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ABSTRAKT
Projekt vytvořený v rámci Bakalářské práce je návrh lavinového vyhledávače. Studie 
současné situace na trhu, vývoje nových technologií použitelných pro danou proble-
matiku. Návrh se zaměřuje na ergonomické aspekty použití vyhledávače v krizových 
situacích a vyhledává nové cesty konstrukce lavinového vyhledávače. 

KLÍČOVÁ SLOVA
Lavinový vyhledávač, pípák, bezpečnost, design

ABSTRACT
The Bachelors project is design of avalanche transceiver. Market situation study, the 
evolution of technology useful for this product. The design of a transceiver deals with  
the ergonomic aspects of using beacon in stressful situations and it finds a new ways 
in constructing of avalanche transceiver. 

KEYWORDS
Avalanche transceiver, beacon, safety, design

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE
ONDRÁČEK, M. Design lavinového vyhledávače. Brno: Vysoké učení technické 
v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 44 s. Vedoucí bakalářské práce doc. akad. 
soch. Miroslav Zvonek, Ph.D..





strana
7

Prohlášení o původnosti

PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma návrh lavinového vyhledávače vypraco-
val sám, s použitím informací ze zdrojů uvedených v seznamu použité literatury.

Michal Ondráček





strana
9

Poděkování

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji panu Zvonkovi za pozitivní přístup a velký přínos poznatků do průběhu práce. 

Děkuji svým kamarádům za názory a kritiky, které mi pomohly udržet nadhled nad 
danou problematikou.



 

strana
10

OBSAH
ABSTRAKT 5
KLÍČOVÁ SLOVA 5
ABSTRACT 5
KEYWORDS 5
BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 5
PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI 7
PODĚKOVÁNÍ 9
ÚVOD 13
1 VÝVOJOVÁ ANALÝZA 14
1.1 Vývoj záchrany obětí pádu laviny 14
1.2 První lavinové vyhledávače 14
1.3 rozvoj technologií vyhledávačů 15
2 TECHNICKÁ ANALÝZA  16
2.1 Komponenty 16
2.1.1 Anténa 16
2.1.2 Baterie 16
2.1.3 Displej 16
2.1.4 Ovládací prvky 16
2.1.5 Opláštění 16
2.1.6 Reproduktor 17
2.2 Druhy vyhledávačů 17
2.2.1 Čistě analogové vyhledávače 17
2.2.2 Jedno-anténové digitální vyhledávače  17
2.2.3 Více-anténové digitální vyhledávače  17
3 DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA  18
3.1 Rozdělení podle funkce 19
3.1.1 Základní 19
3.1.2 Základní více-anténové 19
3.1.3 Multifunkční 19
3.2 Jiné funkce vyhledávačů 19
3.2.1 Indikace srdeční činnosti 19
3.2.2 Grafické zobrazení polohy zasypaného 20
3.3 Jiné principy vyhledávání 20
3.4 Trh 20
3.4.1 Pieps Freeride 21
3.4.2 Pieps DSP 21
3.4.3 Ortovox Zoom+ 22
3.4.4 Ortovox S1+ 23
3.5 Shrnutí 23
4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 24
4.1 Varianta 1 25
4.2 Varianta 2 26
4.3 Varianta 3 29
4.4 Finální Varianta 32
5 TVAROVÉ (KOMPOZIČNÍ) ŘEŠENÍ 33

Obsah



 

strana
11

5.1 Velikost 33
5.2 Tvar pláště 33
5.3 Ovládání 34
5.4 Displej 34
5.5 Baterie 34
5.6 Připnutí k tělu 35
6 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 36
6.1 Grafika displeje 36
6.2 Barevnost  36
6.3 Finální barevná varianta 38
7 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 39
8 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU 40
8.1 Psychologická funkce 40
8.2 Ekonomická funkce 40
8.3 Sociální funkce 40
ZÁVĚR 41
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 42
SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ 43
SEZNAM PŘÍLOH 44

Obsah





 

strana
13

ÚVOD

S vývojem člověka se zvyšuje jeho životní úroveň. Tím se čím dál víc klade nárok na 
zábavu a aktivní život. Ve spojení s tímto požadavkem vzniká touha po adrenalinových 
zážitcích, poznání neobjevených koutů světa. Přirozenou touhou člověka je poznání  
neobjeveného, zkrocení živlů a přírodních jevů. 
Lyžování jako prostředek pro lehčí pohyb v horách pomalu přešlo do velice výrazného 
a rozšířeného sportu. Tam kde před sto lety stály pouze osamocené pastevecké chatrče 
dnes stojí obrovská centra s nejmodernějšími lanovkami a hotely. Lidé mohou díky no-
vým technologiím výroby oblečení trávit v horách čím dál více času. Zájem o horskou 
turistiku v dlouhodobém měřítku výrazně roste. 
U lyžování a snowboardigu se v posledních letech zásadně rozvíjí jízda ve volném 
terénu. Tedy mimo upravené sjezdovky. Lze to považovat za přirozený vývoj, který 
vychází ze změny lyžování na poměrně masovou zábavu. Ski-alpinismus a split-boar-
ding (výšlap a sjezd ve volném terénu) je považován za vrcholnou a tradiční disciplínu 
těchto sportů. 

Během posledních let vzrostl počet lavinových vyhledávačů na trhu, právě díky rozvo-
ji ski-alpinismu a horské turistiky. Nadále je však tato skupina produktů velice mladá 
a lze v ní stále narazit na chyby a nedokonalosti. Přesto že jde o záchranné zařízení, 
tedy zařízení spojené se situací ve které člověk bojuje o život, je tato tematika často 
velmi podceňována a vzhledem k relativně malé komunitě uživatelů (z globálního 
hlediska) je její vývoj poněkud zbrzděn. 

Osobně jsem měl v životě možnost setkat se s člověkem který byl zasypán lavinou 
a přežil právě díky vyhledávači. I z tohoto důvodu se zabývám právě vývojem lavino-
vého vyhledávače.

Úvod
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1 VÝVOJOVÁ ANALÝZA

Lavinový vyhledávač (slang. pípák) slouží k vyhledávání osob zasypaných sněhem. 
Při pohybu člověka v různých extrémních prostředích je omezena jeho bezpečnost. 
V případě pohybu v horách existuje spoustu faktorů, které mohou ohrozit lidské zdraví 
a lidský život. Lavina, neboli uvolnění a následný sesuv sněhu je velice obvyklý jev 
v horském prostředí. Prevence pádu laviny je nejúčinnější prostředek bezpečného po-
hybu v horách. Při samotném pádu a zasypání člověka lavinou se stává nejdůležitějším 
nástrojem právě vyhledávač.

 
1.1 Vývoj záchrany obětí pádu laviny
Metody vyhledávání osob zasypaných sněhem byly až do druhé poloviny 20. století 
velice omezené. Horské oddíly a záchranné služby využívali pouze 2 nástroje. Jedním 
byla tzv. “sonda”.  Dlouhá úzká tyč zabodávající se do sněhu v místě předpokládané-
ho výskytu oběti. Ve velkém počtu záchranářů se tvořili rojnice a těmito sondami se 
propichoval sníh. Dalším pomocným prvkem byl čich horských psů. Pravděpodobnost 
nalezení živého člověka byla už tak velice malá a navíc se výrazně snižovala s narůs-
tající velikostí lavinového pole. [3]

1.2 První lavinové vyhledávače
V roce 1968 vyrobil Dr. John Lawton ve společností Cornell Aeronautical Laboratory 
v Buffalu [2], první lavinový vyhledávač, který fungoval na frekvenci 2 275 kHZ. 
Převáděl rádiovou frekvenci na pípavý zvuk. Od toho slovo “pípák”. Vyhledávání pro-
bíhalo pouze sluchem. Zásadní nevýhodou tohoto systému je nefunkčnost při nepříz-
nivých podmínkách. Například špatné počasí, silný vítr atd. 

Roku 1986 stanovil ICAR (International Commission for Alpine Rescue) frekvenci 
457 kHZ jako standart pro lavinové vyhledávače. 

1.1

1.2

Obr. 1 Nebezpečí lavin v číslech, [3]  
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1.3

Následně byli vytvořeny i další mezinárodní standarty [3]:
- frekvence 457 kHz / tolerance frekvence  ±80 Hz
- 200 hodin vysílání při +10C (vevnitř oblečení)
- 1 hodina vyhledávání při −10C (v ruce)
- provoz od −20C do +45C

1.3 rozvoj technologií vyhledávačů
Doposud existoval pouze analogový vyhledávač. V tomto případě zpracování signálu 
provádí především lidský mozek. Přístroj měl pouze jednoduché nastavení hlasitosti, 
v průběhu hledání hledající zmenšoval hlasitost, jak se blížil k zasypanému. Součástí 
pípáku byli sluchátka pro lepší rozeznání hlasitosti a zamezení ovlivňování přesnosti 
vnějšími faktory, jako například větrem. Tento typ produktů je i v dnešní době stále 
používán některými záchranáři. Dá se ale říct, že velice rychle ustupuje.

Další zlom v historii lavinových vyhledávačů nastává s příchodem digitální revoluce.  
Podstata spočívá v tom, že do vyhledávacích prostředků je zapojen další lidský smysl 
a tím je zrak. Zařízení které přijímá signál ho zpracuje a místo intenzity pípání ho 
vyhodnotí a vytvoří číselnou hodnotu hodnotu. Tato hodnota je prakticky vzdálenost 
k zasypanému. Je tedy překalibrována na metrický systém a displej zobrazí záchranáři 
přesnou hodnotu vzdálenosti k zasypanému v metrech (případně v jiných měrných 
jednotkách). Audio signál stále zůstává zachován, nezvyšuje se hlasitost zvuku, ale 
zrychluje se frekvence pípání. Je tak docíleno velice intuitivního předání informací  
díky vnímání dvěma smysli.   

V roce 1997 byl ve Spojených státech uveden na trh první digitální vyhledávač tzv. 
“Tracker” [4] Tím nastal velký rozvoj technologie lavinových vyhledávačů. Digitální 
přístroje vytvářejí zcela nový postup hledání zasypaného. Zásadní je použití více antén 
a tím lepší pokrytí prostoru pomocí vysílání signálu ve třech osách (více technická 
analýza). Přidání displeje umožňuje přístroji zapojit další funkce. Jednou z nich je 
indikace více zasypaných. To v praxi znamená, že pokud přístroj zachytí v okolí více 
signálů, seřadí je od nejbližšího a potlačuje ostatní přístroje do té doby, než je první 
pípák vypnut, nebo označen (více technická analýza). 

Postupem času se začínají vyrábět vyhledávače nabízející uživatelům další funkce, 
jako například: Ukazatel číselné procentuální hodnoty nabytí baterie, ukazatel nad-
mořské výšky, teploměr, inklinometr, kompas. U nejnovějších přístrojů figuruje i pro-
pojení GPS technologie a forma grafických displejů [6], ukazujících zjednodušenou 
mapu laviniště. 

Tím se dostáváme do současnosti. Během posledních 10 let nastal obrovský rozvoj 
technologií u přístrojů velice úzce spojenými s lavinovými vyhledávači, těmi jsou 
mobilní telefony. Ačkoli se to na první pohled nezdá, tyto přístroje mají za úkol ve-
lice podobnou službu. Vysílání a přijímání signálu pomocí antén. Mobilní telefony 
prochází  velkými změnami jako je například přechod k dotykovým displejům a tím 
i zásadní změnou tvarovaní. U lavinových vyhledávačů se takové změny nedějí. Je to 
dáno především velice praktickým řešením problémů spojených s vyhledáváním obětí 
a ne příliš velkou variabilitou systému, který musí být dokonale spolehlivý a odolný. 
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2 TECHNICKÁ ANALÝZA 

Lavinový vyhledávač funguje na principu vysílání a přijímání signálu na rádiové frek-
venci 457 kHZ. Celý přístroj se tedy skládá z následujících komponentů: 

2.1 Komponenty
2.1.1 Anténa
Použití jedné, dvou, nebo tří antén. Více antén nemá smysl, protože antény vysílají 
a přijímají signál ve 3 osách XYZ, tím pokryjí celý prostor. Rádiové vlny si lze před-
stavit jako magnetické pole, kde vyhledávač zaznamená jednotlivou siločáru a po té 
vede záchranáře směrem k zasypanému. Jedna anténa se skládá z osy a cívky na ní na-
vinuté. Velikost antény určuje její dosah. Čím je anténa delší tím dále dokáže vysílat. 
Pokud chceme dosáhnout vzdálenosti okolo 40 metrů je v momentálně dostupné tech-
nologii potřeba anténa o rozměru 50 mm s průměrem 10 mm. Pro představu je to  zhru-
ba velikost baterie AA. Při vyhledávání používá zařízení všechny antény a při vysílání 
pouze jednu. U některých nových vyhledávačů proběhne komunikace mezi zařízeními 
a zasypaný vyhledávač vybere k vysílání tu anténu, která je směrově nejvhodnější.

2.1.2 Baterie
Momentálně jsou možné dvě varianty použití baterie do lavinového vyhledávače. Jed-
nou je zabudovaný akumulátor s externím napájením pomocí příslušného kabelu. Vý-
hodou této možnosti je variabilita tvaru baterie a tím teoreticky možnost logičtějšího 
uspořádání komponentů v přístroji a zmenšení objemu vyhledávače. Nevýhodou je 
jistá nespolehlivost dobíjecích baterií, zkracování životnosti. 
Další variantou, kterou momentálně používá naprostá většina zařízení, jsou tužkové 
baterie AA, nebo AAA. Obvykle se používá jedna, nebo dvě AA baterie, nebo 3 AAA.  
Nevýhodou je jistá neskladnost kulatých článků. Velikou výhodou je spolehlivost po-
užití a možnost výměny baterie bez dobíjení. Použití dobíjecích baterii není doporu-
čeno. Spotřeba baterie je velice mírná. Firma Pieps uvádí že na 1% baterie lze počítat 
s možností 24 hodin vysílání a 1 hodiny vyhledávání.  

2.1.3 Displej
Komunikace s uživatelem probíhá vizuální formou pomocí displeje. V praxi se jed-
ná o několik druhů. Od základních, kde je pomocí LED diod zobrazeno pouze číslo 
a směr, až po grafické displeje s určitým počtem pixelů. Vyvinutá technologie zmen-
šuje objem tohoto komponentu na minimum, takže je možné umístit ho i přes antény. 
Grafické displeje jsou podsvíceny aby byli použitelné ve špatných světelných podmín-
kách. 

2.1.4 Ovládací prvky
Zařízení bývá ovládáno pogumovanými tlačítky, posuvnými lištami, otočnými klouby 
a podobně. Tyto prvky jsou ze stejného materiálu, jaký je použit na kryt vyhledávače.
 
2.1.5 Opláštění
Vnitřní komponenty musí být dokonale chráněny před nárazem a vlhkostí. K tomu 
slouží plastový obal. Toto pouzdro kopíruje uspořádání vnitřních komponentů a dodá-
vá vyhledávači finální podobu. Materiál musí být velice odolný a houževnatý. Často je 

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5
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také kombinován s gumovou vrstvou, která slouží jako ochranná a zároveň protisklu-
zový materiál pro lepší držení.

2.1.6 Reproduktor
Základní reproduktor, která vydává pípavý zvuk ve zvyšující se frekvenci opakování. 
Bývá umístěn v okolí displeje. Objemově nijak výrazně nezasahuje do uspořádání 
komponentů. 

2.2 Druhy vyhledávačů
2.2.1 Čistě analogové vyhledávače
Založené na komunikaci pomocí zvuku. Zařízení přijímá vlnění o dané frekvenci, kte-
ré převádí do pípnutí slyšitelného lidskými smysly. U některých modelů je potřeba 
používat sluchátka. Novější modely jsou vybaveny LCD displejem, který má pouze 
pomocnou funkci. Produkty tohoto typu ustupují do pozadí. [3]

2.2.2 Jedno-anténové digitální vyhledávače 
Používají pouze jednu anténu, takže vyhledávají a vysílají siločáry pouze v jedné rovi-
ně. Konkrétně to znamená, že dokážou člověku předat pouze 2 typy informací. 
1. vzdálenost od zasypaného
2. orientace siločar, tedy ukáže stupeň podle kterého lze zjistit správný směr pohybu. 
(např. 1 čárka špatný směr, 3 čárky dobrý směr) [3]

2.2.3 Více-anténové digitální vyhledávače 
Dvou až tří anténové zařízení dokážou vysílat a přijímat siločáry ve 3 osách. Signál je 
kompletně zpracován přístrojem a předá člověku pouze 2 informace: 
1) Vzdálenost k cíli v dálkových jednotkách
2)Směr (pomocí šipek) 

V případě více zasypaných osob, dokáže přístroj rozeznat více signálů. Sdělí to  pomo-
cí ikony na displeji. V této situaci automaticky navádí uživatele na nejbližší cíl. Poté 
co je zajištěn, přechází na další. Zajištění probíhá buď přepnutím nalezeného pípáku 
do pozice vyhledávání, nebo k tomu slouží funkce: potlačení signálu u konkrétního 
zařízení. (pouze u složitějších modelů)

Obr. 2 displej jedno-anténového vyhledávače, Pieps [5] / tří-anténového vyhledávače, Ortovox [6] 
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3 DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA 

Lavinové vyhledávače jsou dokonalým příkladem produktů, jejichž tvar vychází z čis-
té funkčnosti. Požadavky na design vyhledávačů jsou tak striktní, že nemůže dojít 
k neodůvodněnému vybočení ze zaběhlých logických tvarů. Vizuální stránka produktů 
je často potlačena, protože vyhledávač je skrytá věc, využitelná pouze v kritických 
situacích. Dalo by se říct, že vzhled produktu je podstatný pouze z hlediska marke-
tingu a v horách už uživatel vizuální stránku produktu neocení. Tohle je však pouze 
racionální teze. Podvědomě člověk velice oceňuje vizuální stránku produktu spojenou 
s celkovým designem. Výsledný design musí na uživatele působit jako spolehlivý, 
profesionální, precizní přístroj, který v krizové situaci zachrání lidský život. 

 Vyhledávač je zařízení, jehož užíváním se člověk snaží předcházet tragédii v nebez-
pečném horském prostředí. Tento přístroj tak neustále slouží jako výstraha, upozorně-
ní, varování. Tím, že si ráno před výstupem člověk připne vysílač k tělu, sděluje sám 
sobě, že je možné, že dnes bude ve vážném ohrožení života. To ho nutí být ostraži-
tějším a zodpovědnějším. Obecně tento psychologický efekt vyvolá u uživatele větší 
respekt k horskému prostředí. Respektovat přírodní živel a předvídat pád laviny je 
nejlepší návod jak zvýšit pravděpodobnost přežití v horách o stovky procent. [3] 

3

Obr. 3 procentuální vyjádření podstaty vyhledávačů, Studie lavinových vyhledávačů, autor 

99%

Obr. 4 procentuální vyjádření podstaty vyhledávačů, Studie lavinových vyhledávačů, autor 

1%
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3.1 Rozdělení podle funkce
Podle potřeb uživatele a využití pípáku je můžeme dělit na [10]:

3.1.1 Základní
Většinou jedno-anténové jednoduché přístroje se základními funkcemi (vysílání / hle-
dání +jednoduchá indikace více zasypaných). Mezi tyto vyhledávače lze zapojit i ana-
logové vysílače. Výhodou těchto zařízení je malá velikost a především lepší cena. 
Nevýhodou je menší dosah signálu, těžší způsob vyhledávaní, častá problematika ori-
entace antén dvou zařízení (nezachycení signálu, přeskakování vzdálenosti). Mezi uži-
vatele těchto pípáků patří především ski-alpinisté a turisti, kteří tráví v horách zhruba 
1-2 měsíce v roce.

3.1.2 Základní více-anténové
Nejčastěji tří-anténové zařízení. Funkce vysílaní / hledání + jednoduchá indikace více 
zasypaných (stejné jako u základních). Vyhledávače mají díky 3 anténám větší objem 
a hmotnost, eliminují však chyby při vyhledávání extrémně zjednoduší systém vyhle-
dávání. Tím se snižuje čas při záchraně v řádech minut. Mezi uživatele patří stejná 
skupina jako u základních vyhledávačů, cena je však vyšší.

3.1.3 Multifunkční
Další skupinu tvoří tří-anténvé vyhledávače se zaměřením na záchranu více zasypaných 
osob najednou. Podstatnou funkcí kterou mají navíc je tzv. označování jednotlivých 
vyhledávačů. Celý proces funguje tak, že zařízení naskenuje jednotlivé vzdálenostní 
okruhy, zobrazí počet zasypaných v 10, 20 a 50 metrech. Poté vede k nejbližšímu 
zasypanému. Po jeho nalezení a určení místa pomocí sondy, se pomocí tlačítka na 
vyhledávači signál daného vysílače utlumí. Vyhledávač ho tedy ignoruje a pokračuje 
k dalšímu nejbližšímu zasypanému. U některých modelů je možné mezi jednotlivými 
signálu přepínat a vybrat tak který vyhledáme první.

Celý význam této funkce je užitečný v případě velké skupiny, kdy jeden určí polohu 
zasypaných a další členové je vyprošťují. Mezi další funkce které se objevují u vyhle-
dávačů tohoto typu patří ukazatel nadmořské výšky a teploty, kompas, procentuální 
a časová výdrž baterie. Tyto funkce slouží k prevenci pádu laviny.  Cílovou skupinou 
tohoto vyhledávače jsou profesionálové z horských služeb a záchranáři. 

3.2 Jiné funkce vyhledávačů

3.2.1 Indikace srdeční činnosti
U některých zařízení je možné přenášet na další přístroje informaci o zdravotním stavu 
zasypaného. To umožňuje lepší rozhodování při výběru pořadí záchrany obětí při více 
zasypaných. Pravidlo pro tyto situace je: Nejdříve zachraňujeme ty obětí, které mají 
největší šanci na přežití. Indikace srdeční činnosti je však zobrazována pouze na zaří-
zeních pro to určené. Velice negativně je tedy vnímána situace, kdy má spolupracovat 
s jinými pípáky. U takových se srdeční činnost nezobrazuje. Podle tohoto systému by 
tedy měli být v situaci života a smrti upřednostněny pípáky určité značky.  Systém by 
mohl lépe fungovat pouze v případě, že se integruje do všech zařízení. [3]

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

3.2.1
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3.2.2 Grafické zobrazení polohy zasypaného
Nejnovější vyhledávače s podrobnějším grafickém displejem dokážou vytvořit něco 
jako jednoduchou mapu, na které jsou označeny polohy obětí. Fungují ale na stejném 
principu, tedy vyhledávání pomocí rádiové frekvence. 
Konkrétně to znamená, že přístroj nemá žádnou funkci pro přímou lokalizaci zasypa-
ného, pouze to simuluje a vytváří tak jednodušší a intuitivnější pocit pro záchranáře.
Nevýhodou je větší nárok na výdrž baterie. 

3.3 Jiné principy vyhledávání

Ideální podmínky vyhledávání by byli takové, u kterých by vyhledávač okamžitě a bez 
chyb zobrazil mapu s bodem ke kterému musíme dojít a začít kopat. Tuto technologii 
poměrně lehce nabízí Global Positioning System (GPS).  
GPS využívá signálu z družic a dokáže určit polohu kdekoli na zeměkouli pomocí sou-
řadnic. Konkrétně je poloha zaznamenána pomocí změření doby za kterou doletí sig-
nál z daného místa do 4 různých družic. Ty ho graficky zpracují a vytvoří souřadnici. 
Udávaná přesnost je 10 m. Lze jí ještě zlepšit až do řádu cm.

Důvod proč se GPS u lavinových vyhledávačů nepoužívá je dosavadní nedokonalost 
tohoto systému. Časté rušení externími elementy. Závislost funkce na příznivém pro-
středí. To způsobuje problém s odrážením signálu a rušení signálu pohořími, umístě-
ním v údolí atd. 

Pokud se vyhledávání řeší pomocí rádiové frekvence, kompletní proces probíhá přímo 
v místě. (jedno zařízení vysílá, druhé přijímá). Pokud by se používal systém GPS, pro-
ces se odehrává na úrovni vesmírných délek a předávání informací mezi družicemi. 
Tím je člověk závislý na systému, který nemůže sám ovlivnit. 
Obecně lze zatím GPS systém klasifikovat jako nespolehlivý pro řešení problému spo-
jeného s otázkou života a smrti. Můžeme předpokládat, že v budoucnu se tento systém 
velice zpřesní. Použití pro lavinové vyhledávače bude možné, pouze při naprosté spo-
lehlivosti. Chyba, nebo selhání systému v tomto případě je nepřípustné. 

3.4 Trh
V dnešní době vyrábí lavinové vyhledávače 5 společností a nabízejí na trh dohromady 
14 produktů.

Obr. 5 tabulka informací , autor 

3.2.2

3.3

3.4
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Z produktů, které momentálně trh nabízí jsem vybral následující čtyři a vytvořil po-
drobnější analýzu. Produkty jsem volil podle poptávky zákazníků, ohlasu veřejnosti 
a vlastní intuice.  

3.4.1 Pieps Freeride
Jedno-anténový vyhledávač. Cenově nejnižší varianta od firmy Pieps. Velice příjem-
ný ergonomicky vyhovující tvar. Intuitivně navádí uživatele ke směru držení, má po-
gumované, protiskluzové okraje. Ovládání dvěma přepínači. První ON/OFF, druhý 
SEND/SEARCH. V OFF stavu je pípák v nepřirozené pozici. Napájení pomocí jedné 
tužkové baterie AA. [5]
 
pozitiva: velikost, hmotnost, cenová dostupnost, vzhled
negativa:  nespolehlivost, obtížnost vyhledávání, nepřirozená pozice OFF

3.4.2 Pieps DSP
Nejvýraznější produkt na trhu v Evropě, vlajková loď firmy Pieps. Nejlépe hodnocený 
přístroj z hlediska funkčnosti. Ergonomicky nevyhovující tvar vzhledem k velikosti 
a rozložení objemu. Displej ve tvaru šipky napovídá směr držení. Ovládání pomocí 
lišty, kde je přirozená pozice pouze SEND. Při ostatních pozicích lišta přečnívá. Posuv 
lišty je možný pouze při stlačení pojistky. [5]

pozitiva: spolehlivost, funkčnost
negativa: neergonomický tvar, vzhled, velikost, nepřirozená pozice OFF

Obr. 6 Pieps Freeride, [5] 

3.4.1

3.4.2
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3.4.3 Ortovox Zoom+
Nejjednodušší provedení tří-anténového vyhledávače. Velice příjemné tvarování pro 
úchop i připnutí k tělu. Přepnutí do SEARCH módu probíhá dvěma rukama, to za-
braňuje náhodnému přepnutí. Jednoduše působící vizuál. Tlačítko ON/OFF na zadní 
straně. [6]

pozitiva: Jednoduchost, spolehlivost, funkčnost, ergonomický tvar
negativa: zapojení tlačítka ON/OFF, tvar intuitivně neudává směr

Obr. 7 Pieps DSP, [5] 

Obr. 8 Ortovox Zoom+, [6] 

3.4.3
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3.4.4 Ortovox S1+
Revoluční návrh připomínající starý skládací mobilní telefon. Přístroj obsahuj jed-
nu anténu a spojuje ji s grafickým displejem. Tím je přesnost větší než u klasických 
jedno-anténových přístrojů,  není však stále srovnatelná se zařízeními používajícími 
více antén. Jednoznačnou výhodou je velice jasné a intuitivní přepnutí mezi SEND/
SEARCH módem. Provádí se otevřením přístroje a zobrazením displeje. To má tu vý-
hodu, že při vysílání je displej chráněn.[6]

pozitiva: intuitivní ovládání
negativa: vzhled, neergonomický tvar

3.5 Shrnutí
Vzhledem k podmínkám, které nastanou při pádu laviny a zasypání člověka (viz. ana-
lýza), nepovažuji jedno-anténový vyhledávač za vhodný. Jeho dosavadní zařazení na 
trh, je způsobeno tím, že někteří uživatelé volí kompromis a kladou velký důraz na 
velikost zařízení. Tento vyhledávač vysílá stejně jako ostatní více-anténová zařízení, 
systém přijímání signálu je ovšem nespolehlivý. Tím se dostáváme do situace kdy 
za použití tohoto vyhledávače je jeho uživatel v bezpečí, větší nebezpečí však hrozí 
ostatním členům výpravy. 

Více-anténové vyhledávače jsou často uváděny na trh jako profesionální produkty 
s velkým množstvím funkcí. To vypadá jako by se výrobci specializovali na skupinu 
záchranářů a horských vůdců. 
Mezerou na trhu se stává pomezí těchto dvou produktů. Tím je naprosto spolehlivý 
vyhledávač, pouze s nezbytným množstvím funkcí a jednoduchou ovladatelností. 

Cílem této práce je vytvořit tří-anténový lavinový vyhledávač kombinující spolehli-
vost s jednoduchostí

Obr. 9 Ortovox S1+, [6] 

3.4.4

3.5
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU
Při řešení problému spojeného s designem lze postupovat několika různými cestami. 
Nejprve je třeba si ujasnit požadavky uživatele a samotnou podstatu lavinového vyhle-
dávače. Jak jsem uvedl v designereské analýze, v 99% času je vyhledávač zařízením, 
o kterém by v ideálním případě uživatel neměl vůbec vědět. V 1% času se pak vyhle-
dávač musí stát kompaktní a dokonalou věcí, která zachrání život. Tyto dvě fáze budu 
nadále označovat pouze jako SEND a SEARCH mód.

V SEND módu musí být přístroj bezpečně připnut k tělu. Ideální by byla co nejmenší 
velikost a hmotnost. Zařízení musí být odolné vůči nárazu a vlhkosti. 

V SEARCH módu je ideální zařízení, které svým objemem a hmotností dokonale sed-
ne do dlaně a jednoduchým, naprosto spolehlivým systémem navede uživatele k za-
sypané oběti. 

Podstatou funkčnosti vyhledávače je skloubení těchto dvou módů a splnění všech je-
jich požadavků zároveň. Jednotlivé variantní studie vycházejí z upřednostnění jedno-
ho požadavku před jiným. Hledaným řešením je vždy co nejefektivnější kompromis. 
Při designu zařízení jako je lavinový vyhledávač lze postupovat několika cestami. Vy-
členit si jednotlivé požadavky a poté z nich vycházet a dále se odvíjet.

Jednotlivé příklady designérských postupů + popis:

Technologický postup
Stavění zevnitř. První skica řeší vnitřní technologické rozložení a z něj dále designér 
vychází. Výsledkem je přiznání technologie a tím její zdůraznění.

Objemový ergonomický postup
Stavění z venku. Vychází z lidského těla, snaží se dokonale přizpůsobit lidským rozmě-
rům a fyziologii člověka. První skica vychází z lidských rozměrů a kontaktu s tělem. 

Ovládací prvky jako dominanta
Design se odvíjí z ovládání. Vzhled a funkčnost ovládání je vytvořena jako první po-
žadavek a od něj se odvíjí další parametry. 

Logika problému / Experimentální design
Nalezení nové technologie, nové cesty založené na logice použití a potřeby přístroje. 
Při tomto postupu je vyžadován velký nadhled, představivost a vize budoucích tech-
nologií. 

Při návrhu vyhledávače jsem prošel těmito postupy. Pípák je velice specifický dvěma 
odlišnými módy SEND a SEARCH. Proto jsem tyto postupy aplikoval přímo na jeden 
a druhý mód zvlášť. 
V SEND módu je kladen velký důraz na upnutí a objem, jde  o přímý kontakt s tělem. 
Nabízejí se dva postupy: Technologický postup kvůli redukci objemu a hmotnosti. 
Nebo Ergonomický postup kvůli dokonalému přilnutí k tělu.
V SEARCH módu je nejdůležitější intuitivní a jednoduché použití proto se nabízí po-
stup vycházející z ovládaní. 

4
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4.14.1 Varianta 1
Návrh vychází z technologického a ergonomického postupu. 
Technologie vyhledávače založená na třech anténách v 3 různých osách (x, y, z). Nej-
větším problémem bývá umístění dlouhé antény (anténa X) a střední antény (anténa 
Y) do přístroje při zachování malého objemu přístroje. Objem je tvarován tak, že po-
skytne dostatečnou délku vnitřního prostoru pro antény. Anténa X je umístěna v pravé 
části kde vzniká tento podlouhlý prostor. Anténa Y je zasazena do spodní části kde je 
vytvořen prostor nabytím objemu do hloubky přístroje. Anténa Z je umístěna do jejich 
sevření. Ve spodní části vzniká ještě prosto pro tužkovou baterii.
Ergonomie přístroje je založena na prohnutí a lepší přilnavosti k povrchu těla. Dále je 
přístroj tvarován tak, aby se jeho boční hrany sbíhali a intuitivně ukázali směr držení 
a používání. Ovládání by mohlo být řešeno pomocí kruhového tlačítka s pojistkou. 
Displej by zobrazoval pouze šipku a vzdálenost.  

Tvarově je tato varianta velice logická. Hlavní důvod proč jsem se od ní odklonil je  
ten, že se příliš neliší od stávajících produktů na trhu. Vymezuje se pouze jiným tvarem 
těla a částečnou redukcí objemu. 

Obr. 10 Skica první varianty, autor 

Obr. 11 Objemový model první varianty, autor
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4.2 Varianta 2
Další varianta vychází opět ze skloubení dvou přístupů. První je ergonomické řešení 
objemu při uvážení způsobu připnutí vyhledávače k tělu. Obecně je připnutí u většiny 
těchto produktů na trhu řešeno následovně:
Součástí sady lavinového vyhledávače je popruh s kapsou. Popruh se skládá z opasko-
vého a ramenního pásu. Tím je zajištěna jistá bezpečnost upnutí a znemožněna ztráta 
zařízení. Kapsa, do které je umístěn vyhledávač, je situována do místa kde nejméně 
zavazí a nebraní jakémukoliv pohybu uživatele. To je ve většině případů pod žebra do 
oblasti šikmých břišních svalů na levou část těla. 

U tohoto návrhu jsem začal hledat tvar přístroje, který by co nejpohodlněji zapadl do  
této oblasti lidského těla. Pro mód SEND by byl ideální čistě organický zakulacený 
tvar, který by dokonale sedl do podžeberní jamky a jehož hrana by při ohýbaní netla-
čila uživatele do břicha. 
Z hmotových studií a sádrových koncepčních modelů jsem vyšel se závěrem že ideální 
je zakulacený tvar, který kopíruje opaskový popruh a jeho horní hrana alespoň názna-
kem kopíruje žeberní koš. 

Obr. 12 Připnutí vyhledávače 3+, 
Ortovox Obr. 13 Připnutí vyhledávače DSP, Pieps

Obr. 14 Hmotová studie ergonomie, porovnání s vyhledávačem Pieps DSP, autor  

4.2
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U druhé varianty tedy vycházím z objemu který jsem uznal za nejvhodnější pro upev-
nění na tělo. Tento objem postupně modifikuji tak aby vyhovoval dalším požadavkům. 
Velikost je přizpůsobena tak aby se do zařízení vešly antény požadovaných délek. Tvar 
je přizpůsoben pohodlnému držení a zúžení jednoho konce naznačuje směr úchopu.
Vzniká tak objem který má zaoblené hrany a rozšiřuje svoji tloušťku směrem ke středu 
a prostřední části je zlomený. Tento zlom velice dobře funguje jako náznak kopírování  
spodní části žeber a výborně tak přilne k tělu.

Je třeba si uvědomit, tímto tvarem řešíme ideální objem především pro polohu SEND.  
Poloha SEARCH nemá v tomto případě tak zásadní požadavky na ergonomii. Lze říct, 
že pokud by se zařízení vůbec nepřipínalo k tělu a uživatel by ho měl třeba v batohu, 
byl by naprosto dostačující jednoduchý geometrický tvar pasující do dlaně. 

Dalším zásadní problematikou lavinového vyhledávače je ovládání. Zpravidla jsou 
u vyhledávačů, kterými se zabývám pouze tři podstatné pozice ovladače.
Pozice OFF - tvar by měl být kompaktní a lehce uložitelný. Měl by předcházet samo-
volnému spuštění.
Pozice SEND - velice kompaktní a dokonale ergonomický tvar. Tato pozice by měla 
být pro přístroj naprosto přirozená. 
Pozice SEARCH - pozice přirozená pro uchopení v dlani. Požadavek na rychlé pře-
pnutí zpět do polohy SEND pro případ pádu další laviny v laviništi. 

Tyto tři módy jsou často řešeny posuvnou lištou s třemi polohami, případně kruhovým 
rotačním tlačítkem. Manipulace s těmito ovládacími prvky je velice náročná. Přede-
vším proto, že uživatel je kvůli extrémním podmínkám nucen mít i v průběhu hledání 
nasazené zimní rukavice. Vzniká tedy myšlenka, která by ovládací prvky chápala jako     
celo-objemové variace. Ovládání je tak jednodušší a za správného použití i intuitiv-
nější. Přístrojem který tento typ ovládání využívá je vyhledávač Ortovox S1+ (str. 22)  
[6]. Zde jsou dvě polohy rozlišeny zavřením a otevřením přístroje. Poloha vypnutí 
a zapnutí je ovládána dalším přidaným tlačítkem. 

Obr. 15 Ergonomický test připnutí k tělu, autor
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Tvar mojí druhé varianty vychází z polohy SEARCH. V této poloze má pípák geomet-
rický objem vyhovující držení a ukazující směr. Do módu SEND a jemu vyhovujícímu 
objemu se tvarově dostaneme pouze tak, že první objem rozpůlíme šikmým řezem 
a jednu část rotujeme kolem středové osy. Tím vznikne lomený tvar, který chceme. 

Vzhledem k tomu, že osu lze vytvořit právě hlavní středovou anténou, je možné tento 
rotační pohyb přístroji ponechat. Tím vzniká příležitost pro zapojení ovládacích prvků. 
Přepínání mezi SEND/SEARCH módem probíhá otočením jedné z částí o 180°. Toto 
ovládání je dokonale intuitivní a zapadá téměř do všech požadavků lavinového vyhle-
dávače. 

Velice logicky působí tento typ ovládání na psychologii člověka, který při pádu laviny 
a náročné situaci uvede vyhledávač do provozu tak, že srovná jeho geometrii. Tím 
podvědomě i sám sebe koncentruje a soustředí na jediný cíl.  

Technický je ovládání přístroje možné pouze se zapojením pojistky. Ta by fungovala 
na principu vytažení a jedné části směrem od druhé. Do zpětné polohy by se vracela 
automaticky pomocí předpětí pružiny. Části by bylo možné rotovat pouze po vyta-
žení a tím by se zamezilo samovolnému přepnutí. Hlavně by ale byla zajištěna větší 
pevnost vyhledávače. Rozpůlením přístroje totiž vzniká obrovská náchylnost na jeho 
zlomení v místě řezu. Pojistka by mohla fungovat jednoduše a efektivně. Způsobuje 

Obr. 16 Skica druhé varianty / rozložení antén + rotační ovládání, autor
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ale to, že vyhledávač je ovladatelný pouze při uchopení dvěma rukama a přepínání 
jednotlivých módů vyžaduje relativně složitý pohyb. U přepnutí do módu SEARCH 
je systém naprosto dostačující, při změně polohy zpět do SEND je ale požadováno 
přepnutí jednou rukou v rychlosti do tří sekund. Tento požadavek varianta 2 nesplňuje.

Dalším problémem druhé varianty je pozice OFF. Rotační ovládaní má pouze 2 polo-
hy. Třetí polohu nelze zapojit a proto připadají v úvahu pouze další dvě varianty. Prv-
ní, takzvané nastartování přístroje, pootočením jednoho dílu v protisměru normálního 
pohybu a okamžitým vrácením zpět do polohy SEND. Tato varianta by byla závislá na 
indikaci zapnutí na displeji přístroje a nebylo by na první pohled zřejmé, zda je přístroj 
zapnutý. Pravděpodobně by bylo i velice složité zapojení technologie, která tento způ-
sob ovládání povoluje. Tím by se velice zvýšila cena výroby. 
Druhá varianta ovládání by byla zapojení tlačítka ON/OFF. Tím přístroj s rotačním 
ovládáním ztrácí logiku a ovládání se odkloní na jinou cestu. Je tak potlačena potřebná 
funkčnost vyhledávače a tím tento návrh přichází o svoji podstatu.  

Hlavní důvod proč se cestou druhé varianty nebudu dále ubírat je velká náchylnost na 
zlomení. To i přes zapojení vysouvací pojistky. Tento návrh nedodržuje základní poža-
davek na lavinový vyhledávač a tím je odolnost vůči nárazu a vnějším silám. 

4.3 Varianta 3
V průběhu druhé varianty jsem zjistil zásadní poznatky, které budu využívat až do 
finální verze návrhu. 
Velice významná je volba postupu navrhování. Z poloh ve kterých lavinový vyhle-
dávač pracuje mě přijde zásadní právě poloha SEND. Ne proto, že by byla pozice 
SEARCH méně důležitá. Pouze z důvodu, že aktuální výrobci lavinových vyhledáva-
čů se na tuto část zaměřují méně, z mého pohledu nedostatečně. Jde o natvarování pří-

Obr. 17 Koncepční model druhé varianty, autor

4.3
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stroje tak, aby v pozici kdy vysílá a je připnutý k tělu, co nejméně uživatele obtěžoval. 
Náznak můžeme pozorovat například u vyhledávače Pieps DSP (obr. 7) [5] který je 
mírně prohnutý aby kopíroval tělo. Takovýchto tvarových úprav ale nenajdeme moc. 
Tím jsou vyhledávače stále nepohodlnou výbavou. Z tohoto důvodu považuji za zá-
sadní tento požadavek do mého návrhu zapojit a volím postup navrhování  zaměřený 
na ergonomii. Vycházím tedy z objemu který dokonale sedne na lidské tělo a v pozici 
SEND nebude uživatele nijak omezovat.   

Pomocí koncepčních sádrových modelů jsem zjistil tvar který nejlépe pasuje na tělo do 
míst běžného uložení vyhledávače (str. 27).

Další možností jak ještě lépe přilnout tvar k tělu je prohnout nejen jeho vrchní hranu, 
ale i celou jeho plochu, která je v kontaktu s tělem. Tato cesta je dokonale ergonomic-
ky fungující, dostává se ale do konfliktu s technologickým postupem. V tom je třeba 
vycházet z vnitřního uspořádání komponentů, těmi jsou tři antény ve tvaru válce o dél-
kách 80 mm, 50 mm a 20 mm. Dále tužková baterie také ve tvaru válce. Proto se na-
bízí vnější tvarování přístroje spíš geometrické pro lepší uložení komponentů. Antény 
musejí být ve třech osách, nemusejí však být v jedné rovině. Tím získáváme velikou 
variabilitu uložení, která nám dovoluje s mírně zahnutým tvarem pracovat. 

Pokud vycházíme z dlouhé antény je jasné že prohnutí přístroje nemůže být čistě kruž-
nicové. Stejně jako u čelního pohledu na vyhledávač, je i u bočního pohledu zvolen 
jakýsi zlom objemu. Ten tak propojuje organickou tvarovost přístroje a dovoluje za-
pojení geometrických prvků. Tím předchází přílišné organičnosti, která by měla nega-
tivní psychologický efekt. Zároveň vytváří vhodný prostor pro uložení nejdelší antény. 

Dominantou třetí varianty se stává zlom objemu v další ose. Tento tvar velice dobře 
zapadá i požadavků pro mód vyhledávání. Zlom umožňuje příjemnější držení, díky 
kterému má uživatel zápěstí v přirozenější pozici i při dohledávání zasypaného v po-
sledních   metrech. V této pozici je člověk snížený a snaží se pohybovat vyhledávačem 
co nejblíž povrchu země a zároveň stále pozorovat displej. 

Obr. 18 Studie objemu / zlomení tvaru, autor
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Dalším zlomovým nápadem u varianty 3 je ovládání. Jak jsem již zmínil vyhledávač 
funguje v módech OFF/ SEND/ SEARCH. V průběhu skicování jsem se snažil dojít 
ke sjednocení těchto tří módů do jednoho ovládacího prvku. Sytém ovládání se tak 
zásadně zjednoduší a zpřístupní uživateli. 
 
Z počátku jsem vycházel z plošných tlačítek a posuvných lišt, které, jak jsem zjistil, 
nejsou příliš vhodné pro manipulaci v rukavicích. Tento problém řeší rotační ovládání. 
Do objemu je vsazeno tlačítko ukotvené v jeho rotačním středu. Tím vznikají dvě při-
rozené polohy. Jedna tato poloha představuje OFF, druhá, otočená o 180°, vysílá. Tedy 
SEND. Cílem tohoto tlačítka je jasně znázornit rozdíl mezi těmito dvěma módy bez 
použití displeje a jasně sdělit informaci zda je vyhledávač zapnutý. Toho bude docíle-
no grafikou na povrchu a zároveň barevným provedením tlačítka. 

Obr. 19 Koncepční model varianty 3, autor

Obr. 20 Skici ovládacích prvků, autor
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Zbývá pozice SEARCH. Ta má jediný požadavek, a tím je rychlé přepnutí zpět do 
SEND pozice. SEARCH mód je zapnutý pouze když je přístroj v ruce uživatele. Není 
tak nutné zamezovat náhodnému přepnutí a není třeba počítat s nárazy a větším ohro-
žením přístroje. Do vyhledávacího módu se přístroj přepne vytažením tlačítka. Podob-
ně jak jsme zvyklí na ovládání nastavení času u ručičkových hodinek. Přístroj se musí 
chytit do obou rukou. Tím je zamezeno náhodnému přepnutí. Zpět do SEND pozice 
se uživatel vrátí pouze jednoduchým zamáčknutím tlačítka zpět do přirozené pozice 
(obr.23).

4.4 Finální Varianta
Poslední varianta vychází ve velké míře z varianty 3. Je pouze detailně tvarově uprave-
na techničtější tvar a přidává funkční prvky které zdokonalí použití přístroje. 
Jedním z procesů je odstranění ochranného pouzdra a zapojení poutek pro přímé upnu-
tí na popruh. Varianta řeší použití displeje a sdělování informací uživateli. Velkou 
změnu na vizuální stránce produktu způsobí zapojení pogumovaných hran pro lepší 
držení i lepší ochranu vyhledávače.

Obr. 21 Varianta 3 vizualizace tvaru, autor

4.4

Obr. 22 První skica s náznakem finální varianty, autor
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5 TVAROVÉ (KOMPOZIČNÍ) ŘEŠENÍ

Návrh lavinového vyhledávače vychází z jeho funkce a situace ve které je používán. 
Jedná se o čistě technickou pomůcku pro záchranu lidského života. Jeho tvar musí 
vycházet z logiky a praxe. Postup navrhování je pouze logické uspořádání požadavků 
a upřednostňování jednoho před druhým. V průběhu vytváření produktu vzniká kom-
promis. Ten by se po celou dobu měl snažit vznikat s ohledem na co nejmenší omezení 
kvality jednotlivých stránek produktu. 

5.1 Velikost
Objem tvaru vychází ze dvou kritérii. Prvním je technologie a uložení vnitřních kom-
ponentů. Obecně platí, že v ekonomických možnostech produktu je velikost antén 
přímo úměrná s dosahem vysílání přístroje. Navrhovaný vyhledávač by měl fungovat 
ve standardním rozsahu a tudíž používá vnitřní technologické komponenty stejné ve-
likosti jako ostatní produkty na trhu. 

Velkou roli hraje uspořádání komponentů. Pokud by jsme chtěli být co nejúspornější 
a objemnost zařízení by byla stoprocentní prioritou. Tvar by byl zcela jistě geometric-
ký a kopíroval by jednotlivé válce ve třech osách (tři antény a baterii AA). Naprosté 
redukce objemu zařízení by jsme dosáhli rotační anténou v ose (y), která by při vysí-
lání byla uložena rovnoběžně s osou (x). Při vysílání se tato anténa vyklopí rotací o 90 
stupňů a zařízení tak vyhledává ve třech osách. [X]
Pokud by byli antény uloženy standardně dostáváme jasně dané parametry. Šířku, dél-
ku a hloubku přístroje určuje rozměr antén. Nejefektivnější obal těchto antén z hledis-
ka redukce objemu je kvádr určený těmito rozměry. 

Další kritérium, které určuje velikost přístroje je ergonomie. Řádově se velice dobře 
shoduje s požadavky technologie. Zařízení je potřeba upnout k tělu a zároveň poho-
dlně držet v ruce. Tím se dostáváme do řádu centimetrů vycházejícího z lidské dlaně.  

Nejvýraznější roli v mém návrhu hraje požadavek na pohodlné upnutí k tělu. Řešení 
spočívá v pricipu přidání hmoty za účelem ergonomického uložení. Objem se mírně 
roztáhne do délky a tím je možné ho tvarovat do požadovaného uskupení. Mojí tezí 
tedy je: Lepší větší objem lépe tvarově řešený, než menší objem na úkor ergonomie. 
Objem je nutno redukovat na minimum, pouze při zachování jiných ergonomických 
požadavků.

5.2 Tvar pláště
Pokud by jsme znovu uvažovali čistě technicky, plášť by pouze kopíroval tvar vnitř-
ních komponentů. To nabourává hned dvě potřebné podmínky. První je ergonomická 
a druhá estetická. Znovu se dostáváme do fáze kdy uměle přidáváme objem za účelem  
lepší ergonomie. Lze to přirovnat k například k problematice skládacího kapesního 
nože. Pokud by byl nůž pouze železný a techniky zpracovaný, jeho madlo by mělo 
ostré hrany a špatně by se používal. Přidáním plastového materiálu a malým zvětšením 
objemu nože je nůž daleko praktičtější a lépe se s ním pracuje. 
Tvarování pláště vychází přesně z této myšlenky a snaží se co nejlépe vyhovovat 
upnutí k tělu. 

5
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5.2
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Dalším požadavkem je vizuální stránka vyhledávače. Ergonomie v našem případě říká, 
že ideální je organický tvar. Ten lépe sedne k tělu. V pozici držení přístroje v dlani je 
požadavek neutrální. Estetická a psychologická stránka směřuje spíše ke geometric-
kému tvarování. Hlavním důvodem je fakt že organické tvarování je často spojováno 
s dětskými hračkami a ubírá tak produktu na profesionalitě. Vzhled lavinového vyhle-
dávače musí klást velký důraz na psychologii člověka právě proto, že situace ve které 
se přístroj používá je velice nátlaková a nebezpečná. 

Výsledný tvar volí kompromis mezi zaoblením a ostrou hranou. Objem vychází z ku-
latého tvarování, přesto jsou zapojeny jemné hrany. Ty dodávají předmětu dojem přes-
nosti a lépe určují formu celého pláště. 

5.3 Ovládání
Ovládání přístroje je prováděno pouze jedním prvkem. Tím je, tak jak je to popsáno 
u třetí alternativní varianty, rotační tlačítko umístěné na hraně přístroje. Velice podstat-
ná je grafická úprava povrchu. Vyhledávač je z každé strany jinak barevný. Tím že tla-
čítko rotuje o 180° je na první pohled vidět zda je v klidové fázi OFF, tak že jsou stejné 
bravy u sebe. Nebo jsou barvy silně kontrastující a nesedí k sobě a tím je vyhledávač 
v činné fázi SEND. SEARCH mód je aktivován pomocí vytažení tlačítka (str. 32).

5.4 Displej
Komunikace s uživatelem proběhne vizuálně pomocí displeje. Ten je navržen tak aby 
co nejméně narušil tvar a proto nejsou zobrazeny jeho okraje. Je uložen pod vnější 
vrstvou, kterou jsou prosvíceny ven potřebné informace.
Displej bude pracovat ve dvou módech. Ve vysílacím pouze zobrazí číselnou informa-
ci , která bude určovat procento vybytí baterie. Ve vyhledávacím módu bude zobrazo-
vat číslo, které určí vzdálenost zasypaného v metrech, a šipku určující směr postupu 
(obr. 26). Navigace a intuitivnost hledání bude ještě podpořena pípavým zvukem se 
zvyšující se frekvencí. Malý reproduktor bude umístěn v horní části vyhledávače. 

5.5 Baterie
Přístroj bude fungovat na jedné tužkové baterii AA. Ta bude uložena v nejspodnější 
části. V levé pogumované části je otvor na odklopení a výměnu baterie. 

Obr. 23 Detail ovládacího tlačítka, autor Obr. 24 Manuál ovládacího tlačítka, 
autor

5.3

5.4

5.5
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5.6 Připnutí k tělu
Design lavinového vyhledávače řeší i uchycení na těle. V tomto případě je zásadní 
myšlenka zjednodušení připnutí a odstranění kapsy do které je pípák obvykle vkládán. 
Tato kapsa je zbytečná a slouží nelogicky jako další obal obalu. 
Upnutí probíhá pomocí dvou popruhů. Jeden vede kolem pasu a druhý přes rameno ko-
lem krku. Vyhledávač je připnutý pod žebry na opaskovém pásu. Pouzdro je nahrazeno 
dvěma otvory přímo na vyhledávači, kterými je provlečen popruh. V přechodu do fáze 
SEARCH je odepnuta přezka opaskového popruhu, ke které se vytáhne vyhledávač. 
Ten tak zůstává připojen na popruh který vede přes pravé rameno a pod levou paží. 

Obr. 25 Demonstrace připnutí k tělu, autor

Obr. 26 Detail displeje a ovládání, autor

5.6
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6 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ

6.1 Grafika displeje
Sdělovací grafika na displeji musí působit co nejčitelněji bez jakýchkoliv jiných poža-
davků. Účelem je co nejkontrastněji sdělit jednoduchou informaci. 

6.2 Barevnost 
Barevné provedení mění zásadně celkový vzhled přístroje. Vyhledávač by měl působit 
vážně a profesionálně. Zároveň musí sdělit uživateli jednoduchost použití. Prostředí 
ve kterém se vyhledávač používá jasně určuje které barvy nelze použít. Jsou to veškeré 
světlé odstíny od bílé po jakékoliv lehké barevné nádechy. V prostředí sněhu by byl 
takto barevný přístroj náchylný na ztrátu. 

Obr. 27 Grafické řešení displeje, autor

Obr. 28 Studie barevné varianty / použití komplementárních barev, autor

6
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Jedná se o záchranářský přístroj a proto se velice nabízí použití červené barvy. V dneš-
ní době už se oblečení i vybavení záchranných týmů a horských služeb neupíná na 
jedinou barevnost. Výběr červené barvy tak není omezující. 
Firma Pieps používá na všechny svoje výrobky sytě žlutou barvu v kombinaci se svět-
le šedou. Tím je vyloučena i tato barevná kombinace, protože zásadním marketingo-
vým postupem je odlišení od ostatních výrobků na trhu. 

Přístroj je vymezen tím že kvůli funkci ovladače je každá jeho strana odlišena jinou 
barvou. Dále je zapojeno pogumování, které by mělo být také odlišeno od plastového 
materiálu. Tím se dostáváme do situace kde je za potřebí tří barev. 
Vzhledem k vyloučení bílé barvy je zřejmé že displej bude pracovat v inverzní ba-
revnosti. Na tmavém pozadí bude zobrazovat světlé informace. Proto vycházíme ze 
základní barvy přední strany přístroje, která bude tmavá. Druhá strana přístroje musí 
být s touto barvou v co největším kontrastu. Hledaná barva se musí co nejlépe vizuálně 
odlišit od černé a zároveň od bílé barvy. Tím pádem se nabízejí reflexní barvy, žlutá, 
zelená a oranžová. Z těchto kombinací považuji za nejvhodnější žlutou, neboli žluto-
zelenou reflexní barvu. 

Obr. 29 Barevné varianty / reflexní barvy + vizuální styl prezentace, autor



Barevné a grafické řešení

strana
38

6.3 Finální barevná varianta
Jako finální barevnou variantu jsem zvolil kombinaci černé barvy pro přední část, tma-
vě šedé na pogumování hran a reflexní žluté na zadní část krytu. 

Obr. 30 Finální varianta, autor

6.3
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7 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Lavinový vyhledávač se skládá z těchto vnitřních komponentů: anténa 80 mm, anténa  
50 mm, anténa 20 mm, tužková baterie AA, displej, reproduktor, osa rotačního tlačít-
ka, tlačítko, přední kryt, zadní kryt, pogumované okraje.
Antény jsou cívky namotané na osách o průměru zhruba 1 cm. Osy antén jsou sestave-
ny do tří směrů (x, y, z). Uložení baterie kopíruje spodní hranu. 

Materiál tlačítka a vnějšího krytu je plast. Jde o polymerní materiál, který je velice 
houževnatý a dokáže odolat nárazům i tlakům vyvíjených při pádu. Tlačítko je k tělu 
přiděláno pomocí rotační osy. Ta je přímo napojena na elektroniku přístroje. 
Kryt je složen ze dvou částí, které jsou odlišeny barvou. Konstrukční spára obchází 
celý objem po boční hraně právě v barevném přechodu. 
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Obr. 31 Vnitřní uspořádání komponentů, autor

Obr. 32 Rozměry vyhledávače, autor
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8 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU
 
Aby produkt našel svoje místo na trhu, je nutné aby kromě funkčnosti splňoval i další   
požadavky uživatele. Jedním z hlavních faktorů hrajících roli při rozhodování zákaz-
níka je vizuální provedení produktu. 

8.1 Psychologická funkce
Navržený lavinový vyhledávač je záchranářskou pomůckou, která slouží k nalezení 
osob zasypaných lavinou. Je to zařízení které je použito až v momentě, kdy je jeden 
z členů výpravy ve vážném ohrožení života. Proto je navrženo tak aby působilo profe-
sionálně a spolehlivě. Zachránce musí v kvalitu vyhledávače věřit. To zpřesní a urychlí 
postup vyhledávání a zvýší pravděpodobnost přežití oběti. 
Další funkce vyhledávače je varovná. Častou příčinou smrti v horách je podcenění síly 
přírodních živlů. Tím že si uživatel ráno připíná vyhledávač sděluje sám sobě infor-
maci o riziku kterému podstupuje. To ho učiní důslednějším a rozvážnějším v rozho-
dování. Aby byly podpořeny tyto funkce vyhledávače je zvolena tvarovost a barevná 
kombinace, která působí velice spolehlivě, přesně a zodpovědně. 

8.2 Ekonomická funkce
Jak jsem zmínil v analýze. Produkt je určen komunitě která se v průběhu roku často 
pohybuje v horách. Není však zaměřen na organizované záchranářské skupiny. Tento 
typ vyhledávače je pro jednotlivce a složí jako osobní záchranná pomůcka. Postup vý-
roby produkt se nijak neliší od výroby ostatních produktů na trhu. Lze předpokládat že 
cena výrobku bude také ve stejném řádu. Konkurovat bude vyhledávač právě lepším 
ergonomickým provedením a nadčasovým vzhledem. 
Marketing produktu může vycházet z nabídky nového typu tvarování a odlišení se od 
ostatních vyhledávačů. 

8.3 Sociální funkce
Obecně záchranářské pomůcky fungují jako dominanta současné technologie lidstva. 
Lavinový vyhledávač se liší od ostatních tím, že se jedná o osobní záchranou pomůc-
ku. Pokud vám někdo díky vašemu vyhledávači zachrání život, nebude to cvičený 
záchranář, ale váš blízký kamarád. Skupina lidí se kterými se pohybujete v horách je 
zodpovědná za váš život tak stejně, jak jste vy zodpovědní za jejich. Kvalitou lavino-
vého vyhledávače který člověk používá sděluje ostatním členům skupiny, že je připra-
ven zachránit život některému z nich. 
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Obr. 33 Situace v laviništi po pádu laviny, autor

8.1

8.2

8.3
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ZÁVĚR

Zvolením určitého tématu pro projekt bakalářské práce se designér snaží posunout 
hranice kvality výrobku dál a tím i rozvinout danou problematiku a napomoci tak 
jejímu vývoji. Více než konkrétní výsledek a jedno finální provedení obohacuje tento 
obor studie problému a průběh vytváření funkčního produktu. Nad volbu tématu jsem 
v průběhu práce nikdy nepochyboval a i po skončení projektu jsem rád, že jsem si 
tento produkt zvolil. 

Od počátku jsem se snažil vytvořit jiný přístup k řešení problému. Najít nejvhodnější  
postup od analyzování tématu až po zvolení kompromisu a propojení vlastností vý-
robku do jedné finální formy. Výsledkem je vyhledávač, který je výrazně odlišitelný 
od ostatních produktů na trhu a snaží naznačit alternativu vývoje lavinových pípáků.
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