
Z DEPOZITÁŘE ŽELECHOVICKÉHO MUZEA

Sluchátková bezdrátová souprava pro učebny SBS-125
(ze ZŠ a MŠ Žerotín)

Ve sbírkovém fondu Vesnického muzea Želechovice, které se zabývá historií obcí Želechovic, Uničova

a přilehlého regionu, se nachází školní pomůcka darovaná k výstavním účelům Základní školou a mateřskou

školou Žerotín. Jedná se o sluchátkovou bezdrátovou soupravu pro učebny SBS-125 vyrobenou v 70. letech 20.

stol. státním výrobním družstvem Mechanika Teplice na adrese Leninova 50, Teplice. V období svého používání

přinášela nové řešení přenosu nízkofrekvenčního signálu mezi zdrojem (např. magnetofonem, gramofonem,

radiopřijímačem) a jednotlivými 12 ks bezdrátových sluchátek typu SB-5. Nahradila tak dosud používané

rozvody pomocí pevných či přenosných kabelů včetně celé řady konektorových vidlic a zásuvek vazbou mezi

indukční smyčkou a jednotlivými sluchátky. Použitím takové soupravy se celý systém přenosu signálu

zjednodušil a skutečnost, že jednotliví žáci v roli posluchačů nebyli vázáni elektrickým přívodem a mohli se

volně pohybovat po učebně společně s možností individuální regulace hlasitosti, představovala značné zlepšení

učebního procesu.

Mechanika Teplice vyrobila školní pomůcku chráněnou čsl. vzorem č. 5231, jež v letech svého

používání byla nejdokonalejším a pro školní účely nejvhodnějším řešením přenosu signálu. Kolem učebny byly

umístěny pod podlahovými lištami či na stěně asi tři závity silnějšího vodiče (vhodně propojená trojlinka),

připojené k magnetofonu nebo zesilovači místo reproduktoru. Nízkofrekvenční elektromagnetické pole, které

vzniklo uvnitř prostoru ohraničeného smyčkou postačovalo k přenosu zvuku do speciálních sluchátek,

vybavených vestavěným miniaturním tranzistorovým zesilovačem napájeným z akumulátorku. Sluchátková

souprava tak tvořila základ jazykových laboratoří používaných zejména na vyšších stupních škol. Dobíjení

sluchátek se provádělo na dobíječce pouhým zaklesnutím sluchátek do háčku dobíječky, přičemž na polaritě

připojení nezáleželo. Doba nabíjení zcela vybitých sluchátek činila 16 hodin. Nabitý zdroj byl způsobilý

pracovat 50 provozních hodin. Velmi jednoduchá obsluha, která se omezovala jen na zapnutí sluchátek a

nastavení požadované hlasitosti točítkem potenciometru podporovala využití soupravy i u mladších školních

dětí.

Předmětná souprava dokládá použití na tehdejší dobu nejmodernější didaktické techniky přenášející

zvuk ve školní praxi  i na malé vesnické škole v Žerotíně a přináší poznatky o kvalitě a efektivitě výchovně

vzdělávacího procesu v našem regionu v době rozvoje výchovy a vzdělání tehdejší socialistické společnosti.

Muzeum má k dispozici několik kusů bezdrátových sluchátek v originálním balení, propojovací šňůru pro

spojení zdroje nízkofrekvenčního signálu s indukční cívkou, originální výměnné textilní povlaky na molitanové

náušníky, záručním listem a původní návod popisující části soupravy a způsob použití.

Pozn.: použité zdroje – Tichý, Nikl, Bím: Praktikum didaktické techniky, 1978. Střížová, Sládek:

Zvuková a obrazová didaktická technika, 1972
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Bezdrátová sluchátková souprava

Bezdrátová sluchátka SB-5 a dobíječka pro 6 párů sluchátek SD-6
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