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Pøedmluva
Témìø dvanáct let po vydání mé první knihy Hledání kovù detektory je ji
témìø pozdì dìkovat ètenáøùm za velký zájem o toto dílo. Aèkoli byla kniha
pomìrnì brzo rozebrána, potøeboval jsem jistou dobu pro vytvoøení technického profilu, který se stal základem nového díla o technice zamìøování.
Nové zpùsoby vyhledávání jako je pùdní radar nebo sedimentový sonar,
se kterými lze v budoucnosti oèekávat vynikající výsledky, mne podpoøily
v rozhodnutí strávit opìt veèery u poèítaèe.
Úmyslnì jsem v tomto díle vynechal zprávy o nálezech a tentokrát jsem
postavil do popøedí pouití popisovaných metod. Tím vyhovuji pøání tìch ètenáøù, kteøí chtìjí vìdìt, který zpùsob je správný pro øeení jejich problémù.
Na základì popisované íøe výkonnosti a samozøejmì s tím spojených
nákladù, obrací se tato kniha v prvé øadì na profesionály v oblasti vyhledávací techniky. Tento okruh lidí je zpravidla obeznámen se svým oborem, avak
èasto není doma v elektronice. Odborníky elektroniky prosím proto o schovívavost, jestlie se budou cítit podceòováni pøi vysvìtlování základù vyhledávacích technik. Není toti vùbec jednoduché, ve správné míøe vysvìtlit potøebné znalosti. Doufám, e se mi to podaøilo a budu se tìit na odpovídající
ohlas k této knize a to zejména s ohledem na moje dalí publikace na toto
téma.
Bochum, v kvìtnu 1999
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