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A b s t r a k t

Trh s ozvučovací technikou se může na první pohled zdát 

zahlcený. Ve skutečnosti je v něm stále co objevovat, hledat 

nová řešení a tím i touha, či snad vízva přijít v tom množství 

s něčím originálním. 

   Můj návrh se snaží eliminovat nevýhody dnešních domá-

cích kin a přinést zároveň do tohoto odvětví novou tech-

nickou myšlenku za účelem zkvalitnění výrobku. To celé 

navrženo v pohledném nadčasovém stylu, který nebude 

podléhat módě, přesto bude působit moderně, originálně 

a inovativně. Všechny myšlenky a realizované inovace lze 

rozdělit do několika pomyslných bodů. 

   První inovace spočívá v použitých materiálech. 

   Další odlišnost spočívá ve spojení subwooferu s DVD pře-

hrávačem do jednoho celku tak, aby se opticky eliminoval 

počet dílů, které je nutné v prostoru rozmístit. 

   Třetí myšlenkou je zkvalitnění akustického projevu sousta-

vy, který bývá omezen. 

A b s t r a c t

 Market with sound systems can at fi rst sight look like 

congestion. In reality is there all the time what detect, 

search new solving and thereby longing, or perhaps visa 

come at quantity with somebody‘s original. 

   My project try eliminate disadvantage today‘s home 

theatres and bring at the same time into this branch new 

technical cogitations with the view of improve the quality 

of produce. Whole designed in sightly dateless style, 

which will not be liable to fashion paper, nevertheless will 

impact modern spirit, originally and innovative. All ideas 

and realized innovations is possible split to the several 

imaginary points. 

   First innovation rests in used materials. 

   Next diversity consist in connection subwoofer with DVD 

tape deck to the one‘s whole to optical eliminate number of 

parts, that is necessary in area dislocate. 

   Third idea is improve the quality of acoustic manifestation 

system, which is restricted. 

7





10  ...........................10  ...........................       1.      1. úvodúvod

12  ...........................12  ...........................       2.      2.

14  ...........................14  ...........................       3.      3. vývojová, technická a designerská analýza tématuvývojová, technická a designerská analýza tématuvývojová, technická a designerská analýza tématuvývojová, technická a designerská analýza tématuvývojová, technická a designerská analýza tématuvývojová, technická a designerská analýza tématu
        3.1.    historie domácího kina

          3.2.    současní výrobci
        3.3.    směry do budoucnosti

32  ...........................32  ...........................       4.      4. variantní studie designuvariantní studie designu
        4.1.    předdiplomový projekt

          4.2.    skici
          4.3.    variantní návrh č.1
          4.4.    variantní návrh č. 2

        4.5.    výsledný koncept

40  ...........................40  ...........................       5.      5. ergonomické řešeníergonomické řešení
          5.1.    variabilita
          5.2.    akustika
          5.3.    DVD přehrávač

46  ...........................46  ...........................       6.      6. tvarové (kompoziční) řešenítvarové (kompoziční) řešení
          6.1.    akustické požadavky
          6.2.    vývoj tvaru výsledného konceptu
          6.3.    celkové rozměry systému

50  ...........................50  ...........................       7.      7. barevné a grafi cké řešeníbarevné a grafi cké řešení

52  ...........................52  ...........................       8.      8.
          
          
          8.3.    reproduktory TVM
          8.4.    vývoj, naladění zvuku
          8.5.    DVD přehrávač

62  ...........................62  ...........................       9.      9.
          ekonomické a sociální funkce designérského návrhu.ekonomické a sociální funkce designérského návrhu.ekonomické a sociální funkce designérského návrhu.ekonomické a sociální funkce designérského návrhu.ekonomické a sociální funkce designérského návrhu.ekonomické a sociální funkce designérského návrhu.

        9.1.    požadavky zákazníka
        9.2.    zařazení na trhu

66  ...........................66  ...........................     10.    10.

68  ...........................68  ...........................     11.    11. použité zdrojepoužité zdroje

70  ...........................70  ...........................     12.    12. seznam přílohseznam příloh

O b s a h



1 .  Ú v o d

10

Snaha člověka nalézt způsob jak ozvučovat se datu-

je již od pradávna. Vznikla nejdříve kvůli omezeným 

schopnostem lidského hlasu a nutnosti jeho zesílení. 

Postupně nám sprostředkovává reprodukci nahrané 

hudby a fi lmu. 

   Způsoby jak tuto hudbu, či fi lm zaznamenat a reprodu-

kovat se mění s tím, jak rostou technologické možnosti 

a tímto trendem se nese i samotný ozvučovací systém. 

Dříve člověku stačil jeden jediný reproduktor z dnešního 

pohledu s katastrofálními parametry, avšak dokázal to. 

Dokázal reprodukovat zvuky. Postupně však nároky na 

toto odvětví rostly a tak vznikly stereo systémy, vícepás-

mové soustavy apod. Dnes je trend použití domácího 

kina, které má schopnost imitovat prostorový zvuk v 

zatím nejdokonalejší formě jakou lze vyrobit.

   Ani to však dnes nestačí a trend je vytvářet soustavy, 

které už nejsou v místnosti jen „dopočtu“, nýbrž jsou 

dominantou celého pokoje, tvoří identitu místnosti a 

vyjadřují celkovou charakteristiku majitele po stránce 

vzhledové. 

   Tedy stává se vizitkou estetického cítění a vnímání 

člověka. Přebírá roli po obývací stěně, která dříve byla 

základním kamenem každého obývacího pokoje.  

Časy se mění a ozvučovací technika s ním...
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2 .  c í l e

Na začátku všeho je vždy základní rozhodnutí jaké téma 

zvolit. V těchto momentech člověk hledá ve věcech, 

které jsou mu z nějakého důvodu blízké. Už zde se 

však formuje myšlenka co je potřeba, nebo co chceme 

provézt jinak. 

   U domácího kina lze nalézt nejrůznější možnosti a tím 

i cíle pro následující tvorbu. Někomu může vadit velké 

množství dílů, z kterých se domácí kino skládá, jiný zase 

touží po produktu, který bude prostorově co nejméně 

náročný. Někteří zase touží po opaku a chtějí okázalé 

provedení. Další hledají inovativní technické řešení, dal-

ší nízké pořizovací náklady, další by rádi systém, který 

by byl oprostěn od drátů, které je nutné k nim připojit. 

  Můj cíl bylo vytvořit systém, který osloví originalitou, 

přitom bude mít dlouhodobou estetickou hodnotu. Toho 

jsem se pokusil docílit spojením subwooferu s DVD pře-

hrávačem do jednoho celku tak, aby subjektivně ubylo 

velké množství dílů, navíc se snahou dostat více na odiv 

samotný subwoofer, který bývá opomíjen, přitom on 

je základ radosti poslechu hudby. Právě z něj vznikla 

další myšlenka eliminovat omezené akustické možnosti 

konvenčních subwooferů použitím kvalitnější a originál-

nější myšlenky. V neposlední řadě šlo o použití nových 

netradičních materiálů, které měly zároveň pomoci při 

odhalení koncepce subwooferu běžnému divákovi.
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3 .  a n a l ý z a  t é m a t u

3 . 1 .  h i s t o r i e  d o m á c í h o  k i n a

 V této části bych rád vysvětlil několik mezníku 

souvisejících s vývojem a zdokonalováním 

reprodukce zvuku. Na počátku všeho byl samotný 

vznik reproduktoru. V tento moment nikoho 

nenapadlo žádat víc. Postupem doby však došlo 

k nezadržitelnému kroku, tedy vývoji. Samotná 

podstata vyšla z logické myšlenky, že reálné 

zvuky, s kterými se člověk setkává na zemi se šíří 

ze všech možných stran podle toho kde se tento 

zdroj zvuku nachází. Proto prvotním a logickým 

krokem bylo zavedení stereofonního ozvučování 

pomocí reproduktorů umístěných na levé a na 

pravé straně před posluchačem tak, aby byl zvuk 

vnímán v rámci možností prostorově. Takto se 

stalo roku 1941. V počátcích měl tento systém 

samozřejmě značné rezervy, nicméně postupně 

se dopracoval do té podoby, jak jej známe 

dnes. To však nestačilo a tak byly vymyšleny 

dokonalejší systémy jako 6ti kanálový prostorový 

zvuk. Tento moment se dá považovat za vznik 

nové éry. Takzvaného domácího kina. Dnes jsou 

tyto systémy stavěny v různých kombinacích 

např. 2.1, 3.1, 5.1, nebo 7.1 podle náročnosti 

posluchače. Tato myšlenka je však hodně stará, 

protože již zmíněný 6-ti kanálový zvuk byl poprvé 

použit v kinech již v roce 1955!!! Lahůdkou  bylo to, 

že kvalita zvukového záznamu byla srovnatelná 

s dnešními digitálními záznamy, měla však chybu 

v tom, že se časem vytrácela. Další boom vznikl 

roku 1975 s příchodem dnes již dobře známé 

zkratky Dolby® StereoDolby® Stereo, která se v kinech objevila 
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3 .  a n a l ý z a  t é m a t u

V roce 1976 v modernizovaném provedení 

s označením Dolby® Stereo SRDolby® Stereo SR. Toto řešení 

se skládá ze 4 reproduktorů a samostatného 

subwooferu, kvalita záznamu je na úrovni CD 

disků. Poatupem dobyvznikají další modernizace 

záznamu zvuku pro zkvalitnění přenosu a lepší 

využití domácího kina. Pro masové použití 

v domácích systémech se však používají převážně 

systémy značené jako Dolby SurroundDolby Surround, který má 

původ v roku 1982, jedná se o zjednodušenou 

verzi Dolby Stereo SRDolby Stereo SR. Hlavní změnou je výrazné 

zjednodušení korekce šumu, který se nachází 

prakticky ve všech nahrávkách. Poté následovala 

v roce 1987  a roku 2001 

jeho nástupce Dolby Surround Prologic 2Dolby Surround Prologic 2. Oba 

dva systémy jsou obohaceny o další kanál pro 

zadní ozvučení. Tedy vzniká systém 6.1. Ten 

novější však dovede i vytvořit 5.1 kanálový zvuk 

z klasického stereofonního signálu. Důležité je 

však říci, že se nejedná o 100%-ní 5.1 kanálový 

zvuk, ale o jeho co možná nejkvalitnější imitaci, 

jelikož pokud není zvuk již od začátku nahrán 

a vytvořen jako 5ti kanálový, nelze jej pomocí 

digitálních procesorů a různých korekcí dodatečně 

vytvořit. Nicméně tato imitace by prý měla být 

natolik atraktivní, že pro běžnou skupinu zákazníků 

je naprosto  dostačující. Nejnovější a nejmodernější 

systémy jsou označovány jako 7.1, případně 9.1. 

Systém 7.1 se skládá ze 3 reprduktorů umístěných 

čelně před posluchačem, 2 reproduktorů za 

posluchačem a po jednom reproduktoru na levé 

a pravé straně vedle posluchače. Varianta 9.1 je 

ještě náročnější, kdy v některých případech je
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doplněna o tzv. krajně levý a krajně pravý 

přední reproduktor, v jiných variantách jsou tyto 

reproduktory umístěny o něco výše tak, aby 

navodili pocit výškového rozdílu. Problém s těmito 

systémy je však v tom, že není mnoho fi lmů, 

které jsou natočeny od základu v režimu 7.1, 

případně 9.1 a tak je využití této sestavy poněkud 

komplikované. 

Samotné sestavy domácího kina se začaly 

vytvářet paralelně se vznikem samotného 5.1 

signálu, tedy na počátku 80-tých let. Reálně 

viditelné na trhu, resp. na pultech obchodů začaly 

být až počátkem 90-tých let. Pravého obchodního 

úspěchu a zájmu veřejnosti se dostaly až na 

přelomu tisíciletí a to díky modelům, které byly 

fi nančně blíže širší veřejnosti. V souvislosti s tím 

a s druhým paralelním trendem spočívajícím v 

osobních DVD přehrávačích se vyvinula nová 

masová vlna zájmu o toto zboží. Výrobci tak 

nabízejí na trhu nejen samotné sety domácího 

kina, ale i v kombinaci s DVD přehrávači, které 

jsou obdobným trendem, jako na přelomu 80-tých 

a 90-tých let videorekordéry. Do budoucnosti jim 

lze předpokládat velké obchodní úspěchy a zájem 

veřejnosti. S tím bude souviset i zájem a snaha 

výrobců vyvíjet a nabízet co možná nejzajímavější 

řešení.

3 .  a n a l ý z a  t é m a t u

obr 3.1, systém domácího obr 3.1, systém domácího 

kina 5.1 [10]



Bank & Olufsen:Bank & Olufsen:

3 .  a n a l ý z a  t é m a t u

3 . 2 .  s o u č a s n í  v ý r o b c i

Bank & Olufsen patří mezi nejvýznamnější a 

nejdražší výrobce, kteří se záměrně pouštějí do 

co nejoriginálnějších kreací. Jejich produkty jsou 

naprosto špičkové jak co do kvality, tak co do 

zpracování. Použité materiály jsou voleny s maxi-

mální pečlivostí, celek vždy působí nadpozemsky 

dokonale. Jejich snaha je bořit zavedené bariéry 

a téměř vždy se jim to podaří. Bank & Olufsen je 

zkrátka životní styl. Často vytváří atipická vzhledo-

vá řešení, jež si vynucují komplikovaná technická 

řešení, jako například reproduktory beolab 5. Ži-

votní cyklus jejich produktů bývá obvykle kolem 

7-mi let. Jejich modulární nabídka je navržena 

tak, aby z jednotlivých produktů šlo sestavit jak 

klasický ozvučovací systém, tak domácí kino 5.1, 

tak i jiná řešení. 
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obr 3.2, beolab 5 + beosound 9000 obr 3.2, beolab 5 + beosound 9000 

obr 3.3, beosound 9000 [1]obr 3.3, beosound 9000 [1]
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3 .  a n a l ý z a  t é m a t u

Nejlepší a také nejdražší řešení domá-

cího kina. Vysoce originálně řešený 

přehrávač disků CD, který v sobě 

skrývá měnič na 4/6 CD. Vše zůstává 

odkryto. V kombinaci se 4 pásmový-

mi reproduktory Beolab 5 se jedná 

o naprosto odvázané řešení. Složitá 

koncepce odrazu zvuku od kolmo 

umístěných reproduktorů z něj dělá 

technologickou špičku. Nutno však 

říct, že řešení je to krásné, ale silně 

nepraktické. Standardně umístěné 

reproduktory by ušetřily spoustu času i 

peněz zákazníka, o to zde však nejde.



obr 3.4 a 3.5, 
beocenter 2 [1]

obr 3.6, beocenter 
2 + beolab 9 [1]
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3 .  a n a l ý z a  t é m a t u

Bank & Olufsen Beocenter 2 slouží jako originální přehrávač videa a Bank & Olufsen Beocenter 2 slouží jako originální přehrávač videa a 

hudby. Jedná se o samostatnou jednotku nejčastěji kombinovanou s hudby. Jedná se o samostatnou jednotku nejčastěji kombinovanou s 

hlavními reproduktory Beolab 9.hlavními reproduktory Beolab 9.



obr 3.8, beolab 9 [1]

obr 3.7, beolab 2 [1]
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3 .  a n a l ý z a  t é m a t u

Beolab 2. Subwoofer jedinečné konstrukce kom-

binující pasivní zářič a bassrefl ex. Naproti tomu 

Beolab 9 využívá kolmo umístěných reproduktorů, 

které tak potřebují složitý odrážecí systém, který 

zvuk usměrní na posluchače. Netradiční řešení, 

netradiční provedení, netradiční cena.



Samsung. Výrob-

ce, kterého by si 

málokdo spojil s 

výrobou ozvučovací 

techniky, obzvláště 

domácího kina. Pře-

sto tento výrobce 

disponuje jedněmi 

z nejoriginálnějších 

a nejzajímavějších 

kreací. Rozsah 

designu sahá od 

přísně krabicovi-

tého, přesto velice 

čistě provedeného 

designu, až po čistě 

organické variace. 

Hranaté provedení 

okořeněné o chromované kroužky a lesklé plochy vypadá ve skutečnosti opravdu působivě, okořeněné o chromované kroužky a lesklé plochy vypadá ve skutečnosti opravdu působivě, 

stejně jako sortiment bílého domácího kina určeného prioritně spíše pro ženy. Designersky stejně jako sortiment bílého domácího kina určeného prioritně spíše pro ženy. Designersky 

se opírá nejen o DVD přehrávače, které  jsou velice netradiční, ale realizuje i kreace na sa-se opírá nejen o DVD přehrávače, které  jsou velice netradiční, ale realizuje i kreace na sa-

telitních reproduktorech, kde je nutné vyvinout speciální reproduktory pro tyto produkty a tak telitních reproduktorech, kde je nutné vyvinout speciální reproduktory pro tyto produkty a tak 

zdánlivě nerealizovatelný návrh lze dnes koupit v obchodech.zdánlivě nerealizovatelný návrh lze dnes koupit v obchodech.

Samsung:Samsung:
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obr 3.10, Samsung HT-TXQ120R [3]

3 .  a n a l ý z a  t é m a t u



obr 3.11, originální provedení se sklápěcím DVD přehrá-

vačem, který je možné umístit v obvyklé ploché poloze, 

nebo kolmo „nastojato“. Samsung HT-TX250. [3]

Dámské provedení ve dvou variantách. Jednou s ovál-

nými reproduktory a k nim navrženému DVD přehrávači, 

podruhé s originálními kruhovými reproduktory připomí-

najícími kruhovou vlnu vzniklou dopadem kapky na hla-

dinu vody kombinovaná s již známým DVD přehrávačem 

šikovně zamaskovaným v bílé barvě.
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obr 3.13, Samsung HT-XQ1000WR [3]

obr 3.12, Samsung HT-TX250 [3]

3 .  a n a l ý z a  t é m a t u



LG electronics:LG electronics:

LG electronics. Další výrobce, kterého do nedávna mnoho lidí neznalo. Dnes díky silné LG electronics. Další výrobce, kterého do nedávna mnoho lidí neznalo. Dnes díky silné 

ofenzivě si buduje postavení ve všech možných segmentech trhu se spotřební elektroni-ofenzivě si buduje postavení ve všech možných segmentech trhu se spotřební elektroni-

kou. Svoji málo známou značku se snaží dohnat velice originálními produkty a to nejen kou. Svoji málo známou značku se snaží dohnat velice originálními produkty a to nejen 

z oblasti domácího kina. Jeho výhodou je, že se po designerské stránce neodkazuje na z oblasti domácího kina. Jeho výhodou je, že se po designerské stránce neodkazuje na 

žádné tradice, ale tvoří přesně to co lidi chtějí.  Originální, atraktivní, kvalitně a vyjímečně žádné tradice, ale tvoří přesně to co lidi chtějí.  Originální, atraktivní, kvalitně a vyjímečně 

působící produkty šikovně kombinující zavedené prvky se špetkou něčeho nového. V působící produkty šikovně kombinující zavedené prvky se špetkou něčeho nového. V 

tomto případě například vysoce originální plastové kulovité provedení memnrán repro-tomto případě například vysoce originální plastové kulovité provedení memnrán repro-

duktorů vyvedených v leskle černém provedení.duktorů vyvedených v leskle černém provedení.
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obr 3.14, LG HT 762 TZ [2]obr 3.14, LG HT 762 TZ [2]

3 .  a n a l ý z a  t é m a t u



Dvě varianty domácího kina pro ty, co mají rádi 

rovné čáry a přísné kolmice. Jak je vidět, i LG 

se drží hesla dva v jednom. Na venek několik 

produktů, ve skutečnosti jeden technický základ 

zabalený do pozměněného povrchu.
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obr 3.15, LG HT 762 TZ [2]

obr 3.16, LG HT 702 TN [4]

3 .  a n a l ý z a  t é m a t u



Zajímavé proužkové provedení domácí-

ho kina. Detail, který běžnému uživateli 

uniká. Jak náročné muselo být vyvinout 

reproduktory tak, aby kvalita zvuku ne-

utrpěla, když přes celou čelní plochu 

vede hliníkový plech. Obrovský potenciál 

výrobce je vidět na každém produktu a lze 

očekávat jen zajímavější výtvory.
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obr 3.18, LG HR 902TA [2]

obr 3.17, LG HT 762 TZ [2]

3 .  a n a l ý z a  t é m a t u



Phi l ips:Phi l ips:

Philips se také rozhodl jít cestou nekonvenčních řešení a tak nelze než konstatovat, že je tu Philips se také rozhodl jít cestou nekonvenčních řešení a tak nelze než konstatovat, že je tu 

v pořadí již třetí výrobce vyjímečných reprodukčních soustav. Philips však oproti LG více řeší v pořadí již třetí výrobce vyjímečných reprodukčních soustav. Philips však oproti LG více řeší 

provedení DVD přehrávače a tak lze v jeho nabídce nalézt hned několik řešení od klasického provedení DVD přehrávače a tak lze v jeho nabídce nalézt hned několik řešení od klasického 

placatého DVD přehrávače (v originálním kabátu), přes stojánkové přehrávače, nebo variace placatého DVD přehrávače (v originálním kabátu), přes stojánkové přehrávače, nebo variace 

s velkoplošným displayem. Posledním pokusem je integrace DVD přehrávače dohromady se s velkoplošným displayem. Posledním pokusem je integrace DVD přehrávače dohromady se 

středním satelitem. Pro někoho vhodné řešení, pro někoho omezující.středním satelitem. Pro někoho vhodné řešení, pro někoho omezující.

27

obr 3.19, Philips HTS 6510 [4]

3 .  a n a l ý z a  t é m a t u
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obr 3.21, Philips HTS 8100 [4][4]

obr 3.22, Špičkové pro-

vedení s placatými čtver-

covými reproduktory, 

které působí jako vyříznuté 

laserem z plochy. Jaká je 

kvalita zvuku se mi nepo-

dařilo zjistit, Philips HTS 

9800 W, [4]

obr 3.20, atraktivní sto-

janový systém kompakt-

ních rozměrů - Philips 

HTS 6600 [4]

3 .  a n a l ý z a  t é m a t u
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3 . 3 .  s m ě r y  d o  b u d o u c n o s t i

   Jaká bude budoucnost, to nikdo z nás    Jaká bude budoucnost, to nikdo z nás 

netuší a proto nelze jednoznačně říci, jaké netuší a proto nelze jednoznačně říci, jaké 

budou trendy a požadavky na ozvučení, budou trendy a požadavky na ozvučení, 

potažmo domácí kina v budoucnosti. Exis-potažmo domácí kina v budoucnosti. Exis-

tují však jisté indicie a logické myšlenky, tují však jisté indicie a logické myšlenky, 

dle kterých lze usoudit jakým směrem bude dle kterých lze usoudit jakým směrem bude 

následovat vývoj. 

    Jedním naprosto jednoznačným faktem     Jedním naprosto jednoznačným faktem 

budoucnosti bude to, že lidé budou stále budoucnosti bude to, že lidé budou stále 

vyžadovat lepší a lepší ozvučení. Nároky vyžadovat lepší a lepší ozvučení. Nároky 

člověka jsou vysoké a když se splní, jsou člověka jsou vysoké a když se splní, jsou 

ještě větší. Je však možné jít s kvalitou ještě větší. Je však možné jít s kvalitou 

zvuku někam dále? Ve své podstatě ano. zvuku někam dále? Ve své podstatě ano. 

Systémy mohou dosahovat ještě vyrovna-Systémy mohou dosahovat ještě vyrovna-

nějších charakteristik, daleko většího frek-nějších charakteristik, daleko většího frek-

venčního rozsahu, ještě vyšší citlivosti apod. venčního rozsahu, ještě vyšší citlivosti apod. 

Jenže vzniká malý háček. Již dnes jsou Jenže vzniká malý háček. Již dnes jsou 

systémy zvukově tak dobré, že vzhledem systémy zvukově tak dobré, že vzhledem 

ke kvalitě lidského ucha není nutné příliš ke kvalitě lidského ucha není nutné příliš 

velkého vývoje. Není možné, aby za 20 let velkého vývoje. Není možné, aby za 20 let 

hrálo běžné domácí kino stejně dobře jako hrálo běžné domácí kino stejně dobře jako 

Bank & Olufsen, protože ten by vzhledem Bank & Olufsen, protože ten by vzhledem 

ke svému postavení musel vyrobit výrazně ke svému postavení musel vyrobit výrazně 

lepší soustavu. Možná, že to pro něj nebu-lepší soustavu. Možná, že to pro něj nebu-

de problém, ale nikdo rozdíl mezi levným a de problém, ale nikdo rozdíl mezi levným a 

drahým výrobkem nepozná, protože již ten drahým výrobkem nepozná, protože již ten 

levný bude využívat 100% schopností lid-levný bude využívat 100% schopností lid-

ského ucha. Jak z toho tedy ven? Patrně se ského ucha. Jak z toho tedy ven? Patrně se 

vývoj obrátí jiným směrem. Dále půjde o to vývoj obrátí jiným směrem. Dále půjde o to 

vyrábět takové produkty, které si lidé žádají vyrábět takové produkty, které si lidé žádají 

a které se jim líbí. 

      

   Nově se však dle mého názoru obrátí 

pohled na zmenšování soustav tak, aby 

tolik „nezavazely“. Půjde tedy o to zanechat 

kvalitu na kterou jsme zvyklí, ale dosáhnout 

jí pomocí menších reproduktorů, ideálně co 

nejmenších. Toto se týká obzváště baso-

vých reproduktorů, kde je prozatím velikost 

neřešitelný problém. 

    Jistý rozvoj lze očekávat i u variant, kde 

jsou pouze čelní reproduktory, které vytváří 

iluzi prostorového zvuku. Jistě dojde k dal-

šímu zlepšení této technologie a zákazníků, 

kteří touží po prostorově nenáročném řešení 

bude stále dost.

    S tím souvisí nutný vývoj bezdrátových 

reproduktorů. Nejlépe všech s vyjímkou 

basového reproduktoru, který bude muset 

mít vždy napájecí kabel ze sítě. Bezdrátová 

technologie je zatím na počátku svých mož-

ností a zdaleka nasplňuje vysoká očekávání 

zákazíků, takže zde je trend jednoznačný.

     Nyní se pokusím popsat další jiné mož-

nosti, které už jsou lehce na hranici ideí a 

realismu. 

     První myšlenkou je systém, který vznikl 

již na počátku 90tých let jako výkřik výrobce 

Grundig. Byla to ukázka tehdejších techno-

logií výrobce, systém však upadl lehce v za-

pomnění. Ne však docela, jen se o něm příliš 

nemluví. Dnes jej totiž    používá například 

Bank & Olufsen, který si tuto technologii
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naproti tomu vzniknou místa, kde bude zvuk 

naprosto nehar-monický. Těžko říct, proč 

tímto systémem nedisponují i jiní výrobci. 

Zda-li v tom brání právní nároky, či drahý 

vývoj. Je to totiž jediné řešení, jak každému 

zákazníkovi zajistit stejně kvalitní požitek 

ze zvuku bez ohledu na prostor (v určitém 

rozsahu).

   Druhou doplňkovou myšlenkou je fakt, že 

ať použijeme systémy 2.1, 5.1, 7.1, vždy 

jsme obklopeni reproduktory kolem sebe. 

Neexistuje však řešení, které by realizovalo 

pravý 3D prostor, tedy i prostor seshora. 

To přivádí k myšlence systému zvaného 

například 9.1, který by byl obohacen o dva 

stropní reproduktory, které by reprodukovaly 

zvuky odehrávající se nad sledovanou scé-

nou. Jedná se například o ptactvo, letadla, 

vrtulníky. Všechny tyto zvukové vjemy, které 

se v reálném životě odehrávají nad našimi 

hlavami jsou v dnešních audiosystémech 

bez rozdílu reprodukovány přes čelní, pří-

padně zadní reproduktory, což iluzi pravého 

3D prostorového zvuku nemůže navodit. A 

vzhledem k tomu jaký hlad a horečka nyní 

panuje po tom, aby měl doma každý domácí 

kino 5.1 místo standardního stereo systému, 

mohla by být tato myšlenka tou správnou.

   Uvidíme tedy kam nás v této oblasti přive-

de buducnost, možností je poměrně hodně, 

dá se říci, že dokonce víc, než by se na první 

pohled dalo věřit.

velice cení. Jedná se o systém domácího velice cení. Jedná se o systém domácího 

kina, které má v DVD přehrávači osazen kina, které má v DVD přehrávači osazen 

mikrofon na snímání zvuku. Principielně jde mikrofon na snímání zvuku. Principielně jde 

o to, že každá místnost má jiné akustické o to, že každá místnost má jiné akustické 

vlastnosti.Ať už jde o velikost, tvar, materiál, vlastnosti.Ať už jde o velikost, tvar, materiál, 

z kterého je dům postaven, nebo nábytek z kterého je dům postaven, nebo nábytek 

umístěný v interiéru. Toto vše ovlivňuje umístěný v interiéru. Toto vše ovlivňuje 

kvalitu zvuku a většinou v tom negativním kvalitu zvuku a většinou v tom negativním 

slova smyslu.  Myšlenka byla založena slova smyslu.  Myšlenka byla založena 

na základní otázce jak zaručit posluchači na základní otázce jak zaručit posluchači 

naprosto fantastický zvuk, když má každý naprosto fantastický zvuk, když má každý 

zákazník jiný interiér svého domu, který je zákazník jiný interiér svého domu, který je 

po akustické stránce většinou nevhodný a po akustické stránce většinou nevhodný a 

tak se většina kvality z vynikající soustavy tak se většina kvality z vynikající soustavy 

za nemalé peníze vytratí? Nutit zákazníka, za nemalé peníze vytratí? Nutit zákazníka, 

aby si předělal svůj obývací pokoj, nebo aby si předělal svůj obývací pokoj, nebo 

snad rovnou postavil akustickou místnost snad rovnou postavil akustickou místnost 

je naprosto nereálná a tak se musel přizpů-je naprosto nereálná a tak se musel přizpů-

sobit zvuk prostoru. DVD přehrávač pouští sobit zvuk prostoru. DVD přehrávač pouští 

při zapnutém skenování místnosti konkrétní při zapnutém skenování místnosti konkrétní 

tóny o určitých frekvencích postupně do tóny o určitých frekvencích postupně do 

jednotlivých reproduktorů a zvuk z nich jednotlivých reproduktorů a zvuk z nich 

snímá mikrofon umístěný v přehrávači. Po snímá mikrofon umístěný v přehrávači. Po 

nasnímání všech zvuků si systém vyhodnotí nasnímání všech zvuků si systém vyhodnotí 

hudební kvalitu celého prostoru a podle toho hudební kvalitu celého prostoru a podle toho 

udělá nutné korekce pro pouštění hudby. Při udělá nutné korekce pro pouštění hudby. Při 

poslechu tak klidně může jeden reproduktor poslechu tak klidně může jeden reproduktor 

hrát hlasitěji, než druhý, navíc s nějakým hrát hlasitěji, než druhý, navíc s nějakým 

spožděním vůči třetímu. Posluchač má však spožděním vůči třetímu. Posluchač má však 

v určitém poslechovém místě naprosto do-v určitém poslechovém místě naprosto do-

konalý zvuk. Toto však platí pouze pro jedno konalý zvuk. Toto však platí pouze pro jedno 

konkrétní místo a nikde jinde. Systém se na-konkrétní místo a nikde jinde. Systém se na-

ladí na určené místo, kde je zvuk precizní,ladí na určené místo, kde je zvuk precizní,
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4 .  v a r i a n t n í  s t u d i e  d e s i g n u

4 . 1 .  p ř e d d i p l o m o v ý  p r o j e k t

Téma předdiplomového projektu jsem zá-Téma předdiplomového projektu jsem zá-

měrně zvolil odlišné, než na diplomovou měrně zvolil odlišné, než na diplomovou 

práci, přestože tématicky jde o stejný okruh.  práci, přestože tématicky jde o stejný okruh.  

Zvolil jsem však téma s přesně opačnými Zvolil jsem však téma s přesně opačnými 

požadavky, než jsou u domácího kina. Jed-požadavky, než jsou u domácího kina. Jed-

ná se o stolní přehrávač vybavený CD me-ná se o stolní přehrávač vybavený CD me-

chanikou a rádiem. Principielně lze říci, že chanikou a rádiem. Principielně lze říci, že 

se jedná o Mikro systém, či o tzv. „kazeťák“. se jedná o Mikro systém, či o tzv. „kazeťák“. 

Přiklonit se k některé možnosti je těžké, Přiklonit se k některé možnosti je těžké, 

protože můj návrh je na pomezí těchto dvou protože můj návrh je na pomezí těchto dvou 

segmentů. Prostorově je podobně náročný, segmentů. Prostorově je podobně náročný, 

problém se zařazením však nastává u re-problém se zařazením však nastává u re-

produktorů. Působí jako 2 sloupce a tím by produktorů. Působí jako 2 sloupce a tím by 

spíše zapadaly pod mikro systém, avšak spíše zapadaly pod mikro systém, avšak 

jejich pevné smontování je tipické pro mag-jejich pevné smontování je tipické pro mag-

neťáky. 

   Cílem však nebylo vytvořit přehrávač na    Cílem však nebylo vytvořit přehrávač na 

pomezí segmentů, nebo snad vytvořit nový pomezí segmentů, nebo snad vytvořit nový 

segment, nýbrž navrhnout po designerskésegment, nýbrž navrhnout po designerské

 stránce extravagantní, až šokující vzhled 

přehrávače. Zároveń nalézt takový tvar, aby 

působil uklidňujícím dojmem, nadčasově 

a líbil se dámské populaci, jelikož jedno z 

nejčastějších míst, kde takový přístroj bývá 

používán je kuchyň. Z toho vyplynula druhá 

základní myšlenka související s ovládacími 

požadavky. Systém musel být vytvořen tak, 

aby jeho ovládání bylo jednoduché a tím 

maximálně účinné, přitom se v něm dalo 

snadno zorientovat a nebylo nutné používat 

příliš mnoho prstů k jeho ovládání. 

   Z těchto zvolených faktů vznikl systém, 

který má simbolizovat 2 pilíře a most, tedy 

jakousi pevnost a stabilitu. Tyto pilíře tvoří 2 

placaté reproduktory, které jsou propojeny 

tenkou zakřivenou stěnou, která se do zadní 

části rozšiřuje, čímž umožňuje snadnou in-

stalaci potřebné elektroniky bez nutnosti 

obr 4.1, 3D pohled stolní věže
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vývoje speciálního systé-

mu. Systém působí lehce, 

pevně a svým organickým 

tvarováním přitahuje. 

  Samotné ovládání je se-

staveno z CD mechaniky 

na principu autorádií, tedy 

bez výsuvné schránky, 

čímž odpadá nutnost 

stisknout tlačítko na vy-

sunutí CD mechaniky. 

CD disk se pouze vsune 

a podavač si jej převezme 

sám. Ovládací tlačítka 

jsou orientována do kru-

hového prstence, který 

lemuje display. Ovládání 

je tedy jednoduché jed-

nak díky velkým snadno 

stisknutelným tlačítkům a 

zároveň při koncentraci 

na stisk potřebného tla-

čítka je periferně vidět na 

displayi zvolená funkce, 

jelikož všechny tlačítka 

jsou od displaye stejně 

daleko, resp. blízko, pro-

tože kratší vzdálenost již 

nelze vytvořit.

4 .  v a r i a n t n í  s t u d i e  d e s i g n u

obr 4.2, 4.3 a 4.4, 3D pohled stolní věže
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4 . 2 .  s k i c i

Vývoj celého domácího kina se řídil od 

kombinace propojeného subwooferu s DVD 

přehrávačem. Tento prvek se stal nejdů-

ležitějším na celé soustavě a proto bylo 

nezbytně nutné zvolit nejdříve tento tvar a 

až následně po tom navrhovat sloupcové 

reproduktory a centrální reproduktor.

 Návrhů vznikla celá řada v nejrůznějších 

stylech od přísně krabicovitých řešení až po 

tvarovaná organická řešení. Některé z nich 

uvádím na fotografi ích.
obr 4.5 - čisté příjemné tvarováníobr 4.5 - čisté příjemné tvarování

obr 4.6 - přísně krabicovité obr 4.6 - přísně krabicovité 

provedení

obr 4.7 - organické řešení obr 4.8 - hra s materiály, čelní 

stěna DVD ze skla
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4 . 3 .  v a r i a n t n í  n á v r h  č . 1

Tento návrch se v sobě snažil kombino-

vat několik myšlenek. První z nic byla 

odkrytí vnitřní techniky subwooferu. 

Subwoofer byl koncipován jako pásmo-

vá propust, tedy samotný reproduktor 

byl umístěn uvnitř mimo zrak poslucha-

če. Prosklením jedné části subwooferu 

se docílilo efektu vzdušnosti a zároveň 

požadovanému odkrytí techniky. Druhá 

myšlenka byla implantace DVD přehrá-

vače do subwooferu tím způsobem, že 

bylo možné jej v jedné ose posouvat v 

rozsahu hloubky subwooferu. Toto ře-

šení mělo přinést výhodu v tom, že se 

majiteli jeho sestava tak rychle „neokou-

ká“, protože posuvem DVD přehrávače 

se mění pohled a pocit z celého kina.

   Na toto téma jsem se 

pokusil návrh provézt ještě 

jednou s ladnějšími křivkami 

tak, bay se vytratil přehnaný 

krabicovitý pocit. Při zkou-

mání a studování této vyri-

anty jsem ji nakonec zavrhl 

z toho důvodu, že nepřináší 

příliš možností k tvořivosti. 

Mimo to vznikal problém se 

stabilitou DVD přehrávače a 

také to, že tento návrh by si 

neudržel dlouho estetickou 

hodnotu.

obr 4.9, varianta subwooferu

obr 4.10, evoluce předchozího řešení, evoluce předchozího řešení
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4 .  v a r i a n t n í  s t u d i e  d e s i g n u

4 . 4  v a r i a n t n í  n á v r h  č . 2

Tato záměrně silně organická varianta byla dlouho favoritem mého výsledného řešení. Tato záměrně silně organická varianta byla dlouho favoritem mého výsledného řešení. 

Působí neotřele, originálně, příjemně a zajímavým způsobem kombinuje propojení sub-Působí neotřele, originálně, příjemně a zajímavým způsobem kombinuje propojení sub-

wooferu s DVD přehrávačem. Toto řešení však nabízelo až příliš mnoho možností na wooferu s DVD přehrávačem. Toto řešení však nabízelo až příliš mnoho možností na 

tvorbu a vzhledem k netradičnímu vzhledu bylo těžké zvolit správnou cestu. Při zjišťo-tvorbu a vzhledem k netradičnímu vzhledu bylo těžké zvolit správnou cestu. Při zjišťo-

vání reakcí okolí vyšlo na jevo, že se tvoří dva tábory. Navíc netradiční řešení vyvolávalo vání reakcí okolí vyšlo na jevo, že se tvoří dva tábory. Navíc netradiční řešení vyvolávalo 

netradiční reakce v tom smyslu, že každému se líbil, resp. nelíbil jiný detail a z tohoto netradiční reakce v tom smyslu, že každému se líbil, resp. nelíbil jiný detail a z tohoto 

pohledu nešlo najít řešení, které by se dalo označit za zcela vhodné. Dalším problémem pohledu nešlo najít řešení, které by se dalo označit za zcela vhodné. Dalším problémem 

by byla fi nanční náročnost na výrobu. Z těchto důvodů jsem nakonec ustoupil od tohoto by byla fi nanční náročnost na výrobu. Z těchto důvodů jsem nakonec ustoupil od tohoto 

jistě vzrušujícího řešení.

obr 4.11, organická kombinace subwooferu s DVD přehrávačem, organická kombinace subwooferu s DVD přehrávačem
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4 .  v a r i a n t n í  s t u d i e  d e s i g n u

4 . 5 .  v ý s l e d n ý  k o n c e p t

Výsledné řešení vzniklo z úvodní myšlenky, která 

byla jednoduchá a právě tím upoutala. Čisté, jasné, 

jednoduché řešení(obr. 1). Bylo však příliš krabico-

vité a tak při dalším hledání tvaru vzniklo řešení, 

které má v sobě část organiky. Přesto zůstává 

jasným, průhledným řešením(obr. 2). Z tohoto mo-

tivu vzniko výsledné řešení, které zůstává tvarem 

ve stejných kolejích a podrtrhuje více organickou 

stavbu. Pocit z čisté koncepce nesměl být potlačen. 

DVD přehrávač získává svoji dominantní pozici leh-

ce odlišnými proporci proti sloupovým reprodukto-

rům, ale hlavně absencí skleněných stěn. obr 4.12 - základní myšlenka

obr 4.13 - základní motiv dom. kinaobr 4.13 - základní motiv dom. kina obr 4.14 - první skica výsledného řešení
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5 .  e r g o n o m i c k é  ř e š e n í

5 . 1 .  v a r i a b i l i t a

Tento systém je koncipován jako střed po-

zornosti celé místnosti. Rozměr sloupových 

reproduktorů je tedy poměrně značný a 

jejich umístění je dáno koncepcí domácího 

kina 5.1. Středový reproduktor je navržen 

tak, aby splňoval požadavky na ozvučování, 

přitom byl rozměrově co nejméně náročný 

na prostor. Hlavním cílem se stala výška, 

protože ta je u těchto reproduktorů nejvíce 

omezující z hlediska toho, že bývá umístěn 

pod/nad televizorem, kde většinou příliš 

mnoho místa není. Z tohoto důvodu je zvo-

lena výška 11cm, stejně tak i hloubka pro 

případné umístění na poličku na zdi. 

  Koncepce subwooferu sjednoceného s 

DVD přehrávačem propojených přes blo-

otooth, tedy bezdrátově přináší výhodu ve 

variabilitě této soustavy. Každý si může 

zvolit jednu ze 3 variant tak jak mu nejvíce 

vyhovuje ať už z hlediska estetického, či 

praktického. První možností je tzv. splynutí 

obou systémů do zdánlivého celku. Druhou 

je vysunutí DVD systému do popředí. Tato 

změna způsobí efekt v pohledu vnímání. 

DVD systém se stává dominantnější a 

samostatnější. Poslední možností je insta-

lace DVD kdekoliv jinde v místnosti, kde to 

posluchači vyhovuje, tedy vyčlenění DVD 

přehrávače do samostatné součásti. 

obr 5.1 - sjednocené čisté řešeníobr 5.1 - sjednocené čisté řešeníobr 5.1 - sjednocené čisté řešeníobr 5.1 - sjednocené čisté řešení

obr 5.2 - dominantní DVD přehrávač obr 5.2 - dominantní DVD přehrávač obr 5.2 - dominantní DVD přehrávač obr 5.2 - dominantní DVD přehrávač 

obr 5.3 - oddělené samostatné jednotky obr 5.3 - oddělené samostatné jednotky 
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5 .  e r g o n o m i c k é  ř e š e n í

5 . 2 .  a k u s t i k a

Standardní domácí kino 5.1 

má akustické šíření, resp. 

rozmístění jednotlivých re-

produktorů po místnosti zašif-

rováno přímo ve svém názvu. 

Skládá se z 5ti reproduktorů 

a jednoho basového měniče-

-subwooferu. 5 reproduktorů 

je rozmístěno tak, aby vytvá-

řely základní ideu prostorové-

ho zvuku. Jsou tedy umístěny 

2 vepředu a 2 vzadu v rohu a 

jeden poslední vpředu upro-

střed pro reprodukci rozho-

vorů a všeho co se odehrává 

přímo před námi. Základních 

5 reproduktorů má tedy pev-

ně stanovené svoje místo. 

Subwoofer díky reprodukci 

velmi nízkých kmitočtů, které 

se šíří všemi směry stejně, 

není nutné umísťovat na 

stanovené místo. Může být 

umístěn kdekoliv po pokoji, 

ideální však je např. do rohu, 

kde je odraz basové složky 

od stěn místnosti směřován 

jedním směrem a tím je baso-

vý vjem posílen. 

obr 5.4 a 5.5 - rozmístění v interiéru
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5 .  e r g o n o m i c k é  ř e š e n í

5 . 3 .  D V D  p ř e h r á v a č

DVD přehrávač je koncipo-

ván tak, aby jeho obsluha 

byla co nejjednodušší. 

Základní tvar kopírující 

sloupové reproduktory má 

výhodu v základní pozici 

člověka při ovládání. Není 

nutné se k ovládání ohýbat, 

sedat si, ani nic podobné-

ho, jako u konvenčních ře-

šení. Stačí pouze přistoupit 

a ovládat přístroj. 

   Tlačítka jsou umístěna 

v nejvyšším bodě přehrá-

vače ve výšce 105cm, 

což je ideální hodnota z 

ergonomického hlediska. 

Počet tlačítek je omezen 

na základní minimum kvůli 

přehlednosti a intuitivnímu 

ovládání. Rozměr tlačítek a 

jejich vzdálenost mezi se-

bou je zvolena co nejvhod-

něji pro bezstarostné a pří-

jemné ovládání. Všechny 

ostatní tlačítka nutná pro 

ovládání, nastavení pře-

hrávače jsou umístěna na 

dálkovém ovládání, což je 

nejpohodlnější řešení.

obr 5.6 - ideální výška ovládacích prvků 

obr 5.7 - výklopná mechanika pro lepší uživatelský komfort
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    Mechanika pro disky 

CD/DVD je umístěna ve 

výšce 80cm. Pro snad-

né vložení/vyjmutí disku 

je mechanika opatřena 

výklopnými dvířky. Jejich 

účelem je zjednodušit 

vkládání/vyjmutí disku 

CD/DVD. Po stisknutí 

tlačítka pro otevření me-

chaniky se dvířka vyklopí 

ze své pracovní kolmé 

polohy do vodorovné 

polohy, která je z ergono-

mického hlediska ideální. 

Disk se na tuto plochu jen 

položí a po opětovném 

stisknutí tlačítka se dvířka 

i s diskem zaklopí zpět do 

kolmé polohy, v které je 

disk přehráván.  

5 .  e r g o n o m i c k é  ř e š e n í

5 . 3 .  D V D  p ř e h r á v a č

obr 5.8 - rozvržení ovládacích prvků

obr 5.9 - umístění ovladačů a mechaniky

obr 5.10 - ergonomický přístup 
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6 .  t v a r o v é  ( k o m p . )  ř e š e n í

6 . 1 .  a k u s t i c k é  p o ž a d a v k y

  Vzhledem k rozhodnutí vyrobit funkční 

model domácího kina bylo nutné dodr-

žovat daleko více faktorů ovlivňujících 

celkový vzhled. Mimo to každý faktor vy-

žadoval daleko důkladnější prostudování 

a z toho vyplývající častá omezení. 

   Nejdůležitějším faktorem pro základní 

tvar, resp. proporce byl objem ozvučni-

ce pro basový reproduktor-subwoofer. 

V úvodním návrhu byl objem podřízen 

vzhledu a tak měla ozvučnice výšku 3/4 

DVD přehrávače z důvodů estetického 

sladění. Rovněž šířka byla 2,5x větší 

než u DVD přehrávače. V této kombinaci 

vznikal objem ozvučnice 90litrů, což bylo 

po konzultaci v TVM označeno za zcela 

nevhodné. Ideální hodnota vzhledem k 

použitým reproduktorům byla stanove-

na na 30 až 40 litrů. Objem se tedy stal 

základním omezujícím faktorem. Jelikož 

je subwoofer součástí DVD přehrávače, 

nepřímo tím ovlivňoval minimálně pro-

porce tohoto zařízení a tím i proporce 

pro sloupové reproduktory, které vzhle-

dově i proporčně zase navazují na DVD 

přehrávač.

   Dalším, ikdyž podstatně jednodušším 

problémem bylo rozmístění reproduktorů 

ve sloupech. Zde se hledala ideální sou-

hra mezi vzhledem a akustickým proje-

vem vůči stojícímu/sedícímu posluchači.

obr 6.1 - provedení centálního reproduktoruobr 6.1 - provedení centálního reproduktoru

obr 6.2 - rozvržení techniky

obr 6.3 - konstrukce subwooferu obr 6.3 - konstrukce subwooferu 
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6 .  t v a r o v é  ( k o m p . )  ř e š e n í

6 . 2 .  v ý v o j  t v a r u  v ý s l e d n é h o  k o n c e p t u

Původní tvar se od fi nálního řešení vzhle-

dově neliší. Prakticky zůstal totožný. Pod-

statná změna se však odehrála ve změně 

proporcí. 

    Požadovaným docílením 30-40ti li-

trové ozvučnice subwooferu muselo 

dojít ke snížení výšky i šířky subwooferu. 

Omezení to bylo přímo radikální (téměř 

na třetinový objem) a proto bylo nutné 

udělat monho kroků, aby byla zaručena 

vzhledová vyváženost a přitom ergo-

nomie celého řešení. Kvůli vyváženosti 

DVD přehrávače a subwooferu musela 

být zmenšena výška DVD přehrávače z 

původně plánovaných 120cm na 105cm. 

Navíc byla zmenšena šířka ze 150 na 

135mm a hloubka ze 150 na 100mm! Fi-

nální estetický dojem neutrpěl. Subwoofer 

byl zúžen na dvojnásobnou šířku DVD a 

snížen na 2/3 DVD přehrávače. Potřebná 

výška se získala koncepcí reproduktoru 

na dně, což celý objekt zvýšilo o 10cm.

   Stejným způsobem se snížily sloupové 

reproduktory, tedy ze 120 na 105cm. V 

průřezu však mají rozměr 150x150mm. 

Toto řešení zaručuje stále luxusní ob-

jem ozvučnice 19litrů, optickou stabilitu, 

akustickou vyváženost pro poslech jak v 

sedě, tak ve stoje. Z estetického hlediska 

se také zmenšily skleněné podstavy. 

obr 6.4 - původní řešení s ozvučnicí 90litrůobr 6.4 - původní řešení s ozvučnicí 90litrů

obr 6.5 - původní řešení s ozvučnicí 90litrůobr 6.5 - původní řešení s ozvučnicí 90litrů

obr 6.6 - výsledné řešení s ozvučnicí 33 litrůobr 6.6 - výsledné řešení s ozvučnicí 33 litrů
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6 .  t v a r o v é  ( k o m p . )  ř e š e n í

6 . 3 .  c e l k o v é  r o z m ě r y  s y s t é m u

Základní rozměry systému byly zvoleny s 

ohledem na estetickou hodnotu výrobku, 

jeho optimální ergonomické požadavky a 

akustickou kvalitu. Těmto požadavkům 

odpovídá výška DVD přehráváče nasta-

vená na 105cm. Stejnou hodnotu mají i 

sloupové reproduktory, ty se však liší šíř-

kou, i hloubkou, která je shodně 155mm, 

oproti 135/100mm u DVD. U sloupových 

reproduktorů si to vyžádalo estetické cí-

tění a akustické požadavky. Naproti tomu 

DVD působí subtilněji a vyčnívá odlišnými 

proporcemi. 

  Rozměry subwooferu jsou podřízeny v 

první řadě akustickým požadavkům, kdy 

bylo zapotřebí vytvořit objem ozvučnice 

mezi 30ti a 40ti litry. Výsledné řešení s 

objemem 33litrů je tvarováno tak, aby 

zapadalo do celé soustavy. Základní 

rozměry jsou 700x285x370mm (výška x 

šířka x hloubka).

   Centrální reproduktor proti tomu splňuje 

odlišné požadavky a to primárně na pro-

stor. Vzhledem k umístění pod/nad tele-

vizorem, kde je málo místa na výšku bylo 

hlavním cílem minimalizovat právě tento 

rozměr. To si vynutilo použití menšího 

středového reproduktoru, který musel být 

kvůli požadované akustické kvalitě zdvo-

jen. Základní rozměry 413x100x114 mm 

(šířka x výška x hloubka).

obr 6.7, rozměry DVD a sloupových reproobr 6.7, rozměry DVD a sloupových repro

obr 6.8, rozměry subwooferu

obr 6.9, rozměry centrálního reproobr 6.9, rozměry centrálního repro
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7 .  b a r e v n é  a  g r a f i c k é  ř e š e n í

Barevné řešení je zvoleno jen jedno bez možnosti dalšího výběru, či variant. Tedy kombinace Barevné řešení je zvoleno jen jedno bez možnosti dalšího výběru, či variant. Tedy kombinace 

dřevěné ozvučnice potažené kartáčovaným nerezovým plechem tloušťky 0,8mm doplněné o dřevěné ozvučnice potažené kartáčovaným nerezovým plechem tloušťky 0,8mm doplněné o 

bočnice ze skla tónovaného do modra. Vše je barevně sjednoceno tak, aby byl výsledný efekt bočnice ze skla tónovaného do modra. Vše je barevně sjednoceno tak, aby byl výsledný efekt 

vyvážený, sjednocený a univerzální do různých prostředí. Reproduktory jsou voleny černé vyvážený, sjednocený a univerzální do různých prostředí. Reproduktory jsou voleny černé 

barvy pro její univerzálnost, mimo to se k barevnému řešení hodí, zároveň zaručuje vynikající barvy pro její univerzálnost, mimo to se k barevnému řešení hodí, zároveň zaručuje vynikající 

akustické vlastnosti, protože není membrána zatěžována zvýšenou vahou. akustické vlastnosti, protože není membrána zatěžována zvýšenou vahou. 

obr 7.1 - pohled na celkové řešení obr 7.1 - pohled na celkové řešení obr 7.2 - pohled na centrální reproduktor 

obr 7.3 - pohled na celkové řešení obr 7.3 - pohled na celkové řešení 
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8 .  k o n s t r . - t e c h n o l o g .  ř e š e n í

8 . 1 .  o z v u č n i c e

   Domácí kino 5.1 je tvořeno celkem ze 6-ti    Domácí kino 5.1 je tvořeno celkem ze 6-ti 

samostatných reproduktorů. Podle jejich samostatných reproduktorů. Podle jejich 

zaměření se volí nejvhodnější druh ozvuč-zaměření se volí nejvhodnější druh ozvuč-

nice. 

   Tím nejjednodušším na tvorbu je čelní    Tím nejjednodušším na tvorbu je čelní 

středový reproduktor umístěný pod/nad tele-středový reproduktor umístěný pod/nad tele-

vizorem. Jeho úkolem je reprodukce zvuků, vizorem. Jeho úkolem je reprodukce zvuků, 

které se v televizi jeví jako před námi, což je které se v televizi jeví jako před námi, což je 

naprosto nejčastěji lidský hlas, resp. rozho-naprosto nejčastěji lidský hlas, resp. rozho-

vor. Z toho je patrné, že tento reproduktor vor. Z toho je patrné, že tento reproduktor 

nezasahuje do oblasti hlubokých basů. Pro nezasahuje do oblasti hlubokých basů. Pro 

jeho účel tedy stačí poměrně malý středo-jeho účel tedy stačí poměrně malý středo-

basový reproduktor (někdy zdvojený), který basový reproduktor (někdy zdvojený), který 

nepotřebuje ani velký objem ozvučnice, nepotřebuje ani velký objem ozvučnice, 

nevyžaduje ani přehnanou pevnost a díky nevyžaduje ani přehnanou pevnost a díky 

rozsahu 200Hz a víc je jakákoliv, než uza-rozsahu 200Hz a víc je jakákoliv, než uza-

vřená ozvučnice zbytečná. 

     U sloupcových reproduktorů vpředu i      U sloupcových reproduktorů vpředu i 

vzadu záleží na kvalitě a rozměru použitých vzadu záleží na kvalitě a rozměru použitých 

reproduktorů. U kvalitnich soustav se zadní reproduktorů. U kvalitnich soustav se zadní 

reproduktory používají totožné jako přední a reproduktory používají totožné jako přední a 

to jako dvoupásmové s výškovým a střed-to jako dvoupásmové s výškovým a střed-

obasovým reproduktorem větších rozmě-obasovým reproduktorem větších rozmě-

rů. Ten již ale podává basy a tak je nutné rů. Ten již ale podává basy a tak je nutné 

zaručit určitou tuhost ozvučnice. Navíc pro zaručit určitou tuhost ozvučnice. Navíc pro 

kvalitní poslech by měla mít objem od 3 do kvalitní poslech by měla mít objem od 3 do 

8litrů. Pokud z nějakého důvodu nemůže-8litrů. Pokud z nějakého důvodu nemůže-

me dodržet hodnotu objemu, je možné vy-me dodržet hodnotu objemu, je možné vy-

užít ozvučnice typu bassrefl ex s nátrubkem, užít ozvučnice typu bassrefl ex s nátrubkem, 

která mimo zvýšení účinnosti dovolujekterá mimo zvýšení účinnosti dovoluje

použití menší ozvučnice o cca 30%. Zvyšo-

vání účinnosti se však projevuje na basech, 

což je zbytečné, když tuto úlohu plní sub-

woofer. Můj návrh s ozvučnicí o obsahu cca 

18litrů je plně dostatečný i pro větší repro-

duktor, proto jsem i zde zvolil uzavřenou 

ozvučnici, která má vyrovnanější frekvenční 

charakteristiku. 

      Nejvíce experimentování je v souvislosti 

s basy, resp. subwooferem. Existuje cca 

10 možností jak řešit basovou ozvučnici. V 

zásadě platí, že tuhost je zde více než dů-

ležitá.  Objem skříně se počítá na konkrétní 

reproduktor a požadavky. Mezi nejčastěji 

používané ozvučnice patří uzavřená, bass-

refl exová a pásmová propust. O těchto a 

variantě zvolené pro moje domácí kino píši 

v následujících stranách.

obr 8.1, základní uzavřená 

ozvučnice [6]
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Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:Bassref lexová ozvučnice:

  Užití této varianty se datuje již od 30. let,   Užití této varianty se datuje již od 30. let, 

faktického rozmachu se dočkalo až v 70. faktického rozmachu se dočkalo až v 70. 

letech, nejvýraznější bum zažívá nejspíše letech, nejvýraznější bum zažívá nejspíše 

dnes. Princip je ten, že se využívá otvoru dnes. Princip je ten, že se využívá otvoru 

(nátrubku), který spojuje vnitřní objem skříně (nátrubku), který spojuje vnitřní objem skříně 

s okolím. Díky tomu využíváme zvuk, který s okolím. Díky tomu využíváme zvuk, který 

reproduktor vyzařuje do ozvučnice tak, že jej reproduktor vyzařuje do ozvučnice tak, že jej 

nátrubkem vyzařujeme směrem k posluchači. nátrubkem vyzařujeme směrem k posluchači. 

Nátrubky se nejčastěji používají kruhového Nátrubky se nejčastěji používají kruhového 

průřezu, někeří výrobci však volí i jiná průřezu, někeří výrobci však volí i jiná 

tvarová řešení. Tento typ ozvučnice je trochu tvarová řešení. Tento typ ozvučnice je trochu 

složitější, jelikož průměr a délka nátrubku složitější, jelikož průměr a délka nátrubku 

musí být přesně vypočítána k rozměrům musí být přesně vypočítána k rozměrům 

ozvučnice, k parametrům reproduktoru a ozvučnice, k parametrům reproduktoru a 

požadovanému výsledku.  Tato ozvučnice požadovanému výsledku.  Tato ozvučnice 

se užívá hojně v Hi-Fi, kde poměrně malé se užívá hojně v Hi-Fi, kde poměrně malé 

reproduktory dosahují kvalitních výsledků.  reproduktory dosahují kvalitních výsledků.  

počet odražených zvukových vln, které poté 

vycházejí bassrefl exovým otvorem. Výhoda 

oproti uzavřené ozvučnici je, že stačí menší 

stavební rozměry, ve vyšší účinnosti a také 

v tom, že nastavováním nátrubku můžeme 

měnit frekvenční charakteristiku basů. 

Nevýhoda je, že pod rezonanční frekvencí 

dochází k velké výchylce reproduktoru a 

tím k většímu riziku jeho zničení a také v 

méně vyrovnané frekvenční charakteristice 

oproti uzavřené ozvučnici. Toto řešení patří 

mezi nejrozšířenější, protože s minimálním 

nárůstem nákladů přináší velký přínos.

obr 8.2, konstruk-
ce bassrefl exové 
ozvučnice [6]

obr 8.3, varianty bassrefl ex. provedení [5]obr 8.3, varianty bassrefl ex. provedení [5]

8 .  k o n s t r . - t e c h n o l o g .  ř e š e n í

Narozdíl od uzavřené ozvučnice nemusí být Narozdíl od uzavřené ozvučnice nemusí být 

tlumena (chce to zvolit vhodný kompromis), tlumena (chce to zvolit vhodný kompromis), 

tlumením se sníží  



Bandpass ozvučnice Bandpass ozvučnice 
(pásmová propust) :(pásmová propust) :

Historie této ozvučnice se datuje již od 50. let, 

nicméně masivnějšího rozšíření se dočkala 

až na počátku let 90. Tato ozvučnice mívá 

minimálně 2 komory, přičemž alespoň jedna 

komora obsahuje bassrefl ex. Reproduktor 

nevyzařuje přímo do prostoru, ale do komor, 

z kterých zvuk vyjde do prostoru pomocí 

bassrefl exového nátrubku. Toto řešení je 

nejčastější u domácího kina, konkrétně u 

subwooferů, protože tento druh ozvučnice 

vzhledem ke konstrukci nelze k jinému 

účelu použít. Tato ozvučnice reprodukuje 

pouze určité úzké frekvenční pásmo, v 

kterém je naladěna na maximální účinnost, 

což žádná jiná ozvučnice nedokáže. Ostatní 

kmitočty jsou utlumeny ozvučnicí, tudíž 

mají větší frekvenční pokles (v dB). Přitom 

se nezvětšuje výchylka membrány pod 

rezonancí ozvučnice a také strmost poklesu 

v této oblasti není větší než u ozvučnice 

uzavřené. Reproduktor v této ozvučnici má 

bohužel nevýhodu, že nepoznáme „když 

už má dost“. Zásadní nevýhodou však je 

nevyrovnaná frekvenční charakteristika daná 

konstrukcí a omezený frekvenční rozsah 

na minimum. Zvuk působí pro posluchače 

efektně, navíc k němu stačí malý reproduktor, 

precizní akustická reprodukce to však 

bohužel není. Proto jsem tuto variantu zavrhl 

a považuji ji za základní slabinu domácího 

kina, kterou jsem se rozhodl řešit.

obr 8.4, konstrukce pásmové 
propusti [6]

obr 8.5, časté otevřené provedení [5]obr 8.5, časté otevřené provedení [5]
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obr 8.7, konstrukce [6]obr 8.7, konstrukce [6]

obr 8.9, širokopás-obr 8.9, širokopás-
mové provedení [7]mové provedení [7]

obr 8.6, subwoofer [9]obr 8.6, subwoofer [9]

obr 8.8, konstrukce [8]obr 8.8, konstrukce [8]

Pasivní  zář ič   
(passive radiator) :

Funguje na podobném principu jako 

basrefl ex. U basrefl exu je hmotnost 

a poddajnost zátěže představována 

vzduchem v nátrubku, zde je to přímo pasivní 

membrána. Jde v podstatě o reproduktor 

bez magnetu. Většinou bývají na venek 

nerozeznatelné, rozdíl je v tom, že pasivní 

zářič má vyšší hmotnost membrány než 

reproduktor a chybí mu právě kmitací systém, 

tedy magnet a cívka. Chování ozvučnice je 

stejné jako bassrefl ex s hrbem a nutností 

oddělit nižší kmitočty pod rezonancí. Pasivní 

zářiče jsou také vhodnou volbou v případě, 

že bassrefl ex vychází příliš dlouhý, nemohou 

také vzniknout potíže s turbulencemi 

vzduchu. Také ladění je jednoduché. Jelikož 

s poddjaností závěsu hýbat nelze, zbývá 

jako pohyblivý parametr hmotnost pasivní 

membrány. Pasivní zářiče mají tedy na zadní 

straně závit, na který se přidává závaží, a 

tím se účinně a pohodlně ladí box. Výchylka 

pasivu bývá (při použití pasivu stejné 

velikosti jako je měnič) tak o třetinu vyšší 

než výchylka reproduktoru, ale s tím výrobci 

zpravidla počítají. Jediným limitem maximální 

výchylky je závěs (a ten bývá dostatečně 

pevný). Toto řešení je mimořádně vhodné 

při ladění co nejnižších možných kmitočtů. 

Toto netradiční, originální, kvalitní, přesto 

málo výdané řešení jsem se rozhodl použít u 

svého návrhu, čímž bude zaručen kvalitnější 

poslech, než u konvenčních řešení.

8 .  k o n s t r . - t e c h n o l o g .  ř e š e n í
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8 .  k o n s t r . - t e c h n o l o g .  ř e š e n í

8 . 2 .  p o u ž i t é  m a t e r i á l y

   Použité materiály nejen domácích kin, ale 

obecně všech audio systémů se liší podle vý-

sledné ceny výrobku. Tento krok je naprosto 

logický a samozřejmý. Důležité však je, jestli 

materiál použitý na domácím kinu má jen es-

tetický vliv, nebo jestli díky němu dochází i ke 

změně kvality zvukového projevu. 

   Materiály použité u levné řady domácích 

kin jsou kombinovány z plastů a tenké dře-

votřísky tloušťky 8, vyjímečně 12mm. Toto 

řešení nedosahuje požadované tuhosti a tak 

ozvučnice sama o sobě hraje a zvukový pro-

jev je katastrofální.

    U střední třídy se s plastovými ozvučnice-

mi nesetkáme. Dřevotříska dosahuje tloušťky 

od 12ti do 18mm. Obzvláště u větších sub-

wooferů (průměr 200mm) je hodnota 18mm 

na spodní únosné hranici. K povrchovému 

řešení se vyjímečně používají pravé materiá-

ly jako nerez, sklo, hliník apod. Většinou však 

spíše jen na detaily, ovladače a jiné.

    Luxusní třída je postavena hlavně na pou-

žitých materiálech. Setkáváme se s pozlace-

ním, postříbřením, kevlarovými membránami 

reproduktorů, potahováním látkami, či dra-

hými kůžemi. Hraje se na extrémní detaily, 

špičkové zpracování, vynikající zvuk je samozřejmostí. Na ozvučnice subwooferů se používá špičkové zpracování, vynikající zvuk je samozřejmostí. Na ozvučnice subwooferů se používá 

dřevo tloušťky 25, 30mm. U extrémních řešení se experimentuje s kamenem, či betonem. Z dřevo tloušťky 25, 30mm. U extrémních řešení se experimentuje s kamenem, či betonem. Z 

akustického hlediska je to nejlepší řešení , z praktického spíš naopak, hmotnost přesahuje i akustického hlediska je to nejlepší řešení , z praktického spíš naopak, hmotnost přesahuje i 

100kg a tím znemožňuje snadné přemísťování. 100kg a tím znemožňuje snadné přemísťování. 

obr 8.9, řešení centrálního reproduktoruobr 8.9, řešení centrálního reproduktoru

obr 8.10, dřevěná konstrukce subwooferuobr 8.10, dřevěná konstrukce subwooferu
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    U svého řešení jsem zvolil materiály tak, aby byla zajištěna akustická kvalita a přitom bylo     U svého řešení jsem zvolil materiály tak, aby byla zajištěna akustická kvalita a přitom bylo 

dosaženo vzhledové originality a efektu. Povrch jednotlivých dílů je tvořen broušeným nere-dosaženo vzhledové originality a efektu. Povrch jednotlivých dílů je tvořen broušeným nere-

zem. Jeho akustické vlastnosti a tuhost jsou však velmi špatné, proto je pouze potažen na zem. Jeho akustické vlastnosti a tuhost jsou však velmi špatné, proto je pouze potažen na 

základně tvořené z dřeva, resp. dřevotřísky. Pro sloupcové reproduktory a centrální reproduk-základně tvořené z dřeva, resp. dřevotřísky. Pro sloupcové reproduktory a centrální reproduk-

tor je použito dřevo tloušťky 15mm, což je vzhledem k požadovaným parametrům dostatečná tor je použito dřevo tloušťky 15mm, což je vzhledem k požadovaným parametrům dostatečná 

tloušťka. Boční skleněné stěny jsou voleny v tloušťce 6mm pro centrální reproduktor a 8mm tloušťka. Boční skleněné stěny jsou voleny v tloušťce 6mm pro centrální reproduktor a 8mm 

pro sloupcové reproduktory. Subwoofer je kvůli požadované tuhosti navržen z dřevotřísky pro sloupcové reproduktory. Subwoofer je kvůli požadované tuhosti navržen z dřevotřísky 

tloušťky 25mm, která zaručuje velice slušnou tuhost pro osazený basový měnič průměru tloušťky 25mm, která zaručuje velice slušnou tuhost pro osazený basový měnič průměru 

230mm.  Boční skleněné stěny jsou navrženy z tloušťky 12mm. V tomto případě je limitní 230mm.  Boční skleněné stěny jsou navrženy z tloušťky 12mm. V tomto případě je limitní 

tloušťka 10mm, precizním řešením je tloušťka 15mm. Zvolených 12mm je tedy kompromis a tloušťka 10mm, precizním řešením je tloušťka 15mm. Zvolených 12mm je tedy kompromis a 

splňuje slušné požadavky. Samotné sklo má vysokou odrazivost a dobré akustické vlastnosti. splňuje slušné požadavky. Samotné sklo má vysokou odrazivost a dobré akustické vlastnosti. 

Jeho tuhost je větší než u dřeva, proto není nutné použití tak velké tloušťky stěny jako u  dřeva. Jeho tuhost je větší než u dřeva, proto není nutné použití tak velké tloušťky stěny jako u  dřeva. 

Kvalita tedy neutrpí, spíše naopak. Samotný vzhled získá na atraktivitě.Kvalita tedy neutrpí, spíše naopak. Samotný vzhled získá na atraktivitě.

8 .  k o n s t r . - t e c h n o l o g .  ř e š e n í

obr 8.11, celková stavba reproduktorové skříněobr 8.11, celková stavba reproduktorové skříně
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8 . 3 .  r e p r o d u k t o r y  T V M

reproduktoru ARV 104-04/4 s frekvenčním 

rozsahem 2,5-18 KHz, citlivostí 90dB a 

jmenovitým výkonem 45/200W kombino-

vaným se středobasovým reproduktorem 

ARN 155/4 předprodukční série, který se 

na trh dostane v průběhu příštího roku, tedy 

2009. Frekvenční rozsah tohoto reprodukto-

ru je 40-4000Hz, citlivost 88dB a jmenovitý 

výkon 60/150W. Pro centrální reproduktor je 

zvolena obdobná dvoupásmová koncepce 

s výškovým reproduktorem ARV 78/4 se 

zdvojeným středobasovým reproduktorem 

průměru 80mm-ARN 100/4. Subwoofer je 

složen z basového reproduktoru ARN 230-

0000/4, který taktéž nelze zatím nikde koupit 

a jeho uvedení se plánuje obdobně jako u 

ARN 155/4 na rok 2009. Jeho kvalita je dána 

frekvenčním rozsahem 30-3000Hz, citlivostí 

88dB, jmenovitým výkonem 80/220W. Pa-

sivní zářič vychází konstrukčně ze stejného 

reproduktoru ARN 230-0000/4.

Rozmístění reproduktorů v sloupcových 

soustavách je provedeno tak, aby výškový 

reproduktor byl ve výšce uší sedícího po-

sluchače. Středobasový měnič je umístěn v 

blízkosti pod ním. U centrálního reproduktoru 

je výškový měnič uprostřed a je zleva a zpra-

va obklopen středobasovými měniči.

   Reproduktory jsem volil od společnosti    Reproduktory jsem volil od společnosti 

TVM. Jednak pro jejich ucelený sortiment, TVM. Jednak pro jejich ucelený sortiment, 

zavedenou kvalitu produktů a nízkou cenu zavedenou kvalitu produktů a nízkou cenu 

výrobků. Druhým nakonec podstatnějším výrobků. Druhým nakonec podstatnějším 

důvodem je spolupráce spol. TVM na tvorbě důvodem je spolupráce spol. TVM na tvorbě 

domácího kina, které se věnuji v další kapi-domácího kina, které se věnuji v další kapi-

tole.

   Sloupové reproduktory jsou koncipovány    Sloupové reproduktory jsou koncipovány 

jako dvoupásmové složené z výškovéhojako dvoupásmové složené z výškového

obr 8.13, rozmístění zesilovačů v subwooferuobr 8.13, rozmístění zesilovačů v subwooferu

obr 8.12, „elektro“ instalace soustavyobr 8.12, „elektro“ instalace soustavy
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8 . 4 .  v ý v o j ,  n a l a d ě n í  z v u k u

Naladění reproduktorů je poměrně složitá Naladění reproduktorů je poměrně složitá 

věc. Dopředu se dá teoreticky vypočítat věc. Dopředu se dá teoreticky vypočítat 

ideální objem ozvučnice a mnoho dalších ideální objem ozvučnice a mnoho dalších 

jiných informací, ale až v praxi se ukáže, zda jiných informací, ale až v praxi se ukáže, zda 

všechno funguje jak má a většinou je nutné všechno funguje jak má a většinou je nutné 

systém dolaďovat. 

    Nejdříve začnu sloupovými reproduktory.     Nejdříve začnu sloupovými reproduktory. 

Zde vznikly celkem 3 problémy. První byl ve Zde vznikly celkem 3 problémy. První byl ve 

výhybce přerozdělující frekvenční rozsah výhybce přerozdělující frekvenční rozsah 

jednotlivým reproduktorům. Dělícím kmi-jednotlivým reproduktorům. Dělícím kmi-

točtem mezi výškovým a středobasovým točtem mezi výškovým a středobasovým 

reproduktorem je 2500Hz se strmostí 12db/reproduktorem je 2500Hz se strmostí 12db/

oktávu. Zde byla nutná úprava pro získání oktávu. Zde byla nutná úprava pro získání 

čitelnějších výšek. Druhým problémem se čitelnějších výšek. Druhým problémem se 

staly slabé a nevýrazné basy. Pomocí frek-staly slabé a nevýrazné basy. Pomocí frek-

venčního generátoru došlo k naladění celé venčního generátoru došlo k naladění celé 

ozvučnice na posílení frekvencí 34 a 38Hz ozvučnice na posílení frekvencí 34 a 38Hz 

pomocí bassrefl exové koncepce, která je pomocí bassrefl exové koncepce, která je 

zde vyřešena pomocí skleněného dna, které zde vyřešena pomocí skleněného dna, které 

je od ozvučnice oddáleno o 7mm. Třetím je od ozvučnice oddáleno o 7mm. Třetím 

problémem byla rezonance ozvučnice na problémem byla rezonance ozvučnice na 

frekvencích mezi 200-230Hz, která byla frekvencích mezi 200-230Hz, která byla 

odstraněna vlepením plátna na potlačení odstraněna vlepením plátna na potlačení 

stojatých vln v oblasti oblouku ozvučnice, stojatých vln v oblasti oblouku ozvučnice, 

kde bylo zesílení nejsilnější.

   U subwooferu byla situace jiná. Zde je osa-   U subwooferu byla situace jiná. Zde je osa-

zena výhybka fi ltrující frekvence nad 190Hz zena výhybka fi ltrující frekvence nad 190Hz 

se strmostí 12dB/oktávu. Naladění subwoo-se strmostí 12dB/oktávu. Naladění subwoo-

feru probíhalo ve spolupráci se společností feru probíhalo ve spolupráci se společností 

TVM, resp. vedoucím vývojového oddělení 

Ing. Matyášem, kterému tímto znovu ve-

lice děkuji. Díky jeho ochotě byl vytvořen 

prototyp pasivního zářiče a naladěn pro co 

nejkvalitnější projev celé soustavy. Tato po-

moc je nevyčíslitelná, protože vznikl funkční 

prototyp s použitím speciálně vyvinutého 

pasivního zářiče, navíc v kombinaci s ba-

sovými reproduktory z vývojové série, která 

bude uvedena na trh nejspíše nejdříve v roce 

2009, tedy se vzorky, které jsou zatím pouze 

ve vývojovém oddělení. 
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8 .  k o n s t r . - t e c h n o l o g .  ř e š e n í

8 . 5 .  D V D  p ř e h r á v a č

    DVD přehrávač je koncipován jako stojan 

pro snadné ovládání s ovládacími prvky v 

horní ploše omezenými na základní funkce.  

Koncepce mechaniky je obdobná jako u běž-

ných systémů, tedy s čtecím laserem pohyb-

livým ve 2 osách. Drobná odlišnost vzniká 

u výsuvných dvířek, které jsou standardně 

koncipovány jako zasouvací přihrádka. Tato 

mechanika obsahuje výklopné krycí dvířka, 

která po otevření zůstanou ve vodorovné po-

loze a je snadné na ně umístit disk CD/DVD.. 

Po zavření toto CD/DVD přiklopí na snímací 

mechaniku a zároveň jej chrání proti případ-

nému odlétnutí disku z mechaniky. Snímací 

mechanika najede na disk CD tak jako u 

konvenčních řešení a tím si zaaretuje disk 

CD. Dvířka jsou transparentní tak, aby ladila 

s celým vzhledem. Povrch je tvořen brouše-

ným nerezem stejně jako u celého projektu. 

Místo dřevěné ozvučnice však obsahuje 

plastový pás lemující zevnitř nerezový plech. 

Ten splňuje jednak pevnostní požadavky 

na přehrávač a zároveň se pod ním ukrývá 

čtecí mechanika CD/DVD, ovládací deska s 

tlačítky, přijímač a vysílač blootooth/infraport 

technologie pro přenos dat mezi subwoofe-

rem a přehrávačem a Harddisk pro nahraná 

data. Zároveň je pod ním ukryt napájecí ka-

bel a měnič napětí z 230V na 12V.

obr 8.14, odklápěcí systém mechanikyobr 8.14, odklápěcí systém mechaniky

obr 8.15, rozvržení ovladačů

obr 8.16, variabilita DVD a subwooferuobr 8.16, variabilita DVD a subwooferu
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9 .  r o z b o r  d e s i g n e r .  n á v r h u

9 . 1 .  v n í m á n í  p r o d u k t u

jeho obestavěnost nábytkem. V mnoha pří-

padech by zákazník rád koupil okázalé velké 

domácí kino, aby jej měl stále na očích a mohl 

jej snad i ukázat před návštěvou. Někdo jiný 

naopak touží po přesném opaku, nebo mu i 

nic jiného nezbývá vzhledem k podmínkám, 

které u něj doma panují. Tedy systém, který 

je nenáročný na prostor, úsporný a nená-

padný. Zde vzniká první důvod, proč vyrábět 

a navrhovat dva druhy domácích kin. Malé, 

úsporné a větší, více okázalé. Nejde jen o to, 

že každý zákazník má jiný vkus, ale jde o to, 

že toto řešení vyžaduje konkrétní fakta.

  Postupem doby se zavedl jednoznačný 

postup a to, že okázalá domácí kina,  mají 

reproduktory umístěné na stojanech, které 

bývají terčem designerů, protože to je jediný 

a zároveň dominantní prvek, na kterém lze 

vyjádřit identitu celého systému. Opačné, 

tedy drobné provedení je konstruováno 

bez stojanů jen jako samostatné reproduk-

tory v krabičkách, které si zákazník umístí 

například buď vedle televizoru, či přímo do 

obývací stěny, pokud to umístění obývací 

stěny dovoluje.    Dalším zajímavým řeše-

ním je domácí kino, které se neskládá z 5-ti 

reproduktorů a jednoho subwooferu, ale jen 

ze 2 čelních reproduktorů kombinovaných 

se subwooferem, které je pomocí elektonic-

kých korekcí a mikroprocesorů vytvořeno

 Defi nování požadavků zákazníka na kate- Defi nování požadavků zákazníka na kate-

gorii domácího kina není tak jednoduché, gorii domácího kina není tak jednoduché, 

jak by se na první pohled mohlo zdát. Nejde jak by se na první pohled mohlo zdát. Nejde 

totiž jen o základní fakta, která přijdou na totiž jen o základní fakta, která přijdou na 

mysl jako první, tedy cena, vzhled a kvalita. mysl jako první, tedy cena, vzhled a kvalita. 

Nejdůležitějším faktem pro základní koncep-Nejdůležitějším faktem pro základní koncep-

ci domácího kina, které si zákazník přijde do ci domácího kina, které si zákazník přijde do 

obchodu vybrat je jeho vlastní byt-pokoj. Ve obchodu vybrat je jeho vlastní byt-pokoj. Ve 

většině případů se jedná o obývací pokoj, většině případů se jedná o obývací pokoj, 

jelikož naše životní úroveň (alespoň v České jelikož naše životní úroveň (alespoň v České 

republice) není taková, abychom si mohli republice) není taková, abychom si mohli 

dovolit domácí kino v každém pokoji. A dost dovolit domácí kino v každém pokoji. A dost 

možná po tom ani nikdo netouží. Domácí možná po tom ani nikdo netouží. Domácí 

kino slouží i jako jakýsi rituál, kdy člověk kino slouží i jako jakýsi rituál, kdy člověk 

usedne s nadšením do sedačky svého obý-usedne s nadšením do sedačky svého obý-

vacího pokoje a pustí si svůj oblíbený fi lm a vacího pokoje a pustí si svůj oblíbený fi lm a 

kochá se obrazem i kvalitou zvuku. Mít tak kochá se obrazem i kvalitou zvuku. Mít tak 

tento systém v každém pokoji, toto kouzlo tento systém v každém pokoji, toto kouzlo 

by se ztratilo nenávratně pryč a tím i potě-by se ztratilo nenávratně pryč a tím i potě-

šení z celého systému. A to je důvod, proč si šení z celého systému. A to je důvod, proč si 

člověk takový systém koupí. Pro radost, pro člověk takový systém koupí. Pro radost, pro 

potěšení, pro naplnění očekávání něčeho potěšení, pro naplnění očekávání něčeho 

vyjímečného. 

   Vraťme se však zpět k podstatě obývacího    Vraťme se však zpět k podstatě obývacího 

pokoje. Při první myšlence kupujícího nad pokoje. Při první myšlence kupujícího nad 

zakoupením domácího kina zapřemýšlí nad zakoupením domácího kina zapřemýšlí nad 

tím, jak a kam systém v obývacím pokoji tím, jak a kam systém v obývacím pokoji 

rozmístí. Přesně v tento moment dochází rozmístí. Přesně v tento moment dochází 

k prvnímu rozhodujícímu momentu, který k prvnímu rozhodujícímu momentu, který 

ovlivňuje velikost obývacího pokoje a takéovlivňuje velikost obývacího pokoje a také
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duktory ovládány bezdrátově. Toto řešení 

však není zcela ideální jak se zdá, jelikož 

bezdrátový přenos signálu není možný pře-

nášet ve formě velkého výkonu, což do jisté 

míry zadní reproduktory potřebují.

 Jak je tedy vidět už z existujících řešení 

požadavky zákazníka na tuto kategorii jsou 

široké a nelze vytvořit jeden produkt, který 

by dokázal oslovit všechny, nebo alespoň 

většinu zákazníků. Jedinou možnou cestou 

je vznik několika zcela odlišných variant 

domácího kina, které budou v rámci svého 

zaměření nabízet co možná nejvíc lákadel.

9 .  r o z b o r  d e s i g n e r .  n á v r h u

tak, že při poslechu vytváří iluzi pravého 5.1 tak, že při poslechu vytváří iluzi pravého 5.1 

systému domácího kina. Tedy elektronická systému domácího kina. Tedy elektronická 

náhrada zadních reprduktorů. Pravdou, ale náhrada zadních reprduktorů. Pravdou, ale 

zůstává, že toto řešení není stoprocentní zůstává, že toto řešení není stoprocentní 

náhradou za 5.1 systémy. Dva čelní repro-náhradou za 5.1 systémy. Dva čelní repro-

duktory nikdy nemohou navodit dokonalou duktory nikdy nemohou navodit dokonalou 

náhražku pěti reproduktorů rozmístěných náhražku pěti reproduktorů rozmístěných 

kolem posluchače. Náhražka je to však kolem posluchače. Náhražka je to však 

efektní a nečekaně účinná, vzhledem k efektní a nečekaně účinná, vzhledem k 

ozvučování pouze zepředu. 

    Dalším faktorem pro rozhodnutí, jaké do-    Dalším faktorem pro rozhodnutí, jaké do-

mácí kino zvolit, je samozřejmě design. Věc, mácí kino zvolit, je samozřejmě design. Věc, 

která má zrovna v tomto oboru obzvláště která má zrovna v tomto oboru obzvláště 

důležitou roli. Důvodem je to, že u drahých důležitou roli. Důvodem je to, že u drahých 

domácích kin je naprostou samozřejmostí domácích kin je naprostou samozřejmostí 

vynikající zvuk, schopnost přehrávat všech-vynikající zvuk, schopnost přehrávat všech-

ny možné formáty videa i zvuku, co nejširší ny možné formáty videa i zvuku, co nejširší 

rozsah připojovacích terminálů. Naopak u rozsah připojovacích terminálů. Naopak u 

levné řady je zase zákazník smířen s tím, že levné řady je zase zákazník smířen s tím, že 

kvalita zvuku nebude valná, spíše bude nae-kvalita zvuku nebude valná, spíše bude nae-

fektovaná, aby člověk neznalý problematiky fektovaná, aby člověk neznalý problematiky 

zvuku žasl, jak dokáže hrát levné domácí zvuku žasl, jak dokáže hrát levné domácí 

kino.  Prostřední třída je zase omezena těmi-kino.  Prostřední třída je zase omezena těmi-

to faktory zespodu i seshora levnou a drahou to faktory zespodu i seshora levnou a drahou 

třídou, tedy musí nabízet jakýsi kompromis. třídou, tedy musí nabízet jakýsi kompromis. 

Dá se tedy říci, že v rámci třídy nabízí každý Dá se tedy říci, že v rámci třídy nabízí každý 

výrobce velmi podobnou hodnotu po tech-výrobce velmi podobnou hodnotu po tech-

nické stránce a jediný způsob jak se odlišit a nické stránce a jediný způsob jak se odlišit a 

zároveň zaujmout zákazníka je design.   zároveň zaujmout zákazníka je design.   

 V souvislosti s tím, že zákazníci si stěžují  V souvislosti s tím, že zákazníci si stěžují 

právě na množství kabelů, které je nutné k právě na množství kabelů, které je nutné k 

jednotlivým reproduktorům přivádět, se ob-jednotlivým reproduktorům přivádět, se ob-

jevují soustavy, u kterých bývají zadní reprojevují soustavy, u kterých bývají zadní repro

obr 9.1, sladění s interiérem
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9 .  r o z b o r  d e s i g n e r .  n á v r h u

9 . 2 .  z a ř a z e n í  n a  t r h u

   Systémy domácího kina se vyrábějí 

ve velkém rozsahu fi nanční nároč-

nosti od 1500 Kč za sadu, až po ně-

kolikaset tisícové částky. Zařazení na 

trhu ovlivňuje několik faktorů. Patří 

mezi ně kvalita zvuku, renomé výrob-

ce, neboli jak moc je daný výrobce 

značkový, dále originalita, netradiční 

řešení, či použité materiály. Všechny 

tyto faktory ovlivňují výslednou cenu. 

   Vzhledem k nabízeným parame-

trům navrženého řešení lze výsled-

nou cenu s přihlédnutím k použitým 

netradičním materiálům, originálnímu 

technickému řešení, ale na druhou 

stranu použití neprávem opovrhova-

né značky TVM vidět v rozmezí 20ti 

až 30ti tisíc korun. Tedy níže, než 

u značkové konkurence. Jedná se 

tedy o střední třídu, která je relativně 

dostupná, zároveň počítá s jistým 

prostorem místnosti.

   Tato kategorie se jeví do budoucna 

jako velice úspěšná. Nabízí pro běž-

ného posluchače vynikající akustické 

vlastnosti a vzhledovou originalitu 

doplněnou o kvalitní zpracování. Po 

takových produktech touží nejvíce lidí 

a většina z nich má možnost takový 

výrobek zafi nancovat, pokud o něj 

projeví zájem. 

obr 9.2, chladný interiér

obr 9.3, boční pohled na rozvržení v místnostiobr 9.3, boční pohled na rozvržení v místnosti

obr 9.4, základní prvky systémuobr 9.4, základní prvky systému
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Z á v ě r

Cílem projektu bylo vytvořit plně funkční model s 

kvalitními akustickými vlastnostmi pro doložení 

reálnosti vývoje a výroby použitých originálních 

konstrukčních řešení.

   Při návrhu byla základní fi losofi e optické sjednocení 

soustavy do jednoho celku, variabilita systému. Dále 

použití originálních netradičních materiálů umožňujících 

zároveň odkrytí techniky na oči posluchače. V 

neposlední řadě dlouhodobá estetická hodnota 

výrobku. Celek měl být završen technickou inovací v 

konstrukci subwooferu.

    Všechny tyto změny a odlišnosti měly za cíl buď 

zkvalitnění akustických vlastností sestavy, nebo 

estetický přínos s trochou zaexperimentování v mezích 

lidského vnímání většiny obyvatelstva. Tedy vytvoření 

zajímavého výrobku, který svojí originalitou, myšlenkou 

a vyjímečností osloví co možná nejvíce pozorovatelů. 

Tento směr je z hlediska ekonomického pro výrobce 

nejzajímavější a proto jsem se rozhodl jít touto cestou. 

Je však těžké nalézt hranici, kdy končí zajímavý 

produkt a začíná kreace za každou cenu, neboli 

pro pragmatičtěji smýšlející jedince „úlet“. Z mého 

pohledu se tedy zdálo zajímavé ponechat základní tvar 

jednotlivých těles v klasičtější formě na kterou je lidstvo 

zvyklé a vyjímečnost a originalitu dohnat materiály, 

barvou, detaily a myšlenkou. Všechny tyto stanovené 

cíle se mi podařilo splnit a vytvořit tak netradiční 

akustickou soustavu, která však není konfl iktní a 

nevzbuzuje rozpaky, spíše naopak překvapení a pro 

technicky založené osoby i možnost zabádat nad 

viditelnou technikou a její funkcí.
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