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1. Úvod 

Tento text si klade za cíl přiblížit základy práce se zvukem studentům KALD, ale i jiným 

zájemcům z příbuzných oborů. Seznamuje čtenáře s technikou používanou v běžném 

divadelním provozu a s některými návody a strategiemi na její využití v divadelní praxi. 

Popisuje pracovní nástroje zvukového technika a designéra v širším kontextu zvukové tvorby 

a vývoje zvukové techniky. Více než přesným návodem chce být inspirací pro další výzkum a 

sebevzdělávání a snaží se zájemcům o tuto oblast z řad divadelníků pomoci zorientovat se v 

základních termínech a strategiích. 

1.1. Co je zvuk. Definice. Základní pojmy. 

Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. 

Zdrojem zvuku může být jakékoliv vibrující těleso, tj. hudební nástroje nebo hlasivky, ale také 

další objekty, jako například součásti strojů a zařízení, transformátory, motory a podobně. 

Zvuk se šíří v plynném prostředí, jako je například vzduch, v kapalinách i v pevných látkách. 

Ve vakuu se zvuk nešíří, proto se často jako zvuková izolace používají izolační dvojskla, mezi 

kterými je prostor, ze kterého byl vyčerpán vzduch. 

Rychlost zvuku se odvíjí od typu prostředí, ve kterém se šíří. My se prakticky můžeme zabývat 

jen rychlostí zvuku ve vzduchu, která je 340 m/s, ale liší se v závislosti na teplotě vzduchu. 

Může nás ovšem zajímat, že rychlost zvuku v pevných či kapalných látkách není menší, nýbrž 

několikanásobně vyšší než ve vzduchu. Například rychlost zvuku v mořské vodě je 1500 m/s a 

rychlost zvuku v hliníku, nebo ve skle dokonce 5200 m/s. 

1.1.1. Frekvence 

Frekvence vlnění se měří v Hertzech (Hz), jeho dynamický rozsah je pak uváděn v 

jednotkách decibel (dB). Lidské ucho je schopno zachytit frekvence mezi 20 Hz a 20kHz, někdy 

se uvádí dokonce rozsah 16 Hz až 20kHz. Realita je ovšem trochu jiná, většina lidí slyší 

maximálně frekvence do 16 kHz, s věkem se tato hranice posouvá ještě níže. Říká se, že za 

každých deset let věku se horní hranice sluchu snižuje zhruba o 1 kHz. Nejcitlivější je lidské 

ucho na frekvence mezi 2 a 4 kHz, což je pásmo nejdůležitější pro porozumění lidské řeči. 
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Frekvence pod 16 Hz se nazývají infrazvuk. Tyto frekvence slyšet nemůžeme, ale ke svému 

dorozumívání jej používají různá zvířata, například sloni, velryby, hroši nebo žirafy. Frekvence 

nad 20kHz se nazývají ultrazvuk. Ke komunikaci jej používají delfíni, netopýři, slyšet ho 

mohou také psi. Ultrazvuk je široce využíván – například v lékařství, v průmyslu při zjišťování 

defektů materiálu nebo k čištění (kupříkladu optických přístrojů). 

Frekvence se dříve označovala výrazem kmitočet a byla měřena v cyklech za sekundu (c/s, 

cykl/s, nebo cps). Zde čeština lépe popisuje situaci: čím menší počet kmitů (cyklů) za sekundu 

– tj. pomalejší kmitání –, tím nižší kmitočet (frekvence) a tím hlubší zvuk. 

1.1.2. Hlasitost  

Hlasitost zvuku je vždy subjektivní. Měřitelná veličina, kterou si spojujeme s vnímáním 

hlasitosti, se nazývá hladina akustického tlaku. Její jednotkou je jeden Bel, podle jména 

amerického vědce Alexandra Grahama Bella, vynálezce telefonu, gramofonu i mikrofonu. V 

praxi se používá jednotka o řád menší, tedy decibel (dB). Jako jeden decibel se také udává 

nejmenší možná změna, kterou je schopno rozlišit lidské ucho, realitě však odpovídá spíše 

hodnota 3 dB. Je důležité si uvědomit, že decibel není lineární jednotka, nýbrž logaritmická, 

lidské tělo totiž reaguje na podněty z vnějšího světa logaritmicky, nikoliv lineárně. O tomto 

pojednává tzv. Weber-Fechnerův zákon: „Vzrůstá-li intenzita podnětu řadou geometrickou, 

pak roste intenzita počitku řadou aritmetickou.“1 V praxi se tak jedná o všechny podněty, 

například vnímání času – starý člověk vnímá jeden rok subjektivně jako kratší než mladý 

člověk nebo dítě.  

Následující tabulka představuje přehled akustické intenzity (hlasitosti) různých reálných 

situacích a činností, vyjádřené v decibelech.  

Práh slyšení 0 dB 

Šustění listí 10 dB 

Šepot 30 dB 

 
1 PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2011.  
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Hlasitý hovor ze vzdálenosti 1 m 50 dB 

Ruch dopravy, silný provoz 80 dB 

Motocykl 90 dB 

Sbíječka 100 dB 

Rockový koncert 110 dB 

Práh bolesti 120 dB 

Proudový motor 130 dB 

 

Tabulka 1: Přehled akustické intenzity 

 

Hodnota 0 dB se sice považuje za práh slyšení, většinou se ale s podobnou úrovní hlasitosti 

nemáme šanci potkat; i relativní ticho v tiché místnosti před usnutím má zpravidla hodnotu 

kolem 30 dB. Za absolutním tichem je třeba vyrazit do bezodrazové komory. Bezodrazové, 

nebo někdy také označované „mrtvé“ komory jsou speciální prostory zkonstruované tak, aby 

se v nich zvukové vlny od ničeho neodrážely. Akustické úpravy jsou provedeny osazením stěn, 

stropu i podlahy místnosti soustavou jehlanů či klínů z akusticky pohltivého materiálu. 

Například komora v Orfield Laboratories v Minneapolis absorbuje údajně plných 99.99 % 

všech zvuků a hodnota hluku v ní je rovna -9.4 dBA. 
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1. Bezodrazová komora Národní meteorologické laboratoře v Paříži. Foto: JPRoche. 

1.1.3. Tóny a hluky 

Zvuky můžeme rozdělit na tóny a hluky. Tóny vznikají pravidelným kmitáním, jejich zdrojem 

jsou zpravidla hudební nástroje nebo lidský hlas. Hluky vznikají kmitáním nepravidelným, 

není možné jim přiřadit žádnou tónovou hodnotu. Vznikají nepravidelnými mechanickými 

rozruchy, například nárazem dvou těles nebo jejich třením o sebe. Hluky vnímáme jako 

šustění, bouchání, vrzání nebo praskání. 

Nesmíme opomenout také třesk. Aerodynamický třesk, nebo také akustický či sonický třesk, je 

projevem fyzikálního jevu rázové vlny. Aerodynamický třesk vzniká, například když je rychlost 

zdroje zvuku větší nebo rovna rychlosti zvuku (srovnej Dopplerův jev). Hrom, na divadle i ve 

filmu hojně užívaný zvuk, je příkladem přírodního aerodynamického třesku vytvářeného 

rychlým ohřevem a expanzí plynu ve výbojovém kanálu blesku. 
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Každému tónu lze přiřadit konkrétní frekvenci. Jak tóny, tak hluky pak mají vždy určitou 

hlasitost, odborně hladinu intenzity zvuku, kterou lze měřit v decibelech (dB). 

1.1.4. Šum 

Šum je rušivou složkou elektrického signálu tvořenou množstvím náhodných frekvencí v celém 

rozsahu slyšitelného spektra. Vzniká různým způsobem a v elektronických obvodech ho nelze 

zcela eliminovat. U elektronických přístrojů a zařízení se hodnotí tzv. odstup signálu od šumu 

(signal to noise, S/N), ten udává rozdíl úrovně užitečného signálu a úrovně zbytkového šumu 

přístroje. Čím větší odstup, tím kvalitnější zařízení. 

Existuje mnoho strategií, jak omezit úroveň šumu v záznamu. Asi nejvýrazněji se do dějin 

odstraňování šumu zapsal americký fyzik a inženýr Ray Dolby, po kterém jsou také 

pojmenovány systémy pro potlačení šumu Dolby A, B, C a S. Ray Dolby zvýraznil při záznamu 

vyšší spektrum, kde se šum projevuje nejvíce, a při přehrávání ho opět adekvátně ztlumil. 

Kritické pásmo se tak dostalo na původní úroveň, ale šum záznamového zařízení (pásu) se tím 

citelně zeslabil. Dnešní systémy pro odstraňování šumu fungují na principu frekvenční 

analýzy. Software analyzuje krátkou porci šumu a poté odstraní z nahrávky všechny identické 

frekvence. To je velká pomoc při restaurování starých nebo poškozených záznamů. Je třeba 

mít na paměti, že při odstraňování čehokoliv z nahrávky je nutná velká opatrnost, protože se 

nám může podařit vyrobit ze zašuměné nahrávky s atmosférou nahrávku sice bez šumu, ale 

digitálními artefakty cinkající nepoužitelný paskvil. 

Software pro redukci šumu: Accusonus ERA, iZotope RX, Adobe Audition CC, Waves Audio 

Cleanup, Antares SoundSoap, Zynaptic Repair Tools, WNS Noise Suppressor. 
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2. Odšumovací software RX 3 Denoiser od firmy iZotope. Foto: Vlastní.  

1.1.5. Spektrum a barva tónu 

Většina přirozených zvuků nejsou jednoduché tóny, u kterých by se dalo hovořit o jedné 

frekvenci. Kombinaci všech frekvencí, ze kterých se takový zvuk skládá, popisuje zvukové nebo 

frekvenční spektrum. 

Zvuk tvořený pravidelným kmitáním identifikujeme jako tón. Tóny o stejné výšce pocházející 

z různých zdrojů zvuku se mohou méně čí více lišit – mají jinou barvu. Tuto odlišnost určují ve 

složeném tónu šumy nebo šelesty, dále velikost amplitudy (výkmitu či rozkmitu zvukové vlny), 

ale především vyšší harmonické frekvence, alikvotní tóny. 

Alikvotní, částkový nebo vyšší harmonický tón je tón, který zní paralelně se základním tónem. 

Všechny hudební nástroje i lidský hlas zní rozdílnými alikvotními tóny, které se rozhodující 

měrou podílejí právě na barvě zvuku a jsou také důvodem, proč jsme snadno schopni od sebe 

rozeznat jednotlivé hudební nástroje. Jediným případem, kdy zní pouze tón základní, je tzv. 

sinusový tón produkovaný frekvenčním generátorem nebo syntezátorem bez použití dalších 

úprav. 
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2,5. Základní tón a prvních šest alikvotních tónů 

Známé je patrně označení flažolety, což jsou alikvotní tóny hrané na strunných nástrojích 

(např. na kytaře) při lehkém přidržení prázdné struny v polovině, čtvrtině, nebo třetině. 

Na množství a kvalitě alikvotních tónů se zásadně podílí rezonátor – ozvučnice, tj. dutina 

nebo materiál, který je díky svým vlastnostem a stavbě schopen rezonovat – kmitat – a 

generovat tak další alikvóty. Z praxe můžeme znát výrazy, kterými se popisují různé typy 

rezonátorů: ozvučná skřínka, rezonanční blána, rezonanční deska, rezonanční 

dřevo. Například u dřeva rezonují lepené materiály (překližka, laťovka) díky své nesourodosti 

hůře než masivní dřevěná deska, třeba u houslí, vyrobená z tzv. rezonančního smrku. U 

akustických hudebních nástrojů je rezonátorem převážně jejich tělo (korpus), u elektrických 

nebo elektrofonických je to de facto až reproduktor. Například tělo elektrické kytary není 

schopno dostatečně rezonovat, proto ji akusticky slyšíme velmi slabě. U lidského hlasu je tón 

generován hlasivkami a obohacován (kultivován) rezonančními dutinami především hlavy 

a hrudi. Je dobré vědět, že přepětím hlasivek u nich dochází ke ztrátě pružnosti, a tím také 

ubývá jejich schopnosti generovat vyšší harmonické. 

Můžeme obecně říci, že větší energie harmonických tónů přináší ostřejší zvuk, a naopak menší 

vede ke zvuku kulatějšímu jako třeba u dřevěných hudebních nástrojů. 

 

1.2. Zvukový design a zvuková dramaturgie 

Zvukový design můžeme nejjednodušším způsobem popsat jako organizaci zvukových 

elementů v prostoru a čase. Jedná se tedy v podstatě o kompozici. Zvukový design by nemělo 

být jen sofistikované označení pro normální ozvučení. Abychom mohli hovořit o designu, 

představujme si návrh, komplexní zpracování a navržení technického řešení zvukové 

komponenty inscenace. Samotný vznik termínu je důsledkem chvályhodné snahy o emancipaci 

technických komponent v divadle a také pokusem rozlišit běžné zvučení a technický servis od 

kreativnější práce, která se zabývá celou škálou aspektů zvuku. Termín design funguje často 

bohužel jako módní nálepka, a proto je dnes k vidění hodně zvukových designérů a zvukového 

designu, často proto, že to vypadá dobře v anotaci na představení. Aby byl hudebník nebo 

zvukový umělec či designér plnohodnotnou součástí procesu, musí mít vliv na celý jeho 

průběh, a jeho práce tudíž bude mít také charakter dramaturgický. 
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Zvukový design a zvukovou dramaturgii je těžké od sebe oddělit, tyto termíny se v 

mnohém překrývají a v praxi se navíc často automaticky používá výraz zvukový design pro 

cokoliv, co má jakoukoliv spojitost se zvukem na úrovni vyšší, než je zapnutí a vypnutí 

přehrávání hotové scénické hudby. 

K lepšímu pochopení termínu zvuková dramaturgie snad přispěje následující citát 

slovinského teatrologa Janeze Janši, který sice nemluví explicitně o zvuku, ale naznačuje různé 

dramaturgické linie přítomné v jediném díle, v našem případě divadelní inscenaci: 

„Dramaturgie je fluidní, dynamická činnost, rozptýlená v pracovním procesu – nehmotná 

aktivita par excellence. Na jedné straně je tu určitá pevná a definovaná role a více 

institucionalizovaná funkce, ale na druhé straně máte ‚rozptýlenou aktivitu‘, která se pak 

může projevit v různých prvcích konstrukce uměleckého díla tak, že je úplně integrovaná do 

pracovního procesu, metod a vztahů. Moje otázka tady je, zda můžeme v tomto smyslu ještě 

vůbec mluvit o dramaturgii. Navíc, pokud je dramaturgie činnost, která je ‚rozptýlena‘ v 

různých složkách uměleckého díla, proč nemůžeme mluvit o jiných odvětvích jako o 

‚rozptýlených‘ stejným způsobem? Proč nemůžeme říci, že choreografie je také činnost, která 

je rozptýlena v pracovním procesu, a to nikterak omezeně? Proč nemůžeme říci, že 

performance, tanec, herectví, jakýkoliv žánr nebo disciplína, o které mluvíme – spolu se 

všemi svými podmínkami a mediátory – tvoří určitou aktivitu, která se stává ‚rozptýlenou‘?“2 

Můžeme říci, že dramaturgie jako způsob myšlení o tvorbě na divadle připravuje na základě 

znalosti všech pramenů a analýzy možná východiska k práci na inscenaci, k interpretaci 

dramatického díla. Během tvorby inscenace působí dramaturgie jako zpětná vazba pro režii. V 

souhrnu je dramaturgie tvůrčím partnerem všech tvůrčích profesí, které se na přípravě a 

vzniku inscenace podílejí. V tomto smyslu se jedná o celkovou koncepci od volby zvukového 

materiálu k jeho realizaci a posouzení všeho, co tato rozhodnutí mohou přinést – tedy 

hovoříme nejen o interakci jednotlivých komponent divadelního výrazu, ale také o 

vzájemném působení materiálu uvnitř každé z nich. 

 
2 JANŠA, Janez. Self-interview. In: Maska: The Performing Arts Journal, vol. 16. Ljubljana: Maska 

Institute for Publishing, Production and Education, 2014.     
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Zvukový design může mít i charakter redukce, a to i zcela radikální – například rozhodnutí 

nepoužít žádný přidaný zvuk bude také jistým druhem designu. Zde nemůžeme nevzpomenout 

amerického skladatele Johna Cage (1912–1992), který svou skladbou 4’33’ tematizoval ticho, 

respektive nemožnost ho dosáhnout, když nechal v roce 1952 Davida Tudora zavřít víko klavíru 

a podle notového zápisu nezahrát po stanovenou dobu ani jediný tón. Cage tak vtáhl do hry 

veškeré ruchy okolí, které se po dobu trvání skladby stávaly jediným slyšitelným zvukovým 

materiálem, a především pak poukázal na to, že neexistuje ani ticho, ani hranice mezi 

hudebními a nehudebními zvuky. Odmítl hierarchický pořádek a prosazoval rovnoprávnost 

všech úmyslně, nebo neúmyslně vyluzovaných zvuků a hluků. 

Cagův přiklad nám může napomoci vnímat zvukový svět divadelní inscenace v celé jeho šíři a 

neomezovat ho pouze na vstupy technické povahy. Vše, včetně kroků herců, jejich odchody a 

příchody, manipulace s objekty a technikou, může být součástí zvukového designu, a jako 

takové může být zvýrazněno, či potlačeno, nikdy však ignorováno. Jen těžko lze přecenit 

význam Johna Cage pro moderní hudbu, zvukové experimenty a performance druhé poloviny 

20. století i pro současnost. Můžeme parafrázovat známý slogan a říci, že pokud by John Cage 

neexistoval, museli bychom si ho vymyslet. Otázkou ovšem je, zda bychom to dokázali. 

 

3. John Milton Cage (1912–1992). Foto: Rob Bogaerts / Anefo. 

„Cage nazýval svoji hudbu ‚divadlem‘, neboť ji nechápal jako pouze zvukový jev, ale bral ji 

jako aktivitu v nejširším slova smyslu. Hudební produkce mu byla zároveň představením. 

Šlo mu o rozboření pomyslných stěn, do nichž se hudba uzavírala – ve skutečnosti marně, 

protože všude se objevuje nějaké rušení. Ani sebedokonalejší nahrávku nemůžeme nikdy 

vyslechnout v úplném klidu. A jestliže pro Cage byla vzorem příroda, pak ‚divadlo připomíná 



 

18 

 

přírodu mnohem více než hudba. Máme přece oči stejně jako uši – záleží jen na nás, zda je 

budeme používat‘.“3  

Důležitým prvkem zvukového designu je vztah přehrávaného zvuku k ostatním zvukům na 

jevišti, případně interakce s dalšími zvukovými zdroji, například hudebníky či zpěváky. 

Výsledný zvukový obraz je součtem všech zvukových zdrojů. Jeviště lze přizvučit mikrofony 

nebo snímači (kontaktními mikrofony) a všechny živé zvukové vstupy dále procesovat. Zvukem 

z jeviště lze také spouštět (triggerovat) zvukové vzorky ze sampleru nebo počítačového 

programu. S nahranou hudbou se dá během představení nakládat jako s polotovarem a 

konečný hudební a zvukový materiál skládat až v reálném čase mixáží, která pružněji reaguje 

na dění na jevišti a nechává velký prostor pro improvizaci. Zvukový designér může kreativně 

kombinovat hudbu živou a pouštěnou ze záznamu, může volit a navrhovat různé způsoby 

přehrávání zvukových záznamů, zvučení živých hudebních výstupů na jevišti, použití ruchů a 

speciálních efektů, může navrhovat rozmístění reproduktorů v prostoru a realizovat další 

zvukové úpravy. Může také volit hudební a zvukový materiál s ohledem na téma inscenace a 

přímo uvnitř zvukové složky realizovat další z dramaturgických linií a od prostého zvučení se 

přes zvukový design dostat až ke specifickému druhu narace, realizované zvukovými 

prostředky. 

Můžeme proto konstatovat, že všechny zvuky, ať už záměrné, či náhodné, které slyšíme v 

divadelní inscenaci (site-specific projektu, performance), tedy hlasový projev herce, zvukové 

efekty, ruchy, hudba a ticho, patří do zvukové komponenty divadelního výrazu. 

 
3 ŠTASTNÝ, Jaroslav. John Cage Usměvavý Frankenstein?. In: Živá hudba 1. Praha: NAMU, 2011.  
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4. Ukázka notace Vesperale Romanum Cum Cantum Gregoriano Paříž, 1924. Foto: Vlastní.   
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2. Hudební a zvuková dramaturgie 

Následující text je sestavou informačních bodů s otázkami, které můžeme potkat během 

analýzy pramenů a hledání východiska k inscenování, interpretaci. Je dobré se naučit zacházet 

s jednotlivými prvky, s jejichž pomocí můžeme na divadle stavět zvukovou architekturu. Výčet 

možností není nikterak uzavřen a rovněž neznamená, že v každé „dobré“ inscenaci musí být 

povinně beze zbytku naplněn. 

Jednotné návody pro dramaturgii zvukového plánu, či zvukový design až na pár jednoduchých 

situací v podstatě neexistují a ani existovat nemohou. Na divadle je potřeba vidět a slyšet věci 

v souvislostech a v reálném čase. Tvorba zvukového plánu nebo designu je kompozicí jednoho 

dílčího celku v rámci celkové kompozice inscenace. 

 

5. J. S. Bach: Braniborský koncert č. 2, rok 1718. Foto: Vlastní.  
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2.1. Role hudby/zvuku v divadelní inscenaci/scénickém projektu 

2.1.1. Základní komunikační prostředek jevištní/dramatické postavy 

dále jen postava 

2.1.2. Řeč jako základní komunikační prostředek 

Vedle běžného jazyka můžeme využívat systém jiného jazyka zvukové povahy. Postava 

může také komunikovat třeba pouze pohybem nebo světlem a samozřejmě kombinací všech tří 

prostředků. Jazyk může být velmi různý, včetně dialektů, či může jít o jazyk reálně 

neexistující, který pracuje s artikulačními a zvukovými konvencemi, jejich křížením, bořením 

atd. 

Základními otázkami je, zda pracujeme s loutkou, objektem nebo živým hercem a jaké jsou 

jejich výrazové možnosti, herecké schopnosti a celkový interpretační potenciál. U loutky či 

objektu hrají při rozhodování a pak hlavně při samotné animaci, pohybové vlastnosti zásadní 

roli. 

Řeč – jevištní mluva – může být stylizovaná, výrazně expresivní, deklamovaná, komponovaná 

do voicebandů nebo zcela přirozená, civilní. Někdy bude míra civilnosti vyžadovat ozvučení, 

například v případě velkého prostoru nebo potřeby ztvárnit vnitřní hlas. To je už otázka 

realizace zvukového materiálu, a ta přináší další výrazové možnosti, ale také možné významové 

posuny a samozřejmě i technické komplikace. 

2.1.3. Zpěv bez textu 

Tento způsob komunikace využívá jednotlivé vokály, konsonanty nebo brumendo. Lidský 

hlas je nejpřirozenější zvukový zdroj, nebo můžeme říci – hudební nástroj. Dokáže sdělit velmi 

jemné výrazové nuance. Jak víme, hlas každého člověka je originál, pokud není oklestěn, tedy 

téměř zničen špatnou hlasovou technikou. Každý vokál (samohláska) a konsonant 

(souhláska) má díky jinému místu tvorby v hlasovém ústrojí svůj charakter, výraz, a je tak 

schopen nést význam. Díky práci s rezonancí, artikulací a hudební intonací můžeme charakter 

zvuku proměňovat. Chování lidského hlasu při zpěvu bez textu může být někdy blíže 

charakteru či jednání postavy než zpěv de facto zatížený textem.  
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2.1.4. Zpěv s textem 

Zde pracujeme se zvukem a významem textu v interakci s hudební intonací slov a napětím mezi 

rytmem hudby a slov. Nehledě na napětí mezi textem a harmonií a instrumentací eventuálního 

hudebního nebo zvukového doprovodu.  

Oba tyto způsoby komunikačního prostředku dramatické postavy mohou být á capella, nebo 

s doprovodem. Verze á capella, tedy bez doprovodu, klade většinou větší nároky na herce. 

Herec s tzv. pěveckou inteligencí a zvládnutou hlasovou technikou dokáže na jevišti obstát bez 

často nadužívané instrumentální ambaláže. Využití sólového hlasu může mít silný výraz, a nést 

tak význam i při nízké dynamice. A to především tam, kde by mohutnost zvuku působila 

pateticky, bombasticky nebo komicky. 

Zpěv s doprovodem přináší herci jistotu a další možnosti výrazu. Doprovod může pracovat s 

tóny, šumy atd. Podle hustoty zvukové faktury se odvíjí i eventuální nutnost dozvučení hlasu. 

Kombinace á capella a doprovodu, ať už v rámci jedné skladby, nebo většího celku, má pak 

díky kontrastu mezi sólem a tutti zvukem další výrazový a významový potenciál. 

Otázka, zda zpěv či doprovod traktovat akusticky, nebo reprodukovaně, viz kapitola Realizace. 

2.1.5. Hudba 

Instrumentální hudba jako komunikační prostředek postavy bude pracovat tvarováním motivů 

a změnou instrumentace. Může se jednat buď o velmi detailní kompoziční práci s 

motivem, kdy bude autor hudby v běžném kontaktu s přípravou inscenace, nebo o částečnou 

improvizaci, která vyžaduje autorovu velmi častou účast na zkouškách. Práce s motivem je 

jeden ze základních instrumentů jak pro hudební improvizaci, tak kompozici vůbec. 

Samozřejmě se nabízí možnost využít hudební nástroj jako součást děje, scénografie, nebo jako 

výtvarný artefakt. 

Slovo nese význam, jeho interpretace přináší díky proměnlivosti výrazu široký rejstřík 

významových nuancí. Stejně tak v hudbě je jeden motiv schopen nést konkrétní emocionální 

„význam“ a v proměnách barev, harmonií, tónin a instrumentace přinášet velkou škálu nuancí, 

sice oproti slovu významově méně konkrétních a nedokonalých, ale právě proto výrazově i 

významově svobodnějších. 
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Tón jako vrcholná kultivace zvuku může nést jemnost, něhu i velmi drsnou expresivitu, ale je 

už vrcholnou kultivací zvukového jazyka, proto může působit příliš stylizovaně, uměle, 

nedostatečně. Kompozice hluků, třesků, šumů nebo vrzání proto může být v daném kontextu 

výhodnějším materiálem pro komunikační jazyk dramatické postavy. 

 

2.2. Průvodce jevištní/dramatické postavy, situace 

Dále jen postava, situace 

2.2.1. Příznačný motiv 

Tento kompoziční princip známe z literatury i z hudby, například Idée fixe ve Fantastické 

symfonii op. 14 Hectora Berlioze nebo leitmotiv v rámci Gesamtkunstwerku Richarda 

Wagnera. Příznačný motiv určuje základní charakterový rys postavy, může se stát jejím 

zosobněním. V rámci inscenace může a nemusí mít každá postava svůj jedinečný motiv. 

Zároveň to samozřejmě neznamená, že vždy s výstupem nebo zmínkou o té či oné postavě 

uslyšíme vždy totéž. Proměnou instrumentace a nedestruktivní prací s motivem lze provázet 

inscenací podle charakteru jejího jednání, podle té či oné situace. 

V ostatním zvukovém materiálu, jako jsou ruchy, třesky, šumy, hluky nebo celé 

atmosféry (množiny ruchů), nemusí být proměna příznačného motivu díky jeho primární 

zvukové podobě a momentálním technickým možnostem tak snadná jako proměna v hudbě. 

Editací tohoto materiálu často získáme uměle znějící zvuky, které nemusí v daném konceptu 

působit realisticky/uvěřitelně. Zde je třeba říci, že důležitější je to, co působí uvěřitelně na 

divadle, nikoli v reálu. Nicméně práce například s atmosférami parku nebo ulice v rámci 

různých časů dne a ročních období může být velmi inspirujícím výrazovým materiálem jak v 

tradičním divadelním prostoru, tak v konkrétním prostoru site-specific projektu. 

Důležité bude základní uchopení postavy. V jakém faktickém a výrazovém kontextu se postava 

nalézá a kam ji chceme výrazově/významově posunout. 
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2.2.2. Vnitřní psychologie postavy 

Emocionální stav postavy můžeme sdělovat přes různý zvukový materiál. Hudba se pro to zdá 

být ideální, ale požadovaného výsledku lze snadno dosáhnout také ruchy nebo atmosférami. 

Použijeme-li v dané situaci ruch nebo atmosféru zcela mimo reálný stav dění, budeme ho 

přisuzovat stavu postavy – například skřípot brzd vlaku v místnosti, kdy je blízkost vlaku nebo 

vzpomínka vyloučena. V takovém případě velmi záleží na kontextu. 

Hudební materiál bude v této roli, na rozdíl od příznačného motivu, tematicky svobodný. 

Samozřejmě se nabízí možnost sloučit příznačný motiv s vnitřní psychologií postavy. 

Vzniká zde možnost pracovat se zvukem ve vztahu k postavě, podobně jako se pracuje se 

světlem – různé úhly nasvícení přinášejí různé tvary, jiný výraz nebo další odstíny významu. 

Synonymum vnímejme jako základní prvek exprese, nikoli pouze jako obohacení nebo pouhou 

změnu bez významu. Zvuk je významotvorný a nemusíme pracovat na divadle pouze s 

významem slova, gesta, pohybu apod. 

2.2.3. Celková atmosféra/charakter jevištní/dramatické situace 

Dále jen situace 

V této roli jde více o emocionální náboj jevištní/dramatické situace, nikoli pouze o popis 

prostředí, i když to od sebe zcela oddělit nelze. Hudbou docílíme například napětí, smutku 

nebo radosti velmi snadno. Stejně tak můžeme pracovat s dalším zvukovým materiálem; 

například déšť může fungovat jako očista, zpěv ptáků jako radost apod. Tím může, ale nemusí, 

dojít k propojení s popisem prostředí. Jsme třeba v místnosti a slyšíme zpěv ptáků a šumění 

listí ve zvukovém detailu a intenzitě, která neodpovídá realitě. Aby vše nevypadalo jako chyba 

zvukaře, bude záležet opět na kontextu a realizaci zvuku – načasování v akci/textu, využití 

funkce fade in, směrování zvuku. Lze také propojovat předchozí role zvuku v jedno sdělení. 

Také je možné pracovat v inscenaci pouze s rolí celkové atmosféry situace. Ostatní 

komponenty divadelního výrazu tak dostanou víc prostoru a jejich interakce může přinést 

silnější, přesnější výraz než přehuštěná partitura prostředků divadelního výrazu. 

Nebezpečí zvukově chudé inscenace nastane většinou při tzv. nedostatečnosti výrazu, kdy 

hledáme oporu v emocionálním náboji zvuku/hudby. 
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2.2.4. Popis prostředí 

Potřebujeme znát místo a čas, ve kterém se vše odehrává, jde-li o dobovou či aktualizovanou 

podobu hry nebo tématu. Pozor na podobu ruchů, atmosfér, co se jejich výrazu týká – každý 

zvuk má jiný charakter, nese jinou emoci. Například: celé dějství se odehrává na břehu moře, 

tedy jde o dlouhý časový úsek. Atmosféru moře nemůžeme nechat znít po celou dobu na 

víceméně jedné hladině hlasitosti. Musíme pracovat kontrapunkticky ve vztahu k textu, k 

pohybu aktérů, ke sledu dramatických situací – tedy měnit intenzity a pracovat s tichem. 

Eventuálně mixovat s jiným zvukem moře dle dynamiky a významu situace. Pouhé zvednutí 

intenzity zvuku prvního tracku nemusí být vyhovující, odvíjí se od kinetiky i tektoniky 

zvoleného zvukového materiálu. Kinetická složka zvukové kompozice obsahuje vztahy 

rytmu, metra a tempa. Tektonická složka se zabývá stavbou kompozice, rozpětím 

zvuku, vztahem klidu a napětí. Bude záležet také na tom, zda je vše detailně propracováno 

ve smyslu zvukového designu, tedy i co se týká například routingu/směrování zvukové 

karty apod. 

2.2.5. Předěl mezi scénami, situacemi, obrazy nebo tzv. vyprávěcí hudba  

Tato role ukončuje dramatické situace, jednotlivé scény, dějství. Rytmizuje a udržuje tempový 

tok inscenace. Může být stále tatáž nebo svými proměnami komentuje, doříkává věci minulé či 

předznamenává věci budoucí. Rovněž zcela prakticky kryje přestavbu dekorace. 

V zásadě vždy je důležité načasování zvuku (hudby), protože podle toho budeme zvukem 

sdělovanou informaci nebo emoci vnímat, tedy vztahovat se k postavě, situaci atd. 

Nezapomínejme, že i pauza/ticho ve zvuku je součástí kompozice a v rámci zvukové tvorby na 

divadle je zcela zásadní součástí tempo rytmu inscenace.  

Z obecného pohledu je možné zabývat se zvukově jen jednou postavou z celku, a tím podpořit 

její výlučnost. Můžeme také pracovat s každou postavou pomocí jednoho neměnného 

zvukového motivu a proměňovat pouze jeho vlastnosti – barva, síla, výška, délka. 

Použití zvukového materiálu v ohromující faktuře typu symfonický orchestr, varhany, žesťová 

harmonie, široké syntezátorové pady, hromy, blesky, vodopády nebo zemětřesení, či naopak 

zvuku komorního, subtilního, s detailní proměnlivostí, nám mnohdy napoví fyzická podoba 

postavy – živý herec, tanečník, loutka, objekt a její výrazový potenciál. Je dobré si klást otázky, 

jako zda zatančí marioneta čardáš.  
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V hudbě hovoříme o tektonice a kinetice, v divadle o tempo rytmu inscenace. Zvuk má svůj 

pohyb a oplývá obrovskou výrazovou energií. Vlastnosti zvuku obecně: výška, síla, barva a 

délka jsou ve vzájemné interakci, a tato výrazová energie probíhá v tzv. divadelním čase a je v 

další interakci s ostatními komponentami divadelního výrazu.  

Někdy je ovšem opravdu lépe hledat hudebnost v samotném pohybovém materiálu inscenace. 

Hans-Thies Lehmann píše v knize Postdramatické divadlo z roku 1999: „Hudba se pro herce, 

stejně tak jako pro režiséry, stala svébytnou strukturou divadla. Nejde o evidentní roli hudby 

a hudebního divadla, ale o dalekosáhlejší ideu divadla jako hudby. Je možná typické, že to 

byla právě divadelnice Meredith Monková, známá svými obrazovými a hudebními básněmi 

inscenovanými v prostoru, která jednou řekla: ‚K divadlu jsem se dostala přes tanec, ale 

právě divadlo mě přivedlo k hudbě.‘“4 

2.3. Tzv. třetí osoba ve zvukové podobě 

Zvuk dokáže představovat dramatickou postavu nebo permanentní situaci, jejíž fyzická 

přítomnost není z různých důvodů potřeba nebo není žádoucí. Např. tak lze stvořit souseda, 

jenž si rád pouští hudbu, domácí hádku od vedle, pohádkovou bytost nebo sochu komtura v 

Donu Juanovi atd. Je otázkou žánru a našeho záměru, zda pracovat s hudbou, nebo širším 

zvukovým materiálem. Dá se zde očekávat větší nárok na jeho zpracování a samozřejmě i na 

kvalitu zvukové aparatury – může se jednat až o extrémní šíři frekvenční i dynamickou (např. 

subbasová jednotka, potřeba velkého výkonu aparatury pro dostatečné vykreslení).  

 
4 LEHMANN, Hans-Thies, JÜRS-MUNBY, Karen. Postdramatic Theatre. Routledge, 2009. 
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6. A. N. Skrjabin: Prometheus op. 60 rok 1910. Foto: Vlastní.  
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3. Zvukový materiál a jeho zdroje 

Autorský přístup umožňuje jedinečnou a detailní práci na inscenaci. Stává se předpokladem 

pro realizaci zvukového designu. Nejčastějším přístupem je, že autor hudební kompozice 

odevzdá zvukový materiál, nahrávku nebo notový zápis a mistr zvuku v divadle řeší ostatní 

materiál zvukového plánu: ruchy, atmosféry atd. Je otázkou žánru, inscenačního klíče, nebo 

možností přípravy inscenace, jak propracovaný zvukový plán/sound design bude 

inscenace/projekt potřebovat. 

Nejen u divadel malých forem nebo divadel pro děti bývá také častou praxí, že autorem všeho 

je jediný tvůrce – typicky hudební skladatel/designér. Zvukař se pak stává partnerem pro 

realizaci celého zvukového plánu. 

3.1. Autorská tvorba komponovaná 

Přináší možnost precizního sevřeného tvaru inscenace včetně inscenačně precizní nahrávky 

hudebních/zvukových kompozic. Taková kompozice ovšem zároveň nemůže poskytovat 

bezbřehou svobodu pro hereckou akci. Bude záležet opět na kinetice a tektonice 

hudební/zvukové kompozice, kdy bude možné výrazově smysluplně tok hudby/zvuku přerušit 

nebo ukončit, pokud to bude potřeba. 

Například ostré zastavení zvuku ponese na divadle vždy význam. Hudba zní a uprostřed výrazu 

ji někdo vypne bez doznění, končí tedy ostře, jako by ji někdo vytrhl herci z úst, zastavil 

pohyb, přestal psát nebo oznamoval nečekanou událost. Nebo je hudba zastavena s 

dozněním, tedy s použitím reverbu; končí proto měkce, a doznívající zvuk tak dokončuje 

myšlenku nebo pohyb.  

Zvuk je významotvorný, proto s ním zacházejme jako s dechem inscenace. Kompoziční 

jazyk nemusí být nutně minimalistický. Zkušený komponista scénické hudby je schopen 

vystihnout vývoj herecké akce, vnímavý herec bere hudbu jako součást své jevištní existence a 

zkušený zvukař je schopen adekvátně reagovat. Ať už půjde o loutkové nebo objektové divadlo, 

o činohru nebo o pohybové divadlo. 
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3.2. Autorská tvorba improvizovaná 

Tato varianta přináší moment překvapení, neopakovatelnost, autentičnost a pro realizátory 

jistou tvůrčí svobodu. Každé představení bude jedinečné. Částečná improvizace 

hudby/zvukového plánu bude nejspíš častější než kompoziční technika v hudbě 20. století tzv. 

absolutní alegorika – viz John Cage a další. 

Z hlediska tvůrčího i provozního je také velmi důležité, je-li autor členem souboru nebo je-li 

přizván zvenčí. Člen souboru má dvojí práci, ale zůstává v permanentním kontaktu se 

zkušebním procesem. Externí autor si naproti tomu zachovává odstup, který je někdy velmi 

důležitý. 

3.3. Archivní materiál – výběr z již hotových hudebních/zvukových 

kompozic 

Dějiny hudebního myšlení a možnosti současné technologie tvorby a záznamu zvuku nabízí a 

přináší gigantické množství kompozic, nahrávek různých žánrů, stylů včetně mnoha způsobů, 

jak s nimi zacházet a jak zvuk editovat a upravovat pomocí speciálního software. 

Hudební i zvukový materiál můžeme vyhledávat podle různých kritérií. V následujícím 

přehledu jsou uvedena ta základní. Samozřejmě není nic dogmaticky fixováno na jeden způsob 

užití, vše lze vzájemně prolínat. Je ale dobré si být při kombinování vědom bodu „startu“, tedy 

důsledně sledovat myšlenkovou linii. Pak je každé vybočení pro diváka jasně čitelné. 

3.3.1. Zvukový materiál časově totožný se vznikem jevištního díla nebo s dobou, ve které se 

děj odehrává 

Téměř vždy můžeme v běhu dějin lidské kultury a umění dohledat hudbu nebo zvukovou 

reprezentaci té které doby nebo dokonce přímo původní scénickou hudbu. Například hudbou 

řecké a římské antiky včetně hudby divadelní se zabývá francouzský soubor Ensemble Kérylos 

nebo řecký Petros Tabouris Ensemble. 

 Známe původní autory a jejich písně ze Shakespearových her např. Thomas Morley: „It Was 

A Lover And His Lass“ (ze hry Jak se vám líbí), dále William Byrd, John Wilson, slavný Willow 

song (Othello) od anonymního autora a další. 
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Na koncertech barokní hudby se často hrává „Le Bourgeoisgentilhomme“, což je původní 

hudba J. B. Lullyho k Moliérově hře Měšťák šlechticem. 

Doby mladší i ta současná nejsou zcela bez problémů, pokud jde o dohledávání původních 

hudebních/zvukových materiálů divadelních inscenací. Podílí se na tom postupná absence 

živých hudebníků v inscenacích, ztráty notových materiálů a velmi rychlé změny typů nosiče 

zvuku: magnetofonový pásek, DAT, MiniDisk, CD, HD, USB disky, SD karty a z toho plynoucí 

časově náročná archivace a vzájemná nekompatibilita médií. 

Další možností tvorby je, že se současný autor vrací k době minulé. Zde volba aktualizující 

hudby může pomoci vyniknout tématu samotnému, tedy samotnému příběhu a jeho době. 

Hudba historizující naopak může jasněji vykreslit vidění současného autora. 

V inscenaci můžeme vedle sebe pracovat s kompozicemi autorů s velmi rozdílným rukopisem 

nebo z různých období, např. J. S. Bach, Fryderik Chopin, Gustav Mahler, Oliver Messiaen, 

Arvo Pärt a další. Také různé žánry jako klasika, jazz, disco, techno nebo dubstep postavené 

vedle sebe mohou odkazovat k velmi konkrétnímu místu, způsobu myšlení. 

Nabízí se také tvorba tzv. neoslohů, kdy zní hudba, která zachovává některé principy slohu 

původního, ovšem přináší nový zvuk a nové postupy v hudebním myšlení; např.: 

1. Stravinský: balet Pulcinella, 

2. S. Prokofjev: Symfonie č. 1 „Klasická“, 

3. P. Hindemith: balet Nobilissima Visione. 

 

Dalším prvkem může být také volba instrumentace, která jde svým způsobem proti původnímu 

duchu skladby. Jedná se o různé transkripce, například:  

1. Pagannini – Liszt: Capricia –Paganinské etudy, 

2. Verdi – Liszt: Koncertní etudy na Verdiho témata z oper, 

3. Musorgskij – Ravel: Kartinki (Picturesoftheexhibition), 

4. Musorgskij – K. Jamašita, virtuosní kytarista, nebo Isao Tomita, průkopník 

elektronické hudby a jeho transkripce děl světových skladatelů (Musorgskij, Wagner, 

Debussy, Prokofjev, Holst a další).  
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Dále může jít o různé fúze klasické hudby a popu nebo rocku:  

1. interpreti jako Vanessa Mae apod., 

2. skupiny jako The Nice, Emerson Lake and Palmer a další, 

3. záměrně špatná provedení jako Portsmouth Synfonia, pěvecké koncerty 

milionářských „hvězd“ nebo verze náležející už do žánru outsider music (Florence 

Foster Jenkins, Wing), 

4. různé dobové pokusy jako například syntezátorové verze klasických hitů ze 70. let. 

 

U hudby populární je toto pole ještě mnohem širší, existuje mnoho verzí jednotlivých skladeb, 

zahraných jak profesionálně různými interprety, tak amatérsky ve stovkách verzí na portálu 

YouTube. Zvukově nebo hudebně nedokonalá, či přímo špatná verze skladby někdy poslouží v 

rámci inscenace velmi dobře. 

3.3.2. Zvukový materiál hledající vztah k loutce, objektu, kostýmu v závislosti na době a 

místu původu/vzniku loutky, objektu nebo kostýmu herce či tanečníka 

Tento přístup je samozřejmě velmi specifický a může se stát nosným principem, pokud bude 

zřetelně vedena výrazová a významová linie. Připomeňme zde i opery komponované pro hru s 

marionetami v 18. až 20. století a autory Ch. W. Gluck, W. A. Mozart, J. Haydn, M. de Falla, O. 

Respighi. 

Další možností je pracovat s barvou, charakterem zvuku, jeho pohyblivostí, a to na základě 

materiálové podobnosti nebo kontrastu. Např. dřevěné perkuse se mohou zvukově 

vyhovět marionetě, jemný strunný nástroj nebo bambusová flétna stínové loutce. Zvuk kladiva, 

sbíječky k animaci dlažební kostky. Akordeon nebo klarinet k bramborovému divadlu. 

Xylofon, metalofon, havajská flétna, flexaton k maňáskům. V kontrapozici pak třeba klavír 

k manekýnovi. 

Nesmírně důležité je jistě výtvarné zpracování loutky, ale neméně rozhodující jsou její 

pohybové možnosti; viz znění zvuku a čas. 

Vedle barvy zvuku máme možnost pracovat s motivem, dynamikou, instrumentací, rytmem – 

a vše je to jen spousta možností, jak komponovat a kombinovat. Zvuk nebo hudba nemusí 

výrazově přebíjet loutku či objekt množstvím rytmů či tónů, ale může být pouze jednou prostou 
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součástí této „bytosti“. Ilustrace jejího pohybu nebo jednání postavy je samozřejmě pouze 

jednou z možností. 

3.3.3. Zvukový materiál svázaný s tématem 

Myslí se materiál svázaný s tématem/námětem/div. titulem apod. 

Nejčastěji tedy půjde o díla hudebně dramatická – baletní, operní, oratorní; například: 

1. C. Monteverdi: Orfeus, 

2. W. A. Mozart: Don Giovanni, 

3. G. Verdi: Macbeth, Don Carlos, Falstaff, 

4. P. I. Čajkovskij: Eugen Oněgin, balety Labutí jezero, Spící krasavice (Šípková 

Růženka), 

5. G. Bizet: Carmen, 

6. L. Janáček: Jenůfa, Káťa Kabanová (A. N. Ostrovského Bouře), Z mrtvého domu (F. 

M. Dostojevský), 

7. S. Prokofjev: balet Romeo a Julie, 

8. I. Stravinský: balety Pulcinella, Pták ohnivák, oratorium Oidipus rex, 

9. A. Honegger: Jana z Arku na hranici (Jean d´Arc au buchér) a další.  

 

Dále hudba symfonická nebo komorní, akustická nebo elektronická, z oblasti nejen hudby 

programní; například: 

1. C. Debussy: Moře (La mer), Fantoches (Loutky): Scaramouche et Pulcinella), 

2. A. N. Skrjabin: Prometheus Báseň ohně (Le Poeme de feu), 

3. A. Honegger: Pacific 231, 

4. O. Messiaen: 20 pohledů na Ježíška (Vingt regards sur l'Enfant-Jésus), 6 meditací 

pro varhany Narození Páně (La nativitou Seigneur), Katalog ptáků (Catalogue 

d'oiseaux), 

5. K. Stockhausen: Kontakty I+II,  

6. B. Eno: Apollo,  

7. A. Pärt: Perpetuum mobile,  

8. K. Penderecki: Obětem Hirošimy (Ofiarom Hiroszimy-Tren)   
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K tomu patří samozřejmě také díla liturgická, zastoupena v dílech skladatelů v průběhu staletí 

až do současnosti. 

Lze nalézt nezáměrné vztahy mezi uměleckými díly; například: 

1. C. Debussy a jeho preludium pro klavír Stopy ve sněhu (Des pas sur la neige), 

komponováno mezi lety 1909–1910, a povídka K. Čapka Šlépěje (Povídky z jedné 

kapsy) z roku 1929. 

 

Hledání kompozic, především v období mezi dvěma válkami a v druhé polovině 20. století 

napříč hudebními žánry a styly, může přinést velmi inspirativní výsledky. 

Jak vidíme z letmého pohledu, oplývá hudební literatura velkým množstvím hudebně 

dramatických děl, nesoucích v názvu jména postav zásadních dramatických textů. Nabízí se 

možnost tuto hudbu využít pro scénickou roli. Tato díla již nesou autorovu interpretaci tématu, 

jsou zpracována v konkrétní hudební formě, mají svou tektoniku, kinetiku, barvu, celkové 

klima. Jejich nahrávka je pak další interpretací. Může se stát, že z těchto důvodů nemusí vůbec 

vyhovovat jako scénická hudba; například: 

1. I. Stravinskij: Oidipus rex versus Sofoklés: Král Oidipus, kde obrovská sošnost až 

patetičnost oratoria se dostává do přímého konfliktu s jevištním jednáním dramatu. 

Nehledě na Stravinského zákaz gestikulace pro zpěváky vyjma evangelisty. 

 

Nicméně v hudebně dramatických dílech najdeme partie ryze instrumentální – potenciálně 

scénické hudby. 

Díla oratorní a symfonická pracují převážně s ryze hudebními výrazovými prostředky, jejich 

hudební faktura je velmi propracována. Budeme v nich tedy obtížněji hledat místa, která lze 

snadno vyjmout a využít jako scénickou hudbu. Samozřejmě je to možné a také poměrně časté, 

nemělo by ale docházet k násilnému narušování této hudby, např. nesmyslné přerušování 

mimo hudební fráze. Hudba je sled myšlenek a jejich přerušení má vždy význam. Zvuk na 

divadle je významotvorný a není jen „podmalbou pod naši malbu“. 

Někdy se také můžeme setkat s pokusy využít v divadle hudbu z filmového soundtracku. V 

těchto případech se často kalkuluje s očekávanou, prověřenou reakcí, a jedná se tak vlastně o 
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jistou formu parazitování na filmové předloze. Není možné jednoduše říci, že se jedná o 

strategii v zásadě špatnou, ale je potřeba být maximálně obezřetný, jelikož se zde pohybujeme 

na tenkém ledě klišé. Jednoduchá a prověřená řešení nejsou vždy řešení, o která stojíme.  

3.3.4. Zvukový materiál napojený na konkrétní emoci  

Budeme hledat ve zvukových nebo hudebních kompozicích, které řeší stejná nebo podobná 

emocionální témata jako naše inscenace nebo právě naopak jsou k ní výrazně kontrastní; 

například:  

1. I. Stravinský: Svěcení jara pro hru A. Strindberga: Slečna Julie – viz expresivita 

lidových rituálů Svěcení jara a Svatojánská noc, 

2. nebo zvuky přírody, zpěv ptáků, zvuky ulice apod. pro site-specific projekt v 

prostorách kláštera.  

 

Je jasné, že tento způsob vyžaduje přesné pojmenování charakteru postav, situací a neméně 

přesné načasování – timing zvuku. 

 

3.4. Vybraná hudební/zvuková kompozice a její interpretace  

Vybrané dílo najdeme většinou ve více nahrávkách. U významných nebo populárních děl 

samozřejmě ve velkém množství nahrávek. Zde je třeba „slyšet“ zásadní hledisko – tedy co 

nahrávka, to často velmi rozdílná interpretace. 

Především u starších nahrávek, z období před digitálním záznamem zvuku, který přinesl mimo 

jiné detailní snímání jednotlivých nástrojů či celých nástrojových skupin hudebních těles, 

můžeme nalézt expresivitu, kterou novější nahrávky nedisponují. Slovy alchymisty z filmu 

Císařův pekař při rozbíjení atomu: „…záleží, jak se do toho praští.“ Energie tohoto výrazu bývá 

často pro využití na divadle víc než žádoucí. Detailnost snímání a technologie ozvučení přináší 

ohromné interpretační možnosti co do rozmanitosti instrumentace, tedy koexistence zvukově 

nesouměřitelných nástrojů (např. altová flétna a bicí souprava). V dílech, která měla znít 

akusticky přirozeně, nám sice umožňuje „vidět střeva“ dané skladby, ale zároveň často bohužel 

přináší zploštění zvukové kompozice, jiný charakter výsledného zvukového obrazu. Velké 
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postprodukční editační možnosti, které současná technika má, často bohužel vedou k 

interpretační nedostatečnosti. 

Zvukový obraz a jeho interpretace jsou, nejen na divadle, velmi důležitým nástrojem z hlediska 

nesení významu. Slovy Genricha G. Nejgauze: „Každá interpretace se skládá ze tří složek: z 

toho, co se interpretuje, z interpreta a nástroje. Jen dokonalé ovládání těchto tří složek může 

zaručit dobrou uměleckou interpretaci.“5 Rovněž stále platí, že nic není špatné nebo dobré, 

vše je vždy otázka kontextu. Téma si řekne o formu, nikoli obráceně. 

V případě, že se výběr týká komorní skladby (klavír, housle, kytara, saxofon, smyčcový kvartet 

apod.) a nenajdeme výrazově odpovídající nahrávku, do které lze uspokojivě střihnout, anebo 

potřebujeme speciální zásah do této hudby, je běžné takto upravenou hudbu pro naši inscenaci 

nahrát. Adekvátní volba tempa a barvy zvuku je často iniciátorem potřebného „vidění“ věcí (viz 

zvuk a čas); například:  

1. pokud koncertní klavír z komerční nahrávky zní pro naše potřeby příliš vyumělkovaně, 

jeho ambient nám nevyhovuje, tempo hry potřebujeme upravit, nová nahrávka umožní 

detailní uchopení daného momentu inscenace. 

 

Svou roli zde také hraje způsob přehrávání, o čemž se více zmíníme v kapitole o mediální 

archeologii. Přehrávání přímo na scéně z dobového přístroje (magnetofon, gramofon, 

fonograf) nejen legitimizuje specifickou zvukovou kvalitu přehrávaného zvuku, ale je také 

východiskem pro akci (samotný akt přehrání) a v podobě přehrávače se také stává součástí 

scénografie. 

 

3.5. Kombinace přístupů – archivní a komponovaný zvukový materiál 

Při této variantě, velmi hojně užívané, jsou výrazové prostředky zvukového plánu omezeny 

pouze stránkou ekonomickou nebo úrovní kvality zvukové aparatury. 

 
5 Nejgauz, Genrich Gustavovič: Poetika klavira. Bratislava: Štátne hudobné vydavateľstvo, 1963 
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Z pohledu dramaturgie celku máme k dispozici dvě cesty.   

1. Pokud je užití archivu výrazově nedostatečné, autor současných kompozic dopracovává 

detaily, ve shodě s vybranými archivními fragmenty. Z hlediska hudební formy se zde 

nabízí například variace na dané téma, což je zcela běžná praxe, nemající nic společného 

s plagiátorstvím. Na divadle může přinést naopak další významy.  

2. Při větším užití archivního materiálu, mohou současné „dodělávky“ tvořit samostatnou 

významovou linii, například v roli vnitřní psychologie postavy. Zvukové kompozice na 

základě ruchů a atmosfér pak třeba jako popis prostředí či charakter situace atd. 

 

4. Realizace zvukového plánu 

Vlastní provedení zvukového plánu inscenace/sound designu nemusí být odkázána pouze na 

zvukovou aparaturu, obecněji řečeno technickou složku, i když zvuková technologie zde může 

hrát výraznou či přímo zásadní roli. 

4.1. Živé provedení akusticky nebo reprodukovaně 

Živé hudební provedení umožňuje bezprostřední tvůrčí kontakt v reálném čase. Je také 

spojeno s určitými žánry a typy inscenací: pouliční divadlo, divadlo pro děti, kabaret, site-

specific projekt, pohybové nebo taneční divadlo apod.  

Volba, zda hudbu prezentovat akusticky, nebo reprodukovaně, se odvíjí od zvukové 

charakteristiky prostoru, hudebního materiálu, nástrojového obsazení a dostupné zvukové 

techniky. 

Často se využívá tzv. half playback. To, co z různých důvodů nelze hrát živě, je předtočeno a 

naživo se dohrává zbytek, což je vlastně kombinace možností živě a playback. Při použití half 

playbacku se ztrácí pro herce absolutní výrazová svoboda. Ovšem z hlediska zvukového 

designu jde o zajímavý úkol, protože nabízí zvukovou variabilitu, rozšiřuje výrazový i 

významový potenciál dané kompozice. 
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4.1.1. Živé provedení herci přímo z jeviště 

Tento postup je ideální, pokud je nutná permanentní účast hudebníků během zkoušek. Proto 

některá divadla angažují primárně hudebně nadané herce či naopak herecky talentované 

hudebníky. Zkušenosti ukazují, že to může být pro zúčastněné herce-hudebníky poměrně 

náročný úkol. Jeho zvládnutí jim zároveň umožňuje být absolutním hybatelem dění. Vše se 

odehrává tady a teď, vše je součástí dramatického prostoru. 

Překážkou tohoto typu realizace zvukového plánu se může stát náročnost hudební/zvukové 

partitury. 

4.1.2. Živé provedení profesionálními hudebníky (ansámbl, DJ) ve scénickém prostoru 

Přítomnost hudebníků může působit na diváka nepatřičně, pokud není jejich existence v tomto 

prostoru nějak zdůvodněna, konkretizována, pojmenována. Tato varianta realizace 

samozřejmě přináší potenciálně výrazně vyšší kvalitu provedení zvukového plánu. Tohoto 

způsobu mj. může využívat například divadlo poezie.  

V projektech postdramatického divadla se ovšem takový problém zpravidla neřeší. Živí 

hudebníci na scéně jsou buď právě jen hudebníky, kteří svou odhaleností přispívají k 

dekonstrukci, či dokonce destrukci divadelní iluze a spolu s performery jsou rovnoprávnými 

spolutvůrci uměleckého tvaru. Nebo mohou také zosobňovat různé metaroviny inscenace nebo 

střídavě nabývat funkcí vně i uvnitř fikčního světa vytvořeného na jevišti. Napětí mezi 

zúčastněností a nezúčastněnosti hudebníků na scéně je častým zdrojem inspirace 

dramatického i nedramatického divadla. 

4.1.3. Živé provedení hudebníky mimo scénický prostor/jeviště, zvuková kabina, sklepení 

apod. 

Může se jednat o ansámbl s dirigentem nebo bez dirigenta, nebo například o DJ. 

Pokud hudebníky vidíme, přijímáme jejich roli a většinou neočekáváme jinou než hudební 

interakci s jevištěm. Což ovšem neznamená, že prostor tohoto ansámblu se nemůže v průběhu 

inscenace dramatickým prostorem stát. 
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Pokud hudebníky nevidíme po celou dobu představení, dostávají se na úroveň playbacku, 

alespoň pokud nedojde k nějaké interakci s oním vzdáleným prostorem.  

Je otázka, nakolik je dramatický prostor ohraničen a čím. To, co tedy obyčejně zůstává, je 

přímý kontakt v reálném čase, který samozřejmě poskytuje jistou interpretační svobodu 

hercům na jevišti. Nejčastěji se tato varianta vyskytne ve spojení s dirigentem. Je to také otázka 

divadelního žánru. 
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4.2. Provedení zvukového materiálu/plánu ze záznamu – playback, 

zvukové nosiče, divadelní odbavovací software 

Tento způsob realizace je logicky nejčastější. Umožňuje zvukovou, dynamickou rozmanitost, 

kterých nelze při živé realizaci vůbec, nebo jen obtížně docílit. Zásadně rozšiřuje výrazové 

možnosti, a tím i významotvorný potenciál zvukového plánu. 

V tomto přístupu narůstá významně role zvukového technika nebo mistra zvuku, jako hybatele 

jedné ze zásadních komponent divadelního výrazu. Jistota dokonalé souhry všech 

zúčastněných, včetně světla a zvuku na průběhu představení, je součástí profesionality a tvoří 

jedinečnost divadelního zážitku. 

Odbavení může probíhat z různého zařízení, nosičů, prostřednictvím odbavovacího softwaru 

(např. QLab, Ableton, ShowCue a další). 

4.2.1. Ovládání záznamu přímo herci z jeviště 

Tato varianta zohledňuje ekonomickou situaci, u malých souborů se jedná o poměrně časté 

řešení. 

Na částech scénografie jsou umístěny spínače pro spouštění zvuku a světla. 

Vše se musí odehrávat v přesném načasování, chyba bývá nepřehlédnutelná. Vysoký nárok na 

časovou přesnost zvukové kompozice je zde zřejmý. 

Tímto způsobem pracuje mnoho malých divadelních souborů v Evropě. Herci musí zvládat vše 

potřebné, protože ekonomická situace neumožňuje komfortnější řešení. 

4.2.2. Ovládání záznamu zvukovým technikem 

I pro technický personál je na divadle zásadní podmínkou především vnímavost a citlivost 

k divadelnímu dění a kreativita v rámci oboru, nejen obeznámenost s technickým vybavením 

a znalost zvukové technologie a bezpečné a rychlé orientace v ní. Na zvukového technika jsou 

v současnosti kladeny nároky jiného druhu, než tomu tak bylo například na přelomu tisíciletí. 

Kromě bazálních znalostí akustiky a divadelní techniky se u technika předpokládá také znalost 

běžně používaných zvukových softwarů a alespoň základní orientace v editaci zvuku. 
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Schopnost opravit poškozenou techniku, alespoň na úrovni jednoduchého pájení, je dnes také 

spíše samozřejmostí. Často má zvukový technik také zkušenosti z aktivního provozování hudby 

– tato situace je velmi výhodná. 

Ovládání záznamu zvukovým technikem je pro realizaci zvukového plánu komfortní. 

Umožňuje těsnější spolupráci nebo přímo synchronizaci (např. přes MIDI) s light designem. 

Technickým problémem bývá v mnoha divadlech uzavřená zvuková kabina, kvůli čemuž 

se pro zvukaře výrazně mění zvukový obraz jeviště. Je to jistě otázka zvyku, ale pro hostujícího 

zvukového technika, neznalého akustiky prostoru, je to nepříjemná situace. Složitější práce 

s dynamikou zvuku je pak velmi obtížná, ne-li nemožná. Proto mnohá divadla na zájezdech 

staví stanoviště zvuku i světel v hledišti. Tato situace souvisí také s větší odděleností 

jednotlivých složek, která byla normou v předchozích dekádách. Dnes, alespoň v alternativním 

divadle, panuje tendence větší otevřenosti a představa zvukové oddělenosti jedné aktivní části 

týmu inscenace se mnohdy může jevit až absurdní. Nicméně třeba i v tomto lze najít inscenační 

záměr. 

 

5. Zvuk v divadle, druhy zvuku v divadle 

Každý, kdo se vyjadřuje zvukem – zvláště v oblasti umění –, musí mít zájem, aby toku jeho 

myšlenek, artikulovaných zvukem, bylo rozumět, aby zvuková realizace používala ve jménu 

obsahu co nejvýhodnějších prostředků a byla co nejpřesněji provedená. 

5.1. Řeč 

Hlasový projev herců je pravděpodobně nejtypičtějším zvukovým projevem, se kterým se v 

divadle můžeme setkat, samozřejmě až na výjimky, představované divadlem nonverbálním či 

vizuálním. Řeč je nejdůležitějším nositelem informace ve většině divadelních inscenací, a jako 

taková musí být vždy maximálně srozumitelná. 

Srozumitelnost řeči ovlivňuje několik faktorů: herecká technika, akustika prostoru, 

postavení herce vzhledem k divákovi, ovlivňování dalšími zvuky. 
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U profesionálních herců se předpokládá dokonalé zvládnutí jevištní mluvy a zpěvního 

hlasu, tedy pochopení a ovládnutí výše zmíněných základních vlastností zvuku – výška, síla, 

barva, délka – a jejich interakce, artikulace. 

Jelikož předpoklad se nemusí vždy naplnit a v mnoha produkcích i velkých divadelních 

domech se ustupuje od tzv. expresivního projevu směrem k civilnímu nebo až filmovému 

herectví, není možné v takových případech zajistit plnou srozumitelnost a přistupuje se k užití 

mikroportů. Toto není univerzální řešení, ale u určitého druhu produkcí jde prakticky o 

jedinou možnost, jak zajistit dostatečnou srozumitelnost. Negativním faktorem bývá, že se k 

užití mikroportů často přistupuje automaticky, aniž by to bylo vždy nezbytné z hlediska 

velikosti prostoru. V menších prostorách se s použitím mikroportů může celkový zvukový 

obraz nepřirozeně zplošťovat a roztahovat do stran; pokud je zesílený hlas herců směrován na 

mixážním pultu do sterea bez dalších úprav, dochází také k situacím, kdy herec stojí vlevo, ale 

jeho zesílený hlas se ozývá zprava. Dobrou strategií je užití prostředního reproduktoru, 

určenému jen pro dialogy. 

Ve stálých divadlech většinou také předpokládáme, že akustika prostoru je již vyřešena, v 

některých prostorách to může znít lépe a v některých hůře, pravděpodobně však nikdy ne úplně 

beznadějně. Problémy většinou nastávají v nedivadelních prostorách nebo prostorách, které 

byly na provozování divadla adaptovány. Kritickým faktorem je zde zejména velikost a tvar 

prostoru a také odrazivost či pohltivost materiálu, kterým je obložen, nebo se v něm nachází. 

Zjednodušeně mají větší odrazivost plochy hladké (beton, sklo, sádrokarton) a větší pohltivost 

plochy porézní (textil, polystyren, molitan, minerální vata). Větší odrazivost má za následek 

prodloužení dozvuku, a tím pádem celkové zhoršení srozumitelnosti. 

V prostorách primárně neurčených pro provozování divadla řešíme zpravidla problém s příliš 

velkým dozvukem (tovární haly, skladiště, holé místnosti bez jakýchkoliv úprav). Nouzová 

řešení spočívají především v instalaci závěsů, koberců nebo třeba alespoň částečném použití 

zvukově izolačních materiálů, typicky molitanových jehlanů. Všechna tyto opatření budou 

fungovat ale především na utlumení vysokých frekvencí. Pro útlum nízkých frekvencí je třeba 

tzv. basových pastí, které mohou mít různou formu – ty levnější jsou rovněž v pěnovém 

provedení – a které se umisťují do rohů místnosti. 

Toto jsou ovšem jen amatérské zásahy, pro komplexnější zvukové úpravy prostoru je třeba 

oslovit odborníka na akustiku. 
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7. Jeden z typů basových pastí. Foto: Powerjoe. 

V každém prostoru slyšíme zvuk vycházející přímo od řečníka – přímou zvukovou vlnu – ale 

také její odrazy. Odrazy, které přicházejí těsně za přímou zvukovou vlnou (5–100ms), se 

nazývají early reflections – podílejí se na celkové barvě zvuku a porozumění tomu, kde v 

prostoru a v jaké vzdálenosti se řečník/herec nachází. Zvuk do 100 ms vnímáme jako jedinou 

informaci. Zvuk, který k nám přichází se zpožděním větším než 100ms, už vnímáme jako další 

kvalitu, jako svého druhu zvukový efekt.  

Postavení herce vzhledem k divákovi je pro porozumění řečeného důležitější, než by se 

zdálo. Především je nutné si uvědomit, že herec představuje na jevišti zvukový zdroj jako každý 

jiný, a tak jako reproduktory jsou vždy otočené směrem k divákovi, tak ideálním postavením 

herce vzhledem ke srozumitelnosti je jeho orientace směrem k divákovi. Při hovoru v postavení 

zády k divákovi se ztrácí velká část vyšších frekvencí. Při nižší hlasitosti se srozumitelnost 

snižuje s každou změnou úhlu. Také je důležité zdůraznit, že pro plné porozumění je vždy 

výhodou možnost odezírat ze rtů mluvčího, tak jak to dělají sluchově postižení, a především 

mít na paměti, že v jakémkoliv divadelním žánru je primárním recipientem vždy divák. 
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Ovlivňování dalšími zvuky souvisí především s akustickými úpravami prostoru, jeho 

odhlučněním, izolací vůči vnějším vlivům, jako je dopravní hluk a podobně. Rušivou může být 

ale také příliš hlasitá hudba, manipulační hluk, nevhodná obuv nebo materiál kostýmu a 

mnohé další faktory. Všechny zvuky přítomné v hracím prostoru a v jeho bezprostředním okolí 

je třeba vždy brát v potaz a pracovat s nimi. 

 

5.2. Hudba 

Ve filmu se používá dělení použité hudby na diegetickou a nediegetickou. Základním rozdílem 

zde je, zda je použitá hudba součástí fikčního světa, tedy vyprávění (diegésis), anebo zda jde o 

hudbu přidanou v postprodukci, kterou žádná z postav nemá šanci zaslechnout. 

Případ extrémní pozice uznávající pouze hudbu diegetickou je například manifest Dogma 95, 

sepsaný dánskými režiséři Larsem von Trierem a Thomasem Vinterbergem, respektive jeho 

druhý bod, ve kterém se praví: „Zvuk a obraz nesmí být nahrávány odděleně. Smí být použita 

pouze ta hudba, která hraje v natáčené scéně.“6 

Cílem skupiny byl návrat k jednoduchosti filmu a zbavení se dodatečných produkčních úprav, 

tedy v jistém smyslu opak toho, co se dnes obvykle myslí pod pojmem zvukový design. Tento 

radikální postoj je však dalším důkazem, že zvukový design znamená především strategii a 

teprve až na druhém místě technologické úpravy. Jinými slovy: zvuková realizace divadelní 

inscenace je disciplína, která má stejně tak blízko k technickým disciplínám jako k samotné 

dramaturgii. 

V divadle je tato dichotomie přítomná rovněž a v podstatě ztělesňuje rozdíl mezi iluzivním a 

anti-iluzivním přístupem k divadlu. Tradičním způsobem použitá scénická hudba, pouštěná ze 

zvukové kabiny, pracuje s iluzí a podporuje jí. Hudba, viditelně přehrávaná na jevišti, ať už 

zvukařem, hudebníkem, nebo přímo hercem, odhaluje mechanismus iluze, pracuje s ním a 

vytváří další meta-roviny inscenace. V experimentálních divadlech konce 20. a počátku 21. 

století se často odhaluje právě tato strana divadla, dříve skrytá. Odhalováním či přímo 

 
6 Wikipedia: Dogma 95, [online, cit. 3.3.2021]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dogme_95 
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akcentováním této „rubové“ strany se do divadla vnáší témata typická pro „performativní 

obrat“, tedy reprezentace versus prezentace a prezéntnost. 

Při tvorbě nebo výběru zvukového materiálu inscenace nezapomínejme na další komponenty 

divadelního výrazu a jejich interakci, tedy na výrazový a významový kontrapunkt/polyfonii 

komponent. Významotvornost zvuku je velmi silná. Souběh výrazných expresí může vést k 

jinému významu, než bylo původně zamýšleno. Divák mívá tendenci se přehnaně 

expresivnímu výrazu bránit. Často pak ona bombastická exprese výrazových složek přeroste v 

parodii, i když to nebyl inscenační záměr. S hlasitostí zvuku to nemusí mít nic společného; 

například: 

1. výrazně hraný smutek, podporován světelnou expresí a funerální hudbou 

2. radost a štěstí, expresivní barva kostýmu, zpěv ptáků, líbezná hudba   

 

U hudebního divadla samozřejmě nalezneme poněkud jiné proporce komponent divadelního 

výrazu, tam je hudba buď zcela (opera, pop opera, balet), nebo částečně (muzikál, taneční 

divadlo) hlavní výrazovou složkou. Zároveň se tím přirozeně neříká, že v inscenaci 

nehudebního divadla nelze užít velmi hutnou prokomponovanou zvukovou partituru. Je to vše 

otázka charakteru a množství výrazových prvků a jejich vzájemných proporcí. 

Velmi často se divadlo potkává s audiovizuální tvorbou. V práci a užití zvuku je zde rozdílnost 

poměrně zásadní. 

Filmové představení je projekcí hotového, zakonzervovaného tvaru. Divadelní představení 

vedle toho zůstává povětšinou živým tvarem. Buďme si proto vědomi rozdílnosti časových a 

zvukových vlastností obrazové dotáčky a reálného času jevištního pohybu a zvuku scénického 

prostoru.  

S tím souvisí také hlasitost zvuku na divadle. 

Nízká hlasitost – často bývá označována jako podkres, je z hlediska vztahu úrovní 

hlasitostí, nejen na divadle, velmi citlivou problematikou. Pojem podkres, podkreslení se 

velmi často užívá, nejen na divadle. Vyjadřuje pouze nepřesnou informaci o úrovni hlasitosti, 

nikoli o charakteru postavy, situace apod. Zvukový materiál v nízké hlasitosti může fungovat v 

různých výrazových rolích, kterým pak musí odpovídat jeho kompoziční charakter – tektonika, 

kinetika, hudební forma, instrumentace atd. Proto bude potřeba ve vztahu k mluvenému textu 
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pracovat vždy s jinak nízkou hlasitostí zvuku nejen v různých zvukových kompozicích, ale 

i během jedné skladby. Špatně stanovená úroveň způsobuje nečitelnost, ruší, tzv. „špiní“, což 

odvádí divákovu pozornost od významu situace, textu atd. Pokud se jedná o inscenační záměr, 

musí to být zřejmé z kontextu celé situace. 

Vysoká hlasitost v souvislosti s naživo mluveným textem je otázka divadelního žánru nebo 

vede k potřebnému výrazu, významu. Vysoká hladina zvuku na divadle bývá někdy rovněž 

zneužívána z důvodu inscenační bezradnosti. Nicméně vysoká zvuková intenzita může mít pro 

inscenaci zcela zásadní význam a stává se předmětem častých rozepří na téma, jakou hlasitost 

si ještě můžeme dovolit vůči publiku. Zde lze říci, že potřebuje-li hudba znít v maximální síle, 

nelze ji držet pod touto potřebnou úrovní, protože její sdělení pak není úplné. Mohutná, 

dynamická hudba v mohutné, dynamické nahrávce bude v nízké hladině působit nemohoucně, 

jako zvukařova chyba nebo jako nedostatečná katarze. 

Samozřejmě je možné toto pravidlo otočit. Silná hudba v tichém provedení může být 

samozřejmě výhodně využita a nést velmi silný význam; například: 

1. „Svatá válka“ – píseň z 2. sv. války je synonymem velké síly a odhodlání, velké zvukové 

dynamiky, početného pěveckého sboru. Ale zpívána v pianissimu i malým ansámblem 

neztratí díky harmonii a vokálnímu aranžmá svou velkou expresi. Naopak má potenciál 

vyznít významově silněji.  
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Vždy záleží na vlastnostech konkrétní hudební kompozice, její tektonice, kinetice, 

instrumentaci a vazbě na scénické dění. Energie skladatele a interpretů uložená do hudební 

kompozice a její interpretace nikdy nezmizí. Každou hudbu proto samozřejmě nelze potlačit, 

nebo naopak zmohutnět. 

Každý mistr zvuku nebo hudebník ví, že mix hudby pro divadlo musí vycházet z přibližné cílové 

intenzity: 

1. klidná situace, napětí, tedy nízká hladina zvuku nebo naopak, 

2. dramatická situace ve velkém vypětí aktérů, vedení situace nebo pohybu, tedy vysoká 

hladina zvuku.  

 

Na divadle vládne převážně herecká komponenta. Celá inscenace může být ale velmi ochuzena, 

pokud divákovi neumožníme, aby byl zároveň posluchačem. Hovoříme o schopnosti širšího 

vnímání divadelního dění. Interakce komponent divadelního výrazu se nemůže dostavit, 

pokud nevnímáme plnohodnotně všechny. 

5.3. Ruchy, atmosféry 

Pojem ruch i dnes v některých slovanských jazycích znamená pohyb. V češtině se běžně užívá 

toto slovo ve významu něčeho, co překáží klidu a je nám nepříjemné. Zároveň v rámci 

filmového a scénického užití můžeme hovořit o zvukovém důkazu existence přírody či 

civilizace. Ve filmové tvorbě tvoří ruchy jeden ze základních úkonů práce zvukové 

postprodukce, viz kapitola o Foley art. 

Na divadle se vedle užívání samostatných ruchů (kroky, hodiny, zvonek, výstřel) dostaneme 

častěji do situace, kdy využíváme atmosféry, tedy množiny ruchů v konkrétním prostoru (les, 

ulice, nádraží apod.). Na výraz a zvukový charakter atmosfér mají zásadní vliv 

akustické/architektonické vlastnosti daného prostoru, část dne, roční období, počasí, nebo tlak 

vzduchu; například: 

1. les – listnatý/jehličnatý, hustý/řídký, jaro/léto/podzim/zima, po východu slunce/v 

poledne/večer, 

2. park, například obora Hvězda na Praze 6 (v blízkosti je velká dopravní křižovatka, 

chodí tam všechny vrstvy obyvatelstva), 

3. ulice – prázdná, s tramvajemi/trolejbusy/pěší zóna, 
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4. restaurace/bar/klub/vinárna – různé prostory, lidé různých povah. 

 

Atmosféry můžeme sestavit do vzájemné hierarchie podle výrazu, který mají, a významu, který 

chceme, aby nesly v inscenaci. Tedy atmosféry, co věrně popisují realitu viděné situace, až k 

takovým, které s viděným souvisí méně nebo téměř vůbec. Jejich zvuková expresivita tím může 

nést více emočního stavu jevištních postav/situací. Podrobně se tímto tématem v rámci 

audiovizuální tvorby zabývá hudební skladatel, dirigent a zakladatel studijního oboru Zvuková 

tvorba na FAMU prof. Ivo Bláha ve svých publikacích. 

Užívání ruchů a atmosfér na divadle má jedno úskalí, a tím je rozpor mezi zvukovou 

autenticitou a tím, co je divadelně uvěřitelné. Nelze opomenout, že divadlo se děje ve 3D, ve 

více či méně laboratorním, ale zcela konkrétním prostoru s vlastní zvukovou 

charakteristikou a ve zcela originálních situacích. Import „nepůvodních“ zvuků někdy 

může negativně působit při konfrontaci viděného a slyšeného. 

Používání filmových „jinglů“ z různých, běžně dostupných zdrojů (kolekce SoundEffects od 

různých vydavatelů, servery typu Freesound, Soundly apod.) většinou nemusí přinášet 

potřebný efekt, zvláště u loutkového divadla mohou působit reálné ruchy nepříliš uvěřitelně, 

často až uměle. Zvláště komerčně dostupné atmosféry nebývají příliš kvalitní, bývá zde snadno 

identifikovatelná zvuková smyčka. Často proto bude potřeba využít Foley art „ruchařinu“, viz 

kapitola níže. Každý ruch nebo atmosféra má svůj pohyb a charakter. Ten musí smysluplně 

komunikovat se scénickým prostorem, postavou nebo situací. 

 

8. Gramodesky se zvukovými efekty a ruchy ze 70. a 80. let 20. století. Foto: Vlastní.  
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Ve filmu se můžeme setkat s výrazem „filmové ticho“, které představuje spíše než ticho jakési 

ztišení; použití absolutní nepřítomnosti zvuku by působilo rušivě, jako dramaturgická nebo 

technická chyba. Ve filmu se tedy vždy pracuje na pozadí s atmosférou, při samotném natáčení 

se nahrává tzv. stat (room tone), což je zvuková charakteristika místnosti nebo prostředí, ve 

kterém se natáčí, a tímto statem se pak vyplňují „tichá“ místa, aby nedošlo k nepřirozenému 

vyprázdnění zvukového prostoru. Tato situace sice v divadle nastat nemůže, přesto někteří 

tvůrci – zejména v divadle fyzickém a nonverbálním, kde chybí zaměření na hlasový projev 

herců – pracují s tvz. „hlasitým tichem“. To je umělá atmosféra, kterou se zvukový designér 

snaží „přepsat“ původní charakter prostoru. Jedná se zpravidla o velmi nenápadný zvuk, 

vnímaný prostorově, jako atmosféra, v nejlepším případě ovšem nevnímaný vůbec. Tímto 

zvukem posilují tvůrci intenzitu vytvořeného fikčního světa a snaží se přebrat nad ním plně 

kontrolu i v akustické dimenzi. Toto hlasité ticho je ale také možné vytvořit v souladu s vlastním 

zvukem prostoru, jedná se pak o jakési zvukové site-specific. V konkrétním prostoru se nahraje 

stat místnosti, případně jakékoliv charakteristické zvuky (cvakání reflektorů, vrčení ledničky 

nebo projektoru, hluk ventilace), zvuky se smíchají a vzniklá umělá zvuková realita prostoru se 

přehrává na velmi nízké úrovni, jen o něco málo vyšší, než je přirozený šum daného prostoru. 

Dochází k jakémusi ztučnění přirozené akustiky hracího prostoru; jakýkoliv pohyb hlasitosti, 

směrem nahoru i dolů má pak velký účinek a může být použit v souladu s dramaturgickou 

koncepcí.  

 

5.4. Vlastní zvuková charakteristika prostoru (dozvuk) 

Divadlu – a projektům site-specific ve zvýšené míře – je vlastní reálný prostor a jeho zvuková 

perspektiva. Každý prostor má vlastní zvukovou charakteristiku, někdy říkáme dozvuk.  

S proměnou zvukových vlastností daného prostoru si lze na divadle za určitých okolností a do 

určité míry „hrát“. Je to otázka zvukové aparatury, situace konkrétního prostoru a charakteru 

a délky jeho dozvuku. Chrámy, kaple, stadióny, tělocvičny, koncertní sály, koncertní haly, 

parky nebo lesy nám svými zvukovými vlastnostmi přináší velmi konkrétní možnost prožitku 

specifického dozvuku. Hra s prostorem, kolize nebo soulad mezi viděným a slyšeným je 

základním uměleckým výrazovým prostředkem nejen filmu ale i divadla, projektů site-specific 

nebo audiovizuální performance. 
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Žádný hudebník nezačne hrát koncert bez obeznámení se s akustikou sálu, a to i v případě, že 

v něm někdy již hrál. 

Charakteru a délce dozvuku musí odpovídat tempo a artikulace zvukového projevu. Artikulací 

rozumějme, jak již bylo výše zmíněno, vztah času na straně jedné a síly, barvy a výšky zvuku 

(tónu) na straně druhé (v hudební interpretaci se hovoří o agogice). Proto interpretace zvukové 

kompozice bude vypadat v různých prostorách odlišně a pro některé prostory se některé 

skladby vůbec nehodí, protože je již nelze interpretačně přizpůsobit danému prostoru a jeho 

akustice; například: 

1. rychlá a velmi dynamicky rozmanitá zvuková kompozice ve velmi dlouhém dozvuku. 

Výsledkem bude zvukový chaos. Dokonalost akustiky prostoru není tvořena pouze délkou 

jeho dozvuku.   

 

Vlastní zvuková charakteristika daného prostoru se může výrazně projevit i při užití 

mikrofonů/mikroportů. 

Je tedy zřejmé, že rovněž zcela základním projevem divadelní profesionality bude zvuková 

zkouška, jejíž délka a náročnost se bude odvíjet od povahy zvukového plánu. 

 

9. Skvěle zachovalé řecké divadlo v Epidauru. Vynikající akustika stavby umožňovala kapacitu až čtrnáct tisíc diváků. 
Foto: Charles Nadeau. 



 

50 

 

 

10. Typický divadelní sál typu black box. Foto: RustaveliTheatre. 
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6. Cesta signálu. Elektroakustický řetězec 

Elektroakustický řetězec cesta představuje cestu, kterou urazí zvukový signál od svého zdroje 

až k výstupu přes rozličná lineárně řazená audiozařízení. Signálová cesta může být různě 

dlouhá v závislosti na jejím konkrétním účelu (živé zvučení, koncert, nahrávání, přehrávání 

hudby ze záznamového zařízení). 
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11,12. Příklady elektroakustického řetězce ve studiu a při živém ozvučování. Kresba pro publikaci: Mikoláš Zika. 
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6.1. Mikrofony, snímače, rekordéry 

Snímání zvuku pro účely záznamu, přizvučení nebo jeho dalšího zpracování je možné provádět 

buď mikrofony, nebo piezoelektrickými či elektromagnetickými snímači. Mikrofony snímají 

samotné vlnění vzduchu, piezoelektrický snímač zaznamenává vibrace v pevných látkách a 

elektromagnetický snímač zaznamenává kmitání kovového tělesa (struny) v magnetickém poli.  

Mikrofony lze rozdělit podle jejich směrové charakteristiky, která do značné míry předurčuje 

způsob jejich užití. Směrová charakteristika určuje, z kterého směru a v jaké intenzitě mikrofon 

zvuk přijímá: 

Kulová neboli všesměrová charakteristika přijímá zvuk ze všech stran stejně. Je typická pro 

elektretové mikrofony a některé kondenzátorové mikrofony. 

Ledvinová neboli kardioidní charakteristika přijímá zvuk pouze zepředu a zvuky zezadu jsou 

potlačeny. To je výhodné zejména jako prevence zpětné vazby při živé produkci. Je to typická 

charakteristika dynamických mikrofonů. 

Superkardioidní a hyperkardioidní charakteristiky jsou více směrové, mikrofon však 

přijímá zvuk částečně také zezadu. 

Osmičková charakteristika je typická pro mikrofony páskové, u kterých páska snímá zvuk z 

obou stran, nikoliv však zepředu a zezadu. 

Úzce směrová charakteristika je velmi speciální, mikrofon je nutno namířit přesně na zvukový 

zdroj, používá se zejména u mikrofonů určených pro záznam zvuku pro film. 

U některých studiových mikrofonů je možné charakteristiku měnit v rámci jednoho modelu 

přepínačem charakteristiky. 
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13. – 16. Mikrofonní charakteristiky: superkardioida, kardioida neboli ledvinová, osmičková a omni neboli 
všesměrová charakteristika. Obrázek: Galak76. 

 

Mikrofony se dále dělí dle konstrukce na dynamické, kondenzátorové, elektretové, páskové, 

krystalové a uhlíkové. 

Dynamický mikrofon je nejtypičtějším a nejrozšířenějším zástupcem rodiny mikrofonů. 

Jeho konstrukce je jednoduchá. Hlas rozechvívá membránu, která pohybuje cívkou v 

magnetickém poli permanentního magnetu – tím vzniká elektrický signál, který je možno dále 

zpracovat. Dynamické mikrofony jsou velmi odolné vůči zpětné vazbě, proto se používají 



 

56 

 

především pro živá vystoupení. Většinou se také vyznačují robustním provedením, takže kromě 

zpětné vazby odolají i pádu na zem a vůbec snesou i hrubší zacházení, což by se ovšem nemělo 

zneužívat. 

Některé mikrofony se vyrábějí v provedení s vypínačem. To bývá často zdrojem nepříjemností. 

Interpret někdy mikrofon vypne a zvukař už vypnutý mikrofon stáhne, pak někdy dochází k 

situaci, kdy žádná ze stran neví, kdy je mikrofon zapnutý nebo vypnutý a snadno může dojít k 

nepříjemnostem s prudkým nárůstem hlasitosti, korunovaným zpětnou vazbou. Mikrofony s 

vypínačem je rozumné používat, jen když zvuk ovládá jediná osoba, která je nejlépe zároveň 

interpretem. 

Příklady modelů určených pro zpěv a mluvené slovo: Shure SM 58, Sennheiser MD441, Shure 

Super 55, Beyerdynamic M99, Electro-Voice RE20, Shure SM7B, Audio-Technica ATR 2100 

aj. 

Příklady nástrojových mikrofonů: Shure SM 57, AKG D112 (pro basu a basový buben), 

Sennheiser MD 441-U, AKG D-7, Beyerdynamic M201TG. 

 

17. Nejtypičtější dynamický mikrofon – Shure SM 58. Foto: HolgerEllgaard. 

 

Kondenzátorový mikrofon pracuje tak, že zvukem rozechvívaná tenká vodivá membrána 

tvoří jednu z elektrod kondenzátoru, který je součástí elektrického obvodu mikrofonu. Když 

zvuk rozechvěje membránu, mění se tím kapacita kondenzátoru a moduluje procházející 

proud. Kondenzátorové mikrofony potřebují pro svou funkci napájení, obvykle se používá tzv. 

fantomové napájení 48 V, které je součástí většiny mixážních pultů, ale existují i mikrofony, 

napájené z baterie. 
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Kondenzátorové mikrofony mají největší citlivost ze všech druhů mikrofonů a také největší 

odstup signálu od šumu. Jejich výstup je však příliš slabý, a proto je vždy nutné předzesílení. 

Kondenzátorové mikrofony se používají většinou ve studiu. V divadle či na koncertě se 

používají ke snímání akustických nástrojů, jelikož věrně přenášejí i velmi vysoké frekvence. 

Příklady studiových kondenzátorových mikrofonů: Neumann U 87, AKG C12, Rode NT 2000, 

AKG C 214, Audio-Technica AT 2020. 

Příklady kondenzátorových mikrofonů používaných na jevišti a koncertech: Rode NT1, 

Neumann KMS 105, Sennheiser E614, AKG C 1000 S. 

 

18. Kondenzátorový mikrofon rakouské firmy AKG C 214. Pod kovovou ochrannou síťkou jasně vidíme kruhovou 
mikrofonní kapsli. Foto: Lucasbosch. 

 

Elektretové mikrofony se svou konstrukcí poněkud podobají mikrofonům 

kondenzátorovým. Elektrické pole je u nich vytvářeno pomocí elektretu, tj. permanentně 

nabité elektricky nevodivé hmoty. Součástí mikrofonu je vždy tranzistorový předzesilovač, 

musí být tedy napájeny. Elektretová mikrofonní vložka je velmi levná, z tohoto důvodu je tento 

systém předurčen pro různá experimentování a z tohoto důvodu byly právě elektretovými 

mikrofony v minulosti vybaveny všechny přenosné kazetové magnetofony. 
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19. Elektretové kapsle. Foto: Omegatron. 

 

Páskové mikrofony mají místo membrány tenký zvlněný kovový pásek, umístěný v 

magnetickém poli. Tento pásek je ale poměrně náchylný na poškození, a tak se páskové 

mikrofony většinou používají jen ve studiových aplikacích. Je také velice snadné je poškodit 

fantomovým napájením z pultu. Jejich výstup rovněž vyžaduje značné zesílení. Zvuk mají velmi 

charakteristický – často se používají k nahrávání smyčcových nástrojů, klavíru a vůbec 

symfonické hudby. Zajímavostí je jejich osmičková charakteristika, která je předurčuje k 

různým speciálním využitím, k nahrávání duetů nebo při snímání kytarových aparátů 

technikou M/S (mid/side), a také fakt, že se u nich jako u jediných mikrofonů neuplatňuje 

proximity efekt, tedy nárůst basů při přiblížení zvukového zdroje k membráně mikrofonu.  

V divadle se s nimi téměř nemáme šanci setkat. 

 

20. Páskové mikrofony Electro-Voice. Foto: John Schneider. 
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Uhlíkové mikrofony jsou dnes prakticky synonymem pro historii mikrofonie. První 

prakticky využitelné mikrofony, jejichž konstrukce sahá až do konce 19. století, se používaly v 

období 20. a 30. let. Paradoxem ovšem je, že v klasickém telefonním sluchátku přežily až do let 

osmdesátých a v některých speciálních aplikacích se používají dodnes. Jde zejména o kriticky 

zatížené provozy, jako jsou doly, chemické závody nebo vojenská zařízení. Uhlíkový mikrofon 

má silný zvukový výstup při velmi malém napětí, signál se pak neztrácí ani při velmi dlouhém 

vedení; z důvodu nepřítomnosti napájení navíc odpadá nebezpečí požáru či výbuchu, například 

v chemických provozech. Věrnost přenosu zvuku není velká, ale pro telefonii dostačující. Pro 

jiná využití je to horší. 

Konstrukci mikrofonu tvoří dvě kovové destičky, z nichž jedna slouží jako membrána, mezi 

nimiž jsou uhlíková zrnka. Stlačováním membrány se mění odpor zrnek uhlíku, a tím i proud 

mezi napájecí a výstupní elektrodou. Zvuk prvních uhlíkových mikrofonů byl zkreslený, 

obsahoval mnoho šumu a mikrofony při manipulaci vydávaly chrastivé zvuky, proto byly v 30. 

letech umisťovány do pouzder visících na soustavě pružin.  

Příklady historických uhlíkových mikrofonů: Telefunken Type 428, Philips 4210, Electro-Voice 

100 B, Shure Bros Microphone Model 5 B. 

Uhlíkové mikrofony vyráběné dodnes: Shure 104c. 

 

21. Kapsle uhlíkového mikrofonu. Foto: Gerry Ashton. 

 

22. Otevřená kapsle s viditelnými uhlíkovými granulemi. Foto: Olli Niemitalo. 
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Krystalové mikrofony jsou už také historií. Jsou založeny na piezoelektrickém jevu, tedy 

principu, na kterém fungují i piezoelektrické snímače, kterým se někdy také říká kontaktní 

mikrofony. Zvuk zde rozechvívá membránu spojenou s krystalem ze speciálního materiálu a 

síla působící na membránu krystal deformuje, čímž vzniká elektrické napětí. Tyto mikrofony 

byly pro svou jednoduchost a nenáročnost na výrobu dlouho používány v některých systémech 

veřejného ozvučení, s příchodem dynamických mikrofonů však vymizely. Jejich zvuk nebyl 

příliš kvalitní a jejich frekvenční rozsah byl také omezený. Najít funkční historický krystalový 

mikrofon je dnes prakticky nemožné. 

Existují i další mikrofony, určené především pro speciální účely:  

Měřící mikrofony se používají k testování, například k měření charakteristik reproboxů, 

analyzování akustiky místností apod. (DBX RTA-M, Monacor ECM-40, Nowsonic Calibration, 

Audix TM1). 

Hydrofony jsou speciální mikrofony, určené pro záznam zvuku pod vodou (Cold Gold 

Hydrophones, JrF, Dolphin Ear, Teledyne Reson). 

Binaurální mikrofony mají za úkol zachytit a zprostředkovat trojrozměrný sluchový 

zážitek, pomocí dvojice mikrofonních kapslí vzdálených od sebe přesně 18 cm – to jest ve 

vzdálenosti ušních bubínků, v sofistikovanější verzi pak umístěných v umělé hlavě (dummy 

head) s vymodelovanými ušními boltci. První pokusy s nahráváním pomocí umělé hlavy 

prováděly laboratoře firmy Philips už na sklonku 30. let. V posledních letech pak binaurální 

nahrávání zažívá renesanci, zejména díky fenoménu ASMR (Autonomous sensory meridian 

response), tedy akusticky navozovaných stavů relaxace a euforie. Popularita ASMR videí si 

dokonce vynutila novou speciální konstrukci. Standardem se tu stal 3Dio Free Space Binaural 

Microphone. 

Reportážní mikrofony jsou určeny pro televizní a rozhlasové aplikace. Jejich konstrukce 

zvýrazňuje zvukové spektrum lidské řeči a maximalizuje její srozumitelnost (Shure SM63, 

Sennheiser MD46, Rode Reporter). 

Stereo Mikrofony. Pro zhotovení stereo nahrávky se zpravidla používají dva stejné 

mikrofony, ale existují i modely s dvěma kapslemi v jediném těle (AKG C 24, Zoom SSH-6, 

Superlux E523D, Rode NT4). 
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Zónové mikrofony neboli PZM (pressure zone microphones) nebo také boundary 

microphones jsou mikrofony, u kterých je kapsle zapuštěna v destičce, která se pokládá na zem 

nebo na stůl. Často se používají při diskusích, přednáškách a webových konferencích a v 

prostorách, kde nejsou ideální akustické podmínky (Shure Beta 91 A, Audio-Technica PRO 44, 

Sennheiser E901). 

 

23. Dva typy zónových mikrofonů. Foto: Terodaktil. 

 

 

24. Head and torso simulator od firmy Brüel’s&Kjær, určená pro testování binaurálních mikrofonů a další 
audiotechniky. Foto: 2014AIST. 
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25. Binaural Head od firmy Neumann. Foto: EJ Posselius. 

6.1.1. Bezdrátové mikrofony a mikroporty 

Všechny bezdrátové systémy se skládají ze dvou částí – vysílače a přijímače. Bezdrátový přenos 

signálu z mikrofonu do přijímače probíhá prostřednictvím pásma UHF, přesné frekvenční 

pásmo je většinou nastavitelné. Dnes již běžně používaný systém true-diversity je prevencí 

proti rušení a výpadkům. Na přijímací straně jsou umístěny dva receivery s dvojicí antén, pro 

zvukový výstup se používá vždy ta přijímací část, která má momentálně silnější signál. 

Bezdrátový mikrofon do ruky, lidově zvaný „handka“, má zabudovaný vysílač přímo v těle 

mikrofonu. Tento vysílač vyžaduje napájení, které je většinou řešeno dvojicí baterií typu AA, 

nebo baterií 9V.  

 

26. Bezdrátový mikrofon Shure PG 58. Foto: Christian Dahlqvist. 
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27. Bezdrátový set Shure SM 58. Foto: Emilian Robert Vicol. 

 

Mikroport je miniaturní bezdrátový mikrofon s průměrem kapsle do 5 mm a s vysílačem 

určeným zpravidla k připnutí na opasek (bodypack transmitter). Může být buď v klopovém 

(lavalier) provedení, kdy se mikrofon připíná na oděv speciální sponou, nebo v hlavovém 

provedení, kdy se mikrofon připevňuje přímo na hlavu, pomocí úchytného systému (headset) 

nebo přilepením lepicí páskou. S vysílačem je mikroport spojen pomocí konektoru mini XLR. 

Vysílač je u dražších modelů napájen zpravidla akumulátorovým článkem, u modelů levnějších 

pak soustavou baterií typu AAA nebo AA. 

Bezdrátové mikrofony do ruky: Sennheiser EW 135, Audio-Technica System 10 Pro, Shure 

BLX288/PG58, Shure PGXD24/SM58-X8. 

Mikroporty: Sennheiser Evolution EW 122 G3, Sennheiser EW D1-ME3, Shure 

BLX14R/MX53. 
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6.1.2. Práce s mikrofonem 

Výběr vhodného mikrofonu pro konkrétní situaci je prvním krokem k úspěšnému záznamu 

zvuku, tím druhým je jeho správné použití. To se významně liší u různých typů a modelů. 

Dynamické mikrofony snesou i hrubší zacházení a jsou odolné vůči zpětné vazbě, proto se 

používají během živých vystoupení, pro kvalitní záznam hlasu je ale vhodnější mikrofon 

kondenzátorový. 

Na ten mluvíme nebo zpíváme ze vzdálenosti mnohem větší než na mikrofon dynamický. K 

tomu se můžeme přiblížit až na pár centimetrů, u kondenzátorového mikrofonu zachováváme 

vzdálenost kolem 25 cm. Ve studiu se často používá pomůcka se stanovením vzdálenosti od 

mikrofonu pomocí ruky s široce roztaženými prsty. Pokud se výrazně ztišíme nebo budeme 

šeptat, je možné se k mikrofonu přiblížit. Rozhlasový režisér Karel Weinlich říkával, že 

mikrofon je ucho posluchače. Tato zdánlivě obyčejná věta v sobě skrývá v podstatě téměř vše, 

co o práci s mikrofonem potřebujete vědět. Nikoho by nenapadlo křičet někomu přímo do 

ucha, při šeptání je ale logické se k posluchači přiblížit na co nejmenší vzdálenost. Zvuková 

zkouška probíhá většinou při běžné hlasitosti. Všechny výkyvy nahoru či dolů pak musí zvukař 

složitě zachraňovat, tomu se dá ale předejít zkušeností a kreativní prací s mikrofonem. 

Proximity efekt je jev způsobující nárůst nízkých frekvencí při přiblížení zdroje signálu. 

Jinými slovy, pokud mluvíme či zpíváme na mikrofon z velké blízkosti, kromě nárůstu 

hlasitosti se také významně zvýší podíl basů. To může způsobit „zahuhlanost“ a zhoršení 

srozumitelnosti, zvláště u levnějších mikrofonů; je však možné tento jev také využít. Zkušení 

zpěváci aktivně pracují s proximity efektem a dosahují tak větší plnosti a znělosti hlasu – 

přiblížením k mikrofonu se zdůrazní hrudní rezonance, a i slabší hlas může vyniknout. 

Opravdovým mistrem ve využívání proximity efektu byl Frank Sinatra. Díky kontrole dechu si 

mohl dovolit přiblížit se k mikrofonu i velmi blízko, a tak pracovat s nevídanými detaily. Při 

rozhlasové práci nebo nahrávání zpěvu je třeba vnímat mikrofon jako svého partnera, ale také 

jako pomůcku, která může významně proměnit hlas interpreta, a být připraven s touto změnou 

pracovat.  

Při příliš výrazných sykavkách se používá přístroj zvaný de-esser, což je druh expanderu, kde 

je potlačeno pásmo typické právě pro sykavky. 

Při příliš výrazných retnicích – hlásky „b“, „p“, „v“ – se používá ve studiu tzv. pop filter čili 

kroužek s jemnou síťkou (v amatérských podmínkách se kdysi používal silon z dámských 
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punčoch) nastavený přímo před mikrofonem. Pro dynamické mikrofony existují speciální 

pěnové návleky, ale většina dynamických mikrofonů už má jednoduchou protivětrnou ochranu 

přímo pod kovovým košem chránícím membránu. 

 

28. Kovový pop filter Gauge Precision Instruments, Inc. Foto: Sloggerbum. 

6.1.3. Zpětná vazba 

Negativní a nebezpečný jev, který někdy může nastat při neopatrné manipulaci s mikrofonem 

na jevišti, se nazývá akustická zpětná vazba neboli feedback. Ke zpětné vazbě obecně dochází, 

když se signál z výstupu dostane opět na vstup systému. V našem případě k ní dochází, pokud 

je signál z reproduktoru snímán mikrofonem a následně zesílen a opět reproduktorem vyzářen. 

Výsledkem je velmi nepříjemný houkavý nebo pískavý zvuk, v závislosti na tom, na jaké 

frekvenci se zpětná vazba vytvoří. Toto ovlivňuje mnoho faktorů, například poloha a vzdálenost 

mikrofonu od reproduktoru, typ mikrofonu i samotný prostor, ve kterém se zpětná vazba 

vytvoří. 

Je nutné dbát na to, aby se osy mikrofonu a reproduktoru neprotínaly. Reproboxy umisťujeme 

co nejdál od mikrofonů samotných, pokud je třeba na jevišti odposlech, staví se vždy mimo osu 

mikrofonu, při koncertech se používají zkosené monitory, umístěné na podlaze, které jsou k 

mikrofonu obrácené v pozici 180°. Dynamické mikrofony mají většinou kardioidní 

charakteristiku, při které je snímání zezadu značně redukováno, a v této pozici tudíž zpětná 

vazba nehrozí. 



 

66 

 

Nejlepší ochranou proti zpětné vazbě je správná manipulace s mikrofonem a poučení 

interpreti, ale existují i elektronické potlačovače zpětné vazby (feedback suppressor, feedback 

eliminator, feedback destroyer, feedback controller), přístroje, které nebezpečí zpětné vazby 

co nejrychleji odhalí a příslušnou frekvenci potlačí.  

Příklady některých modelů: DBX AFS2, Behringer FBQ 1000 FEEDBACK DESTROYER, 

Behringer SHARK FBQ 100, KlarkTeknik DF1000 Fully-Automatic Dual-Channel Feedback 

Suppressor, Bosch Plena Feedback Controller. 

6.1.4. Mikrofon jako objekt 

Mikrofon sám o sobě může také plnit funkci scénografickou. Jako objekt plní sice primárně 

funkci užitnou – slouží k snímání hlasu pro možnost dalšího zpracování a zesílení, nicméně 

vždy je nutné mít na paměti, že má také funkci estetickou a že je, nebo může být, také znakem 

a jako takový také může být interpretován. 

Typickým mikrofonem pro hlas, používaným pro živá vystoupení, je Shure SM 58, který stále 

představuje jakýsi univerzální prototyp mikrofonu, nespojovaný rovněž s žádným konkrétním 

časovým obdobím, ačkoliv byl poprvé vyroben už v roce 1966. Pro tento typ mikrofonů se také 

někdy užívá název „handka“, i když se většinou, namísto držení v ruce, umisťuje na stativ. 

Mikrofon Shure SM 58 a jeho klony zdomácněly na hudebních i divadelních jevištích natolik, 

že působí neutrálně a lze je téměř vždy použít, aniž by jejich přítomnost na jevišti vzbudila větší 

pozornost. 

Použitím dalších typů mikrofonů určených pro hlas už můžeme významně ovlivnit vyznění 

scény, pokud přistoupíme na užití takových značek nebo typů, které jsou pevně svázány 

například s určitou konkrétní dekádou nebo stylovým obdobím. 

Na našich jevištích se v této souvislosti setkáváme zpravidla jen se dvěma typy mikrofonů. Tím 

první je slavný Shure 55SH, přezdívaný někdy „Elvis“, z pochopitelných důvodů: jde o 

mikrofon, se kterým byl Elvis Presley často zobrazován na fotografiích a který patřil k jeho 

oblíbeným v 50. letech. Tento mikrofon, který se vyrábí dodnes a je k dostání jak u firmy Shure, 

tak v provedení jako levnější kopie, se používá k jistému přibližnému umístění děje kamsi do 

50. či 60. let. Druhý případ pak není přesně typově omezen, jedná se o generický uhlíkový 

mikrofon na pružinovém závěsu, který evokuje dobu 20. až 30. let. V případě užití tohoto 

mikrofonu se však dnes vždy jedná o atrapu, kde snímání zajišťuje nějaký skrytý moderní 
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mikrofon; ve většině případů mikroport. Aby nedošlo k trapné situaci, při níž se sice na jevišti 

předvádí uhlíkový mikrofon, ačkoli hlas, který slyšíme, je dokonale vyrovnaný a prozradí 

použití kvalitního moderního mikrofonu, je třeba zvuk upravit a v rámci možností ho přiblížit 

charakteru původní konstrukce, která využívala změny odporu uhlíkových zrnek stlačovaných 

membránou. 

Tyto mikrofony byly extrémně náchylné ke zkreslení, které nyní musíme signálu dodat uměle. 

Typický je také frekvenční ořez: zcela chybí spodní frekvence a také vyšší spektrum. Uhlíkové 

mikrofony se dlouho používaly v konstrukci telefonních sluchátek, typický je zde nosový zvuk 

zkreslených středů. V rámci zachování věrnosti iluze se tedy musíme pokusit o maximální 

snížení věrnosti zvukové. V praxi bývá často řešením kompromis, jelikož nám jde vždy 

především o srozumitelnost. Alespoň malé zkreslení a frekvenční ořez budou ovšem vždy 

základem tohoto kompromisu. 

 

29. Mikrofon Shure 55SH. Foto: Holger Ellgaard. 

 

 

30. Uhlíkový mikrofon v pružném závěsu. Foto: Daderot. 
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6.1.5. Snímače 

Jak již bylo řečeno, na principu piezoelektrického jevu fungují i piezoelektrické snímače, 

které snímají vibrace v pevných tělesech. Jejich základem a prakticky jedinou součástkou je 

piezo měnič, drobný kovový plíšek se středem ze speciálního materiálu, který při stlačení 

generuje elektrické napětí. Výhodou je nízká cena a snadná výroba těchto snímačů, což je 

předurčuje především k domácímu experimentování. Jsou také téměř povinným vybavením 

všech noisových hudebníků a různých dalších zvukových experimentátorů. Ve spojení s 

kytarovými krabičkami promění takřka vše na hudební nástroj; nebo lépe: na zvukový objekt. 

Je však třeba si uvědomit, že velká část zvuků takto získaných je vlastní manipulační hluk 

snímače. Piezoměniče mají také velký výstupní odpor (impedanci), což způsobuje při zapojení 

do běžných vstupů mixážního pultu značný pokles basů a vyšších frekvencí, a tudíž typicky 

nabroušený, ostrý středový zvuk, který se velmi liší od zvuku, jenž bychom z podobného zdroje 

získali při použití mikrofonu. Proto je nutné impedanci, pokud možno upravit. To se zpravidla 

dělá pomocí DI boxu (direct input box), což je zařízení určené k úpravě různých druhů signálu 

na linkovou úroveň, pro převedení signálu z vysokoimpedančního na nízkoimpedanční a také 

odzemnění dvou různých zařízení. V případě, že DI box nemáme k dispozici, poslouží také 

různé kytarové krabičky, které také umožňují připojit zařízení s vysokou impedancí (odporem). 

Snímač je nutno pevně spojit s rozeznívaným objektem, například lepicí páskou. Přitlačování 

rukou generuje další tlak na piezoelektrický materiál, a tedy produkuje další hluk.  

Piezosnímače se používají také v profesionálních podmínkách, většinou jako snímače 

zabudované v elektroakustických kytarách nebo dalších akustických nástrojích. Zde je vždy 

použit baterií napájený předzesilovač, který upravuje výstupní impedanci. Speciálním využitím 

této technologie jsou pak snímače zabudované do kobylky strunných nástrojů (housle, 

kontrabas), u některých elektrických kytar či baskytar se pak používá piezosnímač dělený, 

snímající signál z každé struny zvlášť. 

I u těchto sofistikovaných řešení se ale vždy používá další způsob snímání – elektromagnetický 

snímač nebo mikrofon – jelikož kontaktní snímače nemohou ze své podstaty sejmout věrně 

zvuk celého nástroje. 

Nejznámějším výrobcem profesionálních piezosnímačů je firma Barcus Berry. Mezi další 

výrobce patří například Myers Pickups, Schertler, Ehrlund nebo zvukový umělec Jez Riley 

French, nabízející kontaktní mikrofony pod značkou JrF. 
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31. Profesionální piezo snímač. Foto: Peter Sesselmann. 

 

 

32. Piezo měnič, tak jak je nabízen v prodejnách s elektrosoučástkami. Foto: Stefan Riepl. 

 

Elektromagnetické snímače lze použít pouze u nástrojů s kovovými strunami, jelikož 

principem jejich fungování je kmitání kovového tělesa v magnetickém poli cívky. Typickým 

nástrojem s tímto typem snímání je elektrická kytara. Jednocívkové snímače (single coil), 

typické pro kytary firmy Fender, lépe přenášejí vyšší frekvence, na výstupu se ale často objevuje 

nežádoucí brum. Dvojcívkové snímače typu humbucker mají silnější výstup a omezený brum, 

vyšší frekvence jsou u nich ale redukované. Hodí se zejména pro tvrdší hudbu, ale i pro blues 

pro jejich plný tón na spodním spektru. Existují různá speciální označení snímačů 
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(minihumbucker, filtertron, „lipstick“, P90), všechny však lze z hlediska konstrukce zařadit do 

jednoho nebo do druhého ze zmíněných typů. 

Někteří experimentální hudebníci (Martin Klapper, Keith Rowe) používají elektromagnetický 

snímač samostatně bez kytary, ve funkci jakéhosi redukovaného mikrofonu. To umožňuje 

výrobu specifických zvukových objektů; a i přesto, že je u některých typů snímačů popisována 

jejich „mikrofónnost“, tedy kvalita a schopnost přenášet i jiné zvuky než drnkání na kovové 

struny, je dobré si uvědomit, že nekovové předměty budou při pokusech s elektromagnetickým 

snímáním znít buď potichu, nebo vůbec. 

 

33. Elektromagnetický snímač Fender, typ Single. Foto: Coveyj. 

 

 

34. Elektromagnetický snímač typu humbucker, výrobce neznámý. Foto: Stratocaster2. 
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35. Elektromagnetický snímač typu P 90, přezdívaný soap bar. Foto: Bubba73. 

 

Mezi elektromagnetické snímače by se daly zařadit i zařízení, odposlouchávající 

elektromagnetické pole elektronických strojů a přístrojů, ačkoliv tyto bývají někdy řazeny mezi 

mikrofony. Nejznámějším přístrojem tohoto typu je patrně Elektrosluch slovenského 

zvukového umělce Jonáše Grusky, který je také možné si v rámci open source platformy vyrobit 

svépomocí. Přístroj je designován ve stylu přenosných rekordérů a funguje na principu 

elektromagnetické indukce. 

Mnoho zařízení produkuje elektromagnetické pole, například elektromotory, nebo procesory, 

pevné disky a obecněji téměř jakákoliv bezdrátová komunikace. Pokud tento snímač, jehož 

základem je v podstatě jednoduchá cívka s magnetickým jádrem, dostatečně přiblížíme ke 

zdroji elektromagnetického pole, uslyšíme celé spektrum elektrických zvuků, které se 

přibližováním a pohybem snímače dají dále modulovat. 

Ke snímání polí elektrických přístrojů se ale dá použít i telefonní snímač, který je k dostání na 

serverech jako Amazon nebo AliExpress – anebo zkrátka jakákoliv malá cívka či 

elektromagnetické relé. Odposlouchávání elektromagnetických polí se stalo hlavním tématem 

Elektrických procházek (Electrical Walks) známé zvukové umělkyně Christiny Kubitsch, 

zpracovávající toto téma již od začátku 70. let. 

Jedná se vlastně o sonifikaci, tedy převod dat různého druhu na zvukové signály – techniku 

rozšířenou mezi vědci i umělci. Jako jeden z prvních případů sonifikace se udává cvakání 

Geiger-Müllerova detektoru, vynalezeného už v roce 1908. 

Sonifikace se poslední dobou stává i oblíbenou uměleckou disciplínou. Sonifikovat lze různá 

data, ideálně taková, která se mění v závislosti na čase, ale zvukové soubory lze vyrábět i z 
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obrazových souborů, časová složka je zde pak nahrazena složkou jinou. K sonifikaci se 

používají různé speciální softwary, lze ji také provádět v komplexním pracovním prostředí 

softwarů jako Pure Data nebo MAX/Msp. 

 

36. Přístroj Elektrosluch slovenského studia LOM. Foto: Vlastní. 

 

Specifickými snímacími přístroji jsou rekordéry, sdružující v sobě pár kondenzátorových 

mikrofonů, předzesilovač, AD převodník a záznamové a přehrávací zařízení. Některé rekordéry 

mají i další funkce jako různé efekty a mikrofonní emulace a některé robustnější typy umožňují 

i připojení kabelů s konektorem jack nebo XLR a nahrávat současně čtyři stopy – linkou i 

párem mikrofonů. Novější typy jsou vybaveny i ovládáním pomocí wifi. Rekordéry jsou 

primárně určeny pro záznam zvuku v terénu, jsou tedy napájeny pomocí baterií. Jako datové 

médium slouží karta SD nebo micro SD a jsou také vybaveny rozhraním USB. 

Přenosné rekordéry představují unikátní koncept „vše v jednom“, a ačkoliv se ani zdaleka nedá 

říci, že by představovaly nějaké univerzální řešení, například v kombinaci s linkovým signálem 

z mixážního pultu, lze s jejich pomocí pořídit i vcelku slušný záznam zvukové události. Cena 

některých jednodušších typů se velmi snížila a všem zájemcům o jakoukoliv zvukovou práci – 

nejen o field recording – lze jejich pořízení doporučit. 
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Příklady přenosných rekordérů: ZOOM H1, ZOOM H4, ZOOM H6, Tascam DR 22WL, Tascam 

DR 05V2, Sony PCM D100. 

 

37. Sony PCM M10. Foto: Evan-Amos. 

 

6.2. Mixážní pult 

Mixážních pultů je mnoho typů, a ty se od sebe výrazně liší: rozhlasový pult, velký studiový 

nahrávací pult, pult pro DJ, pult pro práci s videem a další. Mixážní pult je srdcem každého 

zvukového systému, takže pro jakoukoliv zvukovou práci je potřeba dobře znát a chápat jeho 

funkce. 

Obecný mixážní pult je možné si představit jako systém složený z modulů/sekcí s různými 

funkcemi. U klasického analogového mixážního pultu je to vstupní sekce, předzesílení, 

ekvalizace, pomocné výstupy AUX, panorama – sekce rozložení ve stereu, hlasitost a výstupní 

sekce s nastavením celkové hlasitosti pro hlavní a pomocné výstupy. 
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38. Malý mixážní pult Yamaha MG 10/2. Foto: OldangelmidnightfromNorthampton. 

 

Vstupní sekce většinou obsahuje mikrofonní vstup pro konektory typu XLR (nesprávně 

někdy nazývané „canon“) a vstup linkový, pro konektory typu TRS (jack). Některé vstupy jsou 

určené pro stereo signál, na vstupu může být dvakrát konektor TS/TRS nebo RCA (cinch). 

Někdy je u mikrofonního a linkového vstupu ještě další vstup pro konektory TRS označený 

nápisem INS nebo INSERT. Tento tzv. insertní vstup slouží pro procesování signálu již na 

úrovni vstupu, typicky se zde používají kompresory nebo expandery (gate) a pro jejich 

propojování slouží speciální insertní kabel. Tento kabel má na jednom konci konektor TRS s 

mezikroužkem (stereo jack), z něj se rozdvojuje na dva kabely s konektory TS (mono jack). Do 

vstupu označeného jako INSERT se zapojí jeden stereo konec a oběma konci s konektory TS se 

propojí externí procesor dle potřeby. 

Na vstupní sekci může být dále několik přepínačů. Například subsonický filtr (high pass, lo-

cut) pro odříznutí nežádoucích frekvencí na spodní části spektra. Přepínač je často označen jen 

hodnotou frekvence, pod kterou filtr zabírá – většinou 80 nebo 100 Hz.  

Někdy je také na každém kanále mixážního pultu tlačítko fantomového napájení, označené 

„PHANTOM“ nebo „48 V“. Jedná se o napájení určené pro kondenzátorové mikrofony, 

případně pro aktivní DI boxy, jež také vyžaduje fantomové napájení. 

U levnějších mixážních pultů je ale zpravidla jen jedno tlačítko, které zapíná fantomové 

napájení pro všechny kanály najednou. POZOR! Zapínání fantomového napájení může 

způsobit nepříjemné prásknutí, které může v extrémním případě i poškodit reproduktory. 

Proto je dobré se naučit zapínat ho při staženém masteru a při připojování mikrofonů buď vždy 
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stáhnout hlasitost příslušného kanálu, nebo použít tlačítko MUTE. Pozor je třeba dávat také 

při použití páskových mikrofonů. Mohou se při připojení fantomového napájení vážně 

poškodit nebo zničit. 

6.2.1. Gain 

Potenciometrem označeným GAIN se nastavuje vstupní úroveň signálu na vstupním zesilovači. 

U levnějších pultů je tento obvod často nejslabším článkem celého řetězce. V krajních polohách 

značně přibývá šumu, proto je třeba být za polovinou dráhy potenciometru velmi obezřetný a 

třemi čtvrtinami dráhy se raději nepohybovat. 

Častým zlozvykem je chápání potenciometru GAIN jako regulátoru hlasitosti. Ten je na kanále 

úplně dole, většinou v podobě faderu označeného „volume“. Kromě šumu mohou nekvalitní 

předzesilovače signál také významně zkreslit. U některých mixážních pultů je v této sekci také 

tlačítko PAD, sloužící k útlumu u signálu, který je pro vstup mixážního pultu příliš silný a který 

již nelze regulovat stahováním gainu.  

 

39. Vstupní sekce mixážního pultu Yamaha MG 124. Pod regulátory gainu vidíme na prvních čtyřech kanálech 
integrovaný kompresor, což bývá u menších pultů spíše výjimka. Tlačítko s číslicí 80 je horní propust (highpass, nebo 
lo-cut filter), která ořízne všechny frekvence pod 80 Hz. Foto: Christian Dahlqvist. 
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6.2.2. Ekvalizér 

Ekvalizace je proces frekvenční úpravy signálu, potlačení nebo zesílení různých částí jeho 

frekvenčního spektra. Na mixážním pultu se zpravidla setkáváme s parametrickým 

ekvalizérem, případně u některých modelů s menším grafickým ekvalizérem na výstupní sekci.  

Grafický ekvalizér je jednodušší a poměrně intuitivní. Konstrukčně je řešen řadou tahových 

potenciometrů (fader, slider), z nichž každý představuje jednu konkrétní frekvenci. Nulová 

hodnota je na faderu uprostřed, často vyznačena aretací; stažením potenciometru dolů danou 

frekvenci zeslabujeme, přidáváním od nulové hodnoty výše ji zesilujeme. Zároveň vzniká 

grafická reprezentace upravených frekvencí, takže jediným pohledem lze zkontrolovat 

momentální nastavení.  

 

40. Grafický ekvalizér SG-9500 z roku 1978. Foto: Rik Ruff. 
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41. Softwarová podoba grafického ekvalizéru. Foto: Vlastní. 

 

Parametrický ekvalizér je komplexnější zařízení. Konstrukční řešení spočívá v soustavě 

otočných potenciometrů, ovládajících tři parametry: frekvenci, gain neboli zdvih (tedy zesílení 

či potlačování dané frekvence) a tzv. Q, což je označení pro šířku ovlivňovaného pásma. Q se 

někdy nazývá činitel jakosti nebo strmosti.  

6.2.3. Horní propust 

Horní propust nebo také subsonický filtr bývá na pultu zpravidla označovaná jako LO-CUT, 

HIGH PASS, případně přímo hodnotou frekvence, kterou potlačuje, což bývá většinou 80 Hz, 

nebo 100 Hz. Jedná se o pevně nastavený strmý filtr, spínaný jednoduchým tlačítkem na 

vstupní sekci, který odřízne ze signálu nízké frekvence. Používá se často při procesování hlasu, 

jelikož v oblasti pod 80 Hz se budou při záznamu a procesování hlasu nalézat v podstatě jen 

ruchy.  
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42. Softwarový parametrický ekvalizér firmy UAD, emulující slavné zařízení Pultec EQP 1a. Foto: Vlastní.  

 

S ekvalizérem je třeba se naučit pracovat, což je těžší, než by se zdálo, především u 

parametrického ekvalizéru. Pokud jeho použití není nutné, měl by být nastaven do nulových 

hodnot, to jest tak, aby průchozí signál neovlivňoval. S ekvalizérem nastaveným na pultu do 

nuly bychom také měli začínat jakoukoliv práci se zvukem. Je vždy dobré se ujistit, že hodnoty 

na mixážním pultu jsou nastavené tak, jak chceme. Také je nutné se ubezpečit, jakou frekvenci 

upravujeme, jelikož zvláště u parametrického ekvalizéru to nemusí být jednoznačné. Zběsilé 

kroucení potenciometrem není metoda. Existuje také názor, že mixážní pult by měl být 

skutečně pouze „mixážní“ a ekvalizace, pokud je nutná, by se měla provádět jiným způsobem 

na externím zařízení. To je ale zbytečný fundamentalismus, vývoj zvukových zařízení spěje již 

delší čas k čím dál vyšší integraci, takže nevyužívat všechny možnosti, které nám mixážní pult 

nabízí, by bylo zpozdilé.   
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43. Parametrický ekvalizér na kanálu mixážního pultu. Foto: Vlastní. 

6.2.4. Pomocné výstupy AUX 

I malý mixážní pult bez integrované efektové jednotky mívá zpravidla alespoň jeden pomocný 

výstup, označovaný AUX (auxiliary section), běžnější jsou však dvě tyto pomocné cesty, u 

větších pultů pak čtyři a více. Čím více pomocných výstupů máme, tím větší možnosti nám 

daný mixážní pult nabízí. Otočný potenciometr označený AUX posílá signál z daného kanálu 

do sběrnice, kde se signály z jednotlivých kanálů míchají na výstup master AUX nebo AUX 

OUT. Těmto obvodům se také říká SEND/RETURN, jelikož z pultu posíláme signál (SEND) 

například do externího procesoru, a ten se nám pak vrací zpět (RETURN). Pomocné výstupy 

jsou skutečně často používány pro další zpracování pomocí externích efektových procesorů, v 

češtině se pro ně také ujal název „efektová smyčka“. Na potenciometru AUX nastavíme, jak 

velkou úroveň signálu chceme odeslat do externího efektu, na master AUX nastavíme úroveň 

pro celou sběrnici AUX, z výstupu označeného AUX SEND, a příslušným číslem odešleme 

signál na vstup efektu. Z výstupu efektu pak přivedeme signál na vstup s názvem AUX 

RETURN nebo také na jakýkoliv jiný vstupní kanál mixážního pultu. POZOR! Pokud připojíme 

výstup efektu na běžný vstupní kanál, je nutné, aby byl příslušný potenciometr AUX stažený 

do nuly, jinak dojde ke zpětné vazbě, která může poškodit některá ze zařízení nebo váš sluch.  
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44. Regulátory pomocných výstupů AUX na jednotlivých kanálech mixu. Foto: Vlastní. 

 

Existují dva druhy pomocných výstupů: AUX pre (pre fader listening) a AUX post (post fader 

listening). To udává jejich vztah k pozici potenciometru hlasitosti jednotlivého kanálu. Pokud 

používá AUX post a potenciometr hlasitosti je stažen do nuly, neprochází ani do výstupu AUX 

žádný signál. AUX pre je na poloze potenciometru hlasitosti nezávislý, signál bude procházet, 

i když je fader volume zcela stažený. To může na začátečníka působit matoucím dojmem, zvlášť 

když mnoho mixážních pultů umožňuje přepínání obou režimů. Je nutné si uvědomit, co od 

obvodů AUX očekáváme. Pro jednoduché efektování, například přidávání reverbu na hlas, se 

vyplatí spíše režim POST, jelikož poměr čistého a efektovaného signálů zůstává takto stále 

stejný, navíc při kompletně staženém faderu hlasitosti neprochází ven žádný nežádoucí zvuk. 

Nastavení PRE umožňuje kreativnější práci s efekty, například postupné „objevování se“ zvuku 

nejprve v efektu, nebo naopak jeho dlouhé mizení, kdy nejprve stahujeme hlasitost a pak teprve 

AUX s dozvukem. Výstupy AUX ale není nutné používat jen v režimu SEND/RETURN s 

externím efektovým procesorem. AUX SEND lze například směrovat do různých reproduktorů 

mimo hlavní reproduktorovou soustavu a vytvářet tak různé prostorové efekty. Jakmile se 

naučíte využívat výstupy AUX, nebudete jich mít nikdy dostatek.  

6.2.5. Panorama 

Posledním potenciometrem na každém kanálu bývá zpravidla regulátor upravující směrování 

signálu mezi levý a pravý výstupní kanál stereofonního výstupu. Často se vyskytující chybou 
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bývá ignorování tohoto regulátoru a jeho nastavení na střední úroveň u všech vstupních 

kanálů. Tento regulátor byl dříve někdy označován jako „balance“, což možná lépe popisovalo 

jeho funkci – jakési balancování, tedy hledání rovnováhy mezi levou a pravou stranou sterea. 

Pokud vše ponecháme ve středu, vnímání sterea se značně redukuje. Zvukový stereo obraz je 

analogií reálného obrazu jeviště, hudebníky stojící v levé části jeviště umisťujeme ve stereu také 

doleva. Toto je důležité rovněž při mixování, kde se uplatňují stejná pravidla; můžeme si ovšem 

dovolit od reality se trochu vzdálit a vytvářet virtuální stereo obraz s nástroji nebo zvuky 

rozmístěnými v rámci celé stereobáze. Při mixu však stále hledáme rovnováhu, jeden zvuk v 

levé části spektra musíme vždy vyvážit jiným v pravé části spektra. Panoramatický 

potenciometr je velmi důležitou a současně velmi opomíjenou součástí mixážního pultu i při 

živé produkci. 

 

45. Potenciometr PAN, pod ním tlačítko MUTE. Foto: Vlastní.  

6.2.6. Mute 

Pod posledním otočným potenciometrem se kromě tahového potenciometru (faderu) hlasitosti 

zpravidla nachází také tlačítko MUTE. Slouží k přerušení signálu z jednotlivých kanálů do 

výstupní části mixážního pultu (master volume). Toto přerušení je realizováno tak, aby nedošlo 

k žádným lupancům nebo praskání a je ho možné výhodně použít při přepínání vstupních 

konektorů nebo při dalších úpravách a také při zapínání fantomového napájení. Často se také 

„mutují“ mikrofony, jež jsou zapojeny, ale nejsou momentálně v akci, aby zůstalo zachováno 

nastavení faderů hlasitosti. Tlačítko MUTE se dá používat i kreativním způsobem, zejména při 

mixáži. 
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6.2.7. Hlasitost 

Výstupní hlasitost jednotlivých kanálů po ekvalizaci a dalších úpravách je zpravidla řešena 

tahovým potenciometrem (faderem), označovaným nápisem „volume“.  

6.2.8. Pomocné sběrnice 

U regulace hlasitosti jednotlivých kanálů je často také umístěno zapínání sběrnic (bus, group, 

sub), česky někdy označované výrazem „grupy“ nebo „subgrupy“. Pokud má pult víc sběrnic 

než jednu, je jejich zapínání označeno čísly, většinou 1–2 a 3–4. Hlavní sběrnice neboli hlavní 

výstup bývá obvykle označen LR. 

Pokud není zapnuto u konkrétního kanálu tlačítko LR, žádný zvuk nebude do výstupu 

procházet, při sepnutí tlačítka 1–2 nebo 3–4 bude dále zvuk procházet i do stejně označených 

subgrup. Na výstupní sekci se pak nachází výstup z těchto sběrnic (groupout, sub out), většinou 

paralelně s masterem. Tyto sběrnice se dají používat podobně jako AUX, s tím rozdílem, že u 

nich není možné nastavit individuální hlasitost jednotlivých kanálů. 

6.2.9. Výstupní sekce 

Na výstupní sekci najdeme vždy hlavní výstupní kanál (master output, master out), hlavní 

výstupy AUX, případně výstupy monitorové sekce nebo výstupy z dalších sběrnic (bus). U 

některých pultů je součástí výstupní sekce také grafický ekvalizér a efektová jednotka. Hlasitost 

jednotlivých vstupů regulujeme vždy na jednotlivých kanálech, a nikoliv faderem hlavního 

výstupu, označeného zpravidla nápisem „master output“, „master OUT“ nebo „LR“. Master 

fader ponecháváme vždy na nastavené úrovni (zpravidla 0 dB). 
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46. Tzv. master fader, regulace hlavního výstupu z mixu. Foto: Vlastní.  

 

6.2.10. Digitální mixážní pult 

Předchozí popis funkcí mixážního pultu odpovídal generickému pultu analogovému, kde 

máme fyzický přístup ke každému parametru pomocí tlačítek a potenciometrů. Pokud se 

naučíme používat jeden pult, budeme umět použít i jiný, nebo budeme alespoň chápat jeho 

základní funkce. Ty jsou stejné i u pultu digitálního, rozdílná je však jeho architektura i 

ovládání. 

Digitální mixážní pult se od analogového liší především digitálním zpracováním signálu, což 

znamená, že na jeho vstupech a výstupech budou převodníky a že veškeré úpravy se dějí 

virtuálně, prostřednictvím software ovládajícího pult. Namísto ovládacích prvků pro každou 

funkci, jak je tomu u pultů analogových, má pult digitální ovládání pomocí menu a univerzální 

sady ovládacích prvků, které lze přiřadit (assign) pro kteroukoliv sekci pultu. Tím se ušetří 

místo v konstrukci pultu, sníží se jeho velikost a díky digitálnímu zpracování zvuku se nám 

otevřou mnohé další možnosti, co se týče úprav a procesování. Prakticky všechny úkony, pro 

které se u klasických pultů musely používat externí procesory, zastane digitální pult sám. 

Efektový blok je zde samozřejmostí, většina digitálních pultů umožňuje používat současně 

několik efektů. Nejinak je tomu s dynamickými procesory, kompresor a gate najdeme většinou 
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na každém vstupním kanálu, rovněž tak parametrický ekvalizér a filtry. Digitální pult nabízí 

také velké možnosti routování – fyzické vstupy a výstupy lze přiřadit k libovolným kanálům 

pultu. Toto je výhodné, zejména když chceme mít v pultu uložena různá nastavení pro 

jednotlivé inscenace nebo hudební skupiny. Všechny fyzické ovladače a fadery hlasitosti 

mohou také ovládat různé parametry v závislosti na aktuálním nastavení pultu – například pro 

ovládání šestnácti kanálů hlasitosti slouží jen osm faderů a podobně –, je tedy nutná nějaká 

signalizace stavu, ve kterém se pult momentálně nachází. K tomu slouží motorizované fadery, 

LED indikace u otočných ovladačů nebo přepínačů. Vše se také zobrazuje na LCD displeji. 

Digitální pulty většinou rovněž mají možnost zaznamenat přehrávaný zvuk, a to i v 

jednotlivých stopách; fungují tak mimo jiné jako svého druhu vícestopý rekordér. Běžná je i 

digitální konektivita prostřednictvím standardů jako ADAT, S/PDIF a také konektory MIDI a 

USB. 

Výhodou digitálního pultu je komplexní pracovní prostředí s možností ukládat si vlastní 

konfigurace pro příští využití a snadno pořizovat kvalitní vícestopý záznam. Dalšími výhodami 

jsou MIDI konektivita nebo ovládání pomocí Bluetooth, žádné zkreslení ani šum. Nevýhodou 

je komplikovanější přístup k některým parametrům, alespoň u některých modelů, a s tím 

související celkové ovládání, které není zcela intuitivní a zejména začátečníkům může 

způsobovat potíže. 

Také pro speciální užití, kdy se mixážní pult používá jako svého druhu hudební nástroj, není 

digitál vhodný. Přístup ke všem parametrů není okamžitý, což spolu s drobnou latencí může 

být důvodem pro jeho odmítání tradičněji zaměřenými jedinci. Extrémní aktivity, jako 

například „no input mixing board“ (experimentální hudební styl hry na mixážní pult s 

propojenými vstupy a výstupy) nelze na digitálním pultu použít vůbec. Digitální pult je 

mnohem více než jednoduchý přístroj (nebo ve výjimečných případech hudební nástroj), je 

spíše kontrolní stanicí řízenou počítačem.   

Prvním digitálním mixážním pultem byl v roce 1987 model DMP 7 firmy Yamaha, určený 

původně pro klávesové hráče. Následovaly další systémy Yamaha: DMP11 z roku 1989, DMR 8 

v roce 1990 a DMC 1000 z roku 1991. V roce 1994 přišel přelomový model Yamaha PRO 01, 

který v roce 1998 nahradil rozšířený model 01V, s nímž se ještě donedávna bylo lze setkat. Po 

roce 2000 vypukl boom digitálních pultů, který dále akceleruje. Zařízení se zmenšují, jejich 

vybavení i zvuk se zlepšuje a snižuje se také jejich cena, a tím pádem i dostupnost. Nedůvěra 

konzervativních zvukařů vůči digitálním technologiím byla také, zdá se, překonána. 
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Dnes se prakticky v každém trochu větším divadle setkáte s digitálním pultem. Na malých 

scénách stále dominují analogové pulty, zato větší scény jsou už téměř kompletně v digitálu. 

Několik příkladů modelů digitálních mixážních pultů: Soundcraft Si Expression 3, Soundcraft 

Si Performer 2, Behringer X 32, Tascam DP 24SD, Yamaha 01V96i, Allen & Heath QU 16 

Chrome, Allen & Heath SQ5, Midas PRO 1P. 

Pulty pro větší stage: Allen & Heath SQ7, Midas M32, Midas PRO-X-CC-IP, Soundcraft VI1 48, 

Soundcraft VI 3000. 

 

47. Digitální mixážní pult Yamaha 01v. Foto: Rebeckaroberts. 
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48. Digitální mixážní pult Yamaha M7CL. Foto: Sasschary. 

 

Dále je možné se setkat s „hybridními“ pulty typu Presonus StudioLive AR, které nabízejí 

výhody digitálního zvuku a analogového ovládání. Jedná se vlastně o analogový pult vybavený 

převodníky a efektovou sekcí. Pult nabízí možnost záznamu stereo výstupu přímo na SD kartu 

vloženou do pultu nebo také záznam jednotlivých stop v případě připojení k počítači přes USB 

a použití DAW, přiloženého k pultu. Je velmi pravděpodobné, že nějaký druh digitální 

konektivity bude brzy součástí každého mixážního pultu. 
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49. Presonus Studio Live 12.4.2. Foto: Stephen Heywood. 

 

Dalším speciálním systémem je mixážní pult s dálkovým řízením, který se leckde stává 

ideálním řešením pro malé prostory. Jeho základ tvoří stage box, jenž obsahuje veškerou 

konektivitu (vstupy, výstupy, MIDI, USB, LAN), ale žádné ovládací prvky. Veškeré ovládání se 

řeší na dálku pomocí bluetooth nebo wifi prostřednictvím tabletu, smartphonu nebo 

notebooku a speciální aplikace, jež je součástí celého systému. Je také možné ovládat stagebox 

pomocí MIDI. Tyto systémy nabízejí velkou flexibilitu při minimálních nárocích na prostor – 

zvukař nebo přímo některý z hudebníků či performerů vybavený tabletem může vše pohodlně 

kontrolovat přímo z jeviště. 
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Příklady mixážních pultů s dálkovým řízením: Behringer X Air XR 16, Mackie DL 16, Mackie 

DL 32, Soundcraft Ui16, Presonus StudioLive 24R. 

 

6.3. Vícestopé nahrávání, DAW, editace 

6.3.1. DAW 

DAW (digital audio workstation) je komplexní hardwarové zařízení, nebo dnes typičtěji 

softwarová platforma umožňující záznam a editaci zvukových souborů. Typické DAW v sobě 

integruje více funkcí: vícestopý záznam, možnost střihu, efekty, softwarové hudební nástroje, 

konektivitu MIDI, ale i práci se smyčkami nebo integraci videa. 

Předchůdci DAW jsou na jedné straně čtyřstopé a osmistopé magnetofony a na straně druhé 

první analogové nebo dokonce elektromechanické sekvencery. Sekvencer je elektronické 

zařízení, které dokáže zaznamenávat, přehrávat a editovat hudbu ve formě povelů (CV, MIDI). 

V sekvenceru tak nejsou uloženy žádné zvukové soubory, jen soubor instrukcí, jakým 

způsobem připravené nebo nahrané zvukové sekvence přehrávat z externích (syntezátor, 

sampler, bicí modul) či interních (softwarové syntezátory, samplery aj.) zvukových zařízení. 

U analogových sekvencerů byl komunikačním protokolem CV/Gate – CV je zkratkou pro 

controlled voltage (kontrolované napětí); tento systém se používal pro propojování a 

komunikaci analogových syntezátorů a dalších zvukových zařízení do začátku 80. let a nástupu 

platformy MIDI. V současnosti je znovu široce využíván v souvislosti s popularitou 

modulárních syntezátorů. Standardním kabelem pro platformu CV/Gate je jack 3,5 mm TS, 

dalším typem používaného kabelu je tzv. banánek (banana plug). 

Protokol MIDI (Musical Instrument Digital Interface) byl poprvé představen v roce 1983 na 

veletrhu hudební techniky NAMM. V roce 1885 pak představila americká firma Atari vyrábějící 

osobní počítače model 520 ST, který byl vybaven MIDI porty, a tedy možností propojení s 

mnoha klávesovými nástroji. 

Jedná se zde o komunikační jazyk, který v případě klávesových nástrojů udává výšku, sílu, 

barvu a délku zahraného tónu. MIDI tedy nepřenáší žádný zvuk, jen informaci o něm. 
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Propojením dvou klávesových nástrojů po MIDI lze hrát na oba současně tytéž tóny, ale s 

rozdílným zvukem, specifickým pro každý zvolený nástroj. Pro propojení kláves a dalších 

elektronických zařízení potřebujeme MIDI kabel, který využívá konektor DIN s pěti kolíky 

(lidově zvaný „pětikolík“). Konektory jsou na obou stranách kabelu identické. Zařízení 

propojujeme tak, že řídicí nástroj (klávesnice, nebo sekvencer) propojíme z výstupu MIDI out 

do vstupu MIDI in na nástroji ovládaném (klávesový modul, MIDI vstup v počítači, jímž 

ovládáme softwarový syntetizér). Existují také vstupy, označené MIDI thru, jež se používají pro 

průchozí signál při řetězení více zařízení. 

Moderní přístroje mají většinou také možnost vysílat MIDI po USB, takže je lze používat i s 

počítačem bez MIDI rozhraní. To lze ovšem také snadno dokoupit, používají se tzv. MIDI 

konvertory, převádějící MIDI signál z klasického konektoru DIN na USB, nebo MIDI routery, 

které po připojení k počítači pomocí USB nabídnou prakticky libovolný počet MIDI vstupů a 

výstupů. Dalším praktickým zařízením MIDI-Thru box, přístroj s jedním vstupem a několika 

výstupy. Používá se, pokud chceme řetězit MIDI zařízení, jež nemají přímo v sobě konektor 

MIDI Thru. MIDI pracuje na šestnácti kanálech, je tedy možné propojit až šestnáct zařízení a 

po jednom kabelu posílat povely pro různé přístroje. 

MIDI se používá nejen pro klávesové nástroje, ale také pro ovládání přístrojů a softwarových 

sekvencerů nebo DAW pomocí funkce MIDI Machine Code (MMC); MIDI Clock slouží k 

synchronizaci tempa sekvenceru a klávesových arpeggiátorů případně rytmických efektů, jako 

je delay. MIDI Timecode (MTC) dokonce umožňuje pomocí nahrávky se synchrokódem 

propojit do systémů i starší zařízení jako vícestopé magnetofony, vybavené kódem SMPTE 

(Society of Motion Picture and Television Engineers), což je formát časového kódu pro podélný 

záznam filmu, videa a audia.  

MIDI je norma, která se může tvářit komplikovaně, a pokud byste chtěli tuto problematiku 

studovat, máte možnost se nořit opravdu hluboko (doporučuji například knihu Daniela Forró 

Svět MIDI); většina zařízení je ale zkonstruovaná v téměř „fool-proof“ režimu, tzv. plug and 

play. Stačí přístroje zkrátka propojit a hraje se. Stahování aktuálních driverů je tak často 

největší komplikací, která vás může potkat. 



 

90 

 

 

50. MIDI vstupy a výstupy. Foto: John R. Southern. 

 

Vícestopý záznam (multitrack), čili možnost zaznamenávat současně více stop, hrajících 

synchronně na jediné médium umožňující pozdější dotáčky a editaci, byl nejprve doménou 

výhradně nahrávacích studií, a to zhruba od 50. let. Záznam se prováděl na páskové 

magnetofony, zprvu čtyřstopé, později osmistopé, šestnáctistopé a čtyřiadvacetistopé. Mnoho 

ikonických nahrávek z 60. let však vzniklo právě na čtyřstopém magnetofonu. S vynálezem 

audiokazety (1963) se otevřela cesta pro další konstrukce vícestopých zařízení, založených 

právě na tomto médiu. První čtyřstopý kazetový magnetofon byl Tascam Portastudio 

společnosti TEAC, představený veřejnosti v roce 1979. Záhy poté se začaly objevovat další 

modely pod označením Tascam i od dalších výrobců (Fostex, Akai, Yamaha, Sansui, Marantz), 

následované později i osmistopými rekordéry na stejném principu. Čtyřstopý kazetový 

magnetofon byl vybaven čtyřmi vstupy s předzesilovači a přepínáním citlivosti, míchacích sekcí 

s potenciometry hlasitosti, většinou také jednoduchým ekvalizérem, často s jedním pomocným 

výstupem AUX, ojediněle též zabudovaným reverbem a dalšími funkcemi v závislosti na typu 

zařízení. Všechny typy byly kompaktní a snadno přenosné a nabízely všechny základní funkce 

pro jednoduchý záznam a následný mix. Poslední modely, jako například TASCAM 488 MkII 

Portastudio, jsou skvěle vybavené nahrávací stanice s třípásmovým ekvalizérem, redukcí 

šumu, a dokonce možností konektivity s dalšími zařízeními pomocí normy MTC (MIDI Time 

Code). 

Nástup těchto zařízení na trh způsobil malou revoluci, nahrávací proces se stal dostupným 

mnoha skupinám z nastupující scény punku, ale i mnoha dalším undergroundovým projektům 

nebo izolovaným jednotlivcům, řazeným k žánru Outsider Music. Domácí nahrávání bylo náhle 

možné, stačil k němu jediný přístroj. Vícestopá zařízení postavená na magnetofonové kazetě 
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disponují páskem výrazně užším než studiové magnetofony, a často tedy dochází z přeslechu z 

jedné stopy na druhou. Dalším výrazným rozdílem oproti profesionálním zařízením je rychlost 

pásku. U studiových magnetofonů jde o rychlost 19 cm/s nebo dokonce 38 cm/s (některé stroje 

disponují i rychlostí 76 cm/s). Typická rychlost kazetového systému je 4,8 cm/s, některé 

sofistikovanější modely jsou pak schopny rychlosti 9,5 cm/s. Při vyšších rychlostech pásku se 

tolik neprojevují nectnosti všech magnetofonů jako wow and flutter, což je frekvenční 

fluktuace signálu způsobená nepřesností otáčivých částí systému, to jest především motoru. 

Vícestopé kazetové magnetofony nebyly nikdy brány jako profesionální audio zařízení, přesto 

na nich vzniklo mnoho nahrávek, patřících dodnes ke klasice žánru punku, garážového rocku, 

undergroundu, experimentální hudby a jiných. Jejich zvuk je velmi charakteristický, neutrálně 

znějící nahrávku na nich nevytvoříte. To je ale právě součást jejich kouzla, které dodnes láká 

mnohé umělce. Pokud vám schází audio špína, chcete experimentovat s lo-fi nebo si chcete 

vyzkoušet jiný typ záznamu, který nenabízí možnost okamžité opravy pomocí funkce UNDO – 

pořiďte si v bazaru čtyřstopý magnetofon. 

 

51. Čtyřstopý kazetový magnetofon Tascam Porta One. Foto: Veradrive. 
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52. Osmistopý kazetový magnetofon Tascam Porta Studio 424 mkII. Foto: CountrySkyStudio. 

 

První hardwarová digitální nahrávací zařízení, schopná vícestopého záznamu, začala sice 

vznikat už od 70. let, opravdová změna přišla až v roce 1992 s příchodem digitálního 

osmistopého rekordéru ADAT (Alesis Digital Audio Tape). ADAT bylo kompaktní zařízení s 

možností záznamu osmi stop, což sice není mnoho, jednotlivé rekordéry se však daly 

kaskádovitě spojovat a vytvářet nahrávací systémy o mnoha stopách. Teoreticky bylo možné 

propojit až 16 audio zařízení, což by poskytovalo ohromujících 128 stop. ADAT nahrával v 

režimu 16 bitů, později se bitová hloubka zvýšila na 20 bitů, při frekvenci 44,1kHz nebo 48kHz. 

Datovým médiem byla kazeta VHS, tou dobou dostupné a levné záznamové médium s 

kapacitou 40 minut záznamu při standardní délce videokazety 120 minut. Platforma ADAT se 

rychle rozšířila do domácích i profesionálních studií a firma Alesis ji podporovala až do roku 

2003, kdy přišla se záznamovou stanicí Alesis ADAT HD24, dvacetičtyřstopým rekordérem se 

záznamem na výměnný hard disk. Tento model je v prodeji dodnes. 
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Označení ADAT nese také optický kabel sloužící k propojení digitálních audio zařízení a k 

přenosu až osmi kanálů dat. 

Během 90. let se na trhu objevily mnohé další digitální záznamové stanice. Nabízely kvalitní 

záznam s funkcí UNDO, možnost editace, bohatou nabídku efektů a možnosti propojení s 

dalšími přístroji pomocí MIDI. Prosadila se například série VS japonské společnosti Roland 

(VS 840, VS 880, VS 1680), ale další podobná zařízení vyráběly i další firmy (Tascam, Fostex, 

Yamaha, Korg). Zajímavou, avšak slepou uličkou byl pokus využít jako záznamové médium 

tehdy populární minidisk. 

V novém tisíciletí význam hardwarových nahrávacích stanic upadl zcela zásadně v souvislosti 

se stále častějším využívání počítačů se zvukovou kartou a DAW. Hardwarová digitální 

nahrávací zařízení nicméně stále existují a dají se pořídit v různých cenových relacích. Jsou to 

přístroje někde na půl cesty mezi digitálním zpracováním zvuku v počítači a analogovými 

rekordéry… Přestože jsou dnes plně digitální a nabízejí veškerý komfort digitální úpravy zvuku, 

jejich majiteli se často stávají lidé, jimž vyhovuje práce v reálném čase a kteří od podobných 

zařízení nevyžadují sofistikované možnosti editace, ale spíš jednoduché a intuitivní ovládání a 

možnost snadného záznamu ve více stopách. Funkce UNDO je samozřejmě výhodou, ale jinak 

jsou tyto rekordéry používány stejným způsobem jako jejich starší předchůdci – pro záznam v 

reálném čase, bez zasahování do časové osy nahrávky. Mnozí odborníci mluví o změně, jež 

nastala v produkci hudby v souvislosti s digitálním zpracováním zvuku, a zejména zmiňují 

možnost nekonečného opravování, která paradoxně vede k tomu, že nahrávka není v podstatě 

nikdy dokončená. V situaci, kdy máme neomezený počet pokusů nebo možnost užití funkce 

copy/paste, na rozdíl od nahrávání na magnetický pásek, je mentální nastavení hudebníka a 

také hospodaření s energií během nahrávky jiné. 

 

53. Osmistopé nahrávací zařízení Alesis ADAT. Foto: Iainf. 
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54. 24bitová nahrávací stanice Roland VS-1824. Foto: Daniel Green. 

6.3.2. Zvuková karta 

Pro zpracování zvuku na počítači je nutná zvuková karta. Ta je dnes v nějaké formě součástí 

prakticky každého počítače, minimálně sluchátkový výstup je vždy i na tom nejlevnějším 

notebooku. Zvuková karta je rozšiřující zařízení, které integruje AD a DA převodníky a fyzické 

vstupy a výstupy do počítače. Může být integrovaná do základní desky, jako jedna z 

rozšiřujících karet, nebo může jít o provedení ve formě externího boxu, propojeného s 

počítačem pomocí USB, FireWire nebo rozhraní Thunderbolt. 

Osobní počítače z 80. let uměly pracovat s MIDI, na plnohodnotnou zvukovou kartu, 

umožňující záznam zvuku do počítače a jeho další zpracování, si uživatelé museli počkat do 

začátku 90.let. Důležitým mezníkem byla karta Sound Blaster firmy Creative Labs, která 

nabízela analogové vstupy a výstupy a propojení s MIDI pomocí game portu a speciálního 

kabelu. Jednalo se samozřejmě o kartu typu PCI (Peripheral Component Interconnect), jež se 
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zasunuje do PCI sběrnice na základní desce. Později nastal prudký rozvoj zvukových karet, 

zlepšovalo se rozlišení, vzorkovací frekvence i kvalita převodníků. Dnes je na trhu nepřeberné 

množství zvukových karet, od jednoduchých, určených například pro herní počítače, po složitá 

zvuková rozhraní s mnoha vstupy a výstupy. 

Pro profesionální práci se používají především externí zvukové karty, mezi nimiž jsou ovšem 

také propastné rozdíly v kvalitě a ceně. Mezi externí zvukové karty se řadí i drobná zařízení, 

podobná flash disku, která po zasunutí do USB vstupu nabídne audio vstup a výstup ve formátu 

klasického sluchátkového jacku (3,5mm TRS), tato zařízení jsou však maximálně výpomocí v 

nouzi. Pro běžnou práci postačí karta se dvěma vstupy a výstupy. Výhodou je možnost připojení 

kondenzátorového mikrofonu, a tedy vstupy vybavené konektory XLR nebo ideálně 

konektorem Combo a integrovaná funkce fantomového napájení. Výstupy jsou zpravidla z 

důvodů šetření místem osazeny konektory jack 6,3 TRS, někdy se u menších karet setkáme i s 

výstupem ve formátu RCA cinch. Dalším nezbytným vybavením je sluchátkový výstup. 

Takováto malá a snadno přenosná karta nám vystačí pro většinu úkonů, spojených s využitím 

počítače ve zvukové praxi v divadle. Dva výstupy slouží pro přehrávání zvukových souborů a 

výstupů softwarových syntezátorů, dva vstupy slouží k pořízení stereo záznamu nebo dvou 

nezávislých kanálů audia.  

Pro sofistikovanější operace či pro práci v domácím zvukovém studiu se už bude třeba 

poohlédnout po kartě s větším počtem vstupů, umožňující například záznam až osmi stop 

současně a poskytující také větší počet výstupů, což je opět zásadní pro experimenty s 

vícekanálovými systémy. Některé karty disponují také rozhraním ADAT, což při použití 

externího převodníku nabízí dalších osm kanálů audia, připojených pomocí optického kabelu. 

Samozřejmostí jsou u takovýchto karet vstupy a výstupy MIDI, digitální vstup a výstup a řada 

dalších funkcí. Pronikavě se liší kvalita vlastních AD/DA převodníků. Vícekanálové převodníky 

firmy Apogee mohou stát kolem 50 000 Kč, převodníky Lynx Studio i více než 100 000 Kč. 

Osmikanálová zvuková karta se dá ovšem od firmy Presonus pořídit už za 7 000 Kč. 
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55. PCI karta Sound Blaster Live! od firmy Creative Labs. Foto: SPC 01. 

 

 

56. Externí karta Sound Blaster s připojením přes USB. Foto: Wookie. 
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57. Externí zvuková karta Focusrite Saffire 6 USB. Karta disponuje dvěma vstupy, čtyřmi výstupy a MIDI In/Out. Pro 
běžnou práci v divadle je tato konfigurace dostačující. Foto: Ty Konzak. 

6.3.3. Akcelerační karty 

Akcelerační karta (DSP accelerator) jsou speciální karty umožňující navýšení výpočetní síly na 

zvukové efekty DSP (digitalsignalprocessing). Tato zařízení pomáhají centrálnímu procesoru s 

procesováním komplikovaných a na výpočet náročných plugin. Jedná se například o zařízení 

firmy UAD (Universal Audio), jež se specializuje na softwarové emulace legendárních 

zvukových zařízení, jako jsou kompresory Fairchild nebo Teletronix, ekvalizéry Pultec a 

Manley či reverby AKG, EMT nebo Lexicon. Jedná se o profesionální přístroje a tomu zpravidla 

odpovídá i jejich cena. 

6.3.4. DAW 

DAW (Digital Audio Workstation) je softwarové pracovní prostředí, které v sobě integruje 

funkce MIDI sekvenceru s vícestopým nahráváním. Primárně se používá k záznamu, editaci, 

mixáži a finalizaci zvukových souborů, ze zdrojů externích (hudební nástroje, mikrofony) a 

interních (softwarové hudební nástroje, efekty, samply). DAW běžících na obou platformách 

(PC, Mac) je mnoho, výběr záleží jen na vkusu a požadavcích uživatele. Jednotlivá DAW toho 

mají hodně společného, liší se samozřejmě vizuálním zpracováním uživatelského rozhraní, 
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svou vnitřní architekturou a některými speciálními funkcemi. Mezi nejznámější patří: 

Samplitude, Presonus Studio One, Pro Tools, Cubase, Sonar, Logic, či Ableton Live. 

Live je produktem německé firmy Ableton. Je unikátní svým hybridním pracovním 

prostředím, které lze přepínat ze Session View do Arrangement View. Jak sám název napovídá, 

je určen k živé produkci, a proto je uzpůsoben k práci se smyčkami. Ableton používá funkci 

Warp, jež umožňuje synchronizaci zvukových vzorků o různém tempu. Software je dokonce 

vybaven několika typy funkce Warp, a to podle typu zvukového materiálu. Jinak se 

synchronizují rytmické vzorky, jinak zvukové textury nebo již hotová smíchaná hudba. Session 

View je určen pro živé přehrávání krátkých smyček, nabízí také mixování pomocí crossfader, 

tak jak je to zvykem u DJských mixážních pultů. Velkou devizou Abletonu je možnost snadného 

mapování jakýchkoliv funkcí, ať už s využitím externích MIDI ovladačů, nebo vlastní 

klávesnice počítače. Počítačový keybord lze také využít jako jednooktávovou klávesnici. 

Arrangement View pak nabízí klasické prostředí multitracku a také sekvencer a mnoho 

softwarových nástrojů. Samozřejmostí je bohatá a pro běžnou práci dostačující knihovna 

efektů. Ableton Live je komplexní pracovní prostředí, jež má v divadelním provozu široké 

uplatnění. Praktické je zejména Session View, které je dobře využitelné pro prosté přehrávání 

scénické hudby během představení, ale také pro vytváření komplexních zvukových prostředí, 

směrování zvuku do různých výstupů zvukové karty, živé efektování a možnost mixování z 

mnoha stop. 
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58.Ableton Live, Session View. Foto: Tuibguy. 

 

 

59. Ableton Live, Arrangement View. Foto: Philip Downey. 
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6.3.5. Pro Tools 

Produkt izraelské firmy Avid se už před mnoha lety zavedl jako studiový standard především 

ve filmovém světě, jedná se ale o jeden z nejrozšířenějších softwarů v profesionálních studiích. 

Naopak mezi amatéry a poloprofesionály není příliš rozšířený, jelikož byl donedávna vázán na 

hardware společnosti Digidesign (předchozí název společnosti Avid Technology), a 

neumožňoval tak použití s levnějšími systémy amatérských studií. To se ovšem již změnilo a 

Pro Tools je dnes běžně dostupný a poběží na jakémkoliv počítači s odpovídajícím výkonem a 

kompatibilní zvukovou kartou, což jsou stále především modely firmy Avid, ale třeba také 

zvukové karty M-Audio. Dalším faktorem je cena, Pro Tools představuje to nejdražší z DAW. 

Pro Tools nabízí stále nejlepší synchronizaci s videem, bezproblémový import formátů z 

filmových střižen, výtečně vyřešený file management. Výjimečným úkazem mezi DAW je 

dobrá zpětná kompatibilita, Pro Tools nabízí možnost uložení projektů ve formátu, jenž bude 

kompatibilní se staršími verzemi programu. 

 

60. Pro Tools – nejrozšířenější DAW v profesionálních studiích. Foto: Vlastní.  

 

Cubase je v českém prostředí oblíbený software, částečně z historických důvodů – mnoho 

dnešních uživatelů používalo jeho prehistorickou verzi Cubasis běžící na počítači Atari ST v 80. 



 

101 

 

letech. V současné době se jedná o DAW od firmy Steinberg, jež je mimo jiné autorem 

masteringového softwaru WaweLab a DAW Nuendo, které v minulosti sloužilo jako alternativa 

Pro Tools. Cubase umožňuje nahrávání audia, práci s VST instrumenty a veškerou editaci 

zvukových stop (práce s drum map, plug-ins atd.) včetně synchronizace s videem. Předností 

programu je jednoduchá a komfortní práce s MIDI včetně notace MIDI záznamu a jeho 

následná editace. 

 

61. Steinberg Cubase. Foto: Dixtuin. 

6.3.6. Pluginy 

Plugin (plug-in), česky také „zásuvný modul“, je software, který pro svou funkci potřebuje tzv. 

hostitelské prostředí, což bývají právě programy DAW. Nejznámější pluginy pro práci se 

zvukem se nazývají VST (Virtual Studio Technology) nebo AU (Audio Units), TDM (Time 

Division Multiplex) a RTAS (Real Time Audio Suite); existují ale i další, méně používané typy: 

LADSPA, DSSI nebo VAMP.  
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Pluginy výrazně rozšiřují funkce původního programu a v některých případech se podílejí z 

větší části na výsledném zvuku. DAW jsou z principu neutrálně znějící – není možné podle 

sluchu rozpoznat, zda byla nahrávka zpracována v Pro Tools, nebo v Cubase. Pluginy ale svůj 

zvukový charakter mají a v nahrávce se mohou výrazně projevit. V kvalitě plugin jsou velké 

rozdíly, zpravidla vyčíslené jejich cenou, ale existuje velké množství volně dostupných plugin, 

se kterými se dá na běžné úrovni pracovat. 

 

6.4. Volně dostupný software pro práci se zvukem 

Zvukovou práci lze také provádět na volně dostupných softwarech, některé z nich dosahují 

vynikajících vlastností a lze na nich provádět běžné úkony typu střihu nebo fade out. Některé 

z nich však nabízejí více. Uveďme si stručně několik příkladů. 

6.4.1. Audacity 

Možná nejznámější open source zvukový editor, který umožňuje základní editaci stereo 

nahrávky a v jisté omezené formě také smíchání nahrávky z více stop. Velkou výhodou je 

podpora češtiny. Nabízí všechny základní editační a střihové funkce (cut, paste, fade in, fade 

out…), knihovnu efektů, změny ladění a tempa, odstraňování šumu a podporu různých formátů 

včetně FLAC a Ogg Vorbis. Pro základní práci bohatě vystačí, ale na komplikovanější projekty 

a zejména na práci s více stopami se příliš nehodí. 
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62. Volně dostupný zvukový editor Audacity: https://www.audacityteam.org. Foto: Festoraudacity. 

6.4.2. Soundplant 

Velmi jednoduchý softwarový sampler s několika efekty a speciálními funkcemi a možností 

záznamu audio výstupu. Software, který působí trochu jako hračka, ale dá se v určitých 

situacích účelně využít, vám umožní namapovat na klávesnici 72 samplů a přehrávat je s velmi 

nízkou latencí. Jeho předností je především naprosto intuitivní ovládání. Soundplant nenabízí 

sofistikované možnosti, ale rychlou práci. Je vhodný pro přehledné spouštění krátkých zvuků, 

jako jsou různé akcenty, ruchy, zvukové efekty. Soundplant je pro nekomerční použití zdarma, 

komerční licence stojí 50 dolarů. 

https://www.audacityteam.org/
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63. Soundplant je ke stažení na adrese: www.soundplant.org. Foto: Soundplant. 

6.4.3. Reaper 

Reaper je zkratka pro „Rapid Environment for Audio Production, Engineering and Recording“ 

a představuje plnohodnotné a poměrně sofistikované DAW, který uživateli umožňuje množství 

personálních nastavení a který může ve stylu práce připomínat Pro Tools. Kromě obligátní 

podpory pluginů nabízí také vlastní knihovnu efektů. Reaper zvládá také základní práci s 

videem, střih a crossfade a další funkce na úrovni základního video editoru. Velmi výkonný 

software, který bohužel není zdarma, ale po zkušební lhůtě budete vyzváni k zaplacení jednoho 

z poplatků ve výši $60 pro nekomerční využití a $225 pro užití komerční. Avšak i za cenu $60 

je tento software téměř zadarmo.  

http://www.soundplant.org/
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64. Reaper stáhnete na https://www.reaper.fm, Foto: Knödelpeter.   

6.4.4. Pure Data 

Pure Data je open source verze programovacího jazyka MAX/Msp, který vytvořil Miller 

Puckette v pařížském IRCAMu, rozvíjený dále komunitou uživatelů. Je možné ho používat na 

osobních počítačích, smartphonech i na platformě Raspberry Pi. Umožňuje sestavit si vlastní 

prostředí propojující zvuk, video, grafiku, MIDI a další platformy; například komunikaci s 

platformou Arduino. PureData je modulární prostředí, v němž se propojují jednotlivé části 

kódu (patche) do komplexnějších systémů. Vlastnosti a funkce si každý uživatel v programu 

vytváří sám.  

6.4.5. Ardour 

Dalším téměř zdarma dostupným softwarem je Ardour. Ten je nabízen ve dvou verzích: v jedné 

je jako zdrojový kód k dotvoření zdarma. Hotový software je pak nutné si zaplatit, nicméně se 

nejedná o závratné částky. Platby lze provádět formou pravidelných měsíčních poukázek již od 

jednoho dolaru. Zaplatit je možno také jednorázově; pokud je částka vyšší než $45, máte 

přístup k momentální verzi a všem dalším upgradům, za částku nižší obdržíte jen verzi 

současnou.  

Ardour je plnohodnotné DAW, poněkud připomínající pracovní prostředí Pro Tools. program 

je vhodný pro záznam, mixáž, editaci i mastering. Samozřejmostí je podpora plugin a import 

všech dostupných formátů zvuku. Ardour je dostupný na adrese https://ardour.org.  

https://www.reaper.fm/
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65. Pure Data jsou ke stažení na adrese https://puredata.info. Foto: Harvie. 

 

Na internetu je k nalezení velké množství dalších volně dostupných softwarů, především v 

oblasti plugin je velký výběr, obzvlášť pro platformu PC. Mnoho zajímavých aplikací existuje 

také pro operační systém Android.  

6.4.6. Editace zvuku 

Software, jako je například Audacity, nám nabízí jednoduchou možnost úpravy zvuku, která 

bude pro divadelní praxi často plně dostačující a ke které není potřeba volat specialistu, ale 

zvládne ji samotný režisér, dramaturg nebo jiný účastník projektu. 

K nejjednodušším úkonům tohoto druhu patří střih. Ten slouží ke zkracování zvukového 

materiálu nebo jeho reorganizaci. Povely používané při těchto operacích jsou totožné s těmi, 

jež známe například z textového editoru nebo z grafických programů. Označená část zvukového 

materiálu je rozstřižena pomocí funkce CUT, jeho smazání zajišťuje funkce DELETE. U 

některých programů se rozlišuje DELETE, které vytvoří prázdný prostor, a DELETE TIME, jež 

smaže celý odpovídající časový úsek. Stejně tak funguje funkce COPY/PASTE, kde PASTE vloží 

zkopírovaný materiál do neměnné časové struktury, a PASTE TIME prodlouží celou strukturu 

o kopírovaný úsek. Podobně funguje také funkce DUPLICATE a DUPLICATE TIME. 

https://puredata.info/
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Při stříhání je nutné přemýšlet o materiálu z hudebního a zvukového hlediska. Střih do hudby 

musí dodržovat hudební logiku (pakliže jen nevyzobáváme z hudebního materiálu vzorky, 

které ve výsledku nebudou mít s původní hudbou nic společného), hudbu stříháme po frázích, 

s porozuměním pro její formu. Z technického hlediska je nutné tzv. „stříhat do nuly“, tedy 

provádět střih v místě, kde signál prochází nulovou hodnotou (zerocrossing). Takové místo 

snadno najdeme při velkém zvětšení vlnové formy (waveform), což je grafické znázornění 

zvukového signálu. Při střižení do místa mimo nulovou hodnotu se může ozvat ve zvuku 

nepříjemné lupnutí, kdy se setkají dvě místa s nestejnou hlasitostí. Takové místo je pak třeba 

začistit, například ošetřit funkcí FADE. Mnoho dnešních DAW má však funkci, která při střihu 

automaticky naviguje do místa nulového průběhu. 

Pro začišťování konců a začátků nahrávek, kdy se potřebujeme zbavit porce ticha nebo 

neužitečného zvuku před začátkem záznamu, můžeme použít funkci TRIM. V DAW je většinou 

řešena prostým tažením zvukového vzorku ke středu.  

 

66. Bod, ve kterém vlna prochází nulou: zerocrossing. Foto: Vlastní.  

Obecně velmi užívaná funkce FADE zajistí plynulý náběh nebo doznívání zpracovávaného 

zvuku. FADE IN znamená postupný náběh hlasitosti při zahájení přehrávání, a naopak FADE 

OUT je postupným ztlumováním přehrávaného vzorku „do ztracena“. Zejména druhá funkce 

je využívaná, například v situacích, kdy není jasné, jak zpracovávaný hudební či zvukový vzorek 

ukončit. Každý fade je obecně určen délkou trvání a typem použité křivky. Křivka popisující 

průběh postupného snižování hlasitosti může být různého druhu: lineární, logaritmická, 

exponenciální, nebo tvaru písmene S (S-Curved). Lidskému uchu zní nejpříjemněji 
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logaritmický průběh, ale na některé speciální účely je dobré použít i další typy křivek, například 

exponenciální křivka se používá na doznívání reverbu. 

Funkce CROSSFADE se používá při spojování/prolínání dvou zvukových záznamů, stejně tak 

jako je běžné použití FADE na začátku či na konci nahrávky; můžeme i zde použít různé typy 

průběhů prolínací funkce, a dokonce i jejich kombinace. Většina DAW nabízí funkci Auto 

CrossFade. Pokud přes sebe přetáhneme dva zvukové záznamy, crossfade se vytvoří 

automaticky. 

 

67. Crossfade v software Ableton Live. Foto: Vlastní. 

6.4.7. Další úpravy 

K základní editaci patří také frekvenční úpravy a úpravy hlasitosti. Pro další manipulaci s 

jednotlivými zvukovými vzorky či skladbami je výhodné, mají-li přibližně stejnou hlasitost. 

Změna hlasitosti se zpravidla provádí přímo v jednotlivých kanálech DAW změnou nastavení 

funkce GAIN. V dalších zvukových editorech můžeme použít funkce AMPLIFY nebo 

NORMALIZE. Tato funkce najde nejhlasitější bod nahrávky a nastaví ho na předem určenou 

hlasitost (v Audacity zpravidla − 1,0 dB). 

Frekvenční úpravy spočívají v adekvátním nastavení ekvalizéru, v potlačení nežádoucích a ve 

zvýraznění vybraných frekvencí. Velmi účinné je odříznutí části spodního spektra pomocí 

horní propusti (low cut, high pass) tam, kde ho nepotřebujeme. Pomůckou zde může být 

frekvenční analyzér, což je zařízení umožňující zobrazení jednotlivých složek frekvenčního 

pásma. Jednoduchá vizualizace je také součástí některých softwarových ekvalizérů.  
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68. Ekvalizér EQ Eight, který je součástí software Ableton Live a vizualizace frekvenčních pásem. Foto: Vlastní. 

 

6.5. MIDI kontroléry 

MIDI kontroléry jsou hardwarová nebo softwarová zařízení, která pomocí komunikačního 

jazyka MIDI kontrolují další přístroje, nástroje nebo softwarové systémy. Hardwarové MIDI 

kontroléry nedisponují vlastním zvukem, vše, co vysílají, jsou povely a pokyny. 

Jako MIDI kontrolér lze ovšem použít i přístroje, které k tomu nejsou primárně určeny, ale 

disponují MIDI rozhraním (klávesové nástroje). S rozvojem MIDI kontrolérů všeho druhu je 

možné využívat různé softwary jako plnohodnotné nástroje s rychlým přístupem ke všem 

parametrům. V současnosti je na trhu obrovské množství kontrolerů, není ani možné všechny 

zmapovat. Zastavme se proto jen stručně u hlavních typů těchto zařízení. 

6.5.1. MIDI klávesnice (keyboard) 

Jeden z prvních typů MIDI kontroléru vůbec a do dnešních dnů patrně nejrozšířenější. Slouží 

k ovládání zvuků ze zvukového modulu syntezátoru nebo softwarových syntezátorů. Vyrábí se 

v provedení od nejjednodušší malé klávesnice o počtu dvaceti pěti miniaturních kláves bez 

dalších funkcí až po plně vyváženou klaviaturu na osmdesáti osmi klávesách. MIDI keyboardů 

je obrovské množství, mnoho z nich kombinuje funkce jednoduché klávesnice a kontroléru pro 

další parametry, některé z nich dokonce integrují funkce zvukové karty. Kromě zařízení, 

snažících se víceméně napodobit stávající klávesové nástroje, se občas objeví i koncepce, 
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experimentující s rozšířeným ovládáním a hledající nové možnosti – jako například master 

keyboard Roli Seaboard Block, tvořený haptickou klávesnicí z pěnové klaviatury, citlivou na 

tlak a umožňující ohýbat a spojovat tóny bez použití dalších ovládacích prvků, jen dotykem a 

pohybem po klávesnici. 

 

69. MIDI keyboard Novation ReMOTE 25. Foto: Allangothic. 

6.5.2. Dechový kontrolér 

Dechové kontroléry umožňují hudebníkovi udělit tónu artikulaci a expresivitu 

charakteristickou pro dechové nástroje. Vyrábějí se zpravidla v podobě lehce futuristických 

dechových nástrojů, jež disponují jak vlastními zvuky, tak MIDI výstupem a bezdrátovou 

konektivitou, která je spojuje se základnou, obsahující vlastní zvukový modul. Hráč tedy není 

omezován kabelem. Jednodušší dechové kontrolery vypadají zhruba jako malý náústek, slouží 

k propojení se syntezátorem vybaveným vstupem na tento druh kontroleru (Yamaha BC3). 

Příklady MIDI dechových kontrolerů: Akai EWI, Akai EVI, Roland Aerophone AE 10 G, Aodyo 

Sylphyo V2. 
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70. Dechové kontrolery AKAI EWI a Yamaha WX5. Foto: John Delorey. 

6.5.3. Elektronické bicí 

Samozřejmě existují i MIDI verze opravdových bicích a perkusí. Pokusy s živými 

elektronickými bicími nástroji se prováděly už od konce 70. let. Proslavily se zejména 

elektronické bicí firmy Simmons s typickými šestiúhelníkovými pady nebo jejich 

pětiúhelníková německá obdoba Dynacord Percuter z roku 1984. Analogové elektronické bicí 

se vyráběly i na území bývalého Československa, jednalo se o modul Seak ADM 5. 

Dnes je MIDI bicích nástrojů velké množství. Mohou mít podobu kompletní bicí soupravy s 

mnoha bubny a činely s povrchem ze speciální hmoty, zajišťující správnou odrazivost, 

zapojenými do zvukového modulu, nebo mají formu kompaktního „stolního“ rozhraní s 

několika úderovými plochami (Alesis Compactkit 7). Rozšířené jsou také elektronické perkuse, 

které mohou buď částečně tvarově imitovat existující nástroj, jako například Korg WaveDrum 

Global, nebo prostě nabízejí box s více úderovými plochami na co nejmenší ploše (Roland 

Octapad). Hybridní řešení představují tzv. triggery, což jsou drobná snímací zařízení, jež se 

připevňují na klasické bubny a vysílají spouštěcí signál do elektronického bicího modulu. Ten 

pak přehraje zvolený zvuk. Takto lze kombinovat živou hru na bicí s elektronickými zvuky a 

pomocí MIDI výstupu z bicího modulu ovládat nejen bicí, ale i další přístroje a nástroje. 

Triggery: Yamaha DT50, Roland RT, DDrum, Pintech RS. 

Elektronické perkuse: Roland: SPD One, Roland SPD-30 Octapad, Alesis Samplepad 4. 
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71. Analogové elektronické bicí Simmons ze 70. let. Foto: Ben Franske. 

 

 

72. Elektronický perkusní nástroj Octapad I firmy Roland. Foto: Mirwav. 
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6.5.4. MIDI kontroléry pro DJe 

Jsou to kontroléry spojující v jednom hardwaru ovládací prvky mixážního pultu pro DJ a CD 

přehrávače, popřípadě gramofonu a slouží pro kontrolu speciálních DJských softwarů jako 

Traktor, Virtual DJ, Serato, Rekordbox DJ, Mixxx a další.  

Například Native Instruments Traktor Kontrol S4 MK3, který funguje se softwarem Traktor 

PRO 3, je čtyřkanálový a je vybavený mixážní sekcí, přesně odpovídající ovládání analogového 

DJského pultu, a dvěma přehrávači po stranách. V přehrávací sekci se nachází otočný talíř, 

zvaný jogwheel, jenž slouží ke změně rychlosti přehrávání a scratchování zvuků, 

pitchcontrolfader pro změnu tempa, tlačítka cue a play, display ukazující tempo BPM a 

vizualizaci přehrávání samplu. Mixážní část nabízí mnoho efektů a filtrů. Součástí kontroleru 

je zvuková karta a převodníky, a může tedy fungovat i jako reálný mixer. Přístroj reprezentuje 

všechna zařízení, postavení na emulace skutečného hardwaru, existuje však mnoho řešení, 

která se vydávají vlastní cestou a představují nové originální způsoby, jak realizovat přehrávání 

a manipulace digitálního zvuku. Takovým případem může být kontroler DJ Techtools Midi 

Fighter 64, tvořený sadou šedesáti čtyř širokých „arcade“ tlačítek umožňujících přímý přístup 

k šedesáti čtyřem samplům nebo skladbám ve čtyřech bankách. Celý přístroj navíc využívá 

technologii motion tracking čili reaguje na změnu polohy a vychýlení z osy. Každá změna 

polohy aktivuje nějakou z nastavených funkcí nebo efektů. Další lehce futuristická realizace je 

třeba Numark Orbit DJ Controller, bezdrátový ovladač s jogwheelem, šestnácti tlakovými pady 

a přepínači bank.  

 

73. Jednoduchý MIDI kontroler Evolution X-Session s crossfadem. Foto: Gerald Moore. 
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74. Kontroler Traktor Kontrol S4. Foto: Charlieekelly. 

6.5.5. MIDI kontroléry pro produkci 

MIDI kontroléry, které ovládají software pro vytváření a přehrávání hudby, tedy především 

klasické DAW a jim příbuzné programy jako například Ableton Live, Cubase, nebo Logic. 

Mohou mít podobu miniaturního virtuálního mixážního pultu s fadery nebo knoby a dalšími 

tlačítky pro ovládání různých nastavení softwaru. Některé MIDI kontrolery nabízejí „vše 

v jednom“ a spojují funkce jednoduché klaviatury, tlakově citlivých padů, faderů a knobů. Další 

nabízejí přesně definované funkce pro konkrétní software. To je například případ firmy 

Ableton, jež na svých stránkách nabízí hardwarový ovladač Push, vyladěný právě pro tento 

software, který sestává z matrice tlakově citlivých padů, barevného podsvícení kopírujícího 

vzhled konkrétního projektu v Abletonu Live. Obecně tyto ovladače kopírují pracovní prostředí 

mixážního pultu, některé dokonce používají i motorizované fadery. Jsou schopné velmi 

urychlit produkční práci a pro živé aplikace v divadle jsou velkou výhodou, jelikož se softwary 

typu Ableton Live lze používat několik kontrolérů; dá se tedy vymyslet a sestavit komplexní 

přehrávací a kontrolní prostředí přímo na jevišti. Mapování funkcí na konkrétní kontrolér je v 
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Abletonu rychlé a intuitivní. MIDI kontrolery všeho druhu představují nabídku, jak virtuální 

audio alespoň částečně vrátit do fyzického světa. Nabízí nové možnosti pro rozvoj kreativity v 

práci se zvukem a maximální možnou kontrolu nad zpracováním digitálního zvuku v reálném 

čase.  

Příklady MIDI kontrolerů pro DAW a produkci: AbletonPush 2, Akai APC mini, Behringer X 

Touch Compact, Presonus Faderport 16, Studiologic SL Mixface. 

 

75. MIDI kontroler Push. Foto: GeschnittenBrot.  
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76. Kontroler Akai APC 40. Foto: Brandon Daniel from Sunnyvale. 

 

77. Behringer BCR 2000. Foto: Balvig. 

 



 

117 

 

 

78. Velmi praktická série kontrolérů firmy Korg-Nano. Foto: Iain Tait.  

 

6.6. Formáty zvuku (kompatibilita, výhody a nevýhody) 

Digitální zpracování zvukového signálu je založeno na „vzorkování“, to jest vlastně neustálé 

měření hodnoty, které nabývá spojitý analogový signál. Toto se provádí v takzvaném AD 

(audio/digital) převodníku. Hudbu či zvuk tak vlastně tvoří řada čísel, která se na výstupu z 

počítače, nebo jiného digitálního přístroje převede DA (digital/audio) převodníkem opět na 

spojitý signál. 

Vzorkovací frekvence je daná teorií, která praví, že tato frekvence musí být nejméně 

dvakrát vyšší než nejvyšší přenášená frekvence. Jelikož lidské ucho je teoreticky schopno 

vnímat frekvence mezi 20 Hz a 20 kHz, je typická frekvence užitá například pro normu CD, čili 
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stále nejtypičtější zvukový formát, rovna 44,1 kHz. To znamená, že AD převodník provede za 

jednu sekundu 44100 změření příchozího signálu. Pro záznam se někdy používají i vyšší 

frekvence, než je 44,1 kHz; například typická samplovací frekvence používaná u videa a filmu 

je 48 kHz a některé převodníky na profesionálních zvukových kartách zvládají i frekvence s 

hodnotou 96 kHz, nebo 192 kHz. Soubory samplované touto frekvencí samozřejmě zabírají na 

pevném disku počítače více místa, je tedy třeba si práci s nimi rozmyslet i z hlediska 

managementu ukládání a zálohování dat. I audio navzorkované tou největší rychlostí se musí 

ve většině případů nakonec zkonvertovat na tzv. CD formát, to jest 16 bitů, 44,1 kHz. Posměšně 

se někdy říká, že rozdíl v nahrávce navzorkované frekvencí 44,1 a například 96 kHz uslyší jen 

psi. Nicméně někteří tvůrci pro svou práci požadují tu nejvyšší možnou kvalitu a současné 

přístroje jim ji umožňují. Je skoro nemožné, aby se detailnější vzorkování, a tím pádem to 

nejjemnější rozlišení, na finálním zvuku nějakým způsobem neprojevilo. Pro profesionální 

práci v divadle však bude bohatě stačit rozlišení 24 bitů/ 48kHz. 

Bitová hloubka udává, jaké množství informací se použije k popsání zvukového vzorku. 

Udává se v bitech (b nebo bit). Bit je základní jednotkou kapacity digitální paměti. Bitová 

hloubka určuje maximální dynamický rozsah, dosažitelný u konkrétního zvukového záznamu. 

Zjednodušeně lze říci, že čím je větší bitová hloubka, tím je lepší dynamika zvuku a tím méně 

šumu je ve výsledném signálu šumu. Při osmibitovém kódování, použitém například u starých 

počítačových her, převodník rozliší pouze 28 úrovní, což činí číslo 256. U šestnáctibitového 

kódování je to 216, čili 65536 a u rozlišení 24 bitů je to 224 a tedy celých 16 777216 úrovní. Vidíme 

tedy, že rozdíl v dynamice bude značný. Omezení šumu u větších bitových hloubek je dáno 

jemností provedeného měření, u digitálních hodnot dochází oproti diskrétnímu spojitému 

signálu k malým rozdílům, kde vzniká tzv. kvantizační šum. Pokud jsou rozdíly větší, víc je i 

šumu. Můžete si pro kontrolu poslechnout nějakou hudbu z osmibitových her, kde se téměř 

zdá, že šum je organickou součástí nahrávky. 

Zvuk v rozlišení 24 bitů bude sice v počítači zabírat více místa na disku, kvalita záznamu je 

ovšem výrazně vyšší a pro další zpracování a editaci je lepší pracovat v co nejlepším rozlišení a 

s konverzí na 16 bitů vydržet až na konec celého procesu. 

6.6.1. Formáty zvuku 

Stereofonní zvukový soubor může existovat virtuálně – v podobě jedniček a nul na disku 

počítače –, nebo fyzicky – jako záznam na gramofonové desce, na kazetě či magnetofonovém 
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pásu nebo jako digitální soubor uložený na dalším typu fyzického média: CD nebo minidisku, 

případně Super Audio CD, či na dalších, dnes už marginálních formátech. Zvuk v digitálním 

formátu je samozřejmě nyní v divadle nejrozšířenější, jelikož je momentálně nejrozšířenější i 

mezi většinovou populací a každý s ním umí více nebo méně manipulovat, což pomalu přestává 

být pravdou v souvislosti s některými fyzickými médii. Většinou tak pracujeme přímo se 

zvukovými soubory v počítači nebo nanejvýš s daty na CD, která jsou ovšem na ústupu. 

Momentálně sice prožíváme renesanci vinylu a v určitých kruzích jsou znovu populární i 

kazety, pro profesionální práci v divadle se však příliš nehodí a uplatní se jen jako efekt svého 

druhu. 

V digitálním médiu existuje tzv. datová komprese, typickým příkladem je formát mp3, kde byly 

kompresním algoritmem odstraněny frekvence, které člověk buď neslyší, nebo si je 

bezprostředně neuvědomuje. Velikost souboru se tímto způsobem zmenší až desetkrát, v 

extrémních případech i víckrát. Z hypoteticky plného formátu tak bylo odstraněno 90% 

materiálu. To je dobré si uvědomit například při rozhodování, zda při použití archivní hudby 

pracovat s plným, nebo s kompresním formátem. 

Typické formáty používané pro práci se zvukem v počítačovém prostředí jsou WAV (na 

platformě PC) a AIFF (u počítačů Mac). Toto jsou tzv. plné formáty. Dále se můžeme setkat se 

soubory typu mpeg, typicky mp3 (MPEG Layer III Audio), které se dále mohou významně lišit 

velikostí bitratu a samplovací frekvencí. 

Bitrate je jednotka přenosové rychlosti, která udává, kolik bitů informace je přeneseno za 

sekundu. Jediný akceptovatelný bitrate je u formátu mp3 momentálně 320kbps. Dříve 

používané nižší bitraty jako 128 kbps nebo 64 kbps jsou pro seriózní práci se zvukovými 

soubory nepoužitelné, pokud z nějakého důvodu nechcete pracovat s jejich typickým 

zkresleným a plochým zvukem, ve kterém schází spousta vyšších frekvencí. 

Také samplovací frekvence použitá u jednotlivých typů kompresního formátu mp3 

významně ovlivní jeho kvalitu. Prakticky jediná frekvence, která přichází v úvahu pro 

jakoukoliv, nejen profesionální práci s formátem mp3, je 44.1 kHz. Nižší samplovací frekvence 

(24, 22 nebo 16 khZ) jsou použitelné jen jako svého druhu zvukový efekt. 

K dalším formátům používaným v digitálním prostředí patří například WMA (Windows Media 

Audio), ztrátový kompresní formát vyvinutý společností Microsoft jako náhrada mp3. 

Podobnou náhradou mp3 se měl stát jiný kompresní formát Vorbis (Ogg Vorbis), který se 
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kvalitativně blíží formátu WMA. Jiným typem rozšířeného formátu je FLAC (Free Lossless 

Audio Codec), což je bezztrátový kompresní formát, jenž funguje na principu komprimačních 

programů RAR nebo ZIP. Audio ve formátu FLAC tak zabere zhruba 60% místa, které by na 

disku zabral stejný zvukový soubor ve formátu WAV nebo AIFF. Zvukově je na tom 

samozřejmě lépe nežli nejrozšířenější ztrátové mp3. Jeho nevýhodou je však to, že není 

kompatibilní se všemi aplikacemi pro přehrávání a editaci zvuku. 

Další formáty jsou například RealAudio, AMR, AAC, ALAC atd. 

Pro seriózní práci nejsou příliš vhodné. Editační programy pracují bez problémů s formáty 

WAV a AIFF, některé také s formátem mp3. Pro práci s dalšími formáty je nutné zpravidla 

soubory nejprve konvertovat v nějaké k tomu určeném software. 

 

6.7. Přehrávání  

6.7.1. Média a přehrávací zařízení 

Každý divadelní zvukař potřebuje pro orientaci v dané inscenaci aktuální verzi textu nebo 

aspoň bodový scénář. Pokud se jedná zároveň o tvůrce zvukového plánu/designu, bude jeho 

přítomnost nutná od začátku. 

Dříve se hudba a zvuky na divadle – nejen v oblasti čistě hudebních divadelních žánrů – 

realizovaly výhradně naživo hrou na hudební nástroje včetně například flašinetu a různých 

zvukomalebných předmětů a strojů (viz Foley art). A to v rukou buď samotných herců, nebo 

najatých hudebníků. 
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79. Tzv. žebrácký flašinet od firmy Franz Kolb&Söhne z Pekařova. Foto: Chmee2. 

 

K archivaci, v dnešním slova smyslu zálohování, sloužila obyčejně lidská paměť nebo 

notový záznam; například: 

1. kramářské písně, lidové písně a balady, 

2. partitury oper Ch. W. Glucka, W. A. Mozarta, J. Haydna, M. de Fally, O. Respighiho 

pro divadlo marionet, 

3. Felix Mendelssohn-Bartholdy a jeho Svatební pochod ze scénické hudby ke Snu noci 

svatojánské Williama Shakespeara a další, 

4. obrovské množství notových zápisů scénické hudby pro kabaret, divadlo pro děti, 

činohru až do dnešních dnů. 
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Živá realizace zvukového plánu z divadel samozřejmě nevymizela, získává v současnosti díky 

technologiím nové možnosti a podoby, především co se interakce v reálném čase týká – 

například použití programu Ableton Live. Nicméně v běžné praxi převažuje playback. 

Zde je potřeba připomenout, že například Činohra ND v Praze měla svůj orchestr ještě ke konci 

90. let 20. století. Jeho zakladatelem, jako samostatného a stálého tělesa pro scénickou hudbu 

Činohry, a uměleckým vedoucím do roku 1970 byl skladatel komorní, scénické i filmové hudby 

dirigent Miroslav Ponc. Ten byl autorem čtvrttónových a šestinotónových kompozic, 

experimentátor s barevnou hudbou (Berlín 1925 – mechanické spojení hudby, světel, slova a 

barev), člen expresionistické skupiny Der Sturm, spolupracovník Bauhausu a člen Brněnského 

Devětsilu. Od roku 1926 spolupracoval s Osvobozeným divadlem a v roce 1929 se po E.F. 

Burianovi stal hudebním dramaturgem Moderního studia. 

Mimochodem o propojení hudby a světla se pokoušel už v symfonii č. 5 op. 60 „Prométheus – 

Báseň ohně“ (1908–1910) Alexandr Nikolajevič Skrjabin. V kompozici „Mystérium“, kterou 

nestačil dopsat, dokonce zamýšlel syntézu všech lidských vjemů včetně vůně. 

V 60. a 70. letech 20. století se zvukový plán inscenací již převážně odbavoval z tzv. „úzkého“ 

magnetofonového pásu. Jednalo se o mg. pásek široký 6,3 mm o síle 0,05 mm (například 

značky AGFA, BASF, HITACHI, PANASONIC) s analogovým záznamem (mono, později 

stereo) čteným magnetickou hlavou, přehrávaný na profesionálních strojích (například 

MECHLABOR, STUDER, TASCAM) rychlostí 38,1 cm/s (vysoká kvalita záznamu) nebo 19,05 

cm/s (běžná profesionální kvalita). 

Každé představení se hrálo z kopie originálu. Tzv. „master“, tedy originál scénické hudby a 

zvuků pro inscenaci připravených, se archivoval na stejných pásech, které bylo po určité době 

nutné tzv. „protočit“ na magnetofonu, aby se páska demagnetizovala a zabránilo se 

prokopírování zvuku do následných vrstev pásu. Někde se praktikovalo přetočení pásu na 

opačnou stranu (nikoli cívku). Nebo se hrací pásy inscenace nechaly po představení na konci a 

před následujícím představením (zhruba za několik dní) se převinuly na začátek. 

Při vytváření pásu inscenace se mezi jednotlivá čísla (skladby, zvuky) vkládal tzv. „blank“, bílý 

pásek bez magnetické vrstvy (oxidu železitého). Na začátku pásu byl zelený zaváděcí blank, 

na konci červený blank. Při střihu, tedy fyzickém rozstřižení pásu pomocí nůžek nebo k tomu 

určené speciální součásti magnetofonů, mohlo dojít v místě střihu ke zmagnetizování pásu, 

které se projevilo velmi slyšitelným lupnutím, čímž se nahrávka znehodnotila. Stříhat 
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několikrát do jednoho místa, jak umožňuje současná digitální praxe, bylo prakticky nemožné. 

Proto se stříhalo v divadlech vždy do kopie masteru. Magnetofonové pásky, kazety, DATky (viz 

níže) obecně nebylo radno vystavovat magnetickému záření – např. je odložit na delší dobu na 

reproduktor a podobně, protože tak mohlo dojít v místech nejbližšího kontaktu k poškození či 

zničení nahrávky.  

 

80. Magnetofonový pásek německé firmy Orwo. Foto: D. G. Mavrov. 

 

V roce 1979 přišly firmy SONY a PHILIPS s kompaktním diskem jako úložištěm hudby a 

dat. Nejstarší typ kompaktního disku s digitálním záznamem zvuku v rozlišení 16 bitů/44,1 

kHz se v divadlech přehrával pouze z CD přehrávačů, a to až do doby, kdy byla konstrukce PC 

schopna dostatečně odolávat nepříznivému divadelnímu prostředí. Nevýhodou CD, jako média 

pro divadelní užití, je při potřebě upravit jeho obsah nutnost opětovného vypalování nových 

CD, což bylo z hlediska divadelní praxe nepružné a neúsporné. Tuto nevýhodu později částečně 

odstranilo zpřístupnění RW CD, tedy přepisovatelného kompaktního disku. Hudba se 

nahrávala s hudebníky ve studiích nebo se užívaly hotové nahrávky z audio CD. Práce s 

magnetofonovým pásem byla pro generaci špičkových zvukařů, vzešlých z rozhlasových studií 

a perfektně ovládajících techniku střihu, rychlejší a operabilnější. 

Tato praxe přetrvávala poměrně dlouho, pouze k archivaci se používal formát DAT (Digital 

Audio Tape), který v roce 1987 představila firma SONY. Jednalo se o digitální záznam 48–96 

kHz při 16 až 24 bitech na magnetickém pásku z částic čistého železa pojených polyuretanem. 

Magnetický pásek pro analogový záznam je z oxidu železa, jehož molekula je příliš velká, než 
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aby byla schopna pracovat s vysokou hustotou dat digitálního audia a videa. Výhodou byla 

celkové menší velikost kazety s páskem a vynikající kvalita zvuku. Nevýhodou komerčního užití 

se stala problematika autorských práv, tedy možné kopírování bez ztráty kvality. Pro divadelní 

praxi, jako každodenního přehrávacího zařízení, byla DATka pro určitou ovládací 

„neohrabanost“ nepraktická. 

V roce 1991 přišla SONY s magnetooptickým médiem nazvaným MiniDisc. Toto médium se 

záhy ukazuje jako ideální pro tehdejší divadelní praxi, díky možnostem rychlé editace obsahu. 

Na minidisku bylo možno stříhat, spojovat, přesouvat pořadí skladeb, přejmenovávat skladby, 

a to vše během pár okamžiků. Obsah se dal kopírovat na jiný MD analogově nebo digitálně 

optickým kabelem, ale bohužel pouze v reálném čase. Další nevýhodou byla zvuková komprese, 

tedy ztráta kvality zvuku. 

Jedním z prvních uživatelů minidisku bylo např. Divadlo DRAK Hradec Králové za působení 

uměleckého šéfa a režiséra Josefa Krofty, hudebního skladatele a herce Jiřího Vyšohlída a 

zvukového technika Jiřího Tulacha. Loutková divadla jako Alfa, Minor, Drak, Lampion, Naivní 

si postupně svépomocí budovala možnosti nahrávání zvukového materiálu pro své inscenace 

mimo komerční nahrávací studia. Možnost rychle aktualizovat obsah zvukového plánu dle 

požadavků režie byla a vždy bude pro určitý typ divadla zásadní, nehledě na ekonomický efekt. 

V současnosti zjednodušuje zvuková technologie každému tvůrci práci natolik, že často není 

nahrávací studio potřeba. Nicméně pro práci se zvukem na divadle, například pro nahrávání 

mluveného slova nebo hudby, musí platit standardy profesionální zvukařské práce. 

 

81. Minidisk. Foto: Kuha455405. 



 

125 

 

V současnosti se prakticky veškerá hudba v divadle přehrává z počítače, nebo z media serveru, 

což je ovšem rovněž počítač, jen specializovaný na přehrávání různých typů digitálních médií. 

V posledních letech se objevilo několik tzv. „odbavovacích“ softwarů speciálně pro divadelní 

užití. Jejich výhodou je možnost zahrát téměř bezchybně zvukově velmi komplikované jevištní 

situace, dalo by se říci filmového stylu. Nevýhodou je doba potřebná k nastavení a uložení 

potřebných postupů do programu; dá se říci, že je o něco delší než při programování světel, 

ovšem výsledný efekt zásadně převažuje. Software jako Show CueSystem, QLab, Audified 

Colosseum nebo Trackshot řeší routing zvuku, fade editor, intenzity, efekty, synchronizaci s 

videem. 

Např. Show Cue System ukládá každou operaci pod cue, tedy: 

Cue 1 …………prší – nastaví se fade in + úroveň+reverb+routing zvuk. karty 

Cue 2 …………hrom – nastaví se fade in + úroveň+reverb+routing zvuk. karty 

Cue 3 …………hudba – nastaví se dtto+ hudba bez reverbu+ jiný routing 

Cue 4 …………výstřel+ konec hudby nebo fade out, nebo crossfade s deštěm   
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82. Qlab. Foto: Hecticappeal. 

 

Software Ableton Live je rovněž v divadle oblíben. Nabízí však jinou logiku práce, jež vychází 

především z kultury DJingu; nikoliv logiku kopírující ovládání světelných pultů, jako je tomu 

právě u software typu QLab. Ableton je tedy vhodnější pro živější hraní – pro všechny 

produkce, které pracují s improvizací nebo alespoň s časovou flexibilitou jednotlivých akcí. 

Ableton Live bude volbou kreativnějších techniků a zvukových designérů, již práci na zvukové 

podobě inscenace nikdy nepovažují za zcela ukončenou. 

Další jednoduchý příklad každodenního užití najdeme třeba ve zpravodajství, kdy se rychle dle 

textu mění hudební průvod – zde v roli rytmizujícího znormalizování informace a zároveň 

zvýrazňující závažnost relace. Jednotlivé hudební kousky (files, pliky, segmenty etc.) musí být 
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strohé, protože vzájemně nutně kompatibilní (sestavovatelné). Z hudebního hlediska může 

motivická práce (rozvíjení myšlenky, emoční posun) probíhat pouze mezi jednotlivými kousky 

(files, pliky, segmenty etc.). 

Ojediněle se stále můžeme setkat s přehráváním hudby z CD disků, minidisků nebo SD 

přehrávačů a někteří odvážlivci z řad divadelních zvukařů odbavují dokonce mp3 soubory z 

mobilních telefonů. To se netýká pouze českého prostředí, užití konkrétní techniky je vždy také 

otázkou ekonomickou. Je samozřejmé, že tato problematika poměrně rychle dozná zásadních 

změn a i využití smartphonů, tabletů a podobných zařízení se bude dále rozšiřovat. 

Jiná záznamová média se používají jen výjimečně a prakticky vždy s ohledem na jejich 

performativní potenciál. S probíhající renesancí vinylů a částečně také magnetofonových kazet 

je ale nutno brát v potaz i tato média jako běžný a dostupný zvukový zdroj, který v inscenaci 

může být použit jako svého druhu efekt nebo integrální součást zvukového designu. 

Je dobré si uvědomit, jaký je rozdíl mezi jednotlivými médii, jaké jsou jejich výhody a jaké 

nevýhody. Za prvé můžeme záznam rozdělit na analogový a digitální. Výraz „analogový“ se 

často používá bez znalosti skutečného významu, jen jako opozitum pro výraz „digitální“. V 

zásadě je důležité, že jde vždy o spojitý signál, který operuje proměnnou veličinou v čase, tj. 

například spojitý akustický signál se převede na spojitý signál elektrický a dále se s ním zachází 

„analogicky“, tedy podobně jako s elektrickým napětím. Na konci úprav se signál opět převede 

zpět na akustický. 

Analogový záznam je jednoduše zaznamenatelný, je však náchylný ke zkreslení a k degradaci 

signálu mechanickým opotřebením médií nebo jejich nesprávným skladováním, případně 

necitlivou manipulací. Kvalita kopírování je omezená, každá generace kopií trpí sníženou 

kvalitou záznamu. Zkreslení analogového signálu neboli saturace je také často vnímáno 

pozitivně, jako jistá specifická kvalita média. 

Digitální záznam představuje ve finále jen soubor čísel, může být nekonečně kopírován bez 

změny kvality, nabízí možnost dalších úprav přímo v digitálním prostředí. Značnou nevýhodou 

je tu ovšem agresivní zkreslení při překročení dynamického rozsahu během záznamu. Jakmile 

signál překročí hodnotu 0 dBFS, což je maximální hodnota, kterou může AD převodník 

zpracovat, dojde ke ztrátě kvality v záznamu bitové hloubky; výsledkem je velmi nepříjemný 

zvuk, který lze jen těžko odstranit, takž digitální přebuzená nahrávka je takto znehodnocena. 
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Kanadský teoretik médií Marshall McLuhan v knize Jak rozumět médiím tvrdil, že „médium 

samo je poselství“. Volba média může významně ovlivnit celkové vyznění přehrávaného 

zvukového souboru. Digitální soubory se vyznačují celkovou čistotou a malou úrovní šumu, 

ovšem v současnosti se často v postprodukci přistupuje k emulaci magnetického záznamu nebo 

lampového předzesílení, jež sterilně znějícímu digitálnímu záznamu dodá kvalitu, které se říká 

„oteplení“. Záznam na gramofonové desce zní subjektivně lépe než jeho digitální ekvivalent, v 

podstatě je ho ovšem takřka nemožné přehrát bez ruchů typických pro toto médium: praskání, 

šumu a kolísání rychlosti (wow and flutter). Ty jaksi patří k věci a do prostého přehrávání 

mohou přidat další kvality, jež jsou však vždy vnímány subjektivně, a ne vždy bude jejich 

použití na místě. 

Z hlediska frekvenčního rozsahu i dynamiky je na tom digitální médium objektivně lépe. 

Záznam na magnetickém pásu má jistou specifickou „vřelost“ a řekněme „nostalgickou“ 

kvalitu, ale také výrazně vyšší úroveň šumu, a typická je zde také ztráta vyšších frekvencí. 

Někdy se můžeme setkat až s fetišizací „analogu“, je ovšem dobré si uvědomit, že i naprostá 

většina hudby, zaznamenávaná momentálně na klasická analogová média prožívající svou 

renesanci – vinyl a magnetofonovou kazetu – je nakonec jen digitálně zpracovaná hudba 

nahraná na analogovém médiu. Až na naprosté výjimky je dnes všechna hudba 

zaznamenávána, stříhána, mixována a masterována digitálně a analogový je jen výsledný nosič. 

Přesto se stále uplatní mnohé analogové nástroje a přístroje a není potřeba se vyhýbat ani jejich 

emulacím, které přinášejí důvěrně známou analogovou vřelost a „špínu“ do světa digitálního 

zpracování zvuku. 

Opravdová „spojitost“ analogového signálu ovšem zůstává zvláštní kvalitou, pro jejíž vnímání 

si člověk musí vypěstovat jistou citlivost a vytrénovat uši. 
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83.+ 84. Magnetofon Tandberg Bandoptaker 2. Foto: Rockheim. 
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6.8. Zvukové efekty  

Prosté přehrávání zvukového souboru je možné ještě v mixážním pultu výrazně ovlivnit nebo 

jeho charakter kompletně změnit. Jednoduchý mixážní pult nabízí většinou pouze ekvalizér, 

tj. úpravu výšek a basů, případně středů, běžné jsou ale také efektové cesty, které umožní 

zapojení zvukových efektů – jak externích, tak v některých případech zabudovaných přímo do 

pultu. 

Základních efektů je pouze několik a většinou vznikly napodobením fyzikálních procesů, se 

kterými se za jistých podmínek můžeme setkat i v běžném životě. Typickými budou různé 

druhy dozvuku, jež dále dělíme na reverb, kterým převážně simulujeme dozvuk prostoru 

(room, hall, cathedral), nebo delay (echo), což je v podstatě ozvěna – tedy původní zvuk 

obohacený o odrazy. 

Běžné jsou rovněž modulační efekty napodobující různé fyzikální jevy jako fázový posuv, který 

vzniká při přehrávání dvou stejných souborů, posunutých od sebe jen v řádech milisekund. 

Zvuk lze také v reálném čase přeladit, například o oktávu výše či níže. Další nespočetné varianty 

zvukových úprav vznikají kombinací několika základních efektů, v dnešní době však především 

digitálním zpracováním zvuku a simulací mnoha parametrů. Možností digitálních efektů je 

nespočet a nemá smysl je všechny vyjmenovávat. Zmiňme se v krátkosti alespoň o těch 

základních, se kterými se často můžeme setkat v efektových jednotkách integrovaných v 

mixážním pultu. 

6.8.1. Reverb 

Jedná se o simulaci dozvuku uzavřeného prostoru. Charakter dozvuku je tvořen nejen velikostí 

hypotetického prostoru, ale také materiálem, ze kterého se prostor skládá, respektive jeho 

odrazivostí či pohltivostí. 

Reverb byl původně vytvářen v reálných místnostech, které sloužily jako tzv. „echo chambers“. 

V prázdné místnosti byl na jedné straně přehráván zvuk z reproduktoru a na straně druhé byl 

mikrofonem nahráván. Velká nahrávací studia dodnes takové dozvukové místnosti mají, 

případně disponují několikerým typem místností, lišících se velikostí i materiálem obložení 

stěn, které mají každá svůj charakteristický dozvuk, vhodný pro nahrávání různých zvukových 

zdrojů. 
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Reverb byl také prvním elektricky napodobeným efektem. Již ve 30. letech byl vyvinut 

pružinový reverb (spring reverb) pro Hammondovy varhany. Tento typ elektromechanického 

dozvuku doznal největší popularity na začátku 60. let, kdy se stal typickou součástí kytarových 

zesilovačů, kterou ostatně zůstal až dodnes. Princip pružinového reverbu je jednoduchý, budič 

(tedy v podstatě reproduktor bez membrány) rozkmitá na jednom konci napnuté pružiny, na 

druhém konci se kmity snímají pomocí kontaktního mikrofonu. Signál zpožděný průchodem 

přes pružiny se pak přimíchá k čistému signálu. Pružinový reverb má charakteristický „kovový“ 

zvuk se zvýrazněnými horními frekvencemi a chybějícími basy, proto se momentálně používá 

pouze u kytarových aparátů, nebo u modulárních syntezátorů, kde má evokovat archaický zvuk 

z 50. a 60. let minulého století. 

Plate reverb je založen na podobném principu jako spring reverb, s tím rozdílem, že zde je 

namísto pružin identickým způsobem rozeznívána kovová deska. Zvuk je čistší, příjemnější, 

schází zde typická ostrost a kovový zvuk pružin. 

Preset s názvem Plate reverb najdeme dodnes na většině hardwarových multiefektů nebo 

dozvukových procesorů, stejně jako u množství počítačových pluginů. 

S reálnou dozvukovou deskou se ale také dodnes experimentuje. Na internetu lze najít mnoho 

návodů na výrobu vlastního plate reverbu, jen za použití kovové desky, několika transducerů a 

kontaktních mikrofonů. 

Pro přesnou postprodukční práci je vhodný také konvoluční reverb, založený na softwarové 

emulaci konkrétního prostředí. Využívá se zde tzv. impulzní odezva, z krátkého impulzu 

(například výstřelu ze sportovní pistole) se získává celkový charakter reálného prostoru a ten 

je pak aplikován na jakýkoliv další zvuk, který se takto virtuálně umisťuje do skutečného 

prostoru. 

Reverb je také patrně nejvíce zneužívaným efektem a často můžeme být svědky jeho necitlivého 

a přehnaného užití, které místo decentního dodání prostoru zvučeným nástrojům a hlasům 

mění vše v jakousi magickou jeskyni. U reverbu zvlášť platí, že je nutné užívat ho s mírou. Jistě 

se najde mnoho případu, kdy je reverb užíván jako stylotvorný prostředek, k extrémním 

polohám ale není nutné sahat jako první. Například při mixáži se používá metoda, během které 

se dozvuk pomalu přidává a ve chvíli, kdy začne být reverb slyšet, se zase trochu ubere. Je nutné 

především poslouchat a uvědomovat si, že například v některých prostorách s vlastním 

dlouhým dozvukem je užití reverbu přímo nevhodné. 
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Reverb procesory: Lexicon PCM 70, Behringer Virtualizer, TC Electronic M350, Lexicon MX 

300, TC Electronic M 100. 

Free reverb pluginy: TAL Reverb 4, Voxengo OldschoolVerb, Desample Glace Verb, PSP 

Pianoverb, U-he Protoverb. 

 

85. Masivní EMT plate reverb. Foto: Alert. 

6.8.2. Delay 

Delay (česky: zpoždění) je jedním z nejzákladnějších a nejčastěji užívaných zvukových efektů. 

Spočívá ve vytváření kopie původního signálu a jejím přehrávání se zpožděním oproti signálu 

originálnímu, čímž vzniká iluze ozvěny (echa), tedy akustického jevu, který v reálném prostředí 

vzniká odrazem zvukových vln od překážky, například zdí budov, stěny jeskyně apod. Často se 

část zpožděného signálu přivádí zpět na výstup zařízení, poměr se reguluje ovladačem 
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Feedback. Tato funkce je zdrojem všech historických „vesmírných“ efektů, kde často dochází 

až k samooscilaci celého obvodu. 

Delay je také jedním z historicky nejstarších zvukových efektů. V 50. letech se nejprve 

realizoval elektromechanicky, pomocí smyček z magnetofonových pásek a snímacích 

magnetofonových hlav. Mnoho z těchto přístrojů (Roland Space Echo, KorgStage Echo, Binson 

Echorec, Watkins Copicat, Echolette aj.) se používají dodnes a jsou velmi ceněné pro svůj 

charakteristický zvuk, který se stal základem pro celé hudební žánry (např. dub). Zvuk 

páskových delayů je velmi bohatý a plný, s různou mírou saturace (magnetického zkreslení), 

typický je zde úbytek vyšších frekvencí a nárůst basů. 

Zvuk ikonických modelů, jako jsou například Roland Space Echo, je napodobován a stále lze 

pořídit mnoho moderních přístrojů, které emulují celé zmíněné zařízení – například Boss RE-

20 Space Echo Pedal. 

Krátce se také experimentovalo s poněkud bizarním systémem nazvaným Oil-Can Delay, 

založeným na ramenu se snímací hlavou, rotujícím v nádobě se silikonovým olejem, sloužícím 

jako dielektrikum. V 70. letech se pak objevily první přístroje, kterým se pro zjednodušení říká 

analog delay. Jedná se o systém BBD (bucket brigade delay), složený z řady tranzistorů, které 

si „předávají“ zpožděný signál. 

Rovněž analogový delay má svůj charakteristický „oldschool“ zvuk, pro který je dodnes velmi 

ceněn, takže i v současnosti lze koupit mnoho modelů, postavených na principu BBD. Jedním 

modelem za všechny budiž kytarový analogový delay Memory Man od firmy Electro Harmonix. 

Od 80. let už se používají delaye digitální, jež umožňují vytvořit daleko delší dobu zpoždění, 

než bylo do této doby možné. Například zmíněný Memory Man byl schopen nejdelšího 

zpoždění 550 ms, ale většina starších analogových modelů zvládala jen kratší zpoždění, kolem 

300 ms. Páskové delay se pohybovaly v rozmezí 50–200ms. Delay digitální není v podstatě 

nijak omezen, doba zpoždění zde může být třeba 1,5 vteřiny, s možností delšího typu zpoždění 

se později objevily přístroje typu Looper. Digitální delay sampluje vstupní signál pomocí AD 

převodníků a jeho kopii ukládá do vyrovnávací paměti (buffer), v závislosti na nastavení 

ovládacích parametrů pak přehrává mix původního a zpožděného signálu prostřednictvím 

výstupního DA převodníku. Ovládací prvky delaye jsou zpravidla: délka zpoždění (delay time), 

regulující čas zpoždění v milisekundách, zpětná vazba (feedback), která určuje, jaké množství 

zpožděného signálu je znovu přivedeno na vstup, a poměr čistého a zpožděného signálu (delay 
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level, wet/dry). Různé modely mohou ještě mnohá další nastavení. Kupříkladu někdy je 

zpožděný signál ještě modulován pomocí obvodu oscilátoru (LFO, low frequency oscillator), 

tapovacím tlačítkem (tap) lze nastavit rychlost opakování, tónová clona (tone) umožňuje 

regulaci výšek atd. U studiových modelů nebo pluginů je nastavení samozřejmě podrobnější. 

 

86. Pásková echa Korg a Roland. Foto: Brandon Daniel. 

 

Flanger je modulační efekt, který rovněž využívá zpoždění, ovšem jen velmi krátké, zhruba v 

rozmezí 1 až 10 ms. Původní signál je na výstupu míchán se signálem zpožděným, ten je dále 

modulován LFO (Low Frequency Oscillator) frekvencí 0,5–3 Hz, do obvodu se pak zavádí část 

výstupu (feedback). Výsledkem je rozvlněný zvuk s výrazným „kovovým“ charakterem, při 

nastavení typu „jet flanger“ zvuk připomíná proudový motor a jeho původní charakter se téměř 

ztrácí. Flanger je velmi kontroverzní efekt, někdy se o něm mluví také jako o 

„nejnenáviděnějším efektu v historii“, používá se však stále a opakovaně zažívá střídavá období 

přízně a nepřízně. Jde o efekt primárně využívaný na elektrickou kytaru, ale používal se také 

na efektování hlasu, táhlých klávesových zvuků – padů nebo hihatky. Bývá součástí mnohých 

multiefektů, často v kombinaci s delayem. 
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V 60. letech byl efekt ve studiu vyráběn mechanicky, ručním přibržďováním jedné cívky 

magnetofonu oproti druhé přehrávající stejný materiál. V 70. letech se objevily první 

elektronické kytarové efekty, vyrábějící stejný efekt pomocí elektrického obvodu, například 

Electro Harmonix Electric Mistress nebo Coron Jet Flanger&Filter Matrix. Vyráběly se ale také 

profesionální flangery pro studiové užití, například MXR M-126 Flanger/Doubler, Roland 

SBF-325 nebo impozantní Dynacord TAM-21. 

Flanger v provedení efektové krabičky pro kytaristy se stále vyrábí a vyvíjí, pro příklad: Boss 

BF-3, Mooer Eleclad Analog, TC Electronic Vortex, MX M117R. 

Pluginy s funkcí flangeru: Blue Cat Flanger, TAL Flanger, Flanger Hand, M Flanger. 

Chorus pracuje na podobném základě jako flanger, jen zpoždění je o něco delší – mezi 20 a 

50 ms. Zpoždění je také řízeno LFO, chybí zde však funkce feedback. Zvuk je jemnější a měkčí 

než u flangeru, do zvuku přidává plnost a prostor, je velmi oblíbený u elektroakustických 

kytaristů. Obvyklá je zde kombinace reverbu a chorusu, což má snad někdy simulovat zvuk 

dvanáctistrunné kytary, kde se podobný efekt vytváří přirozeně. Chorus se používá také na 

basovou kytaru nebo na klávesy.  

Pokud byl flanger „nejvíc nenáviděný“, mohlo by se říci, že chorus je nejvíc zneužívaný. To se 

týká především zlozvyku používat ho automaticky na čistý zvuk kytary. Efekt lze však používat 

i jinak, například v mixech na doprovodné vokály, na piano nebo klávesové nástroje, na malý 

bubínek, či bicí smyčky.  

Příklady chorusů pro kytaristy: Boss CE-2W, Electro-Harmonix Neo Clone, MXR M234 Analog 

Chorus, Boss DC-2W Dimension C. 

Pluginy s funkcí chorusu: Voxengo CRTIV Chorus, Distorque Azurite, Blue Cat Audio Blue 

Cat’s Chorus. 
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87. Kytarový efekt chorus-flanger. Foto: Andrés Galeotti. 

Phaser je třetím z nejznámějších modulačních efektů a je také pravděpodobně tím „třetím 

vzadu“, jelikož bývá často zaměňován za známější flanger. Prvním masově vyráběným 

phaserem byl v roce 1974 model MXR Phase 90, dalším slavným modelem je Electro-

Harmonix Small Stone. Opět se jedná primárně o efekt „kytarový“, v 70. letech bylo ovšem 

phaseru všude plno a používal se na kde co, včetně efektování celé bicí soupravy (například 

skladba skupiny Led Zeppelin Kashmir). Dnes už tak populární není, využití najde zejména v 

tvrdších žánrech (metal, sludge), nicméně je stále součástí téměř všech multiefektů a své 

uplatnění najde v efektových blocích syntezátorů. 

Phaser pracuje na odlišném principu jako flanger a chorus, namísto zpoždění je využito 

pohybujícího se širokopásmového filtru, který periodicky zvýrazňuje a potlačuje určité 

frekvenční pásmo. Vzniká tak vlnivý zvuk, velmi měkký a bez „kovových“ příměsí, říká se, že 

phaser „dýchá“. U některých modelů se opět zavádí část výstupu zpět na vstup (feedback), čímž 

lze dosáhnout psychedelických zvukových barev a někdy může dojít i k tzv. samooscilaci, což 

znamená, že zpětná vazba způsobí, že efekt bude vydávat zvuk, aniž by do něj přicházel signál 

zvenčí. 

Toho je možné dosáhnout u mnoha efektů vybavených funkcí feedback. 
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Příklady phaserů pro kytaristy: Boss PH-3 Phase Shifter, RedWitch Analog Deluxe Moon 

Phaser, DigiTech SP-7 Stereo Phaser, DOD Phasor 201. 

Pluginy s funkcí phaseru: OhmForce Mobilohm, D16 Group Fazortan, Soundtoys 

PhaseMistress, Audio ThingPhaseMotion 2. 

Pitch shifting je efekt využívající změny ladění signálu při zachování časového průběhu. 

Délka přehrávaného signálu se tedy se změnou ladění nezmění, jak tomu je například u změn 

ladění prováděných pomocí změny otáček u gramofonu nebo změny rychlosti přehrávání u 

magnetofonu. Právě tyto změny během přehrávání různými rychlostmi jsou také inspirací pro 

tento efekt, který se jinak v reálném prostředí nevyskytuje a objevil se až s rozvojem záznamové 

techniky. 

Typicky se setkáváme s přelaďováním o oktávu dolů (využíváno zejména kytaristy a 

baskytaristy) nebo harmonizací o tercii či kvartu apod. Jednoduchý pitchs chifting v efektových 

procesorech mixážních pultů nebo v kytarových efektech zvládá zpravidla přidat jeden hlas 

nahoru nebo dolů. Ale i zde jsou výjimky, například efekty POG nebo HOG od americké 

společnosti Electro Harmonix nebo výrobky firmy Eventide, která dokonce přišla s komerčním 

označením Harmonizer. Speciální kapitolou je efekt Whammy využívaný rovněž kytaristy, kde 

je výška přelaďovaného tónu ovládána kontinuálně pomocí nožního ovladače. 

Složitější procesory už zvládají i sofistikovanější harmonizaci, v postprodukční práci je pak 

funkce přelaďování přímo součástí většiny softwarů typu DAW. Rafinovanější práci s 

přelaďováním pak nabízejí speciální softwary, jako je například Melodyne německé firmy 

Celemony, ve kterém je možné z jediného hlasu vyrobit celý sbor, při poměrně vysoké věrnosti 

podání a minimálním zkreslení. 

Pitchs chifter efekty pro kytaristy: Digitech Whammy, Electro Harmonix PitchFork, Boss P-6 

Harmonist, Eventide PitchFactorHarmonizer. 
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88. Software firmy Celemony Melodyne. Foto: OnCue. 

 

Tremolo je jeden z nejstarších a nejjednodušších modulačních efektů. Dlouhá léta bylo přímo 

součástí personálních nástrojových zesilovačů, především kytarových komb, kde se podílelo na 

typickém kytarovém zvuku, charakteristickém pro celou jednu dekádu, především 50. léta. Ale 

do některých zesilovačů se umisťuje dodnes. Návrat hudby 60.let a 70. let pak přinesl i návrat 

tremola jako výrazného kytarového efektu, který se však mimo úpravu zvuku tohoto nástroje 

používá spíše sporadicky. 

Základem tremola je obvod LFO (low frequency oscillator), jenž cyklicky mění hlasitost 

hraného tónu. Ovládacími prvky efektu jsou především rychlost kmitání a jeho intenzita; 

dalších změn se dá dosáhnout změnou vlnového průběhu oscilátoru LFO (trojúhelník, sinus, 

obdélník). 

Tremolo efekty pro kytaristy: Diamond Pedals Tremolo, Boss TR2 Tremolo, Voodoo Lab 

Tremolo, Electro Harmonix Stereo Pulsar. 
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89. Tremolo De Armond z roku 1948. Foto: Johann from Munich. 

 

 

90. Kytarový aparát Fender se zabudovaným tremolem. Foto: Massimo Barbieri. 
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Distortion (česky zkreslení) je exemplární případ, jak se chyba nebo selhání systému stane 

později ceněnou kvalitou, kterou je třeba cíleně vytvářet. Zkreslení může vznikat různou 

cestou, nejčastěji přebuzením elektrického obvodu. Zvuková vlna se zplošťuje a ze sinusového 

průběhu se mění na obdélník. Ve zvuku přibývá vyšších harmonických frekvencí, jeho čitelnost 

se však zhoršuje. S vyšší úrovní zkreslení se zásadně mění kvalita zvuku, tonalita však zůstává 

nezměněna. 

Zvuk zkreslené kytary je poznávacím zvukem rockové hudby a pro její tvrdší odnože je naprosto 

nepostradatelný. Zkreslení a elektrická kytara se pro řadu lidí staly synonymem. Kouzlo 

zkreslení začali kytaristé hrající na amplifikované nástroje objevovat až v 50. letech, s malými 

výjimkami, jako byl kytarista Junior Barnard, který ho používal již o dekádu dříve. Po roce 

1950 začínali další kytaristé experimentovat s přebuzením tehdejších, nepříliš výkonných 

aparátů. Někdy došlo také k nehodě, jež odhalila netušený zvukový potenciál nástroje – 

například poškození reproduktoru při nahrávání skladby Rocket 88 skupiny Ike Turnera. Další 

náhoda v podobě poruchy předzesilovače pomohla kytaristovi Grady Martinovi k neobvykle 

zkreslenému zvuku, jenž se elektronickému konstruktérovi Orville Rhoses podařilo napodobit 

v elektrickém obvodu. První zkreslovací krabička se zrodila. Od té doby probíhá kontinuální 

vývoj zkreslovacích zařízení a kytaristé celého světa hledají svůj ideální tón, ať už je zkreslení 

způsobeno přímo v zesilovači přebuzením lamp, nebo tranzistorů, ať jde o zkreslení diodové, 

nebo četné druhy emulací a amp modelingu. 

Zkreslovací obvody se dělí na overdrive (mírné zkreslení), distortion (výrazné až agresivní 

zkreslení) a fuzz (agresivní zkreslení s krátkým dozvukem, charakteristické pro zvuk 60. let). 

Jsou to stále efekty používané převážně kytaristy, ale své speciální zkreslující obvody mají i 

hráči na basovou kytaru. Zkresloval se také signál klávesových nástrojů, a to především těch 

elektromechanických (Fender piano, Hammond Organ). V moderní hudbě lze zkreslovat téměř 

cokoliv včetně zvuku bicích a hlasu. Specifického zkreslení je dosahováno také pomocí bitové 

redukce (bit crushing). Jedná se v podstatě o plynulé snižování hloubky rozlišení, od běžných 

šestnácti bitů k osmibitovému zvuku, evokujícímu první generaci digitálních her, až k totální 

nečitelnosti signálu, procesovanému v rekordně nízké bitové hladině. Tento druh zkreslení 

většinou není vnímán jako subjektivně příjemný, a kromě simulace zvuku archaické digitální 

techniky se patrně uplatní jen v projektech operujících s estetikou žánru noise. 

Efekty distortion: Boss DS-1 Distortion, Pro Co Rat 2, BognerEcstasy Red, Amptweaker Tight 

Metal Jr, Walrus Audio Iron Horse V2. 
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Pluginy distortion: FabFilter Saturn Distortion, iZotopeTrash 2, D16 Group Devastor, 

OhmForce Ohmicide: Melohman, Audiodamage FuzzPlus 3. 

Pluginy bitcrusher: SoundHack+decimate, CMT Bitcrusher, Elite Reducer 2, Jonas 

Norberg Float Crusher, Togu Audio Line TAL-Bitcrusher. 

 

91. Slavná kytarová krabička Turbo Distortion od firmy Boss. Foto: Dhscommtech. 

6.8.3. Dynamické efekty 

Tyto efekty pracují se zesilováním nebo zeslabováním signálu. Jedná se hlavně o kompresor, 

limiter a gate. Přestože se může zdát, že tyto efekty jsou jaksi obyčejnější, nudnější a nevytvářejí 

žádnou přidanou zvukovou hodnotu rozeznatelnou ve zvuku od první vteřiny, jedná se o jedny 

z nejdůležitějších a v případě kompresoru také nejvíce využívaných efektů. 

 

92. Volně dostupný softwarový kompresor a limiter 6. Foto: Vladgsound. 
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6.8.4. Kompresor 

Kompresor snižuje dynamiku signálu, potlačuje jeho nežádoucí špičky a díky tomu vytváří 

prostor pro další zesílení. Zjednodušeně kompresor hlasité zvuky potlačuje a tiché zesiluje. 

Celá nahrávka zní potom hlasitěji, ovšem za cenu omezení dynamiky. 

Kompresor je nepostradatelný pro zpěv, ale také pro bicí nástroje, kytaru, basu. Komprese se 

používá rovněž při závěrečné úpravě celé nahrávky – masteringu. Ovládací prvky každého 

kompresoru jsou THRESHOLD, RATIO, ATTACK, RELEASE, a MAKE UP GAIN. Threshold 

(česky „práh“) označuje úroveň, při které se spouští proces redukce špiček signálu. Signál pod 

touto úrovní není kompresorem nijak ovlivněn. Attack (nebo attack time) udává rychlost 

náběhu redukce signálu. Vyšší rychlost použijeme na kompresi bicích nástrojů nebo vokálu, 

nižší rychlost se uplatní například při masteringu. Release určuje rychlost doběhu kompresoru. 

Ratio ukazuje tzv. kompresní poměr, tedy o kolik se sníží výstup kompresoru oproti jeho 

vstupu. Poměr 1:1 je nulová komprese, poměr 3:1 nebo 5:1 se používá na vokály, nastavení ∞:1 

se nazývá limiter. Toto speciální zapojení se často používá jako ochrana audiozařízení, 

například je součástí některých aktivních reproboxů. Make up gain udává, o kolik se zvýší 

hlasitost signálu po redukci špiček. 

Dnes se kompresor používá prakticky na všechno, každá nahrávka populární (ale v podstatě 

téměř veškeré) hudby prochází komprimací, a to někdy i na několika úrovních. Souvisí to se 

způsobem, jakým jsme navyklí poslouchat hudbu. Nahrávka se musí prosadit vždy a všude, 

například při poslechu na sluchátka v prostředcích veřejné dopravy nebo během jízdy v autě, 

čehož se dosáhne právě vysokou kompresí. S tímto fenoménem souvisí výraz Loudness War 

(válka o hlasitost), který se používá pro praktiky hudebního průmyslu snažící se dosáhnout 

maximální hlasitosti nahrávky. Jak víme, nejvyšší úroveň digitální nahrávky je daná, je jí 

hodnota 0 dBFS. Proto se v rámci Loudness War přistoupilo k dynamické kompresi, která 

umožňuje, aby se v extrémním případě každá část nahrávky blížila tomuto hlasitostnímu 

maximu. Hlasitější nahrávka zaujme a vždy se prosadí na úkor nahrávek tišších. Tak došlo k 

soupeření rozhlasových stanic a hudebních vydavatelství o nahrávku s co nejvyšší hlasitostí. 

Netřeba patrně zdůrazňovat, že to vše se děje na úkor hudby samotné, jelikož se z ní pomalu, 

ale jistě ztrácí veškerá dynamika. To je naprosto markantní především u nových reedic starších 

nahrávek, například rocku či popu ze 70. let, obecně prakticky veškeré hudby zaznamenané 

před nástupem kompaktních disků a digitálních médií. 
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93. Příklad tzv. Loudness War, ukázaný na různých vydáních skladby skupiny Abba. Foto: Kosmosi.  

6.8.5. Gate 

Gate funguje v podstatě opačně než kompresor, od jisté úrovně signál potlačuje až k nulové 

hodnotě. Používá se k omezení šumu (někdy se také označuje jako noise gate) a k redukci 

přeslechů v pauzách. Praktický je zejména pro bicí a často se používá u elektrické kytary, kdy 

při velkých zkresleních potlačuje šum v pauzách mezi hranými tóny. Ovládací prvky jsou stejné 

jako u kompresoru. Threshold zde označuje úroveň, pod kterou gate zavře výstup a nepropustí 

žádný zvuk. 
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94. Gate v software Ableton Live. Foto: Vlastní. 

 

Často se kompresor, limiter i gate kombinují v jednom zařízení. Například Samson S-COM 

PLUS, DBX 166 XS, DBX 266 XS, Behringer MDX 4600. 

Příklady zdarma dostupných softwarových kompresorů/limiterů: Limiter 6, Frederick Alonso 

Infinity, Audio Damage Rough Rider, Variety of Sound Density mkIII, FXpansion DCAM 

FreeComp. 

Zdarma dostupný vstgate: digitalfishphones Floorfish, Variety Of Sound preFIX.  

6.9. Reprodukční zařízení  

Reproduktory jsou elektroakustické měniče, tj. zařízení (elektrické stroje), které přeměňují 

elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku. Obvykle se skládají z membrány, 
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z pohonné části, do které je přiváděn vstupní signál a dalších dílů. Zvláštním případem malých 

reproduktorů jsou sluchátka.7 

 

95. Reprobox osazený několika reproduktory různých rozměrů. Foto: Rockheim. 

 

Všimněme si, že na začátku i konci elektroakustického řetězce najdeme měnič, tedy zařízení 

na přeměnu energie. V našem případě se jedná o přeměnu akustické energie na mechanickou 

a posléze na elektrickou v případě mikrofonu, který stojí na samém začátku řetězce, a přesně 

opačný proces v případě reproduktoru. Mikrofon i reproduktor mají podobné konstrukční 

části: je tu membrána, cívka i magnet. 

Reproduktory se rozdělují podle konstrukce (elektrodynamický, piezoelektrický, tlakový) a 

podle frekvenčního rozsahu. V praxi se používá většinou kombinace několika reproduktorů 

přenášejících různá frekvenční pásma (výšky, středobasy, basy), jelikož výroba reproduktoru, 

který by věrně přenesl celé slyšitelné pásmo, by byla komplikovaná a drahá. Pravděpodobně 

 
7 Wikipedia: Heslo Reproduktor, [online, cit. 3.3.2021]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Reproduktor 
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jediným konstrukčním systémem, s nímž se v divadle, doma nebo na koncertech setkáme, bude 

systém elektrodynamický. 

V menších sálech nám vystačí pár reproboxů se subbasovou jednotkou pro přehrávání velmi 

nízkých frekvencí. Dále jsou pro větší jeviště a pro koncertní použití typické monitory neboli 

odposlechy a můžeme se setkat i se zadní reproduktorovou soustavou, umístěnou za diváky. 

Pro hlubší jeviště se často používají dvě soustavy reproduktorů, jedna v portále, jedna na konci 

jeviště, která slouží především jako poslech pro herce. 

Někdy se také využívá centrální reproduktor, pro efekty nebo pro mluvené slovo. 

Těžiště zvuku přeneseného k divákovi spočívá na hlavní soustavě, ale je samozřejmě možné 

využívat všech možností kreativnějším způsobem a na mixážním pultu směrovat různé zvuky 

na různá místa v prostoru, nejen v rámci tradiční stereobáze, tedy rozdělení na pravý a levý 

kanál. Tak pracujeme především s šířkou prostoru, ale pomocí efektových reproduktorů 

můžeme pracovat podobně rovněž s hloubkou. 

V praxi se můžeme setkat s výrazem P.A. nebo PA systém (lidově péáčko). Zkratka pochází z 

anglického public adress system a označuje elektronický zvukový systém (včetně mikrofonů, 

mixpultu, zesilovače a reproduktorů), sloužící k šíření a zesílení vstupního signálu směrem k 

publiku. Často se setkáváme s použitím výrazu PA jen pro výkonovou soupravu, tj. pro 

zesilovač a reproduktory, případně powermix s reproduktory, nebo soustavu aktivních 

reproduktorů, jelikož se i v angličtině zkratka PA někdy interpretuje jako power amplificiation 

system. 

 

6.10. Uspořádání zvukových zdrojů v prostoru 

6.10.1. Prostor bez ozvučení 

Ani absence jakéhokoliv ozvučení nemusí znamenat rezignaci na zvukový design. 

Designem zde může být samotný výběr prostoru – pokud se nejedná o standardní divadelní 

prostor – a také prostorová orientace. Dále je možné v prostoru realizovat mnohé úpravy, které 

zásadně zlepší jeho akustiku, například tlumení pomocí závěsů, polystyrenových desek, 
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molitanu. Pro různá experimentování je také možné použít akustické rezonátory, ať už 

speciálně pro tento účel vyrobené, nebo zhotovené například z různých dřevěných a plechových 

nádob. I bez ozvučení se dát hrát hudba na akustické nástroje, ostatně dlouhou dobu to byl 

jediný způsob poslechu hudby. V případě, že nemáme možnost přizvučení a pracujeme s 

mnoha různými zvukovými zdroji, je nutné se přizpůsobovat tomu nejslabšímu a snažit se 

hlasitost všech zdrojů sladit. 

6.10.2. Lokální zesílené zvukové zdroje 

Jedná se zejména o personální zvukové aparáty – kytarová a další komba. Ta se dnes vyrábějí 

v různých velikostech a pro různé speciální účely. Je dobré vědět, že od kytarového aparátu 

nemůžeme čekat věrný přenos všech frekvencí. Kytarové kombo přenáší frekvence zhruba mezi 

75 Hz a 5 kHz, basové kombo mívá spodní hranici někde na 41 Hz. Zdaleka se tedy nejedná o 

univerzální reprodukční zařízení a vždy je také nutno počítat s určitým zkreslením, které se u 

elektrické kytary vnímá jako specifická kvalita, při zesilování hlasu ale pozitivem být už 

nemusí. 

Pro zesílení hlasu se také používá megafon, ruční zařízení integrující mikrofon, zesilovač a 

tlakový reproduktor. Dnes existuje mnoho typů megafonů, od miniaturních, sloužících spíše 

jako hračka, až po velké a výkonné modely, schopné přenést hlas až na vzdálenost jednoho 

kilometru. Moderní megafony mají také možnost připojení USB a SD paměťových disků, nebo 

bluetooth konektivitu, dají se tedy použít nejen pro přenos hlasu. Jisté zkreslení je zde ovšem 

nevyhnutelné. Megafony se většinou používají jako svého druhu scénický efekt, případně se 

uplatní ve velkých prostorách nebo plenéru, při různých akcích typu site specific. Při použití v 

interiéru je také třeba brát v potaz, že lidský hlas má tendenci šířit se všemi směry, zatímco 

zesílený signál z megafonu je poměrně směrový a mimo úhel vyzařování reproduktoru se tedy 

srozumitelnost může ještě zhoršit. 

Je také možné využít bezdrátové přenosné reproduktory bluetooth, kterých je nyní na trhu 

velké množství. V nabídce jsou jednoduché malé reproduktory nebo stereo reproduktory, 

přehrávající odděleně oba kanály. Bluetooth pracuje v pásmu 2,4GHz, podobně jako wifi nebo 

mikrovlnná trouba; je tedy nasnadě, že může docházet k různému rušení, především mobilní 

telefony bývají často příčinou rušivých zvuků. Dobré je také vědět, že u tohoto typu 

bezdrátového přenosu dochází ke zpoždění signálu zhruba kolem 250ms. Toto může být 

problém například při přehrávání synchronního zvuku z videa. 
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Drobné lokální zdroje nabízejí velký kreativní potenciál, zároveň však vyžadují odpovědnost 

při jejich používání. Konečný zvukový obraz nemůže být kontrolován a regulován zvukařem, 

vše je zcela v rukou interpretů a je nutné poslouchat, zda jsou všechny zvukové zdroje v 

relativní rovnováze, což může být těžké z konkrétního místa na scéně. Každý, kdo disponuje na 

scéně nějakým zvukovým zdrojem s možností regulace hlasitosti, je za celkový zvukový obraz 

zodpovědný. 

 

96. Slavné kombo Fender Reverb. Foto: Rockheim. 

 

 

97. Megafon. Foto: Meg8. 
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98. Bluetooth reproduktor JBL Flip 3. Foto: Trougnouf. 

 

99. Basové kombo Peavey. Foto: Dan Collins. 
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6.10.3. Stereo 

Stereo je od šedesátých let hlavním systémem pro přenos a záznam zvuku. Do té doby se 

využíval pouze jednokanálový přenos a záznam zvuku – mono. Stereofonní zvuk využívá, na 

rozdíl od jednoho kanálu u mona, dvou oddělených kanálů za účelem vyvolat v posluchačích 

iluzi prostoru. Stereofonní poslech bývá většinou zajištěn reproduktorovou soustavou, která se 

skládá ze dvou či více reproduktorů v ozvučné skříni (reprobedně, reproboxu), zhotovené 

většinou ze dřeva nebo plastu. Reproduktorové soustavy můžeme rozdělit na aktivní a pasivní. 

 

100. Propagační materiál na stereo soustavu. Foto: Rchappo2002. 

 

Pasivní reproduktorová soustava sestává ze dvou reproboxů, které neobsahují aktivní 

zesilovací aparát, a musí být tudíž připojené k externímu zesilovači. Důležitým prvkem je zde 

vzájemná kompatibilita všech částí systému. Výkon reproboxů musí odpovídat výkonu 

zesilovače (je nutná rezerva), jinak hrozí jejich zničení. Především však musí odpovídat 

hodnota impedance (elektrického odporu), uvedená na výstupu zesilovače a vstupu reproboxu. 

Impedance se měří v ohmech (Ω), typickou bývá hodnota 4, nebo 8 ohmů. To je velmi důležité! 


