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Znamená označení DDD na labelu CD disků záznamovou technologii? Jaké 
rozlišení má HDCD záznam? 

Označení DDD znamená, že záznam byl nahrán a zpracován digitálně a digitální je i 
master, ze kterého se disky lisují. Pokud se na prvním nebo druhém místě objeví A (ADD, 
AAD), znamená to, že byl zaznamenán, respektive zaznamenán a zpracován analogově. 
Záznam tedy proběhl na analogovém magnetofonu, vícestopém a vysokorychlostním 
studiovém stroji, dále byl buď převeden do digitální podoby a zpracován /ADD), nebo 
stříhán a mixován v analogovém studiu a pak převeden do digitálu (ADD). Symbol DDA 
se objevoval (a snad i objevuje) na klasických gramofonových deskách, ve své době byl 
poměrně ceněn a vyhledáván, protože byl „zárukou“ či dokladovaným předpokladem 
vyšší kvality zvuku. HDCD, tedy High Definition Compatible Digital, je patentovaný 
kódovací/dekódovací proces, který zvuku dodává, dle www.hdcd.com, plnou bohatost a 
množství detailů. Prvotní záznam je kódován ve dvaceti bitech a teprve pak upraven na 
běžných 16 bitů potřebných pro zápis na CD disk. Hudební informace zapsaná v původní 
nahrávce ve zbývajících čtyřech bitech je na CD disk přenesena ve speciálním 
doplňkovém kódu. Ten je při přehrávání zpracován dekodérem HDCD a připojen ke 
klasickému šestnáctibitovému zvuku. Výsledkem je překonání limitů šestnáctibitového 
záznamu a možnost zápisu obdoby 20 bitového záznamu na CD formát. Pokud se vám 
zdá rozdíl pouhých čtyř bitů zanedbatelný, opak je pravdou. Ve skutečnosti znamená 
mimořádně velký (geometrický) nárůst počtu rozpoznávacích úrovní digitálního záznamu. 
Disky s HDCD je možno běžně přehrávat na všech CD přehrávačích i bez dekodéru 
HDCD. Zvuk je v tomto případě pochopitelně „pouze“ šestnáctibitový. 

 

Dnešní nekompenzovaná a různými zdroji rušení „zasviněná“ elektrická síť 
(předpokládám, že nejen u mne v Plzni) mi způsobuje neskonalé problémy v 
oblasti highendové audio techniky. Poraďte mi, jak odfiltruji ss složky z 
napájecího napětí a jak tuto složku v síti objektivně změřím. Na celém českém 
webu jsem nic podobného nenašel! Kvůli poměrně vysokým příkonům u 
zesilovačů třídy A (trvalý klidový proud 8 A) a z důvodu úspory místa, ale i 
menšího elektromagnetického vyzařování používají toroidní transformátory, 
jejichž jádra jsou značně choulostivá na ss složku, která se v síti vyskytuje. To 
pak způsobuje saturaci jádra, jejímž důsledkem je vrčení a ztráta výkonu trafa. 
Je mi jasné, že pro dokonalou filtraci musím odstranit i jiné složky rušení. Jsem 
připraven použít tlumivku s proudovou kompenzací (ale zase toroidní jádro?) a 
paralelní kapacity. Prosím poraďte nebo doporučte vhodnou literaturu. 

Tento dotaz jsem probíral s konstruktérem Pavlem Dudkem a zde je odpověď. V důsledku 
regulace spotřebičů pomocí tyristorů se objevuje na střídavé napájecí síti (230 V) 
stejnosměrná složka napětí různé velikosti, od řádově desetin až po jednotky voltů. Toto 
ss napětí může způsobit nesymetrické přesycení transformátoru. Výsledkem vlivu tohoto 
přesycení je jednak zvýšený mechanický brum (vrčení transformátoru), hlavní problém je 
ale v tom, že takto napájené trafo ztratí částečně indukčnost. Tím dojde ke snadnému 
šíření rušivých napětí na sekundární stranu, tedy přímo do napájecích obvodů zesilovačů. 
Elegantní řešení nabízí ve svých přístrojích firma Bryston. Do série s primárním vinutím 
transformátoru je zařazena kombinace baterie kondenzátorů (20 GF) přemostěná 
antiparalelní kombinací vždy dvou diod (viz schéma). Diody jsou funkční pouze pro 
okamžik zapnutí, kdy obvodem protékají velké proudy. Kondenzátory sice mají velké 
kapacity, ale na malé napětí, což by nemělo (i díky diodám) přerůst hodnoty přibližně 1,4 
V (2x úbytek na diodě). Určitě vás zajímá, jak toto zapojení funguje. Je jasné, že přes 
kondenzátor se ss složka nedostane. Toto zapojení nám ji tedy spolehlivě odstraní do 
velikosti cca 1,4 V. Nárazy vyšších hodnot se sice do transformátoru dostanou, ale pouze 
po snížení oněch 1,4 V. Tento zbytek by neměl napáchat velké škody. Pokud by i tak byla 
složka ss napětí příliš velká, nejsem si jist, zda máte doma střídavý proud v síti. 



 
 

Hi-Fi market (hifimarket.cz) 

 

Lze opakovaně přehrávat z minidisku na minidisk ? 
Pokud nahrajete CD disk na MD digitální cestou, je vaše nahrávka opatřena kódem, který 
zamezí dalšímu šíření, tj. nahrání stejnou cestou. Tuto zábranu lze ovšem obejít 
nahráním anologovým způsobem a následně lze opět jednou nahradit disk digitálně. Zde 
velmi záleží na kvalitě propojení a D/A a A/D převodnících. Nedávno jsem si upřesnil, jak 
to je s opakovaným průchodem signálu systémem ATRAC. Ten eliminuje ty části signálu, 
které bychom stejně neslyšeli, a proto je nebudeme v nahrávce sluchem postrádat. Je 
pevně nastaven, a tak pokud jím opětovně pustíme již „atrackovaný“ signál, nemá již co 
odstraňovat. Jestliže si představíme tento upravený signál jako jakousi z desky 
vyřezanou šablonu, pak je zcela zřejmé, že pila se stejným programovým nastavením 
projede vytvořené kontury, ale již nic neořízne. Změny ve zvuku však mohou nastat 
působením A/D-D/A převodníků a signálových cest. Velmi záleží na jejich kvalitě. 
Omlouvám se za svoji minulou dezinformační kampaň v této otázce. 

 

V manuálu k DVD přehrávači se píše, že by se“ přístroj ani disky neměly 
nechávat v blízkosti přístrojů se silným magnetem“. U disků mi to připadá jako 
naprostý nesmysl, ale raději se ptám 
Podle sdělení techniků jde pouze o chybu v překladu manuálu. Na sériově vyráběné disky 
nemůže mít žádný vliv ani extrémně silné magnetické pole. Kvalita zvuku, obrazu i 
životnost zůstanou nezměněny. Dle mého názoru mohou teoreticky nastat problémy 
pouze u nahrávatelných DVD disků. Amorfní hmota, do které je opakovaně 
zaznamenávána digitální informace, by za některých zvláště nepříznivých okolností mohla 
podlehnout a částečně pozměnit tvar či sklon pitů. Do jaké míry by tato změna ovlivnila 
schopnost laseru snímat stopu a signál a jak by byl ovlivněn výsledný obraz a zvuk, 
záleží na mnoha okolnostech, a tak si netroufám ani hádat 

 

Mám následující sestavu: výkonový zesilovač Technics SE-A900SM2, řídící 
Technics SUC800-UM2 a CD přehrávač Technics SLPS770D. K této sestavě jsem 
měl připojené sloupové reprosoustavy Tannoy Mercury m3. Nedávno jsme se 
přestěhovali a z prostorových důvodů jsem musel repro vyměnit za regálovky 
Tannoy Mercury m2, čímž se kvalita samozřejmě dost změnila.Chtěl jsem se 
zeptat, jestli by podle vás pomohlo doplnění soustavy nějakým subwooferem. 
Pokud ano, v jaké cenové relaci bych asi měl hledat? Dále bych se chtěl zeptat, 
jak poznám, zda jsou reproduktory magneticky odstíněné 
Pokud vám chybí basy a jinak jste s reprodukcí spokojen, tak lze toto řešení připustit. Po 
hifistické stránce však není nejčistší. Poměrně kvalitní subwoofery se dají pořídit lehce 
přes 10 000 Kč. Doporučuji především výrobky firem Elac a Focal.JM lab. Jestli vás 
zajímá můj názor na váš systém jako celek, myslím, že jste vliv reprosoustav na 
reprodukci výrazně podcenil. Připojit k zesilovačům okolo dvaceti tisíc (součet odhadů, 
neboť se jedná o starší modely) reprobedny za osm mi připadá nešťastné. Pokud jsou 
vaše nároky na poslech trochu vyšší, raději bych vám doporučil, spíše než koupi 
subwooferu, výměnu reprosoustav. Jako přiměřené vidím soustavy minimálně okolo 15 
000 až 25 000 Kč. Záleží na vašich finančních možnostech. Zalistujte číslem 3/02 a na 
stránkách 30-39 možná najdete svého favorita. Ten by vám mohl vyhovovat i bez 
subwooferu. Jak poznáte, zda je reprosoustava magneticky stíněná? Pokud postavíte 
reprobednu blízko k televizi a obraz začne měnit barvy, tak bezpečně víte, že stíněná 
není. Pokud by i po oddálení reprosoustavy byly barvy špatné, televizor na chvíli odpojte 
od elektrické sítě. Pak to bude v pořádku.  
P.S.: I v hodně stísněných prostorových podmínkách lze většinou umístit sloupové 
reprosoustavy, chce to jen trochu fantazie a zručnosti ... 
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Mám komponentní stereosystém ve standardně zatlumené místnosti. Jde o CD 
přehrávač Sony CDP-XB920, zesilovač Marantz PM-7000BG a sloupové 
reprosoustavy B&W 603 S2. Signálové kabely Oehlbach Art.No 2042 a 
reproduktorové Oehlbach Silver 1020. Zvuk a především jeho basová složka 
mne příliš neuspokojují, například basová kytara rozhodně není přesvědčivě 
podaná 
Zde není úplně jednoduché odpovědět. Řekl bych, že problém může být na mnoha 
místech, nejen ve zdroji signálu. Co se CD přehrávače týče, mám s ním velmi dobrou 
osobní zkušenost a myslím, že problém s basy nebude jeho vinou. Stejně tak zesilovač, 
který je ozdoben logem EISA 2000. Kabely máte, dle mého, dostatečně kvalitní. Vezměte 
však v úvahu, že DM 603 jsou dvoupásmovky a u těch, již z principu, může být razantní 
bas (dle vašich představ) problém. Pokud očekáváte opravdu důrazný a dynamický bas, 
zaměřte se spíše na třípásmové modely nebo si pořiďte subwoofer. Zkuste také 
zaexperimentovat s umístěním reprosoustav v prostoru a jeho jiným (menším) 
zatlumením. Napadá mne ještě, zda přehráváte dostatečně kvalitně nahrané disky, 
mnohdy i originální CD mají zvuk jako když jsou nahrávané přes kazetový magnetofon 

 

Co znamená údaj u reprosoustav Canton LE 107 jmenovitá impedance 4 – 8 Ω? 
Lze je připojit k receiveru Onkyo TX DS 484, u něhož je v technických 
parametrech uváděna min.impedance připojovaných reprosoustav 6 Ω ? Pokud 
ano, lze je doporučit jako přední repro pro sestavu domácího kina a dosavadní 
Tannoy m3 použít jako zadní bez doplňování sestavy o subwoofer a případně 
centr? Poslouchám převážně hudbu ve stereu, domácí kino zatím minimálně 
Musíte si uvědomit, že impedance reprosoustavy není zcela konstatní, ale že se mění v 
závislosti na frekvenci, kterou přehrávají. Někteří výrobci v manuálech uvádějí střední 
(průměrnou) hodnotu, jiní (jako zde Canton) pro jistotu uvedou celý optimální rozsah. 
Osobně si myslím, že šestiohmový receiver je pro tyto bedny ideální. To je můj názor. V 
běžném provozu jsou i méně vyvážené sestavy, ale v případě nějakých komplikací nikdo, 
ani výrobce, za poškozený stroj neručí. Výše zmíněné reprosoustavy Tannoy klidně 
zapojte jako efektové reprobedny, ale bez centru (a dá se říci, že i subwooferu) to 
nebude ono. Receiver sice umí většinou pracovat s menším počtem reprosoustav a 
namixovat do nich vhodně signál 5.1 (TX-DS494 alespoň ano – S&V 10/01), ale zvukové 
prostorové formáty s těmito soustavami počítají. Nejde jen o basovou složku, ale 
především vyjádření prostoru. 

 

Uvažuji o koupi nového zesilovače, ale nechci šlápnout vedle a pak litovat, že mi 
nějaká funkce schází. Jak si vybrat ten správný zesilovač? 
Nejkratší, zcela přesná, ale poněkud strohá odpověď je – čtěte odborné testy. Například 
v číslech S&V 9/01 a 9/00 je o zesilovačích pojednáno velmi podrobně. Zde bych pouze 
obecně poukázal na několik zásad. Pokud kupujete zesilovač ke konkrétním 
reprobednám, dejte si pozor na impedanci a doporučovaný výkon a příkon. Jinak zvažte, 
zda je výhodnější zakoupit zesilovač s přepínáním impedance, nebo přímo čtyř-ohmový. 
Ten vám bude pohánět i osmi ohmové bedny, v opačném případě může nastat problém, 
protože může být poškozena koncová část zesilovače. Výhodou je přepínání dvou párů 
beden A-B. Pak lze střídavě hrát na konstrukčně odlišné bedny nebo ve dvou 
místnostech. Pokud vám silič umožní do každého páru posílat signál z jiného zdroje, 
získal jste velké plus. Dalším velmi podstatným hlediskem je dostatečné množství vstupů 
– minimálně pro CD, tuner, tape deck, MD rekordér. Dva poslední jsou vždy spjaty s 
výstupem pro nahrávání. Čím více vstupů, tím lépe. Phono vstup je doplněn speciálním 
obvodem pro dorovnání kmitočtové charakteristiky, ten bývá určen pro jmenovitý typ 
přenosky MM/MC (moving magnet/moving coil-pohyblivý magnet nebo cívka), některé 
modely zesilovačů dovolují mezi oběma druhy přepínat. Dejte si ale pozor, někdy je 
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konečná cena zesilovače uvedena bez tohoto modulu a ten si pak musíte dokoupit (pokud 
si ho přejete).Důležitý je také přepínač výstupního signálu, který vám umožní například 
současně nahrávat z CD na MD a na reprosoustavách poslouchat tuner. Zesilovačem tedy 
procházejí nezávisle dva zcela samostatné signály. Pokud nezbytně potřebujete 
přibarvovat signál z některého méně dokonalého zdroje (např.z tape decku) ovladači 
tónů, pak nezapomeňte, že je vhodné mít možnost je přemostit.Tzv. bypass nebo funkce 
Direct umožní kvalitnímu signálu projít mimo tyto elektrické obvody a využít nejkratší 
signálové cesty. Je to důležité proto, že vše, co postavíme hudbě do cesty, je 
považováno za škodlivé – tónové korekce především. Všichni jsou již určitě nervózní, 
proč nemluvím o výkonu, což je údaj, na který se při výběru zesilovače podívá určitě 
každý. Výkon zesilovače, tedy watty, nekupujete kvůli hlasitosti, ale kvůli kvalitě. Při 
běžném provozu většinou stejně nebudete poslouchat hlasitěji než na 10 - 12 wattů. 
Proto je u běžných strojů výkon 80 – 100 W relativní zárukou, že budou hrát s malým 
zkreslením. Dražší a sofistikovanější zesilovače mohou mít i menší výkon, pokud je zde 
záruka dostatečné stability. Závěrem vás chci upozornit už jen na výhodu výstupů Pre 
out, což je výstup z předzesilovače umožňující připojit v budoucnu libovolný výkonový 
zesilovač nebo aktivní reproduktorové sestavy. Prozatím si dejte pozor na výstupní repro 
terminály, které by rozhodně neměly být klapací svorky, ale kvalitní masivní, zlacené a 
šroubovací s možností zasunout banánky. Součástí pohody je i dálkový ovladač, spínaná 
zásuvka pro společné spouštění dvou či více přístrojů a úsporný režim Standby. Až si 
vyberete, počítejte s tím, že i zesilovače se zahořují a jejich nejlepší výkony se dostaví 
mnohem později než po první půlhodině poslechu. 

 

Bude zvuk DVD hrát, i když nemám vybavení pro kódování Dolby Digital nebo 
DTS? To znamená na normálních mono a stereo televizních přístrojích, ale 
hlavně na PC. Mám SBLive! 1024 a poslouchám přes sluchátka. V současné době 
uvažuji o koupi DVD mechaniky 
Jestliže si koupíte DVD mechaniku s dekódovací kartou, což je pro PC s procesorem 
rychlejším než 400 Mhz a slušnou grafickou kartou celkem zbytečná investice, pak jen 
propojíte audiovýstup této karty se zvukovou a máte stereo, případně Dolby Surround 
výstup. Na dekódovacích kartách často najdete i digitální výstup s DD (tuto možnost 
máte i u SBLive!). Pokud si koupíte jen mechaniku a softwarový DVD přehrávač, budete 
mít (po klasickém zapojení á la CD-ROM) na výstupu zvukové karty stereo či Dolby 
Surround signál. Zvukové volby nastavíte na přehrávači nebo na kartě. Pokud připojíte 
klasický „stolní“ DVD přehrávač, tak stereo (nebo Dolby Surround) získáte na cinchových 
audiovýstupech nebo konektorech scart. DVD tedy v každém případě bude hrát, ale 
pouze stereo nebo Dolby Surround Pro-Logic. K získání plnohodnotného prostorového 
zvuku je potřeba složitější výbava s dekodéry DD a DTS. 

 

Zaujal mne názor na neustále zapnutý zesilovač, tedy v režimu Standby. Když 
toto zapnutí doporučujete u televize, tak to chápu, ale u zesilovače? Mám Regu 
Mira jako předzesilovač a Regu Maia jako konec. Běžně je, spolu s CD 
přehrávačem vypínám, gramofon nechám běžet. Zesilovače nemají Standby jako 
televize. Ty se asi po 4 vteřinách po zapnutí prostě sepnou a v tomto stavu jsou 
až do vypnutí. Mám je tedy nechat stále zapnuté, mám dát výkon na 0 nebo je 
mám vypnout? 
Highendovi uživatelé nic nevypínají. Já ano, a to s naprostým klidem. Pokud má přístroj 
režim Standby, proč ho nevyužívat? Pokud ho nemá, nepřipadá mi z ekonomického i 
bezpečnostního hlediska rozumné nechávat zesilovač neustále zapnutý, a tak se 
přikláním k vypínání. Z ekonomického hlediska je výhodnější zesilovače vypínat, protože 
jejich energetický odběr, byť v klidovém stavu, není zrovna zanedbatelný. Na druhou 
stranu-zesilovače hrají zpravidla nejlépe, když se ohřejí na „provozní“ teplotu. Většina 
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elektronických součástek mění své vlastnosti vzhledem k teplotě a jako ty správné jsou 
při konstrukci stroje počítány ty po zahřátí. Proto jestli od svého zesilovače vyžadujete 
maximálně kvalitní reprodukci, nechcete přibližně půl hodiny čekat na zahřátí a nevadí 
vám vyšší účtenka od energetiků, nechávejte zesilovač puštěný. Pokud však kdokoli 
pozná rozdíl (ve zvuku) mezi pravidelně vypínaným a nevypínaným strojem, pak mi dejte 
vědět. Prozatím ať si v této oblasti každý dělá, co mu vyhovuje-proti gustu žádný 
dišputát. Jiná situace nastává u elektronkových kousků. Elektronky mají poměrně jasně 
omezenou provozní životnost a tu je škoda krátit provozem bez požitku z poslechu. 

 

Jaký je rozdíl mezi optickým a koaxiálním vedením pětikanálového audiosignálu 
z DVD do zesilovače? Líbí se mi DVD přehrávač, který však nemá optiku. Je to na 
škodu? 
Teoreticky kvalitativní rozdíl není. Někteří autoři však preferují koaxiální propojení, u 
kterého vnímají vyšší kvalitu zvuku, druzí naopak dávají přednost optice, protože je 
nevodivá a odolná rušení. Rozhodně si myslím, že je výhodné, když má DVD přehrávač 
oba výstupy. Alespoň pak nebudete v budoucnu nucen přizpůsobovat se jedinému 
digitálnímu výstupu při výběru AV receiveru. 

 

Mají všechny DVD přehrávače obrazový výstup RGB ? 
Většina ano. 

 

Mám CD rekordér Denon CDR 1000, na kterém nahrávám, CD přehrávač Denon 
635 a DVD Panasonic RV 20. Myslíte si, že při nahrávání z CD přehrávače Denon 
635 dosáhnu u kopie lepších výsledků než při nahrávání z DVD Panasonic RV 
20? Rád bych totiž CD přehrávač prodal a nahrával z DVD Panasonic RV 20. 
Bojím se však, že budu dosahovat horších výsledků. Poslouchám na 
reprosoustavách Canton LE 107. 
Ptáte se na věc, kterou nejlépe zjistíte vy sám. Popsané přístroje znám, ale nesrovnával 
jsem jejich výkony a rozdíly ve vámi předpokládaném zapojení. Vyzkoušejte nahrávku na 
CD-RW nejlépe střídavě z obou přehrávačů (CD i DVD) a pečlivě poslouchejte. Pokud 
rozdíl uslyšíte nebo ne, budete vědět více než já. Moje rada může být pouze teoretická, 
protože pokud nahráváte digitálně, CD přehrávač Denon 635 nebo DVD Panasonic RV 20 
zapojíte při nahrávání pouze jako mechaniku, bez dekodérů. Domnívám se, že by 
výsledná nahrávka měla být shodná. Problém může nastat při analogovém kopírování 
hudby z CD-R/RW, protože ne všechny starší DVD přehrávače s těmito disky komunikují. 

 

Zajímalo by mne, zda i opravdu malé reproduktory mikrosystémů mohou hrát 
nahlas a s pořádnými basy? 
Často jsou mikrosystémy vybaveny subwooferem pak je vše bez problémů. Pokud 
subwoofer nemají, mohou být basy chudší, zcela jistě nebudou vyhovovat potřebám 
domácího kina, ale pro hudbu může být vše v přijatelném množství. To však záleží 
především na konkrétní konstrukci reprosoustav nebo na zvukových funkcích receiveru. 

 

Vlastním reprosoustavy Shan E 520, které mají citlivost 86,5 dB a impedanci 8 
Ω. K nim mám připojen zesilovač, dělený Rotel 971 o výkonu 2x70 W při 8 
ohmech, kabely Shark MD. Uvažuji o dokoupení druhého koncového zesilovače a 
zapojení 2x mono nebo bi-amping. V můstkovém zapojení dává zesilovač (podle 
výrobce) výkon až1x180 W při 8 ohmech. Změní se hodnoty zesilovače (rychlost 
přeběhu, stabilita, celkový zvukový dojem aj.) v tomto můstkovém zapojení, 
nebo se jen zvýší výkon? Má vůbec smysl udělat tuto změnu, nebo je lepší 
koupit zesilovač vyšší třídy stejného nebo jiného výrobce? Nechci jen zvýšit 
výkon, chci větší čistotu a dynamiku reprodukce. Nebo máte solidní tip na 
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zesilovač k této sestavě? 
Mohu vám doporučit variantu bi-ampingu, tedy zakoupit druhou 971 a propojit každou 
samostatně na jeden kanál-odděleně výšky a středobasy. Což znamená, že z prvního 
Rotelu 971 (pro např. levý kanál) napojíte jeho levý koncový stupeň samostatnými 
kabely na terminály výškového reproduktoru a z pravého stupně na terminály 
středobasového měniče. Pro pravý hudební kanál zapojíte druhou 971 shodným 
způsobem na terminály druhé reprobedny. Tak získáte mnohonásobné kvalitnější řešení 
než při propojení do můstku 

 

Četl jsem test reprobeden se subwoofery a v úvodu bylo uvedeno, že když má 
receiver zvlášť výstup pro subwoofer označený „sub out“ a nebo jinak, má se 
propojit se subwooferem tímto způsobem. To samozřejmě v případě, má-li „in“. 
Mám hlasitost na subwooferu nastavit na maximum a potom ji postupným 
přidáváním na receiveru zvyšovat, nebo je nutné ji nastavovat na subwooferu a 
na receiveru zvlášť? 

Ovladač hlasitosti na subwooferu slouží k optimálnímu nastavení POMĚRU hlasitosti jeho 
a satelitních reprosoustav. Ideální postup tedy je: při hlasitosti, ve které budete 
nejčastějí poslouchat, nastavíte subwoofer tak, aby byl současně dostatečně hutně 
slyšet, ale zároveň nepřehlušoval středy a výšky. Tento poměr vždy vyladíte s největším 
ohledem na své ucho, přesně tak, jak se to líbí vám. Při další změně hlasitosti řízené na 
receiveru bude celá sestava dodržovat tento poměr nastavení a zesilovat či zeslabovat 
bude odpovídajícím způsobem basy, středy i výšky. Pochopitelně při nočním-extrémně 
tichém-poslechu bude nutno projev hlubokých kmitočtů podpořit (pozor, nezaměňovat s 
omezením dynamiky pro noční poslech, ten posiluje nejtišší a tlumí nejhlasitější pasáže, s 
frekvenčním rozsahem a basy nemá nic společného). Jakým způsobem, to také závisí na 
nabídce funkcí receiveru. Pokud to bude nezbytné, tak přidat basy můžete i přímo na 
subwooferu. Korigovat jeho projev však můžete i posunem fáze nebo určením horní 
frekvenční hranice, která by měla lehce překrývat dolní frekvenční rozsah satelitních 
reprosoustav. Je nutno využít všechny nástroje pro vzájemné provázání zvuku 
subwooferu a reprosoustav, včetně umístění. 

 

Koupili jsme domácí kino, jenže druhý den nám kocour rozkousal kabel k 
pravému přednímu reproduktoru. Jak jej prodloužit? Spojit? Nebo vyměnit za 
nový a jak? Jsem vyložený laik, co se kabelů týče. 

Pokud by šlo o dražší sestavu, pak bych vám doporučil výměnu celého kabelu za nový. 
Na vámi uvedené sestavě to však nepovažuji za nezbytné. Pokud je přerušen jen na 
určitém místě, pak doporučuji konce začistit, sletovat a doplnit izolaci. Pokud nemáte 
pájku, tak si v elektru zakupte svorkovnici (čokoládu) a do ní z každé strany upevněte 
příslušný konec přerušeného kabelu. Dejte však pozor na správnou polaritu. Pokud ji 
nelze zjistit ze zbytků kabelu nebo označení jednoho vodiče, pak ji upřesníte pomocí 
tužkové baterie. Jeden vodič kabelu upevněte na jeden pól AA baterie a druhý pak 
mžikově napojte k druhému vodícímu kabelu. Současně sledujte pohyb membrány, 
pokud se pohne vpřed, tak vodič, který je připojen k plusovému konci baterie, je také 
plus. Tento konec většinou patří do červeného (nebo jinak barevného konektoru), nikoli 
do černého. Pokud je kabel porušen více, pak jej doporučuji nahradit přiměřeně kvalitním 
kablíkem a nejlépe i na druhé straně, tedy k levé přední reprosoustavě. Kabely je dobré 
chránit před ataky kocoura, například ukrýt je do plastových rour, které lze objevit třeba 
v nabídce IKEA. 

 

Proč jsou i rozměrnější reprosestavy domácího kina vybavovány subwooferem, 
když by bylo možné zvládnout totéž basovým reproduktorem v třípásmových 
bednách? 
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Musíte si uvědomit, že zvuková délka kmitočtu 20 Hz je 17 metrů a délka 20 kHz vlny 17 
mm. Aby vznikla několikametrová vlna, musí mít membrána nejen větší rozměr, ale i 
výchylku potřebnou k rozhýbání velkého množství vzduchu. Hlubokotónové reproduktory 
proto musejí mít dostatečně rozměrnou a tuhou membránu, navíc musejí být schopny 
výrazné výchylky, aby vznikl dostatečný akustický tlak a basy hrály tak, jak si to 
představoval hudebník či zvukař, nikoli jen tak, jak to dokáže reprosestava. Výchylka 
membrány neuvěřitelně stoupá při snižování kmitočtu, který má při stejném akustickém 
tlaku vyzářit. Na příklad pokud pro 80 Hz potřebuje kmit určité membrány čtyři milimetry 
(plus-minus 2 mm), tak pro 40 Hz (plus-minus 32 mm). Reproduktory, schopné 
dostatečně lineárního, tedy nezkresleného zvuku, je velmi náročné vyrobit a obtížné 
energeticky uživit. Pro svoji práci potřebují mimořádně vysoký výkon zesilovače. Proto je 
výhodné vyčlenit pro nejnižší basová pásma jeden rozměrnější, speciálně konstruovaný a 
navíc poháněný (většinou) vlastním silným zesilovačem. Tento zesilovač bývá konkrétně 
navržen pro danou ozvučnici, membránu i výhybku, proto je pro svůj úkol 
kvalifikovanější a zároveň i levnější. Většina dnešních aktivních subwooferů je vyráběna s 
bassreflexem, který výrazně pomáhá účinnosti šíření basů při relativně nižším výkonu 
zesilovače subwooferu. Jeho rozměry i umístění jsou však velmi důkladně vypočteny 

 

Povšiml jsem si, že na některých signálových kabelech je dokonce uveden směr, 
tedy kterou stranou mají být zasunuty v CD či DVD přehrávači a kterou v 
zesilovači nebo AV receiveru. Není to jen marketingový tah, aby se zákazníkům 
věšelo na nos, jak sofistikovaný kabel kupují? Připadá mi to nesmyslné! 

Kupodivu to nesmyslné není. Souvisí to totiž s vnitřním propojením v kabelu nebo přímo 
s jeho konstrukcí. Každý kabel má minimálně dva vodiče pro plus a minus proud. Kromě 
různé kvalitní izolace je kabel opatřen stíněním – a v tom je ona zakopaná doga. Stínění 
je vodivě spojeno s konektorem cinch pouze na straně signálového výstupu, tedy od CD 
nebo DVD přehrávače. Tyto kabely jsou nazývány pseudosymetrické. Dle mého názoru 
pokud kabel zapojíte opačně, nedojde k žádnému dramatu – nic se nepoškodí, vše bude 
hrát. Nicméně vřele doporučuji, zvláště u kvalitního audio zařízení, tyto pokyny výrobce 
dodržet. Toto zapojení výrazně sníží možnost vzniku brumu v reprodukci, neboť se 
přeruší možná indukční smyčka, nevznikne magnetické pole a tím ani obávaný brum. 

 

Čím se liší DPL od DPLII? 
Dolby Pro-Logic (DPL) byl průkopníkem moderních systémů prostorového zvuku. V 
podstatě jde o doplnění dvou kanálů do stereonahrávky. Tyto přídavné signály bylo nutno 
v minisystému, AV receiveru či přímo v DVD přehrávači dekódovat, dialogový kanál 
poslat do centrální reprosoustavy a efektový pak rozdělit mezi dva zadní kanály, které 
hrály shodný zvuk (výrazně kmitočtově omezený). Přes všechny své nectnosti, 
především malou šířku přenášeného frekvenčního pásma, sehrála tato počáteční 
analogová varianta prostorového ozvučení významnou roli. Přiměla posluchače požadovat 
vyšší kvalitu a pro ně i pro filmaře objevila kouzlo akustických triků, které si pak mohli 
vychutnat v obýváku. Po DPL následovaly složitější digitální formáty DD a DTS. Zrod 
DPLII vyvolal touhu nemalé části posluchačů, zmlsaných kvalitním systémem 5.1, užívat 
si stejných efektů i z kazet nebo stereofonních nahrávek. U DPLII dochází (ve srovnání s 
DPL) díky mnohem složitějšímu výpočetnímu softwaru k výraznějším prostorovým 
efektům. Zadní efektové kanály každý hrají odlišný signál a centr reprodukuje 
přirozenější zvuk dialogů. Jednoznačný přínos DPLII je ve vykreslení prostorovosti zvuku. 
Oproti DD či DTS má DPLII méně dynamiky a razance. Je to zcela pochopitelné, když si 
uvědomíme, z čeho vlastně vzniká – z pouhých dvou kanálů 

 

Je možné přehrávat SACD a DVD-A na běžném CD nebo DVD přehrávači? 
CD přehrávač vám DVD ani DVD-A nepřehraje, u SACD je situace složitější. Některé 
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SACD disky mají dvojí záznamovou vrstvu. Jedna obsahuje klasický záznam CD-DA, 
který přehrají všechny CD a DVD přehrávače. Druhá vrstva nese pouze SACD záznam, 
který je určen jen pro stroje schopné tyto disky číst. Mezi ně klasické CD přehrávače a 
naprostá většina DVD strojů nepatří. Disky se dvěma vrstvami jsou označovány jako 
hybridní. Na pohled však na nich, kromě jiného označení, není nic výjimečného. Odliší je 
pouze laserový paprsek, který se na požadovanou vrstvu zaostří a záznam CD či SACD si 
vybíráte v menu přehrávače. Běžný přehrávač kompaktních disků tuto SACD vrstvu 
nenalezne, a proto přehrává CD vrstvu (pokud je disk hybridní). SACD mohou být jak 
dvoukanálové, tak s prostorovým zvukem. Zajímavé je, že SACD si můžete na vybraném 
SACD přehrávači poslechnout i bez úplného reproduktorového vybavení 5.1, protože 
přehrávač vytvoří tzv. Downmix, přičemž z prostorového zvuku přehraje vše ve dvou 
kanálech. Nepříjemným nešvarem hudebních firem bývalo (a možná dosud ojediněle je), 
že CD vrstvu šidily na kvalitě zvuku. To proto, aby SACD, tedy technicky kvalitnější 
formát, oproti CD-DA mnohem výrazněji vynikl. Tj.,aby rozdíl byl slyšitelný i s méně 
kvalitním zesilovačem a reprosoustavami a aby ho byl schopen vnímat i nepříliš zkušený 
posluchač, který si pak bude ochoten za SACD připlatit. Pouze některé DVD přehrávače 
jsou schopny reprodukovat DVD-Audio . Zcela jistě to je uvedeno na předním panelu v 
symbolu DVD Audio-video. Běžné DVD-Video přehrávače z DVD-A zahrají pouze zvuk DD, 
zatím co DVD-Audio přehrávače zvládnou zvuk v plném rozlišení. Stereofonní záznam je 
nahrán v 24 bitech/192 kHz, zatím co multikanál v 24 bitech/96 kHz. Je velice mylná 
představa, že zakoupením nahrávky ve vyšším formátu SACD nebo DVD-A automaticky 
získáte kvalitnější nahrávku než na klasickém CD. Podle mého názoru v současné době 
stále ještě v mnoha případech přetrvává jako určující kvalita nahrávky, nikoli formát, na 
kterém je distribuována. Mnohé CD disky, jimž byla věnována patřičná pozornost při 
snímání a jež byly ušetřeny přílišné „péče“ zvukařů i jejich „černých krabiček“, mohou 
hrát jednoznačně lépe než odfláknuté SACD se všemi jeho technickými přednostmi a 
možnostmi. 

 

Rád bych si koupil jiné autorádio, ale nevím jaké, protože potřebuji, aby bylo 
schopné ovládat i můj starší, již nainstalovaný CD měnič. Musí být oba přístroje 
stejné značky? 
Nejjednodušší cestou skutečně je koupě nového autorádia stejné značky, jako je CD 
měnič. I tak je však lepší přijít do prodejny s přesnou informací o modelu měniče, který 
již máte koupený, zvláště jde-li o výrazně starší model. Pokud trváte na propojení dvou 
přístrojů různých značek, půjde asi o větší problém. Oficiálně existují „redukce“ pro 
propojení autorádií nebo měničů z OEM výbavy, tedy z původního továrního osazení na 
nově dokoupená autorádia nebo měniče. OEM výbavu tvoří automobilkou nainstalované 
značkové výrobky velkých elektronických firem, dodané na objednávku v designové 
podobě vhodné pro interiér vozu. Není na něm uváděn originální model ani značka. 
Přesto odborník většinou ví, o který výrobek v určitém voze jde. Propojovací kabely 
(redukce) lze bez problémů zakoupit ve specializovaných servisech, většinou včetně 
instalace. Podle typu jde o vydání od několika stovek až po několik tisíc korun. Toto je 
standardní postup s plnou zárukou. Vy však pravděpodobně požadujete něco jiného. 
Plánujete propojit dva přístroje různých značek, oba zakoupené z maloobchodu. Tím, že 
se ví, jaký přístroj (značka i model) byl dodáván jako OEM výbava k určitému vozu, lze 
někdy najít propojení, které může vyhovět i stejným modelům prodávaným v 
maloobchodě. Lze ho najít, ale nemáte jistotu, že musí existovat. V každém případě je 
jejich montáž zcela bez záruky, protože firmware se může v drobnostech lišit. Do 
podobných experimentů bych se být vámi pouštěl jedině tehdy, pokud vám servis zaručí, 
že s propojením určitých modelů různých značek má dobré zkušenosti a montéři vědí 
jistě, že funguje 

 



 
 

Hi-Fi market (hifimarket.cz) 

Při jaké hlasitosti testujete reprosoustavy? 
Ptal jsem se kolegů a nejčastější odpovědí bylo – při poslechové. Cílem testu není zjistit 
nejhlasitější model, ale kus s nejpřirozenější reprodukcí, a tak si každý testující nastaví 
reprodukci na úroveň, která mu nejlépe vyhovuje, na niž je zvyklý a při níž je schopen 
nejlépe rozlišit jemné nuance nahrávky. Pravidelnou součástí zkoušky je rovněž 
krátkodobý, velmi hlasitý projev, který má odhalit míru zkreslení. V rámci zachování 
sluchu však rozhodně neposloucháme nahlas déle, než je nezbytně nutné. Rozdílný 
přístup je při zkoušení domácích kin, ta naopak vyžadují hlasitější provoz, výrazné 
prostorové efekty a především masivní basové nárazy. Lze tedy říci, že bude poslouchat 
čtenář, budoucí majitel testovaného výrobku, a samozřejmě přihlížíme i k určení přístroje 
– po plážáku nemůžeme chtít, aby ozvučil rozlehlý obývák. Povšimněte si, že každý autor 
má své oblíbené testovací disky, které dobře zná. Ví tedy, jak mají jednotlivé zvuky v 
konkrétní nahrávce znít a posuzuje odlišnosti od tohoto standardu. Nejde však jen o 
jednotlivé efekty, ale o celkové „hudební“ vyznění reprodukce. Nicméně po otestování 
dvaceti párů beden či autorádií, případně několika desítek kombinací komponentů 
začnete své oblíbené skladby nesnášet. 

 

Na jakém principu pracují reproduktory NXT? Jak se liší od klasických beden? 

NXT panely se liší vzhledem, konstrukcí i způsobem reprodukce. Panely jsou ploché, tvoří 
je vlastně jen tlustší „membrána“ a nevyžadují reproduktorovou skříň, tedy ozvučnici. 
Hrají stejně z obou stran, vpřed i vzad. To má výhody při plynulém ozvučování větších 
prostor – například výstavních síní, hal, čekáren. Mezi nezanedbatelné výhody NXT 
panelů patří rovněž variabilní povrchová úprava. Lze na ně umístit jak reklamní nápisy, 
tak namalovat obrazy, NXT na rozdíl od klasických reproduktorů nehrají rovnoměrným 
pístovým pohybem vpřed a vzad, ale přesně stanoveným různorodým rozkmitáním 
probíhajícím postupně celou plochou panelu. O pohyb se stará jeden nebo více budičů 
(exciterů) upevněných na panelu. Slabinou NXT panelů jsou většinou nízké tóny, proto je 
nutné doplnit tyto instalace subwooferem 

 

Při výběru reprobeden jsem od prodavače zaslechl výraz „Dapolito“. Co to 
znamená? Mám si takové bedny koupit? 
Výrazem „D` Appolito se označuje speciální rozmístění reproduktorů na předním panelu 
reprosoustavy. Výškáč je umístěn mezi dva středobasové reproduktory. Ovšem ne 
všechny takto konciponavé reprosoustavy vyhovují nápadu a výpočtům pana Joea D` 
Appolita, podle něhož získalo toto rozmístění jméno. Nejde totiž jen o symetrii, ale 
rovněž o frekvenční sousedství s přesně stanovenou vzdáleností reproduktorů, která je 
dána dvěma třetinami vlnové délky dělícího kmitočtu. Pokud má tedy reprosoustava dělící 
kmitočet například 3000 Hz, pak by vzdálenost středu výškáče ke středům obou 
středobasových reproduktorů měla být shodně 115 mm. Pokud tyto výpočty platí, pak 
jde o pravého D` Appolita. 

 

Má význam kupovat přijímač s RDS? Bude mi k něčemu? 
Bohužel jste nespecifikoval, o jaký přístroj máte zájem. Termín RDS (Radio Data 
Systtem), tedy datové informace vysílané společně s rozhlasovými vlnami, totiž zahrnuje 
velmi bohatou paletu funkcí. Z těch nejdůležitějších a nejpotřebnějších jmenujeme AF, 
PS, CT. Některé z nich mají pro určité přijímače význam velký, zatímco pro jiné nulový. 
Například AF-automatické vyhledávání stejné stanice vysílané na silnějším / bližším 
kmitočtu – má maximální význam pro autorádia, zato zcela nepodstatné pro domácí 
přístroje. Pokud jde o mini systém nebo jiný přijímač doma, je RDS příjemné, ovšem není 
nezbytné. Například bez pojmenování stanic (PS) se můžete obejít, nahradíte je uložením 
oblíbených frekvencí do číslem označených pamětí. Osobní přehrávače s tunerem jsou 
vybaveny RDS jen zcela výjimečně. Naopak pokud jde o autorádio, je přítomnost loga 
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RDS na předním panýlku opravdu nezbytná. V autě totiž využijete vše, co RDS nabízí, 
např. CT vám nastaví čas. U některých funkcí ovšem záleží na tom, zda jsou v dané zemi 
provozovány, třeba funkce PTY (vyhledávání programu) v ČR funguje velice sporadicky. 
Třeba bez AF by bylo během delší cesty, kdy se vzdálíte od původního vysílače a příjem 
zeslábne, nutné několikrát volit kmitočty a naladit stejnou stanici z bližšího vysílače 
během jízdy, což nemusí být snadné, a tudíž bezpečné. Také automatické přerušení 
reprodukce (CD nebo kazety) a přepnutí na dopravní hlášení (TA) je výhodná funkce. Po 
skončení přehledu dopravních nepříjemností se hudba z CD/kazety opět sama spustí. 
Rovněž zobrazovaný název stanice (PS) na displeji je příjemný, zatím co postupně 
zobrazovaný Radiotext (RT) u nás není až tak smysluplně využíván. Nezapomeňte ani na 
méně obvyklé doplňky RDS, jako je například TMC (Traffic Message Channel), jež 
aktualizuje navigační mapu a reaguje na zcela aktuální situaci na vaší trase (S&V 7/04). 
Autorádií bez RDS je naštěstí na trhu čím dál méně, RDS nemají pouze nejlevnější 
modely, kterých je opravdu jen hrstka, a šetřit právě na něm mi nepřipadá rozumné. 

 

Co znamená v technických údajích sluchátek výraz „circumaural“? Jaké výhody 
mi přinese? 
Circumaurální znamená vlastně „okoloušní“, opakem je supraaurální, tedy „přímohrající“. 
První typ je konstruován tak, že sluchátková mušle je natolik rozměrná, že vytvoří pro 
boltec ucha samostatný prostor, v němž se může zvuk přirozeně šířit. K boltci a do 
zvukovodu se tedy dostává přirozeným způsobem. Druhý typ se dotýká ucha vrstvou 
molitanu-většinou vlastně leží na uchu. Má výhodu menších rozměrů a hmotnosti. 
Pochopitelně existují i přechodové typy, u nichž se molitanový kruh dotýká boltce, ovšem 
nad zvukovodem je volný prostor. Sluchátka se dělí i na otevřená a uzavřená. Otevřená 
mají většinou transparentnější zvuk středů a výšek, ale zároveň mnohdy i méně výrazné 
basy. K posluchači navíc pronikají zvuky okolí a naopak. Uzavřená sluchátka odhlučňují 
poslech od vlivu okolí a méně ruší poslech. Reprodukce je většinou bohatá na basy, ty 
však mohou být (u lacinějších konstrukcí) kvůli malému akustickému prostoru 
sluchátkové mušle lehce zkreslené. 

 

Jak je to vlastně s impedancí, mění se při různém připojení beden? 
Pro zodpovězení této otázky jsem se obrátil na odborníka na slovo vzatého – Bohumila 
Sýkoru. Základní pravidlo připojování komponentů je, že jmenovitá impedance 
reproduktorové soustavy by neměla být nižší než jmenovitá zatěžovací impedance 
zesilovače. Pokud je impedance reprosoustavy vyšší, nic zlého se neděje, jen 
nedostaneme ze zesilovače výkon, jehož je schopen. Pokud je nižší, nemusí to mít žádný 
výrazně negativní vliv na kvalitu reprodukce při nižších úrovních výkonu, při vyšších však 
může dojít k poškození zesilovače nebo zapnutí jeho ochrany, v některých případech i k 
poškození reproduktorů. Zesilovač se v tomto případě může dostat do tzv.limitace a 
tranzistory pak propustí plné napájecí napětí, což zpravidla repro nevydrží. Pro úplnost je 
třeba mít na paměti, že impedance závisí na frekvenci, a je jasné, že to, co je vypočítáno 
pro jednu frekvenci, pro jinou už skoro určitě neplatí. Na přístrojích uváděná impedance 
odpovídá většinou kmitočtu 1 kHz, pokud zde není uvedena jiná hodnota. Co se týče 
změn impedance při různých propojeních, platí, že spojíme-li dvě stejné reproduktorové 
soustavy paralelně, je výsledná zatěžovací impedance polovinou impedance jedné 
soustavy. Ale pozor, v důsledku složitého chování komplexních impedancí při paralelním 
spojení různých typů reprosoustav stejné jmenovité impedance to už přesně platit 
nemusí. Paralelního propojení docílíte na příklad tehdy, má-li připojovaný zesilovač 
volitelné výstupy A,B a na oba páry výstupů připojíte bedny a oba výstupy současně 
zapnete. Připojíte-li takto dva páry čtyřohmových beden, klesne impedance na 2 ohmy, 
což pro většinu stolních hifi zesilovačů může být velmi nebezpečné. Při sériovém zapojení 
soustav stejného typu se impedance sčítají, dva páry čtyřohmových beden tedy dají 
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osmiohmovou impedanci. Sériové spojování různých soustav však nelze doporučit, 
poněvadž výsledná impedance může mít menší hodnotu, než je prostý součet, ale 
především může být velmi negativně ovlivněn zvuk jednotlivých soustav v řetězci 

 

Musím při Bi-Wiringovém propojení reprobeden odstranit propojovací plíšky 
(klemy)? Záleží na kvalitě kabelů k jednotlivým párům terminálů? 
Při bi-wringovém zapojení pochopitelně musíte odstranit spojovací plíšky, jinak by toto 
propojení se zesilovačem nemělo větší smysl. Pokud nemáte možnost nainstalovat k 
oběma párů konektorů stejně kvalitní kabely, pak ty silnější/kvalitnější připojte vždy k 
terminálům středobasového nebo basového reproduktoru. Výškové nebo středopásmové 
repráky se spokojí i s menším průřezem propojovacího vodiče, pozor však na extrémy. 
Pokud si nejste jist, zda je průřez vodiče dostatečný, zkuste si stejnou nahrávku 
poslechnout v bi-wiringovém propojení a vzápětí pouze na jednom, pochopitelně 
silnějším kabelu. Nezapomeňte vrátit spojovací plíšky mezi oba páry terminálů. Pokud 
uslyšíte rozdíl i po několikerém vystřídání propojení, pak je situace jasná. Impedance se 
při bi-wiringové instalaci nemění, propojovací plíšky jen jakoby „posunujete k zesilovači“. 
Musím na závěr zopakovat již mnohokrát vyslovenou poučku: na kabelech nešetřete, 
nejpoužívanější jsou se čtyřmilimetrovým průřezem kvalitního vodiče, které vyhoví i 
dražším instalacím 

 

Které baterie je výhodnější kupovat, ty drahé nebo levnější? 
Jde o poměrně složitou otázku, a tak odpověď vyžaduje delší fundovaný výklad. Základní 
rozlišení je takové, že alkalické baterie mají mnohem plošší křivku vybíjení, což 
znamená, že poměrně dlouho poskytují vysoké napětí a teprve později, když se blíží 
konec jejich životnosti, napětí poklesne rychleji. Ještě výraznější je tento jev u lithiových 
baterií. Naopak u standardních (zinkochloridových) je křivka poklesu poměrně plynulá. 
Záleží i na tom, do jakého přístroje baterku kupujete, pokud ten váš vyžaduje poměrně 
vysoké a stálé napětí, pak je výhodné investovat do lithiových článků, jež udrží toto 
napětí takřka čtyřikrát déle než nejlepší alkalické články – a bývají tedy i přes vyšší cenu 
výhodné. Nejčastěji se používají alkalické baterie – pro relativně nižší cenu a poměrně 
dlouhou dobu, po níž poskytují vyšší napětí. Nejméně choulostivé spotřebiče 
(např.přenosná rádia, svítilny) pak uspokojí standardní typy. Pochopitelně záleží na 
režimu provozu – odběr, doba zapnutí, teplota atd. Pokud jste aktivními spotřebiteli 
(např.často posloucháte na ulici), pak nezapomínejte na obrovské výhody nabíjecích 
akumulátorů, jež jsou schopny podstoupit 500 až 1000 vybíjecích/nabíjecích cyklů. O 
něco vyšší počáteční investice (akumulátory a nabíječka) se vám velice rychle vrátí, 
takže vás tyto mnohonásobně využitelné zdroje energie pro častý provoz vyjdou podle 
mne jednoznačně nejlevněji. Vyžadují však „pozornost“ uživatele, je nutné nabít je včas 
před akcí a dbát na ideální režim. Bohužel ještě nedávná univerzalita AA baterií je 
likvidována speciálními akumulátorovými bloky (viz např.Mobilní Multimedia), z nichž 
každý je určen jen do určitého stroje. V trafice je však, na rozdíl od tužkovek, nekoupíte 

 

Co je a co umí HDTV? 

V polovině 6O-tých let minulého století začínalo být zřejmé, že technická kvalita 
televizního obrazu již neodpovídá jak nárokům diváků, tak technologickým možnostem. 
Vedení japonské společnosti NHK, proto tehdy zadalo svému vývojovému týmu 
ambiciózní úkol – připravit systém, který by v domácích podmínkách zajistil obdobnou 
kvalitu obrazu a zvuku, jakou poskytuje filmová projekce v kinech. I když to bylo velmi 
náročné (připomeňme, že v této době se ještě v mnoha zemích vysílalo jen černobíle), 
přesto se toto zadání podařilo zvládnout. Nový systém, pro nějž se vžilo označení HDTV 
(High Definition Television), je postaven na dvou základních pilířích – na zvětšení poměru 
stran obrazu ze 4:3 na 16:9 a na zdvojnásobení počtu televizních řádek. Širší obraz 
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vychází vstříc požadavkům našeho zraku, a to nejen tím, že více vyplňuje jeho zorné 
pole, ale i tím, že lépe vyhovuje jeho primární potřebě „ohmatávat“ si sledované objekty. 
Zdvojnásobení počtu řádek pak podstatně zjemňuje strukturu obrazu, zvyšuje jeho 
rozlišení i celkovou ostrost a propůjčuje mu také větší hloubku. Jemnější obraz zároveň 
umožňuje zkrátit pozorovací odstup, čímž se „záběrový“ úhel rozšiřuje z nynějších zhruba 
čtrnácti stupňů na přibližně čtyřicet pět. Obrazovky s větší úhlopříčkou tak dokáží vyplnit 
bezmála celé zorné pole zraku, takže divák přestává vnímat okolí obrazovky a obdobně 
jako v kině se mění z vnějšího pozorovatele v přímého účastníka dění. 
Původní projekt počítal se zachováním prokládaného řádkování. Ale jak se rozšiřovaly 
technologické možnosti, objevovaly se i systémy s neprokládaným (progresivním) 
řádkováním. Zároveň vznikaly i různé další odvozené formáty. V současnosti se kromě 
systému s 1080 aktivními řádky hojněji využívá i formát se 720 řádky. Kanál Euro 1080 
Multi Channel vsadil na rozlišení obrazu 1920x1080 bodů, tedy dvojnásobně větší než u 
nynějšího standardu (720x576 bodů), a na prokládané řádkování. To znamená, že se 
stejně jako dosud vysílají jednotlivé půlsnímky složené z lichých a sudých řádek, a to 
frekvencí padesát půlsnímků za sekundu. 

 

Co je to pasivní subwoofer? 
Subwoofer je samostatná reprobedna s rozměrným reproduktorem určená ke hraní pouze 
nízkých kmitočtů (pod 200 Hz) – basů. Pasivní subwoofer je nutno připojit k zesilovači / 
AV receiveru. Najdeme ho většinou u některých menších systémů domácích kin. Dražší 
sestavy obsahují aktivní subwoofer, který má svůj vlastní vestavěný zesilovač. Jeho 
výkon bývá mnohem přesvědčivější a razantnější než u pasivního. 

 

Co způsobí neodstíněné reproduktory ? 
S rozvojem domácího kina vznikla potřeba přiblížit k obrazovce jiný reproduktor než ten, 
který do televizoru montuje výrobce. Především tzv. centr musí být co nejblíže 
obrazovky. Pokud však vzniknou na obrazovce nepřirozené barevné změny, není tato 
reprobedna vhodná jako centr, neboť není odstíněná. Součástí každého reproduktoru je 
totiž silný magnet, jehož pole má vliv na přesnost dopadu paprsků elektronů, které 
vytvářejí obraz na stínítku. Jejich posunem dojde k barevným změnám. Pokud trvají i po 
odstěhování neodstíněné reprobedny, musíte televizní obrazovku demagnetizovat. 
Odpojíte televizor od sítě nejméně na půl hodiny, po opětovném zapojení šňůry a zapnutí 
přístroje dojde k automatické demagnetizaci. Neodstíněné reprobedny nelze jednoduše 
dostatečně upravit, mají odlišnou konstrukci. 

 

Na jakém principu pracuje optický digitální kabel ? 
Základem kabelu je optické vlákno. To se skládá z jádra kruhového průřezu a pláště, na 
povrchu je pak pochopitelně chráněno další ochranou. Jádro a plášť vlákna jsou z vysoce 
čistého křemenného skla. Liší se pouze tím, že jádro má vyšší optickou hustotu (vyšší 
hodnotu indexu lomu). Každé optické vlákno musí být přímo při výrobě opatřeno primární 
(nejčastěji akrylátovou) ochranou. Jádry optických vláken se šíří optické záření, které se 
pak v převodníku přemění na elektrické signály. Výhodou optického propojení je odolnost 
vůči jakémukoliv rušení. Nejpoužívanější typ optického konektoru používaného v našem 
odvětví se jmenuje Toslink, u přenosných přístrojů bývá k vidění optický jack 3,5 mm 

 

Co je SPDIF? 
Jde o koaxiální digitální rozhraní (zkratka ze Sony/Philips Digital Interface),digitální 
informace jsou zde přenášeny elektrickou cestou. Výstup a vstup se propojí speciálním 
kabelem, který je sice podobný kvalitnějšímu signálovému kabelu cinch-cinch, ale jeho 
přenosové vlastnosti by měly být nejlepší ve vysokých kmitočtech. Nouzově lze využít i 
signálový kabel. Na rozdíl od optického propojení (Toslink) je koaxiální náchylné na 



 
 

Hi-Fi market (hifimarket.cz) 

elektromagnetické rušení. 
 

Co je to Bi-Amping, Tri-Amping ? 
Ve velmi zvláštních případech se vyplatí ke každému páru terminálů připojit samostatný 
zesilovač. Každé pásmo je pak ozvučeno svým vlastním zesilovačem. 

 

Co je to Bi-Wiring? 
Toto připojení reprobeden k zesilovači/receiveru se vyplatí především u dražších modelů 
a tam, kde předpokládáte výrazně hlasitější poslech. Od terminálů zesilovače je ke 
každému páru reprosvorek natažen samostatný pár vodičů. Pokud nemáte oba 
dvoužilové kabely shodné, pak ty masivnější upevněte k terminálům basového nebo 
středobasového reproduktoru a tenčí k výškáči. Nezapomeňte odstranit kovové propojky 
mezi terminály beden. 

 

Co je to single – wiring ? 
Jde o nejčastější připojení reprosoustav k zesilovači, tedy jednou dvou linkou kabelu. V 
naprosté většině případů je zcela dostatečné, zvláště zvolíme-li kvalitní kabely o průřezu 
zhruba 4 mm2, a to přesto, že mnoho reprobeden má dva páry konektorů 

 

Co je to plochá kmitočtová charakteristika ? 
Někteří výrobci reproduktorových soustav doplňují technické údaje náčrtkem měření 
průběhu kmitočtového pásma. Jak tomu rozumět? Jednoduchá poučka zní: čím je zde 
nakreslená čára plošší, rovnější, tedy bez výrazných posunů nahoru nebo dolů, tím je 
lépe. Každé vybočení znamená zvýraznění nebo naopak utlumení některých kmitočtů, a 
tedy odklon od hifistického ideálu nezkresleného zvuku. Nebuďte však přehnaně kritičtí, 
tato linka není většinou zcela rovná a zakřivení na obou koncích (nízké a vysoké 
kmitočty) je zcela běžné. V té souvislosti si uvědomme, že lidské ucho je na některé 
kmitočty citlivější více a naopak, takže například signály kolem 1 kHz slyší „nejsilněji“. 
Výrazný vliv na průběh kmitočtové charakteristiky má také poslechová místnost. 

 

Co je to Pixel Plus, D.I.S.T, A.I. ? 

Obrazové normy televizního vysílání byly kdysi ustanoveny pro mnohem menší 
obrazovky. Dnešní velkorozměrové zobrazovače se musejí s tímto „vrozeným“ TV 
handicapem vypořádat. Bodů, které vytvářejí obraz, je najednou na té velké ploše málo. 
Jedna z technologií (různě pojmenovávaná – viz titulek), jenž se s tím dokážou 
vypořádat, je „výpočetní zpracování obrazu“. Velmi obecně lze říci, že jde o zvýšení počtu 
pixelů (zobrazovacích bodů), případně o navýšení počtu řádků. Výsledkem je vyšší 
ostrost pohybujících se objektů a prokreslení obrazu do hloubky. 

 

Potřebuji reprodukovat kino a stereo hudbu po dlouhou dobu a nahlas. Z 
technických parametrů jsem vyčetl výkon u AV receiverů například 5x100 i více 
wattů, mám obavy z velkého odběru elektřiny. Jsou oprávněné? 
Pro spotřebu není určující deklarovaný maximální výkon zesilovač, důležitý je opravdu 
využívaný výkon. Běžně užívané maximum je deset, patnáct, výjimečně dvacet wattů na 
kanál. Zesilovače mají větší výkon k dispozici proto, aby měly výkonovou rezervu pro 
případy okamžitých dynamických špiček. Druhým důvodem je, že zkreslení u zesilovače 
pohybujícího se výkonem na vrcholu svých možností neúměrně narůstá. Proměřil jsem 
několik AV a DVD receiverů (na příklad Denon AVR-1404 se 110 watty na kanál, 
Panasonic SC-HT850 s výkonem 55 W surroundy, 160 centr a 220 W subwoofer a 
Yamaha DVX-S200 se 100 watty na kanál a mohu potvrdit, že v režimu Standby 
spotřebují v průměru od 0,7 do 2,3 wattu. Po zapnutí bez signálu spotřebuje většina z 
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nich okolo 40 W, při běžné hlasitosti vhodné pro dlouhodobý poslech, tzv. background, se 
příkon pohnul směrem k padesátce, pro DVD produkci akčního filmu ve středně velké 
místnosti mi digitální displej na měřícím přístroji ukázal 60 wattů. Pak jsem si ucpal uši a 
otočil knoflíkem volume výrazně doprava, rachot to byl neúnosný a odběr se vyšplhal na 
115 wattů. Pak jsem měřil odběr celého komponentního systému včetně subwooferu – 
běžná silná hlasitost znamenala odběr 100 wattů a až vysloveně nepříjemně hlasitá 
produkce zdvihla odběr na 320 wattů. 
Rozdíl mezi poslechem na nižší hlasitost a vyšší, avšak „poslouchatelnou“, je tedy 
přibližně deset až patnáct wattů pro všech pět kanálů. To je odběr jedné úsporné 
žárovky. Pokud máte i nadále obavy z nadměrné spotřeby, uvědomte si, kolik energie 
odebírají domácí přístroje tzv. bílé techniky, největším žroutem kupodivu nejsou pračky, 
žehličky a varné konvice, ale ledničky. To proto, že ačkoli mají relativně malý odběr a 
střídavě zapínají a vypínají úsporný elektromotor, jsou v provozu nepřetržitě, tj. celých 
24 hodin. Lednička si vezme za den průměrně jeden kilowatt. Varná konvice má sice 
příkon 2000 až 2400 wattů, ovšem díky rychlosti, již vodu uvaří, a díky tomu, že ji 
nepotřebujeme neustále, je zapnutá zhruba deset minut denně, spotřebuje přibližně 400 
wattů. Stejné množství si vezme domácí kino i se zapojeným subwooferem hrajícím 
poměrně nahlas, pokud si promítneme dva delší celovečerní filmy. Za čtyři „turky“ a půl 
litru čaje si užijete zábavy, až vás bude bolet hlava, takže to kafe budete opravdu 
potřebovat. U stowattové žárovky také nepřemýšlíte, zda ji rozsvítíte ... 
Naprosto odlišně se však chovají nejkvalitnější zesilovače třídy A. Ty podávají plný výkon 
po celou dobu svého zapojení, bez ohledu na to, zda hrají nebo ne, a jejich spotřeba 
energie je tudíž neustále stejně vysoká. V tomto případě již může domácí kino i při 
středně hlasité reprodukci odebírat 800 i 1000 wattů za hodinu, což již v peněžence 
může být znát. 

 

Jak mám vyčistit hlavy VHS rekordéru? Mám jej pět let a myslím, že je nejvyšší 
čas. 
Myslíte, že je nejvyšší čas? Tak ten jste již několikrát propásl. Při běžném provozu se 
doporučuje čistit hlavy alespoň jednou za půl roku, ideálně po každých patnácti až 
dvaceti hodinách provozu. Nejjednodušší je přehrát pár vteřin z čisticí kazety, doporučuji 
značky Hama nebo Vivanco. Nejlepší zkušenosti mám s „mokrou“ variantou, tedy s 
kazetou, do níž na určité místo před použitím nakapete čistící roztok. Tato kazeta je 
šetrná k hlavě, a přesto dostatečně důkladně čistí. Pokud jste technický i manuálně 
zdatný, pak můžete zakoupit izopropylalkohol (nebo lékárenský líh), jemnou jelenici 
(čistou měkkou nebarvenou kůži) nebo jemný hadřík bez chloupků a hlavu vyčistěte 
ručně. Přehrávač odpojíte ze sítě, odšroubujete vrchní část krytu a jelenicí zvlhčenou 
izopropylalkoholem očistěte buben s hlavami, kůží pohybujte ve směru otáčení hlavy 
bubnu a tou rovněž průběžně pohybujte. Doporučuji maximální opatrnost, jemnost a 
šetrnost, protože i když hlava vypadá pevně, jsou některá její místa velmi křehká. 
Očistěte také zvukovou a mazací hlavu, tedy celkovou páskovou dráhu. Čistící roztok 
vám nesmí nikam zatéct. Před prvním přehráním VHS kazety nechejte hlavu vždy chvíli 
vyschnout, jinak se vám pásek na ni přilepí. Třetí možnost je servis, kde vám hlavy 
vyčistí a současně seřídí rekordér a provedou i nutnou údržbu. Tuto variantu bych vám 
po pětiletém provozu rozhodně doporučil 

 

HUDEBNÍ CD V DTS. Na internetu jsem zjistil, že existují cédéčka s 
vícekanálovým záznamem ve formátu DTS. Můžete mi prosím vysvětlit, na 
jakém principu fungují a co si musím pořídit, aby mi v aparatuře pro domáci 
kino hrály? 
Na internetu a v zahraničních obchodech jsou v nabídce klasická CD, která však místo 
běžného analogového stereofonního záznamu obsahují až 5.1 kanálový vysoce kvalitní 
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zvukový záznam ve formátu DTS. Datový tok formátu DTS pro 5.1 kanálů je totiž téměř 
shodný s datovým tokem stereofonního PCM (cca 1440 kbit/s). Protože se však jedná o 
digitální signál, potřebujete k jeho rozkódování dekodér DTS, který bývá součástí AV 
receiverů/zesilovačů, systémů, případně jiných komponentů domácího kina. CD se 
záznamem v DTS tedy pouze vložíte do CD nebo DVD přehrávače a digitální optickou 
nebo koaxiální cestou ho propojíte s vašim AV receiverem/zesilovačem, aktivujete 
dekodér DTS a můžete si vychutnávat velmi kvalitní prostorové hudební nahrávky. Nic 
navíc tedy nepotřebujete. Na závěr jedno upozornění. Při přímém pouštění takového – 
CD (bez dekodéru DTS) byste se žádné prostororvé hudby nedočkali a navíc byste si 
mohli při větší hlasitosti poškodit výškové reproduktory, neboť jde v podstatě o intenzívní 
šum. 

 

ZAHOŘOVACÍ PROCES. Několikrát jsem se v různých odborných časopisech 
dočetl ve spojitosti s reprosoustavami o tzv. zahořovacím procesu. Můžete mi 
objasnit o co se jedná? 
Termín zahořovací proces není nic jiného, než rozehrávání reprosoustav. Reproduktory, 
jimiž jsou soustavy vybaveny, jsou elektroakustickými měniči, které převádějí elektrické 
impulsy na mechanické, většinou pístové pohyby membrány. Ty uvádějí do pohybu určité 
množství vzduchu, což vnímáme jako zvuk. Aby se tento pístový pohyb ustálil na 
optimálních parametrech, a tudíž bylo dosaženo i optimálního zvuku, potřebují 
repruduktory určitý čas (cca 200-300 hodin) na rozhýbání závěsů membrán. Je to 
podobné, jako když se zajíždí nové auto. K optimálnímu výkonu motoru také dojde až po 
ujetí cca 3000 kilometrů. Někdy bývá zvuk nerozehraných reprosoustav od rozehraných 
charakterově velmi rozdílný, takže rozhodně se vyplatí tento proces u nových soustav 
neopomíjet. K zahořování je ideální použít speciální signál (bývá součástí některých 
speciálních testovacích CD), kterým si potřebnou dobu k rozehrání můžete částečně 
zkrátit. 

 

VHODNÉ PLÁTNO K VIDEOPROJEKTORU. Vážně uvažuji o koupi nedávno 
testovaného projektoru SIM2 Domino 20. Jaké stahovatelné plátno by k němu 
bylo nejvhodnější ? 
Pro drtivou většinu domácích videoprojektorů, především však pro modely s DLP 
technologií a širokoúhlým zobrazením jsou samozřejmě nejvhodnější plátna širokoúhlá 
(16.9) a s univerzálním povrchem Matte Whitte (odrazivost 1). Tento povrch se 
vyznačuje 180 stupňovým vyzařovacím úhlem a vysokou mechanickou odolností (je 
dokonce omyvatelný). Co se týká rozměru (úhlopříčky), tak zde záleží především na 
skutečné vzdálenosti projektoru od plátna a na jeho optice (ohniskové vzdálenosti). 
Údaje o velikosti promítaného obrazu z různých vzdáleností zjistíte v návodu projektoru. 
Nezapomeňte, že pro správné zobrazení všech barev (především citlivé černé), je nutné 
místnost důkladně zatemnit ! Jestli nakonec zvolíte ručně nebo elektricky stahovatelný 
model, záleží především na možnosti vaší peněženky. K technicky velmi vyspělému 
projektoru SIM2 Domino 20 by se však více hodilo plátno s elektrickým pohonem 

 

KTERÝ FORMÁT DVD DISKU JE NEJLEPŠÍ? Rozhoduji se, jaký DVD přehrávač si 
koupit – zejména s ohledem na používané formáty. Můžete mi poradit, zda je 
vhodnější se orientovat na DVD-R/RW nebo na DRD+R/RW ? O tomto formátu 
DVD-RAM s ohledem na možnosti přehrávat nahrávky i na jiných DVD 
přehrávačích neuvažuji. 
V případě DVD rekordérů není z uživatelského hlediska mezi oběma konkurenčními 
formáty žádný až tak zásadní rozdíl. Média DVD+RW mají drobnou výhodu v tom, že 
nevyžadují úvodní formátování (při kterém u DVD-RW určujete, ve kterém ze dvou 
možných režimů – Video a Video Recording budou pracovat) ani závěrečnou finalizaci , 
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DVD-RW zase mají výhodu v tom, že v režimu VR (Video Recording) můžete záznam v 
poměrně široké míře editovat, vytvářet si playlisty, zkrátka využívat ho podobně jako 
DVD-RAM. Za to ale opět platíte – stejně jako u DVD-RAMu nízkou kompatibilitou se 
stolními přehrávači. Obecně platí, že média DVD-R i DVD+R přehrajete na naprosté 
většině stolních přehrávačů (zahraniční testy v tomto směru prokazují mírnou převahu 
DVD-R, ale jde o procentuální rozdíly), v případě mazatelných v kompatibilitě vedou 
DVD-RW – výrazněji (většině přehrávačů dělá u DVD+R W problém menu, které 
rekordéry k nahrávkám vytvářejí). Formát DVD+R/RW má nyní trochu navrch i v 
maximální rychlosti záznamu (16x) a v existenci dvouvrstvých nosičů DVD+R DL – obojí 
ale nevyužijete v případě stolních rekordérů, ale na počítačových DVD vypalovačkách. Z 
hlediska opakovatelného záznamu na disky RW (teoreticky je uváděno cca 1000 cyklů) 
ani trvanlivosti médií (ta spíše závisí na výrobci) nebyly zveřejněny žádné údaje, které by 
svědčily o rozdílných vlastnostech. Pokud se opravdu nedokážete rozhodnout, pak je pro 
vás možná řešením koncepce rekordérů Sony, které nyní nahrávají na všechna čtyři 
média obou formátů. 

 

ŠIROKOÚHLÝ ROZSAH U VIDEOKAMER. Uvažuji o koupi digitální videokamery, 
ale rád bych našel model, který má trochu širokoúhlejší záběr. Z fotografování 
jsem zvyklý používat spíše širokoúhlé objektivy. A pokud by to byl problém, s 
jak velkým zhoršením kvality obrazu bych musel počítat při použití 
předsádkových čoček? 
Máte pravdu, se širokoúhlým záběrem jsou soudobé videokamery opravdu na štíru. 
Maximum zorného úhlu jejich objektivů je okolo 40 stupňů, což v přepočtu na kinofilm 
odpovídá zhruba f=50mm, tedy základnímu objektivu. Takové parametry vykazují 
např.kamery Sony HC20 (42 stupňů) či Panasonic NV-G555 (41 stupňů), které byly 
zastoupeny v testu ve VDK 7-8/04. Pokud chcete opravdu širokoúhlý záběr, je použití 
přídavného optického členu (v kvalitnějším provedení jednoduché optické soustavy) ve 
formě předsádky prakticky jediným řešením. Např. u Canonu MV750i (stejně jako u jeho 
předchůdce MV 650i) je jednoduchá širokoúhlá předsádková čočka zkracující ohniskovou 
vzdálenost 0,45x, což vede k rozšíření zorného úhlu na 59 stupňů (odpovídá cca f= 68 
mm pro kinofilm) přímo v základním vybavení. Obraz videa, v principu televizní obraz, 
má nižší rozlišení, než s jakým pracujete ve fotografii, takže není ani tak „choulostivý“ na 
použití předsádkových čoček. Je třeba počítat s tím, že většinou vede použití předsádky k 
určitému změkčení kresby, a více či méně „soudkovitému“ zkreslení. Především je ale 
třeba dát pozor na to, aby předsádky tzv. nevinětovaly, tedy, aby nevytvářely zřetelně 
tmavší, či dokonce zcela chybějící obraz v rozích. Vzhledem k tomu, že je optimální, aby i 
předsádka byla korigována pro konkrétní objektiv, lze s nejkvalitnějšími výsledky počítat 
u předsádek prodávaných jako příslušenství samotnými výrobci kamer, často mají v 
nabídce dva typy s jedním faktorem (ten určuje jak se změní ohnisková vzdálenost 
objektivu – u širokoúhlých předsádek je tento faktor vždy menší než 1) – levnější a 
dražší provedení. Větší výběr zahrnující i speciálnější předsádky, např. rybí oko, najdete 
ale spíše v nabídce specializovaných výrobců – nekorunovaným králem je v této oblasti 
japonská firma Raynox (viz www.raynox.co.jp), která má široký sortiment a je známa i 
výbornou kvalitou. Její předsádky se pochopitelně prodávají i v Evropě, včetně tuzemska. 

 

FUNKCE LENS-SHIFT U PROJEKTORU. Dočetl jsem se, že u projektorů pro 
domácí kino je důležitá funkce Lens-Shift. Můžete mi její činnost objasnit? 
Funkce Lens-Shift je součástí objektivů některých projektorů, především speciálů pro 
domácí kino a stručně řečeno poskytuje optickou korekci perspektivy. První schopností 
této funkce je, že nemusíte při instalaci přístroj složitě naklápět, abyste přesně umístil 
obraz na projekční plochu. Druhou, neméně důležitou schopností je, že prakticky 
nemusíte při instalaci používat úpravu lichoběžníkového zkreslení (keystone). Ta sice 
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obraz geometricky upraví, ale také částečně zkreslí (z vodorovných a svislých linek se 
stanou jemně zubaté), což samozřejmě není, zvláště při nižším rozlišení zobrazovacího 
prvku, pro kvalitní reprodukci obrazu žádoucí. 

 

REPRODUKCE CD-Audio Z DVD PŘEHRÁVAČE. Zajímalo by mě, jak kvalitně 
přehrává DVD přehrávač hudební CD. Je v tomto případě mezi CD a DVD 
přehrávačem nějaký podstatný rozdíl? 
U DVD přehrávače je prioritou přehrávání filmových DVD a přehrávání hudebních CD je 
pouze jeho doplňkem. Tomu jsou částečně podřízeny i audio obvody, které jsou u CD 
přehrávače ve všech směrech daleko propracovanější. Navíc u CD přehrávače nehrozí 
ovlivňování kvality reprodukce elektronikou z video části. S těmito všemi faktory souvisí i 
odpověď na vaši otázku. Při přibližně shodné ceně obou přístrojů vám ve velmi slušné 
kvalitě přehraje hudební CD každý DVD přehrávač, nicméně kvalitnější reprodukci v 
drtivé většině dostanete od samotného CD přehrávače. Některé vyšší a také podstatně 
dražší DVD přehrávače však mají zvukové obvody vysoce propracované, takže přehrávají 
hudební CD ve velmi vysoké (skoro až audiofilní) kvalitě a rozhodně uspokojí náročné 
posluchače. 

 

BAREVNÁ DEFORMACE OBRAZU MAGNETICKÝM POLEM. Nedávno jsem se 
přestěhoval do nového bytu a po instalaci všech komponentů hudební aparatury 
se po zapnutí televize v obou krajích obrazu objevily barevné fleky. Nevíte, čím 
by to mohlo být? 
Pokud se problém objevil až po přestěhování, máte s největší pravděpodobností poblíž 
televizoru nějaký zdroj magnetického pole. Vzhledem k tomu, že se barevné fleky 
objevily na obou krajích obrazovky, doporučujeme ověřit, jestli jsou vaše reprosoustavy, 
které často bývají umístěny vedle televizoru, magneticky stíněny. Pokud tomu tak není, 
musíte je od přístroje dostatečně vzdálit, nebo vyměnit za magneticky stíněné. 

 

PROSTOROVÝ ZVUK FILMU S MONOFONNÍM ZVUKEM. Při přehrávání některých 
starších filmů s monofonní zvukovou stopou rozloží můj AV receiver Onkyo TX-
SR601E v režimu Mono Movie zvuk do všech reproduktorových soustav, u jiných 
pak vychází zvuk pravidelně jen z centrálního reproduktoru, občas z předních a 
ze zadních prakticky vůbec ne. Zajímalo by mě, v čem je problém. 
Mezi monofonně nahranými zvukovými záznamy je na DVD jeden dost podstatný rozdíl. 
Zvukový doprovod starších filmů je buď zaznamenán ve dvou kanálech (DD 2.0-levý a 
pravý přední kanál) nebo pouze v dialogovém (centrálním DD 1.0). Zatím co některé 
společnosti (Columbia/Tristar, Paramount) dávají u své „Zlaté filmové klasiky“ přednost 
dvoukanálovému monofonnímu zvuku, jiné (Warner Bros.) pak jednokanálovému 
záznamu. AVR Onkyo dokáže v režimu Mono Movie vytvořit prostorový zvuk pouze z 
dvoukanálových monofonních nahrávek, nikoliv však z jednokanálových. Jako 
nejvýhodnější se nám jeví u všech monofonních filmů používat režim Mono, kdy jsou u 
nahrávek obou formátů v „akci“ jen přední kanály (levý a pravý) a vše hraje tak, jak bylo 
původně pro kina nahráno. Pokud však budete chtít využít i při přehrávání filmů se 
zvukem Dolby Digital 1.0 vícekanálovou reprodukci, můžete použít režim All Channel 
Stereo, stáhnout si o dva až tři decibely výstupní úroveň centrálního kanálu a alespoň o 
pět hlasitost zadních a máte téměř ten samý poslech jako u některých starších filmů 
(např.kolekce „četníků“), které se „honosí“ zvukovou stopou DD 5.1- ale jejich zvuk není 
v podstatě nic jiného, než pětikanálové stereo (nebo spíše pětikanálové mono), neboť ze 
všech kanálů hraje prakticky to samé. Takže problém není v receiveru, ale jen v 
rozdílnosti kódování formátu Dolby Digital 2.0 Mono a Dolby Digital 1.0 Mono 

 

SUBWOOFER ANO ČI NE? Před několika lety jsem si zakoupil velké třípásmové 
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reprosoustavy, se kterými jsem naprosto spokojen a nehodlám je měnit. 
Poslední dobou však uvažuji o domácím kině a tedy doplnění mých sloupových 
soustav centrem a zadními soustavami. Mám však poněkud omezené finanční 
možnosti a nevím, jestli mi zbude na subwoofer. Je v režimu domácího kina 
nezbytně nutný ? 
Režim domácího kina, tedy digitální prostorová reprodukce se označuje jako 5:1 (6:1) 
kanálová, což znamená že využívá pět (šest) hlavních kanálů s plným kmitočtovým 
rozsahem (20 Hz-20 kHz) a jeden doplňkový přenášející pouze nízké kmitočty. Dá se 
tedy říci, že pokud použijete u všech pěti kanálů, nebo alespoň u čtyř (centr může být 
menší) velké (objemné) plnopásmové reprosoustavy schopné přenést v plné síle i nízké 
kmitočty a na AV receiveru/zesilovači nastavíte velikost soustav na „large“ (velké), 
nebudete subwoofer potřebovat. To však platí pouze pokud vám absence velmi hutných 
nejnižších basů příliš nevadí (což ve vašem případě zřejmě neplatí) nebo pokud nemáte 
rád akční, sci-fi nebo válečné filmy. Ty jsou totiž v drtivé většině ozvučené tak, že u nich 
nízkofrekvenční složka hraje důležitou , někdy i dost podstatnou roli. Třeba takový 
Tyranosaurus Rex z Jurského parku se v jedné slavné scéně projevuje dupavou chůzí, 
která by bez aktivního subwooferu byla nevýrazná, bez energie a dynamiky. Nelze 
opomenout ani doprovodný efekt při reprodukci u většiny sobwooferů, tzv. fyziologický 
efekt, což je vnímání energie nízkých kmitočtů povrchem těla. Pokud je to tedy alespoň 
trochu možné, tak v domácím kině kvalitativně odpovídající aktivní subwoofer rozhodně 
doporučujeme. 

 

Chtěl bych vyměnit dosluhující hifi videorekordér za DVD rekordér. Zajímalo by 
mne, zda si můžu sám vytvořit-po přepisu z véháesky na dévédéčko-menu s 
výběrem kapitol jako u originálních DVD. Jako formát je pro konečné zpracování 
lepší DVD-RAM nebo DVD-RW ? Nebo je lepší vše finálně zpracovat v počítačové 
vypalovačce? 
Pokud budete vše zpracovávat ve stolním rekordéru, narazíte vždy na problém. 
Jednoduchého předdefinovaného menu. Pro střih ve stolním přístroji je ideální rekordér s 
harddiskem, z něhož si film – po předchožím sestřihání- vypálíte na levnější a plně 
kompatibilní DVD-R. U levnějších DVD rekordérů (bez harddisku) DVD-RAM a DVD+/-RW 
se střihové možnosti odvíjejí od software přístroje. Z hlediska práce je lepší formát DVD-
RAM, který však většina DVD přehrávačů nedokáže reprodukovat (s výjimkou modelů 
Panasonic). Pokud se nechcete smířit s podobou menu DVD rekordérů, která je 
koncipována spíše pro záznam více položek na jeden disk, nezbývá vám, než práci 
dokončit pomocí počítače. Zde můžete pomocí tzv. authoringových programů vytvořit jak 
nahrávky zcela bez menu, které ale mohou mít i v rámci jednotlivých titulů kapitoly, po 
kterých se lze snadno pohybovat, tak k vašim nahrávkám připravit vcelku elegantní 
menu, včetně několikastupňových, používajících pohyblivé miniatury jednotlivých kapitol, 
s libovolným obrázkem na podkladu, atd.Jednou z možností je např. TMPGEncDVD 
Author, o kterém jsme podrobně psali ve VDK 5/2004 (v něm lze provádět i základní 
střihové úpravy), dalším podobným authoringovým programem s trochu složitějším 
ovládáním, ale zato ještě většími možnostmi přípravy menu, je program DVD-
Lab.Výsledky lze vypálit jak přímo v uvedených authoringových programech, tak v 
populárním programu Nero. Jako archivační médium vám doporučujeme jednoznačně 
formát DVD-R, který je nejlevnější a má nejvyšší míru kompatibility s přehrávači všech 
značek.. 

 

Rád bych věděl, zda je správné disky DVD při jejich zašpinění nějak vyčistit a 
pokud ano, jak. Někteří přátelé mě od jakéhokoliv čištění disků odrazují s tím, 
že přehrávači nečistota na disku vesměs nevadí, jiní mi doporučují speciální 
sady … 
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Pravda je, jak už to bývá, někde uprostřed. Rozhodně nedoporučujeme čistit disky pokud 
to není nutné, tedy pokud je přehrávač bez problémů reprodukuje. K čištění disků 
sáhněte pouze tehdy, když při přehrávání disků dochází k „zakousnutí“ či výpadkům 
reprodukce. Příčinou je vesměs právě nějaká větší nečistota na disku, s níž si už laserový 
snímač neporadí. K čištění se ovšem nehodí cíp trička ani kapesník-byť vypraný. 
Správným nástrojem je speciální látka z mikrovláken-takové čistící hadříky lze zakoupit v 
prodejnách optiky či fotografických potřeb, existují i soupravy na čištění disků, kde bývá i 
vhodná kapalina pro „mokré“ čištění (rozhodně se vyhněte všem domácím čistícím 
prostředkům). Jde totiž o to, aby při čištění nevznikly na disku-byť drobné-škrábance. Ze 
stejného důvodu je třeba před čištěním disk zbavit prachu- nejlépe ofukovacím 
balónkem, opět k mání v prodejnách fotopotřeb. Rozhodně na disk nefoukejte-nejspíš ho 
poprskáte. A do třetice, pozor na otisky prstů-pot je vůči plastu disků dost agresivní. 
Ideální je pracovat v textilních rukavicích (dostanete je v prodejnách pracovního oblečení 
a stojí pár korun – určitě se vyplatí). Vlastní čištění provádějte vždy tahy ve směru od 
středu disku k jeho okrajům, nikdy nepoužívejte krouživý pohyb. Pokud by totiž přeci jen 
došlo ke vzniku škrábanců, čtecí systém si s těmi kolmými k jeho dráze poradí. Pokud by 
se vyčištění touto cestou nezdařilo (nečistota by nešla odstranit) nebo by příčinou 
problémů byly větší škrábance, pak doporučujeme využít služeb firem, které váš disk na 
profesionálním zařízení přeleští (konkrétní nabídky najdete na internetu).Cena je sice cca 
100 Kč za disk, ale výsledek je zcela perfektní – vyzkoušeli jsme to. 

 

Zajímalo by mě, jaké parametry by měl mít projektor, abych ho mohl použít ve 
svém domácím kině na kvalitní promítání filmů? Můžete mi nějaký levnější 
doporučit ? 
Odpověd na vaši otázku má několik rovin. Za prvé: je nutné poohlédnout se po 
videoprojektoru speciálně určeném pro domácí kino a nikoliv po data projektoru. Ten 
totiž není přizpůsoben projekci filmů v domácích podmínkách. Protože se při sledování 
filmů vyžaduje maximální zatemnění, není žádoucí taková svítivost jako u data 
projektorů, které jsou určené k promítání za denního světla. V běžné praxi výkon cca 
500-1000 ANSI lumenů bohatě stačí. Za druhé: projektor pro domácí kino většinou 
používá zobrazovač s širokoúhlým poměrem stran, který je více přizpůsoben 
širokoúhlému filmovému formátu. Za třetí: velmi důležitý je vysoký poměr kontrastu, 
který by měl dosahovat hodnoty minimálně 500:1. Moderní videoprojektory však mají 
hodnotu poměru kontrastu ještě výrazně vyšší (až 2.500:1) a černá je tudíž jimi 
reprodukována jako skutečně černá. Za čtvrté: projektor by v domácím kině měl co 
možná nejméně obtěžovat svým provozním hlukem. Nejtišší modely produkují hluk v 
rozsahu cca 26-30dB. A nakonec-za páté: součástí výbavy projektoru pro domácí kino by 
měl být komponentní vstup (YUV), do kterého je možné přivést i progresívní signál. Za 
velmi výhodné také považujeme takzvanou funkci Lens-Shift, tedy optický posun obrazu, 
díky kterému můžete bez složitého naklápění a používání funkce keystone umístit přístroj 
prakticky kamkoliv. Ve VDK č.2/2004 (strana 38) jsme testovali levný a přitom kvalitní 
projektor pro domácí kino Hitachi PJ-TX 10, který pokládáme za premianta jeho cenové 
kategorie. 

 

Jsem majitelem DVD přehrávače Mascom 453 a z některých DVD nosičů nemohu 
pořídit kopii na videokazetu. Můžete mi poradit, jakým způsobem zruším 
ochranu Macrovision, nebo to lze uskutečnit pouze prostřednictvím dekodéru. 
Děkuji za radu 
Nejprve si takříkajíc vytkněme před závorku, že pořízení kopie pro vlastní potřebu není 
porušením platného autorského zákona. To, že lobby vydavatelů tlačí na změnu tohoto 
ustanovení a v některých zemích EU už dosáhla svého, je jiná věc-tolik k diskusi, která 
se okolo vašeho dotazu objevila na našich internetových stránkách. A teď k technické 
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stránce problému. Analogovou kopii vám skutečně znemožňuje kód Macrovision, který je 
třeba ze signálu odstranit. V podstatě optimálním řešením je použití tzv. videofiltru, který 
obrazový signál „vyčistí“ a srovná do správné podoby. Taková zařízení se prodávají i u 
nás a kvalitní jsou např. výrobky kladenské firmy Correct (www.correct.cz), které jsme 
několikrát testovali i v našem časopise (viz např, VDK 2/2004). Použití je jednoduché: 
výstup z DVD přehrávače připojíte na vstup filtru, jeho výstup pak propojíte se vstupem 
videa. Pochopitelně je vhodné použít nejvyšší kvalitu signálu, který rekordér podporuje-
pokud tedy půjde o rekordér S-VHS, je optimální pracovat se signálem S-video, pokud 
byste nahrával na DVD rekordér, pak můžete dokonce využít složkový signál RGB 
(nejlepší typy filtrů jej podporují). Jinými slovy, podle toho, který typ videosignálu 
můžete použít, podle toho si vyberete i příslušnými konektory vybavený model filtru. 

 

Mám DVD „vypalovačku“ Sony DRU 530. Při používání disků DVD-R i DVD+R 
jsem si všiml, že moje mechanika si ne s každou značkou disků rozumí dobře. 
Rád bych si proto vytvořil malou databázi disků, které použiji pro případné další 
porovnávání výsledků, jenže někdy mám problém zjistit, jaký výrobce se za 
obchodním označením opravdu skrývá. Nevíte o nějaké internetové adrese, kde 
by byl přehled skutečných výrobců DVD disků a pod jakými názvy své výrobky 
prodávají ? 
Poradíme vám něco praktičtějšího. Informaci na kterou se ptáte, mají na sobě zapsány i 
prázdné disky: kromě výrobce a typu disku je zde i skutečná záznamová kapacita, 
použitelná záznamová rychlost a další údaje-zkrátka takový rodný list disku. K tomu, 
abyste tyto údaje mohl z disku „přečíst“, potřebujete speciální, byť docela jednoduchý 
program. Takovým je např. DVD Identifier. Vzhledem k tomu, že to je freewarový 
program, můžete si ho jednoduše bez jakéhokoliv poplatku stáhnout z internetových 
stránek http:// dvd.identifier.cdfreaks.com/. Nyní je aktuální verze 3.2. S pomocí tohoto 
programu by nemělo být problémem zjistit skutečného výrobce, i když pochopitelně i tato 
data by mohla být záměrně upravena-podle dostupných informací jsou ale vesměs 
uváděny skutečně, relevantní údaje. Možná budete překvapen, že i v obalech „výrobců“ 
poměrně zvučných jmen se ukrývají produkty s mnohem méně zvučným původem. Na 
druhou stranu bychom se asi podobně divili i u mnohých hardwarových produktů, to už je 
ale jiná věc. Doplňme, že podobné identifikační programy existují i pro kompaktní disky 
(CD-R/RW). 

 

Rád bych věděl, jaké jsou výhody a nevýhody rámových pláten oproti 
stahovatelným modelům a jaký povrch je nejvhodnější pro domácí kino ? 
Rámové plátno bývá, jak už název napovídá, napnuto většinou v černém dřevěném 
(nebo hliníkovém) rámu a instaluje se nejčastěji přímo na stěnu. Protože konstrukce 
rámu je tuhá a neměnná, používá většinou nejkvalitnější materiál plátna, který bývá 
dosti tenký a hlavně pružný, a díky tomu je zajištěno jeho dokonalé vypnutí. Na druhou 
stranu je rámové plátno v bytovém interiéru nepřehlédnutelné, takže se hodí spíše do 
domácích kin instalovaných v samostatných prostorách. Stahovatelné plátno je obecně 
nejoblíbenější, neboť se s ním pohodlně manipuluje, v případě, že se nepromítá, je plátno 
zataženo, takže se na něj nepráší a v zataženém stavu minimálně narušuje interiér. 
Přesněji je z celého plátna vidět pouze nevelký tubus, který se dá navíc celkem pohodlně 
skrýt. Navíc stahovatelné plátno může být poháněno elektricky, takže se efektně spouští 
a navíjí pomocí malého elektromotorku. Ten se spouští buď ručně (přes vypínač) nebo 
automaticky pomocí systémového konektoru na projektoru. Ručně ovládaný model je 
vybaven silnou navíjecí pružinou s aretací, která zajistí bezproblémové uchycení v 
požadované stažené poloze. Protože je plátno u stahovatelných modelů v drtivé většině 
napínáno pomocí nepříliš těžké tyče uchycené na spodním okraji, nebývá obecně vypnutí 
plátna tak dokonalé jako u rámových modelů. Základním povrchem všech rámových i 
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stahovatelných pláten je povrch Matte Whitte, který má zisk 1 a je ideální pro většinu 
aplikací, tedy i pro domácí kino. 

 

Nedávno jsem si koupil digitální videokameru JVC GR-D200, která má i digitální 
konektor. Rád bych této vlastnosti využil a zkusil sestříhat natočené záběry na 
počítači, asi s programem Studio. Mám počítač cca rok a půl starý, který ale 
konektor, k němuž by bylo možné připojit kameru, nemá. Můžete mi poradit co 
potřebuji, abych své videonahrávky mohl zpracovávat na PC ? 

Digitální konektor (setkáte se s označením IEEE 1394, Fire Wire či ve spotřební 
elektronice I-link) může obsahovat už základní deska počítače a novější motherboardy už 
jsou takto vybavovány vcelku standartně. Pokud ale váš počítač na boardu rozhraní IEEE 
1394 nemá, pak je nejjednodušším řešením doplnit počítač o kartu (tzv. řadič standartu 
OHCI), která příslušný konektor má. Těchto karet v běžném provedení je na trhu celá 
řada a ceny se pohybují zhruba okolo 1.500 Kč. Někdy je taková karta součástí „balíku“ 
střihového programu, kartu spolu se softwarem můžete koupit i v případě Pinnacle 
Studia, na výběr jsou různé varianty. Současně si musíte pořídit i propojovací kabel, ten 
v příslušenství kamery není-při koupi dejte pozor, aby obsahoval správné konektory. 
Existují totiž dva typy provedení konektorů – menší je na kamerách a ostatních 
zařízeních, větší pak právě na počítačových kartách a boardech. Nejspíš tedy budete 
potřebovat kabel, který má na každé straně konektor jiné velikosti. Naopak pokud budete 
chtít kameru propojit s jinou kamerou, případně digitálním rekordérem (např. nové DVD 
rekordéry Pioneer mají i digitální výstup v tomto provedení), potřebujete naopak kabel s 
oběma „malými“ konektory. Není to právě nejšikovnější, ale je to tak. 

 

Uvažuji o koupi DVD rekordéru. Mám poměrně rozsáhlou sbírku kazet VHS a S-
VHS, které bych rád přepsal na DVD. Zajímá mě proto s jakou kvalitou mohu při 
takovém přepisu počítat, jaké disky použít a jak nejlépe postupovat 

Při přepisu nahrávek na DVD by k žádnému zhoršení kvality originálu na analogových 
kazetách dojít nemělo-pokud se spokojíte s cca 2 hodinami záznamu na jednom disku. Z 
hlediska kompatibility i ceny disků je asi nejvýhodnější přepsat nahrávky na DVD-R. 
Hlavní výhodou práce s DVD rekordérem je oproti počítačovému zpracování, které je 
další alternativou, jednodušší a časově méně náročný postup. Ten se z hlediska uživatele 
prakticky neliší od kopírování záznamu mezi dvěma videorekordéry VHS: zdrojový 
přístroj-videorekordér VHS nebo S-VHS připojíte k analogovým vstupům DVD rekordéru 
(pokud používáte S-VHS použijte přenos signálu ve formě S-videa), na DVD rekordéru 
zvolíte záznamový režim (z hlediska kvality vám nedoporučujeme nahrávat na jedno DVD 
více než 2 hodiny videa) a spustíte záznam. Ten probíhá v reálném čase, 90minutový film 
přepíšete za 90minut (v případě disků DVD-R následuje ještě cca 2minutová finalizace). 
Pak máte hotové DVD, použitelné i na stolních přehrávačích Pokud byste chtěl přepsat 
kupované originální kazety, pak nejspíš budete kvůli kódu Macrovision potřebovat 
speciální filtr, který se zapojuje mezi oba přístroje (kvalitní videofiltry dodává např. 
tuzemská firma Correct). Pro jednoduchý přepis vám postačí i levnější typy DVD 
rekordérů, pokud byste chtěli vytvářet složitější kompilace, je výhodnější si pořídit DVD 
rekordér s harddiskem, na kterém lze záznam před „vypálením“ ještě upravit. 

 

Opravdu je zvuk systémů domácího kina s pouze třemi předními reproduktory 
tak obklopující, jak uvádějí reklamy a některé recenze? Nebo je to pouze trik na 
lidi jako jsem já kteří se brání jakémukoliv tahání kabelů dozadu nebo přímo 
vzadu? 
Měl jsem možnost několikadenního nerušeného poslechu sady domácího kina Pioneer 
DCS 323 s předozadní reprodukcí domácího kina. Pokud by někdo měl ideální místnost s 
naprosto stejnými odrazovými vlastnostmi po podélných stranách poslechového prostoru, 
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bude se zvuk tohoto unikátního systému přibližovat klasické 5.1 kanálové reprodukci. 
Takovou možnost jsem měl i já, ale jen pro potřeby testování, protože pak musel být 
centr-a tedy i televizor-umístěn prakticky přímo před dveřmi. Při standartním rozmístění, 
tedy v závislosti na umístění televizoru, již nebyl zvuk-díky různým překážkám v jeho 
cestě takový. V každém případě je však prostorový zvuk lepší než mnohými 
vychvalované- a dle mne silně přeceňované-režimy virtuálního zvuku ze dvou 
reproduktorů. Proč? Protože pootočený horní díl předních reproboxů hraje vždy ten svůj 
samostatně nahraný kanál. Filmový prostor je při předozadní reprodukci méně hluboký a 
zvuk k posluchači přichází vždy šikmo zepředu. Pravdou je, že pro toho, kdo nikdy 
neslyšel kvalitní sestavu z komponentů a „velkých beden“, může být dobrým zážitkem. 
Navíc má systém jednu velkou výhodu-můžete vzít surroundy, dát si je na zkoušku 
dozadu a zjistit, že je to tak opravdu lepší a vyplatí se natáhnout dva kabely dozadu. 
Navíc se dají bezproblémově skrýt pod koberec nebo do ozdobných lišt. 

 

Chci koupit domácí kino, ale nelíbí se mi položené kabely přes celou místnost a 
natažené na plovoucí podlaze k zadním kanálům. Existuje nějaký levnější 
komplet okolo patnácti tisíc korun, který by umožňoval bezdrátový přenos 
signálu k surroundovým reprosoustavám? 
Komplety domácího kina s bezdrátovým přenosem signálu do zadních kanálů jsou v 
cenových relacích nad dvacet tisíc korun. Takže zůstává otázkou, jestli si deset tisíc 
připlatit, nebo raději umístit kabely k zadním repro do plastových obvodových lišt-tedy 
tak, jak to řeší majitelé kvalitních sestav domácího kina z komponentů. Pokud si raději 
připlatíte, máte v podstatě dvě možnosti přenosu signálu. Infračervený (viz systém Sony 
DAV-SR4W v čísle 11/2004 ) nebo radiový (Pioneer DCS 525 za 24.990 Kč). Pokud by 
jste zvolil opravdu excelentně stereofonně hrající systém Sony, musíte počítat s 
propojením reprosoustav obou zadních kanálů a faktem, že levý surround musí být 
napájen ze sítě- což začíná vadit v případě, že vzadu vlevo (nedaleko reproboxu) nemáte 
zásuvku. Pokud budete chtít kvalitní zvuk bez výpadků signálu do zadních repro, musíte 
navíc k levému surroundu přivést signál ze speciálního IR přijímače-což znamená další 
kabel navíc. Takže v konečném důsledku je vzadu kabelů více než při tažení dvou 
zepředu dozadu. Za daleko lepší považuji osobně řešení firmy Pioneer s jediným difuzním 
reproduktorem vzadu a radiovým přenosem signálu. V surroundovém reproboxu jsou 
totiž umístěny reproduktory obou kanálů, takže každý z nich hraje „to svoje“. Navíc si 
tento reproduktor můžete čas od času přenést do ložnice nebo kuchyně a používat ho pro 
stereofonní ozvučení druhé zóny. 

 

Rád bych věděl, co vlastně znamená zkratka scart a jak je při úplném využití 
všech 21 kontaktů tento konektor propojen. 

Zkratka scart znamená Syndicat des Constructeurs ď Appareils Radiorécepteurs et 
Téléviseurs, tedy Sdružení konstruktérů rozhlasových a televizních přijímačů, organizace, 
která tento typ propojení navrhla a patentovala. Spíše teoreticky stojí za připomínku, že 
existují tři rozdílné normy pro propojení scartu-evropská (má označení IEC 84 (CO) 30), 
americká a japonská, přičemž americká se už prakticky nepoužívá. Nás pochopitelně 
zajímá propojení evropského scartu, označováno také jako Euro-AV či Eurokonektor. 
Očíslování jednotlivých pinů znázorňuje schéma a jejich zapojení je následující. 

 

Na inzerát jsem velmi levně zakoupil starší DVD přehrávač. Funguje 
bezproblémově, pouze po zvolení zvukové stopy DTS v menu disku není na 
digitálním výstupu přítomen žádný signál. Podotýkám, že se zvukem Dolby 
Digital nemám žádný problém a AV receiver DTS zvuk dekódovat umí. 
Tato závada může mít dvě příčiny. Buď v menu DVD přehrávače máte špatně nastaven 
digitální výstup zvuku (to se dá jednoduše napravit), nebo, což je horší, jedná se o 
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přístroj výrazně staršího data, který ještě nebyl kompatibilní s tímto mladším zvukovým 
formátem. To poznáte podle loga DTS. Pokud se na přístroji nenachází, kompatibilní není, 
a tudíž u něj budete muset zvuk DTS oželet. 

 

Chystám se ke koupi digitální videokamery. Rád bych v této souvislosti rozšířil 
výbavu svého počítače o nějaký program, s nímž bych mohl své záběry 
zpracovávat. Můžete mi poradit, který program je vhodný pro naprostého 
začátečníka? Dále bych chtěl vědět, zda z hlediska připojení k počítači a stříhání 
na něm je nějaký rozdíl v kamerách D8 a Mini DV- mezi nimi se totiž rozmýšlím. 
Čili, zda pro konkrétní typ kamery je vhodný jiný typ připojení či střihového 
programu 

Začněme od vašeho druhého dotazu. Z hlediska připojení kamery k počítači ani použití 
střihového softwaru není mezi formáty Digital 8 a Mini DV žádný rozdíl, Oba totiž na 
výstupu dávají zcela stejný signál-DV-a oba používají i stejný typ propojovacího rozhraní 
Fire Wire (označovaný také I-link či IEEE 1394). Ať se rozhodnete pro kterýkoliv z nich, 
budete tedy potřebovat mít na počítači vstup Fire Wire. Modernější základní desky už ho 
mají přímo ve své výbavě, pokud máte nějaký starší board , vyřešíte to PCI kartou s Fire 
Wire řadičem. Vhodným softwarem je především Pinnacle Studio (nyní už ve verzi 9, 
resp.Plus 9), které je dlouhodobě nejužívanějším nástrojem amatérských videofilmařů. Je 
kompletně přeložen do češtiny (včetně podrobného návodu) a jeho uživatelské prostředí 
je velmi vstřícné-není problémem ho zvládnout v krátké době. Přednosti tohoto programu 
je navíc to, že svými nadstandartními vlastnostmim(jako jsou např. barevné korekce, 
zpomalení či zrychlení, v nové verzi i obraz v obraze či klíčování apod.) výrazně 
převyšuje jen jednoduché nároky začátečníků, takže dobře poslouží i rostoucím nárokům 
zkušenějších a ambicióznějších videoamatérů 

 

Co přesně znamená označení Dolby Pro-Logic IIx ? Jde o nový samostatný 
zvukový prostorový formát, nebo o další vylepšení stávajícího DPL II ? 
Správná odpověď se nachází v druhé části vaší otázky. DPL IIx je oproti svému 
předchůdci DPL II vylepšen o plnorozsahový zadní centrální kanál, takže nabízí 
analogovou variantu 6.1 kanálovému digitálnímu záznamu DD-EX (DTS-ES). Navíc je 
přes něj možné do 6.1 kanálů dekódovat nejen starý známý analogový prostorový formát 
Dolby Surround, ale i běžné dvoukanálové stereo. Výsledek se však s digitální variantou 
nedá příliš srovnávat 

 

Mohu si DVD tituly zakoupené v USA přehrávat na svém domácím DVD 
přehrávači? Slyšel jsem, že existují nějaké regiony a tudíž, že to není možné. 
Můžete mi tuto problematiku stručně objasnit? 
Při utváření standartů a norem DVD bylo rozhodnuto, svět bude pomyslně rozdělen na 
šest regionů. Toto opatření si vynutila velká hollywoodská studia z obavy před klesajícími 
zisky, způsobenými časově rozdílnými premiérami filmů v kinech a na DVD nosičích v 
různých částech světa. Obecně tedy platí, že DVD tituly zakoupené například v regionu 2 
( celá Evropa, tedy i ČR, Japonsko, Střední východ a Jihoafrická republika) se dají 
přehrávat pouze na DVD přehrávačích zakoupených v tom samém regionu-vzadu na 
přístroji a na obalu vždy najdete příslušné označení. Pro USA byl stanoven region 1, a 
tudíž je nelze na přístrojích Evropy (region 2) přehrávat. Toto omezení však lze 
jednoduše obejít zakoupením multiregionálního DVD přehrávače, který regionální 
omezení nerespektuje. V některých případech lze multiregionální nastavení provést i 
dodatečně u přístrojů původně „regionálních“. Hollywood na stále větší zájem o 
multiregionální přehrávače (největší je pochopitelně ve Velké Británii) odpověděl 
zaváděním složitějšího typu kódu, označovaného jako RCE Protection, který by ani 
multiregionální přehrávače neměly umět překonat. Zatím není jeho používání příliš 
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rozšířeno, ale stoprocentní jistotu ani s multiregionálním přehrávačem nemáte. I v USA 
se ovšem prodávají také disky pro více regionů, optimální je, když kromě regionu 1 je 
přímo uveden i region 2 (občas jich bývá vyznačeno i více), případně údaj „All“, což jsou 
disky určené pro všechny regiony. 

 

Chci si koupit domácí kino, pro které mám vyčleněnou částku cca 16 000 Kč. 
Jako začátečník bych nejraději koupil nějaký kompletní systém. Zaujal mne 
systém Sony, ale nelíbí se mi reproboxy. Šly by k němu koupit například 
reproduktory od Panasoniku? Nebo bych měl raději zvolit levnější sestavu z 
komponentů ? 
Systémům domácího kina se říká komponenty také proto, že obsahují v jedné (někdy ve 
dvou krabicích) centrální jednotku (DVD receiver) a sadu repro 5.1 včetně propojovacích 
kabelů. Zesilovače jednotlivých setů jsou dokonale výkonově sladěny s dodávanými 
reproduktory, takže se může stát , že dokoupená – jinak velmi kvalitně hrající – sada 
jiných reproduktorů 5.1 nemusí hrát s původní centrální jednotkou tak dobře, aby se 
tento nákup vyplatil, Jen je-li DVD receiver vybaven výstupem pro aktivní subwoofer a v 
setu je jen pasivní, pak se vyplatí upgradovat systém kvůli lepším zvukovým kvalitám 
aktivního subwooferu. V každém případě však systém kupujete tak jak je – tedy se všemi 
přednostmi (cena), ale i nedostatky výbavy. Zatímco když koupíte cenově zvýhodněnou 
sestavu složenou z DVD přehrávače, AV receiveru a sady reproduktorů 5.1, můžete v 
budoucnosti provádět libovolnou obměnu jednotlivých komponentů – případně – je-li 
receiver vybaven reproduktorovými svorkami pro druhé („B“) přední boxy – jen dokoupit 
kvalitní reproduktory pro stereofonní reprodukci. Nejvíce možností však skýtá obměna 
DVD přehrávače : pokud za rok nebo dva budete třeba požadovat reprodukci některého z 
formátů (DVD-RAM, DVD-RW nahrané v režimu VR, DivX, JPEG), který váš současný 
přístroj neumí. Nákup sestavy z komponentů také nabízí do budoucnosti možnost 
výměny DVD přehrávače za DVD rekordér, pětikanálového receiveru za šestikanálový s 
dokoupením jednoho reproduktoru pro zadní surroundový kanál a podobně. 

 

Nedávno jsem si zakoupil systém domácího kina a nevím přesně, kam (na zadní 
nebo boční stěnu) a do jaké výšky mám umístit zadní (efektové) reprosoustavy. 
Můžete mi prosím poradit? 
Při instalaci zadních soustav mám osobně nejlepší zkušenosti s umístěním na boční stěny 
do výšky cca 150-180 cm s natočením do středu poslechového místa. Lidské ucho je totiž 
speciální zvukovod, který je výrazně citlivější na zvuky přicházející ze stran než přímo 
zezadu. Při instalaci je však potřeba dodržet symetrii, tedy aby vzdálenost obou soustav 
od poslechového místa byla naprosto stejná. Pokud je to alespoň trochu možné, raději 
umístěte zadní reprosoustavy do větší vzdálenosti než blíž. A na závěr jedna malá rada. 
Nebojte se s umístěním soustav experimentovat a zvolte si takovou variantu, která vám 
bude po zvukové stránce nejvíce vyhovovat 

 

Chci si koupit satelitní komplet s tím, že parabolickou anténu bych umístil na 
balkóně našeho bytu. Zajímalo by mě, jaký vliv hraje při příjmu počasí a zda je 
části, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům – tedy anténu s konvertorem 
– potřeba nějak chránit před deštěm, sněhem apod 
Venkovní komponenty soustav pro příjem satelitního televizního vysílání jsou vyráběny 
tak, aby běžných rozmarům počasí bez problémů odolávaly. Pouze můžete místo, kde je 
ke konvertoru připojen koaxiální kabel (většinou F-konektorem), ještě přelepit plastovou 
izolační páskou. Déšť a sníh vaše zařízení nepoškodí, musíte však počítat s tím, že oba 
tyto jevy (i hustá mlha) dokáží výrazně zhoršit kvalitu příjmu-zejm. v případě digitálního 
příjmu až po jeho vypadnutí. Nejlepší obranou je dostatečně velká parabola, která tak 
vytváří rezervu pro zhoršené příjmové podmínky zapříčiněné právě povětrností. Sníh se 
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také může na anténě uchytit a přimrzat na ní, což pochopitelně opět dokáže zhoršit 
příjem (prakticky se zmenší příjmová plocha antény). Existují sice různá zařízení pro 
vyhřívání antény, ve vašem případě ale asi postačí obyčejný smeták. Je ovšem třeba sníh 
omést dříve než přimrzne. 

 

Co přesně znamená označení Dolby Pro-Logic IIx ? Jde o nový samostatný 
zvukový prostorový formát, nebo o další vylepšení stávajícího DPL II ? 
Správná odpověď se nachází v druhé části vaší otázky. DPL IIx je oproti svému 
předchůdci DPL II vylepšen o plnorozsahový zadní centrální kanál, takže nabízí 
analogovou variantu 6.1 kanálovému digitálnímu záznamu DD-EX (DTS-ES). Navíc je 
přes něj možné do 6.1 kanálů dekódovat nejen starý známý analogový prostorový formát 
Dolby Surround, ale i běžné dvoukanálové stereo. Výsledek se však s digitální variantou 
nedá příliš srovnávat. 

 

Nedávno jsem si zakoupil videoprojektor a rád bych si přes něj kromě filmů na 
DVD pouštěl také televizní vysílání, především sportovní přenosy. Dá se to nějak 
zařídit? 
Řešení vašeho problému má dvě varianty. Pokud vlastníte videorekordér, dá se z něj 
pomocí video výstupů vyvést televizní signál, který pak příslušným video kabelem 
přivedete do projektoru. Každý video rekordér je totiž mimo jiné vybaven televizním 
tunerem, který musíte mít pouze naladěn na jednotlivé TV stanice (předtím však 
nezapomeňte zapojit anténu). Další možností je příjem digitálního vysílání – ať už v 
satelitní (DVB-S) či pozemní (DVB-T) podobě. Satelitní signál tří českých stanic – ČT 1, 
ČT 2 a Prima – je dostupný z paketu CzechLink vysílaném z družice Eurobird 1 na pozici 
28,5 stupně východně. Přijem vyžaduje parabolickou anténu a přijímač vybavený 
dekodérem. Cryptoworks (část vysílání ČT je kódována) a přístupovou kartou. Výhodou 
je nejvyšší možná kvalita, navíc mnohé satelitní přijímače mají i RGB výstup. Pokud 
bydlíte ve středních Čechách či Brně a jeho okolí, můžete už nyní přijímat pokusné 
pozemní digitální vysílání. V tomto případě si vystačíte s přijímačem a jednoduchou 
pozemní anténou (často postačuje i kus drátu…). Problém je ovšem v tom, že pokusné 
pozemní vysílání používá nižší datový tok, takže kvalita obrazu je někdy poměrně slabá – 
zvlášť s ohledem na zvětšení obrazu projektorem. Rovněž DVD-T přijímače mívají i RGB 
výstup. Tipem na koupi levného a přitom kvalitního přijímače pozemní digitální televize je 
Nokia MM110T Mediamaster 

 

Kamera se záznamem 16:9. Protože mám televizor s formátem obrazovky 16:9, 
chtěl bych v širokoúhlém formátu natáčet vlastní video. U kamer, které jsem 
měl v ruce, se ale širokoúhlý obraz vytváří pouhým oříznutím okénka 4:3 na 
obou podélných stranách, což není skutečný širokoúhlý záznam. Jsou na trhu 
kamery, které natáčejí skutečně širokoúhle? 
Ano, některé modely využívají tzv. anamorfní princip (obraz je při záznamu na šířku 
"stlačen" a širokoúhlý přijímače ho pak "roztáhne" na správné rozměr), jedná se ale o 
dražší megapixelové modely. Při přepnutí do širokoúhlého režimu využívají širší plochu 
svého CCD snímače (většinou je proto v tomto režimu vypnut elektronický stabilizátor 
obrazu - pokud nemají jako např. Canon MVX3i optický...). Proto také, a to je další 
výhoda těchto přístrojů, mají v režimu 16:9 širokoúhlejší záběr. Podle rozdílu v zorném 
úhlu také nejjednodušeji poznáte, zda kamera má skutečný širokoúhlý režim, či jen jeho 
"pseudovariantu" s ořezem, o které se zmiňujete: když kameru (nejlépe umístěnou na 
stativu) ve standardním režimu 4:3 zacílíte na nějaký výrazně ohraničený objekt, 
zapamatujte si, kde po stranách obraz končí; pak přepněte do režimu 16:9 a znovu 
zkontrolujte obraz - pokud je záběr širší (tedy po stranách "přibylo" obrazu) jedná se o 
skutečný širokoúhlý režim. Pokud jsou okraje obrazu na stejném místě jako při nastavení 
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4:3, jde pouze o ořez. Z kamer, které mají pravý širokoúhlý režim, jmenujme alespoň 
několik příkladů: Canon MVX3i, tříčipový Panasonic NV-MX500, Sony DCR-PC330, Sony 
DCR-TRV60E. Špičkou mezi kamerami se širokoúhlým záznamem je pak bezesporu JVC 
GR-PD1, přístroj který v pravém širokoúhlém režimu umožňuje natáčet i v režimu s 
neprokládanými snímky (Progresive scan). 

 

Nahrávání videokazet VHS na DVD. Uvažuji o koupi DVD rekordéru. Mám 
poměrně rozsáhlou sbírku kazet VHS a S-VHS, které bych rád přepsal na DVD. 
Zajímá mě proto s jakou kvalitou mohu při takovém přepisu počítat, jaké disky 
použít a jak nejlépe postupovat. 
Při přepisu nahrávek na DVD by k žádnému zhoršení kvality originálu na analogových 
kazetách dojít nemělo - pokud se spokojíte s cca 2 hodinami záznamu na jednom disku. 
Z hlediska kompatibility i ceny disků je asi nejvýhodnější přepsat nahrávky na DVD-R. 
Hlavní výhodou práce s DVD rekordérem je oproti počítačovému zpracování, které je 
další alternativou, jednodušší a časově méně náročný postup. Ten se z hlediska uživatele 
prakticky neliší od kopírování záznamu mezi dvěma videorekordéry VHS: zdrojový 
přístroj - videorekordér VHS nebo S-VHS připojíte k analogovým vstupům DVD rekordéru 
(pokud používáte S-VHS použijte přenos signálu ve formě S-Videa), na DVD rekordéru 
zvolíte záznamový režim (z hlediska kvality vám nedoporučujeme nahrávat na jedno DVD 
více než 2 hodiny videa) a spustíte záznam. Ten probíhá v reálném čase, 90minutový film 
přepíšete za 90 minut (v případě disků DVD-R následuje ještě cca 2minutová finalizace). 
Pak máte hotové DVD, použitelné i na stolních přehrávačích. Pokud byste chtěl přepsat 
kupované originální kazety, pak nejspíš budete kvůli kódu Macrovision potřebovat 
speciální filtr, který se zapojuje mezi oba přístroje (kvalitní videofiltry dodává např. 
tuzemská firma Correct). Pro jednoduchý přepis vám postačí i levnější typy DVD 
rekordérů, pokud byste chtěli vytvářet složitější kompilace, je výhodnější pořídit si DVD 
rekordér s harddiskem, na kterém lze záznam před "vypálením" ještě upravit. 

 

Co je to přenašeč AV signálu? Několikrát jsem se setkal s pojmem přenašeč AV 
signálů. Můžete mi vysvětlit o jaké zařízení se jedná a k čemu slouží? 

Jak už název napovídá, k přenosu AV signálu… V podstatě jde o zařízení, která vám 
umožní propojit různé komponenty domácí audiovizuální techniky bez drátů. Vždy se 
jedná o soupravu vysílací a přijímací jednotky (přijímačů může být i více). Vysílací 
jednotka se běžnými kabely (podle konstrukce nejčastěji cinch nebo scart) připojí ke 
zdroji signálů - tím může být např. videorekordér, DVD přehrávač, či výstup televizoru. 
AV signál jednotka převádí na volně šířitelné vlny (nejčastěji tzv. rádiové), které svou 
anténkou vysílá do prostoru. Přijímací jednotka je pak obdobně připojena k 
reprodukčnímu přístroji - nejčastěji druhému televizoru - a přijatý signál (opět je 
vybavena malou anténou) převede zpátky na AV signál, který předá přístroji. Přenašeče 
AV signálu díky použitým frekvencím fungují i přes zdi a stropy, v interiéru s takovými 
překážkami nejčastěji do vzdálenosti cca 30 až 50 metrů, ve volném prostoru vesměs do 
100 m. Jejich využití je vhodné všude tam, kde by propojení komponentů kabely bylo 
nepraktické či těžko realizovatelné. Často se tato zařízení využívají např. pro napájení 
přenosných televizorů používaných třeba na zahradě, nebo pro distribuci signálu mezi 
patry rodinného domu. Aby se náhodou nerušila dvě podobná zařízená používaná blízko 
sebe je vždy k dispozici několik odlišných frekvencí. Zařízení tohoto typu nabízejí na 
našem trhu např. společnosti Thomson a Philips. Na podobném principu pracují i domácí 
audiovizuální sítě, které jsou v současnosti horkým tématem dalšího vývoje spotřební 
elektroniky. 

 

Jaký projektor pro domácí kino. Zajímalo by mě, jaké parametry by měl mít 
projektor, abych ho mohl použít ve svém domácím kině na kvalitní promítání 
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filmů? Můžete mi nějaký levnější doporučit? 
Odpověď na vaši otázku má několik rovin. Za prvé: je nutné poohlédnout se po 
videoprojektoru speciálně určeném pro domácí kino a nikoliv po data projektoru. Ten 
totiž není přizpůsoben projekci filmů v domácích podmínkách. Protože se při sledování 
filmu vyžaduje maximální zatemnění, není žádoucí taková svítivost jako u data 
projektorů, které jsou určené k promítání za denního světla. V běžné praxi výkon cca 500 
– 1000 ANSI lumenů bohatě stačí. Za druhé: projektor pro domácí kino většinou používá 
zobrazovač s širokoúhlým poměrem stran, který je více přizpůsoben širokoúhlému 
filmovému formátu. Za třetí: velmi důležitý je vysoký poměr kontrastu, který by měl 
dosahovat hodnoty minimálně 500:1. Moderní videoprojektory však mají hodnotu 
poměru kontrastu ještě výrazně vyšší (až 2.500:1) a černá je tudíž jimi reprodukována 
jako skutečné černá. Za čtvrté: projektor by v domácím kině měl co možná nejméně 
obtěžovat svým provozním hlukem. Nejtišší modely produkují hluk v rozsahu cca 26 – 30 
dB. A nakonec - za páté: součástí výbavy projektoru pro domácí kino by měl být 
komponentní vstup (YUV), do kterého je možné přivést i progresivní signál. Za velmi 
výhodné také považujeme takzvanou funkci Lens-Shift, tedy optický posun obrazu, díky 
kterému můžete bez složitého naklápění a používání funkce keystone umístit přístroj 
prakticky kamkoliv. 

 

Rámové nebo stahovatelné plátno? Rád bych věděl, jaké jsou výhody a 
nevýhody rámových pláten oproti stahovatelným modelům a jaký povrch je 
nejvhodnější pro domácí kino? 
Rámové plátno bývá, jak už název napovídá, napnuto většinou v černém dřevěném 
(nebo hliníkovém) rámu a instaluje se nejčastěji přímo na stěnu. Protože konstrukce 
rámu je tuhá a neměnná, používá většinou nejkvalitnější materiál plátna, který bývá 
dosti tenký a hlavně pružný, a díky tomu je zajištěno jeho dokonalé vypnutí. Na druhou 
stranu je rámové plátno v bytovém interiéru nepřehlédnutelné, takže se hodí spíše do 
domácích kin instalovaných v samostatných prostorách. Stahovatelné plátno je obecně 
nejoblíbenější, neboť se s ním pohodlně manipuluje, v případě, že se nepromítá, je plátno 
zataženo, takže se na něj nepráší a v zataženém stavu minimálně narušuje interiér. 
Přesněji je z celého plátna vidět pouze nevelký tubus, který se dá navíc celkem pohodlně 
skrýt (viz instalace domácího kina v malém poslechovém prostoru v minulém čísle). 
Navíc stahovatelné plátno může být poháněno elektricky, takže se efektně spouští a 
navíjí pomocí malého elektromotorku. Ten se spouští buď ručně (přes vypínač) nebo 
automaticky pomocí systémového konektoru na projektoru. Ručně ovládaný model je 
vybaven silnou navíjecí pružinou s aretací, která zajistí bezproblémové uchycení v 
požadované stažené poloze. Protože je plátno u stahovatelných modelů v drtivé většině 
napínáno pomocí nepříliš těžké tyče uchycené na spodním okraji, nebývá obecně vypnutí 
plátna tak dokonalé jako u rámových modelů. Základním povrchem všech rámových i 
stahovatelných pláten je povrch Matte Whitte, který má zisk 1 a je ideální pro většinu 
aplikací, tedy i pro domácí kino. 

 

Mám širokoúhlý televizor se dvěma konektory scart a vstupem S-
Video/Video/stereo. Kromě AV receiveru s funkcí On Screen Display ještě 
vlastním DVD přehrávač, digitální satelitní receiver se dvěma scarty a 
videorekordér S-VHS. Mám vše po obrazové stránce sloučit v receiveru nebo mi 
poradíte jiné - efektivnější - řešení. 
Sloučení obrazových vstupů v AV receiveru považujte za poslední možnost - jen 
neexistuje-li jakákoliv jiná. Navíc receivery pro domácí kino neumožňují až na pár 
výjimek (např. špičkové přístroje Marantz) práci s vysoce kvalitním signálem RGB, takže 
byste automaticky degradoval signál z digitálního satelitu a DVD přehrávače 
(předpokládáme, že umožňuje vyvedení RGB signálu) na S-Video, případně ještě níže 
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(kompozitní signál Video). Pokud je televizor vybaven dvěma scarty, tak první z nich (AV 
1) pracuje se signálem RGB a druhý (AV 2) s S-Video. To znamená, že k prvnímu z nich 
připojte kabelem scart-scart satelitní receiver a k němu na jeho vstupní konektor scart 
pak DVD přehrávač. Ke druhému televiznímu scartu pak připojte videorekordér. Naprostá 
většina současných DVD přehrávačů na scartovém výstupu signál RGB má, takže by 
neměl nastat problém. Televizor by měl vstupní signál přicházející na jeho scart 
rozpoznat automaticky, u většiny modelů lze typ signálu na vstupu vybrat i v menu. 
Obrazový výstup z AV receiveru pak vyvedete do vstupu AV 3 ať již kabelem S-Video 
nebo cinch. Toto připojení má tu výhodu, že pokud by vám vadil trvale umístěný kabel v 
čelním vstupu (nepíšete, má-li váš televizor vstup čelní nebo boční), tak ho můžete po 
provedeném nastavení AV receiveru odpojit. 

 

Přeskočí můj e-wear™ SD audio přehrávač při otřesech jako většina přenosných 
CD přehrávačů? 
SD audio přehrávač je přístroj odolný proti otřesům, který funguje na principu 
bezmechanického načítání dat – laicky řečeno, nemá zde co by přeskočilo. Data 
uchovávaná na SD paměťové kartě jsou stálá, což znamená, že nepožadují žádnou 
energii pro zálohování dat na nich 

 

Přehraje můj e-wear™ SD audio přehrávač soubory ve formátu MP3? 
ano e-wear umožňuje přehrávat jak MP3 soubory, tak soubory ve vyšším rozlišení AAC. 

 

Co je to SD? 
Secure Digital (SD) je název pro nový formát využívající k záznamu dat SD paměťové 
karty jako nosné médium. Technologie SD je univerzálním řešením moderní doby a může 
být implementována do jakéhokoli produktu, který pracuje na bázi zpracování dat, tedy 
např. přístrojů pro ukládání a zpracování obrazu nebo zvuku. 

 

Jaká je životnost SD paměťových karet? 

Přepisovatelnost: 100 000 krát Délka uchování dat: 10 let Operační teplota: -25 oC až 85 
oC Skladovací teplota: -40 oC až 85 oC Mohou být i jiná počítačová data uchovávána na 
SD paměťové kartě? Ano, ale nesmí být uchovávána v “SD_Audio” složce. 

 

Jaké má rozlišení fotografie z digitální videokamery? 

a) V případě, že videokamera používá jako záznamové médium videokazetu (miniDV) je 
maximální možné rozlišení u všech videokamer rovno VGA, tedy maximálně 640x480 
obrazových bodů. 
b) Pokud videokamera používá jako záznamové médium paměťovou kartu (MMC, SD) a 
není-li uvedeno jinak, max rozlišení je opět rovno VGA (640x480 bodů)  
c) Jestliže videokamera používá snímací čip o vysokém rozlišení a jako záznamové 
médium mimo kazety používá také paměťovou kartu, je rozlišení rovno číslu zpravidla 
uvedenému přímo na těle přístroje (např. 1.08MP, 1.8MP) toto rozlišení se v současné 
době pohybuje až do hodnoty 1600x1200 obrazových bodů (v závislosti na přístroji). 

 

Jaké jsou výhody formátu VHS-C ve srovnání s Video8? 
Formát VHS-C jak už jeho název napovídá vychází z běžného formátu VHS. Díky této 
kompatibilitě je velmi jednoduché přehrávat nahraný pásek na běžném VHS přehrávači. 
Malá videokazeta z kamery se jednoduše vloží do VHS adaptéru (zpravidla bývá přiložen 
v ceně videokamery) a poté již lze používat jako běžná VHS kazeta. Tento způsob 
používání navíc také šetří mechaniku videokamery před předčasným opotřebováním 
(používání videokamery pro reprodukci). 

 



 
 

Hi-Fi market (hifimarket.cz) 

Jaké jsou výhody formátu MiniDV ve srovnání s Digital 8? 
Formát MiniDV je celosvětově rozšířený a podporovaný všemi výrobci videokamer a 
videopříslušenství (na rozdíl od formátu Digital 8). MiniDV kazety jsou také výrazně 
menší než kazety 8mm a tudíž i přístroje mohou dosahovat výrazně drobnějších rozměrů. 
MiniDV kazety umožňují v současné době záznam o délce až 120min, což je výrazně déle 
než u záznamu D8. 

 

Jak propojím svou digitální videokameru s počítačem? 
a) Pomocí výstupu PC Interface  
– výstup PC Interface je specialitou digitálních a některých analogových videokamer 
Panasonic. Tento výstup slouží ke stahování statických (fotografií) snímků z videokamery 
i do nepříliš výkonných počítačů. Pro propojení je využíván běžný sériový port (RS232). 
Tento způsob stahování údajů z videokamery neumožňuje digitalizovat pohyblivý 
záznam.  
 
b) Pomocí výstupu i.Línk  
– výstup i.Link (FireWire, IEEE1394) slouží ke stahování obrazu i zvuku z videokamery do 
počítače nebo do jiných přístrojů vybavených tímto portem (digitální videa, DVD-RAM 
rekordéry, …). Tento výstup již vyžaduje určitý hardwarový výkon počítače (viz. 
softwarové sady VW-DTM2x) 

 

Co to jsou u videokamery manuální funkce? 
Manuálními funkcemi u videokamery myslíme toto: Manuální clona, manuální čas 
závěrky, manuální ostření, manuální vyrovnání bílé barvy. Díky těmto čtyřem funkcím 
může uživatel upravit samotný záznam zcela dle vlastní představy. Manuální clona – 
nastavuje velikost otvoru pro vnikání světla skrz objektiv na CCD prvek. Čím je otvor 
větší, tím je obraz jasnější, ale zároveň se snižuje hloubka ostrosti. Tj. odkud, pokud je 
zaostřený objekt skutečně ostrý. Manuální čas závěrky – nastavuje dobu určenou pro 
pronikání světla skrz objektiv na CCD prvek. Čím je čas delší, tím je obraz jasnější, ale 
zároveň se již může objevit pohybová neostrost. Tj. pohybující se objekty jsou 
rozmazány tím více, čím je nastavený čas delší. Manuální ostření – umožňuje zaostřit 
přístroj na libovolně vybraný objekt. Manuální vyrovnání bílé barvy – každé světlo má 
jinou teplotu chromatičnosti (barevnou teplotu). Proto např. u žárovkového osvětlení 
všechny barvy “táhnou” do žluté barvy. Pomocí manuálního nastavení bílé barvy lze i za 
různorodého osvětlení dosáhnout realistických barev. 

 

Nahrává se na DVD-R/RW a DVD-RAM disky tzv. regionální kód ? 
Nikoli, nahrávky pořízené na rekordéru nemají obsaženy v datech tzv. regionální kód, 
jedná se o "free" disky, přehratelné na DVD-Video přehrávačích všech regionů. 

 

Mám tzv. region-free, oblokovaný DVD-Video přehrávač. Proč mi nejdou 
přehrávat některé disky ? 
Každý DVD-Video přehrávač, vyrobený pro Evropu, je na základě dohody tzv. DVD Fora 
výrobců hardware a software, vybaven programem pro disky, jenž mají v sobě uloženu 
informaci o regionu, v tomto případě číslo 2. Po vložení některých disků (zejména se to 
týká výrobců Warner, MGM, PolyGram, Disney) do dodatečně upravených přehrávačů 
může dojít buď k úplnému zablokování přístroje nebo k silným poruchám obrazu a zvuku 
a následnému zničení software unvitř přehrávače po vypnutí.  
Dovozce, výrobce ani prodejce za takto dodatečně upravené přístroje nepřebírá 
odpovědnost, každý uživatele provádí zásah do DVD přehrávače na vlastní odpovědnost. 
Je nutno zdůraznit, že za dodatečně upravené přístroje bude účtována v servisních 
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střediscích sazba dle platného ceníku, neboť zásah je jednozačným porušením záručních 
podmínek ze strany uživatele (kupujícího). 

 

Lze si na DVD-RAM nebo DVD-R disk nahrát film (hudbu) z jiného DVD-Video 
disku ? 
Teoreticky ano, pokud DVD disk, z nějž chcete pořizovat záznam, není chráněn proti 
přenosu dat (tzv. MacroVision). Většina distribuovaných DVD-Video disků však tuto 
ochranu z důvodu autorských práv obsahuje. V případě této ochrany je kopie na 
jakémkoli nosiči (VHS, DVD) nekompletní, obrazová i zvuková data jsou narušena. V tom 
pípadě musíte použít dekodér MacroVision Off, ktery ono rušení odstraní a nahrávku tak 
budete mít bez jaké-koli vady obrazu či zvuku. 

 

Lze přehrát DVD-RAM a DVD-R disky v ostatních DVD-Video přehrávačích (nejen 
Panasonic) ? 
DVD-RAM 
Tyto disky lze přehrát pouze v přehrávačích, označených jako DVD-RAM kompatibilní. 
Dále je lze přehrát v počítačových mechanikách pro DVD-RAM od verze 2.0. Nezáleží na 
tom, zda je disk uložen v ochranném pouzdru nebo vyjmut. 
 
DVD-R 
Tyto disky lze, po finalizaci v DVD rekordéru, přehrát ve většině DVD-Video přehrávačů 
na trhu. Jednoznačně ohraničit tuto skupinu nelze, ovšem výrobce musí deklarovat 
kompatibilitu s formátem DVD-R. Doporučujeme u sporných případů nahlédnout do 
návodu k obsluze. 

 

Lze dodatečně doplnit DVD-Video přehrávač o dekodéry Dolby Digital a DTS ? 
Bohužel, servisní centra takové zásahy neprovádějí, neboť by se jednalo o zásah do 
sériových standardů. A navíc by takovýto zásah byl neúměrně drahý a nevyplatil by se. 

 

Je rozdíl, zda nahrávám DVD-RAM disk v obalu nebo vyjmutý ? 
Ne, všechny DVD-RAM mechaniky nahrávají disk stejně kvalitně a rychle, ať už je uložen 
v pouzdru nebo vyjmut (není-li samozřejmě poškozen povrch disku). Pouzdro má 
výhradně ochranný charakter, podobně jako např. u PC diskety. 

 

Je nutné mít dekodér Dolby Digital a DTS v přehrávači DVD nebo v AV přijímači 
(receiveru)? 
V podstatě nezáleží na tom, zda je dekodér vícekanálového zvuku vestavěn do DVD 
přehrávače, receiveru či umístěn v samostatném přístroji (externím dekodéru). Pokud 
však chcete využít jeho funkci, musí být v některém z nich. Každé řešení má své výhody. 
Dekodér v DVD přehrávači  
- snadné nastavení jednoho přístroje, nutno však propojit každý výstup zvlášť (kanál LP, 
PP, C, LZ, PZ + subwoofer).  
- zpravidla možnost využít i digitální optický/koaxiální výstup pro přenos 
nedekódovaného zvuku do receiveru. 
- Nunto použít receiver s dostatečným počtem vstupů (5.1 nebo 6.1) pro DVD, případně 
dostatečný počet výkonových zesilovačů. 
 
Dekodér v receiveru 
- možno připojit DVD přehrávač jediným kabelem (optickým/koaxiálním digitálním 
např.Profigold) a omezit nutnou kabeláž bez ztráty kvality 
- možno využít v podstatě jakýkoli DVD přehrávač 
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- obvykle má tento dekodér větší možnosti nastavení a bývá kvalitnější, což se projeví 
zejména lepším zvukem 
 
Dekodér samostatně 
- nutno připojit DVD přehrávač digitálním optickým/koaxiálním kabelem a receiver každý 
kanál zvlášť 
- nutno mít receiver s dostatečným počtem vstupů (5.1 nebo 6.1) pro DVD, případně 
dostatečný počet výkonových zesilovačů 
- možno použít v podstatě jakýkoli DVD přehrávač 
- finančně poměrně náročné řešení, vhodné zejména pro kina, divadla či jiné větší 
instalace 

 

Jak odstranit brumy v sestavě hi-fi, jež slyším z reprosoustav ? 
Příčínou poměrně častého jevu, jímž je signálový brum, je zpětný proud v elektrické síti 
rozvodu, do níž je systém zapojen. Na jeho vzniku má podíl zejména umístění a vedení 
silových vodičů v blízkosti vysokonapěťových zdrojů (transformátory, generátory, 
obrazovky, antény). Jsou-li pak vedeny i signálové kabely v blízkosti elektrických 
rozvodů, nelze se podobnému jevu běžným způsobem téměř ubránit. Ideálním řešením 
je samostatný el.přívod pro zesilovač s filtračním galvanickým transformátorem, dále 
existují filtry pro antenní přívody a síťové filtry a pračky. Jakmile je takový brum zesílen 
do NF signálu, je téměř nemožné se jej zbavit. Dbejte rovněž na kvalitní, odstíněné, co 
nejkratší propojení mezi jednotlivými komponenty (kabely Profigold s feritovými filtry) a 
uzemnění, kde je to třeba (gramofony). 

 

Jak pořídit nahrávku z mikrofonu, když přístroj nemá mikrofonní vstup ? 
Jediným vhodným způsobem je použití mikrofonního předzesilovače a jeho následné 
zapojení do linkového vstupu rekordéru (deck, MD. Minisystém). Tento vstup je zpravidla 
označen jako AUX IN nebo LINE IN. Pro stereofonní nahrávku je nutno použít dva 
mikrofonní předzesilovače (eventuálně i stereofonní mikrofon). 

 

Jak připojit ekvalizér do audio sestavy ? 
Ekvalizér je považován za zakončení audio sestavy před zesilovačem. Připojte jej do 
monitorovacího výstupu zesilovače / recieveru – zpravidla je označen Tape 1 / Monitor a 
aktivujte tuto funkci na přístroji. Signál se pak smyčkou vrátí do zesilovače / receiveru. 
Není vhodné jej zapojovat mezi oddělený přezdsilovač a výkonový zesilovač. Z 
praktických důvodů, je-li v sestavě více zdrojů signálu., jež chcete regulovat 
ekvalizerem, není ani dobré jej zapojit mezi tento zdroj (např. CD přehrávač) a zesilovač 
/ receiver. 

 

Jak mohu připojit gramofon k mini/mikrosystémům či zesilovačei/receiveru? 

Máte v podstatě tři možnosti : 
1) máte gramofon s vestavěným korekčním předzesilovačem a linkovým (nahrávacím) 
výstupem – pak jej připojíte do konektoru LINE IN nebo AUX IN na Vašem systému, nebo 
... 
2) máte gramofon bez korekčního předzesilovače a Váš systém nemá vstup pro 
gramofonovou přenosku (PHONO IN). Zde je nutno připojit mezi oba přístroje tzv. 
korekční předzesilovač a jeho linkový výstup pak obdobně jako v bodu 1) do systému, 
nebo ... 
3) máte gramofon bez korekčního předzesilovače a Váš systém je vybaven vstupem 
PHONO IN. Pak připojíte Váš gramofon bez problémů. 

 

Lze na NINTAUS DVD přehrát DVD-R/RW nebo DVD+R/RW? 
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Na všech verzích NINTAUS zakoupených od 1.1.2002 jsme otestovali, že lze bez 
problémů přečíst DVD-R. V závislosti na použitém médiu pak skoro bez probémů i DVD-
RW (mínus). S jistotou však sdělujeme, že k dnešnímu datu určitě nepřečte NIC co je 
zapsáno ve formátu DVD+RW či DVD+R (plus). (Pozn. K tomuto datu výrobce 
negarantoval čitelnost u žádného v té době vyráběného modelu, první model s oficiální 
garancí čitelnosti DVD-R je až DVD-N9888.) 

 

Jaký datový tok MP3 skladeb lze přehrát na NINTAUS? 

Na všech aktuálních verzích NINTAUS lze přehrát bez problémů všechny MP3 soubory, 
které jsou vytvořeny dle specifikací Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS 
(http://www.iis.fhg.de/amm/techinf/layer3). Pokud dodržíte tento formát, což lze např. 
programem BladeEncoder (pro Windows 9x, Me, 2000, XP), můžete přehrávat skladby v 
rozsahu 96 ~ 320 kb/s. Uvedený program najdete v sekci Ke stažení na webu 
www.nintaus.cz 

 

Slyšel jsem, že Sony má nějakou novou technologii na vylepšení obrazu (i 
analogového). Jmenuje se DRM-MF (esi se nepletu). Viděl jsem ty TV ve vaší 
nabídce "promo ceny" - jsou fakt tak dobré? Co to vlastně to DRC-MF je? 
DRC-MF (Digital Reality Creation) 
  
Ten kdo se zajímá o osudy značky SONY ví, že tato značka patří od svých začátků vždy k 
těm které udávají v technologiích spotřební elektroniky krok a pouštějí se pionýrskou 
cestou při vynalézání a praktickém prosazování svých novinek a technologií do lidského 
života. V loňském roce jsme oslavili 20. Výročí walkmana, krabičky která si získala 
prakticky celý svět, rok předtím uplynulo 30 let co SONY představila svou revoluční 
obrazovku TRINITRON, s jejíž modernizovanou verzí se setkáváme dodones, první CD 
player vyšel z bran závodu SONY v roce 1982 a první televizor s úplně plochou obrazovku 
pod názvem FD Trinitron WEGA spatřil světlo světa v roce 1997.  
28. leden 2000 je pro SONY dalším milníkem, alespoň tedy v Evropském měřítku. Tento 
den společnost SONY představila revoluční převratnou technologii, která zajistí, že Vám 
již nikdy neunikne žádný detail - "DRC-MF" (Digital Reality Creation - Multi Function). 
Technologie DRC-MF nově definuje průmyslový standard, přidává k obrazu novou dimenzi 
reality. Divákům je prezentován obraz "jako živý", bohatší na barvy, s vyšším kontrastem 
a hlavně s přesnějšími detaily. 
  
Společnost Sony vyvinula unikátní technologii DRC-MF, která používá vlastní digitální 
algoritmus pro zpracování obrazu a "vytváří" obraz čtyřikrát hustší než je zdrojový signál. 
Díky této technologii je reprodukce předmětů i pohybu mnohem přesnější a dynamičtější 
a diváci mohou sledovat obraz v takové kvalitě, která i při sledování obrazu ze 
standardního televizního zdroje signálu téměř věrně napodobuje skutečnost. Až do 
dnešní doby nebylo možné docílit takovéto kvality obrazu, pokud původní signál neměl 
sám vysoce kvalitní rozlišení. 
  
Tato jedinečná technologie je založená na konceptu, který se naprosto liší od metody 
adaptivní interpolace pohybu, konvenčně používané pro zlepšení hustoty obrazu.Tato 
konvenční metoda používá lineární interpolační zpracování založené na teorii filtrování 
pro zvýšení vzorkovaného počtu obrazů nebo pro zvýšení kmitočtu pole /půlsnímkového 
kmitočtu. DRC je jedinečnou technologií digitálního zpracování, která zobrazuje signál s 
vysokým rozlišením přímo ze standardního televizního signálu a tím je docíleno 
obrovského zlepšení kvality obrazu. Reálnějšího obrazu je dosaženo také tím, že hýbající 
se obrazy jsou zobrazeny přirozeně a plynule. 
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O technologii DRC bychom mohli psát ještě dlouho pojďme si však představit vlajkovou 
loď této technologie - televizor KV - 36FS70K jenž byl poprvé v Evropě prezentován 
rovněž 28.ledna v Lisabonu. 
Platformovou základnou je jak jinak než obrazovka FD Trinitron WEGA, nyní však již s 
DRC MF technologií. Tento televizor je však také unikátní něčím jiným než použitou DRC 
MF technologií, totiž jedná se o první TV s úplně plochou obrazovkou o úhlopříčce 36 
palců. 
Na první pohled je to nádherný televizor který ve spojení s velmi vkusně a nadčasově 
řešeným stolkem v kombinaci sklo-kov vytváří doslova centrum vašeho domácího kina. 
Obrazovka již zmíněných 36 palců, nebo chcete-li 88 cm, o formátu 16:9 je tvořena 
širokoúhlou obrazovkou WEGA za použití DRC MF technologie dále obsahuje digital comb 
filtr a detektor šumu. 
Po stránce zvukové je TV vybavena následovně, dual drive reproduktory, systém Dolby 
Pro Logic True Surround o těchto výkonech  
2 x 25W (L/R) + 1 x 20W (C) 
10W Surround: Music 
2 x 15W (L/R) + 1 x 10W (C) 
5W Surround: RMS 
Teletext systému 2.5 rovněž doznal významných vylepšení a to především co se do počtu 
stránek v paměti týče. 500 teletextových stránek je již slušným výkonem a vezmeme-li 
ještě v úvahu režim podstránek a příjemnou funkci TEXT Menu, může se teletext stát již 
plnohodnotným zdrojem informací, který vás již nebude okrádat o čas při listování 
stránkami. 
No a co se týče dalšího vybavení posuďte sami: 2 Tunery, SmartLink, Časovač 
Auto Standby, rodičovský zámek 
Systém automatického ladění 
Auto 16:9, Autowide, 14:9 Mode 
Dynamic Channel Index 
Dynamický obraz a obraz 
Dynamický obraz a text 
Systém automatického naladění při prvním spuštění 
Automatické pojmenování kanálů, 
Automatické třídění 
Ladění jedním tlačítkem 
  
Závěrem mi dovolte citovat Anthony Abbota, ředitele společnosti SONY Television 
Europe: "Zákaznící chtějí perfektní obraz, což není jen záležitostí vysoké kvality obrazu, 
ale především reality a přirozenosti. Díky technologii DRC MF zavedla společnost SONY 
nový revoluční standard v oblasti realistického televizního obrazu. Takový obraz je 
neuvěřitelně ostrý a realistický - poskytuje přirozené rozlišení."  
Zbývá již několik málo dní než budeme moci DRC MF technologii představit i českému 
zákazníku a vidět opravdu velký rozdíl v ostrosti, hloubce a především větší realitě 
obrazu - díky DRC MF 

 

Proc je faktor tlumeni receiveru a zesilovacu ONKYO tak maly ve srovnani s 
ostatni konkurenci/jinymi vyrobci? 
Faktor tlumeni udava schopnost pristroje ovladat rychlost "zastaveni" reproduktorove 
soupravy po konci signalu. Zesilovac, ktery necha doznivat signal prilis dlouho, ma nizke 
tlumeni. Naproti tomu pretlumeni nedovoli pocatecni energii dosahnout plneho maxima a 
zkracuje doznivani. Nase zesilovace WRAT eliminuji nepriznivy ucinek proti-
elektromotoricke sily pouzitim optimalne minimalniho mnozstvi negativni zpetne vazby 
(NFB - Negative Feedback). Yamaha ma napr. vysoky faktor tlumeni, protoze pouziva 
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tzv. "Linearni tlumici obvod" a pouziva zcela odlisny koncept u svych zesilovacu, takze 
mozna to potrebuje pro dosazeni prijatelnych vysledku. 
 
Jeden z nemeckych HiFi magazinu "VIDEO", dela zajimave mereni kdyz testuji pristroje. 
Meri vystupni napeti pro reproduktory pri ruzne komplexni zatezi 3, 4 a 8 ohmu, to 
znamena, jestlize mate vyssi napeti, vysledek pro toto mereni je lepsi. Vysledek pro 
Onkyo TX-DS989 byl 35 na 3, 37 na 4 a 42 na 8 ohmu. Yamaha DSP AX 1 byla merena s 
32 na 3, 36 na 4 a 38 na 8 ohmu. 
 
Take prisne pokyny THX vyzaduji pouze tlumici faktor 40! A jiny priklad, dokonce i 
elektronkove zesilovace kategorie high-end maji faktor tlumeni kolem 10! 

 

Proc by mel receiver/zesilovac prechazet do "chraneneho" rezimu ("Protect" 
mode)? 

1. Za prve, nelze vyloucit, ze nasledkem volnych nebo roztrepenych 
reproduktorovych svorek anebo z jineho duvodu dojde ke zkratu na vykonovem 
vystupu (ujistete se o stavu jak svorek reproduktoru tak svorek na zadni strane 
receiveru nebo zesilovace). 

2. Za druhe, zesilovac muze byt pretizen jako dusledek prilisne hlasitosti reprodukce, 
coz zpusobi, ze se pristroj zacne sam chranit, namisto co by jinak produkoval 
zkresleny zvuk. 

3. Za treti, impedance reproduktorove soustavy muze byt prilis nizka. Na pristrojich 
s moznosti dvou vystupu A+B (pro dve mistnosti), muze byt pristroj proudove 
pretizen kdyz bude muset napajet dva pary reproduktoru s nizkou impedanci 
soucasne. 

Impedance reproduktoru jsou uvadeny v nominalnich, jmenovitych hodnotach, ktere 
casto predstavuji stredni hodnotu impedance zatezujici zesilovac. Ve skutecnosti se muze 
impedance reproduktoru vyrazne menit v zavislosti na kmitoctu. U reproduktoru se 
jmenovitou impedanci 6 ohm muze impedance na nekterych kmitoctech klesnout az na 2 
ohmy a na jinem kmitoctu muze byt treba az 16 ohmu. 
Vsechny receivery jsou navrzeny tak, aby dobre pracovaly se soucasnymi modernimi 
reproduktory s sirokym rozsahem jmenovitych impedanci. Ale kdyz jsou nuceny 
produkovat extremni hladiny hlasitosti do reproduktoru s nizkou impedanci, chrani si 
jednak sve vnitrni obvody a chrani i vase reproduktory tim, ze prechazi do chraneneho 
rezimu. Jestlize ale pristroj prechazi do chraneneho rezimu (protect mode) bez 
pripojenych reproduktoru, je pravdepodobne problem v pristroji a pak byste se meli 
obratit na autorizovany servis. 

 

Jak dostanu z DVD zvuk Dolby Digital? 

Ujistete se nejprve ze vas disk ma zvuk ve formatu Dolby Digital 5.1. V systemovem 
menu DVD prehravace zvolte Dolby Digital jako vystupni signal audio. Pripojte digitalni 
audio kabel (koaxialni nebo opticky napr.Profigold) z DVD prehravace do odpovidajiciho 
digitalniho vstupu receiveru. Ujistete se, ze pouzity digitalni vstup je prirazen ke 
zvolenemu video vstupu. Na receiverech k tomu vybavenych vyberte funkci "auto detect" 
v digitalni "setup" procedure. 

 

Jaky je delici kmitocet vystupu pro subwoofer na soucasnych receiverech? 

Pro maximalni kompatibilitu s vetsinou kombinaci aktivnich subwooferu a satelitnich 
reproduktoru byl delici kmitocet v soucasnych receiverech prednastaven a fixovan 
obycejne na 80 Hz. Toto je idealni nastaveni pro optimalni funkci pri reprodukci 
filmoveho zvuku s kanalem LFE (low frequency efect), jako je zvuk Dolby Digital a DTS. 
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Jestlize toto nastaveni neni pro vasi soupravu reproduktoru idealni a vas subwoofer ma 
take vykonovy vstup, muzete v receiveru vestavenou vyhybku pro subwoofer obejit. 
Jednoduse se ridte pokyny vyrobce "sub/sat" soupravy jak pripojit soupravu pomoci 
vykonovych svorek jednotlivych reproduktoru (svorek pro pripojeni na vystupy 
zesilovacu) a nastavte vyhybku ve vasem subwooferu optimalne pro vase satelity. 

 

Mohu prepnout muj receiver pro pouziti bud na 110 V nebo 220 V? 
Vsechny vyrobky vyrobeny pro prodej do Evropskeho spolecenstvi, jsou vyrobeny k 
pripojeni na sit 220 V. Na 110 V upraveny byt nemohou. 

 

Jak to mam udelat, aby OSD (obrazovkove menu) meho receiveru bylo viditelne 
na mem televizoru? 
Pripojte S-Video nebo kompozitni video vystup pro video-monitor receiveru k 
odpovidajicimu vstupu na vasem televizoru. Vyberte spravny vstup na televizoru. 
Prekontrolujte prepinac OSD na zadni strane receiveru a ujistete se, ze je nastaven na 
zvoleny typ propojeni s televizorem (S-Video nebo kompozitni/slozeny). Stisknete 
tlacitko OSD na dalkovem ovladani receiveru. 

 

Kdy mam pouzit nastaveni reproduktoru "small" (male) nebo "large" (velke)? 
Nastaveni "large" byste meli zvolit POUZE, jestlize vase hlavni reproduktory jsou velke 
modely, urcene k postaveni na podlahu a s dostatecne bohatymi basy, ktere nebudou 
potrebovat podporu subwooferu. Jestlize zvolite nastaveni "large" muzete nastavit dale 
"subwoofer: no" (subwwofer / ne, t.j. bez podpory subwooferem). Pro vsechny ostatni 
typy reproduktoru se doporucuje nastaveni "small" (male) a "subwoofer / yes" 
(subwoofer ano). 

 

Jak dosahnu aby zvuk z meho televizoru hral pres muj receiver? 
Televizor musi mit audio vystupy. Pripojte tyto vystupy (cerveny a bily pro pravy a levy 
kanal) do tech vstupu na receiveru, ktere odpovidaji vybranemu nastaveni volice vstupu. 
V mnoha pripadech bude nutne vypnout reproduktory vestavene do televizoru (pokyny k 
tomu hledejte v manualu televizoru). Jestlize ma televizor vystupy nastavitelne, mely by 
byt nastaveny priblizne na ¾ maxima hlasitosti. Pro poslech zvolte spravny vstup na 
volici a nastavte vhodnou hlasitost regulatorem hlasitosti na receiveru. 

 

Jak mam pripojit k memu receiveru satelitni jednotku? 
Jestlize mate AV receiver, musite provest dvoji pripojeni, jedno pro audio, druhe pro 
video. Jinak budete jednoduse potrebovat propojit jen audio.  
Pro video pripojte vystupy S-Video nebo kompozitni video na ten vstup receiveru, ktery 
odpovida pozadovanemu nastaveni volice vstupu. Zapojte dale vystupy pro monitor S-
Video nebo kompozitni video na vasem receiveru k televizoru. MUSITE pouzit stejny typ 
vystupu pro televizor, jaky jste zvolili jako vystup ze satelitu.  
Pro audio zapojte "left/right" nebo digitalni audio vystupy k audio vstupum AV receiveru, 
ktere odpovidaji prislusnemu video propojeni. Pouzijete-li digitalni propojeni audia na 
receiver, budete potrebovat priradit pouzity vstup zvolenemu video vstupu. 
Jako vhodne kabelz doporucujeme Profigold - viz. www.profigold.cz 

 

Umoznuji karuselove DVD menice Onkyo prehravani v nahodnem poradi? 
Ano, prehravani v nahodnem poradi "random play" je mozne na vsech DVD karuselech 
Onkyo. Muzete prehravat skladby z kterehokoliv disku v nahodnem poradi nebo zvolit 
funkci "Random All" a kazdy disk bude prehravan s nahodnym poradim skladeb nez 
prejde na dalsi disk. 
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Obycejne maji tyto funkce i DVD menice jinych znacek. 
 

Proc nemaji nektere zesilovace / receivery vestaveny predzesilovac pro 
gramofonovou prenosku? 
Prachy. Jsou v tom prachy. Vyrobci si pri zvazovani ceny zesilovacu stavi prioroty - prvni 
prioritou je zajistit nejvyssi kvalitu zvuku a kvalitu provedeni. Proto financni investice, 
ktere jsou k dispozici behem vyroby, jsou zamereny na casti jako skrine zesilovacu, 
napajeni, vykonove stupne a vseobecne vybaveni. Pruzkum trhu ukazuje, ze vetsina 
uzivatelu zesilovacu si uz neprehrava analogove gramofonove desky. Pro ty kteri to 
presto chteji, byyvaji zesilovace vybaveny dostatkem analogovych vstupu s RCA 
konektory, k pripojeni externiho predzesilovace pro gramofonovou prenosku (napr. NAD). 
Vyhodou pak je, ze si nyni muzete pro Vas gramofon vybrat perfektni predzesilovac nebo 
modul predzesilovace. 

 

Jak pracuje "bass management" (rizeni reprodukce basu) u Önkya TX-DS575X? 
Pro digitalni surround (Dolby Digital, DTS): sub=yes (subwoofer ano), front=large 
(predni reproduktory=velke) => predni reproduktory 20 - 20.000 Hz (prenasi cele pasmo 
zvukovych kmitoctu), subwoofer reprodukuje pouze kanal LFE (Low Frequency Effect) Pro 
signaly Pro Logic/stero/DSP mody: sub/yes (subwoofer ano), front=large (predni 
reproduktory = velke) => predni reproduktory reprodukuji omezene pasmo 80 - 20.000 
Hz, subwoofer 20 - 80 Hz. 

 

Zvladaji CD prehravace prehravat taky CD-R/CD-RW? 
Standard CD nezarucuje schopnost prehravat CD-R/CD-ROM/CD-RW. Duvodem je jiny 
odrazivy povrch techto novych nosicu a redukovany vystupni vykon laseru. CD 
prehravace by mely vykazovat nejlepsi kvalitu zvuku predevsim na standardnich CD 
discich. To je nejdulezitejsi priorita. Avsak podle zkusenosti nasich i zakazniku lze mnoho 
CD-R/CD-RW prehrat na rade prehravacich docela dobre. Doporucujeme zpravidla media 
TDK high reflection, protoze nasi zakaznici maji nejlepsi zkusenosti specialne s touto 
znackou. Nicmene, rozumejte prosim, ze schopnost prehravat tato media Vam nemuze 
nikdo garantovat bez vyjimky - pokud to vyrobce neuvadi ve svych technickyh popisech. 

 

Jak to, ze nemohu naprogramovat vsechny povely z meho stareho dalkoveho 
ovladani (a take z jinych znacek) do meho noveho dalkoveho ovladani jenz je u 
meho receiveru uvaden jako programovatelny? 
Tato dalkova ovladani maji pamet s urcitym prostorem. V tomto prostoru jsou ulozeny 
vsechny funkce k prislusnym tlacitkum az do zaplneni pameti. Protoze nektera dalkova 
ovladani pouzivaji povely s prilisnym rozsahem dat, takove povely nemusi byt mozne 
ulozit do naseho noveho dalkoveho ovladani. V podstate je to otazka kolik a jak 
pametove narocnych povelu ma myt ulozeno.  
 
Doporucujeme programovat nejprve nejdulezitejsi uzivane povely a mene dulezite nechat 
na konec. Take doporucujeme zkusit programovat vase povely na jinem dalkovem 
ovladani stejneho typu, abyste vyloucili pripadne technicke problemy na vasem dalkovem 
ovladani. 
 
Dalsi moznosti je si poridit skutecne, plnohodnotne univerzalni dalkove ovladani. 

 

Mam prilis slabe basy. Co mohu delat? 
Sila basu zavisi take hodne na ucinnosti a rozmerech reprosoustavy. Od urcite hladiny 
reprodukce uz take nebudete pocitovat dalsi zesilovani v oblasti basu. To by mohl byt 
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duvod vaseho dojmu. Musite take vzit v uvahu vztah mezi rozmery mistnosti a vykonem 
zesilovace. Jestlize ma vase mistnost objem 30-40 m2, pak vykon zesilovace nemusi byt 
dostatecny a potreboval byste vetsi, silnejsi model. V tomto pripade take 
nedoporucujeme kupovat nove reproduktory, ale aktivni subwoofer a pripojit ho na vas 
receiver. 

 

Propojil jsem svuj AV system s videorekorderem a televizorem a ze vsech 
reproduktoru dostavam tvaly brum. Proc? 

Jestlize je to brum (nikoliv sykot / ruzovy sum), nejspise vam vznikla tzv. zemnici 
smycka od vaseho antenniho systemu. K overeni zapnete prosim vsechny komponenty a 
zjistete, zda je brum stale slyset. Pak odpojte vsechny antenni kabely od videorekorderu, 
AV receiveru a televizoru a presvedcete se, jestli brum zmizel. Jestlize nikoliv, je neco 
spatne bud s AV receiverem nebo jinou zemnici smyckou jineho komponentu. Jestlize 
brum zmizi po odpojeni vsech antennich kabelu, zacnete postupne pripojovat jednotlive 
kabely dokud se brum znovu neobjevi. Ten kabel, pri jehoz zapojeni se brum znovu 
objevi se musi pripojit pres tzv. oddelovaci adapter. 

 

Mohu rozsirit muj Dolby Pro-logic receiver pro AC3?Mohu rozsirit muj Dolby 
Pro-logic receiver pro AC3? 
Jestlize ma vas receiver multi-kanalovy vstup nebo kompletni sadu linkovych vystupu a 
vstupu "pre-out/main-in", muzete pripojit k vasemu receiveru vnejsi dekoder Dolby 
Digital (napr.v DVD). Pokud tomu tak neni, vyzadovalo by rozsireni pro AC3 vetsi vnitrni 
upravy na vasem receiveru. 

 

Co dela "Multi-Room/Multi-Source"? 
Multi-Source znamena schopnost receiveru hrat soucasne a nezavisle ze dvou zdroju 
signalu (napr. CD a FM) do dvou ruznych mistnosti (Multi-Room). 

 

Jak mam pripojit k memu receiveru equalizer? 

Receiver MUSI mit bud funkci "Tape Monitor" nebo sadu linkovych vystupnich a vstupnich 
konektoru "Pre-Out/Main-In" (t.j. vystupy za predzesilovaci a vstupy pred koncovymi 
stupni). Jestlize jste pouzil pripojeni na konektory Tape In/Out, budete muset pro pouziti 
equalizeru zvolit funkci "Tape Monitor" na predni casti vaseho receiveru. Na konektory 
"Tape-Out" pripojte vstupy "left/right" equalizeru. 
Pripojeni k AV receiveru 
Jestlize equalizer pripojite k "Tape loop" monitoru prijimace, doporucuje se jej nepouzivat 
v pripade, ze mate vas receiver v surroundovem modu, protoze se tim zbavite jeho 
schopnosti processingu. Avsak jestlize vas receiver nebo zesilovac ma linkove vystupy a 
vstupy "pre-out/main-in", muzete pouzit vas equalizer zcela bezpecne aniz byste narusili 
funkci procesoru 

 

Jaky je nejlepsi zpusob pripojeni aktivniho subwooferu - na vykonove svorky 
nebo na linkovy vstup? 
Vetsina beznych A/V receiveru a zesilovacu ma linkovy vystup (Low Level/pre-out) pro 
pripojeni aktivniho subwooferu (t.j. subwooferu s vlastnim vykonovym zesilovacem). 
Toto je preferovane pripojeni, zvlaste jestlize bude prislusny receiver/zesilovac vybaven 
pro Dolby Digital nebo DTS, protoze tak se nejlepe vyuzije vyhoda kanalu LFE (Low 
Frequency Effect - nizkofrekvencni efektovy). 

 

Chtel bych DVD prehravac nezavisly na regionalnim kodu. Jak takovy muzu 
ziskat? 
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Vezmete prosim na vedomi, ze jako dusledek smlouvy s konsorciem DVD a programovym 
prumyslem zadny vyrobce nesmi primo vyrabet, dodavat a prodavat DVD hardware 
nezavisle na regionalnim kodu. Poruseni tohoto narizeni by melo za dusledek postih v 
milionech $. Proto si to nemuze zadny znackovy vyrobce dovolit, ackoliv je mozne 
vyrabet temer jakekoliv DVD hardware bez regionalniho kodu.  
Z toho vyplyva, ze Vam nezbyva nez se obratit na neznackove pristroje z nichz nejlepsi 
se nam jevi Nintaus - viz.nase nabidka DVD/MP3 

 

Mohou DVD prehravace ONKYO DV-S501 a DV-S525 prehravat CD-R, CD-ROM a 
CD-RW? 
Prehravani CD-R, CD-ROM a CD-RW tyto prehravace neumoznuji. V zhledem k 
vlastnostem reflexni vrstvy, schopnosti odrazu a vlnove delce by to vyzadovalo druhy 
laserovy snimaci system. 

 

Mohou dodatecne doplnit muj receiver ONKYO pro DTS? 
Bohuzel upgrade starsich receiveru Onkyo pro DTS neni mozne. Vyrobce neciti pro to 
zadnou vetsi potrebu, protoze vyber programu v tomto formatu je zatim velmi omezeny 
(115 titulu pro LaserDisc, 100 hudebnich titulu na CD, mene nez 50 titulu na DVD). 
Filozofii ONKYO je dodavat siroce pouzitelnou a prijemnou techniku za prijatelnou cenu a 
soucasne ve vynikajici kvalite. DTS nemuze spotrebitel vyuzit efektivne. Dokonce i v zemi 
puvodu ma DTS na trhu omezenou nabidku i poptavku. Vyrobce se nepokousi blokovat 
DTS jako novou technologii, dokonce uz zabudovali DTS dekodery do novych AV-
receiveru. 

 

Muze byt muj zesilovac nebo receiver ONKYO pouzit se 4-ohmovymi 
reproduktory? 
V zesilovacich a prijimacich Onyko vyrobce pouziva vysoce kvalitni materialy a moderni 
technicke koncepce zajistujici nejlepsi kvalitu zvuku a bezpecne poslechove prostredi tak, 
abyste se mohli tesit z poslechu hudby a sledovani filmu po mnoho let. Ale z podstaty a 
kvuli konfiguracnim predpisum CE muzeme garantovat bezpecnou funkci s reproduktory 
minimalne 6-ohmovymi. Nicmene mnoho reproduktoru je 4-ohmovych a impedance 
nekterych takovych reproduktoru klesa na urcitych kmitoctech dokonce pod 4 ohmy. 
Dojde-li ke kombinaci nekolika nepriznivych okolnosti, muze dojit k vaznemu poskozeni 
jak reproduktoru tak zesilovacu nebo dokonce i k jejich zniceni, napr.: 

 impedance 4-ohmoveho reproduktoru na nekterych kmitoctech klesa pod 4 ohmy 
 mate nastavenu velmi vysokou hlasitost reprodukce 
 prehravate hudbu nahranou s extremni dynamikou (napr. CD s vysokou hladinou 

zaznamu jako je nahravka Cajkovskeho predehra 1812 nebo "charly antolini - 
knock out" anebo jinou nahravku s vysokou dynamikou) 

Takova kombinace muze byt velmi nebezpecna a meli byste se ji vyvarovat. Kontaktujte 
laskave vaseho distributora, aby vam zjistil prubeh impedance vaseho reproduktoru v 
zavislosti na kmitoctu (v celem kmitoctovem pasmu!!!). Bohuzel, nase zkusenost je, ze 
nektere reproduktory maji s prubehem impedance v zavislosti na kmitoctu problemy. 
Povsimnete si prosim take, ze uz nastaveni regulatoru hlasitosti na 50-60% mozneho 
maxima vam da dostatecne plny, cisty vystupni vykon koncoveho (vykonoveho) 
zesilovace. Dalsi vytoceni regulatoru hlasitosti uz vetsinou neprinese vyssi hlasitost, ale 
zvysi zkresleni a muze ohrozit vas zesilovac i reproduktory. 

 

Co je to CodeFree - Region Free v DVD přehrávačích? 
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Jistě z různých materiálů o DVD víte, že svět je rozdělen na 6 regionů a stejné rozdělení 
je i u DVD titulů. To má za následek, že tituly pro americký trh, které jsou "zamčeny" pro 
region 1 na evropských DVD (region 2) přehrávačích nepřehrajete. Pokud by byla 
nabídka DVD titulů v Evropě stejná jako v Americe, nic by se nedělo. Ale protože v 
Evropě je jen asi 1500-2000 titulů, z toho více jak 2/3 jsou jen pro určité země Evropy 
(typicky německé tituly, kde bývá většinou jen německý zvuk a anglický originál nikoliv) 
a v Americe je již přes 5000 titulů a letos má přibýt dalších 3500. U nás jsme na tom 
ještě hůře, neboť nabídka činí jen 370 titulů a to včetně hudebních. Řešení je nasnadě, 
pokud nám nevadí absence českých titulků či dabingu, můžeme objednávat tituly z 
Ameriky. Ale jak je přehrát. Jednoduše, použijeme Region Free přehrávač, což u 
počítačových kitů či SW přehrávačů je otázka velmi jednoduchá - doplňkový SW, kterým 
lehce přepínáme regiony, u stolních přehrávačů je situace složitější, protože vyžaduje 
zásah do přehrávače a doplnění speciálního obvodů nebo v horším případě výměnu 
některého SMD obvodu. 

 

Všiml jsem si nové kolonky "promo ceny". Co to znamená a čím se liší od ostatní 
nabídky? 
Promo (promotion) ceny jsou akční nabídky konkrétních položek nad rámec naší 
standardní nabídky. Jednotlivé komponenty jsou pochopitelně zcela nové, nepoužité, 
kryté zárukou v rozmezí 6-24 měsíců což je doloženo naším záručním listem (ne tedy ZL 
výrobce, z čehož vyplývá i počet servisních míst = je pouze jedno a to na naší adrese. 
Vše je uvedeno v záručním listě). Pokud z nějakého důvodu nedůvěřujete této nabídce, 
máte možnost si totéž zboží (stejný typ, barva i značka) objednat z naší běžné nabídky. 
Na rozdíl od "promo cen" zde obdržíte orig.zár.lis výrobce avšak za podstatně jinou cenu. 
Volba je na Vás. 
Doprava je, jako vždy, zcela ZDARMA. 
Nabídka se asi tak 2x do měsíce obměňuje a rozšiřuje, takže co v ní třeba dnes není, 
muže být zítra zařazeno. Ale taky nemusí. Takže vidíte-li již nyní něco co Vás zajímá, 
moc neváhejte, neboť kdo zaváhá ... však to znáte :-) 

 

Chci si koupit CD případně i DVD, ale požaduji aby přehrávaly palené CD (CD-R) 
i opakovaně nahrávatelné CD (CD-RW). Jaké mám možnosti? 
Inu možností je vcelku hodně. Je hromada CD i DVD, které požadované formáty zvládají, 
ale také je pár takových, které je stále ignorují. 
Jedinou jistotou je oficiální popis funkcí a výbavy podaných přímo výrobce potažmo 
dovozcem. Pokud výrobce ve svých materálech neuvádí možnost čtení CD-R a CD-RW 
pak nemáte žádnou jistotu, že přístroj bude tato formáty zvládat. I když si osobně 
vyzkoušíte, že konkrétní DVD-CD formát CD-R čte (ale výrobce to neuvádí), nemáte 
jistotu, že přístroj bude CD-R čít i za dva měsíce či za půl roku. Bohužel, takový je stav. 
Suma sumárum : chcete-li mít 100% jistotu, čtěte technické parametry výrobce. 

 

Chci si u Vás koupit DVD, ale mým limitujícím faktorem je aby přehrával CD-R a 
šlo o jiný model než Philips. 

V poslední době se nám hodně množí dotazy tohoto typu. Vzhledem k tomu, že nabídka 
těchto DVD se neustále mění berte tuto odpověď, jako vázanou k dnešnímu datu.  
Takže, jedná se o modely :  
-> AKAI DVP-4500  
-> DENON DVD-1000  
-> DENON DVD-1500  
-> JVC XV-523GD  
-> JVC XV-521  
-> MARANTZ DV4000  



 
 

Hi-Fi market (hifimarket.cz) 

-> MARANTZ DV7000  
-> Nintaus DVDN-9901 + MP3  
-> PHILIPS DVD711  
-> PHILIPS DVD751  
-> PHILIPS DVD957  
-> PHILIPS DVD960  
-> PIONEER DV-525  
-> PIONEER DV-626  
-> PIONEER DV-717  
-> ROTEL RDV985  
-> THOMSON DTH-4200 + MP3  
-> THOMSON DTH-4500 + MP3  
 
Všechny zmiňované modely DVD naleznete, pochopitelně jak jinak, v naší nabídce. 

 

Mám dotaz ohledně Car hifi - je lepší Subwoofer v platě nebo v boxu? 
Musíte počítat s tím, že subwoofer potřebuje pro svou správnou činnost několik 
základních podmínek. Dostatečný výkon (předpokládejme, že máme dostatečně výkonný 
zesilovač), ozvučnici a pevné uchycení. A tady jsou znatelné výhody boxových 
subwooferů. Ozvučnici mají konstruovanou přesně k danému typu subwooferu a většinou 
jsou vyrobeny z kvalitních a robustních materiálů. S nedostatečným zvukem z prostoru 
kufru si nemusíte dělat starosti (opět předpokládejme, že máme dostatečně výkonný 
zesilovač). Bas se ve vozidle nešíří, oproti vysokým kmitočtům, směrově a proto si s jeho 
umístěním nemusíme dělat hlavu. I zde jsou samozřejmě některé výjimky, ale v zásadě 
je to tak. Kámen úrazu je u boxů ale jejich rozměr. Některé jsou větší, jiné menší, ale 
všechny blokují podstatnou část zavazadlového prostoru a to asi ne každý překousne. Na 
druhou stranu jsou většinou upraveny tak, aby šli bezproblémově a rychle z kufru vyndat 
v případě potřeby a stejně tak snadno zase zpět.  
 
U subwooferů, montovaných do plata nebo do prostoru za zadními sedadly je nutné 
zajistit, aby nedocházelo k jejich nežádoucím vibracím, což může být někdy dost 
problematické, zvláště u starších automobilů. Subwoofer do plata nezabere oproti jeho 
boxovému kolegovi tolik místa, ale zase budete mít s jeho instalací více starostí. Většinou 
(vždy!!!) je nutné prostor pro subwoofer upravit a je tedy nutné řezání. To bude možná 
pro majitele nového vozu rozhodující.  
 
Jestliže Vám mám poradit, zda subwoofer do plata nebo do boxu, tak bych asi doporučil 
druhou variantu. A to i přes případné problémy se zavazadlovým prostorem, protože z 
vlastní zkušenosti vím, že box se nechá opravdu jednoduše odmontovat. Pokud se 
rozhodnete pro subwoofer do plata, doporučuji přenechat instalaci některé profesionální 
dílně. Neodborným zásahem můžete porušit konstrukci vozidla a následné problémy 
nestojí za úsporu několika tisícovek. 

 

Potřeboval bych si otestovat svůj poslechový prostor za účelem vybrání a 
umístění vhodných komponentů, repro a nábytku. Můžete mi nějak pomoci, 
poradit či navést? Díky. 
Problém malých poslechových prostor je soustředěn v oblasti kmitočtů přibližně pod 150 
Hz. To je v obvyklých domácích poslechových prostorech oblast výrazného vlivu stojatých 
vln. Jejich důsledkem jsou značné nepravidelnosti v přenosu akustického signálu od 
zdroje k posluchači, s výraznými maximy a minimy.  
 
Většinou jsme na tyto jevy v prostorech více či méně zvyklí, ale rozdíly v reprodukci 
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takto vzniklé mohou být opravdu velké. Mnohem větší, než jaké jsou běžné např. v 
kmitočtových charakteristikách CD přehrávačů, zesilovačů, nebo dokonce i reprosoustav. 
A u reprosoustav mohou být tyto rozdíly zvláště na nízkých kmitočtech značné. 
Samozřejmě, otázka je, jak moc co je slyšet a jak moc co komu vadí. Ale v době, kdy se 
vážně bavíme třeba i jen o vlivu kabelu na kvalitu reprodukce, bychom se asi měli více 
zajímat i o tak značné rozdíly v reprodukci, jaké mohou vzniknout v poslechovém 
prostoru na nízkých kmitočtech.  
 
Nabízím vám jednoduchou možnost, jak si otestovat nejen svůj poslechový prostor a 
svoje zvukové zařízení. Vyzkoušejte si také sami sebe, svoji citlivost na nepravidelnosti a 
defekty v kmitočtové charakteristice. Otestujte si svoji schopnost slyšet kvalitu nebo 
naopak defekty reprodukce. Je to snadné. Jestliže máte přístup k internetu, podívejte se 
na adresu http://web.iol.cz/etos/sbwtest.htm. Zde jsou volně ke stažení celkem čtyři 
vzorky testovacích signálů, připravených právě pro jednoduché testování domácích 
poslechových prostorů na nízkých kmitočtech. Signály jsou ve formátu *.wav a přehrát je 
můžete na libovolném PC se 16bitovou zvukovou kartou. Doporučuji je pro testovací 
účely postupně přehrát buě na kvalitní magnetofon, minidisk nebo vypálit na CD 
rekordéru, a to každý vždy vícekrát, např. při nastavení přehrávače wav souborů v 
režimu "loop-play".  
 
Pro poslechové testy jsou určeny testovací signály p_test.wav, n_test.wav a w_test.wav. 
První signál jsou opakované krátké pulzy o šířce asi 30 ms. Druhý je tzv. pásmový růžový 
šum s kmitočtovým pásmem od 30 Hz do 160 Hz. Třetí je sinusový signál, rychle 
přelaěovaný přibližně ve stejném kmitočtovém pásmu. âtvrtý testovací signál je opět 
sinus, ale pomalu přelaěovaný v tomtéž pásmu. Pokud máte možnost si půjčit i jen ten 
nejlacinější hlukoměr, nebo správněji zvukoměr, případně měřicí mikrofon, můžete 
pomocí tohoto signálu i měřit nebo alespoň sledovat výkyvy měřidla s měnícím se 
kmitočtem testovacího signálu. Případně jen poslouchat a soustředit se na nejhlubší 
zvukové složky, na změny barvy signálu s polohou v místnosti nebo se změnou polohy 
zdroje signálu, reprosoustav, subwooferu… Ověřte si, jak se změní barva testovacího 
signálu ve vašem poslechovém prostoru, přejdete-li třeba ze středu místnosti ke středu 
stěny nebo do rohu a pak opět do přesného středu místnosti. Nebo jak rozdílný bude 
zvuk téhož hlubokotónového reproduktoru nebo subwooferu při jejich různých 
umístěních, např. v rohu a po vysunutí třeba o 2 m z rohu. Poučné může být samozřejmě 
i měření, dokonce i těmi nejjednoduššími prostředky, třeba jen pomocí kvalitního, 
levného elektretového mikrofonu. A pak si můžete vytvořit i svůj vlastní názor, podložený 
testy a vlastním poslechem. 

 

Chtěl bych si postavit bedny. Můžete mi poradit jak na to? 
No, my ani ne, spíše Vás odkažeme na odborníky na slovo vzaté :  
Chcete opravdu postavit kvalitní reprosoustavy? Pak tedy ČTĚTE!  
Lehce o tom, jaké faktory zohlednit při projektování reproduktorových soustav, tak, aby 
výsledkem byla optimální velikost ozvučnice s maximálně plochou charakteristikou (tj. 
měla minimální vyvýšení a propady v kmitočtové chrakteristice) - ČTĚTE!  
Keith A. Lahteine : A discourse on Speaker Enclosures - ČTĚTE! 

 

Jak fungují inteligentní dálkové ovladače a co to vlastně je? 
Inteligentní, univerzální dálková ovládání (UDO), přijímají infračervené záření z vašich 
ovladačů a frekvenci s pulsem ukládají do své paměti. V zásadě si můžete do UDO uložit 
cokoli, v závislosti na kvalitě UDO, a lze vytvářet i makra, kdy lze pouhým jedním 
tlačítkem zapnout všechny potřebné přístroje, nastavit žádaný režim a dokonce naladit i 
oblíbenou stanici. Tyto věcičky jsou obzvlášť šikovné, když se vám na stole povaluje 
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spousta dálkových ovladačů a vy si potřebujete udělat pořádek. Ty nejnovější jsou 
určeny pro použití v domácím kině a mají tlačítka pro vylaďování zvuku, LCD displej nebo 
i OSD - menu na obrazovce TV. Ty uplně nej nej umožňují stahování aktuálního nového 
SW přímo z Internetu, čímž nikdy nezestárnou a budou stále "in". Tak jako Vy. 

 

Čím mi subwoofer vylepší zvuk reproduktorových soustav. 
Reproduktory označované jako SubWoofers mají být komplementem existujícího páru (v 
Hi-Fi soustavě) nebo pětice (v systému AV domácího kina) reproduktorů, a to tím, že 
přidají váhu spodku, tj. frekvencím nižším než 75 Hz. Ortodoxní hifisti tvrdí, že to je 
barbarství. Ostatně něco na tom je, zvláště ve stereo zapojení. Když je řádně vyšťavíte, 
dostanete zvuk jako z bucharu a velmi dobře se hodí též k dovádění sousedů k šílenství. 
Uznání si však získaly u milovníků filmů, neboť dokážou dodat nový rozměr zvuku 
vycházejícímu z VHS pásky, LaserDiscu nebo DVD. Tak třeba exploze v akčněji laděných 
filmech zní mnohem, mnohem lépe, dunění tyrranosaura rex Vás vyžene z bytu ...  
 
Ale pravdu mají obě skupiny, i když asi víc ta druhá. V high-end stereo systému by jste 
subwoofer ani neměli potřebovat, ale to neplatí skutečně jen o těch nejdražších 
soustavách. U těch levnějších a středně drahých soustav muze SubWoofer doplnit zvuk a 
dělají to velmi dobře, téměř nenápadně. Chce to ovšem cit a umění jej sladit s předními 
repro.  
A v domácím systému surround sound se bez něj téměř neobejdete, chcete-li mít 
plnohodnotné domácí kino.  
 
Ovšem je pravda, že domem trochu otřásat budou a i když my lidské bytosti nejsme s to 
zvuky o frekvencích nižších než 100 Hz slyšet, dokážeme je cítit. Subwoofer dokáže 
vyvolávat téměř kosmické otřesy, které člověka zasahují do hrudi a s takovouto mírou 
rezonance se často lze jen obtížně vypořádat, zejména pak v normálním bytě. A tak až 
zapojíte nový subwoofer do beztak již nabušeného zesilovače nebo hi-fi, čekejte, že se 
vám podlaha začne pod nohama pěkně natřásat, což je již nežádoucí a proto je velmi 
záhodno použít patřičné odhmotňovací hroty k zamezení nežádoucího dunění a 
rezonancím.  
 
Jen obtížně lze popsat účinek, jaký má subwoofer na samotný hudební projev. Pro 
srovnání si představte, že jste v nějakém klubu, kde hraje hodně dunivé reggae. V 
takových situacích nejsou basy jenom prvek hudebního celku, ale hmatatelnou silou 
samy o sobě vplétají se vám do těla, prostupují vás od hlavy k patě, otřásají vašimi 
vnitřnostmi. Je to jako virus. A právě takové basy se subwoofer pokouší vykouzlit ve 
vašem obýváku. Ať jde o jakýkoli druh hudby, subwoofer basové linky zvýrazní, byť ne 
nutně z hlediska hlasitosti prostě jsou víc slyšet. Je to jako kdyby otevřel dimenzi hudby, 
kterou vaše dva obyčejné reproduktory vůbec nebyly s to zachytit, hudba pak zní plněji a 
bohatěji, aniž by však byla příliš hlasitá.  
 
Takže SubWoofer ano, či ne?  
ANO k domácímu kinu, na filmy se Vám pak bude koukat o něco lépe a zážitek bude 
téměř realistický.  
NE k Hi-Fi, ovšem máte-li malé regálové repro a basy Vám chybí, pak ANO.  
Samozřejmě, že konečné slovo je Vaše, takže je jen na Vás kdy a k čemu SubWoofer 
použijete.  
 
Jen pozor na sousedy! 

 

Uvažuju o videu D-VHS, ale chtěl bych si ujasnit pár věcí :  
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1) Co to vlastně je D-VHS?  
2) Jak je možné, že kvalita digitálního obrazu je mnohem vyšší než 
analogového?  
3) Mužu nahrávat prostorový zvuk DPL?  
4) Můžu si i nadále vyměňovat videokazety s přáteli, či v půjčovně? 
Takže :  
1) D-VHS je zkratka z anglického Data Video Home Systém. Systém je založen na 
běžném analogovém videorekordéru. Můžete na něm nahrávat a přehrávat filmy, seriály 
atd. stejně jako na videorekordéru, který máte již doma. A navíc můžete na videokazetu 
D-VHS nahrávat v digitální kvalitě. Videokazety D-VHS vypadají stejně jako běžné VHS 
videokazety. Hlavní rozdíl je vysoká kvalita záznamu, zajištěná tím že D-VHS nahrává na 
videokazetu digitálně. Konkrétně je to stejná kvalita jakou znáte z televizního vysílání. 
Rozdíl mezi originálním vysíláním a nahraným záznamem vysílání nerozpoznáte. D-VHS 
je zkratka z anglických slov Data Video Home System. Je velmi podobný vašemu 
analogovému videorekordéru, který máte doma a stejně jej můžete i používat k 
nahrávání filmů, seriálů nebo zpráv. Navíc umí nahrávat na videokazety D-VHS v digitální 
kvalitě. Videokazety D-VHS vypadají stejně jako běžné VHS videokazety.  
 
2) Při analogovém nahrávání se nahrávají všechny informace. Zatímco digitální záznam 
je založen na kompresi informací. To znamená, že všechny informace, které nejsou 
důležité pro reprodukci obrazu jsou během komprese vynechány. Během dekomprese je 
opět obnoven originální obraz. Při použití komprese se znatelně sníží množství informací 
ukládaných na videokazetu.  
 
3) Ano, prostorový zvuk Dolby surround můžete nahrávat jak v analogovém, tak i 
digitálním režimu.  
 
4) Ano, pokud bude kazeta nahraná na VHS nebo S-VHS. 

 

Kdy při propojování přístrojů používat optické, popřípadě koaxiální kabely, kde 
jen obyčejné cinche? Poraďte mi, zda má smysl nechat si udělat vlastní kabely, 
případně koupit nějaké lepší – značkové. Pozná běžný smrtelník rozdíl? Jsou 
takto vynaložené peníze investované smysluplně? 
Výběr mezi optickým a koaxiálním výstupem připadá v úvahu pouze při přenosu 
digitálních dat. Který z nich je kvalitnější, je předmětem diskuzí. Obecně lze konstatovat, 
že digitální signál je díky své jednoznačnosti (nula nebo jednička, nic mezi tím a navíc je 
vše hlídáno opravnými kódy) při přenosu mezi přístroji méně ovlivnitelný. Optické spojení 
má jednu podstatnou výhodu, propojené přístroje nejsou galvanicky (pomocí země) 
propojeny, a tudíž zde není náchylnost k rušení (brum). Při malých vzdálenostech jsou 
kvalitativně oba typy rovnocenné. 
 
U analogového signálového propojení je situace naprosto odlišná, v tomto případě je 
propojovací kabel důležitou součástí reprodukčního řetězce, a to do té míry, že opravdu 
prokazatelně ovlivňuje konečný výsledek. Přenos analogového signálu závisí na 
elektrických vlastnostech vodiče (odpor, kapacita a indukčnost), dalších proměnných 
faktorech, ale i jeho konstrukci, která se podepisuje na výsledném zvuku. Rozhodně by 
propojovací prvky neměly být výrazně nejslabším dílem vašeho reprodukčního řetězce. 
Určitým, i když nepřesným, měřítkem je poměr ceny jednotlivých komponentů vůči ceně 
kabelů. Přiměřená investice ve spotřební elektronice je zhruba 5 až 10 procent z celkové 
ceny propojovaných přístrojů. Pokud máme CD přehrávač za deset tisíc a receiver za 
osmnáct, pak je „ideální“ cena kabelu okolo dvou tisíc za pár. To je samozřejmě pouze 
orientační teorie, protože již vidím vlnu protestů, že za propojovací kabely je nutno 
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utratit mnohem více, či naopak mnohem méně. Při nákupu značkových výrobků máte 
záruku kvalitního provedení a ke správnému výběru vám mohou pomoci testy v 
časopisech a zejména vlastní poslech ve studiích či prodejnách. K výrobě neznačkových 
propojení je vhodné použít kvalitního materiálu, oblíbené jsou například nízkokapacitní 
kabely určené k elektrofonickým kytarám. Konektory by pak měl montovat a pájet (či 
lisovat) věci znalý člověk, i tato okolnost je hodně důležitá. Výsledek může být velmi 
uspokojivý a mnohdy i podstatně levnější, také zde platí pravidlo, čím kratší, tím lepší.  
 
K vašemu dotazu, zda je tato investice slyšet, mohu pouze konstatovat, že rozdíl je 
zřetelný i pro laika, to se týká rozdílu reprodukce při výměně tkaniček za solidnější kabel, 
další evidentní krok nastává při výměně za kus přiměřený ceně komponentů. Rozdíly 
mezi jednotlivými kabely či různými kvalitativními úrovněmi nad uváděnou finanční 
částku jsou slyšitelné rovněž, ale již většinou pouze pro zkušenější ucho. Rozhodně se 
však tato investice vyplatí. Totéž platí i o kabelech k reprosoustavám, kde je však situace 
komplikována konečnou délkou propojení. Pokud nechcete studovat dostupné materiály, 
pak obecnou poučkou je – čím větší průměr vodiče, tím lépe. 

 

Jak poznám pirátské CD od originálu? 
Zpráva z tisku: 
V roce 1999 IFPI na našem trhu zabavila 130 000 tisíc pirátských nosičů, z nichž 40 000 
bylo vyrobeno v tuzemsku, což je stoprocentní nárůst oproti roku 1997. Přitom se podaří 
odhalit asi jen pětina nelegální produkce (zpráva MFD, 11. 2. 2000). 
  
A co na to „neznámý“ uživatel CD disků? 

 
Ten si musí dát velký pozor, aby nebyl napálen. Obecně je nutno rozlišovat pirátské 
nahrávky a disky. Nahrávky vznikají bez vědomí interpretů, většinou neautorizovaným 
přepsáním koncertů, a to buě přímo podstrčenými mikrofony, nebo z přenosového média 
– rozhlas, televize, případně různé kompilace. Technická kvalita zvuku bývá v naprosté 
většině žalostná. Touto variantou je zákazník ošizen nejvíce. V případě pirátských disků, 
tedy neoprávněně rozmnožovaných oficiálních CD titulů, nemusí být zákazník vzhledem k 
výrazně nižší ceně nosiče šizen vůbec, i když obdrží hůře vybavený výrobek. Kdo je 
ošizen, to jsou nakladatelství, autoři a potažmo státní kasa. 
 
Pokud chcete mít téměř 100% jistotu „pravosti“, pak Vám lze doporučit nákup toliko u 
důvěryhodných obchodníků. Důležité je vyžádat si účtenku pro případ reklamace. Riziko 
omylu se zvyšuje nákupem v bazaru a „neznačkových prodejnách“. Z tohoto pohledu je 
nežádoucí nakupovat u stánku, na tržnici a často i na burzách. 
 
Rozeznat padělek není jednoduché. Samotné CD má pochopitelně několik ochranných 
znaků. V lepším případě by měl být obal zataven do průhledné fólie (to lze ale i 
pokoutně), tradiční firmy navíc na přelepku či obal umisťují hologram (EMI, Warner). 
Dalším významným vodítkem je úroveň a rozsah bookletu. Pokud je vytištěn na 
podřadnějším papíře, kvalita tisku a fotografie se blíží nečitelnosti a nacházíte v něm 
gramatické chyby – jde o padělek! „Piráti“ mívají téměř pravidelně jednostránkový 
booklet, případně přeložený napůl a jeho vnitřní strany nebývají potištěné. âasto na nich 
také nenajdete copyright (P a C v kroužku), čárový kód a datum vydání titulu. U lepších 
padělků však tyto údaje jsou. Pro padělatele je mnohem obtížnější napodobit grafickou 
úpravu samotného disku. Málokteré podvrhy mají obrázkovou etiketu, jsou to většinou 
disky skromné, potištěné pouze černým písmem. Bývá zde jen poskrovnu údajů 
nahrazených často větou „See booklet/inlay inside for details“. Na samotném originálním 
nosiči, u jeho středu, by mělo figurovat katalogové číslo shodné s tím, které je uvedeno 
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na obalu. Pokud na stejném místě naleznete i identifikační číslo IFPI (Mezinárodní 
federace fonografického průmyslu) nebo znak lisovny (DADC, Sonopress…), víte, na čem 
jste, držíte v ruce originál. Na pirátech také zřídka naleznete jméno hudebního 
vydavatelství (EMI, Warner Music, Sony Music, Universal…), téměř nikdy tu není 
vytištěno Made In… 
 
Ovšem spoustu padělků, pokud neznáte vzhled originálu a nemáte ho s sebou pro 
porovnání, nemá laik nárok odhalit. Jako příklad jsem vybral CD Ozzmosis (na obrázku), 
které se od originálu liší jen velikostí loga Epic, gramatickou chybou v názvu druhé 
skladby, absencí katalogového čísla a symbolů CDC, CX. Dále pak pouze dvoulistovým 
bookletem a nevytištěným varováním o dodržování autorských práv, chybějícím 
vydavatelstvím a označením autorských organizací na potištěné straně disku. Stejně tak 
označení lisovny, číslo disku a jiné kódy, umístěné na středu záznamové strany originálu, 
u padělaného disku chybí a jsou nahrazeny pouze neúplným číslem disku. Tento pirát je 
velmi povedený a opravdu velmi obtížně rozeznatelný. 
 
Výrobně můžeme pirátská CD rozlišovat na vypalovaná a lisovaná, ta první poznáme 
jednoduše: nemívají potištěn líc a záznamová strana není stříbrná či zlatavá, ale vždy 
namodralá, nazelenalá, prostě tmavší. Pokud však nelegální lisovna dodržela technologii 
a kvalitu materiálu, může vám takový titul posloužit stejně dobře (a dlouho) jako 
originál. 
 
První „piráti“ se k nám vozili z Bulharska, bývalé Jugoslávie, Ruska, Ukrajiny, často to 
také býval výmět domácích lisoven. 

 

Mám zesilovač s uváděnou impedancí na přístroji 8–16 ohmů. Chci si zakoupit 
sloupové reprobedny Authentic Voice Magic 222 s impedancí 4 ohmy. Bude mi 
toto vzájemné zapojení dělat problémy? 
Takové propojení není ideální, protože zesilovač je při tomto provozu blíže zkratu, 
reproduktorová soustava mu klade menší odpor, než na kolik je konstrukčně navržen. 
Navíc je nutno počítat s tím, že uváděna je pouze nominální hodnota impedance, nikoli 
minimální. Impedance bývá silně závislá na průběhu kmitočtové charakteristiky signálu, 
který právě reproduktorová soustava zpracovává. Může dokonce poklesnout řádově i o 
desítky procent pod uváděnou hodnotu. Při běžném umírněném provozu to však nemusí 
vadit a oba propojené komponenty takto mohou, k všeobecné spokojenosti, spolu hrát 
mnoho let, pokud je ovšem nebudete uvádět do mezních stavů. V tom případě by zvuk 
vykazoval neúměrné zkreslení, zapínání případných ochran zesilovacích prvků, nebo by 
dokonce mohlo dojít k jejich poškození. V praxi to znamená nepřehánět hlasitost 
reprodukce, což však většině posluchačů vyhovuje pouze jako "nouzové", časově 
omezené řešení a tento Damoklův meč nad jejich zesilovačem jim zcela oprávněně vadí.  
Pokud si tedy kupujete nové reprosoustavy, s výhledem jejich delšího plnohodnotného 
využívání, pak je lépe přizpůsobit impedanci parametrům zesilovače. Jen tak můžete 
beze strachu a naplno využít jejich zvuku a síly. Opačný poměr impedancí, tedy zesilovač 
4 ohmy a reprosoustavy 8, je vhodnější.  
Resumé: Doporučená impedance reprosoustav by měla mít totožnou hodnotu s 
impedancí zesilovače. 

 

Jak můžu co nejjednodušeji zapojit DVD přehrávač bez velkých investic? 
1) Pokud budeme vycházet jen ze zařízení, které máme k dispozici a žádné z nich 
neobsahuje digitální dekodér (DD, DTS), máme následující možnosti zapojení: 
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2) Pokud máme k dispozici AV receiver s digitálním vstupem, tak zapojení bude vypadat 
takto : 

 

 
 
3) Pokud máme DVD přehrávač s dekodérem a receiver s 5.1 vstupem můžeme zapojit 
sestavu takto : 

 

 
 
Výsledný poslechový prostor může pak vypadat takto pro Surround : 
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Výsledný poslechový prostor pro digitální zdroje signálu vypadá velmi podobně : 

 

 
 
Na rozdíl od Surround je u digitálního zdroje signálu dobré obsadit všech šest kanálů, tj 
včetně subwoofru pro .LFE (.1) kanál pro reprodukci nejnižších kmitočtů. Jedině tak 
budou všechny přerostlé ještěrky dupat a výbuchy budov mít patřičnou intenzitu. 

 

Mohou být na disku umístěny různé zvukové stopy v různých formátech? 
Na DVD disku může být až 8 různých audio stop, každá může být v některém z formátů 
uvedených na obrázku 2. Další zvukové stopy je možno použít například pro jiné 
jazyková verze, komentář k filmů či může obsahovat soundtrack k filmu. 

 

 

 

Jaké typy audio stop může DVD disk obsahovat? 
Při vytváření DVD specifikací bylo rozhodnuto o tom, který formát může být primárně na 
DVD disky a které formáty je možno dále použít. Postupem času se začal používat skoro 
výhradně formát DolbyDigital a jako volitelný DTS či PCM. Ostatní formáty se skoro již 
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nevyskytují. 

 

 

 

Jak jsou značeny jednotlivé zvukové stopy umístěné na DVD? 
Značení pochází z dílen firmy Dolby a vystihuje všechny běžně používané možnosti 
záznamu vícekanálového zvuku na DVD discích. Na obrázku jsou znázorněny jednotlivé 
symboly. 

 

 

 

Jakým způsobem přehraji NTSC disk na své televizi? 
K dispozici je několik metod.  
První a z hlediska uživatele nejjednodušší je ta, kdy DVD přehrávač přehrává NTSC disk v 
NTSC modu, tj. výstupní signál je podle NTSC 3.58 a televize tento signál umí zpracovat. 
Pak je vše v pořádku a můžeme se dívat na film.  
Druhou metodou je přehrání v modu PAL 60, kdy přehrávač přehrává film v modu 30fps, 
tj. jako v systémů NTSC, ale kódování barev je podle standardu PAL. Toto je velmi častý 
způsob a stejným způsoben pracují i VHS přehrávače příp. přehrávání NTSC kazet. 
Prakticky všechny současně TV a to i několik let zpětně si s tímto signálem poradí a 
správně ho přehrají. 

 

Můj televizor bliká při přehrávání DVD disků i při přímém propojení DVD 
přehrávače a televizoru. 
Některé kombinace DVD přehrávačů a nových TV přijímačů vykazují tuto závadu. 
Řešením může být propojení pomocí RGB signálů, kdy u většiny DVD přehrávačů se na 
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RGB výstupu kódování Macrovision nevyskytuje. 
 

Při zapojení DVD přehrávače přes VHS mi bliká televize. 
Přehráváte DVD disk s ochranným kódováním Macrovision, které znemožňuje nahrávat 
TV signál zpět na VHS a pořizovat tak nelegální kopie. Tato ochrana se projevuje i jenom 
při průchodu TV signálu obvody VHS, kdy na jeho AV vstupu je ve video cestě nahrávací 
automatika, která je Macrovision kódem rozhozena. Následně pak obraz "dýchá", tj mění 
barevnou sytost a jas  
Řešení je několik:  
1. Přepojení výstupu DVD přehrávače přímo na vstup TV přijímače.  
2. Použít modifikaci DVD přehrávače / DVD kitu s vypnutím vysílání Macrovision kódu.  
U DVD v počítači to lze realizovat vhodným softwarovým doplňkem, jakým je například 
RemoteSelector, u stolních DVD přehrávačů instalací doplňkovým čipů nebo výměnou 
čipů stávajících, například od Techtronics.  
 
Zde je však nutno zdůraznit, že propojení DVD a video Thomson, kdy scart 1 ve videu je 
vyveden na TV a scart 2 přijímá DVD, nevykazuje ŽÁDNÉ kazy obrazu a to ani ono 
problikávání. 

 

Po připojení počítače s DVD-ROM (kit, VGA) na TV se mi ozývá brum z 
reproduktorů případně je vidět pohybující se pruh po obrazovce. 
Toto je způsobnou zemni smyčkou, kdy je Vaše TV/Hifi věž uzemněna přes společnou 
anténu nebo kabelovou televizi a zároveň je uzemněn i Váš počítač přes svoji napájecí 
šňůru.  
Nejčistší řešení je vložit galvanické oddělení do anténního svodu, a tím rozpojit zemní 
smyčku na jednom z míst. Oddělení provedeme velmi jednoduše. Do anténního svodu 
vložíme dva keramické kondenzátory s kapacitou 10 až 47nF (na její přesnosti nezáleží) 
a s izolačním napětím min. 50 až 100V (na tomto naopak záleží).  
Rozstřihneme stíněný koaxiální kabel a jedním z kondenzátorů spojíme stínění, druhým 
živý vnitřní vodič. Celou konstrukci pak mechanicky zafixujeme při zachování 
galvanického oddělení obou částí kabelu. Po instalaci zkontrolujeme funkčnost a brum by 
měl na 99% zmizet.  
Pokud se vyskytuje i nadále, má dvě zařízení navzájem spojené uzemněná do různých 
míst a případně zapojená na různé fáze v různých částech bytu. Prověřte, které zařízení 
generuje ještě brum jejich postupným fyzickým odpojováním od sítě  
NIKDY neodpojujte ochranný vodič (nulák) v přípojce k Vašemu zařízení/počítači, 
vystavujete se tím nebezpečí úrazu elektrickým proudem, i když tato metoda také vede k 
odstranění rušení, ale na úkor Vaší bezpečnosti. 

 

Rád bych na věžičku Philips nahrával přes mikrofon, ale má jen Aux (Line-In) 
vstup. Existuje nějaká finta/způsob, jak připojit klasický dynamický mikrofon 
na Aux vstup? 
Nejde to, aniž byste si nekoupil nějaký levnější mix pult se vstupem pro Mic a výstupem 
Line. (Mic vstup – cca 1 mV, Aux vstup – 1 V.) Z toho plyne, že to prostě bez 
mikrofonního předzesilovače nejde. Výstup z pultu pak můžete zapojit do vstupu Aux 
Vaší minivěže. 

 

Jak se projevuje "věk" na vlastnostech reprobeden? Dříve se například tvrdilo, 
že kondenzátory ve výhybkách ztrácejí kapacitu a po několika letech je již 
pouze poloviční. Může ztrácet pružnost gumová část reproduktoru? Uvolňují se 
dráty ve vinutí? Jaký je váš názor na tento problém? 

Jde o velmi složitou otázku, kde je ve hře mnoho faktorů, začínajících již u konstrukce.  
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Pokud jsou ve výhybkách použity elektrolytické (byť bipolární) kondenzátory, pak je u 
nich obava ze změn parametrů oprávněná. Pokud jsou ale použity kvalitní kondenzátory 
s jiným dielektrikem, tam stárnutím dochází k jevu právě opačnému, tedy ke stabilizaci 
vlastností.  
Mnohem snáze kontrolovatelným "parametrem" je stav gumových závěsů okrajů 
reproduktorů, přesněji řečeno jejich membrány. Zachování jejich stálé pružnosti je velký 
problém, záleží na výrobci a použitém materiálu.  
Ovšem ani negumové, tedy papírové závěsy na tom nejsou o mnoho lépe a zejména při 
déle trvajícím vyšším zatěžování se objevují trhliny a časem "se to urve úplně". Zajímavé 
však je, že s jistým počtem trhlin hraje reproduktor subjektivně lépe, protože závěs 
membrány má větší poddajnost. To lze řešit jeho ošetřením gumovým nátěrem, má to 
ovšem smysl jen do určitého stádia.  
S uvolňováním vinutí kmitačky jsem se zatím nesetkal, ale je to možné, zejména při 
pravidelném přetěžování a tím vyhřátí, kdy při vyšší teplotě drát mění své rozměry a 
"prověsí se". To se ovšem obvykle projeví ihned, protože v mezeře magnetu není moc 
místa a takto "načatý" reproduktor začne ihned "drhnout", což je velmi snadno zjistitelné. 
Toto by mohlo také platit o cívkách ve výhybce, které jsou mechanicky namáhány 
vibracemi, ale u reproduktorových velké nebezpečí nehrozí.  
Případná změna parametrů také není podstatná (tedy pokud nedojde k prodření izolace a 
tím k závitu nakrátko). Kromě toho mají serioznější výrobci cívky zalité.  
Pokud uvažujete o zakoupení starších "ojetých" beden, pak tato investice může mít 
výhody a nevýhody. Nevýhody podstatně převažují nad výhodou relativně nízké ceny. 
Dnes je na trhu obrovský počet reproduktorových soustav ve všech cenových kategoriích 
a je výhodnější pořídit si nové bedny nižší kategorie než jeté z vyšší. Samozřejmě existují 
výjimky, například pokud jste podrobně seznámen s jejich provozem a stářím a s tím, jak 
se s nimi zacházelo. Ideální je pravidelné hraní, ale ne na maximum.  
Občasné hraní, nebo dokonce pouhé skladování reproduktorům nesvědčí (prověsí se 
gumové okraje a zpuchří). Vždy se říká, že reproduktor má být dobře zahořen (čili zde by 
se dalo říci, že když je starší, je lepší, jak víno), ale ono je to spíš jako s autem. Také je 
velmi sporné určit, kde končí zahoření a začíná stárnutí. Ze všech oblastí lidské činnosti 
také víte, že je velmi důležité, kdo a jak "zahořoval".  
Dalším problémem u domácích reprobeden je stárnutí vlastní skříně reprosoustavy. Zažil 
jsem případy, kdy jedna bedna byla seschlá jen proto, že ji majitel měl na topení.  
Rovněž vnitřní tlumicí materiály stárnou, např.molitan. Říkali jsme tomu kdysi mor, ale 
faktem zůstává, že se po určité, blíže nespecifikované, době najednou rozsype (viz 
molitany u sluchátek).  
Lze shrnout, že reprobedna je měnič elektrické energie na mechanickou a pohyblivé 
součásti stárnou rychleji než např. integrovaný obvod. U autohifi je situace trochu 
přehlednější, ale přesto vždycky říkám, pokud si zákazníci chtějí nechat své starší 
reproduktory, když prodávají auto, má to smysl pouze tehdy, jedná-li se o drahé typy, 
nejsou-li poškozeny a hrají skvěle. Zákazník je poslouchal sám od začátku, bude je 
využívat dál a zná je. Ale kupovat již od někoho použité – nedoporučuji. 

 

Vlastním kompletní sestavu značky Denon. Připojeny mám reproduktorové 
soustavy Magnat Victory-6GBE. Zvuk je vynikající, ale vadí mi malý výkon 
zesilovače (2x30W) a rád bych si pořídil silnější do ceny 15.000,-Kč. Denon má 
v této cenové kategorii svého zástupce s výkonem 2x 60W. Zaujal mě však 
zesilovač Harman/Kardon HK650 se stejným výkonem a to svým provedením i 
designem, při následném zkušebním poslechu mne zaujal ještě více. Můj 
prodejce Denonu mi však tvrdí, že po zapojení CD přehrávače Denon do 
konkurenčního zesilovače bude zvuk umělý a zkreslený. Nerad bych měnil i CD 
přehrávač, protože jsem s ním velmi spokojený. Prosím o váš profesionální 
názor – zda doplnit sestavu jinou značkou, či nikoli. 
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Vnímání hudby, a zvláště té reprodukované, je natolik subjektivní záležitostí, že Vám 
navrhuji, dle Vašich možností, si zvažované spojení zkušebně poslechnout.  
Výrobky jedné značky a podobné cenové kategorie jsou pochopitelně sladěny kvalitou a 
nastavením výstupů i vstupů. Ty však jsou podřízeny normám a jejich hodnoty by měly 
odpovídat i při propojení přístrojů jiných značek.  
Teoreticky i prakticky si některé přístroje mohou vzájemně lépe vyhovovat a znít jinak a 
naopak. Otázkou je, kterou modifikaci budete Vy subjektivně hodnotit jako pozitivní. 
Volbou jiné značky ztrácíte výhody jednoho dálkového ovladače se systémovým 
ovládáním a můžete být později donucen k zakoupení inteligentního DO. To je 
pochopitelně pro hifistu celkem podružná záležitost, ale při shodném dojmu ze zvuku 
zkušebního poslechu Vám tento detail může pomoci při konečném rozhodnutí.  
Přesně pro tento účel existují poslechová studia, kde je možné testovat v relativním klidu 
různé kombinace přístrojů. Snažte se poslouchat za stejných nebo podobných podmínek 
stejnou hudbu a ve stejném nastavení jak hlasitosti, tak tónových korekcí, ideální stav je 
– vyřadit je. Připojení shodných reprosoustav považuji za samozřejmost. I po delším 
zkušebním poslechu si nechte čas na rozmyšlenou a teprve po odeznění nadšení a 
následné rozvaze se vraťte k nákupu.  
Do zesilovače se vyplatí investovat s určitou perspektivou, a tedy i vyšší částky. Je 
ekonomické si dobře rozmyslet využitelný výkon, množství vstupů a variabilitu připojení 
a různých funkcí. 

 

Někde jsem zaslech jak bojovat proti usazování prachu na optice minisystémů 
tím, že necháme vložený disk v mechanice CD přehrávače i po vypnutí 
minisystému. Ten vytvoří jakýsi deštník nad čočkou laseru. Někteří výrobci však 
tento krok výslovně zakazují s odůvodněním možnosti poškození nosiče, nikoli 
přístroje. Lze tedy pro tuto ochrannou funkci používat vyřazené nebo již 
poškozené disky? 
Prach je v podstatě všudypřítomná veličina. Tento navrhovaný deštník pochopitelně plní 
do určité míry svoji funkci, ale se značnými výhradami. Některé, především levnější, 
přístroje při vypnutí síťového zdroje pohnou optikou laseru směrem vzhůru, pak může při 
nárazu dojít k poškození disku, případně optiky. Zvláště pokud je přístroj vypínán během 
přehrávání, kdy je disk roztočen.  
Další možnost poškození nastává při manipulaci s naplněným CD měničem typu karusel. 
Zde nejsou neaktuální disky přidržovány (jde většinou o "nepřenosné" typy) a mohou se 
při náhodném přenášení přístroje "libovolně" pohybovat po vnitřním prostoru a působit 
škody jak sobě, tak přístroji. Například pokud se zaseknou na nevhodném místě, nemusí 
jít otevřít šuplík s disky.  
U karuselových měničů s vertikální CD mechanikou je problém uchycení disků vyřešen a 
špinění spadem prachu je částečně omezeno.  
Většina prachu a špíny se však stejně na optiku dostává působením elektrostatického 
náboje, který pevné částečky rozptýlené ve vzduchu přitahuje a dále prouděním vzduchu 
vyvolaného rychle se otáčejícím diskem, v neposlední řadě také prostým ulpíváním 
přilnavých příměsí vzduchu.  
Dehet obsažený v cigaretovém kouři nebo kuchyňské výpary se nejen snadno přilepí na 
optiku CD přehrávače, ale na této vrstvě se snadněji uchytne i prach. Zakrývání optiky 
diskem proto otázku zašpinění snímací optiky řeší pouze částečně. 

 

Rád bych si pořídil digitální satelitní přijímač. Tento přijímač má výstup RGB 
konektorem scart, ale můj televizor má pouze jeden vstup scart, a ten je již 
obsazen kabelem z DVD přehrávače. Neviděl jsem zatím televizor s více 
konektory scart, jak tedy mám vyřešit propojení, aniž bych musel neustále 
vytahovat a zastrkávat konektory? Pochopitelně nechci ustoupit z kvality, 
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kterou poskytuje zapojení RGB. 
Ideální propojení je pomocí scart rozdvojky buď s přepínačem, nebo bez. V obou 
případech jde o plné propojení RGB.  
Další variantou je propojení satelitního přijímače do DVD přehrávače konektory scart. 
DVD přehrávač, pokud není vybaven dvěma konektory scart, je pak nutno propojit s TV 
jinak, např. S-VHS.  
Pokud vyberete druhou alternativu, musí být při sledování satelitního přijímače v provozu 
i DVD přehrávač. První varianta je proto opravdu ideální.  
Na závěr: televizorů s více konektory Scart je na našem trhu celá řada. 

 

Před časem jsem zakoupil předzesilovač Denon PRA 1500 a nyní mám 
následující problém. Jak zapojit dekodér Dolby Surround Pro-Logic, když zbývá 
volný vstup pouze pro tuner? Ostatní mám již obsazeny. 
Při běžném propojení je dekodér zařazován mezi předzesilovač a zesilovač. Ve vašem 
konkrétním případě jste bohužel neuvedl značku a typ zesilovače, předpokládám však, že 
jde o výrobek stejné firmy, tedy Denon. Problém tkví v tom, že předzesilovač Denon PRA 
1500 byl vybaven kvalitnějším, tedy symetrickým výstupem. Zesilovač je pravděpodobně 
tímto vstupem opatřen také. Podle mého názoru neexistuje dekodér dostupný v ČR, 
který by měl vstupy a výstupy tohoto typu. Propojení symetrických výstupů s 
nesymetrickými vstupy není možné uskutečnit zakoupením nějaké šňůry. Snadná a 
jednoduchá úprava Vašeho zapojení bohužel neexistuje. 

 

Můžete mi poradit, čím to je, že při poslechu magnetofonu na sluchátka proniká 
do zvuku signál TV nebo rádia? Vše je připojeno do zesilovače Yamaha DSP-
A592, který je v tu chvíli vypnutý. 
Problém spočívá v tom, že ve většině přístrojů střední třídy se pro volbu a přepínání 
vstupů používají tzv. multiplexery na bázi CMOS přepínačů. Jedná se o integrované 
obvody, které se vyznačují tím, že při vypnutém napájení jsou průchozí všemi směry. 
Dojde tedy k propojení všech vstupů se všemi výstupy v daném pouzdře integrovaného 
obvodu. Přeslechy jsou proto naprosto jednoznačným důsledkem systémového řešení. 
Doporučuji zapínat zesilovač i při poslechu na sluchátka nebo vytáhnout propojovací 
kabely z magnetofonu. 

 

Poškozuje téměř maximální nastavení jasu TV obrazovku a snižuje se tak její 
životnost? Je možné, že obrazovky některých firem mají nastaven základní jas 
na podstatně vyšší úroveň a pak není nutné jej zvyšovat? Jaký je důvod 
rozdílných nastavení jasové intenzity u různých výrobců? 
Nejdříve trochu suché teorie – zvyšujeme-li jas obrazovky, zvětšuje se proud katody a 
současně se zvyšuje i teplota masky. Tím se uvolňuje více plynů uvnitř obrazovky a 
naopak se snižuje emisní schopnost katody, následkem toho je nutno dodat obrazu více 
jasu a tím zvýšit proud. To je klasická systémová kladná zpětná vazba se spirálovým 
průběhem. Pochopitelně toto zvyšování všech hodnot neprobíhá do nekonečna, ale přesto 
znamená nadměrné zatěžování a opotřebovávání obrazovky. Pro regulaci obsahu plynů 
uvnitř obrazovky jsou některé přístroje vybavovány tzv. větrováním. Uvnitř skleněné 
baňky je umístěna látka, většinou ve formě stříbrného povlaku, která uvolněné plyny 
pohlcuje chemickou cestou. Tím je emisní schopnost katody udržována na relativně 
konstantní úrovni a odpadá nutnost průběžného zvyšování jasu. Větrované obrazovky 
jsou však dražší, a tak z úsporných důvodů nejsou některé výrobky tímto systémem 
vybavovány. Pak jsou zákonitě více zatěžovány, rychleji se opotřebovávají a stárnou. Z 
tohoto pohledu jsou obavy ve vašem popisu oprávněné, na druhou stranu je však nutno 
konstatovat, že účinnost dnešních obrazovek oproti starším typům se podstatně zvýšila. 
Jedním z důvodů je i fakt, že stínítka obrazovek jsou opatřena vrstvou luminoforu s 
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mnohem vyšším jasem. K běžnému provozu pak stačí mnohem menší proudy katody, 
čímž se obecně zvýší životnost obrazovek. Proto výše popsané změny nejsou tak 
dramatické a jejich vliv na výdrž obrazovek je relativní. Poučka o vhodnosti značné 
jasové rezervy platila jednoznačně u starších televizorů. U současných typů je situace 
mnohem složitější a nastavení jasu je výsledkem mnoha nastavení různých mnohdy 
automatických funkcí (teplota chromatičnosti, kontrast atd.) a nutnost velké rezervy již 
rozhodně jednoznačně neplatí.  
Nastavená jasová úroveň se může lišit nejen u jednotlivých firem, ale dokonce i u 
jednotlivých typů a kusů jedné značky. Hlavní příčinou těchto odlišností je především 
konstrukční řešení a nastavení přístrojů v továrně. Je však nutno si uvědomit, že většina 
výrobků stárne nejen fyzicky, ale současně i morálně. Mnohé přístroje tak jsou 
vyřazovány z používání mnohem dříve, než přestanou prakticky fungovat, neboť jejich 
majitel si zakoupí přístroj novější, funkčnější a více vyhovující zvyšujícím se potřebám a 
nárokům. Ekologové možná úpí, ale je to tak. Proto je vhodné udržovat určitou 
rovnováhu mezi oběma typy stárnutí a nepožadovat od přístrojů dlouhodobou životnost, 
kterou stejně nevyužijeme a za níž bychom pouze zaplatili přemrštěné částky. Ne 
nadarmo se tomuto typu elektrických přístrojů říká "spotřební" elektronika. 

 

Nedávno jsem si koupil minidisk Denon DMD-1600, ale v posledním čase mě 
znepokojuje to, že nekteré média načítá při přeskakování po skladbách strašně 
dlouho, přčemž jde MD na něm nahrané. Nekdy sa dokonce ozve zapraskání a 
na dipleji sa zobrazí Disc Err R. nebo UTOC Err R. Přístroj je dovezený ze SRN, a 
ČS manuál pochopitelně nemám. Pro úplnost dodávam, že konkrétně se to stává 
u 2 ks Panasonic AY-MD74D. 
Pokud k potížím ve čtení dochází pouze u těchto dvou kusů minidisků, pak je evidentně 
chyba v médiu. Zvláště když přístroj hlásí závady ve čtení záznamu a "obsahu" disku, 
tedy Table Of Contents. Buď je zápisová vrstva náhodně opravdu vadná, nebo pouze 
nevyhovuje Vašemu konkrétnímu přístroji. Vlastnosti obou jsou pochopitelně určovány 
normou, ale je možné, že při určité mezní výchylce nastavení obou spolupracujících 
veličin může dojít k problémům.  
Nejjednodušším řešením je tyto dva kusy disků nepoužívat. Současně Vám doporučuji 
vytipovat si značku a typ minidisků, u kterých je provoz nejrychlejší a nejbezpečnější, a 
kupovat pouze tento nejvíce vyhovující výrobek. Pokud by se závada později vyskytovala 
i na více discích různých značek, pak teprve bude čas na zoufalství. 

 

Je možno disky CD-RW dohrávat i po nahrání poloviny kapacity disku, nebo je 
nutné disk opět přemazat a nahrát celý? Kolikrát je možno tyto disky nahrát, 
aniž by došlo ke ztrátě kvality? Když budu nahrávat disk s CD textem, nahraje 
se i ten? 
U nahrávání na CD-RW je nutno si uvědomit dvě fáze nahrávání. Vlastní nahrávka a 
vytvoření TOC umožňuje přehrávání tohoto disku na CD rekordéru, na kterém byl 
vytvořen. Na tento disk v této fázi nahrávání můžete volně a postupně dohrávat 
jednotlivé skladby i na několik pokračování. Pokud však budete chtít tuto nahrávku 
přehrávat na jiných strojích, označených symbolem CD-RW, je nutno nejdříve disk 
"finalizovat" a pak již nelze pokračovat v doplňování obsahu. Disk je, obrazně řečeno, 
uzavřen a v tomto stavu jej již nelze doplňovat. Když jej chcete doplnit, je nutno jej 
přemazat a nahrát znovu včetně nových skladeb.  
Množství opakovaných nahrání je deklarováno v minimálním počtu tisíc cyklů, s důrazem 
na slovo minimální.  
Nahrávka disku s CD textem je problematičtější, základním předpokladem je, aby jej 
player byl schopen číst. I pokud je splněna tato podmínka, není prozatím zcela zajištěno 
úspěšné překopírování informací o CD textu na další disk, alespoň ne stoprocentně ve 
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všech případech. 
 

Vyměnil jsem aparatůru Technics SA-EX 100 a sloupové reprosoustavy Jamo 
Studio-180 za receiver Yamaha RX-V393 a sloupové reprosoustavy Tannoy 
Mercury m3. Zvuk sa velmi zlepšil, ale stále mám pocit, jakoby se basy výrazně 
nezměnili. Je závada v CD přehrávači, tapedecku (obojí Technics), nebo v 
kabelovém připojení? Signálové používam ty, co byli originál k přístrojům, a 
reproduktorové zn.Jamo. Jaký je váš názor a co by jste v mém případě 
doporučili nebo vyměnili? 
U minulé sestavy uvádíte slévání a dunění basové složky – i za předpokladu, že u nové 
sestavy je bas při reprodukci lépe kontrolován, může vzniknout subjektivní dojem 
nevhodného zastoupení nižších kmitočtů. Pokud nepřipustíme možnost subjektivně 
vnímaného rozporu mezi očekávanou změnou a doposud poslouchaným zvukem, je 
nutno hledat závadu v řetězci.  
Obecně vzato, zvuk určuje vždy nejslabší článek celého reprodukčního řetězce. Na Vašem 
místě bych začal hledáním tohoto místa. Dle Vašeho popisu je jím v tuto chvíli zcela 
bezpečně signálové propojení. Výrobci dodávají ke komponentům kabelové propojení 
typu "tkanička", které je použitelné pouze pro zjištění funkčnosti, že přístroj hraje. Pro 
upřesnění, jak hraje, a následný kvalitní poslech musíte tuto tenkou šňůrku nutně 
zaměnit za kvalitnější propojení. Myslím, že budete velmi překvapen změnou k lepšímu 
již po investici cca pěti set či jednoho tisíce korun na pár kabelů délky 0,5 m.  
Stejně podstatné je i poctivé propojení silové, tedy k reproduktorům. Základní údaj o 
svých dosavadních kabelech jste neuvedl, podstatný je průřez vodiče. Jejich vhodnost se 
odvíjí od potřebné délky a konstrukce jednotlivých typů. To je však více povídání. 
Budete-li chtít, můžeme Vám zaslat další informační materiál.  
Pokud Vám nebude zvuk vyhovovat ani po těchto úpravách, je nutno se zamyslet nad 
umístěním reprosoustav. Jejich polohováním nebo umístěním do rohů či ke stěnám lze 
docílit zvýraznění basové složky a naopak. Teprve po dostatečně dlouhém 
experimentování s těmito proměnnými faktory by jste měl přikročil k další obměně 
komponentů.  
Obměnou CD a Decku za zvukově přívětivější značky docílíte značných úspěchů. 

 

Mají CD nosiče nějakou životnost? Nejedná se mi o mechanické poškození, ale 
spíše o stárnutí materiálu, ze kterého je CD vyrobeno. Mění se nějak odrazivost 
aktivní vrstvy či průchodnost ochranné vrstvy? Bude hrát cédéčko po deseti 
letech stejně jako nové? 
Pochopitelně že nic netrvá věčně.  
Současně je však evidentní, že dříve prorokovaná krátká životnost některých CD disků, 
zdůvodňovaná nekvalitním potiskem a jeho naleptávajícím vlivem na odrazivou vrstvu, se 
nepotvrdila. Laboratorně simulovat poškození dlouhodobým používáním a namáháním lze 
velmi snadno. Naopak napodobit samotné stárnutí a zrychlit čas, je velmi problematické. 
Prozatím jsem neslyšel o žádném zachovalém, mechanicky nepoškozeném disku, který 
by byl znehodnocen pouhým působením času. Každý, kdo něco takového pozoroval, si 
dříve nebo později uvědomil, že na vině je slábnoucí nebo zašpiněná optika jeho CD 
přehrávače, nikoli médium samo. Způsobem výroby nelze ani předpokládat žádný posun 
v kvalitě. Záznam je ražen matricí do kvalitního pevného materiálu a překryt průsvitnou 
vrstvou. V případě vypalovaných CD je situace systémově jiná. Zde je určitý stav tepelně 
opracovatelné hmoty změněn působením vysoké teploty paprsku laseru a teoreticky je 
možné předpokládat výskyt určitých změn na výsledném produktu. Ovšem pouze za 
extrémních podmínek skladování, užití, případně v kombinaci s delším časovým úsekem. 
Debatovat u tohoto kopírovaného, tj. podstatně levnějšího média, o tom, zda vydrží 150, 
nebo pouze 100 let, mi nepřipadá smysluplné. Stručně řečeno, prozatím nikdo nestanovil 
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a nedokázal omezenou životnost CD disků. 
 

Je možno připojit mono televizor a mono video k receiveru s prostorovým 
zvukem Dolby Pro-Logic a vytvořit tak prostorový zvuk domácího kina? 
Centrální i efektové reproduktory mám. 
Připojit mono televizor i video pochopitelně lze. Potíž je v tom, že pokud nebudete mít 
zdroj stereosignálu, nedocílíte prostorového zvukového efektu. Z jednoho zvukového 
kanálu nedokáže vytvořit prostorový zvuk ani pan Dolby. Existují sice AV 
receivery/zesilovače (Yamaha, Onkyo, JVC ...) vybaveny procesory DSP, jež dokáží 
simulovat prostorový zvuk i z monofonního zdroje avšak jedná se zde pouze o simulaci, 
nikoli o reálný prostorový zvuk.  
Televizní přijímač tedy může být klidně mono, pokud vás uspokojuje jeho obraz.  
Pro doplnění řetězce pro provoz prostorového zvuku Dolby Pro-Logic potřebujete však 
dokoupit stereofonní videorekordér. Jde o výhodnější variantu než naopak. 

 

Zvažuji koupi ekvalizéru pro úplnější úpravu zvuku, neboť mé reprosoustavy 
Jamo Elegance 06 v některých skladbách mírně zvýrazňují výšky. Můj AV 
receiver Sony STR-DE425 sice obsahuje tónové korekce, ale nepodařilo se mi 
vždy uspokojivě vyvážit zvuk. V jednom obchodě mne však upozornili, že 
ekvalizér lze připojit pouze k přístroji, který má přepínač Tape Monitor - můj 
receiver toto propojení nemá. V druhém obchodě mne naopak přesvědčovali, že 
vše propojit jistě půjde. Existuje jiné připojení ekvalizéru? 
Pokud Váš receiver není vybaven přepínačem Tape Monitor, Rec-Out Selector nebo 
rozpojitelnými svorkami Pre-Out, nelze ekvalizér připojit.  
Ve Vašem případě nelze signál získat a současně jej po úpravách vrátit do receiveru před 
koncové stupně tak, aby byl reprodukován. Rozdílná úroveň prezentace výšek bývá 
většinou zapříčiněna rozdílnou úrovní péče věnované původní nahrávce již při tvorbě CD 
disku, případně technickými nedostatky při pozdějším kopírování. Při zapojení ekvalizéru 
existuje možnost, že sice vše upravíte pro své ucho, ale výsledný zvuk bude více vzdálen 
původnímu i kvalitě nahranému originálu. Jde o další, a to poměrně složitou, překážku do 
signálové cesty. Pokud Vás touha po ekvalizéru v dohledné době neopustí, pak bude 
nezbytné zakoupit jiný receiver nebo zesilovač, který již bude vybaven alespoň jedním z 
výše uvedených přepínačů. 

 

Mám gramofon NC-500 (MM přenoska Ortofon OM 10) propojený signálovým 
kabelem Discovery Trident – Clearaudio do Phono předzesilovače NAD PP-1. A z 
něho vedou kabely do zesilovače Rotel RA 931. Nemám zbytečně dlouhou 
signálovou cestu? 
Propojení by bylo ukázkové a skvělé, pokud by propojovalo přístroje mnohem vyšší 
třídy.  
Ve vašem případě jdete s kanónem na lov vrabců. Problém proto není v úvahách o 
zbytečné délce signálové cesty, ale v tom, že u přístrojů nižší střední třídy 
pravděpodobně nelze vysledovat zásadní rozdíl mezi použitím externího MM-Phono 
předzesilovače a interního v zesilovači Rotel RA-931. Kvalita signálových kabelů 
pochopitelně svoji úlohu hraje, ale propojovat přenosku v hodnotě 1.200,-Kč kabely 
Clearaudio mi připadá přece jen přehnané. Zkuste propojit a poslechnout varianty i s 
obyčejnějšími kabely, s a bez předzesilovače NAD, a pokud neuslyšíte rozdíl, pak záleží 
jen na Vás, zda vyměníte propojení a předzesilovač, nebo gramofon a zesilovač (a 
pravděpodobně i reprosoustavy). 

 

Chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi nahrávacími systémy VPS a ShowView. 
Zda oba pracují stejně (tj. přesné zapnutí nahrávání na začátku pořadu a přesné 
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vypnutí na konci pořadu). A dále, zda existuje nahrávací systém, který 
automaticky při záznamu vynechá reklamní a programové bloky a nahraje film 
bez nich. 
Rozdíl mezi oběma systémy je značný.  
VPS je přímý kódový impulz dodaný do vysílaného signálu, který dá videorekordéru 
pokyn k okamžitému nahrávání na skutečném začátku programu a vypnutí po jeho 
skončení. Jde o doplněk programovacího obvodu videorekordéru, který eliminuje vliv 
zpoždění ve vysílání. Tento signál je vždy vyslán až ve chvíli, kdy naprogramované 
vysílání skutečně začíná a končí (bez ohledu na délku a počet reklam). Z českých TV 
stanic vysílá kód VPS ČT1, ČT2 a Nova (Nova prozatím však pouze interně, tedy 
nevřejně). 
Obvod ShowView pouze ulehčuje programování – spočívá v zadání číselné kombinace 
obsahující všechny informace potřebné k nahrávání. Tyto údaje se však shodují s 
předpokládanými časy uveřejněnými v TV programu a stejně, jako "ruční" nastavení 
neberou zřetel na programové posuny vlivem reklam, proto neplatí Váš předpoklad 
stejné přesnosti.  
Žádný systém oznamující reklamní a programový vstup do filmu k dispozici není. A i 
kdyby byl, žádná televizní společnost odkázaná na příjem z reklamy by jej při vysílání 
nepoužívala, protože by pravděpodobně okamžitě poklesl zájem firem o vysílání reklamy 
na tomto kanále. Každý inzerent vítá, když jeho reklamní spot máte zaznamenán na 
videu a zhlédnete jej, třeba i zrychleně, několikrát. Je to vlastně nejlevnější opakovaná 
reklama. Proto se nikdo do vymýšlení tohoto systému nebude ani pouštět. VPS je sice 
technicky schopno reklamu "vystřihnout", ale z výše uvedených důvodů tuto možnost 
vysílací stanice nevyužívají (k naší škodě). Některé typy videorekordérů jsou však 
schopny rozeznat reklamní znělku podle přítomnosti či absence loga televizní stanice v 
obraze. Reklamní spoty jsou totiž vysílány bez tohoto loga. Videorekordér je pak schopen 
reagovat na změnu ve složení obrazu, zastavit a opětovně spustit nahrávání. 

 

Měl bych poněkud specifické dva dotazy. 
1.Lze depolarizační signál z testovacího CD nahrát na kazetu a použít tento 
signál k demagnetizaci magnetofonových hlav? 
2. Je možno zahořovací signál (z téhož testovacího CD) nahrát na kazetu a 
zahořovat reproduktory v automobilu? Díky 
1. Pro demagnetizaci magnetofonových hlav je vhodnější použít demagnetizérů, 
například z naší nabídky AV kosmetiky. 
2. Přenos těchto extrémních kmitočtů na kazetu není možný v dostatečné kvalitě a 
úplnosti. Použití záznamu proto není tak účinné a ztrácí smysl. Doporučujeme tedy pro 
tento účel zapojit autorádio s CD přehrávačem. 

 

Prosím o radu, jak propojit dvě videa s televizí tak, aby bez opakovaného 
propojování scartů v rozdvojkách hrála obě přes AV vstup. Nemusí hrát 
současně, ale tak, abych nemusel neustále přehazovat propojení. Chci ale, aby 
bylo možno oboustranně nahrávat na obě videa. 
Existují dvě skupiny konektorů scart pro propojování signálových cest, bez přepínače a s 
přepínačem. První skupina bez přepínače je zastoupena konektorem "scart pro TV" – ten 
propojuje pouze videovstup do TV. Dále jde o "scart pro videopřehrávač" – ten propojuje 
pouze přehrávání do druhého videa a z něj, pokud je zapnuté, lze vést signál do TV. Třetí 
možností této první skupiny je "scart pro videorekordér" s propojením tak, že je možno 
na toto video nahrávat z druhého videa a současně i přehrávat na TV. V druhé skupině je 
scart s přepínačem, pomocí něhož lze nahrávat z jednoho videa na druhé a po přepnutí 
přepínače i opačně, a tento signál sledovat na televizi. To je varianta, kterou potřebujete. 
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Jsem spokojeným majitelem DVD přehrávače pouze s logem AC-3 (Dolby Digital 
a začíná mně trápit otázka, co nastane za předpokladu, že se systém DTS 
mohutněji prosadí v celosvětovém měřítku? Je můj přehrávač schopen signál z 
disku přečíst a poslat ho na digitální výstup pro externí dekodér? 
Nemáme pro Vás dobrou zprávu. Váš DVD přehrávač není schopen tento signál zpracovat 
ani do té míry, že předá jeho dekódování externímu převodníku via Digital Stream Out. 
Modely mající výstup DTS již toto umožňují. 
DTS – Digital Theater System je využíván prozatím především v USA pro záznam 
zvukové informace 5.1 a prosazuje se stále víc, díky vyšší kvalitě zvuku, než jakou 
poskytují systémy AC-3 nebo MPEG2. Jeho nespornou výhodou je fakt, že využívá menší 
stupeň komprese signálu 

 


