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1-technická zpráva audio technologii 

1. Ozvučení hřiště :                            

     Celý zvukový systém je koncipován tak, aby co nejlépe zajistila ozvučení stadionu. Ozvučení bude 

realizováno jako centrální. Systém ozvučení bude tvořen třemi hnízdy, dvě po třech full-range vysoko 

účinných reprosoustavách, každá reprosoustava se bude skládat ze dvou, nebo třech kusů  

reproduktorů  12“, nebo 15“(průměr kmitací cívky 4“)+ jednoho kusu středovýškového neodymový 

driveru 2“(průměr  kmitací cívky 4“) zvukovod vyústění 60 na 40 stupňů, výsledná impedance celé 

jedne reprosoustavy je 2-4 ohm, minimální příkon jednoho reproboxu je 3500W v té dané impedanci. 

Tyto dvě hnízda osazeny 6ks reprosoustavou budou umístěny symetricky na středovém velínu. Třetí 

hnízdo bude osazené 2ks reprosoustav, které budou nasměrované na boční tribunu a bude zajištovat 

co nejlepší vykrytí. Všechny reproboxy ve třech hroznech jsou nasměrovány rovnoměrně na tribuny. 

Kovové konstrukce, které budou nosným prvkem 8ks reprosoustav, budou pokoveny žárovým 

zinkováním. 

To znamená, že všechny tři hnízda osazené vysoko účinnými reprosoustavámi  potřebují k napájení 

dva kusy zesilovačů 4x4500W/2ohm, celý zvukový systém tedy bude mít minimální příkon 

38.000W/38kW, tyto zesilovač obsahuje na každém kanálu DSP procesor s obrazovkou a jde ovládat   

pomocí  PC- konektivitou USB. 

  Zesilovač  s mix. pultem a přídavným zařízením, bude umístěno na stávajícím místě kde, byly 

doposud umístěny zesilovače. 

Nové reproboxy a zesilovače budou propojeny novými silovými kabely 2x4 mm  8ks v celkové délce do 

100-200m. 

 

 

 



TECHNICKÝ POPIS 

8ks Reprosoustava, minimální záruka 60měsíců 

Minimální příkon 3500W, 

Výsledná Impedance 2-4ohm,   

citlivost SPL 106dB/W/m, 

frekvenční rozsah 35Hz-21kHz 

materiál překližka 

povrch stříkaný vertex, vodě odolný, bude umístěno celoročně venku, barva černá 

pasivní dělení  1,3kHz, 

3ks středobasový reproduktor  12“, nebo 15“ s  4“ kmitací cívkou,   

1ks neodymový driver 2“ s 4“kmitací civkou + zvukovod 60/40stupňů 

 

2ks Digitální zesilovač s DSP procesorem minimální záruka 60měsíců 

Zesilovač 4x4500/2ohm s DSP  displejem a USB portem. Možné je ovládat a upravovat parametry 

online pomocí PC po dobu připojení k síti. Každý kanál má nezávislý DSP procesing, kterým se 

nastavují jeho parametry. 

 

Odstup signál -šum  - 112dB 

Rozdíl mezi kánály >70 dB (1kHZ) 

Rychlost přeběhu 1kHz, 

8hm 
>1000 

Frekvenční průběh 20 Hz - 34 KHz , +0/-0.3 dB, 1W/8 ohm 

vstupní Impedance 20 Kohm 

USB konektor Nastavovaní pomocí PC software 

Internet vstupní konektor  Ovládání zesilovačů po eternetu 

Internet výstupní konektor 

Možnost propojení více zesilovačů a jejich ovládání po 

eternetu 

 



Chlazení Aktivní chlazení pomocí ventilátorů 

Ovládání zesilovače pomocí 

dotykové obrazovky 

Crossover, parametrický eqvalizer 8. pásmový, limiter, 

nastavování nezávisle vstupní a výstupní urovně, 

nastavení ruzné konfigurace vstupních konektorů 

  

Napětové rozmezí 180V-240VAC, 50-60Hz 

 

 1.2-Zvukové pracoviště u rozhodčích 

    Celým srdcem je digitální mixážní pult min 16.0.2. K němu je připojeno  2ks multimediální zařízení, 

které umí přehrát  CD/MP3/USB, dále 2ks digitální bezdrátový mikrofon a 2ks drátový mikrofon s 

vypínačem. Minimální záruka je 36. Měsíců. 

 

 

 

 

 

 

 


