
 

151 

 

Připojení reproduktorů s jinou impedancí, než je hodnota na zesilovači, bude mít téměř jistě 

za následek poškození nebo zničení zařízení. 

 

101. Zadní panel reproboxu Cerwin Vega D-9. Uvedená impedance je v rozmezí 4–8 Ω. Foto: Richard Klein. 

 

Aktivní reproduktorová soustava je na obsluhu jednodušší a prakticky eliminuje 

nebezpečí nesprávného propojení jednotlivých komponentů. Je to jakýsi systém „vše 

v jednom“. Sestává jednoduše ze dvou reproboxů s výkonným zesilovačem uloženým přímo v 

boxu ozvučnice. Každý box tedy vyžaduje napájení a připojení ke koncové sběrnici mixážního 

pultu nebo výstupu jiného zvukového zařízení. Na zadní straně reproboxů je kromě vstupů 

zpravidla ještě regulace hlasitosti, případně jednoduchý ekvalizér. Soustava ale může mít také 

podobu napájeného subbasového reproduktoru a dvou pasivních satelitů, přehrávajících výšky 

a středy.  

Velkou výhodou těchto soustav je jejich portabilita, jednoduchá manipulace a zejména 

„foolproof“ koncept, který nikomu neumožní jednotlivé komponenty propojit jinak než 
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správně. Na trhu je velké množství malých přenosných aktivních systémů, ale aktivní mohou 

být i velké reproduktory, určené pro stacionární použití.  

 

102. Dvojice aktivních reproduktorů JBL. Foto: Fastily. 

 

K vidění jsou také různá hybridní řešení, kdy součástí jednoho z reproduktorů je miniaturní 

vyjímatelný mixážní pult s integrovaným zesilovačem. Zde už se ovšem jedná o koncept 

nazývaný powermix. Jde vlastně o pasivní soustavu, u které byly mixážní pult a koncový 

zesilovač spojeny do jednoho zařízení, ke kterému je ale stále třeba připojit pasivní reproboxy. 
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103. Powermix v akci. Foto: Ben Dalton. 

 

104. Powermix Peavey: Foto: Christina Rutz. 
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6.10.4. Stereo+Subwoofer 

Jak už bylo řečeno, je technicky obtížné vyrobit reproduktor, který by uspokojivě přenášel 

všechny frekvence stejně kvalitně. U poslechu na dvě reprobedny se tedy zpravidla přidává 

ještě subbasový reproduktor, jenž má za úkol pokrýt nejnižší frekvenční pásmo, tj. od 20 Hz 

nahoru. Horní frekvence zde bývá nastavitelná a pohybuje se od 50 do 250 Hz. U menších 

prostorů vystačíme s jedním subbasovým reproduktorem. Lidský sluch není schopen 

lokalizovat zdroj nízkých frekvencí, proto je možné použít jeden reproduktor, aniž by to 

deformovalo zvukový obraz. U větších sálů už se umisťují subwoofery po obou stranách, aby 

byl zabezpečen dostatečný výkon přenosu nízkých frekvencí. 

Současná moderní hudba velmi akcentuje nízké basy. Často se ale stává, že je subbasový signál, 

v honbě za fyzickým efektem, značně předimenzován. I v divadle je dobré mít dostatečnou 

rezervu v basech, a tudíž mít po ruce systém, který je schopen přehrávat rovnoměrně všechny 

frekvence. Platí tady ale také heslo, že čeho je moc, toho je příliš. Subwoofer se dá stáhnout, a 

dokonce i vypnout. 

6.10.5. Přední a zadní reproduktory 

Zadní pár reproduktorů – umístěný za diváky – se používá jako svého druhu efekt ve chvílích, 

kdy chceme, aby zvuk diváky obklopil ze všech stran. Často se také používá jen jako přizvučení 

za účelem zesílení celkové hladiny zvuku v prostoru. Je dobré si ovšem rozmyslet, kdy je použití 

zadního páru reproboxů vhodné a kdy naopak nevhodné. Toto nastavení funguje například u 

nahrávek typu field recordings, abstraktní elektroniky nebo jiného typu širokospektrálních 

zvuků, kde není jednoznačně identifikovatelný zvukový zdroj. U hudebních čísel pak použití 

zadního páru není příliš vhodné a absolutně nevhodné je pak v případě mluveného slova nebo 

zpěvu, při němž na jevišti vidíme interpreta. Zjednodušeně lze také říci, že diegetická hudba by 

měla přicházet ze stejného místa, na něž se díváme. S hudbou nediegetickou lze pak 

experimentovat i v rámci směru, ze kterého přichází. 

6.10.6. Efektové reproduktory 

Efektových reproduktorů je možné v divadle použít mnoho, závisí jen na počtu sběrnic 

mixážního pultu nebo pomocných výstupů AUX. Jako efektové reproduktory se dají také 

použít různé přístroje a zařízení, do kterých posíláme signál po kabelu (kombo, monitor, 
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radiomagnetofon, sluchátka) nebo bezdrátově – prostřednictvím wifi nebo bluetooth 

(bezdrátové reproduktory, počítač). 

Efektové reproduktory mohou být také stacionární, v divadelním sále pevně nainstalované, v 

různých místech mimo hlavní reproduktorovou soustavu. Příkladem budiž centrální 

reproduktor (nebo u rozměrných jevišť centrální reproduktorová soustava), využívaný zejména 

pro dialogy za účelem zvýšení srozumitelnosti pro všechny diváky – i ty sedící na samém okraji 

hlediště. Centrální reproduktor se také někdy využívá pro směrování výstupu z efektového 

procesoru (reverb, delay), za účelem iluze prohloubení prostoru. 

6.10.7. Multikanálové instalace 

Experimentování s multikanálovým zvukem v divadle je poslední dobou stále častější, díky 

inspiraci soundartem a galerijními instalacemi. Použití vícekanálového audia není ale 

rozhodně záležitostí posledních let. První pokusy využívající více než dva reproduktory 

probíhaly již od konce 50. let, například vlivný německý hudební skladatel proslavený svými 

experimenty s elektronickou hudbou Karlheinz Stockhausen použil čtyřkanálovou nahrávku 

elektronických zvuků ve své skladbě Kontakte (1958–1960). Čtyři nezávislé kanály audia byly 

přehrávány z magnetofonového pásu. Skladba Edgara Varése Poeme Electronique byla 

dokonce na celosvětové výstavě EXPO v Bruselu v roce 1958 přehrávána soustavou 425 

reproduktorů. 

S takzvaným kvadrofonním zvukem (quadraphonic nebo quadrasonicsound) se pak 

experimentovalo především v 70. letech jako s formátem určeným pro širší veřejnost. 

Nahrávek v kvadrofonním rozlišení vycházelo velké množství, šlo až o tisíce záznamů a 

„kvadro“ se stalo nakrátko módou i u nás. Z komerčního hlediska však šlo o neúspěch, a jelikož 

celý proces byl nákladný, od dalšího rozvoje tohoto systému se upustilo. Jako nosič se používal 

vícestopý magnetofonový pás, speciální kazeta s magnetofonovým páskem (8 -tracktape, 

Stereo 8, eight-track cartridge) a dokonce gramofonová deska, na které byly čtyři kanály audia 

různým způsobem zakódovány. 
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105. 8-tracktape neboli Stereo 8 v přehrávači. Foto: Leonard Nevarez. 

 

106. Otevřená kazeta Stereo 8. Foto: Isis. 

 

Surround ve verzi 5.1, tak jak ho známe dnes, použil poprvé francouzský technik Dominique 

Bertrand v pařížském klubu Moulin Rouge v roce 1987. Použil speciálně upravený mixážní pult 
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SSL (Solid StateLogic). Výzkum prostorového zvuku probíhal ovšem už dřív, významně do něj 

zasáhla v 70. létech firma Dolby Laboratories, která je dodnes nejdůležitější společností v 

oboru prostorového zvuku a dodavatelem surround systémů pro většinu moderních kinosálů. 

S rozvojem digitálního audia na konci 90.let se mohla koncepce prostorového zvuku naplno 

rozvinout. Jeho uživateli byly právě především kinosály a později také „domácí kina“. Typická 

sestava s označením 5.1 se skládá z šesti reproduktorů: centrálního (C), umístěného přímo před 

posluchačem, levého (L) a pravého (R), na obou v pozici 60°od centrálního reproduktoru, a 

zadních (LS a RS neboli left surround a right surround) na pozicích přibližně 120°od 

centrálního. Posledním reproduktorem je subwoofer neboli subbasový reproduktor, jehož 

pozice není pevně určena. 

V moderních kinech se sestava 5.1 zvětšuje na 7.1, respektive 7.2, jelikož u větších sálů se 

používají dva subwoofery. Používají se ale i systémy v konfiguraci 10.2 nebo 11.2 a existuje také 

konfigurace 22.2, určená pro platformu Ultra HD TV, využívající 24 reproduktorů v několika 

řadách nad sebou. Nejnovější platformou představenou společností Dolby Laboratories v roce 

2012 je systém Dolby Atmos. 

Multikanálové systémy, užívané během vystoupení některých zvukových umělců, jsou ovšem 

vytvářeny na míru konkrétní události. Každý umělec si vytvoří takový systém, jaký potřebuje. 

Hlavní pomůckou je zvuková karta s větším počtem výstupů a dostatečný počet aktivních 

reproboxů. Projekt, který se bude přehrávat v multikanálové instalaci, se nejprve musí vytvořit 

v odpovídajícím softwaru. Často se programuje od základu v softwarech typu Max/MSP nebo 

Pure Data. Max/MSP je programovatelné prostředí určené pro práci s multimédii v reálném 

čase. Pure Data je pak nekomerční, volně dostupnou verzí téhož. Multikanálový projekt lze ale 

postavit i v jiných, předpřipravených programech; poslouží například každé DAW. Výstupy z 

jednotlivých stop se směrují do různých výstupů zvukové karty a z těch se signál posílá k 

jednotlivým reproduktorům. Hlavní stereo výstup se buď zcela ignoruje, nebo se používá pouze 

jako jeden z mnoha výstupů. Multikanálový systém svého druhu lze vytvořit i bez použití 

počítače, pouze směrováním různých zvukových zdrojů na mixážním pultu do různých 

výstupů, pomocí obvodů AUX. Počítač všal představuje snadné řešení, v jehož rámci se navíc 

dá z uloženého projektu skladba pro multikanál reprodukovat a přehrát vždy stejně. 
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6.10.8. Sluchátkové systémy 

Jedním ze způsobů přehrávání zvuku jsou také sluchátkové systémy. V nich se výstupní signál 

neposílá do P. A. systému, nýbrž do systému, který umožnuje většímu počtu lidí poslouchat 

současně jeden zvukový zdroj přes sluchátka. 

Zatímco systémy založené na sluchátkových zesilovačích se čtyřmi až dvanácti výstupy pro 

sluchátka s kabelem jsou pro experimenty poněkud těžkopádné a dají se použít jen pro 

omezený počet diváků, experimentují tvůrci stále častěji s bezdrátovými sluchátky. Tyto 

systémy vyvinuté pro potřeby konferencí s různými jazyky mohou disponovat třemi různými 

kanály, mezi nimiž lze přepínat. Jsou založené na principu infračerveného přenosu 

zvuku, tedy kódování pomocí elektromagnetického záření o vlnové délce mezi 790 nm a 0,3 

mm. Přenos dat je bez latence, ovšem s jednou podstatnou nevýhodou: vysílač a přijímač se 

musí „vidět“. Se zvětšující se vzdáleností nebo při překážkách mezi vysílačem a přijímačem 

vyvstává nutnost instalace dalších zářičů. Tento systém je populární zejména díky akcím typu 

Silent Disco. 

Dalším způsobem, jak distribuovat zvukový signál do sluchátek většímu počtu lidí, je tradiční 

vysílání pomocí FM (frekvenční modulace). Miniaturní FM vysílač lze snadno pořídit za 

pár korun jako doplněk pro automobilisty. Drobný přístroj se většinou zastrčí do automobilové 

12V zástrčky, starší typy obsahovaly kabel se sluchátkovým jackem TRS, kterým se připojovali 

zvuková zařízení typu walkman, discman, mp3 přehrávač a podobně. Dnešní typy si vystačí se 

vstupem USB. Hudbu ze zapojeného flash disku, většinou ve formátu mp3, přístroj vysílá ve 

formátu FM, který následně naladíte na kterékoliv volné frekvenci vašeho rádia. Podobný 

postup se dá využít i s mobilním telefonem a jakoukoliv aplikací pro příjem FM rádia. FM 

tramsmittery pro použití v autě mají nicméně opravdu velmi malý výkon a fungují spolehlivě 

jen na několik metrů. Silnější domácí transmitter s výkonem 0,5 W se dá zakoupit ve 

speciálních obchodech nebo například vytvořit samostatně na bázi platformy Raspberry Pi. 

Pokrytí ale i tak zůstane pravděpodobně redukováno na jedinou budovu nebo omezený 

venkovní prostor, jelikož využívání rádiových frekvencí je omezeno zákonem. 
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107. Bezdrátová sluchátka Sennheiser T 30. Foto: Boodoo. 

 

 

 

108+109. Bezdrátový vysílač Intersound. Odhalená soustava infračervených diod. Foto: Raimond Spekking. 
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6.11. Propojování 

Propojování jednotlivých elementů elektroakustického řetězce se děje pomocí kabelů. V 

závislosti na typu propojovaných zařízení se můžeme setkat s množstvím druhů 

specializovaných kabelů, lišícím se především typem použitého konektoru. Konektor zajišťuje 

rozebíratelné spojení jednotlivých elektronických zařízení, nachází se na obou koncích 

propojovacího kabelu a také na panelu obou propojovaných přístrojů. Většina konektorů se 

vyrábí ve verzi zásuvka-zástrčka (v angličtině se používá označení male-female a i v češtině se 

můžeme setkat s výrazy „samec“ a „samice“) a pro funkční spojení je třeba obou variant 

konektoru. 

Audio kabely jsou většinou realizované jako stíněné, to znamená, že signál je veden jedním 

nebo více izolovanými vodiči se společným kovovým opletem nebo jinak realizovanou vodivou 

ochranou proti různým formám rušení. 

Také se můžeme setkat s rozdělením kabelů na symetrické a nesymetrické (balanced, 

unbalanced). Obecně se symetrické vedení signálu používá u profesionálních přístrojů za 

účelem dalšího omezení rušivých vlivů (zejména elektromagnetického rušení), ke kterým 

dochází především u vedení na velkou vzdálenost. U domácích přístrojů s propojovacími 

kabely kolem délky jednoho metru si tak vystačíme s vedením nesymetrickým. U nástrojových 

aparatur, jako jsou kytarová či baskytarová komba, se symetrické vedení nepoužívá. Typický 

symetrický kabel obsahuje tři vodiče: první, přenášející vlastní signál (označovaný HOT nebo 

+), druhý, jímž je stínění označované GROUND (GND), a třetí, přenášející obrácený obraz 

původního signálu (COLD, nebo -). Parazitní signál se přičítá k oběma vodičům stejně. V audio 

zařízení jsou po průchodu kabelem oba signály spojeny a rušivá složka odečtena. 

Převod mezi nesymetrickým vedením na jedné straně a zařízením se symetrickými vstupy na 

straně druhé nám pomůže zajistit DI box. 

Jack je konektor typický pro propojování elektronických hudebních nástrojů a dalších audio 

zařízení. Vyskytuje se v několika velikostech, lišících se použitím i označením. Označení se 

odvozuje od písmen T, R a S, vycházejících z anglických výrazů tip (špička), ring (kroužek, 

mezikruží) a sleeve (zem, stínění). 

Typ konektoru jack bývá popsán odpovídající kombinací písmen T, R, S a údajem o průměru 

dříku. V praxi se většinou místo zkratky TS nebo TRS uvádí, zda je o stereo či mono konektor. 
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Typickým konektorem je 6,35 mm TS neboli mono jack 6,35 mm. Tento typ konektoru se 

používá pro většinu elektronických a elektrofonických hudebních nástrojů, jako jsou elektrická 

kytara, klávesy nebo elektronické bicí. Konektory tohoto typu najdeme také na osobních 

nástrojových zesilovačích – kombech – a také na mixážním pultu. Stereofonní verze tohoto 

konektoru bude mít označení 6,35 mm TRS. Je to běžný konektor pro připojení sluchátek k 

mixážnímu pultu nebo k jiným zařízením profesionální audiotechniky. 

Sluchátkový konektor, používaný například v mobilních telefonech nebo dalších přenosných 

zařízeních (mp3 player, walkman, discman aj.), nese označení 3,5 mm TRS. Samozřejmě 

existuje i mono verze konektoru jack v této velikosti – 3,5 mm TS – což je konektor, asociovaný 

dnes převážně s propojováním bloků modulárních syntezátorů. 

Kromě těchto nejpoužívanějších typů existuje několik dalších – například jack v sestavě TRRS, 

používaný například pro sluchátka kombinovaná s mikrofonem, nebo TRRRS, využívaný ve 

videu. Všechny zmíněné typy budou fungovat správně jen v kombinaci se svým odpovídajícím 

protikusem. Správný rozměr v milimetrech zde nestačí! 

 

110. Zleva nesymetrický jack TS, symetrický TRS, samice a samec XLR. Foto: Trude Bergheim Mikkelsen. 

6.11.1. XLR 

XLR je jedním z nejčastěji používaných konektorů v profesionální audiotechnice. Nesprávně 

bývá někdy označován jako „cannon“, a to v souvislosti s jeho vynálezcem Jamesem H. 

Cannonem, zakladatelem firmy Cannon Electric. Dnešní konektory typu XLR vyrábí 

samozřejmě mnoho společností, nejznámější je pravděpodobně Neutrik, která konektor 
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významně modifikovala a zavedla i hybridní konektorovou zásuvku typu combo, do níž se dá 

zapojit jak konektor XLR, tak 6,3 mm jack – mono či stereo. 

XLR je v porovnáním s konektorem typu jack robustnější a mechanicky odolnější, díky 

integrované západce je kontakt také odolný proti rozpojení. Jednotlivé kabely, vybavené 

konektory XLR, lze také prodlužovat, jelikož se na obou koncích nachází protikus. Pomocí 

kabelů s konektory XLR se propojují mikrofony s mixážním pultem, v těle mikrofonu se 

nachází zástrčka, v mixážním pultu zásuvka. 

Typický konektor XLR má tři vývody neboli piny – jeho přesné označení je XLR3. Existují i 

další, vícepinové varianty (X4 až X7), používané pro speciální účely jako například propojování 

osvětlovací techniky (DMX), systémy interkomu nebo některé elektronkové mikrofony 

vyžadující speciální napájení. 

 

111. XLR konektory. Foto: Mxp. 

6.11.2. RCA 

RCA neboli lidově cinch je konektor typický pro spotřební elektroniku jako třeba CD přehrávač, 

DVD player, tape deck a další audio zařízení. Konektor RCA se také používá ve videu pro normu 

PAL (žlutá barva zakončení konektoru) nebo RGB (červená, zelená a modrá barva konektoru). 

Dále se RCA používá pro přenos digitálního audio z různých zařízení, které tímto typem 

výstupu disponují (CD, minidisk, zvukové karty). 

Typický kabel vybavený konektory RCA je stereo audio kabel, tvořený stíněnou kabelovou 

dvojlinkou s červeným a bílým (nebo červeným a černým) konektorem cinch typu zástrčka na 

obou koncích. Každá z linek má tedy své samostatné stínění. 
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Kabel je ovšem vždy nesymetrický, a tedy do jisté míry náchylný k rušení. Většinou proto 

panuje snaha udržovat propojení pomocí RCA cinch co nejkratší. 

 

112. Konektory RCA Cinch. Červená se používá pro pravý kanál, bílá pro levý a žlutá pro video. Foto: Evan-Amos. 

6.11.3. Speakon 

Speakon je robustní konektor se speciálním zámkem, používaný k propojení výkonové sekce 

zesilovače a reproboxu, zejména u systémů o velkých výkonech. Speakon je dimenzován 

minimálně na proud o velikosti 30 ampérů (A). Konektor vyvinula firma Neutrik. Podobný 

konektor se pod názvem PowerCon používá k napájení aktivních reproboxů. Konektory 

tohoto typu se používaly převážně v 70. letech, jejich název připomíná Německý ústav pro 

průmyslovou normalizaci (Deutsches Institut für Normung). 

 

113. Speakon. Foto: Staycoolandbegood. 
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114+115. PowerCon. Foto: Stephan N. 

6.11.4. Multipárové kabely 

Multipárový kabel (multicore, snake cable, snake) lidově zvaný párák nebo mulťák je vlastně 

svazek kabelů, v našem případě převážně mikrofonních, usnadňující dlouhé vedení mnoha 

linek. Na jednom konci je tzv. rozplet – rozvětvení do jednotlivých kabelů zakončených 

konektorem (typicky XLR male), určených k zapojení do hlavního mixu. Na straně druhé se 

většinou nachází tzv. stage box, který může mít podobu pevné kovové krabice vybavené 

konektory XLR s opačným genderem. Kabelové cesty ovšem vedou oběma směry, směr opačný 

(ve smyslu genderu použitých konektorů) se využívá pro výstupy AUX z mixu, vedoucích 

většinou do monitorů na jevišti. Některé stage boxy mohou mít podobu navíjecího bubnu, který 

slouží k navíjení a transportu celého kabelu, v centrálním bloku bubnu se pak nacházejí 

konektory. Existují také multipárové kabely s jiným typem konektoru, než je XLR (jack nebo 

RCA cinch), používají se zejména k propojení přístrojů nebo hudebních nástrojů, například 

kláves. 

V současnosti se čím dál častěji používá tzv. digitální stage box. Zvuk se z něj v podobě 

digitální informace přenáší do mixážního pultu kabelem kategorie 5 (cat5, category 5 cable), 

standardně využívaným pro ethernet. 

Příklady výrobců multipárových kabelů: Adam Hall, The Sssnake, Cordial, Stagg, Proel. 

Příklady digitálních stage boxů: Midas DL16, Behringer S 16, SOUNDCRAFT Mini Stagebox 

16i, PRESONUS StudioLive 24. 
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116. Tzv. párák. Stagebox a rozplet. Foto: Emilian Robert Vicol. 

6.11.5. Optické kabely 

Tyto kabely využívají přenos dat ve formě světla nebo infračerveného záření pomocí svazku 

skleněných nebo v některých případech plastových vláken. Optické kabely jsou imunní vůči 

elektromagnetickému rušení. Ve zvukové praxi se používají například pro přenos dat mezi 

zvukovou kartou a převodníky. 

ADAT (ADAT Lightpipe, ADAT Optical Interface) je optický kabel, schopný přenášet až osm 

kanálů audia. Slouží k propojení zvukové karty a externího převodníku, například Behringer 

ADA8000. Normu ADAT vyvinula firma Alesis na začátku 90.let pro propojování 

stejnojmenných digitálních nahrávacích stanic. K propojování přístrojů pomocí optických 

kabelů se používá konektor TOSLINK. 
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117. Digitální výstupy S/PDIF a Toslink. Foto: Musicproducer. 

6.11.6. S/PDIF 

S/PDIF (Sony/Philips Digital InterFace) není speciální kabel ani konektor, nicméně se u 

některých přístrojů můžeme s tímto typem výstupu setkat. Jde o přenos digitálního audia, 

zpravidla na kratší vzdálenosti. Využívá se pro něj buď koaxiální kabel s konektorem RCA 

cinch, nebo optický kabel s konektorem TOSLINK. S/PDIF vychází ze standardu AES/EBU 

(Audio Engineering Society + European Broadcasting Union) pro přenos digitálního audia 

vyvinutého již v roce 1985. 

 

118. Zadní panel přístroje s různými druhy digitálních výstupů. Foto: Kreuzschnabel. 
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6.11.7. DIN 

Pro konektor DIN se v českých zemích vžil název pětikolík, což ovšem popisuje realitu jen 

částečně, neboť do široké rodiny konektorů DIN patří jak pětikolík, pak také „dvojkolík“ a 

„trojkolík“ a další konektory, lišící se počtem kolíků (pinů) až do počtu osmi. Byly používány 

zejména pro propojování audio zařízení jako gramofon nebo magnetofon se zesilovačem, 

některé konektory s více kolíky sloužily k napájení komplikovanějších zařízení, například 

počítače Atari. 

Pětikolíková varianta konektoru (DIN 41524) nalezla uplatnění jako standardní konektor pro 

přenos MIDI signálů a jako jediná je v současnosti široce využívaná. S takzvaným plochým 

dvojkolíkem se stále můžeme setkat u propojení starších domácích zesilovačů a reprobeden, 

ostatní varianty DIN jsou pak většinou k vidění pouze u starších přístrojů. 

 

119. DIN alias pětikolík, používaný pro propojování přístrojů pomocí MIDI, ale sloužící také jako audio kabel u starších 
přístrojů. Foto: Michael Krahe. 

6.11.8. BNC 

BNC (Bayonet Neill Concelman Connector) je bajonetový konektor pro koaxiální kabely, 

používaný původně pro vysokofrekvenční aplikace. Používá se zejména u videotechniky, ale 

můžeme se s ním setkat i u audio zařízení, kde se používá pro přenos časového kódu pro 

synchronizaci digitálního audia (wordclock). 
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120. BNC konektor. Foto: Bergsten. 

6.11.9. Redukce, přechodky, spojky 

V některých případech vzájemné nekompatibility dvou zařízení nebo kabelů lze použít redukce 

či přechodky, což jsou malé samostatné konektory umožňující změnu jednoho typu konektoru 

na jiný. 

V případě redukcí se jedná o změnu v rámci jednoho typu konektoru (typicky jack) za účelem 

přizpůsobení velikosti konektoru. Například redukce ze zástrčky 6,35 mm TRS na 3,5 mm 

TRS umožní zapojit běžná komerční sluchátka s malým stereo jackem do velkého 

sluchátkového výstupu na mixážním pultu nebo profesionální zvukové kartě. 

Přechodky pak umožňují změnu v rámci dvou typů konektorů, například poměrně praktická 

a často používaná je přechodka z RCA cinch na jack 6,35 mm TS pro zapojení audio zařízení 

typu CD player do mixážního pultu, který není vybaven vstupy s konektorem cinch. Spojky 

jsou zařízení umožňující propojit přímo dva kabely za účelem prodloužení. Tvoří je jeden nebo 

dva spojené konektory typu zásuvka. Používají se pro konektory typu cinch nebo jack. Kabely 

XLR lze spojovat napřímo. Možnost redukce nebo přechodu z jednoho typu konektoru na 

druhý může být velkou výhodou a někdy také jedinou šancí, jak nekompatibilní zařízení 

propojit a vyřešit zapeklitou situaci. Je však dobré si uvědomit, že s jakýmkoliv propojovacím 

prvkem tohoto typu se systém stává o méně stabilním. Redukce a přechodky většinou 

nedisponují žádným typem zámku, a tak je takové spojení náchylnější k přerušení. Také je 

dobré vědět, že symetrický kabel (například XLR-XLR) s přechodkou na nesymetrický 

konektor (například RCA) samozřejmě poté funguje jako nesymetrický. 
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121. Různé typy redukcí a přechodek. Foto: Zephyris. 

6.11.10. DI Box 

Název, který je zkratkou anglického direct input box (někdy se uvádí direct injection box), 

označuje zařízení sloužící pro úpravu audio signálu s nízkou úrovní a vysokou impedancí 

(odporem). V praxi se používá právě tam, kde potřebujeme zapojit zařízení s nesymetrickým 

výstupem (RCA cinch nebo TRS jack) do mixážního pultu, vybaveného vstupy XLR. Zapojení 

pře DI Box je také řešením problémů s brumem, způsobeným zemní smyčkou, která nastává 

například v případech nesprávného propojení přístrojů, respektive jejich zapojení do sítě s 

různým uzemněním. Do signálu pak může pronikat brum v podobě frekvence 50 Hz z napájecí 

sítě. DI Box zajistí galvanické oddělení problematických zařízení pomocí přepínače 

GROUND/LIFT. Pomocí DI Boxu můžeme také upravit impedanci na přijatelnou hodnotu – 

například při zapojení elektrických kytar a baskytar nebo piezo snímačů, kde je impedance 

nejvyšší. U většiny DI Boxů lze také upravovaný signál rozbočit pro zpracování přímo na jevišti 

(například k zapojení do komba). 
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122. Dvoukanálový DI box firmy Behringer Ultra DI 120. Foto: Rummidge. 

 

123. Jednokanálový DI box Samson S-direct. Foto: Bene. 
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DI Box obsahuje na vstupní části útlumový článek (PAD) s možností utlumit příchozí signál o 

20 až 40 dB, nesymetrický vstup (zpravidla 6,3 mm jack nebo RCA cinch), někdy také 

symetrický vstup XLR. Uvnitř se nachází oddělovací zesilovač a oddělovací člen 

(transformátor) a výstupní zesilovač. Výstup je realizován konektorem XLR a na výstupní části 

se také nachází spínač odzemnění GROUND/LIFT. DI Boxy se vyrábějí ve dvou verzích – jako 

aktivní a pasivní. Aktivní box je napájen 9V baterií nebo fantomovým napájením z mixážního 

pultu. Pasivní box ke svému provozu napájení nepotřebuje. Neobsahuje ovšem oddělovací 

zesilovač a při nízkých úrovních signálu mohou nastávat problémy. Naopak může fungovat 

lépe u vysokých úrovní signálu, zkreslení pasivních DI Boxů je subjektivně příjemnější. 

Na podobném principu jako pasivní DI Boxy fungují zařízení typu hum eliminator neboli 

hum canceller (odstraňovač brumu). Používají se často na nástrojové úrovni, například mezi 

nástrojem a kombem, jejich jediným úkolem je galvanické oddělení dvou zařízení, nemají tedy 

žádné ovládací prvky. 

Příklady aktivních DI Boxů: Millenium DI-33, BSS AR 133, Behringer DI100 Ultra-DI Box, 

ART Dual X Direct Professional Active DI Box, Behringer DI20 Ultra-DI Box. 

Příklady pasivních DI Boxů: ART Z-Direct Pro Passive DI Box, dbx DJdi Two-Channel Passive 

DI Box, BEHRINGER DI400P, Palmer PAN 04, ART PDB. 

Příklady odstraňovačů brumu: BEHRINGER Micro HD 400, EbtechHumEliminator HE-2-

XLR, SubZero Hum Destroyer, Pyle PHE 300. 

 

6.12. Práce se smyčkami a vzorky: Looping, sampling, plunderfonie 

6.12.1. Looping 

Přístrojem na jevišti velmi oblíbeným se stal looper. Důvodem je především prudký rozvoj 

těchto zařízení v posledních zhruba deseti letech, na trhu se objevily velmi sofistikované 

loopovací stanice, které vystřídaly jednoduché loopery první generace s krátkou pamětí. Stále 

více se také tato zařízení prosazují v hudbě, vznikají dokonce subžánry přímo založené na jejich 
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využití, „busking“ neboli hraní na ulici se bez nich téměř neobejde. Je to logické, jelikož 

současná populární hudba je často z velké části založená na smyčkách (loopech) a na internetu 

lze koupit nebo zdarma stáhnout ohromující množství smyček všech myslitelných zvuků a 

nástrojů. 

Primární funkcí looperu je nicméně zachytit živě přehrávaný zvuk nebo hudební frázi a 

umožnit vrstvení frází dalších. Takto může snadno jediný hudebník v reálném čase vytvořit 

iluzi celé hrající kapely; jediný problém tkví v tom, že to vždy bude kapela naklonovaných 

hudebníků. 

 

124. Loopovací stanice Boss RC-50. Foto: Massygo. 

 

První vystoupení s využitím smyček v reálném čase podnikl americký hudební skladatel Terry 

Riley během interpretace své skladby Music forTheGift v roce 1963 a v roce 1965 také 

americká skladatelka Pauline Oliveiros ve skladbě Bye Butterfly. Jednalo se samozřejmě 

ještě o smyčky fyzické – tedy slepený magnetický pásek napnutý mezi dvěma magnetofony. 
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Riley tento systém nazval Time Lag Accumulator, většího ohlasu se však dostalo až 

následujícímu systému, založenému na podobném základě, který vyvinul tandem Robert 

Fripp a Brian Eno na začátku 70. let pod názvem Frippertronics. Systém spočíval ve dvou 

magnetofonech, z nichž jeden zaznamenával signál na pásek a druhý tento signál o chvíli 

později přehrával. Čas zpoždění byl tehdy ohromujících 3–5 vteřin. Je třeba si uvědomit, že 

maximální dosažitelné zpoždění na běžném páskovém echu bylo v té době 200 ms, jednalo se 

tedy o pětadvacetkrát delší zpoždění. Porovnejme to pro zajímavost s maximální dobou 

záznamu u dnešního looperu Boss RC-300, která činí tři hodiny. 

Systém Frippertronics využíval jako médium magnetofonový pás, jenž dodával celku v 

porovnání s dnešními digitálními loopery příjemný, teplý zvuk. Nahrané motivy se postupem 

času ztrácely, nejdříve na vyšších frekvencích a nakonec úplně, zcela překryty novým 

záznamem. Tohoto organického prorůstání nového záznamu starým nejsou moderní loopery 

zcela schopny. Proto se i dnes můžeme setkat nejen s experimenty s páskovými magnetofony, 

ale i se systémy, napodobujícími, a dokonce rozvíjejícími původní ideu Frippertronics. To je 

případ chicagského projektu Bitchin Bajas, nahrávajícího na vlastním systému Bitchitronics, 

sestávajícího nikoliv ze dvou, nýbrž ze tří magnetofonů. Fripp sám přesedlal na digitální 

přístroje, jen co mu to doba umožnila, a v polovině 90.let přejmenoval svůj systém na 

Soundscapes. Existuje také softwarová emulace původních Frippertronics ve formě vst–

Ellotronics XL od výrobce Eloxoga. Uspokojivých výsledků lze dosáhnout také pluginem 

Vallhala Delay.  
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125. Experimentování se smyčkou na třech magnetofonech. Foto: John Follow. 

Moderní digitální loopery se objevily až na začátku 90.let. První generaci tvořili Loop Delay 

(1992), Lexicon JamMan (1993) a Boomerang Phrase Sampler (1996). Zpočátku o ně ovšem 

velký zájem nebyl, hudebníci nechápali, k čemu přesně je použít, ale po roce 2000 se objevilo 

mnoho dalších modelů, live looping se úspěšně etabloval jako hudební disciplína a hráčů 

využívajících loopery stále přibývalo. 

Dnes existuje opravdu nepřeberný výběr modelů různého vybavení i uživatelského komfortu. 

Od malých a přenosných krabiček typu JamMan XT, Mooer Micro Looper nebo Boss RC-3, 

přes sofistikované loopery s mnoha funkcemi jako Electro Harmonix 45000 nebo Line 6 JM-

4, až po velké loopovací stanice Boss RC-50, RC-300 a RC-505. Ultimátním loopovacím 

přístrojem je momentálně zřejmě Headrush Looperboard s možností až pěti hodin záznamu 

do čtyř nezávislých stop, vybavený efektovou sekcí, dotykovým displejem a dvanácti nožními 

přepínači. 

Speciálním druhem looperu je ZVEX LoFi Loop Junky amerického vizionářského konstruktéra 

a „šíleného vědce“ Zachary Vexe. Jedná se o plně analogový smyčkovač využívající technologii 

bucket brigade delay o maximální možné délce záznamu dvacet vteřin. Má mnoho dalších 

nectností, například frekvenční ořez na 2,6 kHz, všudypřítomný šum, zkreslení a nemožnost 

použít funkci sound-on-sound, tedy přidávání dalších zvukových vrstev. I přes malou zvukovou 
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věrnost (nebo právě díky ní) má LoFi Loop Junky nevšední charakter a nemožnost přidávat 

další vrstvy z něj činí spíše virtuálního spoluhráče než záznamovou stanici. 

S loopery na scéně přichází jedno nebezpečí, a to je změna vnímání času. Looper jistým 

způsobem narušuje naše vnímání plynutí času, jsme stále svědky toho, co tu již bylo, vrací se 

to zpět v nezměněné podobě. Toho lze v divadle samozřejmě kreativně využít, ale musíme dát 

také pozor, abychom nenarušili „divadelní“ čas, který vnímáme subjektivně, čas digitálního 

looperu je ale vždy objektivní. 

Z tohoto důvodu se také loopery málokdy používají v žánru volné nebo neidiomatické 

improvizace, ve které improvizující hudebníci v těsném napojení hledají pokaždé nový hudební 

jazyk. Loopery nemohou komunikovat, a vytvářejí tak jen jakousi věčnou ozvěnu, jakýsi glitch 

v časové ose.  

 

 

126. Analogový looper ZVEX LoFi Loop Junky. Foto: Bryan. 

 

Hans-Thiess Lehman píše o opakování na divadle: „Při bližším zkoumání vychází najevo, že 

ani v divadle neexistuje žádné skutečné opakování. Už čas opakovaného je jiný než čas 

originálu. V tom, co jsme už viděli, vždy spatřujeme něco jiného. Když se to samé zopakuje, je 

to nevyhnutelně jiné: v opakování a s opakováním se to staré a připomínané vyprazdňuje 
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(už to známe), nebo zatěžuje (opakování přidává význam). I minimálně posunutý kontext 

zatížení toho, co se děje, tím, co se stalo, rozpouští identitu opakovaného.“8 

Namísto vrstvení, které je pro smyčkování typické, můžeme looper použít například pro 

záznam momentální akce nebo dialogu, jenž se může později vrátit do hry jako připomínka 

předešlých událostí. To je exemplární případ prolínání zvukového designu a dramaturgie. 

Opakovaný dialog funguje samozřejmě jinak ze záznamu než naživo, jeho opakování herci se 

děje stále v přítomnosti – záznam, byť pořízený před pár minutami již leží nenávratně v 

minulosti. 

Další možné upotřebení looperu na scéně je jeho užití jako přehrávacího zařízení. Většina 

moderních looperů má paměť v desítkách minut a možnost zapínat, vypínat a míchat jednotlivé 

stopy záznamu, dá se tedy využít přímo na jevišti jako nenápadný zvukový zdroj s nožním 

zapínáním přehrávání předem připravených tracků a s možností ovládat hlasitost, nebo 

přidávat efekty. 

Existuje několik dalších přístrojů, které samplují zvuk v reálném čase a zachycují jako jeho 

mikro porci jen doznívající zvuk v řádu sekund. Jsou určeny primárně kytaristům, ale není 

důvod, proč by se tyto přístroje nemohly používat jiným kreativním způsobem. Patrně 

nejznámějším efektem tohoto druhu je Freeze od společnosti Electro Harmonix. Efekt je 

popisován jako sustainer nebo sound retainer – poskytuje funkci nekonečného dozvuku. Při 

sešlápnutí se „zmrazí“ poslední znějící akord nebo tón, který zní nekonečně až do vypnutí 

efektu. Tímto způsobem lze dosáhnout působivých efektů, handicapem tohoto zařízení je jeho 

velmi „digitální“ zvuk. Luxusnější zařízení předkládající podobný koncept bez nepřirozeného 

zvuku je přístroj lotyšské firmy Gamechanger audio, nazvaný Plus Pedal. Přístroj se snaží 

imitovat funkci klavírního sostenuto pedálu až do té míry, že místo tradičního nožního 

přepínače je v konstrukci použito právě mosazného klavírního pedálu. Přístroj konstantně 

nahrává procházející signál a při stisknutí pedálu prodlouží poslední znějící zvuk. Efekt zní 

organicky a věřím, že najde uplatnění u všech druhů hudebních nástrojů. Další podobné 

konstrukce spojují většinou dozvuková zařízení (reverb, delay) s funkcí HOLD, která při 

aktivaci nekonečně prodlouží dozvuk. Takovou konstrukci používají například efekty firmy 

Z.Cat Pedals jako Hold Reverb a Hold Delay Chorus. 

 
8 LEHMANN, Hans-Thies, JÜRS-MUNBY, Karen. Postdramatic Theatre. Routledge, 2009. 
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127. Pedál Freeze od firmy Electro-Harmonix. Foto: Create Digital Media. 

6.12.2. Sampling, plunderfonie 

Obě v názvu zmíněné metody mají společného jmenovatele, a tím je recyklace, vytváření 

nového obsahu za přímého použití zvuků nebo hudby, vytvořené třetí osobou, která je ne vždy 

o tomto záměru zpravena. Sampling je dnes legitimní a rozšířená technika, která má mnoho 

podob. Rozlišujeme sampler jako hudební nástroj a samplování jako techniku využívající 

vzorky již hotové hudby. 

Sampler jako hudební nástroj má dlouhou historii, zlatá éra jeho využití v hudbě ale začala v 

80. letech spolu s řadou samplerů E-mu Systems a později Akai (Akai S900, S1000), ke kterým 

se posléze připojili i další výrobci jako Roland, Korg, Alesis, Ensoniq, Yamaha, Casio a další. 

Praotcem sampleru je však přístroj, pocházející z 60.let –Mellotron. Toto rozměrné zařízení 

obsahovalo systém magnetofonových pásek se záznamem dlouhým osm sekund, klávesová 

mechanika pak ovládala soustavu magnetofonových hlav, které sepnutím spustily přehrávání 

vzorku a přítlakem na probíhající pásku zahrály příslušný tón. Mechanismus pak pásku 

přetočil zpět. Na páskách byly nahrány jednotlivé tóny opravdových hudebních nástrojů a 

dalších reálných zvuků (smyčce, flétny, žestě, rytmy), přístroj mohl hrát harmonicky a byl plně 

polyfonní. Na svou dobu to byl průkopnický systém, který měl ovšem velké množství 

pohyblivých částí, a tudíž složitou údržbu. Jeho tón také trpěl kolísáním motorku, degradací 
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pásky i zkreslením magnetofonových hlav. Všechny tyto zvukové projevy jsou dnes ceněny a 

napodobovány při emulaci Mellotronu. 

 

128. Mellotron M 400S, nejúspěšnější model firmy Streetly Electronics. Foto: Rockheim. 

 

129. Sampler SP 1200 od E-mu Systems z roku 1987. Foto: 2xuEL. 
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Stejný princip, tedy užití reálných zvuků jako základního zvukového materiálu, využívají i 

moderní nástupci Mellotronu. U digitálních samplerů odpadla starost o většinu mechanických 

částí, zvukové vzorky se přehrávaly přímo z digitální paměti, a byly tak okamžitě k dispozici. S 

rozvojem digitálních technologií se také zvětšovala délka možného vzorku, který lze v sampleru 

použít, například u softwarových samplerů dnes už na délce prakticky nesejde. Do sampleru 

lze nahrát jakýkoliv zvuk – samozřejmě i nehudební – a dál ho využívat v celé tónové škále. Z 

jediného tónu tak lze vyrobit celý nástroj, je však třeba mít na paměti, že takovýto nástroj bude 

v krajních polohách znít značně nepřirozeně; především ve výškách bude docházet ke 

zkreslení. Pokud nám jde o maximální zvukovou věrnost, lze reálný nástroj samplovat po 

terciích nebo v extrémních případech po jednotlivých tónech. Mnohem více možností ale nabízí 

sampler k tvorbě zvuků nových nebo k různým kombinacím. K úpravě zvuku zde slouží mnoho 

ovládacích prvků, jež má sampler společné se syntezátory. Najdeme zde filtry, generátory 

obálky, modulaci, efektové jednotky a další prvky. Většina samplerů také používá speciální 

zvukové banky už předpřipravených zvuků, které mohou být v různých, ne vždy 

kompatibilních, formátech (EXS, SoundFont, GigaStudio, Kontakt aj.). 

Softwarové samplery jsou v nějaké formě součástí většiny DAW (digital audio workstation) 

nebo se v jejich pracovním prostředí dají používat jako zásuvné moduly (pluginy, VST) či jako 

stand-alone aplikace, jichž je nepřeberné množství. Mezi nejpoužívanější softwarové samplery 

patří Kontakt 5 od Native Instruments, MachFive 3 od MOTU, HALion 6 od firmy Steinberg, 

NN-19 a NN-XT od Propellerheads a také Sampler a Simpler, oba integrované v programu 

Ableton Live. 

Speciálním druhem sampleru je tzv. Rompler, název je zkratkou slov sampler a ROM (read-

only memory), což je digitální paměť určená ke čtení. Z toho vyplývá, že tento druh nástrojů 

neumožňuje svému uživateli měnit zvuky nahrané v paměti ani přidávat nové. Příkladem 

Rompleru je třeba Roland JD-990, Korg X5DR, Korg N364 a další. 
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130. Rompler Korg NS5R. Foto: GeschnittenBrot. 

 

Samplování je komplexní operace, při níž se využívá již hotová hudba, respektive její části. 

Tato praxe je spojena především s hiphopovou hudbou, postupem času se ovšem ze samplování 

stala norma, všeobecně přijímaná strategie široce využívaná v populární hudbě, o čemž svědčí 

také pasáž z kultovního spisku skupiny KLF s názvem Manuál: Jak se dostat na vrchol 

hitparády z roku 1988: 

„My jsme v našem hitu použili části ze tří velmi slavných písní: ‚Rock’n’Roll‘ od Garyho 

Glittera, ‚Blockbuster‘ od Sweet a znělku k seriálu ‚Doctor Who‘. Ty jsme slepili dohromady, 

aniž by někdo z nás zahrál jediný tón. A stojíme si za tím, že výsledek obsahuje tolik z nás 

samých, jako kdybychom tři měsíce pilovali nějaké veledílo. Lidé, kteří si tu desku koupili a 

které pravděpodobně vůbec nezajímalo, jaké city Rockman Rock nebo King Boy D prožívají, 
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moc dobře věděli, že si kupují vysoce originální dílo. Nebojte se, že vám budou nadávat do 

zlodějů. I kdyby to byla pravda, vy prostě nemáte čas na metodu pokus–omyl.“9 

 

131. Sampler AKAI S 6000. Foto: c-g. 

 

Zcela v duchu tohoto návodu se samplování ujalo jako legitimní tvůrčí proces, ve kterém se na 

jednoduchém a zpravidla krátkém hudebním úryvku, vypreparovaném z již hotové skladby, 

postaví skladba nová, která může někdy pracovat s kulturním kapitálem, jenž se s hudebním 

vzorkem pojí, nebo zkrátka jen může využívat chytlavý „groove“, tedy krátký rytmický motiv. 

Samplování je spojeno nejen s hiphopovou subkulturou, ale obecněji s fenoménem DJingu. V 

70. letech DJové používali zejména krátké rytmické breaky, izolované z vinylových desek, 

později se hledaly kvalitní groovy na starých funkových nebo rockových nahrávkách. V 

souvislosti s lovem na vhodný materiál pro samplování vznikl i speciální pojem crate digging, 

česky snad něco jako „krabicové vykopávky“, popisující výpravy do prodejen s vinyly a jejich 

nákup, kvůli vhodnému motivu o délce čtyř taktů. Gramofon Technics SL-1200 uvedený na trh 

 
9 DRUMMOND, Bill. CUTY, Jimmy. Manuál: Jak se dostat na vrchol hitparády. Nakladatel: Jiří 

Březina a Jakub Janďourek, 2011. 
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v roce 1972 byl vybaven funkcí pitch control (kontrola ladění), která umožňovala změnit ladění 

o 8 %, u některých modelů až o 16 %. To dovolovalo DJům provádět změny tempa BPM (beats 

per minute), a spojovat tak motivy a fráze z různých vinylů nebo je propojovat s automatickým 

beatem (beatmatching). 

Se samplováním celých frází jsou také spojeny konkrétní přístroje, zejména série Akai MPC 

(MIDI Production Center, Music Production Center), jejíž první model MPC60 byl veřejnosti 

představen v roce 1988 a jež je dodnes jedním z typických nástrojů scény. MPC60 přišel s 

revolučním řešením, protože klávesy zaměnil za tlakově citlivé pady, čímž přišel s úplně jiným 

typem intuitivního ovládání, zacíleného více na producenty taneční hudby, a umožnil tak 

přeměnit jakýkoliv zvuk v rytmický nástroj. Série MPC iniciovala další zařízení typu groovebox, 

tedy přístroj integrující sampler, sekvencer, efekty, MIDI konektivitu a další funkce, celkově 

plně dostačující k vytváření hudebních kompozic nebo k plnohodnotné živé produkci. 

 

132. Akai MPC 2000 z roku 1999. Velmi významný nástroj pro hudební žánry hiphop a triphop. Foto: Alkivar. 
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133. Groovebox Roland MC 303. Foto: Nina Richards. 

 

Hiphop samozřejmě není jediný žánr, kde se dnes využívá intenzivní práce se samplováním. 

Setkat se s ním dnes můžeme napříč takřka všemi myslitelnými žánry.  

Jako příklad specifického přístupu k samplování poslouží americké duo Matmos, 

konceptuální hudební projekt, který tvoří M. C. Schmidt a Drew Daniel. Matmos vešli do 

širšího povědomí až jako spolupracovníci Björk, ovšem jejich vlastní tvorba je zajímavější a 

košatější. Album A Chance to CutIs a Chance to Cure z roku 2001 natáčeli na klinice plastické 

chirurgie, kde samplovali zvuky liposukce, endoskopii a smyčcem rozeznívali klece 

laboratorních potkanů, deska Ultimate Care II z roku 2016 je zase celá nahraná na zvuky 

pračky Whirlpool Ultimate Care II. Výsledkem ovšem není zvuková koláž, nýbrž svrchovaně 

moderní hudba, často velmi rytmická a v jistém smyslu taneční, tvořená drobnými zvuky 

konkrétních věcí a akcí. Ve tvorbě Matmos se spojuje tradice MusiqueConcréte s přímočarostí 

žánrů jako rave, techno, hiphop. Je to dobrodružná hudba znějící důvěrně známými zvuky v 

nezvyklém kontextu. 
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134. Matmos. Foto: Basic_sounds. 

6.12.3. Plunderfonie 

Fenoménem se samplingem úzce spojeným a mnohdy se s ním překrývajícím je 

plunderfonie (plunderphonics). Výraz sám mnohé napoví: Plunder znamená v angličtině 

loupit nebo rabovat. Další část výrazu, phonics, se vztahuje k hlasu či obecněji ke zvuku. 

Pluderfonii si tedy můžeme přeložit jako vykrádání nebo plundrování zvuků. S pojmem poprvé 

přišel hudebník John Oswald v eseji Plunderphonics, or Audio Piracy as a Compositional 

Prerogative, publikovaném v roce 1985. Oswald také v roce 1988 přišel se stejnojmennou 

nahrávkou, v níž použil hudbu Michaela Jacksona, Elvise Presleyho, Igora Stravinského a 

dalších. Přestože nahrávka byla distribuována zdarma, byl Oswald zažalován Asociací 

kanadského nahrávacího průmyslu a nahrávka byla zabavena. Podobný osud potkal tzv. Grey 

Album umělce vystupující pod jménem DJ Dangermouse, které vzniklo smícháním White 

Album od Beatles a vokální části Black Album od rappera Jay-Z z roku 2004. Právníci EMI 

zastavili jeho distribuci, aktivistická skupina Downhill Battle však reagovala vyhlášením tzv. 

Grey Tuesday, během něhož nabízelo mnoho internetových serverů desku zdarma ke stažení. 
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135. Grey Album. Foto: Mark. 

Úvodem do plunderfonie může být setkání s tvorbou bristolského hudebníka a performera 

Ergo Phizmize. Ten ve svém díle používá četné útržky hudby různých stylů a epoch a vytváří 

z nich kaleidoskopický svět svých radioartových kompozic.  

Úryvky archivní hudby nebo mluveného slova se organicky prolínají s Phizmizovou autorskou 

hudbou, takže někdy ani nepoznáme, kde jedno končí a druhé začíná; nebo jsou smyčky z 

„vyplundrovaných“ zvuků přímo základem pro nové kompozice.  

Bohatými nalezišti hudby a roztodivných nahrávek opuštěných svými autory jsou především 

webové stránky ubu.com či archive.org. Phizmiz vytvořil mnohé realizace pro BBC Radio 3, 

kde je samozřejmě užití autorské hudby ošetřeno. Jeho samostatná tvorba se pak trochu 

ukrývá ve stínu blogosféry – mnoho z jeho nahrávek je na webu ke stažení zdarma. 

Phizmiz je také výtvarník, jeho primární médium je koláž, a tento princip se také vydatně 

projevuje v jeho tvorbě, především v radiofonických kompozicích. Pro odvážné doporučuji 
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poslech The Faust Cycle, patnáctihodinové rozhlasové hry plné úryvků archivní hudby i 

mluveného slova a intertextových odkazů vytvářejících opravdový zvukový labyrint. 

 

136. Ergo Phizmiz během performance NIBIRU!. Foto: Claire Shovelton. 

 

S pluderfonií je rovněž spojena tvorba americké umělecko-aktivistické skupiny Negativland, 

tvůrců zběsilých zvukových koláží a divoké a neučesané rozhlasové tvorby, míchané z úryvků 

hudby a mluveného slova s dodatečným voiceoverem a dalšími vrstvami zvukových intervencí. 

Negativland ve svých recyklačních pracích kontinuálně kriticky komentují americkou 

populární kulturu. Většina jejich nahrávek vyšla na jejich vlastním vydavatelství Seeland 

Records. 

Ve známost vstoupili Negativland především po svém soudním sporu s irskou skupinou U2, 

která takto reagovala na jejich vydání EP desky U2 v roce 1991. Singl sestával z přehrávání 

samplů ze skladeb U2 doplněných falešným prozpěvováním, hrou na kazoo a deklamováním 

části textů skupiny, smíchanými s promluvami Caseyho Kasema, herce, DJ a moderátora 

hitparády American Top 40, nevybíravě se o U2 vyjadřujícího. Právníci U2 donutili 

Negativland ke stažení EP a k zaplacení pokuty. 
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V roce 2001 vyšla nahrávka poněkud pokoutně jako „bootleg“ znovu, v tajemném vydavatelství 

s podezřele povědomým názvem SeelardRecords. 

 

137. Negativland. Foto: Stefan Müller. 

 

The Avalanches je kolektiv elektronických hudebníků z Australského Melbourne, který za 

více než dvacet let činnosti vydal pouze dvě alba. Snad je to díky minuciózní práci, s jakou své 

skladby sestavují doslova z fragmentů cizích nahrávek a úryvků rozhlasového a televizního 

vysílání – jejich debutové album z roku 2000, Since I Left You bylo takto sestaveno z více než 

3500 samplů. The Avalanches s minulostí ukotvenou v četných hiphopových projektech 

přibližují plunderfonické postupy mainstreamovějšímu publiku. Z neznámých, avšak 

povědomě znějících samplů jsou The Avalanches schopni vytvořit celý virtuální vesmír nebo 

jakési surrealistické kino, což dovedli i vizuálně až do extrému ve videoklipu ke skladbě 

Frontier Psychiatrist. 

Dnes již zaniklou skupinu The Books založili v roce 2000 v New Yorku Nick Zammuto a Paul 

de Jong. Přišli se zcela nevšedním zvukem, postaveným na kombinaci akustických nástrojů s 

výraznou vrstvou plunderfonického koření, tvořenou převážně mluveným slovem 

pocházejícím z různých obskurních zdrojů – kupříkladu instruktážních filmů či historických 

rozhlasových relací –, které kreativně vstupovalo do vokálních partů písní a někdy zcela 

zastínilo instrumentální část skladby. Práce se samply, jakkoliv hojná a vytvářející leckdy husté 

pletivo, je nicméně sofistikovaná a udržuje velký respekt k samotným akustickým skladbám. 
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Dalo by se říci, že v rámci plunderfonie tvoří dokonalý antipod ke zběsilým samplovacím 

kreacím Negativland.  

 

138. John Oswald. Foto: Allan J. Cronin. 

  


