Při pátrání po 

způsobech hledání pomocí magnetu pod vodou, byl položen dotaz ohledně existujících a 

používaných způsobů v magnet fishingu, již zmíněné skupině The czech magnet fishing 

na Facebooku i celosvětové skupině Magnet fishing, která čítá přes čtyři tisíce členů. 

Odpověď korespondovala s tím, že valná většina hledačů považuje způsob vhazování 

magnetů do vody a následného přitahování na zpět, za magnet fishing a neznají jiné 

způsoby. To je ovšem velká chyba. Jelikož dochází k záměně obecného názvu, jakým 

magnet fishing je, s konkrétním způsobem provedení. Přitom na těchto facebookových 

skupinách se prezentují další hledači s různými způsoby hledání. Jako je například 

spouštění magnetu z mostu, vhazování magnetu paprskovitě do kruhu z jednoho 
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stanoviště, házení magnetu při chůzi po břehu kolmo do vody, spouštění magnetu do míst, 

kam se lze obtížně dostat např. do studny, nebo spouštění magnetu z plavidla. Toto 

všechno jsou způsoby hledání, kterými hledači pátrají ve vodách a snaží se tak nalézt 

magnetické kovy, obecně nazývané jako magnet fishing. I přes širokou škálu 

jmenovaných způsobů, jakými lze provádět magnet fishing mají všechny tyto postupy 

jedno společné. Kromě toho, že je k jejich realizaci zapotřebí magnet, se všechny tyto 

metody provádějí pomocí lana. Lana, k němuž je magnet přichycený a následně tažený. 

Ať je to metoda spouštění magnetu do studny, či vhazování do bažiny, ve všech těchto 

metodách je použité lano. Pokud je tedy něco podstatnou částí magnet fishingu, je to 

bezesporu lano, pomocí kterého je magnet tažen po dně. Způsoby provedení hledání se 

můžou značně lišit, ale bez lana nelze mluvit o magnet fishingu. Spíše se budou nabízet 

názvy jako vyhledávání magnetických kovů magnetem. 

 

2.3 Nálezy a zákony 

V případě nálezu předmětu historické hodnoty, nebo předmětu pocházejícího 

z trestné činnosti, jsou hodnoty nalezeného předmětu těžko vyčíslitelné. Takovým 

nálezem byl například moped, který se podařilo pomocí magnetu objevit v rybníku. 

Nálezci se vydali na začátku celé akce provozovat magnet fishing a snažili se 

najít magnetem v rybníku magnetické předměty. Posléze se jim podařilo přichytit magnet 

k většímu předmětu, což byl moped. Nálezci tento předmět oznámili na policii. Ta podle 

výrobního čísla zjistila, že nalezený motocykl je vedený v evidenci hledaných vozidel od 

roku 2016. Policie následně navrátila motocykl zpět jeho majiteli. (Vincent, 2018) 

 

2.3.1 Odpovědnost nálezců  

Zodpovědnost je zcela individuálně na každém z nálezců. Na jeho morálních 

hodnotách a kodexu správných hodnot v životě. A tak tedy nelze tvrdit, že provádět např. 

magnet fishing je špatné. Nebo to, že ten, kdo jej provádí, se chce obohatit na úkor 

ostatních. Magnet fishing není špatná činnost, stejně jako řízení automobilu, není špatným 

činem. Záleží na řidiči, jak řídí a pokud havaruje, zda zastaví a poskytne první pomoc, 

nebo ujede od nehody. Stejné je to i u magnet fishingu. Prohledávání vodních ploch 

magnetem není společensky nebezpečnou činnosti. Lidé by se neměli obávat těch, kteří 
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provozují tuto aktivitu, ale měli by se obávat těch, kteří nerespektují zákony jak, morální 

tak zákonné. Jelikož morálka vždy předchází právu, stačilo by se chovat vůči sobě 

morálně a právní zákony by nemusely existovat. Protože je však lidé nedodržují, vznikají 

právní sankce. (Fuller, 1998) Pokud by lidé byli k sobě ohleduplní a nečinili by ostatním 

to, co nechtějí, aby jiní činili jim, nemuselo by docházet ani k sankcím. Každý nálezce, 

který tvrdí, že nalezený předmět si může nechat, ukazuje na svou sobeckost a touhu po 

obohacení. Tím porušuje jak morální, tak právní zákon a v momentě vypátrání často 

přichází trest.    

 

2.3.2 Poctiví nálezci  

Ale stejnou měrou, jakou mohou nálezci vytvořit škodu neoznámením nálezu, 

mohou pomoci jeho oznámením. V případě oznámení nálezu předmětu pocházejícího 

z trestného činu, může mít takový předmět zásadní význam ve vyšetřování. Není 

výjimečné, že pachatelé v domnění dokonalého ukrytí, zvolí vhození předmětu do vody. 

Ten však může jen čekat na magnet, který jej vyloví z vody a předmět tak může posloužit 

policii. Takový případ se stal v Belgii, kde lidé našli pomocí magnetu v řece kovové boxy, 

v kterých se nacházela munice činící tisíc 9 mm nábojů a dvě střelné zbraně. 

Vyšetřovatelé naznačují možnou souvislost z gangem z Nijvelu (De standaart, 2017).  

V Manchesteru, dva mladí muži, nalezli při provozování magnet fishingu, v řece trezor 

s finančním obnosem. Celé své počínání si natáčeli na kameru a natočené video plánovali 

umístit i na internet. (Rucki, 2018)  

 

2.3.3 Nepoctiví nálezci  

Nálezce se zachová nemorálně a protizákonně, když si nález ponechá a neoznámí 

jej. Záleží na osobním charakteru každého z nálezců, na jakou stranu zákona se postaví. 

Zda na stranu rozvoje společnosti a nález oznámí.  Nebo na stranu osobního prospěchu a 

nález si bez oznámení ponechá. Obě varianty mohou mít nevyčíslitelné následky pro 

společnost, jako zmíněný případ nálezu mopedu. Ovšem nálezce se z hlediska zákoníku 

nestává majitelem v momentě objevení nálezu. A při jeho zatajení se vystavuje riziku 

postihu. Jak stanovuje trestní zákoník: 
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(1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné 

hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby 

oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, nebo peněžitým trestem bude 

pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný 

prospěch. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem 

uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.  

(Zákon č. 40/2009 Sb) 

Je jistě pochopitelná radost hledačů, kteří objeví nález či jiné cennosti.  

Z právního hlediska má nálezce však právo jen na určitou část. Jak je uvedeno 

v občanském zákoníku  

(1) Nálezné náleží nálezci i tehdy, když lze vlastníka zřejmě poznat ze znamení 

na věci, nebo z jiných okolností. 

(2) Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro 

toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného 

uvážení. (Zákon č. 89/2012 Sb) 

 

 Pokud nálezce neučiní oznámení o nálezu. Tak porušuje zákon a vystavuje se 

riziku trestu. Takové případy existují i v České republice.  Jako byl nález pokladu 

stříbrných mincí pomocí detektoru kovu. Poblíž Brna nalezl muž pomocí detektoru kovu, 

džbán plný stříbrných mincí. Jednalo se o ukrytý poklad z doby třicetileté války. Muž 

nález zatajil a po dvouletém uschování se rozhodl mince prodat překupníkovy. Ten 

nálezci vyplatil částku osm set tisíc korun a následně mince prodával dál. Toto počínání 

zaznamenala policie a překupníka i nálezce dopadla a usvědčila. Policii se prozatím 

podařilo vypátrat dva tisíce mincí. Je to veliká škoda tvrdí historička Dagmar 

Grossmannová. Nálezce by navíc při poctivém odevzdání obdržel vyšší částku než od 

překupníků. Jelikož u nálezu by se hodnotila i historická hodnota. (Hanák, 2013) 

Také případy potápěčů, kteří z moří odnášejí části vraků, se stala v zahraničí velmi 

nelibou aktivitou. Ta donutila úřady v Egyptě výrazně zpřísnit finanční sankce a postihy 

za vynášení podmořských materiálů. (Bantin, 2014 s. 237) „To zjistil i Peter Collins, když 

si z vraku lodi Carnatic odnášel prázdnou láhev z devatenáctého století. Bohužel pro něj 

ho při tom viděl egyptský potápěčský průvodce, který se pokusil vzít mu ji a vrátit zpět 
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do vraku. Došlo k nebezpečné podvodní potyčce. Peter později tvrdil, že se lahev pouze 

snažil lépe schovat, aby jí náhodou nevzal nějaký jiný nezodpovědný potápěč. Pan Collins 

měl ovšem ještě větší smůlu, protože celý incident natočil na video další egyptský 

průvodce.“ (Bantin, 2014 s. 237)   

„Vraky britských válečných plavidel jsou často považovány za válečné hroby a 

používají příslušné právní ochrany. Potápěči by se tedy vynesením jakýchkoliv předmětů, 

nebo částí z takových vraků dopouštěli trestného činu. Na to přišel i Ducan Kates 

z Leicestershiru, když se na svých facebookových stránkách chlubil oknem, které přinesl 

z vraku lodi potopené za první světové války. Následovalo policejní vyšetřování a soud 

v Kirkwallu ho odsoudil k pokutě 1.400 liber.“ (Bantin, 2014 s. 237)   

Dalším nepoctivým hledačem a nálezcem se stal muž v Litoměřických, který se 

rozhodl provozovat magnet fishing. Rozhodl se však pro místo značně kontroverzní, 

jelikož si vybral místní městskou kašnu. Celou událost sledovali strážníci městským 

kamerovým systémem. Svým jednáním se muž vystavil následnému postihu, neboť 

mince v kašnách se stávají majetkem města, nebo majitelů památek. Přivolaná hlídka 

Městské policie muže na místě zadržela a předala věc komisi projednávající přestupkové 

řízení. (Hájek, 2018)  

 

2.4 Výhody a nevýhody používání magnetu při hledání pod vodou  

Stejně, jako zednická lžíce dokáže výborně posloužit při nahazování malty, ale 

pro servírování pokrmů již není tak vhodná, tak i magnety mohou výborně posloužit pro 

efektivní pátrání, ale jen ve vhodných podmínkách. V následující podkapitole jsou 

sepsány jejich výhody a nevýhody.    

 

2.4.1 Výhody magnetů  

Výhodou permanentního magnetu použitého k pátrání je jeho nezávislost na zdroji 

energie. Zdrojem energie je sám magnet, který pracuje bez baterii či akumulátorů. Velice 

dlouhou dobu, a to v řádu několika let. To může být vhodné v místech, kde není možné 

získat zdroj energie. Konstrukce magnetu a jeho použití jsou velmi jednoduché. Není 

potřeba jej před použitím kalibrovat, či jinak nastavovat jako jiné přístroje. Jeho údržba 

je velmi snadná a jeho cena v porovnání s jinými přístroji je výrazně nižší. Cena magnetu 

vhodného pro pátrání se pohybuje v řádu stovek korun. Podvodní detektory kovů se 
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pohybují v řádech desítek tisíc korun. To je výrazný finanční rozdíl, který může být velmi 

omezující. 

  

2.4.2 Výhody v postupech a metodách pátrání s magnety  

Výhodou magnetů je jednoduché hledání magnetických předmětů. Nalezený 

předmět je při detekci zároveň přichycen k magnetu, a zároveň může být i vyloven a 

separován. Výhodná je i možnost zůstat, při pátrání, na lodi, či na souši bez nutnosti 

vstupovat do vody, obzvlášť v místech, kde se ve vodě nacházejí draví živočichové, či 

jiné nebezpečí, které by znemožňovalo provedení pátrání. Použití magnetů v pátrání je 

také výrazně výhodné na místech, kde se nedají použít detektory. 

 Takovými místy, kde detektor kovů špatně pracuje, jsou místa z 

železobetonových panelů či místa zpevněná železnými nosníky. Vysvětluje potápěč 

zabývající se hledáním předmětů pod vodou na zakázku. (Mitrofanovová, 2017) 

 Další oblastí použití může být, při hledání v úzkých svislých prostorech, typu 

šachta, studna, prasklina. Zde je nezastupitelný. V neposlední řadě lze magnet uvázaný 

na lanu, spustit do opravdu velkých hloubek. 

 

2.4.3 Nevýhody v postupech a metodách pátrání s magnety 

Předměty hledané magnetem se musí nacházet na povrchu dna, případně mírně 

pod povrchem, jinak není magnet schopen předměty přichytit. Problémem je také 

zaklínění magnetu, které není výjimečnou událostí, o čemž svědčí příběhy hledačů, kteří 

ulovili magnet po jiných hledačích. Proto některé firmy zaměřené na prodeje magnetů 

pro magnet fishing, začaly s prodáváním kuželovité části na vrchní části magnetu, která 

má zabránit jeho zaklínění. Magnet se také nehodí pro vylovení všech magnetických 

materiálů. Některé může svým magnetizmem nevratně poškodit, jak je uvedeno v tabulce 

2. Mezi nevýhody pátrání s magnetem patří i jeho vlastnost, vyhledávat pouze magnetické 

předměty. V tabulce 1, je vypsáno, jak vybrané předměty reagují na magnet.  

 

2.4.4 Reakce předmětů na magnetické pole  

V rámci této práce byl proveden menší experiment, který měl za cíl stanovit 

magnetičnost běžně používaných předmětů, které by eventuálně mohly být vyhledány 
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magnetem pod vodní hladinou. V tabulce 1. jsou různé předměty, z různých materiálů a 

jejich reakce na magnetické pole způsobené neodymovým magnetem o přítažné síle 1300 

N (odpovídá 130 kg). Předměty byly testovány přiložením magnetu. 

Předmět Materiál (kov) 
Reakce na 

magnetické pole 

Klíč FAB Poniklovaná mosaz NE 

Klíč schránkový Poniklovaná ocel ANO 

Kroužek na klíče Poniklovaná ocel ANO 

Klíček k stolní zásuvce Poniklovaná ocel ANO 

Nůž skládací Ocel ANO 

Nůž kuchyňský Nerez ocel ANO 

Jezdec zipu Zamak 1 NE 

Nůž jídelní Nerez ocel Podle druhu oceli 

Nůžky Ocel ANO 

Šroubovák Ocel ANO 

Kleště Ocel ANO 

Mobilní telefon Směs materiálů Slabě 

Tužkové baterie Obal z ocelového plechu Jako celek ANO 

Propisovačka Mosaz, ocel Slabě 

Šrouby černé Ocel ANO 

Šrouby tzv. zlaté, niklované Niklovaná ocel ANO 

Šrouby mosazné Mosaz NE 

Šrouby nerezové Austenitická nerezová ocel NE 

Hřebíky Ocel ANO 

Zlaté šperky Zlato NE 

Notebook Směs kovů Některé části ANO 

Plechová konzerva Ocelový pocínovaný plech ANO 

Plechovka od nápoje (cola, pivo) Hliník NE 

SPZ podélná Hliník NE 

SPZ čtvercová Ocelový plech ANO 

Elektro kabely Měď NE 

Ocelové lanko Ocel ANO 

Brýle Titan, nerez ocel NE 

Tab. 1: Tabulka reakcí na magnetické pole. Zdroj: vlastní archiv. 

____________________________ 

1 Zamak (Zn,Al,Mg,Cu) je slitina zinku, hliníku, magnezia a mědi. Jeho výhodou je vynikající schopnost 

odlévání, snadná obrobitelnost a odolnost proti korozi.(Cocks, 1968) 
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2.4.5 Nevhodné použití magnetů  

Níže jsou uvedeny tabulky, v kterých jsou uvedeny různé přístroje a jejich 

citlivost na magnetické pole. Některé přístroje jsou velmi citlivé na magnetické pole. 

Jejich vylovení z vody za pomocí magnetu, při případném vylovení z vodního prostředí 

by bylo devastující. Naopak existují přístroje, o kterých se myslí, že je nebezpečné je 

dávat do blízkosti magnetů, ve skutečnosti to nebezpečné není. V tabulce níže, jsou tyto 

přístroje uvedeny.  

Testovaný předmět Možné poškození magnetickým polem 

Kompas ANO 

Mechanické hodinky ANO 

Magnetofonové kazety ANO 

Floppy disky (diskety) ANO 

Staré TV obrazovky CTR ANO 

Kreditní karty s magnetickým páskem ANO 

Optickou stabilizaci fotoaparátu ANO 

Jiné magnety ANO 

CD, DVD disky NE 

SD karty NE 

Extérní, interní hard disk  Statickým polem NE 

MMC/SSD hard disk NE 

Flash paměti NE 

Mobilní telefon NE 

RFID čipy NE 

Kalkulačka NE 

Tab. 2: Tabulka možného poškození silným magnetickým polem vybraných předmětů. 

Zdroj: (Unimagnet, 2017)  
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2.5 Permanentní magnety a jejich vlastnosti  

2.5.1 Historie magnetu  

Historie magnetů sahá, až do starého Řecka, kdy v období 6. století před naším 

letopočtem, popisuje Aristoteles používání magnetů Thalesem Milétským. Je známo, že 

v těchto zemích objevili lidé horninu zvanou magnetit. Vlastnosti magnetitu byly Řekům 

dobře známé. Tato hornina se vyznačovala schopností navzájem se přitahovat, ale také 

přitahovat k sobě kousky železa. Není, však dochovaná žádná zmínka o tom, že by 

Řekové disponovali kompasem. Magická síla magnetu podnítila k mnohým 

náboženským obřadům a také, k využívání v lékařství. (Daniel, 1981) 

Pro lidi žijící v době, kdy byly magnetické účinky nevysvětleným jevem, bylo 

jeho působení velmi atraktivní, až magickou záležitostí. Magnet, který disponoval 

zvláštními vlastnostmi ve formě silové přitažlivé síly na magnetické kovy, nepřestával 

udivovat běžný lid. Jeho prazvláštní vlastnosti umocňovalo i to, že dokázal přitahovat 

kovové předměty přes nekovové materiály. Pro lidi žijící v Číně měl magnet spirituální 

vlastnosti a používali ho k navození rovnováhy mezi silami jing a jang. V Číně došlo 

dokonce k sestrojení kompasu, který využíval magnetické pole Země. Nelze přesně 

stanovit, v jakém období docházelo k sestrojení těchto vynálezů, ale odhaduje se, že v 

Číně to bylo okolo 6. až 2. století před naším letopočtem. Číňané měli dva druhy 

kompasů, jeden pracoval ve vodě a druhý pracoval na suchu. Oba kompasy fungovaly na 

stejném principu. Střelka byla vytvořena z magnetovce a byla přitahována magnetickým 

polem Země. (Needham, 1977) 

 

2.5.2 Feritové magnety 

Feritové magnety jsou vyrobené z oxidu železa a barya. Jedná se o nejrozšířenější 

druh materiálu, ze kterého se vyrábějí feritové magnety, zejména kvůli nízké ceně 

materiálu. Magnety se vyrábějí pomocí metalurgie, zapékáním kovových prášků ve 

vakuu. Tímto postupem se materiály spojí dohromady a vytvoří jednolitý pevný, avšak 

křehký materiál podobný keramice. Nevýhodou feritových magnetů je jejich menší síla a 

křehkost materiálu. (Sinomag, 2018) 
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2.5.3 ALNiCo magnety 

ALNiCo magnety se vyrábějí ze směsi hliníku, kobaltu, niklu a dalších příměsí. 

Proto také tento název, který vznikl ze zkratek Al Ni Co. Tyto příměsi zvyšují magnetické 

účinky magnetu. ALNiCo magnety mají vysokou odolnost vůči teplotě. Jejich pracovní 

teplota dosahuje až pět set stupňů Celsia. Další výhodou je odolnost vůči korozi, 

kyselinám a rozpouštědlům. (Sinomag, 2018) 

 

2.5.4 Magnety ze vzácných zemin 

Magnety vyrobené z takzvaných vzácných zemin. Jsou magnety vyrobené z 

prvků, které jsou v periodické soustavě prvků označeny, jako vzácné zeminy. Nejčastěji 

používané prvky do permanentních magnetů jsou neodym (latinsky neodymium), 

samarium, kobalt. Je z nich vytvořena sloučenina, která se nazývá intermetalická. 

Intermetalická sloučenina je sloučenina dvou a více kovů. Nejčastěji to bývají Nd2Fe14B, 

SmCo5, Sm2Co17. Tento typ magnetu má významně silnější magnetické pole než 

feritové magnety. (Sinomag, 2017) 

 

2.5.5 Neodymové magnety 

Neodymové magnety patří mezi nejoblíbenější magnety v dnešní době, neboť se 

jedná o jedny z nejsilnějších typů magnetů v poměru k velikosti, a nízké ceně. Vyrábějí 

se práškovou metalurgií z Neodymu, Železa a Boru. Neodymové magnety jsou křehké a 

zároveň velmi tvrdé, proto se při výrobě opracovávají diamantovými nástroji. 

Neodymové magnety jsou velice náchylné ke korozi. Korodují už ze vzdušné vlhkosti. 

Z toho důvodu jsou na konci výroby povrchově upravovány zinkem, či niklem, který jim 

dává lesklý povrch. Neodymové magnety jsou využívány napříč všemi odvětvími. V 

hudebním průmyslu, kde jsou používány v reproduktorech, v elektrotechnice, v lékařství, 

jako pásky při obtížích s bolestmi kloubů. V neposlední řadě k lovení magnetických 

předmětů potopených pod vodou. (Sinomag, 2017) 
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3 Metodologická část 

 

3.1 Cíle 

Experimentální testování pátracích metod magnet fishingu, hledání předmětů z 

magnetických kovů pod vodní hladinou. 

 

3.2 Metody 

Hlavní metody byly: praktický experiment, měření a výpočet, kdy z měřeného počtu 

nálezů a času potřebného k propátrání zvolené oblasti, byl vypočten výkon pátracích 

metod. 

 

3.2.1 Praktický experiment 

Experiment byl proveden pomocí hledacích nástrojů, viz kapitola 3.2.11 a 

pátracích metod viz příloha 1. Úkolem bylo nasbírat ve vytyčené oblasti umístěné mince, 

danou metodou a zvoleným magnetickým nástrojem. Způsob prohledávání byl závislý na 

typu pátrací metody a na typu magnetického nástroje, se kterým byl experiment proveden. 

 

3.2.2 Pátrací metody experimentu 

V experimentu byly použity pátrací metody používané policií České republiky, 

viz příloha 1. Těmito metodami a třemi druhy hledacích nástrojů, se pátralo po 

magnetických předmětech. Byl měřen počet nasbíraných magnetických předmětů a čas, 

za který se nasbíraly na vytyčené ploše. Z těchto údajů byl vypočten výkon pátracích 

metod.  

3.2.3 Výkon pátrání 

Byl vypočten z naměřeného počtu nálezů a času potřebného k prohledání určené 

oblasti. Výkon pátrání je tím větší, čím více předmětů je nalezeno, a čím kratší je čas, za 

kterou je oblast prohledána. Početním vyjádřením výkonu, bylo možné jednotlivé metody 

porovnat a vyhodnotit. Metoda s větším výkonem je pro praktické upotřebení výhodnější.  
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P = n / t [ks/min] 

 

P = výkon pátrací metody 

n = počet nalezených mincí 

t = čas hledání 

 

„Výkon je výsledek určité činnosti dosažený v daném čase a podmínkách“ (Procházka, 

1967)  

3.2.4 Pátrací metody vhodné pro experiment  

Z pátracích metod byly pro daný experiment vybrány metody, umožňující pátrání 

bez potřeby pomůcek k potápění. To umožnilo snadnou realizaci experimentu. Některé 

pátrací metody nebyly pro tento experiment vhodné, proto nebyly do experimentu 

zařazeny. Jednou z nich byla metoda pátrání v proudech, protože tato metoda se používá 

v proudící vodě a v prostředí bazénu, byla voda stojatá. Navíc tato metoda je velmi 

podobná svým provedením metodě sledování pobřeží. Další metodou, která byla 

vyřazena, byla metoda kruhového pátrání s kompasem, což je vlastně obdoba základní 

metody kruhového pátrání. S tím rozdílem, že namísto signalizačního lana, které 

experimentátorovi oznamuje svou polohou zahájení pátrání, se v této modifikaci používá 

k orientaci kompas, ten však nemohl být použit, jelikož jej mohly ovlivňovat použité 

magnety. 

3.2.5 Prostředí experimentu  

Místem experimentu byl venkovní plavecký bazén. Pro provedení experimentu 

byl zvolen plavecký bazén, který se nachází v blízkosti místa bydliště experimentátora. 

Jedná se, o klasický bazén určený pro plavce s chemicky čištěnou vodou o délce 50 m a 

šířce 12,5 m. Hloubka bazénu je od 130 cm, do 180 cm. Bazén splňuje požadavky 

kontrolovatelnosti experimentu, díky své průhledné vodě a nízké členitosti dna. Pro 

experiment byla použita část bazénu s hloubkou do 130 cm, s volnou plochu dna, o 

rozloze devíti metrů čtverečných, čtvercového tvaru. Na tomto místě byl vykonán 

experiment. K realizaci všech pokusů bylo zapotřebí vybavení zapsané v níže uvedené 

tabulce.  
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Zařízení měřící čas Stopky 

Orientační síť 
3 m x 3 m o rozloze devíti metrů čtverečních ze 

silonového provazu 

Boje  4 boje, ohraničující rohy prohledávané oblasti 

Mince Každá v hodnotě 2 Kč celkem 25 kusů 

Maketa pistole 1 kus 

Státní poznávací značka 1 kus 

Nůž 1 kus 

Tab. 3: Tabulka vybavení pro všechny experimenty. 

 

 

3.2.6 Prohledávaná oblast 

Rozměry a tvar prohledávané oblasti byly zvoleny tak, aby umožnily reálné 

provedení experimentu. Příliš velká plocha by neúměrně prodloužila pátrání a provedení 

celého experimentu. Příliš malá plocha by mohla zkreslovat výsledky experimentu. 

Zvolení tohoto tvaru a rozměrů vyšlo ze zkušeností potápěčů hledajících předměty pod 

vodou. 

Potápěči zabývající se hledáním předmětů pod vodou na zakázku uvádějí, že 

pokud jim zákazník ukáže na plochu o rozměrech 3x3 metrů je téměř jisté nalezení 

hledaného předmětu pod vodou. (Mitrofanovová, 2017) 

Tvar prohledávané oblasti byl zvolen: čtverec 3x3m. Plocha prohledávané oblasti 

byla 9 m2. 

 

3.2.7 Způsob procházení oblastí pátrání 

Experimentátor bude v experimentu procházet vodou s hlavou a rameny nad 

hladinou. To je společné s hledací metodou prošlapávání viz příloha 1, avšak k 

vyhledávání mu nebudou sloužit nohy, ale zvolený magnetický nástroj.  

Metoda prošlapávání, „Je to jediná pátrací metoda pod vodní hladinou, která 

nevyžaduje použití dýchacích přístrojů. Tento styl je použitelný ve chvíli, kdy hladina 

sahá maximálně do výšky prsou potápěčů“ (Pácl, 2007 cit. dle Szatmariho, 2017)  
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3.2.8 Rychlost postupu při pátrání 

V experimentu musela být stanovena optimální rychlost pohybu magnetické 

rohože, při pátrání ve vodě. V průběhu experimentu byla zjištěna slabina magnetické 

rohože. Při vyšší rychlosti po dně se rohož následkem proudění vody začala nadzdvihávat. 

Rohož tak neměla plný kontakt se dnem a nebyla schopna sbírat všechny předměty. Bylo 

potřeba stanovit takovou rychlost, aby byl její kontakt se dnem zajištěn. Předešlo se tak 

zejména tomu, že by se rohoží propátrala oblast sice rychle, ale s nízkým počtem 

nalezených předmětů, což by ve výsledcích ukazovalo na nízké hodnoty výkonu metody 

pátrání s magnetickou rohoží. Rychlost byla stanovena na základě provedeného dílčího 

experimentu, viz níže.   

3.2.9 Stanovení optimální rychlosti posunu magnetické rohože 

V dílčím experimentu se hledala ideální rychlost pohybu magnetické rohože po 

dně. Podél okraje bazénu se na dno, rozmístily, v šíři do půl metru dvoukorunové mince. 

Zhruba po každém metru se nacházela jedna mince. Tento pruh měl celkovou délku deset 

metrů. Magnetická rohož se pak sunula po dně určitou rychlostí, až na konec oblasti, 

přitom se měřil časový interval prohledání oblasti. Následně se zapsal čas a počet mincí, 

které rohož k sobě přichytila. V dalším pokusu se rychlost posunu rohože zpomalila tak, 

aby nachytala na sebe větší počet mincí. Tak se postupovalo opakovaně do momentu, kdy 

rohož nachytala všechny mince. Tím byla stanovena optimální rychlost posunu rohože 

v prostředí bazénu. Magnetická rohož byla tažena za experimentátorem. Podmínky 

pokusu, byly stejné, jako v hlavním experimentu zaměřeném na zjištění výkonu pátracích 

metod, za použití magnetických nástrojů. Výsledky tohoto pokusu jsou zaznamenány v 

následující tabulce. 

Délka 

Dráhy   
10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 

Interval 

prohledání 

oblasti 

35 

sekund 

40 

sekund 

45 

sekund 

50 

sekund 

55 

sekund 

60 

sekund 

70 

sekund 

75 

sekund 

Počet 

nálezů 
6 kusů 7 kusů 8 kusů 9 kusů 9 kusů 

10 

kusů 

10 

kusů 

10 

kusů 

Tab. 4: Tabulka výsledků optimální rychlosti pohybu magnetické rohože. 
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Optimální rychlost pro pátrání s magnetickou rohoží byla určena na deset metrů 

za minutu. Jelikož je to nejvyšší rychlost, při které se daří magnetické rohoži nasbírat 

všechny hledané předměty ze dna bazénu. Tato rychlost byla použita v experimentu. 

3.2.10 Dodržení optimální rychlosti při pátrání magnetickou rohoží 

Optimální rychlost pohybu magnetické rohože je tedy určena. Otázka ale zůstává, 

jak zajistit, aby tuto rychlost udržoval experimentátor stále stejnou? Nabízí se různé 

varianty od průtokoměrů připevněných na těle pracovníka, přes různé upevnění lan, ale 

všechny tyto možnosti jsou náročné na realizaci. Byl zvolen postup, který je velmi 

jednoduchý a nenáročný na provedení. Experimentátor poslouchal předem nastavený 

metronom a podle něj, určoval tempo svých kroků. Při chůzi dával těsně chodidlo před 

chodidlo. Metronom byl nastaven dle výpočtu velikosti chodidla experimentátora a na 

základě ideální rychlosti pohybu na hodnotu 36 BPM.  Výpočet viz příloha 2. 

Udržováním tohoto tempa byla zajištěna stabilní rychlost prohledávání.     

3.2.11  Hledací nástroje 

V experimentu byly použity nástroje vlastní výroby: magnet na lanku, magnet na 

holi a magnetická rohož. 

Magnet na lanku 

Jedná se o neodymový magnet s otvorem, ke kterému je přivázáno lanko. Tento 

set se hojně používá veřejností k magnet fishingu.  Při pátrání za použití magnetu na 

lanku, byl magnet vlečen za experimentátorem provádějícím pátrání. Bylo postupováno, 

dle zvolené pátrací metody viz příloha 1. K přivázání magnetu bylo použito lanko o délce 

1 m, které experimentátor držel v ruce. 

 

Obr. 3: Magnet na lanku. Zdroj: vlastní archiv  
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Magnet na holi 

Je magnetický nástroj, kterým se v experimentu prohledávala oblast před 

pracovníkem. Při vyhledávání se použilo podobného postupu jako při hledání s 

detektorem kovů. Tedy pohybů ze strany na stranu při chůzi vpřed. Namísto cívky, která 

je u detektoru kovů, se zde nacházel připevněný neodymový magnet. Pomocí něho 

docházelo k vyhledávání.  

 

Obr. 4: Magnet na holi. Zdroj: vlastní archiv 

Důvod sestrojení magnetu na holi 

Důvodem bylo vytvoření nástroje podobného detektoru kovů. Jeho výhoda 

spočívá v možnosti pátrání v místech s členitým dnem, kde by se mohly jiné tažené 

nástroje zasekávat. Jedná se také o jediný nástroj, s kterým bylo prováděno prohledávání, 

před postupujícím experimentátorem. 

 

Magnetická rohož  

Pro tento experiment byl sestaven hledací nástroj, splňující požadavky pro 

efektivní vyhledávání magnetických předmětů pod vodní hladinou. Toto zařízení je 

nazýváno „magnetická rohož“. Magnetická rohož má v zadní části dvě vrstvy sítě 

z pogumované skelné tkaniny. Pružná tkanina umožňuje kopírování mírně členitého dna. 

Mezi dvě vrstvy tkaniny jsou přivázány neodymové magnety, umístěné tak, aby svou 

polarizací zůstávaly na svém místě a s ostatními magnety se odpuzovaly, tak nedochází 

k jejich vzájemnému přitažení a „slepení“. Šíře magnetické rohože je 60 cm. 
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Obr. 5: Příčný řez magnetickou rohoží. Zdroj: Vlastní archiv 

 

 

Obr. 6: Magnetická rohož. Zdroj: Vlastní archiv 

Důvod sestrojení magnetické rohože  

Hlavním důvodem sestrojení magnetické rohože bylo zvětšení plochy pátracího 

nástroje a možnost jeho použití ve zvolených pátracích metodách. Dalším důvodem bylo 

vytvoření nástroje pro systematické prohledávání a získání porovnatelných výsledků. 

Problém dostupných magnetických hledacích nástrojů je v malé šíři magnetu, ten 

není větší než několik centimetrů. Protože hledání magnetických předmětů magnetem 

pod vodní hladinou je časově velmi náročnou záležitostí, může hledací nástroj s velkou 

aktivní šíří, proces hledání značně urychlit. Zároveň bylo třeba vytvořit nástroj 

umožňující snadné a zároveň systematické prohledávání, k čemuž obyčejný magnet pro 

magnet fishing, není vhodný.  
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3.2.12  Pomocné vybavení v experimentech  

V experimentu bylo použito pomocné vybavení uvedené v následující tabulce. 

 

Zařízení měřící čas Digitální stopky, aplikace na mobilním telefonu 

Orientační síť Síť ze silonových lanek, 3 x3 m, 9 ok 1x1m  

Bóje  
Čtyři polystyrénové hranolky-bóje na lanku, se zátěží, 

ohraničující rohy prohledávané oblasti a rohy orientační sítě 

Signalizační lano  

Barevně výrazné lano, které je přivázané k zátěži ve středu 

oblasti, leží na dně směrem z oblasti. Slouží jen k orientaci, 

k určení začátku a konce, jednoho okruhu pátrání.  

Distanční lano Lano vymezující vzdálenost experimentátora od středu  

Vodící hůl  K této holi byla upevněna magnetická rohož 

Metronom  Metronom určuje rychlost pohybu při pátrání 

Překládané lano 
Lano ležící na dně, zatížené na koncích, pomocí kterého se 

provádí postup v pátrání 

Drobné vybavení  
Nůž, stahovací pásky, kleště, izolační páska, zátěžová kotva, 

přísavky, karabiny, lano.  

Tab. 5: Tabulka pomocného vybavení v experimentu. 

 

 

3.2.13 Hledané předměty 

Hledanými předměty byly dvoukorunové mince. Doplňkovými předměty byly 

makety předmětů, které mohly pocházet z trestných činností. Všechny předměty byly 

rozmístěny na dně bazénu, ve vytyčené oblasti, viz obr. níže. 
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Obr. 10: Rozmístění mincí a doplňkových předmětů ve vytyčené oblasti. Zdroj: Vlastní archiv 

 

 

Mince 

Jako hledané objekty byly v experimentu použity české mince. Ty jsou 

magnetické. Zvoleny byly dvoukorunové mince, které byly položeny na dno, do 

prohledávané oblasti. Mince byly po jedné umístěny doprostřed čtvercových polí, 

vytyčených lanovou sítí na dně bazénu viz obr. výše. Výhoda mincí spočívá v jejich 

standardizaci. Každá z mincí má velmi podobné rozměry i váhu. Při výrobě malých 

magnetický předmětů, určených pro pokus, by bylo velmi obtížné zachovat takovou 

přesnost rozměrů a hmotnosti, jakou mají mince. Z důvodů snížení nákladů na provedení 

experimentu byly zvoleny mince s nižší nominální hodnotou.  

 

3.2.14  Doplňkové hledané předměty 

 Pro simulaci předmětů pocházejících z trestné činnosti byly vybrány tyto makety: 

Státní poznávací značka (SPZ): vyřazená státní poznávací značka z magnetického 

materiálu.  Šířka státní poznávací značky je dvacet centimetrů. Materiál je ocelový plech 

viz obrázek níže. 
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Obr. 7: Maketa státní poznávací značky. Zdroj: Vlastní archiv 

 

Nůž: malý kapesní nožík s délkou čepele deset centimetrů, viz obrázek níže.  

 

Obr. 8: Nůž. Zdroj: Vlastní archiv 

 

Maketa pistole: magnetická maketa pistole, viz obrázek níže. 

 

Obr. 9: Maketa pistole. Zdroj: Vlastní archiv  



34 

 

4  Praktická část 

 

4.1 Provedení experimentu  

Potřebné vybavení bylo nejprve přeneseno k bazénu tak, aby bylo v blízkosti 

experimentátora, a přehledně rozloženo tak, aby bylo lehce dostupné. První byla 

připravena vytyčovací síť o rozměrech devíti metrech čtverečních. Tato síť byla 

rozmístěna na dně bazénu, kde byla zajištěna na každém jejím rohu činkou o váze dvou 

kilogramů. Činky byly k rohu sítě přivázány. Toto zajištění udržovalo síť na dně bazénu 

ve stabilní poloze. Poté bylo třeba umístit na dno ještě hledané předměty, tedy mince, 

nůž, státní poznávací značku a pistoli. Síť umístěná na dně obsahovala devět čtverců.  Do 

středu každého ze čtverců byla položena jedna mince. Dohromady tedy bylo rozmístěno 

na dně devět mincí na ploše devíti metrů čtverečních. Nůž, státní poznávací značka a 

pistole, jako nadstandartní předměty pokusu, byly umístěny na náhodná, libovolná místa 

prohledávané oblasti. Po rozmístění mincí a dalších předmětů byla síť z vody vyjmuta, 

aby při pátrání nepřekážela. Při vyjímání sítě z vody bylo třeba opatrnosti, aby se 

s mincemi nepohnulo. Odstranění sítě nebylo provedeno u pátrání síťovou metodou, viz 

4.4. Takto byly tedy připraveny všechny předměty, pomůcky a náležitosti potřebné pro 

zdárné provedení experimentu, testujícího výkon pátracích metod, za použití 

magnetických nástrojů.  

 

4.2 Měření 

Se začátkem experimentu spustil experimentátor stopky, pomocí kterých byl 

měřen čas prohledání. Stopky byly vypnuty po prohledání dané oblasti. Potom byl z vody 

vyjmut hledací nástroj, na který se uchytily magnetické předměty. Na souši byl do 

připravených tabulek zapsán čas, po který trvalo prohledání celé oblasti. Dále byly 

spočítány nalovené mince a s nimi i případné jiné magnetické předměty. Tedy nůž, státní 

poznávací značka a pistole. Počet nálezů byl zapsán do tabulek. Po zapsání těchto hodnot 

se experimentátor znovu vydal k opakování celé pátrací akce stejnou metodou. 
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V experimentu bylo testováno pět pátracích metod s použitím třech hledacích nástrojů viz 

níže. 

4.3 Metoda kruhového pátrání 

První testovanou metodou v experimentu byla metoda kruhového pátrání. 

Provedení metody bylo následující. Uprostřed prohledávané oblasti se nacházela 

patnáctikilogramová činka, k ní bylo připevněno distanční lano. Pomocí napnutého 

distančního lana se při prohledávání udržovala stabilní vzdálenost od středu. 

Experimentátor začal pátrání v bazénu chůzí kolem středu. Při držení napnutého 

distančního lana obcházel kolem středu prohledávané oblasti. Po prohledání oblasti, 

Experimentátor přehmátl k další značce na distančním lanu. Poté mohl opět pokračovat 

v pohybu tentokrát v novém kruhu. Takto pokračoval dále a dále, dokud nepropátral 

celou oblast. K závaží ve středu prohledávaného prostoru bylo připevněno i signální lano, 

které leželo na dně bazénu od středu prohledávané oblasti směrem ven. Pomocí tohoto 

signálního lana bylo vidět, kdy byl dokončen okruh prohledávání, a bylo možné odvinout 

další kus distančního lana. Tak se pokračovalo, dokud se nepropátrala celá oblast. Protože 

v této metodě se umístění mince ve středu oblasti krylo s umístěním středového závaží, 

byla mince posunuta mimo střed, tak aby ležela stále ve středovém poli.  

 

Obr. 11: Schématický nákres kruhového pátrání v bazénu. Zdroj: vlastní archiv.  
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4.3.1 Pátrání kruhovou metodou za použití magnetické rohože  

Pátrání s magnetickou rohoží začalo tím, že experimentátor vkročil do bazénu a 

sebou si vzal magnetickou rohož s připevněnou vodící holí a předem nastavený 

metronom. Rohož umístil na dno bazénu kousek od středu prohledávaného prostoru, kde 

se nacházelo patnáctikilogramové závaží. Pomocí vodící hole byla za experimentátorem 

tažena magnetická rohož. Tempo bylo určováno metronomem. Při postupu se 

experimentátor držel distančního lana. Poté co obešel kolem středu dokola a vrátil se tak 

na místo, ze kterého vyšel, chytil distanční lano o půl metru vzdáleněji. Nyní začal 

prohledávat novou oblast ve vzdálenějším kruhu. Tímto postupem byla magnetická rohož 

tažena po dně a postupně přitahovala magnetické předměty. Šířka magnetické rohože byla 

60 cm, čímž přesahovala šířku okruhů, která byla 50 cm. To umožnilo propátrat i „hluché 

rohy“ oblasti, vzniklé v této metodě překrytím čtvercové oblasti kruhovým pátráním. 

Pomocí této metody došlo k systematickému prohledání celé oblasti. 

 

4.3.2 Pátrání kruhovou metodou za použití magnetu na lanku 

Pátrání s magnetem na lanku začalo tím, že experimentátor vkročil do bazénu a s 

sebou si vzal do vody magnet na lanku. Magnet umístil na dno bazénu kousek od středu 

prohledávaného prostoru, kde se nacházelo patnáctikilogramové závaží. V jedné ruce táhl 

lanko s magnetem a v druhé držel distanční lano. Poté co obešel kolem středu dokola a 

vrátil se tak na místo, ze kterého vyšel, chytil distanční lano o šíři magnetu vzdáleněji. 

Nyní začal prohledávat novou oblast ve vzdálenějším kruhu. Tímto postupem byl magnet 

na lanku systematicky tažen po dně a postupně přitahoval magnetické předměty. Pomocí 

této metody došlo k postupnému prohledání celé oblasti. 

 

4.3.3 Pátrání kruhovou metodou za použití magnetu na holi 

Pátrání s magnetem na holi začalo tím, že si experimentátor vzal s sebou do vody 

magnet na holi. Magnet na holi umístil na dno bazénu kousek od středu prohledávaného 

prostoru, kde se nacházelo patnácti kilogramové závaží. Pomocí hole, kterou pohyboval 

ze strany na stranu, byla následně experimentátorem prohledávána vytyčená oblast. Při 
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postupu se experimentátor držel jednou rukou za distanční lano, které mu určovalo 

vzdálenost od středu. Poté co obešel kolem středu dokola a vrátil se tak na místo, ze 

kterého vyšel, chytil distanční lano o půl metru vzdáleněji. Nyní začal ve vzdálenějším 

kruhu prohledávat novou oblast. Tímto postupem bylo magnetem na holi pohybováno po 

dně a postupně se k němu přitahovaly magnetické předměty. Pomocí této metody došlo 

k systematickému prohledání celé oblasti. 

 

4.4   Metoda síťového pátrání 

Druhou testovanou metodou v experimentu byla metoda síťového pátrání. 

Provedení síťové pátrací metody bylo následující. Vytyčovací síť byla umístěná na dně 

bazénu, pomocí ní bylo rozmístěno devět mincí. Síť zůstala stále na dně bazénu a pátrání 

se orientovalo dle jejího rozmístění. Síť umožnila přesně určit, jakou její oblast 

experimentátor již prošel a propátral. Experimentátor postupoval systematicky dílčí pole 

po poli, dokud nepropátral celou prohledávanou oblast.  

  

Obr. 12: Schématický nákres síťového pátrání v bazénu. Zdroj: vlastní archiv. 
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4.4.1 Pátrání síťovou metodou za použití magnetické rohože  

Pátrání začalo tím, že experimentátor vstoupil do bazénu a sebou si vzal 

magnetickou rohož. Nejprve experimentátor položil magnetickou rohož na dno v jednom 

z rohů sítě. Zvolil si z pohledu seshora pravý dolní roh blíže k okraji bazénu. Pátrání začal 

tak, že vlekl za sebou po dně magnetickou rohož a propátral první dílčí pole. Síť na dně 

mu sloužila jako orientační pomůcka při postupu s magnetickou rohoží. Po kompletním 

propátrání pole 1 se posunul dále, tj. na pole 2. Experimentátor se tedy posunul k dalšímu 

čtverci směrem nalevo. Na konci řady se posunulo pátrání o jednu řadu vpřed. Tak se 

postupovalo zprava do leva a z leva doprava po jednotlivých polích a řadách, dokud 

nebyla celá plocha sítě prozkoumána.   

 

4.4.2 Pátrání síťovou metodou za použití magnetu na lanku 

Pátrání začalo tím, že experimentátor vstoupil do bazénu a sebou si vzal magnet 

na lanku. Nejprve experimentátor položil magnet na lanku na dno v jednom z rohů sítě. 

Zvolil si z pohledu seshora pravý dolní roh blíže k okraji bazénu. Pátrání začal tak, že 

vlekl za sebou po dně magnet na lanku a pohyby ze strany na stranu propátral první dílčí 

pole. Síť na dně mu sloužila jako orientační pomůcka při postupu. Po kompletním 

propátrání pole 1 se posunul dále, tj. na pole 2. Experimentátor se tedy posunul k dalšímu 

čtverci směrem nalevo. Na konci řady se posunulo pátrání o jednu řadu vpřed. Tak se 

postupovalo zprava do leva a z leva doprava po jednotlivých polích a řadách, dokud 

nebyla celá plocha sítě prozkoumána.   

 

4.4.3 Pátrání síťovou metodou za použití magnetu na holi 

Pátrání začalo tím, že experimentátor vstoupil do bazénu a sebou si vzal magnet 

na holi. Nejprve experimentátor položil magnet na holi na dno v jednom z rohů sítě. Zvolil 

si z pohledu seshora pravý dolní roh blíže k okraji bazénu. Pátrání začal tak, že kývavými 

pohyby magnetem na holi propátral první dílčí pole. Síť na dně mu sloužila jako 

orientační pomůcka při postupu. Po kompletním propátrání pole 1 se posunul dále, tj. na 
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pole 2. Experimentátor se tedy posunul k dalšímu čtverci směrem nalevo. Na konci řady 

se posunulo pátrání o jednu řadu vpřed. Tak se postupovalo zprava do leva a z leva 

doprava po jednotlivých polích a řadách, dokud nebyla celá plocha sítě prozkoumána.   

 

4.5 Metoda sledování pobřeží 

Další testovanou metodou pátrání byla metoda sledování pobřeží. V této pátrací 

metodě měl důležitou roli druhý“ vodící“ experimentátor, nacházející se na břehu. Tento 

experimentátor kráčel podél břehu na vyznačené linii, která byla asi 0.5 m od kraje 

bazénu. Pomocí nataženého lana určoval vzdálenost prvního experimentátora „hledače“ 

od břehu. Experimentátor „hledač“ postupoval s jednotlivými hledacími nástroji a 

prováděl pátrání tím, že zachytával magnetické předměty, které ležely na dně bazénu. 

Experimentátor v bazénu měl stanovenou vzdálenost od břehu pomocí nataženého 

distančního lana. Nemusel se tedy starat o vzdálenost od břehu, ale hlídal si jen napnutí 

lana. Při postupu se orientoval pouze podle bójí, které se vznášely na hladině. Tyto bóje 

ohraničovaly rohy prohledávané oblasti. 

 

 

Obr. 13: Schématický nákres metody sledování pobřeží v bazénu. Zdroj: vlastní archiv. 
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4.5.1 Pátrání metodou sledováním pobřeží za použití magnetické rohože  

Stejně jako v předchozích pokusech vstoupil experimentátor „hledač“ do bazénu. 

Tentokrát si s sebou vzal magnetickou rohož. Začal tím, že se postavil tak, aby stál ve 

vodě u rohu prohledávané oblasti blíže od okraje bazénu. Do ruky si vzal od „vodícího“ 

experimentátora distanční lano. Pak postupoval rovnoběžně s krajem bazénu směrem 

k druhému rohu prohledávané oblasti, označeném bójí. „Vodící“ experimentátor s ním 

šel podél břehu bazénu a držel distanční lano. Pomocí lana byla mezi experimentátory 

stabilní vzdálenost. Poté co experimentátor „hledač“ prošel na druhou stranu 

prohledávané oblasti, odmotal vodící experimentátor půl metru lana a mohla být 

prohledána další část oblasti. Poté co experimentátor „hledač“ prošel novou oblast, 

odmotal vodící experimentátor další půl metru lana. Tak experimentátoři pokračovali, 

dokud nepropátrali celou oblast. 

 

4.5.2 Pátrání metodou sledováním pobřeží za použití magnetu na lanku 

Pátrání s magnetem na lanku začalo tím, že experimentátor si sebou vzal do vody 

magnet na lanku. Magnet umístil na dno bazénu k jednomu z rohů sítě. Zvolil si z pohledu 

seshora pravý dolní roh blíže k okraji bazénu. Pátrání začal tak, že vlekl za sebou po dně 

magnet na lanku směrem k opačnému rohu sítě vlevo. Experimentátor tedy provedl 

postup z pravé strany na levou. Druhý pomocník s ním šel podél břehu bazénu a držel 

distanční lano. Pomocí lana, které drželi v rukách, udržovali mezi sebou stabilní 

vzdálenost. Poté co experimentátor prošel na druhou stranu prohledávané oblasti, odmotal 

mu pomocník lano o šíři magnetu. Experimentátor se posunul vpřed k prohledávání nové 

oblasti. Experimentátor i pomocný experimentátor se následně vraceli zpět směrem z levé 

strany k pravé. Na konci řady se posunulo distanční lano o šíři magnetu. Takto se 

postupovalo z pravé strany na levou a z levé na pravou v pásech směrem vpřed, dokud 

nebyla celá oblast propátraná. 

 

4.5.3 Pátrání metodou sledováním pobřeží za použití magnetu na holi 

Při pátrání s magnetem na holi si experimentátor vzal s sebou do vody magnet na 

holi. Experimentátor umístil magnet na holi do pravého dolního rohu, blíže k okraji 

bazénu, při pohledu shora, Experimentátor“ hledač“ si od „vodícího“ experimentátora 
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vzal distanční lano. Dále postupoval rovnoběžně s krajem bazénu směrem k druhému 

rohu prohledávané oblasti, označeném bójí. „Vodící“ experimentátor s ním šel podél 

břehu bazénu a držel distanční lano. Pomocí lana byla mezi experimentátory stabilní 

vzdálenost. Poté co experimentátor „hledač“ prošel na druhou stranu prohledávané 

oblasti, odmotal vodící experimentátor půl metru lana a mohla být prohledána další část 

oblasti. Když experimentátor „hledač“ prošel novou oblast, odmotal vodící 

experimentátor další půl metru lana. Tak experimentátoři pokračovali, dokud nepropátrali 

celou oblast. 

 

4.6 Metoda pátrání v kruhové výseči  

V této pátrací metodě je třeba mít na břehu připraven pevný bod, ke kterému se 

upevní distanční lano a následně se s nataženým lanem tento pevný bod obchází. Pro 

upevnění lana bylo umístěno na břehu dvacetikilogramové závaží. Prohledávaná 

čtvercová oblast 3 x 3 m byla prohledávána kruhovými oblouky, jejichž velikost byla 

omezena čtvercovým tvarem oblasti. V této oblasti se nacházely hledané předměty. 

Oblast byla prohledávána oblouky stále vzdálenějšími. Pokud experimentátor uviděl, že 

již opustil prohledávanou oblast, otočil se, povolil vodící lano o zvolenou délku a začal 

znovu s pátráním v další nepropátrané části. Tímto způsobem prohledal celou vytyčenou 

oblast.   

Obr. 14: Schématický nákres pátrání v kruhové výseči v bazénu. Zdroj: vlastní archiv.  
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4.6.1 Pátrání v kruhové výsečí za použití magnetické rohože  

Experimentátor vstoupil do bazénu a sebou si vzal magnetickou rohož a distanční 

lano, které bylo upevněno k závaží na břehu. Experimentátor napnul distanční lano tak, 

aby při postupu zůstala vzdálenost mezi ním a upevněním lana na břehu konstantní. 

Experimentátor se vydal po oblouku, po dráze, kterou mu dovolovalo distanční lano. 

V jedné ruce držel distanční lano a v druhé ruce magnetickou rohož, kterou za sebou táhl 

a oblast tím prohledával. Poté co došel na druhou stranu prohledávané oblasti, prodloužil 

délku lana o půl metru a vydal se obloukem na stranu opačnou. Od středového upevnění 

se tak postupně vzdaloval oblouky a tímto způsobem prohledal celou oblast. 

 

4.6.2 Pátrání v kruhové výsečí za použití magnetu na lanku 

Experimentátor vstoupil do bazénu a sebou si vzal magnet na lanku a distanční 

lano, které bylo upevněno k závaží na břehu. Experimentátor napnul distanční lano tak, 

aby při postupu zůstala vzdálenost mezi ním a upevněním lana na břehu konstantní. 

Experimentátor se vydal po oblouku, po dráze, kterou mu dovolovalo distanční lano. 

V jedné ruce držel distanční lano a v druhé ruce magnet na lanku, který za sebou táhl a 

oblast tím prohledával. Poté co došel na druhou stranu prohledávané oblasti, prodloužil 

délku lana o šíři magnetu a vydal se obloukem na opačnou stranu. Od středového 

upevnění se tak postupně vzdaloval oblouky a tímto způsobem prohledal celou oblast. 

 

4.6.3 Pátrání v kruhové výsečí za použití magnetu na holi 

Experimentátor vstoupil do bazénu a sebou si vzal magnet na holi a distanční lano, 

které bylo upevněno k závaží na břehu. Experimentátor napnul distanční lano tak, aby při 

postupu zůstala vzdálenost mezi ním a upevněním lana na břehu konstantní. 

Experimentátor se vydal po oblouku, po dráze, kterou mu dovolovalo distanční lano. 

V jedné ruce držel distanční lano a v druhé ruce magnet na holi, kterým oblast 

prohledával kmitavými pohyby. Poté co došel na druhou stranu prohledávané oblasti, 

prodloužil délku lana o půl metru a vydal se obloukem na opačnou stranu. Od středového 

upevnění se tak postupně vzdaloval oblouky a tímto způsobem prohledal celou oblast. 
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4.7 Metoda pátrání po překládaném laně  

Další testovanou metodou pátrání byla metoda pátrání po překládaném laně. 

V této pátrací metodě se experimentátor pohyboval mezi konci překládaného lana, které 

leželo na dně a propojovalo dvě boční lana ohraničující prohledávaný sektor. Podstata 

této metody byla v tom, že experimentátor šel podél lana a na hranici prohledávané oblasti 

posunul jeden z konců lana směrem vpřed. Každý roh prohledávaného sektoru byl 

označen bójkou. Tím bylo zřetelněji vidět nad hladinou, kde se konec lana nacházel.  

 

Obr. 15: Schématický nákres pátrání po překládaném laně v bazénu. Zdroj: vlastní archiv. 

 

4.7.1 Pátrání po překládaném laně za použití magnetické rohože  

Pátrání s použitím magnetické rohože začalo tím, že experimentátor vstoupil do 

bazénu a sebou si vzal magnetickou rohož. Experimentátor se postavil tak, aby stál ve 

vodě u rohu prohledávané oblasti blíže k okraji bazénu. Překládané lano vedlo k druhému 

rohu na opačné straně vytyčené oblasti. Experimentátor táhl podél lana magnetickou 

rohož. Když s rohoží došel k bočnímu lanu, posunul překládané lano o půl metru vpřed, 

podél bočního lana a pomocí překládaného lana se vracel zpět, k prvnímu bočnímu lanu. 

Zde opět poposunul lano o šíři prohledané části. Tak prohledal magnetickou rohoží celou 

oblast. 
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4.7.2 Pátrání po překládaném laně za použití magnetu na lanku 

Pátrání s použitím magnetu na lanku začalo tím, že experimentátor vstoupil do 

bazénu a sebou si vzal magnet na lanku. Experimentátor se postavil tak, aby stál ve vodě 

u rohu prohledávané oblasti blíže k okraji bazénu. Překládané lano vedlo k druhému rohu 

na opačné straně vytyčené oblasti. Experimentátor táhl podél překládaného lana magnet 

na lanku. Když s magnetem došel k bočnímu lanu, posunul překládané lano o šířku 

magnetu vpřed podél bočního lana a pomocí překládaného lana se vracel zase zpět 

k prvnímu bočnímu lanu. Zde opět poposunul lano o šířku magnetu. Tak prohledal 

magnetem na lanku celou oblast. 

 

4.7.3 Pátrání po překládaném laně za použití magnetu na holi 

Pátrání s použitím magnetu na holi začalo tím, že experimentátor vstoupil do 

bazénu a s sebou si vzal magnet na holi. Experimentátor se postavil tak, aby stál ve vodě 

u rohu prohledávané oblasti blíže k okraji bazénu. Překládané lano vedlo k druhému rohu 

na opačné straně vytyčené oblasti. Experimentátor kývavými pohyby magnetu na holi, 

postupoval podél překládaného lana. Když s magnetem došel k bočnímu lanu, posunul 

překládané lano o šířku magnetu vpřed, podél bočního lana a pomocí překládaného lana 

se vracel zpět k prvnímu bočnímu lanu. Zde opět poposunul překládané lano o šířku 

magnetu. Tak prohledal celou oblast magnetem na holi. 
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5 Výsledky 

5.1 Naměřené hodnoty 

Naměřené hodnoty byly zapsány do tabulek 6 až 20, viz níže. Zde byly také 

zapsány vypočtené a zprůměrované výsledné hodnoty výkonů, včetně procentuálního 

vyjádření počtu nalezených doplňkových předmětů. 

 Toto procentuální vyjádření bylo vypočteno, viz příloha 4.  

5.2 Výpočet výkonu pátracích metod 

V experimentu byly testovány čtyři pátrací metody za použití třech hledacích 

nástrojů. Kombinací metod a nástrojů vzniklo patnáct jednotlivých experimentů, ve 

kterých byl měřen čas trvající prohledání vytyčené oblasti a počet nalezených předmětů. 

Z počtu nálezů a z času trvajícího k prohledání vytyčené oblasti byl vypočten průměrný 

výkon pátrací metody. Naměřené hodnoty času v minutách a sekundách byly při výpočtu 

převedeny na desetinná čísla, která se lépe početně zpracovávají. Výkony pátracích metod 

byly vypočítány dle vzorce uvedeného v 3.2.3. Výpočty jednotlivých výkonů jsou v 

příloze 3. Výkony pátracích metod, při pátrání magnetickými hledacími nástroji, jsou 

znázorněny v níže uvedeném grafu. 

 

Graf 1: Graf výkonů pátracích metod při použití různých hledacích nástrojů  
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5.3 Výsledky měření výkonů pátracích metod s hledacími nástroji 

 Z provedeného experimentu vyplývá, že pátrací metody lze pomocí silného 

neodymového magnetu realizovat. Velký vliv na výkon metody má samotná pátrací 

metoda. Z výpočtů výkonů jednotlivých metod je zřejmé, že nejvýkonnější metodou pro 

pátrání ve zvolených podmínkách se jeví metoda kruhového pátrání za použití 

magnetické rohože. Nepoužitelnou se ukázala metoda pátrání síťovou metodou se sítí na 

dně, pro magnetickou rohož i pro magnet na lanku, neboť nástroje se zamotávaly do 

orientační sítě. Jediným pátracím nástrojem použitelným v této metodě byl magnet na 

holi. Nejméně výkonnou metodou byla metoda po překládaném laně pro magnet na lanku. 

Z experimentu vyplynulo i ověření použitelnosti hledacích nástrojů magnetické rohože, 

magnetu na lanku a magnetu na holi. Pátrání s magnetem na lanku vyžadovalo vždy 

dlouhý čas k propátrání celé oblasti, tím klesl i vypočtený výkon metod v kombinaci 

s tímto hledacím nástrojem. Hlavní příčinou těchto nízkých výkonů byla malá šířka 

magnetu a špatná manipulovatelnost magnetu pomocí vodícího lanka. Magnet na lanku 

nedovoloval ani systematické pátrání pro svůj nekontrolovatelný pohyb po dnu. Magnet 

na holi prokázal reálnou použitelnost při hledání magnetických předmětů pod vodou. 

K výkonu pátracích metod přispíval střední mírou. Jeho výhodou oproti magnetu na lanku 

byla dobrá kontrolovatelnost pohybu experimentátorem. Nevýhodou byla malá šířka 

magnetu a z toho plynoucí velké množství kývavých pohybů prováděných při pátrání. 

Magnetická rohož byla hledacím nástrojem, který nejvíce přispěl k zvýšení výkonu 

pátracích metod. Magnetická rohož měla oproti ostatním hledacím nástrojům největší 

šířku magnetické části a snadno se ovládal její pohyb vodící tyčí, přičemž dovolovala 

systematické prohledávání. 

 

5.4 Naměřené hodnoty 

Naměřené hodnoty byly zapsány tabulek, viz níže. Zde byly také vypočítány a 

zprůměrovány výsledné hodnoty, včetně procentuálního vyjádření úspěšnosti nálezu 

doplňkových hledaných předmětů. Číselné hodnoty byly zaokrouhleny na jedno 

desetinné místo. 
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Metoda pátrání Kruhová 

Použitý nástroj 

v pátrání 
Magnetická rohož 

Číslo experimentu   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10. 

Počet nalezených 

mincí 
9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 

Časový interval 

pátrání (min.) 
4:01 3:50 3:55 3:44 3:56 3:52 4:15 3:50 3:28 3:32 

Nalezení makety 

pistole 
ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano 

Nalezení nože ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano 

Nalezení SPZ ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Průměrný počet nalezených mincí 8,9 

Průměrný časový interval pátrání (min.) 3:50 

Průměrný výkon kruhové pátrací metody za 

použití magnetické rohože. (Počet 

nalezených mincí za minutu) 

2,3 

Procentuální úspěšnost nalezení makety 

pistole 
90 % 

Procentuální úspěšnost nalezení nože 90 % 

Procentuální úspěšnost nalezení SPZ 100 % 

Tab. 6: Tabulka změřených hodnot a výpočtů výsledných hodnot experimentálním 

pátráním kruhovou metodou, za použití magnetické rohože. 
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Metoda 

pátrání 
Kruhová 

Použitý 

nástroj v 

pátrání 

Magnet na lanku 

Číslo 

experimentu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet 

nalezených 

mincí 

8 7 9 8 9 9 8 9 7 8 

Časový 

interval 

pátrání 

(min.) 

20:55 19:59 20:35 19:32 20:40 20:32 20:33 21:30 19:30 20:31 

Nalezení 

makety 

pistole 

ano ne ano ano ano ano ano ano ne ano 

Nalezení 

nože 
ano ne ano ano ano ano ne ano ne ano 

Nalezení 

SPZ 
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Průměrný počet nalezených mincí 8,2 

Průměrný časový interval pátrání (min.) 20:24 

Průměrný výkon kruhové pátrací metody za 

použití magnetické rohože. (Počet 

nalezených mincí za minutu) 

0,4 

Procentuální úspěšnost nalezení makety 

pistole 
80 % 

Procentuální úspěšnost nalezení nože 70 % 

Procentuální úspěšnost nalezení SPZ 100 % 

Tab. 7: Tabulka změřených hodnot a výpočtů výsledných hodnot experimentálním 

pátráním kruhovou metodou, za použití magnetu na lanku.  
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Metoda 

pátrání 
Kruhová 

Použitý 

nástroj v 

pátrání 

Magnet na holi 

Číslo 

experimentu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet 

nalezených 

mincí 

9 9 8 9 9 9 9 8 9 9 

Časový 

interval 

pátrání (min.) 

10:45 12:20 11:23 11:00 11:42 10:30 10:32 8:45 10:22 11:23 

Nalezení 

makety 

pistole 

ano ne ne ano ano ano ano ne ano ano 

Nalezení nože ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano 

Nalezení SPZ ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Průměrný počet nalezených mincí 8,8 

Průměrný časový interval pátrání (min) 10:52 

Průměrný výkon kruhové pátrací metody 

za použití magnetické rohože. (Počet 

nalezených mincí za minutu) 

0,8 

Procentuální úspěšnost nalezení makety 

pistole 
70 % 

Procentuální úspěšnost nalezení nože 90 % 

Procentuální úspěšnost nalezení SPZ 100 % 

Tab. 8: Tabulka změřených hodnot a výpočtů výsledných hodnot experimentálním pátráním 

kruhovou metodou, za použití magnetu na holi.  
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Metoda pátrání Síťová 

Použitý nástroj v pátrání Magnetická rohož 

Číslo experimentu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet nalezených mincí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Časový interval pátrání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nalezení makety pistole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nalezení nože 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nalezení SPZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Průměrný počet nalezených mincí 0 

Průměrný časový interval pátrání (min.) 0 

Průměrný výkon kruhové pátrací metody za použití 

magnetické rohože. 
0 

Procentuální úspěšnost nalezení makety pistole 0 % 

Procentuální úspěšnost nalezení nože 0 % 

Procentuální úspěšnost nalezení SPZ 0 % 

Tab. 9: Tabulka změřených hodnot a výpočtů výsledných hodnot experimentálním 

pátráním síťovou metodou, za použití magnetické rohože. 

 

Neproveditelnost síťové metody s použitím magnetické rohože 

V síťové pátrací metodě nebylo možné provést měření, jelikož vytyčovací síť se 

zachytávala za taženou magnetickou rohož. Síť tak byla při pátrání strhávána za rohoží a 

nebylo tak možné dojít k validním výsledkům. I proto, že pátrání síťovou metodou je 

určeno zejména pro orientaci hmatem, lze na základě zkušeností z experimentu tuto 

metodu s daným magnetickým nástrojem, vyloučit jako nevhodnou.   
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Metoda pátrání Síťová 

Použitý nástroj v pátrání Magnet na lanku 

Číslo experimentu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet nalezených mincí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Časový interval pátrání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nalezení makety pistole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nalezení nože 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nalezení SPZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Průměrný počet nalezených mincí 0 

Průměrný časový interval pátrání (min.) 0 

Průměrný výkon kruhové pátrací metody za 

použití magnetické rohože. 
0 

Procentuální úspěšnost nalezení makety 

pistole 
0 % 

Procentuální úspěšnost nalezení nože 0 % 

Procentuální úspěšnost nalezení SPZ 0 % 

Tab. 10: Tabulka změřených hodnot a výpočtů výsledných hodnot experimentálním 

pátráním síťovou metodou, za použití magnetu na lanku. 

 

Neproveditelnost síťové metody s použitím magnetu na lanku 

V tomto experimentu nebylo možné provést měření, jelikož vytyčovací síť se 

zachytávala za tažený magnet na lanku. Síť tak byla při pátrání strhávána za magnet a 

nebylo tak možné dojít k validním výsledkům. I proto, že je pátrání síťovou metodou 

určeno zejména pro orientaci potápěče na dně hmatem, lze na základě zkušeností z 

experimentu tuto metodu daným magnetickým nástrojem pro účely pátrání, vyloučit, jako 

nevhodnou.   
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Metoda 

pátrání 
Síťová 

Použitá 

nástroj v 

pátrání 

Magnet na holi 

Číslo 

experimentu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet 

nalezených 

mincí 

9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 

Časový 

interval 

pátrání 

12:30 14:24 13:38 14:28 13:25 14:25 14:46 12:28 13:41 14:32 

Nalezení 

makety 

pistole 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Nalezení 

nože 
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Nalezení 

SPZ 
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Průměrný počet nalezených mincí 8,9 

Průměrný časový interval pátrání (min.) 13:49 

Průměrný výkon kruhové pátrací metody 

za použití magnetické rohože. (Počet 

nalezených mincí za minutu) 

0,6 

Procentuální úspěšnost nalezení makety 

pistole 
100 % 

Procentuální úspěšnost nalezení nože 100 % 

Procentuální úspěšnost nalezení SPZ 100 % 

Tab. 11: Tabulka změřených hodnot a výpočtů výsledných hodnot experimentálním 

pátráním síťovou metodou, za použití magnetu na holi.  



53 

 

Metoda pátrání Sledování pobřeží 

Použitý nástroj 

v pátrání 
Magnetická rohož 

Číslo 

experimentu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet nalezených 

mincí 
9 9 8 9 8 9 7 9 9 9 

Časový interval 

pátrání 
5:40 6:04 5:30 6:35 5:43 6:07 5:22 5:38 5:58 6:17 

Nalezení makety 

pistole 
ano ano ne ano ano ano ne ano ano ano 

Nalezení nože ano ano ne ano ne ano ano ne ano ano 

Nalezení SPZ ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Průměrný počet nalezených mincí 8,6 

Průměrný časový interval pátrání (min.) 5:53 

Průměrný výkon kruhové pátrací metody za 

použití magnetické rohože. (Počet 

nalezených mincí za minutu) 

1,5 

Procentuální úspěšnost nalezení makety 

pistole 
80 % 

Procentuální úspěšnost nalezení nože 70 % 

Procentuální úspěšnost nalezení SPZ 100 % 

Tab. 12: Tabulka změřených hodnot a výpočtů výsledných hodnot experimentálním 

pátráním metodou sledování pobřeží, za použití magnetické rohože. 
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Metoda 

pátrání 
Sledování pobřeží 

Použitý 

nástroj v 

pátrání 

Magnet na lanku 

Číslo 

experimentu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet 

nalezených 

mincí 

7 6 8 9 9 9 9 8 9 9 

Časový 

interval 

pátrání 

22:40 20:40 30:28 32:06 36:25 32:20 33:15 28:17 32:29 33:31 

Nalezení 

makety 

pistole 

ne ne ano ano ano ano ano ne ano ano 

Nalezení 

nože 
ne ne ne ano ano ano ano ano ano ano 

Nalezení 

SPZ 
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Průměrný počet nalezených mincí 8,3 

Průměrný časový interval pátrání (min.) 30:14 

Průměrný výkon kruhové pátrací metody 

za použití magnetické rohože. (Počet 

nalezených mincí za minutu) 

0,3 

Procentuální úspěšnost nalezení makety 

pistole 
70 % 

Procentuální úspěšnost nalezení nože 70 % 

Procentuální úspěšnost nalezení SPZ 100 % 

Tab. 13: Tabulka pro zápis výsledných průměrných a procentuálních hodnot v pátrání 

metodou sledování pobřeží, za použití magnetu na lanku.  
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Metoda 

pátrání 
Sledování pobřeží 

Použitý 

nástroj v 

pátrání 

Magnet na holi 

Číslo 

experimentu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet 

nalezených 

mincí 

8 9 9 7 9 9 9 9 7 9 

Časový 

interval 

pátrání 

10:22 11:39 10:59 11:22 12:20 13:28 14:16 13:26 8:20 12:41 

Nalezení 

makety 

pistole 

ano ano ano ano ne ano ano ano ne ano 

Nalezení 

nože 
ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Nalezení 

SPZ 
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Průměrný počet nalezených mincí 8,5 

Průměrný časový interval pátrání (min.) 11:43 

Průměrný výkon kruhové pátrací metody 

za použití magnetické rohože. (Počet 

nalezených mincí za minutu) 

0,7 

Procentuální úspěšnost nalezení makety 

pistole 
80 % 

Procentuální úspěšnost nalezení nože 90 % 

Procentuální úspěšnost nalezení SPZ 100 % 

Tab. 14: Tabulka změřených hodnot a výpočtů výsledných hodnot v experimentálním 

pátrání metodou sledování pobřeží, za použití magnetu na holi. 
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Metoda pátrání V kruhové výseči 

Použitý nástroj 

v pátrání 
Magnetická rohož 

Číslo experimentu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet nalezených 

mincí 
9 9 8 9 9 8 9 9 9 9 

Časový interval 

pátrání 
6:05 6:43 5:39 5:55 6:12 5:43 6:32 6:27 5:53 6:23 

Nalezení makety 

pistole 
ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano 

Nalezení nože ano ano ano ano ne ano ano ne ano ano 

Nalezení SPZ ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Průměrný počet nalezených mincí 8,8 

Průměrný časový interval pátrání (min.) 6:09 

Průměrný výkon kruhové pátrací metody za 

použití magnetické rohože. (Počet 

nalezených mincí za minutu) 

1,4 

Procentuální úspěšnost nalezení makety 

pistole 
80 % 

Procentuální úspěšnost nalezení nože 80 % 

Procentuální úspěšnost nalezení SPZ 100 % 

Tab. 15: Tabulka změřených hodnot a výpočtů výsledných hodnot v experimentálním 

pátrání v kruhové výseči, za použití magnetické rohože.  
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Metoda 

pátrání 
V kruhové výseči 

Použitý 

nástroj v 

pátrání 

Magnet na lanku 

Číslo 

experiment. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet 

nalezených 

mincí 

9 9 8 8 9 7 9 9 9 9 

Časový 

interval 

pátrání 

35:23 33:20 29:53 31:20 36:53 30:32 31:32 35:50 36:12 32:15 

Nalezení 

makety 

pistole 

ano ano ne ano ano ne ano ano ano ano 

Nalezení 

nože 
ano ano ne ano ano ne ano ano ano ano 

Nalezení 

SPZ 
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Průměrný počet nalezených mincí 8,6 

Průměrný časový interval pátrání (min.) 33:19 

Průměrný výkon kruhové pátrací 

metody za použití magnetické rohože. 

(Počet nalezených mincí za minutu) 

0,3 

Procentuální úspěšnost nalezení makety 

pistole 
80 % 

Procentuální úspěšnost nalezení nože 80 % 

Procentuální úspěšnost nalezení SPZ 100 % 

Tab. 16: Tabulka změřených hodnot a výpočtů výsledných hodnot v experimentálním 

pátrání v kruhové výseči, za použití magnetu na lanku.  
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Metoda pátrání V kruhové výseči 

Použitý nástroj 

v pátrání 
Magnet na holi 

Číslo experimentu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet nalezených 

mincí 
9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 

Časový interval 

pátrání 
7:20 7:32 7:07 6:49 6:56 6:55 7:24 7:37 7:48 7:23 

Nalezení makety 

pistole 
ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano 

Nalezení nože ano ano ano ne ne ne ano ano ano ano 

Nalezení SPZ ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Průměrný počet nalezených mincí 9,7 

Průměrný časový interval pátrání (min.) 7:21 

Průměrný výkon kruhové pátrací metody za 

použití magnetické rohože. (Počet 

nalezených mincí za minutu) 

1,3 

Procentuální úspěšnost nalezení makety 

pistole 
90 % 

Procentuální úspěšnost nalezení nože 70 % 

Procentuální úspěšnost nalezení SPZ 100 % 

Tab. 17: Tabulka změřených hodnot a výpočtů výsledných hodnot v experimentálním 

pátrání v kruhové výseči, za použití magnetu na holi.  
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Metoda 

pátrání 
Po překládaném laně 

Použitý 

nástroj 

v pátrání 

Magnetická rohož 

Číslo 

experimentu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet 

nalezených 

mincí 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Časový 

interval 

pátrání 

10:58 11:26 11:36 11:15 11:21 11:15 11:39 12:14 12:50 11:23 

Nalezení 

makety 

pistole 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Nalezení nože ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Nalezení SPZ ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Průměrný počet nalezených mincí 9 

Průměrný časový interval pátrání (min.) 11:37 

Průměrný výkon kruhové pátrací metody za 

použití magnetické rohože. (Počet 

nalezených mincí za minutu) 

0,8 

Procentuální úspěšnost nalezení makety 

pistole 
100 % 

Procentuální úspěšnost nalezení nože 100 % 

Procentuální úspěšnost nalezení SPZ 100 % 

Tab. 18: Tabulka změřených hodnot a výpočtů výsledných hodnot v experimentálním 

pátrání po překládaném laně, za použití magnetické rohože.  



60 

 

Metoda 

pátrání 
Po překládaném laně 

Použitý 

nástroj 

v pátrání 

Magnet na lanku 

Číslo 

experimentu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet 

nalezených 

mincí 

9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 

Časový 

interval 

pátrání 

35:05 30:20 39:27 42:20 38:20 36:16 34:24 38:58 30:35 32:43 

Nalezení 

makety 

pistole 

ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano 

Nalezení nože ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne 

Nalezení SPZ ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Průměrný počet nalezených mincí 8,9 

Průměrný časový interval pátrání (min.) 35:51 

Průměrný výkon kruhové pátrací metody za 

použití magnetické rohože. (Počet 

nalezených mincí za minutu) 

0,2 

Procentuální úspěšnost nalezení makety 

pistole 
90 % 

Procentuální úspěšnost nalezení nože 90 % 

Procentuální úspěšnost nalezení SPZ 100 % 

Tab. 19: Tabulka změřených hodnot a výpočtů výsledných hodnot v experimentálním 

pátrání po překládaném laně, za použití magnetu na lanku.  
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Metoda 

pátrání 
Po překládaném laně 

Použitý 

nástroj 

v pátrání 

Magnet na holi 

Číslo 

experimentu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Počet 

nalezených 

mincí 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Časový 

interval 

pátrání 

22:22 20:32 24:15 21:13 20:23 23:27 19:57 21:20 20:15 21:45 

Nalezení 

makety 

pistole 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Nalezení 

nože 
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Nalezení 

SPZ 
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Průměrný počet nalezených mincí 9 

Průměrný časový interval pátrání (min.) 21:33 

Průměrný výkon kruhové pátrací metody za 

použití magnetické rohože. (Počet 

nalezených mincí za minutu) 

0,4 

Procentuální úspěšnost nalezení makety 

pistole 
100 % 

Procentuální úspěšnost nalezení nože 100 % 

Procentuální úspěšnost nalezení SPZ 100 % 

Tab. 20: Tabulka změřených hodnot a výpočtů výsledných hodnot v experimentálním 

pátrání po překládaném laně, za použití magnetu na holi.  
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6 Diskuze  

V současné době jedny z nejpoužívanějších magnetů, neodymové magnety lze 

úspěšně použít při hledání magnetických předmětů pod vodou. Zásadním omezením je 

jejich, použití jen na magnetické předměty, viz praktická zkušenost v příloze 5, na druhou 

stranu je tento způsob v mnoha případech nenahraditelný. Při širším pohledu na danou 

problematiku by bylo možné zahrnout i mnohé faktory ovlivňující srovnávací 

experiment, např. různé druhy povrchu dna, proud vody, hloubku, překážky na dně, 

počasí, stáří ztráty předmětů, objem a hmotnost předmětů, dostupnost dané oblasti 

hledání, počet hledačů a jejich únavu. To by však práci neúměrně zkomplikovalo a hlavní 

cíl práce by se ztrácel.  

V tomto experimentu bylo zvoleno pouze jedno vodní prostředí a tím byl plavecký 

bazén. K volbě bazénu došlo z důvodu provedení velkého množství pokusů, za 

nezměněných podmínek. Přesto, že se jednalo o jednoduchý experiment, byl časově 

náročný. Kvůli zvýšení validity výsledků bylo potřeba každý pokus provést vícekrát. 

Bylo provedeno vždy deset měření danou metodou s daným hledacím nástrojem. Větší 

počet měření by sice přinesl přesnější výsledky, ale časová náročnost by byla neúnosná. 

I takto se pohybovala na hranici proveditelnosti. Celkem se provedlo sto padesát 

experimentálních měření. 

V provedeném experimentu byly použity vlastní nápady, které přispěly k jeho 

zdárnému provedení např. zhotovení magnetické rohože, magnetu na holi, nebo metoda 

rovnoměrné rychlosti prohledávání. Bez těchto nápadů by srovnání pátracích metod, 

nebylo dostatečně průkazné a experiment by byl omezen jen na jeden hledací nástroj. 
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7 Závěr  

Pomocí provedeného experimentu byly naměřeny hodnoty času a počtu nálezů, 

ze kterých byly pak vypočteny výkony jednotlivých pátracích metod s použitím různých 

hledacích nástrojů, pod vodní hladinou. Nejvyššího výkonu dosáhlo pátrání kruhovou 

metodou za pomocí magnetické rohože. Metoda je svým provedením velmi jednoduchá, 

nevyžaduje druhého experimentátora a při hledání touto metodou se provádí málo 

obracení směru postupu pátrání, což jinak prodlužuje čas hledání. S pomocí magnetické 

rohože, mohla být prohledána větší plocha za kratší čas než u ostatních testovaných 

nástrojů. To byl také důvod sestrojení magnetické rohože. Její nevýhodou ale bylo, že se 

nedokázala vyhnout překážkám např. v případě pátrání síťovou metodou, kde se 

zamotávala do sítě. Oproti tomu magnet na holi se dokázal lanům sítě vyhnout.  Každá 

z metod má své výhody v závislosti na zvoleném hledacím nástroji. 

Práce bude mít jistě dříve či později svoje uplatnění. O hledání magnetem ve 

vodním prostředí je v současné době velký zájem. Pokud je pátraný předmět magnetický, 

má pátrání pomocí magnetu, mnohé výhody, obzvláště cenovou nenáročnost, přiměřenou 

velikost nástroje, jednoduché ovládání a nenahraditelné použití v specifických 

podmínkách. 

 Téma práce by bylo možné dále rozvíjet prací zaměřenou na porovnání běžného 

detektoru kovů s magnetickou rohoží.  Dalším zajímavým nápadem by bylo 

zkonstruováním detekční rohože, která by detekovala všechny kovové materiály. Rohož, 

která by byla širší než obyčejná cívka detektoru kovů, by byla na dnech s nízkou 

členitostí, pro potápěče provádějících pátrání pod vodou, jistě dobrou pomůckou. 

V kombinaci s dálkově ovládanými mini ponorkami, nesoucími tuto rohož, by se mohla 

vytvořit robotickou samostatnou pátrací podvodní jednotku. Tyto plány a možnosti jsou 

již ryze spekulativní a závislé zejména na dotacích pro vývoj. Výše popisovaný 

experiment nebyl nikde uváděn a nejsou známy žádné poznatky ohledně výkonu pátrání 

s magnety. Výsledky z tohoto výzkumu se mohou stát námětem pro další výzkum, nebo 

mohou být použity v hledačské, policejní, nebo potápěčské praxi.  
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Přílohy 

Příloha 1: Pátrací metody 

Příloha 2: Výpočet tempa metronomu 

Příloha 3: Výpočty výkonů jednotlivých pátracích metod s použitím různých hledacích 

nástrojů. 

Příloha 4: Vzorec výpočtu procentuálního poměru nalezení doplňkových předmětů  

Příloha 5: Ověření použitelnosti pátrání pomocí magnetu v praxi, hledáním náušnice  

Příloha 1: Pátrací metody 

Kruhové pátrání 

Kruhová metoda spočívá v umístění jednoho konce provazu k pevnému bodu na 

dně. Může být přivázán například ke kotvě, či kamenu ležícím na dnu. Důležité je, aby 

nedocházelo k pohybu pevného bodu. Potápěč se pohybuje vymezením napnutého lanka 

vpřed. Díky tomu se pohybuje v kružnicích kolem stanoveného bodu. Po dokončení 

kružnice odmotá potápěč potřebnou délku lanka a může opět začít s opisováním další 

kružnice. Potřebné je zjistit, kdy potápěč obeplaval kružnici a může začít s novou. Jsou 

dva postupy, v prvním se potápěč orientuje pomocí kompasu a při určitém azimutu, vždy 

odmotá jistou délku lana. Druhou metodou je vytvoření startovní čáry natažením lana po 

dnu, radiálně od středové bóje. Potápěč pokaždé, když připlave, k této čáře, odmotá kus 

lana. Tato metoda je vhodná při nízké viditelnosti, jelikož potápěč po obkroužení nahmatá 

lano. (ZPPP č. 83, 1999)  

 

Obr. č. 1.: Nákres kruhového pátrání. Zdroj: vlastní archiv. 
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Pátrání síťovou metodou  

Metoda spočívá v umístění sítě na dně. Její rohy jsou upevněny ke dnu. U této 

metody jsou potřeba vhodné podmínky. To znamená málo členité dno, částečná 

viditelnost a nízké proudy, spíše stojatou vodu. Síť při prohledávání sledujeme zrakem či 

hmatem podle viditelnosti. Velikost ok sítě se volí podle viditelnosti a podle hledaného 

předmětu. Metoda je vhodná k hledání menších předmětů. (ZPPP č. 83, 1999) 

 

Obr. č. 2.: Nákres síťového pátrání. Zdroj: vlastní archiv 

 

Sledování pobřeží 

 Tato metoda vyžaduje pomoc kolegy ze břehu, který drží lano mezi 

břehem a potápěčem. Pomocník nemění délku lana, dokud se neprohledá daná oblast. 

Pomocník se pohybuje po břehu společně s potápěčem, který je ve vodě. Po prozkoumání 

dané oblasti pomocník povolí lano o potřebnou vzdálenost a potápěč prozkoumává novou 

oblast v opačném směru. Potápěč si hlídá vzdálenost od břehu tím, že kontroluje, zda je 

lano stále napnuté. (ZPPP č. 83, 1999) 

Komunikace mezi pomocníkem a potápěčem probíhá pomocí lana. Jsou dopředu 

domluvené signály podle, kterých se mezi sebou domlouvají. Například jedno zatáhnutí 

znamená, že je vše v pohodě, dvě zatáhnutí změna směru, několik za sebou prudkých 

zatažení potřebuji pomoct. (ZPPP č. 83, 1999) 
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Obr. č. 3.: Nákres metody pátrání sledováním pobřeží. Zdroj: vlastní archiv. 

Pátrání v kruhové výseči 

 Pátrání v kruhové výseči je podobné hledání v kruzích. I zde musí potápěč 

udržovat lano napjaté a pohybuje se kružnicovým pohybem kolem středu. Jeho pomocník 

drží lano na břehu a potápěč se pohybuje v kruhové výseči. Po prozkoumání dané oblasti 

pomocník na břehu prodlouží, či zkrátí délku lana, a potápěč může opět pokračovat v 

prohledávání. Délka lana mezi pomocníkem a potápěčem by měla být maximálně 25 

metrů. Větší délkou ztrácí potápěč cit v napnutém lanu. (ZPPP č. 83, 1999) 

 

Obr. č. 4.: Nákres metody pátrání v kruhové výseči. Zdroj: vlastní archiv. 
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Překládání lana 

 Potápěč plave pod vodou podél nataženého vodícího lana, které je na 

koncích zatížené. Po připlavání ke konci lana, kde se nachází závaží, potápěč posune 

závaží s lanem o prohledanou vzdálenost. Poté plave zpět na druhý konec lana, které opět 

poposune o daný prohledaný kus. Tento postup se opakuje, dokud nedojde k prohledání 

dané oblasti. Tato metoda prohledávání je velmi pečlivá a používá se při hledání drobných 

předmětů. Je to zejména proto, že potápěč každou oblast prohledá dvakrát. Lano by však 

nemělo přesáhnout určitou délku. Hraniční vzdáleností je 10 až 15 metrů. Tato metoda je 

velmi efektivní, ale tím také velmi pomalá. Je vhodná pro použití ve vodách s pevným 

dnem a může se používat za snížené viditelnosti, jelikož potápěč se orientuje pomocí 

vodícího lana a daný předmět vyhledává například pomocí hmatu. Tato metoda ovšem 

není vhodná k použití v místech, kde je velmi členitý terén, a také v místech, kde se 

nacházejí překážky na dně jako kmeny stromů či větve. (ZPPP č. 83, 1999)  

 

Obr. č. 5.: Nákres metody pátrání po překládaném laně. Zdroj: vlastní archiv. 

Pátrání v proudech  

 Při pátrání v proudech potápěč plave pod vhodným úhlem proti proudu, 

jak je ukázáno na obr. č. 16. Potápěč plave tak, aby nemusel vynakládat velké úsilí, proto 

plave v úhlu proti proudu. Je možné použít při této metodě více potápěčů. Pokud to 

podmínky dovolují, můžeme natáhnout potápěči vodící lano, pomocí kterého se orientuje 

pod vodou. Při pátrání proti proudu je vhodné pátrat směrem proti proudu, aby si potápěč 

neznečišťoval vodní prostředí. (ZPPP č. 83, 1999) 

 



72 

 

 

Obr. č. 6.: Nákres metody pátrání v proudu. Zdroj: vlastní archiv. 

 

Metoda prošlapávání 

„Je to jediná pátrací metoda pod vodní hladinou, která nevyžaduje použití 

dýchacích přístrojů. Tento styl je použitelný ve chvíli, kdy hladina sahá maximálně do 

výšky prsou potápěčů“ (Pácl, 2007 cit. dle Szatmariho, 2017) 

 

 

Příloha 2: Výpočet tempa metronomu 

BPM = 1000 / 28 = 35,7 [cm/cm/min]   

- BPM je anglická zkratka používaná v hudbě i u metronomů znamená beats per 

minute (v překladu úderů za minutu). 

- 1000 je vzdálenost, která byla použita v experimentu ke zjištění ideální rychlosti 

za minutu vyjádřená v centimetrech.  

- 28 je délka chodidla experimentátora v centimetrech 

Vydělením vzdálenosti 10 m tj., kterou je třeba ujít do jedné minuty, délkou 

chodidla experimentátora, vyšlo 35,7 kroků. Bylo zaokrouhleno na 36 kroků za minutu. 

Na metronomu se nastavilo BPM na hodnotu 36.  
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Příloha 3: Výpočty výkonů jednotlivých pátracích metod 

s použitím různých hledacích nástrojů. 

1. V kruhové metodě s magnetickou rohoží byl vypočten průměrný výkon pátrací 

metody z průměrné hodnoty počtu nálezů a průměrné hodnoty času potřebného 

k prohledání oblasti: 

P = n/t = 8,9 ks/3:50 min = 9/3,83 = 2,3 [ks/min] 

2. V kruhové metodě s magnetem lanku, byl vypočten průměrný výkon pátrací 

metody z průměrné hodnoty počtu nálezů a průměrné hodnoty času potřebného 

k prohledání oblasti: 

P = n/t = 8,2 ks/20:24 min = 8,2/20,4 = 0,4 [ks/min] 

3. V kruhové metodě s magnetem na holi byl vypočten průměrný výkon pátrací 

metody z průměrné hodnoty počtu nálezů a průměrné hodnoty času potřebného 

k prohledání oblasti: 

P = n/t=8,8 ks/10:52 min = 8,8/10,87 = 0.8 [ks/min] 

4. V síťové metodě s magnetickou rohoží nebyl výpočet proveden. 

5. V síťové metodě s magnetem na lanku nebyl výpočet proveden. 

6. V síťové metodě s magnetem na lanku byl vypočten průměrný výkon pátrací 

metody z průměrné hodnoty počtu nálezů a průměrné hodnoty času potřebného 

k prohledání oblasti: 

P = n/ t= 8,9/13:49min = 8,9/13,82 = 0,6 [ks/min] 

7. V metodě sledování pobřeží s magnetickou rohoží byl vypočten průměrný výkon 

pátrací metody z průměrné hodnoty počtu nálezů a průměrné hodnoty času 

potřebného k prohledání oblasti: 

P = n/t = 8,6/5:53min = 8,6/5,9 = 1,5 [ks/min] 

8. V metodě sledování pobřeží s magnetem na lanku byl vypočten průměrný výkon 

pátrací metody z průměrné hodnoty počtu nálezů a průměrné hodnoty času 

potřebného k prohledání oblasti: 

P = n/t = 8,3/30:14min = 8,3/30,2 = 0,3 [ks/min] 

9. V metodě sledování pobřeží s magnetem na holi byl vypočten průměrný výkon 

pátrací metody z průměrné hodnoty počtu nálezů a průměrné hodnoty času 

potřebného k prohledání oblasti: 

P = n/t = 8,5/11:43min = 8,5/11,7 = 0,7 [ks/min] 
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10. V metodě pátrání v kruhové výseči s magnetickou rohoží byl vypočten průměrný 

výkon pátrací metody z průměrné hodnoty počtu nálezů a průměrné hodnoty času 

potřebného k prohledání oblasti: 

P = n/t = 8,8/6:09 = 8,8/6,15 = 1,4 [ks/min] 

11. V metodě pátrání v kruhové výseči s magnetem na lanku byl vypočten průměrný 

výkon pátrací metody z průměrné hodnoty počtu nálezů a průměrné hodnoty času 

potřebného k prohledání oblasti: 

P = n/t = 8,6/33:19 = 8,6/33,3 = 0,3 [ks/min] 

12. V metodě pátrání v kruhové výseči s magnetem na holi byl vypočten průměrný 

výkon pátrací metody z průměrné hodnoty počtu nálezů a průměrné hodnoty času 

potřebného k prohledání oblasti: 

P = n/t = 9,7/7:21 = 9,7/7,4 = 1,3 [ks/min] 

13. V metodě pátrání po překládaném laně s magnetickou rohoží byl vypočten 

průměrný výkon pátrací metody z průměrné hodnoty počtu nálezů a průměrné 

hodnoty času potřebného k prohledání oblasti: 

P= n/t = 9/11:37 = 9/11,6 = 0,8 [ks/min] 

14. V metodě pátrání po překládaném laně s magnetem na lanku byl vypočten 

průměrný výkon pátrací metody z průměrné hodnoty počtu nálezů a průměrné 

hodnoty času potřebného k prohledání oblasti: 

P= n/t = 8,9/35:51 = 8,9/35,9 = 0,2 [ks/min] 

15. V metodě pátrání po překládaném laně s magnetem na holi byl vypočten 

průměrný výkon pátrací metody z průměrné hodnoty počtu nálezů a průměrné 

hodnoty času potřebného k prohledání oblasti: 

P = n/t = 9/21:33 = 9/21,6 = 0,4 [ks/min] 

Příloha 4: Vzorec výpočtu procentuálního poměru nalezení 

doplňkových předmětů 

Toto procentuální vyjádření bylo vypočteno jako poměr počtu měření s nálezem 

k počtu deseti provedených měření, vyjádřeno v procentech. Výpočet byl usnadněn tím, 

že celkových měření bylo deset, pak každý nalezený předmět byl 10% z celkového počtu. 

 

n = n₁/10 ×100 [%]                     n₁ = počet nálezů  

           n = procento nálezů                     10 = počet měření 



75 

 

Příloha 5: Ověření použitelnosti pátrání pomocí magnetu v praxi, 

hledáním náušnice  

Shodou okolností se v blízkosti mého bydliště vyskytl zajímavý případ ztráty 

předmětu pod vodou. V době léta a koupání se v místním požárním bazénu ztratila jedné 

koupající slečně náušnice. Na tomto místě byl umístěn papír s nápisem oznamující ztrátu 

náušnice i s číslem telefonu pro nálezce. Voda v tomto požárním bazénu byla kalná 

s maximální viditelností na jeden metr. Napadlo mě, že by náušnice mohla být 

z magnetických materiálů a dala by se detekovat pomocí magnetu. Rozhodl jsem se tedy 

vyzkoušet pátrací metody pomocí magnetů a ověřit tak jejich případnou použitelnost. Dno 

požárního bazénu je z rovných panelů. Ideálně se nabízelo použití magnetické rohože, 

která dokáže nečlenité plochy dna prohledat nejrychleji. Zvolil jsem modifikaci pátrací 

metody sledování břehu a v pátrání jsem postupoval sám bez kolegy na břehu a bez 

distančního lana.  Spoléhal jsem na vizuální kontrolu vzdálenosti břehu a postupně se od 

břehu vzdaloval. V požární nádrži ovšem byla hloubka okolo tří metrů. Nastavil jsem 

tedy délku lana, aby rohož dosáhla až ke dnu a postupně jsem prohledával oblast nádrže. 

Poté co jsem velmi pomalu propátral celou nádrž, touto metodou jsem vyjmul rohož 

z vody, abych se přesvědčil, zda jsem hledanou náušnici nalezl, ale bohužel. I přestože 

jsem celou oblast nádrže velmi pečlivě prohledal, nenalezl jsem nic. Druhého dne jsem 

se rozhodl, že vyzkouším pátrání klasickou vizuální metodou. Vzal jsem si svou 

potápěčskou masku a zamířil jsem k bazénu. Rozhodl jsem se pátrat na místě pod 

skokanským můstkem, protože dle mého mínění zde byla největší pravděpodobnost 

nálezu ztraceného předmětu. Po zhruba dvaceti minutách hledání se mi podařilo na dně 

nádrže zahlédnout náušnici. Po vylovení náušnice bylo vidět, že se jedná o náušnici 

stříbrné barvy. Zatelefonoval jsem tedy na číslo, které bylo uvedené na lístečku 

oznamující ztrátu náušnice. Telefon zvedla matka slečny, která jí ztratila a s velkou 

radostí mi nabídla okamžité přijetí u nich doma. Vzal jsem tedy auto a dopravil se na 

adresu, kterou mi paní sdělila. S velkou radostí uvítala můj příchod a vřele mě uvítala. 

Dal jsem se do rozhovoru, kdy mi vyprávěla o tom, že náušnice nemá velikou finanční 

hodnotu, ale jelikož je to dar její maminky, která je již po smrti, mají pro ni hodnotu 

nevyčíslitelnou.  Nyní je však nosí její dcera, která ji ztratila při koupání. A tak zkusila 

možnost zveřejnit ztrátu formou lístečku umístěného na skokanském můstku. Paní byla 

nadšená z toho, že se jí vrátila náušnice zpět, viz fotografie 1 a 2. Mě mrzelo, že náušnice 
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nebyla nalezena pomocí magnetické rohože, ale bohužel to nebylo možné, náušnice 

nebyla z magnetických kovů. To je u vyhledávání pomocí magnetů zásadní věcí. Bohužel 

jsem v tomto případě nepotvrdil schopnost nalézat magnetické předměty v praxi. Přesto 

nález byl jistou formou odměny za mou práci.  

 

 

 

 

 

 

          Fotografie 1: Ztracená náušnice         Fotografie 2: Obě náušnice opět u spolu. 

 

 

Fotografie 3: Provedení experimentu v bazénu 

 



77 

 

 

Fotografie 4: Experimentální provedení pátrání na pláži 

 

 

Fotografie 5: Provedení experimentu v bazénu 

 


