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Použití georadarů (GPR) a 
elektromagnetických hledaček kovů (EML) ve 

stavitelství



hledačka (EML) Leica Ultra

GPR skener C-Thrue

GPR „single channel” - DS2000
GPR EsT „multichannel” Stream DP



Dva základní principy detekce a lokalizace podzemních objektů

1) Elektromagnetická indukce (EML)

přesně určí hloubku a pozici objektů

není ovlivněna půdními ani aktuálními 
vlhkostními podmínkami

detekuje jen ferromagnetické objekty

princip magnetického pole - detekuje

jen ferromagnetické objekty

2) Reflexní princip (GPR)

data se dají mnoha způsoby virtualizovat

průnik do větší hloubky oproti EML

odražené signály je někdy těžší vyhodnotit

výsledky jsou velmi ovlivněny půdními podmínkami 
i vzdáleností zájmových objektů od sebe

princip odrazu radarových vln - detekuje

všechny kovy, všechny nekovy, dutiny a 
jiné anomálie

EML = Electro Magnetic Location GPR = Ground Penetrating Radar
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Lokalizace podzemních vedení

- kovových trubek a kabelů

hledačka (EML) Leica Ultra

dr ing. Michał Dąbrowski / ing. Jan Tomáš

Leica Geosystems, člen skupiny Hexagon



Tato hledačka – ELEKTROMAGNETICKÝ LOKÁTOR (EML) podzemních vedení, tedy trubek a 
kabelů, se vyznačuje zejména velmi intuitivním používáním - a to i přesto, že má oproti jiným 
hledačkám velmi mnoho funkcí a vychytávek. Byla vyvinuta naší divizí v USA, a možná i  proto 
se vyznačuje vysokou mírou „iPhonizace“ při používání – doslova Vás vede a hlídá. To, že je 
nezvykle lehká do ruky, je už pak jen třešnička na dortu. Popřípadě lze za třešničku na dortu 
považovat to, že mezi řadou jazyků, kterými přístroj komunikuje s obsluhou, nechybí ani 
čeština.



Hledačka má dva pasivní režimy



A dva režimy aktivní – tedy když spolupracuje s generátorem signálu či sondou (myší)



Hledačka má cca 100 vyhledávacích frekvencí (běžné hledačky disponují 
jednou až čtyřmi)



Šikovná funkce AIM® (Ambient Interference Measurement)
doporučí obsluze aktuálně nejméně zarušenou frekvenci pro optimální vyhledávání



Součástí sady je Generátor signálu, o výkonu 

až 12 W



Generátor signálu – přímé připojení k vedení



Signální kleště
Použijeme, pokud vedením teče proud, a kdy tedy přímé připojení k vedení není možné. Při 
přímém připojení generátoru krokosvorkami k vedení by totiž nastala situace „čert vyletěl z 
elektriky” - a generátor by byl na odpis



Nebo generátor umí vysílat signál přímo pod sebe do země, pokud 
se ke kabelu opravdu nelze připojit jinak



Sondy (v praxi povětšinou zvané „myši“)
Používají se coby koncovka k protahovacím instalatérským perům k vytrasování nekovových 
trubek – sonda je vlastně generátorem signálu, který hledačka na povrchu najde.

Maxi Sonda 8/33 khz, průměr 55 mm, až do 
hloubky 12 metrů

trasovačka – sonda je již napevno zabudována 
na konci instalatérského pera

8/33 kHz Sonda – průměr 38 mm, do 5 m hloubky



Vyhledávání poškozeného elektrického kabelu pomocí A-rámu (nalezne 
zkratované místo)

zemský povrch

Měřené elektrické pole

zkratovaný vodič



Offset měření

Často se stane, že trasované vedení pokračuje pod nějakou překážkou (plot, zaparkované
auto, staveništní bouda), a není možné jej vyhledat přímo shora. S použitím funkce Offset
měření hledačka vedení najde, a určí vodorovnou a svislou vzdálenost (hloubku) od
odsazené polohy přístroje.

Přímá komunikace mezi generátorem a hledačkou

Komunikační linka mezi hledačkou a generátorem signálu umožňuje obsluze nastavovat 
generátor (nejčastěji jde o změnu frekvence) rovnou pomocí displeje hledačky. Toto řešení 
oceníte zejména při větších vzdálenostech mezi oběma přístroji, což šetří nejen nohy, ale 
hlavně čas.



S pomocí této doplňkové „RFID botičky“ nalezne hledačka také elektronické 
markery (EML) neboli RFID čidla, které se na stavbách stále více v praxi prosazují



Georadary (GPR)

jednokanálový – DS2000

multikanálový – Stream DP

dr ing. Michał Dąbrowski / ing. Jan Tomáš

Leica Geosystems, člen skupiny Hexagon



Georadar – princip fungování: bodový objekt - trubka napříč
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Georadar – princip fungování: lineární objekt - trubka podél



Georadar DS2000

- anténa je jednokanálová
- anténa je dvoufrekvenční:

hluboká 250 MHz, a mělká 700 MHz
- anténa má jednu polarizaci

Georadar Stream DP

- anténa je multikanálová - 30 kanálů
- anténa má frekvenci 600 MHz
- anténa má dvojí polarizaci (VV a HH)



Export and import - běžná data: SHP, DXF, KML

Oba georadary umějí spolupracovat s GNSS (NMEA GG, a s totálními 
stanicemi



• Dvoufrekvenční anténa

- 250 MHz nízké rozlišení – hloubková anténa

- 700 MHz vysoké rozlišení, pro mělké objekty

• Možnost prohlédnout si výsledky hned 

v poli (zdarma software uNext Basic)

• Možnost značkování sprejem na místě, 

tedy bez nutnosti použít GNSS

Leica DS 2000



Stream DP

• 30 kanálů ve dvou polarizacích (VV a HH)

• 600 MHz anténa

• Equalized scrambled Technology (EsT)

• Vysoká přesnost skenování ~ 4 cm x 4 cm

• nejnižší spotřeba energie ze všech 

srovnatelných georadarů na trhu



Georadar DS2000 Georadar Stream DP

cena lehce přes Kč 1 mln včetně 

zpracovatelského softwaru (GRED HD)

cena včetně zpracovatelského softwaru 

(IQMaps) cca dvojnásobná oproti DS2000

lehký georadar se snadnější obsluhou robustní profi georadar

vejde se do kufru běžného osobního auta, tvar a 

velikost travní sekačky
vejde se do kufru běžného osobního auta

georadar jednokanálový, dvoufrekvenční čili 2 

antény

– „mělká“ 700 MHz anténa (lepší rozlišení, vidí 

tedy i malé objekty, do hloubky 2 – 3 m)

- „hluboká“ 250 MHz anténa (horší rozlišení, vidí 

jen velké objekty, do hloubky 4 – 5 m)

georadar multikanálový, 30 kanálů na 1 

metr zkoumané trasy (čili velmi jemný 

průzkum), všechny kanály na frekvenci 

600 MHz, „vidí“ do hloubky cca 5 m

Georadar DS2000 versus Stream DP – základní srovnání



vhodný do neupraveného terénu vyžaduje hladší povrch

cca 27 kg 
cca 42 kg, rozkládací, žádný z dílů neváží více než 

20 kg

plocha průzkumu malá až střední plocha průzkumu střední až velká

pracovní režimy

1. - značení sprejem na místě

2. - režim GNSS

3. - režim Totální Stanice

4. - režim SÍŤ (GRID)

pracovní režimy

1. - režim GNSS

2. - režim Totální Stanice

3. - režim SíŤ (GRID)

Směr průzkumu – z důvodu jen jedné 

polarizace antény nutno udělat dvě cesty, 

podélně a příčně 

Směr průzkumu – anténa má dvojí polarizaci, čili

stačí projet jen jeden směr, tedy poloviční 

spotřeba času

průzkum musí být proveden rovně
možno jet v libovoném směru (GNSS a TS), okolo 

objektů atd.

Georadar DS2000 versus Stream DP – základní srovnání - pokračování

Georadar DS2000 Georadar Stream DP



Skenování betonu

GPR skener C-Thrue

dr ing. Michał Dąbrowski / ing. Jan Tomáš

Leica Geosystems, člen skupiny Hexagon



Přístroj vidí skrz beton - a ukáže, co je pod ním



Rychle a zřetelně vidíme, jak to vypadá pod betonovým povrchem
Rozliší také ocelové výztuže nacházející se blízko povrchu od těch, které jsou umístěné 
hlouběji - díky dvojí (duální, tj. zároveň vertikální i horizontální) polarizaci antény přístroje



Standardní radarové (GPR) 
zobrazení – jen vnější vrstva výztuže

Zobrazení při duální (vertikální i horizontální, 
VV+HH) polarizaci antény – vidíme jak vnější, tak 
hlubší vrstvy výztuže



Aby data byla přesná
Automatický polohovací a navigační systém eliminuje potřebu různých kutilsky pořízených 
papírových mřížek, které tak rády způsobují chyby



Bezpečnější průnik do betonových konstrukcí
Předem víte, kde jsou dutiny a kde jsou výztuže, než začnete do betonové konstrukce vrtat 
nebo sekat – jednou ikonou je automaticky na displeji označena výztuž, a jinou ikonou dutina

Dutina v betonu



červenou ikonou se automaticky na displeji označí výztuž, zelenou 
ikonou dutina

získaná data automatické označení dutin (červeně) a 
výztuží (zeleně)



Přístroj detekuje také vedení střídavého proudu
Díky vestavěnému EM (elasto-magnetickému) senzoru (50/60 Hz)



Data jsou k dispozici ihned a na místě
Externí ovládací tablet umožňuje práci v reálném čase, a okamžitou analýzu naměřených dat



3D výstup naměřených dat, sdílení dat
Je k dispozici rozšířená (augmentová) realita – 3D vizualizace z naměřených dat. Také 
sdílení dat, v reálném čase či ve zvolených intervalech, je samozřejmostí





3D vizualizace dat v našem softwaru GRED HD 3D CAD



Výztuže pod podlahou



Výztuže ve 3D



Nalezené výztuže po exportu do CAD 3D + příčný řez



Sloup - 3D zobrazení v našem softwaru GRED 3D CAD



Kulatý sloup – horizontální část

Mělký průzkum – horizontální 
polarizace antény (HH)

Hloubkový průzkum - vertikální
polarizace antény (VV)

Jsou viditelné výztuže blízko povrchu, umístěné 
ve sloupu vertikálně – včetně jejich průměru a 
roztečí mezi nimi.

A zde se ukazují objekty umístěné hlouběji. –
aniž by pohled byl rušen objekty umístěnými 
mělce (pro ty je určena horizontální anténa). 
Obraz je zkreslený kvůli kulatému tvaru sloupu 
(sloup byl naskenován kolem dokola, viz šipka, 
takže se hůře čte.



Ukázka skenování velkých ploch



Skenování mostu



Detekce mokrého/vlhkého betonu

mokrá oblast



Skenování chodníků a silnic Kalibrační vývrt



Kontrola ostění tunelu



Použití C-Thrue pro forenzní účely, detekce skrytých objektů



Ing. Jan Tomáš

zastoupení Leica Geosystems & autorizovaný servis

GEFOS a.s. jan.tomas@gefos.cz
Kundratka 17, 180 82 Praha 8 +420 602 764 099

skener na beton C-Thrue
https://leica-geosystems.com/products/detection-systems/concrete-scanner-c-thrue

Děkujeme za pozornost, a těšíme se na další shledání!

hledačka (elektromagnetický lokátor čili EML) Leica Ultra
https://www.gefos-leica.cz/o-produktech/stavebni-merici-pristroje/vyhledavani-podzemnich-vedeni-hledacky-a-georadary/hledacka-podzemniho-vedeni-
leica-ultra-nase-vlajkova-lod

Georadary (GPR) DS2000 a Stream DP
https://leica-geosystems.com/products/detection-systems/utility-detection-solutions/leica-ds2000-utility-detection-radar

https://idsgeoradar.com/products/ground-penetrating-radar/stream-dp

https://leica-geosystems.com/products/detection-systems/concrete-scanner-c-thrue
https://www.gefos-leica.cz/o-produktech/stavebni-merici-pristroje/vyhledavani-podzemnich-vedeni-hledacky-a-georadary/hledacka-podzemniho-vedeni-leica-ultra-nase-vlajkova-lod
https://leica-geosystems.com/products/detection-systems/utility-detection-solutions/leica-ds2000-utility-detection-radar
https://idsgeoradar.com/products/ground-penetrating-radar/stream-dp
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