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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. 



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) 

 



 

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. 

  



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) 

 



 

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.  

  



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] 



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 



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 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 

 



 

Fotografie 4: Experimentální provedení pátrání na pláži 

 

 

Fotografie 5: Provedení experimentu v bazénu 


