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TEXTOVÁ ČÁST 

Úvod
Hlavním cílem této bakalářské práce je modernizace vzhledu dnešních gramofonů ve 
spolupráci s firmou SEV Litovel. V návrhu jsou brány v potaz všechny konstrukční, 
technologické, funkční a ergonomické zákonitosti. Cílem je návrh originální koncepce a 
realizace funkčního modelu (1:1 v materiálu). Součástí práce je i dokumentace průběhu 
navrhování a realizace prototypů. Výkresová dokumentace včetně textové zprávy bude 
součástí konečné obhajoby.

Chtěl jsem, aby  téma mojí bakalářské práce vystihovalo mou osobnost. Člověka, dle 
mého názoru, nejlépe vystihují jeho vášně a touhy. Mezi ty mé patří zejména láska k 
tvoření a k hudbě. Proto jsem si zvolil téma Zvuk.
Ten je mi skvělým spolucestujícím, motivátorem při cvičení, pracovním pomocníkem i 
doktorem hojícím rány. Hudba je tedy neoddělitelnou součástí mé existence.
První námět byla sluchátka, nicméně, po první diskuzi jsem tento nápad opustil a po 
hlubším brainstormingu jsem našel východisko právě v gramofonu. Mnohokrát jsem snil 
o tom nostalgickém zážitku, který v sobě tento přístroj ukrývá. Od návštěvy obchodu s 
deskami, její vůni po vybalení, jejím vložení na talíř gramofnu, po jemné umístění jehly a 
první jemné zapraskání. Nejde pouze o hudbu a hezký doplněk interiéru, ale hlavně o 
rituál, který s sebou toto zařízení přináší. V poslední době jde o velmi živé a diskutované 
téma. Touhy člověka po kvalitní reprodukci jeho oblíbené hudby a hodnotném zážitku, 
který toto analogové zařízení přináší, je, dle mého názoru, hlavním důvodem dnešního 
gramofonového rozmachu. Lidé si pomalu začínají uvědomovat, že gramofonová deska 
má nejautentičtější přenos hudby. Například z ní lze vyposlouchat i prvotní rozestavení 
hudebních nástrojů v nahrávacím studiu a to je v porovnání s mp3 disketou naprosto 
nepřekonatelná skutečnost.

Historie
Snaha, o záznam zvuku, hlasu či hudby, zde byla odjakživa. Tato silná touha uchvátila 
mnoho vynálezců a vědců, kteří následně položili základy pro záznam zvuku. Jeden z 
prvních významných vynálezů byl fonograf (Obr.1) od Thomase Alvy Edisona. 
Experimentoval s rycím hrotem umístěným na rotujícím parafínovém papíru, který 
zaznamenával mechanické vibrace a skrze vyryté drážky byl tedy schopen záznamu 
zvuku. Později nahradil papír staniolovou fólií a kovovým válcem. Zařízení bylo schopno 
akusticky-mechanického záznamu zvuku skrze troubu, která přenesla zvukové vibrace 
jeho hlasu na váleček. Následně si mohl výsledek přehrát. Fonograf měl však podstatné 
nedostatky. Doba záznamu byla limitována pouze na 2 minuty a také neexistoval způsob 
hromadné výroby kopií vzniklého záznamu.
V roce 1895 to byl Emil Berliner, kdo zaměnil Edisonův váleček, za plochou kruhovou 
desku. Ta byla prvně vyrobena z tvrzené pryže a na rozdíl od Edisonova hloubkového 
záznamu, přišel Berliner se záznamem stranovým. Vznikl první gramofon (Obr.2). 
Prvně museli hudebníci hrát jednu a tu samou píseň tolikrát, kolik chtěli vytvořit kopií, 
než Berliner nahradil pryž šelakovou hmotou. Ta umožňovala hromadnou výrobu 
lisováním a možnost záznamu až 4 minuty.
Nahrávalo se akustickým způsobem, kde hudebník nebo orchestr museli stát před 
jedním či více trychtýři. Soustřeďovali hudbu na membránu a ta skrze zapisovací přístroj 
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vyryla vibrace do voskového kotouče ve vedlejší místnosti. Kvalita zvuku však nebyla 
dobrá, protože jehla postrádala oblasti vysokých a nízkých kmitočtů. 
První elektrický gramofon s přijatelnou kvalitou zvuku vznikl v laboratořích americké Bell 
Telephone Company v roce 1927. I přes velký pokrok magnetofonového a dnešního 
mechanického záznamu si gramofon stále drží své nedosažitelné místo na trůnu 
autentického přenosu zvuku.

V roce 1946 byl u nás založen československý podnik Tesla Strašnice. Název společnosti
reflektoval jméno nedávno předtím zesnulého významného elektrotechnika Nikoly Tesly. 
Podnik byl nejprve součástí skupiny česko-slovenských a zahraničních firem. Díky 
společenským změnám po roce 1989 se podnik osamostatnil a v roce 1992 byl včleněn 
do a.s. ETA Hlinsko. 

SEV Litovel byla založena 1999 po převzetí prostor, know-how a zákazníků ETY, která svůj
závod v Litovli zrušila. Nyní je společnost SEV Litovel jedním z největších výrobců 
gramofonů na světě. Firma si zakládá na vysoké kvalitě přenesené hudby a nabídkou 
širokého portfólia gramofonových přístrojů. Jejich největší síla je v poměru nízké ceny a 
kvalitního zvuku. Dlouhodobě spolupracují s rakouskou firmou Pro-Ject Audio Systems, 
která je hlavním odběratelem a distributorem gramofonů do více než 
60-ti zemí světa. 

Rešerše
Po osobní návštěvě Litovle jsem si pro svou práci odnesl spoustu zajímavých poznatků. 
Výhody před konkurencí jsou znát již v cenové kategorii do patnácti tisíc korun, kde na 
tomto trhu patří SEV Litovel k absolutní špičce. Vzhledem k této cenové kategorii jsou 
konkurencí Čína, britská REGA a německý THORENS. Kvalitativně se ovšem s českým 
SEVem můžou jen těžko rovnat. Při první konzultaci mi byla doporučena osnova hlavních 
kritérií pro dobrou spolupráci, kterých bych se měl držet: 

1. Dobrá vyrobitelnost
2. Perfektní technický výkres
3. Použití stávajících dílů

Analýza
Dalším krokem bylo vypracování dotazníku pro co nejlepší odezvu od koncového 
zákazníka. Dotazník jsem umístil na největší česká fóra, zabývající se audiem. Po sběru 
odpovědí jsem zjistil, že skupina potenciálních zákazníků vyššího věku má již zkušenosti 
s gramofonem a při výběru se řídí především kvalitou hudby. Ráda si za ni také připlatí. 
Naopak lidé, kteří si pohrávají s myšlenkou nákupu, napříč všemi věkovými kategoriemi, 
by si vybírali spíše podle vzhledu, se kterým by se rádi odlišili od klasického tvaru. Jako 
cenovou kategorii volili nejčastěji částku do 8 000 korun českých. V této skupině jsem 
cítil určitý potenciál a zvolil jsem si ji za cílovou. 

Po analýze dotazníku se ukázalo, že ideálním modelem, pro mnou zvolenou skupinu, jsou 
gramofony z řady Essential. Pročetl jsem spoustu recenzí, kde byl lidem, začínajícím s 
gramofonem, tento model doporučován jako ideální volba.
Stávající model Essential III (Obr.5) je již třetí generací tohoto typu a vyznačuje se nízkou 
cenou (cca 8 800 Kč) a kvalitním přenosem hudby.
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Šasi je vyrobeno z odlehčené a velmi tuhé dřevotřísky, která má výborné vlastnosti, při 
odvodu nechtěných vibrací je velmi levná a zároveň i lehká.
Gramofon disponuje těžším talířem, odolným vůči vibracím, vyrobeným z MDF desky pro 
lepší kvalitu zvuku.
Pouzdro ložiska talíře je bronzové s teflonem ve spodu pro zajištění co nejmenšího tření.
Pohon zajišťuje velmi tichý synchronní motor, který je zabudován na čtyř bodech a 
silikonový řemínek, který uvádí do pohybu talíř. Také výborně pohlcuje vzniklé vibrace. 
Předností je 8,6'' dlouhé rameno, vyrobené z jednoho kusu hliníku se safírovými ložisky 
pro mnohem vlídnější plug & play (zapoj a hraj).
Ramínko je osazeno kvalitní vložkou Ortofon OM 10, díky níž se přenáší výsledný zvuk z 
desky.
Je zde zabudován i MM předzesilovač a USB výstup do počítače pro prěhrávání LP desek
do digitální podoby (MP3).
Celý gramofon stojí na speciálních pružných nožičkách eliminujících vznik nežádoucích 
vibrací.
Anatomie je znovu shrnuta na obrázku 7 a 8.

Proces navrhování
Při navrhování jsem bral v potaz získané informace, jak od SEV Litovel, tak i zajímavé 
návrhy koncových zákazníků z dotazníku. Zaměřen na skupinu toužící po změně vzhledu, 
přes skicování a následné konzultace s Ondřejem Tobolou a Janem Mikoškou, jsem zvolil
typ a tvar, který měl určitý potenciál a energii. Rozhodl jsem se gramofon pojmout čistě 
jako předmět požitkový a vztahový. Předmět, který u posluchače navodí pocit nostalgie a 
zároveň určité hrdosti skrze svou jedinečnost. Hlavní myšlenkou návrhu byl talíř, 
přesahující tělo gramofonu. Minimalistický tvar si cíleně zakládá na členitosti funkčních 
prvků převzatých z modelu Essential. Ačkoli je mi sympatický klasický obdelníkový tvar, 
který zde funguje již velkou řadu let, v návaznosti na dnešní dobu, prahnoucí po 
individualitě, můj návrh nabízí uživateli pohledově nový rozměr. Tvarem odlišný gramofon,
který ve své cenové kategorii vystoupí z davu klasických korpusů, má pobídnout 
potenciálního zákazníka, vybírajícího právě podle vzhledu, ke koupi. 
Vypracované prototypy (Obr. 11, 12, 13) mi nabídly hrubý náhled na rozměrovou 
problematiku. Volba nakonec padla na verzi č.2, kde tento návrh nejlépe splňoval mnou 
zvolený cíl dobře čitelné členitosti všech pohledových částí gramofonu. Díky komunikaci 
s konstruktéry ze SEVu, jsem byl poučen o technologických a výrobních zákonitostech, 
které jsem při návrhu respektoval. 
Následovalo rozmístění daných součástí celého přístroje tak, aby vzniklo nové a 
pohledově neotřelé řešení (Obr. 14). Při usazování techniky jsem musel respektovat 
neměnné vzdálenosti mezi určitými částmi přístroje. Například zachování vzdálenosti osy
talíře s osou ložiska ramene, a také vzdálenost osy talíře od osy motoru (Obr. 15). Tohle 
vše bylo technologicky dáno a jediná možnost úpravy byla v rotaci těchto částí.
Pro navození pocitu ucelenosti a harmonie je motor i přenoska umístěna ve stejné 
vzdálenosti od okraje těla přístroje (Obr. 15). Akrylový talíř dodává celému přístroji 
výborné vlastnosti v pohlcování nechtěných vibrací a zároveň přináší celkovému 
konceptu nádech stylové nadčasovosti. Motor byl použit z typu Essential II, kvůli svému 
decentnímu vzhledu a barevnosti. U přenosky a ramene se jedná o standardní osazení 
modelu Essential III. Power tlačítko spolu s veškerou elektronikou je skryto pod tělem 
zespodu přístroje, takže na sebe zbytečně nestrhává pozornost a dovolí tak vyniknout 
čistému tvaru šasi (Obr. 16).
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Tělo je vyrobeno z dřevotřísky za pomoci výrobní technologie dané firmy – frézování (Obr.
17). V návrhu byl kladen důraz na jednoduchost výroby a jeho použití pro sériovou výrobu. 
Barevná úprava byla opět odvozena z dotazníku, kde drtivá většina dotázaných 
upřednostňovala decentní matnou barevnost. 
Na závěr jsem řešil problematiku víka, které svým vzhledem iritovalo většinu dotázaných.
Jde hlavně o funkční prvek, který chrání všechny důležité součásti gramofonu před 
prachem. Kvůli zvolenému tvaru se tedy přímo nabízí použít plexi kryt „Cover It“, který 
ochrání choulostivé části a zároveň dobře odstraňuje okolní rušivé zvuky. Pro ty, co se 
chtějí gramofonem kochat, jde o ideální variantu.
Alternativou pro ty, co hledají něco nového a chtěli by ochránit svůj gramofon něčím 
elegantním a neotřelým, navrhl jsem využítí textilní látky, která pohodlně zakryje celý 
gramofon. V porovnání s plexi zde vidím plusy především v jednoduchosti výroby, ceně, 
následné nenápadnosti přístroje a možnosti využití jej jako hadříku proti nechtěným 
otiskům prstů. Tato možnost vytváří zážitek, který v sobě ukrývá princip odhalení. Ten 
následně působí na emoce člověka, které jsou ještě více umocněny prožitkem ze 
samotného poslechu.

Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout originální koncept gramofonu, pro danou 
firmu, který by se svým tvarovým pojetím odlišil od konkurence a zároveň zachoval 
všechny technické požadavky, na které je u tohoto přístroje kladen velký důraz. Koncept 
vychází vstříc zákazníkům hledajícím určitou jedinečnost, odlišení. Toho bylo dosaženo 
skrze talíř, lehce přesahující tělo gramofonu. Funkční model respektuje výrobní a 
technologické požadavky firmy. Současně zde byla snaha udržet požadovanou kvalitu 
reprodukované hudby pro zvolenou kategorii levnějších gramofonů. Již od začátku jsem 
rozvíjel hlavně jeden design, který se postupem času utvářel a přizpůsoboval technologii 
zvoleného typu gramofonu. Zároveň zde byl kladen důraz na vyrobitelnost, použití 
stávajících dílů a perfektní technický výkres.
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OBRAZOVÁ ČÁST

Historie gramofonu:
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Obr.1 - 1878 Fonograf ,Thomas Alva
Edison

Obr.2 - 1895 Gramofon, Emile Berliner



Tesla:
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Obr.3 – 1969 Tesla Supraphon GC100

Obr.4 – 1982 Tesla NC 430

Obr.3 – 1969 Tesla Supraphon GC100



Zvolený typ gramofonu:
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Obr.6 - Pro-Ject Essential II

Obr.5 - Pro-Ject Essential III



Anatomie zvoleného typu:
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Obr.7 - Anatomie modelu Essential

Obr.8 - Anatomie modelu Essential (zezadu)



Kresebné studie:
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Obr.9 - Kresebné studie

Obr.10 - Kresebné studie - zvolený tvar



Prototypy:
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Obr.11 - Verze 1

Obr.12 - Verze 2

Obr.13 - Verze 3



Finální verze:
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Obr.15 – Rozmístění a neměnné vzdálenosti mezi součástmi

Obr.14 – Pohled shora
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Obr.17 – Pohled zespodu bez elektroniky

Obr.16 – Pohled zespodu
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Obr.19 – Pohled zboku

Obr.18 – Pohled zezadu - konektory
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Obr.20 - Perspektivní pohled


