
DM 5/201558

odborné téma

Pravidlo rovnostranného 
trojúhelníku

Pro kvalitní stereo poslech všeobecně 
platí známé pravidlo, že obě hlavní před-
ní reprosoustavy (L a R) a hlavní (optimál-
ní) poslechové místo by v ideálním pří-
padě měly tvořit vrcholy rovnostranného 
trojúhelníku. Reprosoustavy by měly být 
umístěny a natočeny směrem k poslu-
chači tak, aby výškové reproduktory byly 
ve výšce jeho uší a osy reproduktorů se 
protínaly v prostoru za jeho hlavou. Toto 
pravidlo platí i pro systémy domácího 

kina, respektive pro jejich hlavní přední 
reprobedny, které se pak doplňují další-
mi reprosoustavami (subwoofer, centrál-
ní, boční, zadní, satelitní aj.) podle typu 
zvukového systému (5.1, 7.1, 9.1 atd.). 
V případě centrální reprosoustavy, jejímž 
úkolem je především kvalitně reprodu-
kovat mluvené slovo osob na televizní 
obrazovce nebo na promítacím plátně, 
platí nepsané pravidlo, že než špatná 
centrální reprosoustava, tak raději žád-
ná. Toto pravidlo se uplatní i tehdy, kdy 
ji nemůžeme umístit co nejblíže k obra-
zovce – v případě projektoru nejlépe za 
promítací plochu či plátno.

Akustika místnosti

Na kvalitu zvuku má hlavní vliv zvukový 
systém, tedy reprosoustavy, zesilova-

če a zvukové zdroje (přehrávače aj.). 
Významnou roli ale hraje i celá řada 
dalších faktorů, které, pokud se neřeší 
včas a komplexně, mohou později při-
nést řadu problémů. Jedním z nich je 
akustika místnosti.
Poslechovou místnost nemusíme (a zřej-
mě ani nebudeme) vždy řešit jako stu-
dio, i když v současné době je trend, 
že zejména movitější zákazníci tento 
prostor od ostatního interiéru skutečně 
oddělují a zařizují si ho jako speciální 
zvukově izolovanou poslechovou míst-
nost, zejména pro domácí kino. V běž-
ném interiéru – obývacím pokoji – ta-
kové řešení obvykle není nutné, je ale 
třeba dodržet několik důležitých zásad, 
aby nedocházelo k tzv. halovému efektu. 
Je obecně známo, že pozitivní vliv na 
akustiku místnosti mají zejména „měkké“ 

Kvalitní zvukový Hi-Fi systém (nebo high-end audio) pro reprodukci hudby či pro domácí kino si 
můžeme pořídit za cenu od několika desítek tisíc až po několik milionů korun. Záleží na tom, jaké 
máme na reprodukovaný zvuk nároky z hlediska jeho věrnosti, co od poslechové aparatury očeká-
váme a jaké jsou naše finanční možnosti. Avšak, jak je mezi audiofily známo, ani ten nejkvalitnější 
zvukový systém nám nezaručí tomu odpovídající kvalitní poslech, pokud podceníme některé další 
důležité faktory. Ty pak mohou odstartovat celý řetězec pozdějších problémů, ve kterém často 
uvíznou i dodavatelé nábytku a zakázkových interiérů.
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Pro kvalitní stereo nebo surround po
slech platí obecně známé pravidlo rovno
stranného trojúhelníku

Kvalitní zvukový HiFi systém pro reprodukci hudby nebo pro domácí kino si můžeme 
pořídit za cenu od několika desítek tisíc až po několik milionů korun (Studio JASYKO)
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plochy, jako jsou závěsy a záclony, ko-
berce, čalouněný nábytek, polštáře atd. 
Problémy s akustikou se proto projevují 
hlavně v moderních minimalistických 
interiérech s hladkými, rovnými „tvrdý-
mi“ plochami (plovoucí podlahy, velké 
prosklené plochy atd.). Takové interiéry 
představují problém nejen z hlediska 
poslechu hudby nebo domácího kina, 
ale i z hlediska vzájemné komunikace. 
Tento negativní efekt se dá zmírnit řadou 
různých opatření: typem nábytku (hlavně 
členitý nábytek, regály, otevřené knihov-
ny apod.), akustickou úpravou stropu či 
stěn, tapiseriemi, živými rostlinami apod. 
Ideální stav je, když se již ve fázi pláno-
vání stavby provede akustický projekt 
objektu nebo místnosti. 

Audio-vizuální techniku 
je třeba řešit včas

Ve fázi projektu respektive navrhování 
interiéru by se mělo již počítat také 
s umístěním televizoru či projektoru 
a reprosoustav vůči sedacímu nábytku, 
umístění přístrojů, integrace do nábyt-

ku atd. Z hlediska estetiky je důležitá 
i správně (skrytě) provedená kabeláž 
pro propojení přístrojů a připojení repro-
soustav.

Dnešní interiéry vedle audio-vizuální 
techniky obsahují velké množství dal-
ší elektroniky, jako jsou bezpečnostní 
systémy, klimatizace, ovládání světel  

Kabely spotřebičů stejně jako prodlužovací kabel jsou vedeny kanálky vytvořenými ve voštinových deskách

Pro kabeláž lze využít např. dutý prostor voštinových desek, z nichž je nábytek vyroben

Estetický problém s připojovacími kabely lze řešit např. jejich ukrytím do speciálního prostoru v nábytku



DM 5/201560

odborné téma
apod., jejichž řídicí jednotky se často 
umisťují mimo obytný prostor do tzv. 
technické místnosti a ovládají se dál-
kově např. přes tablet či mobilní telefon. 
Tomuto trendu se přizpůsobuje i zvuko-
vá technika, kdy některé přístroje (kro-
mě přístrojů s mechanikou) se rovněž 
umisťují do této technické místnosti a je-
jich ovládání se stává součástí řídicího 
systému v tabletu či telefonu. Dalším 
stupněm jsou tzv. multiroom systémy, 
kdy jsou z centrální technické místnosti 
provedeny rozvody k reprosoustavám 
v jednotlivých místnostech v celém 
domě a dálkově můžeme ovládat zvuk 
v každé místnosti samostatně.
Tento trend vychází z požadavku zákaz-
níků na tzv. čisté interiéry bez „zbyteč-
ných“ viditelných prvků, jako jsou právě 
zmíněné přístroje, kabely, ale i některé 
reprosoustavy, které mohou být řeše-
ny jako vestavné, zabudované do stěn, 
stropu či nábytku.

Audio, video a nábytek

Kvalitně vyřešit zvukový systém či domá-
cí kino je samozřejmě možné i dodateč-
ně v rámci stávajícího vybavení interiéru 
nebo obnovy nábytku apod. I zde platí 
několik důležitých pravidel:

 Televizory mohou sice stát na televiz-
ním stolku, v moderních interiérech 
se ale zavěšují na stěnu se skrytým 
přívodem, kde působí jako solitéry. 
Pokud toto řešení není možné, zavě-
šují se na předstěnu, která může být 
součástí nábytkové sestavy.

 Při zabudovávání přístrojů do nábytku 
je nutné pamatovat na jejich chlazení, 
tedy dostatečné odvětrání prostoru. 
Při uzavření prostoru např. skleně-
nými dveřmi lze odvětrání řešit např. 
přisávacími otvory v přední části dna 
a odvod teplého vzduchu otevřenou 
zadní částí – tzv. komínový efekt.

 Reprosoustavy mohou být volně stojí-
cí, kdy nám mohou tvořit velmi zajíma-
vý solitér v interiéru, nebo se mohou 
instalovat do nábytku. Nábytek ale 
v takovém případě musí splňovat vyš-
ší požadavky na tuhost konstrukce, 
než standardní nábytek. Vyšší tuhost 
nábytku zvyšuje jeho odolnost vůči 
přenosu vibrací z ozvučnice (skříně 
reprosoustavy). Existují i speciální re-
prosoustavy pro integraci do nábytku, 
které jsou k tomuto účelu speciálně 
konstruovány: mají tuhou ozvučnici, 
basreflexový otvor umístěný na čelní 
ploše atd. 

 Do nábytku by se neměl integrovat 
subwoofer. Poskytuje velký akustic-

Jedním ze současných trendů je integrace kompaktních zvukových projektorů do 
nábytku

Zvukový projektor XTA1 (Spectral) má výšku jen 7 cm a byl navržen jako vestavba 
do desky o tloušťce pouhých 10 cm
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ký tlak a má tedy tendenci vytvářet 
mnohem větší vibrace než standardní 
třípásmová reprosoustava.

 Při integraci reprosoustav do nábyt-
ku je dále třeba zohlednit zásadu rov-
nostranného trojúhelníku, správnou 
polohu reprobeden vůči posluchači 
a řešení kabeláže.

 Pokud nelze splnit některý z těchto 
požadavků, je lepší od instalace repro-
soustav do nábytku ustoupit a raději je 
instalovat na zeď nebo do zdi, v pří-
padě sloupových postavit na zem. 

Při navrhování interiéru a nábytku je ide-
ální spolupracovat s firmou zabývající 
se projekcí a realizací audio-vizuálních 
systémů. Ta podle požadavků zákazníka 
na zvukový systém a parametrů prostoru 
stanoví požadavky, které by měl splnit 
nábytek.

Kompaktní systémy

Jedním z nejnovějších trendů na trhu 
s domácí audio technikou jsou zvukové 
projektory – aktivní kompaktní reprosou-
stavy s frekvenčním rozsahem v celém 
slyšitelném pásmu se zabudovaným ze-
silovačem, určené pro integraci do ná-
bytku. Jejich výhodou je kompaktnost, 
jednoduchost, skrytá kabeláž a relativně 
dobrý surround zvuk (adekvátní k použi-
tým reproduktorům o malém průměru). 
Jejich nevýhodou naopak je, že nemů-
žeme vytvořit optimální poslechové pod-
mínky podle pravidla rovnostranného 
trojúhelníku a neumožňují výběr např. 
lepších předních reprobeden pro ste-
reo. V rámci kompaktnosti obsahují ob-
vykle i subwoofer, který by však měl být 
řešen samostatně a neměl by se integro-
vat do nábytku. Zvukové projektory jsou 
určeny zejména pro zákazníky střední 
třídy, kteří se nechtějí zabývat řešením 

systému na míru a nemají příliš vysoké 
nároky na celkovou kvalitu zvuku.

Hrající desky

Na trhu se můžeme setkat i s tzv. hra-
cím nábytkem, kde funkci reproduktorů 
přebírají přímo nábytkové plochy – dveře 
nebo čela zásuvek. V nich jsou ze zadní 
strany zabudovány speciální reproduk-
tory, které přes plochou membránu pře-
náší vibrace do nosného materiálu. Tyto 
hotové kompaktní systémy jsou určeny 
hlavně pro zákazníky, kteří mají rádi mini-
malistický „čistý“ design interiéru. Je ale 
třeba počítat s tím, že výsledný zvuk bude 
odpovídat možnostem zvukového zářiče 
– rigidní těžké desky a pravděpodobně 
nebude rovnoměrně vyvážený v celém 
kmitočtovém pásmu. Nelze tedy od něj 

očekávat takový zvuk, jako od kvalitní 
reprosoustavy. Tyto reproduktory byly 
původně vyvinuty hlavně pro speciální 
účely a pro různé efektní aplikace (hrající 
zrcadlo v koupelně, výkladní skříň, ná-
bytek apod.). Primárním účelem těchto 
zabudovaných reproduktorů je tedy ně-
jaký efekt, nikoli poskytnout posluchači 
kvalitní poslech s důrazem na detaily.
Při řešení zvukového systému pro do-
mácí poslech hudby nebo sledování do-
mácího kina je nutná jistá dávka obezřet-
nosti vůči některým na trhu nabízeným 
komerčním systémům, jejichž hlavním 
cílem je často pouze zákazníka zaujmout 
efektem a originalitou, mnohdy však na 
úkor kvality zvuku.

(Zpracováno ve spolupráci s Ing. Michalem 
Jakubcem ze studia JASYKO)

Ukázka minimalistického interiéru vybaveného „neviditelným“ zvukovým systémem 
ukrytým v TV stolku

V čele zásuvky jsou zabudovány reproduktory, které přenáší vibrace do čelní desky. Tomu odpovídá i kvalita zvuku. Celkový 
zvukový dojem částečně vylepšuje subwoofer umístěný v pravé boční skříňce


