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Abstrakt 

Tato práce pojednává o možnostech zpracování zvukových signálů a to jak v digitální, tak analogové 

formě. Cílem práce je seznámit se s celým postupem zpracování zvuku od jeho záznamu, přes jeho 

úpravy po jeho zaznamenání, s přihlédnutím na současné požadavky Hi-Fi reprodukce. Část práce je 

také věnována problematice hudebních nástrojů a lidských hlasivek. 
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Abstract 

This thesis deals with current technologies in analog and digital sound processing. The aim of this thesis 

is to get familiar with the whole process of sound treatment – from its recording, through its processig 

to its storing with current Hi-Fi reproduction standards taken into account. Part of the thesis is dedicated 

to musical insturments and human vocal cords. 
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Úvod 
 

Záznam zvuku je v naši mysli odjakživa spojený především se záznamem hudby a mluveného 

slova, ať se již jedná o záznam symfonického orchestru, rozhlasové hry nebo rockové kapely, 

naprostá většina zvukových záznamů byla zhotovena právě s tímto obsahem. Již od počátku 

zaznamenávání zvuku je snaha o co nejkvalitnější a nejvěrnější zvukovou reprodukci, avšak až se 

současným rychlým tempem rozvoje a neustálým zdokonalováním technologií se možnosti práce se 

zvukem staly téměř neomezenými. 

V této práci bych rád rozebral, současné i historické možnosti záznamu, editace a úprav zvuku 

s přihlédnutím k co nejvyšší možné kvalitě zpracování označované také jako Hi-Fi1. Jelikož je 

předmětem práce záznam zvuku využívaný především pro mluvené slovo a hudbu, nedílnou 

součástí jsou také kapitoly, které se věnují právě problematice lidského hlasu a hudebních nástrojů, 

především z hlediska jejich akustických parametrů. 

Cílem práce je tedy zmapování a zhodnocení současných možností práce se zvukem v co 

nejvyšší možné kvalitě jak v analogové tak digitální podobě.    

                                                   
1 Hi-Fi – z anglického High Fidelity - označuje zařízení s vysokou přesností zvukové reprodukce. Nejedná se však 

o oficiální standard, jako spíše o vžitý pojem pro kvalitní přístroje. Zároveň je tento pojem široce využíván 

(zneužíván) výrobci audio zařízení pro vytvoření iluze, že dané zařízení je kvalitnější než ostatní. 
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1. Základní Pojmy 
 

1.1. Definice zvuku 

 

Zvuk chápeme jako mechanické vlnění v látkovém prostředí, které jsme schopni 

vnímat – tj. v rozmezí 20 Hz až 20 kHz (některé zdroje udávají hodnoty od 16 Hz po 16 kHz). Tyto 

krajní hodnoty nejsou přesně dané, jelikož ve spodní části spektra je tenká hranice mezi vnímáním zvuku 

sluchem a vnímáním celým tělem. Naopak v nejvyšších frekvencích je problém se stárnutím sluchového 

orgánu a většina měření tak ukazuje, že nad 16 kHz už jsou rozlišovací schopnosti velice omezené. 2 

Vlnění pod tímto frekvenčním intervalem nazýváme infrazvukem a nad vymezeným intervalem 

ultrazvukem. Podobně, jako se vymezuje frekvenční rozsah, je možno vymezit i rozsah dynamický. 

V případě nejtiššího zvuku můžeme hovořit o hranici 0 dB (tomu odpovídá tlak 2 ∗ 10−5 𝑃𝑎). Naopak 

nejhlasitější zvuky se pohybují okolo 140 dB. Při takovýchto úrovních však již narážíme na práh bolesti 

a zároveň dochází k výraznému zkreslení zvuku.3  

Každý zvuk můžeme popsat pomocí tří základních vlastností: 

- Výška zvuku (frekvence) 

- Hlasitost zvuku (hladina akustického tlaku) 

- Barva zvuku (počet a složení vyšších harmonických frekvencí – resp. spektrální skladba 

zvuku) 

Jedná se však o subjektivní vlastnosti, které vycházejí z objektivních fyzikálních veličin (uvedeny 

v závorce). Zatím co objektivní veličiny se využívají především v odborných aplikacích, se 

subjektivními vlastnostmi se setkáváme téměř dennodenně – např. zvuk je hlasitý, vysoký, temný, jasný 

apod.  

 

1.2. Přenos zvuku 

 

Zvuk se šíří pouze v látkovém prostředí. Pro to, aby toto vlnění vůbec vzniklo, je potřeba jej nějakým 

způsobem vybudit či generovat. Toho můžeme docílit chvěním hmoty, kapaliny nebo plynu – v praxi 

se často setkáváme např. se strunami, tekoucí vodou či vzduchovým sloupcem uvnitř píšťaly. Pro nás 

jsou však nejpřirozenějším a nejdůležitějším generátorem zvuku lidské hlasivky, díky kterým můžeme 

vzájemně komunikovat. Detailnější pojednání o funkci hlasivek viz Kapitola 2.2. 

                                                   
2 Nejčastěji měřená hodnota pro zhoršení sluchu na vyšších frekvencích je ztráta sluchu o 1 kHz za deset let, 
přičemž tato ztráta se začíná projevovat od 20 let. 
3 ZENKL, Luděk. ABC HUDEBNÍ NAUKY. 2. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2007, str. 108. ISBN 80-

86385-21-3. 
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Po vybuzení je toto vlnění přenášeno pružným prostředím – nejčastěji vzduchem či vodou – ve 

kterém se všesměrově šíří pomocí střídavého zhušťování a zřeďování dané látky. Tento jev nazýváme 

tlakovou vlnou. Velice častým omylem je myšlenka, že se zvuk šíří ve vakuu (vesmíru). Vzhledem 

k absenci jakékoliv hmoty, která by vyplnila celé prostředí, je šíření zvuku ve vakuu nemožné. Prostředí 

má ovšem i velice výrazný vliv na vlastnosti přeneseného zvuku. Jedním z nich je vliv prostředí na 

úbytek energie signálu, která klesá s druhou mocninou vzdálenosti, což má za důsledek zeslabování 

zvuku. Jelikož obecně signály na nižších frekvencích (cca do 1 kHz) obsahují více energie než signály 

na vyšších frekvencích, dochází nejprve k útlumu vyšších frekvencí. Tento fakt je jedním z důležitých 

aspektů, který využívá lidský mozek k odhadnutí vzdálenosti zdroje signálu. Další parametr, který 

ovlivňuje přenos zvuku je hustota prostředí, s jejíž rostoucí hodnotou se zvyšuje rychlost zvuku. Zatímco 

ve vzduchu je tato rychlost přibližně 331 m/s při 0°C, již při změně teploty na 15°C se rychlost zvýší na 

340 m/s. V destilované vodě při 25°C je to 1497 m/s.4 Podobně jako u světelného vlnění můžeme i u 

zvuku sledovat dva jevy – odraz zvuku (pro tento termín se v praxi vžily pojmy dozvuk a ozvěna) a 

absorpce zvuku (označována jako zvuková pohltivost). 

Posledním článkem přenosové soustavy je přijímač – v našem případě nejčastěji hovoříme o ušním 

bubínku (v elektroakustice pak mikrofon). Úkolem přijímače je zpracování změn tlaku a převod na 

„srozumitelný kód“ – lidské ucho změny tlaku zpracovává na nervové signály, zatímco mikrofon 

nejčastěji na elektrické napětí. Stejně jako prostředí má i přijímač vliv na vlastnosti zvukového signálu 

– jak v případě lidského ucha i mikrofonu se jedná především o frekvenční změny. U lidského ucha 

dochází ke dvěma rezonancím – první je ve zvukovodu, ve kterém se nachází rezonanční kmitočet 

přibližně na 4 kHz. Druhým bodem, kde dochází k výraznějšímu zkreslení, je střední ucho, kde dochází 

k rezonanci v okolí 1 a 2 kHz.5 S podobnými rezonancemi se setkáváme i u mikrofonů, u kterých ovšem 

není dán žádný konkrétní kmitočet, ale záleží pouze na daném typu mikrofonu.  

Mimo již zmíněné rezonance dochází v uchu také k tzv. nelineárnímu zkreslení. K tomu dochází 

cca. od hladiny 40 dB nad prahem slyšení, kdy kromě reprodukce samotného zvuku vznikají vyšší 

harmonické tóny, které přispívají k ostřejšímu vnímání zvuku. Tóny, které způsobují tento vjem, 

nazýváme aurální. Zajímavé je, že i přesto, že se jedná o degradaci signálu, jsme na toto zkreslení již 

natolik zvyklí, že v případě, že slyšíme zvuk, kde toto zkreslení očekáváme (např. výstřel) a tento efekt 

se nedostaví (např. protože byl zaznamenán bez tohoto zkreslení), přijde nám tento zvuk „mdlý“ 

a nevýrazný.  

Podobně i frekvenční zkreslení vytvářené lidským uchem - byť většinu zkreslení považujeme za 

degradaci signálu - nemůžeme považovat za nechtěný jev. Např. rezonance v oblasti 1 až 2 kHz 

umožnila našim předkům výraznější citlivost na šustivé zvuky a dokázali tak lépe reagovat na případné 

nebezpečí v okolí. V případě mikrofonů jsou v některých případech tyto deformace vyloženě žádané, 

jelikož výsledný zvuk je lidskému uchu více líbivý. Typickým příkladem může být dnes již legendární 

mikrofon Neumann U87, který ve své frekvenční charakteristice není dokonalý (viz Obrázek 1), avšak 

díky svému charakteristickému zvuku se stal nejpoužívanějším mikrofonem na světě. 

                                                   
4 Rychlost zvuku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2014-03-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost_zvuku 
5 KOLMER, Felix. Prostorová akustika. Vyd. 1. Praha: SNTL, 1980, str. 20 - 23. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost_zvuku
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1.3. Rozdělení zvukových signálů 

 

Pro lepší orientaci a popis zvukových signálů je můžeme rozdělit do několika skupin. Nejčastější 

rozdělení vychází z jejich vlastností v čase:  

 

           Zvukový signál 

 

            Stacionární 

 

Nestacionární 

Deterministický 

 

Stochastický Tranzientní Kontinuální 

Periodický 

 

Kvaziperiodický 

Tabulka 1: Rozdělení zvukových signálů 

 

Stacionární signály jsou charakteristické tím, že na dostatečně dlouhém intervalu (tzn. interval 

dostatečně dlouhý pro jejich analýzu) nemění své vlastnosti. Můžeme je dělit na deterministické – tedy 

takové, které teoreticky můžeme popsat předpisem, či vzorcem (např. sinusoový signál) a stochastické, 

které mají svůj průběh nahodilý, a tudíž je nelze popsat rovnicí, pouze lze statisticky předpovídat jejich 

průběh (nejčastějším případem je bílý šum). Deterministické se dělí na periodické 

a kvaziperiodické – mezi periodické můžeme zařadit již zmíněný sinusový signál (skutečně opakující 

se perioda) a mezi kvaziperiodické řadíme signály, které se tomuto stavu alespoň blíží – nejčastěji zvuky 

hudebních nástrojů - např. tón houslí. Důležitou vlastností deterministických signálů je jejich diskrétní 

spektrum –  tedy je obsažena vždy základní frekvence a její násobky (viz Obrázek 2, kde je na x-ové 

ose vyznačená frekvence a intenzita barvy ukazuje amplitudu signálu na dané frekvenci. Na rozdíl od 

stochastických, které mají spektrum spojité (viz Obrázek 3 – intenzita barev je rovnoměrně rozmístěna 

po celém spektru). 

Obrázek 1: Frekvenční charakteristika mikrofonu Neumann U87 
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Nestacionární signály mají naopak nestálý průběh a mění své vlastnosti velice rychle 

a nepředvídatelně. Tranzientní (impulsní) signály jsou velice krátké a řadíme mezi ně veškeré 

nárazy, údery apod. Kontinuální zvuky mají naopak delší trvání, ale nelze jej nijak předvídat – např. 

lidská řeč.6  

 

 

Obrázek 2: Frekvenční spektrum klavíru - tón C1 

 

 

 

Obrázek 3: Frekvenční spektrum bílého šumu 

 

  

                                                   
6 SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. 2., dopl. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2008, str. 114. 

Akustická knihovna Zvukového studia Hudební fakulty AMU. ISBN 978-80-7331-127-8 
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2. Popis tvorby zvukového signálu hudebními nástroji a lidskými 

hlasivkami 
 

2.1. Tvorba zvuku hudebními nástroji 

 

Hudební nástroje tvoří již několik tisíciletí nedílnou součást lidské civilizace. Za tu dobu prošly 

mnoha změnami a od jednoduchých bubínků se přeměnily ve velice komplexní nástroje. S tím souvisí 

také vznik vědního oboru Organologie (z latinského organ – nástroj), který zkoumá, jejich stavbu, 

vlastnosti, akustické parametry apod. Obecně můžeme každý hudební nástroj rozdělit na tři základní 

části:  

- Excitátor – činitel, který rozechvívá oscilátor (smyčec, kladívko, lidská ruka) 

- Oscilátor – rozechvívaná hmota (struna, vzduchový sloupec) 

- Rezonátor – prvek, který zesiluje zvuk (duté tělo kytary, otvor trubky, elektronická 

amplifikace); v některých případech může nastat situace, že oscilátor a rezonátor jsou spojeny 

do jednoho útvaru – např. činel  

 

Vzhledem k obrovské rozličnosti hudebních nástrojů jich můžeme nalézt mnoho druhů a stejně tak 

množství způsobů jejich členění, avšak z hlediska tvorby zvuku je nejpoužívanější systém, který 

vytvořili němečtí vědci Erich Maria von Hornbostel a Curt Sachs.7 Podle tohoto systému můžeme 

nástroje rozdělit do pěti skupin podle typu oscilátoru:  

- Aerofony (dechové) 

- Chordofony (strunné) 

- Membranofony (blanozvučné) 

- Idiofony (samozvučné) 

- Elektrofony (elektroakustické) 

 

Většinu z těchto skupin můžeme dále dělit podle druhu excitátoru (například chordofony na 

smyčcové či drnkací). 

  

                                                   
7 Sachs-Hornbostelova klasifikace hudebních nástrojů. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-03-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sachs-

Hornbostelova_klasifikace_hudebn%C3%ADch_n%C3%A1stroj%C5%AF 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sachs-Hornbostelova_klasifikace_hudebn%C3%ADch_n%C3%A1stroj%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sachs-Hornbostelova_klasifikace_hudebn%C3%ADch_n%C3%A1stroj%C5%AF
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2.1.1. Aerofony 

 

Nejrozsáhlejší skupina hudebních nástrojů, která je charakteristická tím, že je tón vytvářen 

vzduchovým sloupcem uvnitř trubice. Změnou délky zvukového sloupce dosáhneme změny vlnové 

délky a tím docílíme změnu tónu. Z tohoto faktu vyplývá základní omezení tohoto typu nástrojů a to, že 

tónový rozsah je dán maximální a minimální velikostí vzduchového sloupce.  

Aerofony se dělí do dvou základních podskupin a to na dřevěné a žesťové, mezi kterými lze nalézt 

dva hlavní rozdíly První spočívá v práci se vzduchovým sloupcem, kdy u dřevěných nástrojů je 

maximální délka trubice daná délkou nástroje a trubice se pomocí zamáčknutí klapek či otvorů v těle 

nástroje zkracuje. (viz Obrázek 4) Naopak u žesťových se délka trubice prodlužuje. Prodloužení lze 

docílit buďto snižcem, kterým zvětšíme délku trubice (např. Pozoun; viz Obrázek 5), nebo pomocí 

ventilů, které při stisknutí změní cestu vzduchu tak, že prochází delším úsekem nástroje (např. Tuba; 

viz Obrázek 6). Druhý rozdíl je v tvorbě tónu – zatímco u dřevěných nástrojů vzniká tón nárazem 

vzduchu na hranu otvoru nebo plátku, u žesťových je tvořen přímo rty hráče. Díky zavedenému 

názvosloví dochází často k mylnému dělení pouze podle materiálu, z jakého je nástroj vyroben, a tak 

např. saxofon (Obrázek 4) je nesprávně zařazován mezi žesťové nástroje, jelikož je vyroben z plechu. 

Správně jej však řadíme mezi dřevěné, protože využívá principu zkracování vzduchové trubice a tón je 

tvořen plátkem. 

Jak jsem již zmínil, existuje několik způsobů jak u aerofonů vybudit tón, a podle toho je můžeme 

dále rozdělit do jednotlivých podskupin: 

- Hranové – tón vzniká nárazem vzduchu na hranu otvoru (příčná flétna) 

- Jazýčkové – tón vzniká rozechvěním plátku (saxofon, klarinet) 

- Nátrubkové – vzduch se rozechvívá přímo rty nasazenými na nátrubek (lesní roh, pozoun, tuba) 

- Vícehlasé – vzduch není do nástroje vháněn lidským dechem, ale pomocí klaviatury či měchu 

(foukací harmonika, varhany, tahací harmonika) 

Vícehlasé aerofony se vymykají běžnému rozdělení na dechové a žesťové nástroje a tvoří tak 

specifickou skupinu. Nejviditelnější rozdíl je u varhan, které svou stavbou připomínají spíše klavír 

(často bývají nesprávně označovány jako klávesový nástroj), ale především se liší provedením 

rezonátoru. Zatímco u předchozích skupin fungovalo jako rezonátor celé tělo nástroje, u varhan lze najít 

množství píšťal, která každá funguje jako separátní rezonátor pro jednotlivé tóny. 
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2.1.2. Chordofony 

 

Chordofonické (strunné) nástroje můžeme podle excitátoru rozdělit do tří základních podskupin: 

- Smykací – budičem zvuku je smyčec, který přejíždí přes struny (violové a houslové nástroje) 

- Drnkací – budičem zvuku je buďto lidský prst nebo trsátko. Drnkací nástroje můžeme dále 

rozlišit, zda mají hmatník (kytara, loutna, mandolína) nebo nemají (harfa). 

- Úderné  - budičem zvuku je kladívko (klavír, cembalo) nebo palička (cimbál) 

Jak je již z názvu patrné, oscilátor zde tvoří napnutá struna. Oproti aerofonům, kde jako rezonátor 

fungovalo celé tělo nástroje, je zde použitá rezonanční deska (klavír), případně rezonanční dutina 

(housle, kytara), které jsou zásadní nejen pro to, aby nástroj „zněl“, ale v případě houslí a kytary jsou 

tyto rezonanční prvky z velké části zodpovědné za výslednou barvu nástroje. 

Obrázek 4: Saxofon Obrázek 5: Pozoun 

Obrázek 6: Tuba 



9 

 

Velice častým jevem u této kategorie nástrojů je vznik neharmonicit způsobených uchycením strun. 

Struny jsou téměř vždy podepřeny tzv. kobylkou, na které nejsou nijak připevněné – doléhají pouze 

silou, kterou vyvolává jejich napnutí. V případě rozeznění struny vzniká na struně množství vyšších 

harmonických frekvencí, které, na rozdíl od základní frekvence, jsou schopny díky své kratší vlnové 

délce rozpohybovat i část struny položené na kobylce, čímž se pro tyto vyšší frekvence prodlužuje délka 

struny (mění se vlnová délka), což se ve zvuku projevuje jako určité „pnutí“ charakteristické pro tuto 

skupinu nástrojů. Tyto neharmonicity se projevují především u basových tónů – viz Obrázek 7, který 

znázorňuje frekvenční spektrum kontra C na klavíru Steinway. Z měření lze vidět, že odchylka na 

50 harmonické frekvenci činí 46 centů – téměř půl tónu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.1.3. Membranofony 

   

Membranofony využívají pro tvorbu zvuku chvění napnuté membrány. Prakticky všechny 

membranofony můžeme označit za bicí nástroje. Ty můžeme rozdělit na: 

- Laděné (tympány) -  rozlišujeme výšku tónu 

- Neladěné (kopák, šroťák) – nerozlišujeme výšku tónu 

I přes to, že je druhá skupina označována jako neladěné nástroje, je možné je do určité míry ladit – 

nejde však o ladění v pravém slova smyslu, ale pouze o zvýraznění určitých frekvencí – výsledkem tak 

není změna výšky tónu, ale pouze změna barvy. U některých nástrojů se pro další změny barvy využívá 

napnuté pružiny, která se dotýká blány, což při úderu na blánu dodává zvuku charakteristický chrastivý 

efekt.  

Obrázek 7: Spektrální analýza klavíru Steinway - tón kontra C 
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Podobně jako u chordofonů není oscilátor (membrána) schopna vyzářit adekvátní množství energie. 

Proto je pro vyprodukování kýženého tónu i zde přítomný velice výrazný rezonátor v podobě 

válcovitého či kotlovitého tvaru (viz Obrázek 8).  

Membranofony, na rozdíl od předchozích dvou skupin produkují nestacionární transientní zvuky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Idiofony 

  

Princip tvorby zvuku u idiofonů je velice podobný membranofonům, ovšem s tím rozdílem, že místo 

blány rozezníváme samotné těleso. Jak jsem již zmínil výše, těleso zde v některých případech figuruje 

jako oscilátor a zároveň jako rezonátor. Podobně jako u membranofonů lze idiofony rozdělit do dvou 

skupin na: 

- Neladěné (triangl, činel) 

- Laděné (zvonkohra, xylofon, zvon) 

U laděných nástrojů, oproti jiným skupinám, je ladění dáno tvarem a materiálem nástroje (velikost 

jednotlivých kamenů u xylofonu, tvar zvonu apod.). Mezi idiofony patří také celesta, která svým 

vzhledem připomíná spíše klavír a je také často špatně zařazována mezi chordofony, ovšem podstata 

tvorby zvuku nespočívá ve chvění struny, nýbrž ve chvění kovových plátků. 

 

 

 

Obrázek 8: Tympány 
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2.1.5. Elektrofony 

 

Elektrofony jsou nejmladší skupinou hudebních nástrojů, jejichž vývoj započal teprve v průběhu 20. 

století. Za jejich předchůdce můžeme považovat nástroje s kovovými rezonátory – např. steel kytara. 

Elektrofony můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 

- Elektrofonické – zvuk v tomto případě vzniká mechanickým kmitáním, ovšem je snímán 

snímačem a poté elektronicky zesilován – například elektrická kytara. Dříve se tento způsob 

uplatňoval např. u Hammondových varhan, ve kterých bylo tzv. fonické kolo – ozubené kolo s 

elektromagnetem.8 V současnosti je nejrozšířenějším druhem tohoto nástroje elektrická kytara. 

- Elektronické – základem je oscilátor, či tónový generátor, který vytváří zvukový signál. 

Historicky vznikaly jednohlasé nástroje, v současnosti jsou běžné složité, polyfonní syntetizéry, 

které nevyužívají pouze syntézu, ale také předem vytvořených vzorků – samplů. 

 

Na závěr kapitoly o hudební nástrojích bych rád, pro lepší ilustraci rozdílů mezi jednotlivými 

skupinami nástrojů, doplnil analýzy časového průběhu jednotlivých nástrojů. K tomuto účelu jsem 

vybral několik zástupců ze všech skupin, které jsem porovnal na tónu C1 (vyjma neladěných nástrojů) 

Jak je z Obrázek 9 patrné, nástroje, které jsou buzeny jednorázovým podnětem, mají většinu své energie 

v prvních okamžicích po vybuzení (membranofony, idiofony, drnkací chordofony), a naopak aerofony 

či smyčcové chordofony mají pomalejší náběh, ovšem jejich průběh je po celou dobu konstantní. Na 

detailnějším pohledu na úsek 500 – 600 ms po vybuzení tónu, lze vidět jednotlivé průběhy, přičemž 

šroťák, již v tuto dobu ani nezní. Také můžeme vidět, že idiofonické nástroje mají svůj průběh 

nepravidelný a chaotický. 

 

Obrázek 9: Analýza časového průběhu jednotlivých nástrojů  

                                                   
8 DUŠEK, Tomáš. Hammondovy elektrofonické varhany. ACOUSTIC ELECTRIC [online]. 2005 [cit. 2014-03-

23]. Dostupné z: http://nf.duseknet.com/hammondky.htm 

http://nf.duseknet.com/hammondky.htm
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2.2. Tvorba zvuku lidskými hlasivkami 

 

Hlasivky jsou jednou ze základních součástí komplexního akustického systému, který nám dovoluje 

vytvářet artikulované zvuky. Podobně jako hudební nástroj se tento systém sestává ze tří částí: 

- Excitátor – Proud vzduchu 

- Oscilátor – Hlasivky 

- Rezonátor – Soustava rezonančních dutin 

Základní princip tvorby hlasu spočívá v práci dýchacích svalů, které mění objem plic a dochází tak 

k nádechům a výdechům. Při výdechu proudí vzduch skrz průdušnice a naráží na hlasivky (zúžená část 

hrtanu), které jsou periodicky rozkmitávány, a tím vzniká primární signál. Rezonanční dutiny pak hrají 

důležitou roli jak při tvorbě vokálů (samohlásek), tak konsonantů (souhlásek). V případě samohlásek 

jsou rezonanční dutiny místem vzniku formantů – tedy vyšších harmonických tónů. To, kterou 

samohlásku vyslovíme, ovlivňujeme posazením jazyka (vertikálně - výška a horizontálně – předozadní 

umístění) a mírou otevření ústní dutiny. Každá samohláska se pak nachází v odlišné části frekvenčního 

spektra. (viz Tabulka 1). U souhlásek je naopak důležitá přítomnost různých překážek a změn tvaru 

traktu, které mají za důsledek vznik nestacionárních signálů.9 Celý tento proces vzniku lidského hlasu 

se odborně nazývá fonace. 

Tvar hlasivek je spolu s tvarem dutin hlavním faktorem, který ovlivňuje barvu a výšku základního 

tónu. Běžný hlasový rozsah je 1,5 oktávy, ovšem u zkušených pěvců bývá často větší než 2 oktávy. 

Tento rozsah se však nenachází v přesně dané části spektra, ale liší se s věkem, pohlavím či tvarem 

hlasivek od nejnižšího hlasu - bas - cca. 82 až 329 Hz až po nejvyšší - soprán - až 900 Hz. Frekvenční 

spektrum hlasu při běžné mluvě se nachází od cca. 100 Hz po 10 kHz, přičemž nejdůležitější pásmo leží 

mezi 1 – 3 kHz, které je kritické pro srozumitelnost. Mezinárodní telekomunikační unie ITU stanovila 

minimální frekvenční rozsah mezi 300 Hz až 3,4 kHz.  

Detailně se problematikou související s hlasivkami a lidským hlasem zabývá vědní obor Foniatrie. 

Formant F1 (Hz) F2 (Hz) 

Vokál Min. Max. Min. Max. 

A 800 1100 1100 1600 

E 600 700 1600 2400 

I 300 450 2100 3000 

O 600 700 900 1200 

U 300 500 600 1000 

Tabulka 2: Frekvence formantů samohlásek  

                                                   
9 Pro názornější vysvětlení je ideální si vyzkoušet pokus, při kterém se pokusíme vyslovit některé samohlásky a 
souhlásky. Zatím co u samohlásek je ústní dutina otevřená, není nijak výrazně zdeformovaná a jsme schopni 

produkovat táhlý tón, v případě souhlásek je nutno ústa různě „tvarovat“, čímž proudícímu vzduchu nastavujeme 

zmíněné překážky a jsme tak schopni vyprodukovat jednotlivé zvuky. 
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3. Ladění hudebních nástrojů a tónové systémy 
 

3.1. Ladění hudebních nástrojů 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, jedna z možností dělení hudebních nástrojů spočívá 

v rozdělení na laděné a neladěné. Takto můžeme rozdělit nástroje, které vydávají tóny (zvuky 

s kvaziperiodickým průběhem) a nástroje, které vydávají hluky – nestacionární zvuky. (nejčastěji bicí 

nástroje). V případě, že mluvíme o laděných nástrojích, je nutno toto ladění nějakým způsobem 

specifikovat.  

Základem pro jakékoliv ladění a určování tónů jsou intervaly. Jako interval označujeme vzdálenost 

dvou tónů, pro jeho vyjádření se však nepoužívá absolutního čísla, ale pouze relativního číselného 

poměru. Ten vypočteme jako poměr dvou nad sebou jdoucích harmonických frekvencí. Dle Obrázek 10 

tedy můžeme odvodit: 

- Prima (základní tón)     1:1 

- Oktáva       2:1 

- Kvinta      3:2 

- Kvarta      4:3 

- Velká tercie     5:4 

- … 

- Malá sekunda (půltón)  16:15 

 

 

 

 

Výše zmíněné poměry lze nejlépe demonstrovat na struně, kterou když budeme rozdělovat podle 

zadaných poměrů, dostaneme zmíněné intervaly. Dělení intervalů bylo základem pro tzv. čisté ladění, 

které vychází z intervalu oktávy a kvinty, na jejichž základě odvozuje další intervaly. Výhodou tohoto 

ladění, jak již z názvu vyplývá, je právě jeho čistota a libozvučnost, ovšem pouze za určitých podmínek. 

Tou hlavní je omezení vždy na jednu tóninu, jelikož při modulaci do jiné tóniny dojde k rozladění. Toto 

rozladění je způsobeno tzv. Pythagorejským koma. Pokud vezmeme 7 oktáv jdoucích za sebou a 

porovnáme je s dvanácti kvintami jdoucími za sebou (vždy od stejného počátečního tónu), měly by se 

opět setkat na stejném tónu (v obou případech se jedná o vzdálenost 84 půltónů). Když však provedeme 

výpočet dle intervalů v čistém ladění, zjistíme, že se tyto dva tóny liší a to o 23,4 centu (čtvrt tónu). 

Z tohoto důvodu se začalo ve 14. století využívat Temperované ladění, které přes několik obměn dospělo 

do tzv. „rovnoměrného Temperovaného ladění“. Princip tohoto ladění spočívá v rozdělení oktávy na 

Obrázek 10: Poměry vyšších harmonických frekvencí 
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12 rovnoměrných intervalů s poměrem frekvencí √2
12

: 1. 

Tomu odpovídá vzdálenost 100 centů mezi každým 

půltónem. Oproti tomu v čistém ladění je vzdálenost malé 

sekundy 112 centů. Vzhledem ke konstantním velikostem 

jednotlivých intervalů lze v temperovaném ladění 

jednoduše odvodit velikost těch ostatních – např. malá 

tercie má v temperovaném ladění velikost 300 centů, 

ovšem v čistém je to 316 centů - (můžeme si povšimnout, 

že nelze zde aplikovat násobek intervalu malé 

sekundy – 112 centů). Kompletní rozdíl mezi intervaly viz 

Obrázek 11. Nevýhodou temperovaného ladění je, že 

žádný interval kromě oktávy nemá svou přirozenou 

velikost (naprostá většina lidí toto rozladění není ani 

schopna vnímat, jelikož jsou na něj již přirozeně zvyklí). 

Tento fakt ovšem vyvažuje možnost modulace do jiných 

tónin.   

Zmíněná problematika se zabývá pouze relativními vztahy mezi jednotlivými tóny, mimo to, je však 

potřeba určit také absolutní hodnoty, aby bylo možno nástroje ladit i mezi sebou (tato potřeba vzešla 

primárně z potřeb orchestrální hudby a ladění orchestru). Pro tento účel vzniklo tzv. „komorní a“, které 

je v současnosti oficiálně standardizované a je určeno frekvencí 440 Hz. 

 

3.2.  Tónové systémy 

 

Podobně jako ladění nástrojů prošly vývojem i tónové systémy. Základem každého tónového 

systému je stupnice, což je uspořádaná řada tónů v rozmezí jedné oktávy. Mezi nejstarší patří 

tzv. pentatonika (pětitónová stupnice bez půltónů), která byla používána již ve starověké Číně či Indii. 

V čistém ladění je odvozená od pěti následujících kvint – C-G-D-A-E-C – po převedení do jedné oktávy 

dostáváme řadu tónů: C-D-E-G-A-C. 

Tradiční evropská hudba však vychází z řeckých antických diatonických stupnic, které na rozdíl od 

pentatoniky zahrnují nejen celé tóny, ale i půltóny. Ve středověku z těchto stupnic vycházely církevní 

mody (tzv. staré stupnice, které sloužily především církevním účelům). Mezi nejpoužívanější patřily 

tyto: 

- Dórský modus (d e f g a h c d) 

- Frygický modus (e f g a h c d e) 

- Lydický modus (f g a h c d e f)  

- Myxolydický modus (g a h c d e f g) 

- Lokrický modus (h c d e f g a h) 

 

Obrázek 11: Rozdíl intervalů v temperovaném a 

čistém ladění 
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Později přibyly další dva, které položily základ současným stupnicím a to: 

- Aiolský modus (a h c d e f g a) – kterému odpovídá aiolská mollová stupnice  

- Jónský modus (c d e f g a h c) – kterému odpovídá durová stupnice  

Tyto dvě stupnice tvoří základ moderní evropské hudby. Durové stupnice bývají označované jako 

tvrdé a jsou charakteristické svým „veselým“ vyzněním. Naopak mollové jsou označovány jako měkké 

a jsou spíše melancholického charakteru. Z hudebního hlediska se stupnice mezi sebou liší umístěním 

půltónů, které se v durové stupnici nachází mezi 3-4 a 7-8 tónem. Mollová stupnice se dále dělí na 

aiolskou (přirozenou), melodickou a harmonickou viz Obrázek 12. Aiolská má půltóny mezi 

2-3 a 5-6 tónem. V Harmonické 

stupnici je o půl tónu zvýšený 

sedmý tón, takže má půltóny 

mezi 2-3, 5-6 a 7-8 tónem. 

Zároveň však mezi šestým a 

sedmým tónem vzniká malá 

tercie. V Melodické stupnici je 

zvýšený šestý a sedmý tón, 

takže má půltóny mezi 2-3 a 7-

8. tónem.  

  

Obrázek 12: Mollové stupnice 
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4. Způsoby záznamu a uložení zvukových signálů v analogové a 

digitální podobě. 
 

Jak jsem již zmínil v první kapitole – zvuk je mechanické vlnění, které se přenáší pružným 

prostředím. Toto vlnění je však proměnné v čase a v případě, že chceme zvukový vjem uchovat, je nutno 

jej převést do zaznamenatelné formy. K tomuto úkonu se využívají tzv. „elektroakustické měniče“, které 

transformují akustickou energii na elektrický signál. Tyto měniče však mohou fungovat obousměrně – 

tedy transformovat elektrický signál na akustickou energii. Existuje mnoho druhů měničů, avšak ty 

nejběžněji používané v hudební praxi jsou: 

- Rychlostní (měniče s magnetickým polem): 

o Elektrodynamický měnič (dynamický mikrofon, reproduktory) 

o Elektromagnetický měnič (snímač elektrické kytary) 

o Magnetodynamický měnič (přenoska gramofonu) 

- Výchylkové (měniče s elektrickým polem): 

o Elektrostatický měnič (kondenzátorový mikrofon) 

o Piezoelektrický měnič (snímač akustické kytary) 

Ve chvíli, kdy máme akustický signál transformovaný na elektrický, vyvstává otázka, jak jej dále 

zpracovat a uložit. V současné době máme dvě možnosti: 

- Analogové zpracování – V celém řetězci pracujeme přímo s elektrickým spojitým signálem. 

Tento způsob se při profesionální zvukové praxi již téměř nepoužívá, především pro fyzikální 

omezení efektových jednotek a nosičů (zvýšená hladina šumu, fázové artefakty apod.) 

- Digitální zpracování
10

 – Elektrický signál nejprve zdigitalizujeme a dále pracujeme pouze s 

množinu bodů, které jsou zaznamenány pomocí digitálního kódu. Veškeré úpravy probíhají 

„virtuálně“ a nejsme tak limitováni fyzikálními možnostmi jednotlivých zařízení. V případě 

reprodukce je však nutné jej opět převést zpátky na elektrický signál. 

Od způsobu zpracování se odvíjí poslední důležitá část a tou je způsob uložení. U digitálního 

zpracování je médium, na které ukládáme z hlediska kvality prakticky irelevantní (binární kód je vždy 

stejný, ať se jedná o CD či pevný disk), výrazné rozdíly však můžeme najít v otázce spolehlivosti média 

a jeho životnosti, to ale není předmětem této práce. U analogového záznamu je situace diametrálně 

odlišná, jelikož záznamové médium a způsob uložení jsou hlavním faktorem pro úroveň kvality zvukové 

reprodukce. 

                                                   
10 Byť hovoříme o digitálním zpracování, není v současnosti možné úplně vypustit analogovou část řetězce. Trend 

posledních let však je omezit tuto část na naprosté minimum a tak, zatímco před pár lety byla v celém řetězci – 
„mikrofon – mixpult – efekty – výstup“ - digitální pouze efektová jednotka, v současnosti je běžným standardem 

využití digitálních mikrofonů, které transformují analogový signál na digitální přímo v sobě. Následně probíhá 

celé zpracování digitálně, a až opět v reprobedně dojde k transformaci zpět na analogový signál.  
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V této kapitole se budu podrobněji věnovat akustickým měničům a záznamu zvuku. Problematice 

zvukových úprav bude, vzhledem k jejich obsáhlosti, věnována celá následující kapitola. 

 

4.1. Elektroakustické měniče 

 

a) Elektrodynamický měnič 

V současné době nejpoužívanější typ měniče, který se 

vyskytuje téměř ve všech reproduktorech a dynamických 

mikrofonech. Základní konstrukci tvoří magnet, v jehož 

magnetickém poli se nachází cívka napojená na membránu 

(viz Obrázek 13). Ve chvíli, kdy se membrána, vlivem změn 

akustického tlaku, začne pohybovat, rozpohybuje to cívku, 

čímž se indukuje napětí. Nevýhodou tohoto systému je 

hmotnost cívky a membrány, které zabraňují v rychlejších 

pohybech a do jisté míry tak omezují frekvenční rozsah na 

vyšších frekvencích.11 

 

b) Elektromagnetický měnič 

Elektromagnetický měnič je nejvíce používaný v hudebních 

nástrojích - např. u elektrické kytary nebo Hammondových varhan. Konstrukčně se jedná 

o cívky navinuté na magnetu, které indukují proud v případě, že se v jejich blízkosti mění 

elektromagnetické pole (např. pohybem kovových strun).  

 

c) Elektrostatický měnič 

Elektrostatický měnič můžeme popsat jako kondenzátor s jednou pohyblivou a jednou 

nepohyblivou elektrodou. Pohyblivá elektroda plní zároveň funkci membrány, která se 

rozkmitává vlivem změn akustického tlaku. Tím, jak se membrána pohybuje, se mění kapacita 

kondenzátoru. Za předpokladu, že časová konstanta obvodu RC je větší než perioda zvukové 

vlny, nestačí se náboj na kondenzátoru měnit v rytmu zvukových vln a musí se proto měnit 

napětí mezi jeho elektrodami. S tím souvisí také fakt, že pro samotnou funkci měniče je nutné 

konstantní stejnosměrné napájení. U kondenzátorových mikrofonů, které využívají 

elektrostatický měnič, hovoříme o tzv. Fantomovém napájení (48V). Pro své výborné 

                                                   
11 VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 2., aktualiz. vyd. Praha: Muzikus, c2000, str. 32. ISBN 80-86253-

05-8. 

Obrázek 13: Schéma elektrodynamického 
měniče v dynamickém mikrofonu 
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transformační vlastnosti se elektrostatický měnič a kondenzátorové mikrofony staly základem 

profesionální nahrávací a měřící techniky. 

 

d) Piezoelektrický měnič 

Piezoelektrický měnič funguje na principu piezoelektrického jevu, při kterém jsou 

některé látky (konkrétně krystaly bez středu symetrie) schopny deformovat svou strukturu při 

působení elektrického napětí. Častěji se však využívá opačného principu, kdy krystaly svou 

deformací generují elektrické napětí, při použití jako akustický snímač. Výhoda těchto snímačů 

je, že ke své funkci nepotřebují přítomnost ani magnetického ani elektrického pole, ale dokáží 

zvuk přeměnit z pouhé deformace samotného nástroje.12 

Kromě elektroakustických měničů se můžeme setkat např. s měniči termoakustickými, 

optoakustickými a dalšími. V běžné praxi se s nimi však téměř nevyužívají a také, na rozdíl od 

elektroakustických měničů, u nich neplatí jejich obousměrné využití. 

 

4.2. Analogový záznam zvuku 

 

4.2.1. Mechanický záznam 

 

Mechanický záznam je historicky první forma záznamu zvuku. První přístroj vytvořený pro záznam 

a reprodukci zvuku, byl fonograf vynalezený T. A. Edisonem v roce 1877. Jako médium byl použitý 

povoskovaný váleček, do kterého jehla vryla akustický signál. Toto řešení mělo několik omezení - když 

opomineme špatnou kvalitu záznamu, bylo největším problémem rychlé opotřebení válečků 

a nemožnost jejich kopírování. To se řešilo tím, že se originál nahrával na více fonografů naráz a další 

kopie se vytvářely přehráním záznamu a jeho následným zaznamenáním na dalším fonografu, což vedlo 

k velkým ztrátám kvality. 

Jako odpověď na fonograf by se dal označit příchod gramofonu, který vynalezl Emile Berliner v roce 

1895.13 Stejně jako fonograf pracoval gramofon na principu mechanického záznamu zvuku (jehla 

přejíždí přes drážku vyrytou v gramofonové desce), ovšem oproti hloubkovému záznamu na fonografu, 

byl zde použit záznam stranový (jehla dle signálu uhýbala do stran, nikoliv hlouběji do desky – později 

se pro stereofonní záznam začalo využívat kombinace stranového a hloubkového záznamu14). Zároveň 

bylo možné desky podle daného vzoru vylisovat, takže jejich kopírování nebyl problém. 

                                                   
12 GUŠTAR, Milan. Elektrofony: historie, principy, souvislosti. Vyd. 1. Praha: Uvnitř, 2007, str. 155. ISBN 

9788023984460. 
13 Emile Berliner je mimo vynálezu gramofonu znám také jako vynálezce mikrofonu, který vytvořil v roce 1877. 
14 Mastering for Vinyl. DORSEY, Scott. Recording Magazine [online]. 2010 [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: 

http://www.recordingmag.com/resources/resourceDetail/114.html 

http://www.recordingmag.com/resources/resourceDetail/114.html
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V průběhu svého vývoje prošel gramofon a také samotný záznam řadou změn – původní kovové 

jehly byly nahrazeny piezoelektrickými snímači a magnetodynamickými přenoskami s mnohem větší 

citlivostí a menšími rozměry, což umožnilo snížení rychlosti otáčení a zúžení jednotlivých drážek, při 

zachování frekvenčního rozsahu. A stejně tak se měnil i materiál gramofonový desek z původního šelaku 

až k současnému PVC. Specifickou problematikou je u gramofonu frekvenční rozsah, jelikož u všech 

ostatních druhů záznamu je rozsah pevně dán (v případě že nezohledňujeme opotřebení média). 

U mechanického záznamu na gramodesku je však ovlivněn pozicí na desce. Jelikož je rychlost otáčení 

konstantní, čím více se přenoska blíží prostředku desky, tím rychleji se na ni pohybuje, což má za 

následek snížení citlivosti na vysokých frekvencí. 

 

4.2.2. Optický záznam 

 

Optický záznam se poprvé objevil s příchodem zvukového filmu ve 20. letech minulého století 

z důvodu vytvoření synchronní zvukové stopy vůči obrazu.15 V tomto odvětví si držel svou dominantní 

pozici až do konce 90. let minulého století, kdy byl nahrazen optickým digitálním záznamem 

(v současnosti už pouze digitálním záznamem) a pro komerční použití se prakticky již nevyužívá.  

Základem optického záznamu je filmová surovina, na které je exponována zvuková stopa. Ta může 

být znázorněna ve dvou základních formách (viz Obrázek 14): 

- Hustotní (intenzitní) – na filmovém pásu je exponována 

okamžitá reprezentace intenzity akustického tlaku – čím 

větší akustický tlak, tím více byl film exponován; je 

využívána celá šířka pásu, ovšem mění se intenzita osvitu. 

Tento záznam byl využíván do 50. let, poté se přešlo na 

plochový záznam z důvodu značného zkreslení při 

reprodukci, které vznikalo nesprávným nastavením barevné 

škály. 16 

- Plochový (amplitudový) – na filmovém pásu je 

exponována reprezentace amplitud signálu; intenzita osvitu 

je konstantní, ovšem mění se plocha osvitu – toho je 

docíleno pohyblivým stínítkem, které se pohybuje v rytmu 

zvuku. 

Samotný záznam zvuku probíhá pomocí štěrbiny a pohyblivé masky, která se pohybuje dle 

momentální hodnoty akustického tlaku, čímž se mění intenzita světla dopadajícího na filmový pás. 

Jelikož je optický záznam používán výlučně pro filmové účely, jsou jeho parametry podřízeny obrazové 

                                                   
15 Ještě před masovým používáním optického záznamu byly pokusy o synchronizaci filmové promítačky 

s gramofony pomocí složitých převodních zařízení, ale pro svou nepraktičnost se od tohoto řešení upustilo ve 
prospěch optického záznamu. 
16 Encyklopedie fyziky. REICHL, Jaroslav a Martin VŠETIČKA. Druhy optických záznamů zvuku [online]. 2014 

[cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1345-druhy-optickych-zaznamu-zvuku 

Obrázek 14: Typy optického záznamu 

http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1345-druhy-optickych-zaznamu-zvuku


20 

 

složce filmu – je dán rozměr materiálu a rychlost jeho přehrávání, což vede k omezení dynamického 

i frekvenčního rozsahu.17 Velikým problémem pro dynamický rozsah bylo také opotřebování materiálu, 

jelikož stačí i nepatrné množství prachu na filmovém pásu, který se následně projeví jako šum na pozadí. 

Z tohoto důvodu začaly vznikat systémy, které rozšiřovaly dynamický rozsah zařízení – mezi 

nejznámější patří systémy od společnosti Dolby, které pracovaly na principu komprese a expanze 

(tzv. kompandery). Společnost uvedla systémy A, B, C a především Dolby SR, který byl schopen zvýšit 

dynamický rozsah záznamu až o 25 dB18. 

 

4.2.3. Magnetický záznam 

 

První magnetický záznam byl proveden již okolo roku 1900, 19 první rekordéry však začaly vznikat 

ve 30 a 40 letech. Masového rozšíření se dočkal v 70. letech, kdy díky miniaturizaci a snížení cen se 

z magnetických pásek stalo spotřební zboží. Podobně jako optický záznam je také magnetický 

analogový záznam v současnosti již muzejní technologií. 

Důvodů, které pomohly rozšíření magnetického záznamu, bylo několik – na rozdíl od optického 

a mechanického záznamu bylo možné médium (magnetický pásek) jednoduše vymazat a znovu na něj 

zaznamenat jiný obsah. Navíc má oproti optickému záznamu mnohem lepší frekvenční i dynamický 

rozsah, který, podobně jako u optického záznamu, byl ještě vylepšen pomocí odšumovacích algoritmů. 

Nejmodernější magnetofonové pásky mají teoretický dynamický rozsah až 100 dB, což je dokonce více 

než běžné Audio CD.20 

Základní součásti nutné pro magnetický záznam jsou magnetický pásek, který se sestává z podkladu 

a magnetické vrstvy a magnetická hlava. Při záznamu prochází hlavou elektrický proud, který odpovídá 

zvukovému signálu. Tím, jak se v magnetické hlavě mění signálový elektrický proud, se mění 

magnetické pole hlavy, která následně magnetizuje pásek (tzv. remanentní indukce). Při přehrávání se 

tento postup obrátí a magnetické pole pásku indukuje v hlavě proud, který je následně převeden na 

akustický signál.21 V případě, že chceme pásek vymazat – tzv. odmagnetovat – je na magnetickou hlavu 

přiveden vysokofrekvenční signál (40 – 80 kHz), který dokáže signál spolehlivě vymazat. 

Důležitou součástí procesu záznamu na magnetický pásek je tzv. magnetizace. Jelikož je velikost 

intenzity magnetického pole magnetické hlavy přímo úměrná amplitudě signálového proudu, je nutné, 

                                                   
17 Nejběžnějším médiem je 35mm film, přičemž zvuk je uložen na jeho levé straně mezi obrazem a perforací. Další 

běžně používané varianty filmu byly 8mm, 16mm, 70mm a formát IMAX – tj. 70mm film, kde byl obraz 

zaznamenán vodorovně.  
18 Dolby noise-reduction system. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_noise_reduction_system 
19 Magnetický záznam zvuku. Elektronika - Dlabos [online]. [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: 

http://dlabos.wz.cz/en/Magneticky_zaznam_zvuku.html 
20 Why (Almost) Everything You Thought You Knew About Bit Depth Is Probably Wrong. SonicScoop [online]. 

2013 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: http://www.sonicscoop.com/2013/08/29/why-almost-everything-you-
thought-you-knew-about-bit-depth-is-probably-wrong/ 
21 Magnetický záznam zvuku. Elektronika - Dlabos [online]. [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: 

http://dlabos.wz.cz/en/Magneticky_zaznam_zvuku.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_noise_reduction_system
http://dlabos.wz.cz/en/Magneticky_zaznam_zvuku.html
http://www.sonicscoop.com/2013/08/29/why-almost-everything-you-thought-you-knew-about-bit-depth-is-probably-wrong/
http://www.sonicscoop.com/2013/08/29/why-almost-everything-you-thought-you-knew-about-bit-depth-is-probably-wrong/
http://dlabos.wz.cz/en/Magneticky_zaznam_zvuku.html
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aby i remanentní indukce na pásku byla lineární, což se ovšem neděje. Z tohoto důvodu se provádí 

tzv. předmagnetizace, která spočívá v přivedení vysokofrekvenčního proudu na magnetickou hlavu, kde 

se sčítá se zaznamenávaným signálem. Ve výsledku je zkreslen pouze vysokofrekvenční signál, ovšem 

nízkofrekvenční obálka zůstává nedotčena. 

Podobně jako u optického a mechanického i magnetické pásky prošly vývojem a spektrum použitých 

materiálů, délek, případně různých rychlostí přehrávání je však mnohem obsáhlejší než u předchozích 

typů záznamů. 

 

4.3. Digitální záznam zvuku 

 

Jak jsem již zmínil v předchozí kapitole, pro možnost uložení záznamu v digitální podobě na 

libovolném nosiči je nejprve potřeba jej zdigitalizovat. K tomuto úkonu se využívá tzv. A/D převodníků 

(analog / digital), které na základě hodnot elektrického napětí v čase sestaví digitální reprezentaci 

signálu. 

 

4.3.1. Digitalizace signálu 

 

Proces digitalizace se sestává ze dvou základních úkonů – vzorkování signálu a kvantování signálu. 

Vzorkování spočívá v zaznamenání konkrétní hodnoty v daném čase. Počet takto zaznamenaných 

hodnot za jednu vteřiny udává tzv. vzorkovací frekvence. Základní pravidlo pro úspěšný proces 

vzorkování signálu (tím rozumíme takový navzorkovaný signál, který nám umožní rekonstrukci 

původního signálu) je, že vzorkovací frekvence musí být vždy minimálně 2x větší, než je největší 

frekvence obsažena ve vzorkovaném signálu (vycházíme z Nyquistova teorému). Při nedodržení tohoto 

pravidla dochází k tzv. zrcadlení spekter – tzv. aliasing (viz Obrázek 15Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.), který je způsoben nemožností zaznamenat extrémně vysoké frekvence, které na vzorkovaném 

signálu vnímáme jako nežádoucí artefakty. 

V současnosti se pro vzorkování signálu v Hi-Fi praxi ustálila frekvence 44,1 kHz. Touto vzorkovací 

frekvencí jsme schopni zaznamenat signály s maximální frekvencí 22,05 kHz, což je dokonce více, než 

je rozsah lidského ucha. Dalšími používanými frekvencemi jsou 48 kHz (DVD, TV) a 96 kHz (SA-CD). 

Důvod, proč se využívají vyšší frekvence, než je pro rozsah lidského ucha potřeba je velice jednoduchý 

– i přesto, že člověk není schopen slyšet 

vyšší frekvence než 20 kHz, neznamená to, 

že se kolem nás nevyskytují a není 

výjimkou, že spousta hudebních nástrojů 

vyzařuje energii v oblasti 30-40 kHz. 

Tento signál je zpracován převodníkem a 

dojde tak k aliasingu. Z tohoto důvodu 
Obrázek 15: Zrcadlení spekter 
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obsahují všechny převodníky filtr, který odfiltrovává všechny přebytečné frekvence. Jelikož se jedná 

o analogový filtr, dochází s jeho zvyšující se strmostí k fázovým a frekvenčním změnám v původním 

signálu. Pro porovnání při vzorkovací frekvencí 44,1kHz potřebuje filtr utlumit signál o cca. 48 dB na 

průběhu 2 kHz. V případě 96 kHz frekvence už má na tento útlum průběh 28 kHz. Jelikož je však vyšší 

vzorkovací frekvence náročnější jak na paměť, tak na výpočetní výkon počítače, používá se 

v současnosti tzv. „oversampling“, který vstupní signál vzorkuje řádově vyšší frekvencí (192 kHz, 384 

kHz) bez použití strmého analogového filtru.22 Tento signál je poté ještě v převodníku odfiltrován, 

ovšem již digitálním filtrem, který nezpůsobuje zmíněné artefakty a signál je převzorkován zpět do nižší 

vzorkovací frekvence. I přes tento velice účinný mechanismus se přední výrobci audiotechniky 

předhánějí se zařízeními s maximální vzorkovací frekvencí, jelikož problematika vzorkování je dodnes 

těžko uchopitelným tématem, jelikož ani v profesionální sféře neexistuje shoda na faktickém přínosu 

vyšších vzorkovacích frekvencí na výslednou kvalitu zvuku. Jedním z mála kroků k lepší osvětě podnikl 

AES23, který podnikl měření s šedesáti zvukaři na profesionálních aparaturách, jehož výsledkem byla 

naprostá neprůkaznost schopností rozeznat vyšší vzorkovací frekvence.24 

Druhou nedílnou součástí digitalizace je proces kvantizace. Zatímco vzorkování zaznamenává 

pouze body v daných časech, kvantování definuje konkrétní hodnoty. Počet různých hodnot, které je 

možno zaznamenat je definován bitovou hloubkou. Nejčastěji používané pro Hi-Fi záznam je bitová 

hloubka 16 či 24 bitů, což si můžeme představit jako 216 případně 224 hodnot. Těmto hodnotám pak 

přibližné odpovídá přepočet, kdy na dynamický rozsah signálu 6 dB připadá jeden bit. Z toho vyplývají 

dvě velice často zmiňované hodnoty a to dynamika CD záznamu, která činí 96 dB a dynamika DVD, 

kino záznamu apod., která činí teoreticky až 144 dB.25 

Jelikož je však počet možných okamžitých hodnot elektrického napětí nekonečný, dochází při 

kvantizaci k aproximaci signálu – tedy hodnota je vždy zaokrouhlena k nejbližší hodnotě dané bitovou 

hloubkou. Rozdíl mezi reálnou a kvantovanou hodnotou nazýváme jako kvantizační chybu (modrá linka 

na Obrázek 16), která způsobuje tzv. kvantizační šum, opět vnímatelný jako nechtěné artefakty 

zvukového signálu. 

 

                                                   
22 WATKINSON, John. An introduction to digital audio. Boston, MA: Focal Press, c1994, str. 61 - 63. ISBN 

0240513789. 
23 AES – Audio Engineering Society – celosvětové sdružení zvukařů, zvukových techniků a audiofilů 
24 MORAN, David a Brad MEYER. Audibility of a CD-Standard A/D/A Loop Inserted into High-Resolution 

Audio Playback. AES Journal. 2007, č. 9. 
25 Teoretická hodnota je udávaná z toho důvodu, že na nejnižších bitech je hlasitost tak nízká, že je zde patrný 

pouze šum samotných obvodů. Reálná bitová hloubka u 24 bitových záznamů se tedy pohybuje spíše okolo 20 

bitů. 

Obrázek 16: Kvantizační šum 
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4.3.2. Formáty digitálního signálu 

 

Jak jsem již zmínil, výsledkem digitalizace je soubor dat. Jak tyto data vypadají, určuje metoda 

digitalizace – v případě signálů určených pro Hi-Fi reprodukci se používá nejčastěji PCM či LPCM 

modulace26. Tyto modulace jsou využívaný v bezeztrátových audio formátech - např. WAV (Waveform 

Audio File Format) či AIIFF (Audio Interchange File Format), dále pak jsou součástí standardu pro 

DVD či Blu-Ray videa a také pro přenos audia po HDMI kabelu. 

Soubory WAV či AIFF označujeme jako bezeztrátové zvukové formáty, jelikož obsahují všechna 

data, která jsme získali při digitalizaci. Jejich nevýhodou je však relativně velký datový tok. (Jedna 

minuta stereo nahrávky zabírá cca. 10 megabajtů dat. 27) Z tohoto důvodu se často využívá kompresních 

formátů, které jsou schopny tento datový tok zmenšit až 20 násobně při relativním zachování kvality.  

V Tabulka 3 uvádím přehled nejčastějších formátů. 

 

Bezeztrátové Ztrátové 

Název Využití Název Využití 

WAVE 

Nejrozšířenější formát, standard pro 

přenos bezeztrátového audia MP3 

Nejrozšířenější ztrátový formát, který 

je považován za standard podobně 

jako formát WAVE 

AIFF 

Varianta WAVE formátu pro Apple 

OSX AAC 

Novější alternativa k mp3 formátu 

s lepšími parametry, využíván ve 

video kontejnerech „mp4“. 

FLAC 

Bezeztrátový kodek, dosahující až 

50% komprese oproti WAVE 

souborům, často používán pro 

zálohy či přenos velkého množství 

dat (rozhlas, TV) 

AC3 

Formát vytvořený společností Dolby 

pro záznam formátu Dolby Digital. 

(Tento formát je také digitálně vepsán 

na filmovém pásu) 

  

OGG 

Freeware varianta formátu mp3 

s lepšími vlastnostmi, ovšem menší 

komerční podporou. 

Tabulka 3: Přehled audio formátů 

 

                                                   
26 PCM / LPCM – Pulsně-kódová modulace / lineárně pulsně-kódová modulace – zaznamenává signál 

v pravidelných intervalech a v každém bodě je signál kvantizován. 
27 Datový tok souborů WAV a AIFF je přímo úměrný parametrům digitalizace – v případě, že chceme 
zdigitalizovat zvuk pro Audio CD, použijeme vzorkovací frekvenci 44,1 kHz a bitovou hloubku 16 bit. 

Vynásobíme tedy 44100 vzorků množstvím dat potřebných na jeden vzorek, což jsou 2 bajty, čímž získáme datový 

tok 88200 b/s. Jelikož však hudební nahrávky mají dva kanály (stereo) je třeba tuto hodnotu vynásobit ještě dvěma.  
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Zatím co jednotlivé bezeztrátové formáty audia pracují pouze s rozdílnou reprezentací dat, 

u ztrátových formátů je situace mnohem zajímavější, jelikož je pro dosažení komprese nutno zredukovat 

množství obsažené informace na základě psychoakustických modelů tak, aby posluchač nebyl schopen 

rozeznat tyto zásahy. Naprostá většina posluchačů není na běžné reprodukční soustavě schopna rozeznat 

rozdíl mezi klasickým WAV souborem a MP3 při datovém průtoku 128 kbit/s. 28 Při přímém porovnání 

na kvalitní soustavě jsou některé rozdíly patrné, avšak i tyto rozdíly se v naprosté většině případů ztrácejí 

při datovém toku vyšším než 320 kbit/s. Téměř všechny ztrátové kodeky využívají ke své funkci 

několika základních principů, které se mezi sebou liší použitými algoritmy a dílčími úpravami. Základní 

postup spočívá v rozdělení nahrávky do krátkých časových rámců – v případě mp3 kodeku jsou tyto 

rámce dlouhé 26 ms. Tyto rámce se dále dělí na 32 frekvenčních pásem, která jsou separátně 

analyzována pomocí FFT (Fourierova transformace). Na základě FFT a poznatků z psychoakustických 

modelů jsou z nahrávky odstraňovány nepotřebné zvuky. Základním principem, kterým se řídí 

odstraňování zvuků, je tzv. maskování. Pokud v jeden okamžik slyšíme dva zvuky se stejnou nebo velice 

blízkou frekvencí, máme tendenci slabší z dvojice ignorovat. (Velice častý je příklad ze života, kdy 

máme v obýváku zapnutou televizi, a z vedlejší místnosti na nás někdo volá, tak jej neslyšíme, jelikož 

je hlas maskován zvukem z televize, ovšem opačně nás slyšet jde, jelikož nás hlas nic nemaskuje.) Díky 

tomuto faktu je možné snížit „kvalitu“ slabšího zvuku (či jej úplně potlačit) a ušetřit tak nemalé množství 

potřebných dat. Mimo to se také pomocí filtru s mírnou strmostí odstraňují frekvence ve vyšším 

spektru – přibližně od 13kHz a výše, jelikož je většina lidí (na většině aparatur) stejně adekvátně 

nevnímá.29 

Po provedení analýzy a aplikování komprese na základě výše zmíněných poznatků jsou rámce 

poskládány zpět do celistvé formy. Výše zmíněný proces však vede k několika častým artefaktům. 

Jelikož je lidské ucho nastaveno nejcitlivěji na střední frekvence (cca od 1 kHz po 4 kHz) je i tomuto 

pásmu věnována největší péče, avšak, jak již bylo zmíněno, nejvyšší frekvence jsou kompletně 

odfiltrovány a na velice nízkých frekvencích je problém s délkou rámce FFT, která (především u formátu 

MP3) špatně analyzuje dlouhé vlnové délky basových tónů, čímž vzniká jejich degradace a ve výsledku 

to vnímáme tak, že zvuk nemá dostatečně pevné basy. 

  

                                                   
28 Datový průtok u MP3, ač označován v bitech, nijak nesouvisí s bitovou hloubkou signálu. Jedná se tedy o dvě 
rozdílné veličiny. 
29 Přehrávací softwary často využívají různých ekvalizérů, či harmonických doplňovačů (harmonic enhancer), 

které jsou schopné chybějící frekvence uměle rekonstruovat. 
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5. Efekty pro úpravu zvukových signálů 
 

Téměř od počátku existence zvukového záznamu tvoří proces postprodukčních úprav zvuku 

nedílnou součást výsledné zvukové stopy. Do 90. let minulého století byla tato oblast doménou 

především analogových zařízení, kterými procházel analogový signál, jenž byl upravován za pomocí 

elektrických obvodů, či mechanických principů. V současnosti jsou tyto zařízení spíše okrajovou 

záležitostí, využívanou ve specifických podmínkách (mastering zvukových nahrávek, studia zaměřená 

na charakteristický analogový zvuk apod.). Základní zvukové úpravy můžeme rozdělit do tří skupin a 

to: 

- Úpravy ve frekvenční doméně (ekvalizace, pitch-shift, harmonic enhancer) 

- Úpravy v časové doméně (reverb, delay, flanger) 

- Úpravy v dynamické doméně (kompresor, expander, limiter, gate) 

Mimo tyto tři skupiny však existují složitější efekty, které vznikají jejich kombinací. (Např. chorus 

vzniká kombinací pitch-shift efektu a delay efektu.) V následujících podkapitolách budu popisovat 

jednotlivé druhy úprav s přihlédnutím k rozdílům mezi jejich digitální a analogovou formou. Jelikož 

není pro některé z těchto úprav ustálený ekvivalent v českém jazyce, budu nadále používat originální 

anglické názvy. V takovém případě se pokusím alespoň doplnit vhodný, byť nepoužívaný, překlad. 

 

5.1. Úpravy ve frekvenční doméně 

 

Úpravy ve frekvenční doméně – jak již název napovídá – jsou zodpovědné za manipulaci 

s frekvenční charakteristikou (spektrálním složením) signálu, čímž dochází ke změně jeho barvy nebo 

výšky. 

 

5.1.1. Ekvalizér 

 

Ekvalizér je jednou z nejpoužívanějších efektových úprav. Jeho základní funkcí je potlačení či 

zvýraznění určité části spektra, čehož lze docílit několika způsoby: 

- Low / High pass filter (Obrázek 17 [1]) – funguje jako dolní nebo horní propusť – základními 

parametry jsou frekvence filtru a jeho strmost (nejčastěji 6, 12, 24 nebo 48 dB). 

- Low / High shelve filter (Obrázek 17 [2]) – potlačuje či zvýrazňuje okrajové frekvence – na 

rozdíl od „pass“ filtru je kompletně neořeže. 

- Band pass / stop filter (Obrázek 17 [3]) – zvýrazňuje / potlačuje konkrétní frekvenci. Na rozdíl 

od pass a shelve filtrů, kde základní frekvence určuje počátek, filtrace, zde je základní frekvence 

frekvencí centrální – tedy tou která je zvýrazněná nejvíce a od ní pak symetricky po obou 

stranách zvýraznění klesá. 
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Jak jsem již naznačil, ekvalizér pracuje s několika základními parametry, jejichž funkci přiblížím 

pro řezim band pass: 

- Frekvence (Hz) – označujeme tak centrální frekvenci, která je zesílena / zeslabena o úroveň 

nastavenou parametrem „Zisk“. 

- Zisk (dB) – určuje zesílení či zeslabení centrální frekvence v dB. 

- Q faktor  - bezrozměrová veličina, která udává šířku pásma, které je ovlivněno zásahem EQ; 

v případě, že Q = √2 a Zisk je 3 dB, ovlivňuje ekvalizér frekvence v rozsahu jedné oktávy. 

Tyto parametry jsou dány historicky, kdy byl ekvalizér konstruován pomocí analogových 

rezonančních obvodů (právě u nich můžeme najít původ parametru Q a Zisku. Přelaďováním těchto 

obvodů pak bylo možno dosáhnout změny frekvence ekvalizéru. V současné době slouží tyto parametry 

spíše pro sjednocení uživatelských rozhraní, avšak výpočetní mechanismy za jednotlivými softwary jsou 

diametrálně odlišené.  

 

5.1.2. Pitch-shift  

 

Pitch-shift úpravy můžeme volně přeložit jako úpravy pro změnu ladění či výšky tónu. Podle využití 

je můžeme rozdělit do dvou základních podskupin a to na: 

- Transpoziční / Harmonizační – originální zvuk je transponován o určitý interval  

- Auto-tune – originální zvuk je pouze doladěn do správné frekvence. 

Základem harmonizačních efektů je transpozice zvuku o určitou výšku. Historicky bylo těchto efektů 

docíleno buďto zpomalením či zrychlením přehrávaného záznamu (tzv. šmoulí efekt). V digitální 

podobě se však objevují stále dokonalejší programy, které jsou schopny transponovat zvuky (nejčastěji 

hlas či hudební nástroje) tak, aby zněl relativně věrohodně. Toho je docíleno analýzou zdrojového zvuku 

a transponováním pouze jeho částí – např. ve zpěvu se transponují pouze samohlásky, zatímco souhlásky 

či nádechy zůstanou v původní výšce. Oproti tomu při použití Auto-tune zvuk pouze dolaďuje 

Obrázek 17: Ekvalizér (FabFilter) 
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v relativně malém rozsahu (obvykle do 100 

centů), čemuž předchází relativně složitá 

analýza zvuku, která dokáže správně 

detekovat intonaci zdroje (Obrázek 18). Na 

rozdíl od harmonizérů prakticky neexistují 

analogové auto-tune efekty, především 

z důvodu potřeby zmíněné analýzy. 

V současnosti jsou již tyto úpravy na 

velice dobré úrovni a jsou tak schopny 

pracovat i s nefyzikálními veličinami – 

např. dolaďovat dle zadané hudební 

tóniny, případně analyzovat harmonii 

z okolních nástrojů a tomu tak přizpůsobit 

své parametry.  

 

5.1.3. Harmonic enhancer  

 

Harmonic enhancer (volně překládaný jako doplňovač harmonických frekvencí) se stal velice 

populárním nástrojem pro dodání plnosti zvuku. Na rozdíl od ekvalizace, která pouze zesiluje, či 

potlačuje existující frekvence, generují harmonické enhancery vyšší harmonické frekvence na základě 

analýzy určitého frekvenčního pásma. Pro lepší příklad si můžeme představit nahrávku houslí, které 

ovšem byly špatně zaznamenány a nemají tak dobře zaznamenány vysoké frekvence. V případě 

ekvalizace bychom kromě zesílení vysokých frekvencí také neúměrně zvyšovali šum, který je 

v nahrávce přítomen. Pokud ovšem použijeme harmonický enhancer, vybereme si frekvenční pásmo 

(v našem případě pásmo, kde se nachází nejvíce energie hudebního nástroje) a z tohoto pásma následně 

vygenerujeme vyšší harmonické frekvence, které nám dodají potřebou barvu. Podobný efekt se využívá 

také pro generování tzv. subharmonických frekvencí, především při tvorbě speciálních efektů. 

Speciálním případem harmonického enhanceru je 

tzv. „fuzz“ efekt, který přidává nepřiměřené množství 

harmonických frekvencí tak, aby se tvar signálu blížil 

tvaru čtverce (viz Obrázek 19), čímž dojde k výraznému 

charakteristickému zkreslení signálu.30 Tento efekt se 

využívá především u elektrických kytar pro vytvoření 

typického drsného charakteru.  

  

                                                   
30 Distortion (music). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2014-04-28]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Distortion_(music) 

Obrázek 18: Waves Auto-Tune (ukázka UI) 

Obrázek 19: Tvar signálu upraveného fuzz efektem 
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5.2. Úpravy v časové doméně 

 

Úpravy v časové doméně můžeme chápat jako manipulaci se zvukem v čase. Nejčastěji se jedná o 

jeho zpožďování. Tato manipulace se dá rozdělit do dvou skupin a to na: 

- Reverb (dozvuk) – doznívání zvuku v místnosti – neslyšíme pouze jeden odraz ale množství 

odrazů, které splývají do jednoho výsledného zvuku 

- Delay / echo (ozvěna) – základní podmínkou je zpoždění odrazu větší než 10 ms, abychom byli 

schopni jej odlišit od zdroje. (Mezi delay efekty můžeme také zařadit flanger, který se však 

chová velice specificky a dále o něm budu psát v samostatné sekci.) 

Zatím co simulace ozvěny je relativně jednoduchý proces, problematika simulace dozvuku je 

mnohem náročnější a podléhá většímu množství parametrů, čemuž odpovídá i větší pozornost výrobců 

věnována těmto zařízením. 

 

5.2.1. Reverb (dozvuk) 

 

Dozvuk je definován pomocí tzv. Sabinova vzorce (často označován jako RT60)31, který říká, že 

dozvuk, respektive dobu dozvuku, můžeme určit jako dobu (t), za kterou poklesne akustická hladina 

odraženého zvuku oproti původnímu o 60 dB32 (viz Obrázek 20). 

Z toho vyplývá, že pro existenci dozvuku je nutná přítomnost 

odrazivých ploch. Základními faktory pro intenzitu a charakter 

dozvuku jsou velikost místnosti a materiál, ze kterého jsou 

zhotoveny odrazivé plochy. V extrémním případě, kdy je celá 

místnost pokrytá 100% pohltivým materiálem, hovoříme 

o bezdozvukovém prostoru, který označujeme jako mrtvou 

komoru.  

První způsob tvorby dozvuku byl tzv. Chamber reverb (dozvuk v místnosti), který spočíval 

v umístění reproduktoru a mikrofonu v jedné místnosti. Při reprodukci se pak zvuk znovu zaznamenal 

spolu s dozvukem dané místnosti. Tento způsob však nebyl 

moc praktický vzhledem ke ztrátám na kvalitě. 

Nejrozšířenější způsoby tvorby dozvuku na analogových 

zařízeních byl tzv. Plate reverb (viz Obrázek 21) a Spring 

reverb (viz Obrázek 22). Oba dva využívaly soustavy 

akustického převodníku, rezonátoru (deska, pružina) a 

snímače. Převodník přivedl signál na desku (pružinu), čímž 

ji rozkmital a tyto kmity pak snímal připevněný snímač. 

                                                   
31 RT60 pochází z anglického Reverberation Time a 60 označuje pokles o 60 dB. 
32 KOLMER, Felix. Prostorová akustika, Vyd. 1. Praha: SNTL, 1980, str. 55. 

Obrázek 21: Plate reverb 

Obrázek 20: Graf RT60 
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Jelikož však měla deska i pružina určitou setrvačnost, kmitaly ještě chvíli po vybuzení signálu, což 

způsobovalo výsledný dozvuk.  

V současnosti se již tyto metody nevyužívají 

a setkáváme se tak pouze digitálními simulacemi. Tyto 

simulace jsou kvůli velkému množství odrazů a jejich 

vzájemným interakcím v reálných prostředích velice 

složitou záležitostí a jen málo z nich dokáže vytvořit 

skutečně věrohodný dozvuk. Během posledních deseti let se 

však rozšířil konvoluční způsob tvorby dozvuku, který 

využívá tzv. impulsní odezvy (Impulse Responses)33 

konkrétních prostor. Tato metoda je náročnější na výpočetní 

výkon, ovšem dovoluje simulovat dozvuk reálných prostor a 

panuje názor, že zní lépe než její algoritmický protějšek. 

I přes relativní komplexnost dozvukových procesorů, můžeme najít několik parametrů, které lze 

nalézt téměř u všech procesorů. Prvním z nich je doba dozvuku (reverb time), který udává, jak dlouho 

bude dozvuk znít. Druhým důležitým parametrem jsou tzv. Early reflections (první odrazy), v jejichž 

případě definujeme dobu jejich trvání a poměr vůči zbytku dozvuku. Tyto první odrazy jsou důležité 

především pro určení velikosti místnosti. U většiny procesorů je pak možno nastavit také základní 

ekvalizační úpravy pro změny charakteru dozvuku. 

 

5.2.2. Delay / echo (ozvěna) 

 

Delay či tzv. echo efekty fungují na principu zpoždění signálu a jeho následného přimíchání 

k původnímu zdroji. Masově se tyto úpravy začaly používat až s příchodem magnetofonu, který dal 

vzniknout tzv. „Tape delay“ efektu, jenž spočíval v přemazání magnetické pásky stejným záznamem, 

ovšem s určitým zpožděním, čímž na záznamu vznikla 

ozvěna. Vzdálenost, o kterou se lišil původní, a 

přepsaný signál určovala dobu ozvěny. Časem se 

vyvinuly systémy s více hlavami, které dovolovaly 

větší množství ozvěn, které se daly kombinovat 

v různých rytmech. 

V současnosti se využívají čistě digitální 

zpožďovací jednotky – ať hardwarové, či softwarové, 

které mimo jiné simulují již zmíněný Tape delay. 

                                                   
33 Impulse response (IR) – je reprezentace dozvuku dané místnosti. Získáme jej záznamem krátkých testovacích 

signálů (sinusový signál na různých frekvencích) v daném prostoru. (Např. v kostele umístíme do prostoru 
reprobednu a sadu mikrofonů, které snímají testovací signály z reprobedny.) Takto zaznamenaný signál poté 

porovnáme se zdrojovým signálem, a rozdílová složka tvoří dozvuk dané místnosti, který můžeme aplikovat na 

libovolný zvuk. 

Obrázek 22: Spring reverb 

Obrázek 23: Tape delay 



30 

 

Většinou se však jedná o různé varianty kombinující delay, dozvuk, úpravu stereo obrazu či další 

manipulaci s původním zvukem. 

Základní parametry delay efektů jsou doba zpoždění, poměr hlasitosti vůči originálnímu zvuku a 

tzv. feedback (zpětná vazba), který vrací výsledný signál zpět před zpožďovací jednotku a znovu jej 

zpracovává. 

 

5.2.3. Flanger 

 

Flanger je speciálním případem delay efektu, který 

však nevnímáme jako ozvěnu, nýbrž jako modulaci. 

K originálnímu signálu přidáváme signál se zpožděním 

cca. 5 – 25 ms. Doba zpoždění se však pomocí LFO 

obvodu34 průběžně mění v čase, což způsobuje, že při 

poslechu výsledného zvuku máme pocit, velice „hutného 

fázování“. Tento efekt byl objeven víceméně náhodou, 

když se přehrával zvuk na dvou magnetofonech a jeden 

se se trochu zpomaloval, dostavil se přesně tento efekt. 

Následně se však stal velice populární především u kytaristů.  

 

5.3. Úpravy v dynamické doméně 

 

Základem úprav v dynamické doméně je manipulace se změnou dynamiky signálu. Dynamiku 

zvukového signálu chápeme jako rozsah nejhlasitějšího a nejtiššího místa konkrétní nahrávky nebo 

daného časového úseku. V extrémním případě se může dynamika zvukového signálu rovnat dynamice 

záznamového média. V současné době je trendem dynamiku uměle snižovat, za účelem dosažení co 

největší subjektivně vnímané hlasitosti (tzv. Loudness War).35 Pro manipulaci s dynamikou signálu 

existují dvě základní formy úprav: 

- Kompresor (v extrémní formě Limiter) - snižuje dynamiku nahrávky zeslabením 

nejhlasitějších zvuků a zesílením těch nejslabších 

- Expander (v extrémní formě Gate) - zvyšuje dynamiku nahrávky zeslabením nejslabších 

zvuků 

 

                                                   
34 LFO - Low Frequency Oscilator – Nízkofrekvenční oscilátor 
35 Loudness War – fenomén, který se vyskytuje především v hudebním světě, jenž vznikl s příchodem digitálního 

zpracování zvuku. S tím jak se rozvíjely možnosti komprese a limitace signálu, vznikla tendence vytvářet nahrávky 

co nejhlasitěji na úkor snížené dynamiky. 

Obrázek 24: Nákres obvodu pro flanger efekt 
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5.3.1. Kompresor a expandér 

 

Princip fungování kompresoru a expandéru je v zásadě stejný, jedná se pouze o opačný proces jedné 

úpravy. Oba dva efekty mají dva základní parametry, které určují, jak bude zařízení pracovat: 

- Treshold (hraniční práh) – udává úroveň hlasitosti od které je signál komprimován či 

expandován 

- Ratio (poměr) – udává poměr v jakém je signál komprimován či expandován 

Na Obrázku 21 můžeme uživatelské rozhraní kompresoru Waves C1. Jeho základem je graf, na 

jehož x-ové ose je vstupní hlasitost v dB a na y-ové ose je výstupní hlasitost v dB. Vlevo vedle grafu je 

množství parametrů, mezi kterými lze najít již 

zmíněné Ratio a Treshold. Jak lze z grafu vidět, 

od hranice tresholdu je křivka mírně zahnutá. 

Míru zahnutí udává právě parametr ratio. Za 

předpokladu, že máme ratio 2:1 a Treshold 

nastavený na -18 dB, každá zvuk, jenž přesáhne, 

tuto hranici bude nad touto hranicí 

komprimován právě tímto poměrem. Např. zvuk 

o hlasitosti – 6 dBFS tak bude zkomprimován na 

hlasitost -12 dBFS. Expandér funguje přesně 

naopak, kdy jsou ovlivňovány frekvence pod 

nastaveným prahem a jsou v daném poměru 

zeslabovány.  

Základní princip fungování kompresoru spočívá v rozdělení vstupního signálu do dvou cest, přičemž 

v jedné z nich je detektor, který na základě napětí upravuje výstupní úroveň zesilovače v druhé cestě. 

Podle typu detektoru můžeme kompresory dělit do několika skupin, které se liší především jejich 

rychlostí a účinností s jakou dokáží signál komprimovat. Nejrozšířenější z nich jsou: 

- VCA (Voltage Controller Amplifiers) 

- Opto Isolators 

- FET 

- Digitální  

 

5.3.2. Limiter a gate 

 

Limiter a Gate jsou ve své základní podstatě kompresory a expandéry s pevně nastaveným poměrem 

komprese 1 : ∞. Díky tomu fungují jako hraniční body, přes které neprojde žádný signál. V případě 

limiteru jsou všechny zvuky nad úrovní nastaveného tresholdu ztlumeny na jeho úroveň a v případě gate 

jsou všechny zvuky pod úrovní tresholdu vypuštěny. Byť se teoreticky jedná o stejný princip jako u 

kompresoru, využívá se pro limiter většinou separátní efektová jednotka (software), především kvůli 

Obrázek 25: Kompresor Waves C1 
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jeho odlišnému způsobu použití. Zatím co kompresory jsou většinou využívány k lehké úpravě 

dynamiky jednotlivých elementů výsledné nahrávky, limiter je nejčastěji používán jako globální nástroj, 

kterým je upravována nahrávka jako celek. V současné digitální postprodukci se limiter stal jedním 

z velmi důležitých nástrojů, jelikož v digitálním záznamu nelze překročit hranici 0 dBFS z důvodu 

rozpadu signálu. V případě, že však již na vstupu zařadíme limiter, dokážeme tomuto rozpadu zabránit 

a zvuk tak alespoň částečně zachránit. 

 

5.4. Ostatní úpravy 

 

Mimo výše zmíněné základní úpravy existuje také množství úprav, které vzniká jejich kombinací, 

anebo je nelze zařadit do žádné ze zmíněných skupin. Pro úplnost uvádím ty nejčastěji používané s jejich 

základním popisem. 

 

5.4.1. Phaser, Chorus 

 

Jedná se o druh úprav, které v sobě kombinují změny 

v časové a frekvenční doméně. Základním principem je, 

podobně jako u flangeru, kombinace původního signálu se 

signálem zpožděným, přičemž hlavní rozdíl jednotlivých 

úprav spočívá v době zpoždění a dodatečného zpracování 

signálů. Phaser funguje velice podobně jako flanger, avšak 

zpoždění není tak výrazné a zařazuje do efektové jednotky 

několik filtrů, takže se k původnímu zvuku přimíchává 

pouze určitá část frekvenčního spektra zvuku, což má za 

následek jemnější, ovšem slyšitelnější fázové změny. 

Chorus, oproti flangeru a phaseru, přidává signál s větším zpožděním vůči původnímu a zároveň jej 

pomocí pitch-shiftingu lehce transponuje. V kombinací se stereo efektem, tak vzniká pocit sborového 

zvuku (od něhož byl ostatně i odvozen název tohoto efektu). Jak chorus tak phaser fungují nejlépe ve 

stereo nahrávkách, kde jsme schopni fázové posuny mnohem lépe registrovat. 

 

5.4.2. Overdrive, Distortion 

 

Overdrive a distortion jsou dvě úpravy, které jsou často zaměňovány, či považovány za jednu a 

tu samou. Z technického pohledu je overdrive přebuzení signálu, jehož důsledkem vzniká zkreslení 

(distortion). Z pohledu efektových procesorů se v obou případech jedná o efekty, které signál přebudí a 

dle uspořádání obvodů dochází k jeho zkreslení. (V digitálním světě není toto přebuzení možné a tyto 

Obrázek 26: Nákres obvodu pro phaser efekt 
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efekty jsou tak tvořeny výhradně simulacemi analogových zkreslení.) Overdrive efekty jsou považovány 

za jemnější, jejichž zkreslení zvuk pouze lehce „nakřápne“, na rozdíl od distortion efektů, které vytváří 

charakteristický zvuk tvrdých elektrických kytar a výsledek již nemá se zdrojovým zvukem téměř nic 

společného. 

 

5.4.3. Tremolo, Panner 

 

Tremolo a panner efekty jsou velice primitivní efekty, které v manipulují buďto s amplitudou signálu 

(tremolo), anebo umístěním ve stereo obraze (panner). Obě dvě úpravy jsou, podobně jako flanger či 

phaser řízeny LFO obvodem, jehož frekvence udává délku periody změny konkrétní veličiny. Tím 

vzniká efekt přelévání zvuku z jedné strany na druhou (panner), a nebo efekt kolísání hlasitosti 

(tremolo). 
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Závěr 
 

V této práci jsem se věnoval zmapování současných i historických možností zpracování akustických 

signálů. V textu jsem se zaměřil jednak na obecné vlastnosti signál a jejich dělení, ale také na 

problematiku hudebních nástrojů a jejich zvukových charakteristik dle jednotlivých skupin. Nosným 

pilířem práce jsou pak kapitoly o záznamu a editaci zvukového signálu, ve kterých jsem se detailně 

věnoval současným možnostem zpracování v digitálním světě a porovnával je s analogovými postupy. 

Jelikož se jedná o velice rozsáhlou oblast, byl jsem často nucen volit mezi hloubkou probíraných 

témat a jejich množstvím. Ve výsledku si myslím, že je tento poměr vyvážený, ovšem téměř všechny 

kapitoly (především však poslední dvě) by mohly být dále detailněji zkoumány v případné diplomové 

práci.  

Využití této práce bude především ve výuce, jednak pro studenty VŠB, kteří by se touto 

problematikou chtěli detailněji zabývat, jako určitá forma průvodce, ale také pro studenty FAMU, kteří 

mohou tuto práci využít jako studijní oporu pro studium předmětů spjatých s tématikou záznamu a 

zpracování zvuku. 
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