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ABSTRAKT 

Hlavním cílem diplomové práce je seznámení s bezdrátovými mikrofonními systémy, způ-

sobu přenosu signálu a současně jejich aplikací v hrané a dokumentární tvorbě. Jedna 

z kapitol je věnována historii, vzniku a způsobu používání bezdrátových mikrofonních 

systémů. V této práci jsou vysvětleny pojmy jako modulace, frekvenční přenosové spek-

trum, diverzitní příjem signálu a další. V praktické části se pozornost ubírá k aplikaci bez-

drátových mikrofonních systémů v praxi, především v dokumentární a hrané tvorbě. Práce 

slouží jako komplexní náhled do problematiky bezdrátového přenosu, ale zároveň se zamě-

řením na konkrétní způsoby používání. 

Klíčová slova: bezdrátový přenos, přijímač, vysílač, modulace 

 

 

 

ABSTRACT 

The main goal of this diploma thesis is to apprise with wireless microphone systems, trans-

fer method and it’s usage in the documentary and feature films. One of the chapters is de-

dicated to history, origin and the usage of wireless microphone systems. There are terms 

such as modulation, frequency band, diversity reception and others. In the practical part 

there is attention on wireless microphone systems in practice, especially in documentary 

and feature films. The work serves as a comprehensive insight into wireless transmission 

but also focusing on the particular use. 

Keywords:  wireless transmission, receiver, transmitter, modulation
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ÚVOD 

V diplomové práci se snažím vysvětlit jednotlivé specifika a způsoby přenosu bezdráto-

vého mikrofonního signálu. Zabývám se zde také jednotlivými částmi přenosového řetěz-

ce, které jsou důležité pro samotný přenos. Bezdrátová technologie je v současné době 

velice oblíbeným a stále se rozvíjejícím průmyslem. Využívá se v mnoha různých aplikací 

od divadel po televizní a sportovní přenosy až k filmové tvorbě. V mnoha případech 

usnadní vzdálený přenos signálu, který by pomocí kabelu byl velice obtížný. Teoretická 

část je zaměřena na technologii přenosu signálu od vysílače k přijímači. Zabývám se zde 

vysvětlením diverzitního a nediverzitního příjmu signálu, který je rozhodující pro kvalitní 

a spolehlivý přenos. Dále jsou zde rozebrány různé typy antén a příslušenství.  

V dané cestě figuruje několik hlavních činitelů, které udávají samotnou kvalitu přenesené-

ho signálu, a bezdrátový přenos funguje za určitých podmínek, které musejí být dodrženy a 

respektovány. Praktická část obsahuje především zkušenosti a postřehy z praxe, které jsou 

cenné pro budoucí povolání jak mistra zvuku, tak asistenta zvuku. Je důležité znát jednot-

livá zařízení a jejich možnosti před samotným používáním a aplikací v praxi.  

Snažil jsem se dané téma pojmout tak, aby bylo srozumitelné a pochopitelné. Pokusil jsem 

se samotné principy nejdříve pochopit a zároveň je popsat, aby bylo jasné, jakým způso-

bem dané věci fungují. V některých případech bylo obtížné najít potřebné informace k da-

nému problému, jelikož většina zdrojů je cizojazyčných a neobsahují dostatečný počet in-

formací. S rostoucí oblibou bezdrátové technologie je dobré znát principy, na kterých bez-

drátový přenos pracuje.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 HISTORIE BEZDRÁTOVÝCH MIKROFONNÍCH SYSTÉMŮ 

V současné době způsob, bez kterého se stěží obejde nejeden hraný film, televizní seriál, 

dokumentární snímek či živé hudební vystoupení. Řeč je o bezdrátovém přenosu signálu, 

konkrétně tedy o mikrofonním. Doba, kdy se filmové scény snímaly pouze jedním mikro-

fonem na šibenici či otočném rameni pohybujícím se přímo nad horním rámem obrazu, je 

dnes pryč. Čím dál tím více se využívají způsoby bezdrátového přenosu. Ten s sebou nese 

několik výhod, ostatně jako každá technologická vymoženost, i nevýhod. Je několik fakto-

rů, které ovlivňují samotný přenos. Ovšem do současné podoby přijímačů, vysílačů a cel-

kové kvality přenosu vedla dlouhá cesta. 

1.1 Vynálezci a vývojáři 

K vynálezu bezdrátového mikrofonu se hlásí hned několik jedinců a společností, které jsou 

přesvědčeny, že jejich vynález byl mezi prvními. Přibližně roku 1945 vyšel v časopisech 

Popular Science a Popular Mechanics článek, ve kterém se nacházelo schéma pro vytvoře-

ní bezdrátového mikrofonu, který byl schopen přenášet hlas do rádia v jeho blízkosti. Při-

bližně kolem tohoto roku se začala psát historie bezdrátového mikrofonu.1 

Jako průkopníkem a vynálezcem je označován Reg Moores, který svůj prototyp bezdráto-

vého mikrofonu sestrojil roku 1947. Jelikož byl Reg krasobruslařem, rozhodl se jeho vyná-

lez vyzkoušet na ledě, a to při vystoupení Aladdin on Ice roku 1949 na Brihtonském spor-

tovním stadionu. Připevnil vysílač bruslaři na oblečení, který se mohl volně pohybovat a u 

toho zpívat. Vynález jako takový fungoval, ale producenti lední show se rozhodli, že bude 

lepší, když najmou zpěváky, kteří budou zpívat ze zákulisí a bruslaři se budou moci sou-

středit na samotné bruslení. Reg Moores si svůj vynález nikdy nepatentoval, a to z důvodu 

ilegálního využívání rádiové frekvence, konkrétně 76 MHz. Roku 1972 Reg věnoval svůj 

vynález do Muzea vědy v Londýně.2 

 

                                                

 

1 The History of Microphone. BolyMic [online]. 2010 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: 

http://bolymic.com/supportshow.asp?ID=111 
2 The History of Microphone. BolyMic [online]. 2010 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: 

http://bolymic.com/supportshow.asp?ID=111 
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Obrázek 1 – Pravděpodobně první bezdrátový mikrofon vyrobený Reg Mooresem roku 

1947 

Další, kdo se pokoušel o aplikování bezdrátového mikrofonu do praxe byl Herbert Mac 

McClelland (McClelland Sound in Wichita), který svůj vynález vyzkoušel při basebalovém 

zápase vysílaném NBC, kdy svůj vynález nechal nosit rozhodčího zápasu. Shure Brothers 

také vynalezli svůj vlastní bezdrátový mikrofon roku 1953, který se jmenoval Vagabond. 

Tento systém umožnoval vzdálení se od přijímače pouhých 4.6m. Dnes už velice známá 

firma Sennheiser (v té době Lab W) vynalezla svůj systém roku 1957. Distribuován byl 

přes značku Telefunken a jeho název byl Mikroport. Mikroport byl kapesní vysílač, a jeho 

součástí byl dynamický mikrofon s ledvinovou charakteristikou. Pracoval na frekvenci 37 

MHz s dosahem až 91m.3 

S vynálezem Raymonda A. Litke se objevil pojem klopový mikrofon, který je označován 

jako první bezdrátový mikrofon, který byl i zároveň zaznamenán. Litkeho vynález byl pře-

                                                

 

3 The History of Microphone. BolyMic [online]. 2010 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: 

http://bolymic.com/supportshow.asp?ID=111 
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devším určen pro televize, rádia a pro výuku v posluchárnách. Byl dostupný jak ve verzi 

handheld, tak ve verzi lavalier. Vysílač byl velikosti cigaretové krabičky a vážil kolem 

200g. Roku 1964 byl jeho vynález patentován. FCC (Federal Communications Commissi-

on) přidělila Litkemu 12 frekvencí z tehdejšího televizního pásma.4 

Jako první vynález použitý při hraném filmu byl od společnosti Beyerdynamic. Vynalezl 

ho Hung C. Lin a jmenoval se Transistophone. Byl použit při natáčení filmu My Fair La-

dy z roku 1964 a herec Rex Harrison byl první, kdo byl přes tento vynález zaznamenán.5 

Největším problémem byla především zvuková kvalita zařízení, která nedosahovala po-

třebných výsledků (další z problémů byla přenosová vzdálenost). Velký krok vpřed nastal 

roku 1976, a to s vynálezem společnosti Nady Systems. Konkrétně se jednalo o způsob 

zvaný companding, který pomocí komprese  snížil dynamický rozsah signálu ještě předtím, 

než byl vysílán a následně přijímán přijímačem.6 

1.2 Přenosové pásmo 

Vše se odvíjí od faktu, že na dané frekvenci pracuje pouze jeden přístroj (TV, bezdrátový 

vysílač, rádio apod.). Pokud tomu tak není, dostávají se přístroje do kolize, která se nazývá 

interference. Elektromagnetická komunikace funguje přibližně od začátku 20. století (AM 

Radio) a sloužila z počátku především pro komunikací lodí na moři mezi sebou a nebo 

s pevninou. S příchodem tzv. radioamatérů ale nastal problém s interferencí mezi jednotli-

vými frekvencemi. Americká vláda proto vydala několik opatření, které vymezovaly volně 

použitelná a zakázaná pásma. Vznikla proto organizace s názvem Federal Radio Commis-

sion, kterou známe pod dnešním názvem FCC7. Když se roku 1930 spustilo televizní vysí-

lání, FCC vymezila pásmo okolo 700 MHz právě pro televizní stanice. V okolí tohoto 

                                                

 

4 The History of Microphone. BolyMic [online]. 2010 [cit. 2016-12-29]. Dostupné z: 

http://bolymic.com/supportshow.asp?ID=111 
5 The History of Microphone. BolyMic [online]. 2010 [cit. 2016-12-29]. Dostupné z: 

http://bolymic.com/supportshow.asp?ID=111 
6 The Evolution of the Wireless Microphone. Full Sail University [online]. 2013 [cit. 2016-

12-30]. Dostupné z: http://www.fullsailblog.com/the-evolution-of-the-wireless-microphone 
7  FCC neboli Federal Communications Commission je organizace, která se stará o veškeré 

televizní, radiové a satelitní komunikace ve všech 50 státech Spojených států Amerických. 
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pásma se nacházeli tzv. white spaces
8, které pro svůj přenos využívaly bezdrátové mikro-

fony. Jelikož se televize a bezdrátové mikrofony v té době stále vyvíjely, nebyl zde pro-

blém s interferencí a především bezdrátové mikrofony operovali na velmi malém rozsahu. 

S příchodem digitálního televizního vysílání ale nastalo hned několik problémů. Televizní 

vysílání nadále nepotřebovalo tyto white spaces a proto se americká vláda rozhodla, že dá 

tyto pásma do dražby, která následně koupila firma Verizon a AT&T a bezdrátovým mi-

krofonům, operujícím v tomto pásmu, bylo jejich používání zakázáno. To způsobilo, že 

instituce ale i soukromníci, používající tyto bezdrátové mikrofony, museli své přístroje 

vyměnit za nové, operující v legálním frekvenčním pásmu.9  

1.3 Důvody zavedení a používání 

Bezdrátové mikrofony se s postupem času stávaly oblíbenějšími, a to především z několika 

hlavních důvodů: 

• volnost pohybu snímané osoby 

• esteticky přívětivé (především kapesní vysílač a klopový nebo náhlavní mi-

krofon) 

• možnost zvukového přenosu i v těžko dostupných místech (nereálné nebo 

obtížné kabelové vedení signálu) 

Své uplatnění našly především při sportovních přenosech, v divadelní, televizní a filmové 

tvorbě. Například při televizních show měl moderátor volné ruce, mohl se volně pohybovat 

a zároveň pročítat mezi svými poznámkami. Tudíž se mohl plně soustředit na svou práci. 

                                                

 

8 Prázdná místa ve frekvenčním pásmu, která byla vymezena pro určitou jistotu, že 

televizní stanice nepřijde do interference s jinou stanicí. 
9 A (Somewhat) Brief History of Spectrum and Wireless Microphones. Future of Music 

Coalition[online]. 2010 [cit. 2016-12-30]. Dostupné z: 

https://futureofmusic.org/blog/2010/04/14/mic-check-somewhat-brief-history-spectrum-

and-wireless-microphones 
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2 BEZDRÁTOVÝ MIKROFONNÍ SYSTÉM 

,,Bezdrátový mikrofonní systém se skládá z mikrofonu připojeného k miniaturnímu radio-

vému vysílači a přijímače, který je schopen přijímat tento signál.“
10 Součástí přenosové 

cesty je ale několik faktorů, které mají vliv na výslednou kvalitu a přenos signálu. Bezdrá-

tové mikrofonní systémy se v dnešní době využívají ve většině situací a svoji současnou 

kvalitou a zpracováním plně nahrazují přenos pomocí signálových kabelů. V některých 

situacích je samozřejmě kvalita a hlavně spolehlivost kabelového zapojení nepřekonatelná. 

Aby celý tento proces bezdrátového přenosu mohl fungovat, je zapotřebí několika hlavních 

částí přenosové soustavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Bezdrátový mikrofonní systém Lectrosonics s kapesním vysílačem SMV, při-

jímačem UCR411 a klopovým mikrofonem. 

 

                                                

 

10 BROWN, Jim. WIRELESS MICROPHONES AND THE AUDIO 

PROFESSIONAL [online]. 2005 [cit. 2017-01-02]. Dostupné z: 

http://audiosystemsgroup.com/wireless.pdf 
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2.2 Vysílač 

Vysílač je jednou ze součástí bezdrátového přenosu. Jeho hlavní úloha je zpracovat elek-

tro-akustický signál přicházející z mikrofonu, pomocí frekvenční modulace dále upravit a 

následně skrze anténu vysílat. Všechny současné vysílače disponují funkcí ladění daných 

přenosových frekvencí, nastavením vstupní citlivosti, u většiny také možností regulace 

vysílacího výkonu. Tyto základní funkce jsou nezbytné pro kvalitní přenos. Vysílače by se 

dali rozdělit na 3 hlavní typy, dle jejich konstrukce a zpracování: 

• Handheld19 

• Bodypack20 

• Plug-on21 

2.2.1 Handheld 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 – Sennheiser SL Handheld DW 

Klasický handheld mikrofon se skládá ze dvou částí, a to mikrofonu a vysílače. Ve většině 

případů je mikrofonní kapsle šroubovací (zároveň výměnná) na část, ve které se nachází 

vysílač. Tento typ mikrofonů se používá především při live aplikacích, konferencích a také 

při televizních reportážích (ve filmové praxi nemá uplatnění). Hlavní výhodou je kompakt-

ní velikost. Jako napájecí prvek se ve většině případů využívá 2 baterie typu AA. Jako an-

                                                

 

19 Handheld mikrofon je tvz. mikrofon do ruky 
20 Vysílač určený pro připnutí za opasek či do kapsy 
21 Vysílač, který se připojuje pomocí zabudovanému XLR konektoru k mikrofonu 
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2.3.3 Plně diverzitní 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 – Dvoukanálový True Diversity přijímač WisyCom MCR42S 

 

Tento způsob příjmu signálu využívají profesionální přijímače a hodí se pro ty nejnároč-

nější aplikace. Princip je podobný jako u diverzitního příjmu signálu, s tou změnou, že 

plně diverzitní systémy využívají dva přijímací moduly, které pracují nezávisle na sobě. 

Každý přijímač demoduluje příchozí signál, kdy následně přepínací modul analyzuje kvali-

tu a sílu signálu a v závislosti na tom, využívá signál přicházející z jedné či druhé antény. 

Hlavní výhodou tohoto systému je vyhodnocování a přepínání z jednoho na druhý přijíma-

cí modul bez jakýchkoliv slyšitelných artefaktů a to v reálném čase, kdežto diverzitní sys-

tém pracující s jedním přijímacím modulem tzv. slepě přepne z jedné antény (pokud je zde 

slabý signál) na druhou, bez ohledu na to, zda je signál na druhé anténě silnější. To může 

mít za následek větší pravděpodobnost výpadků signálu.33 

 

 

 

                                                

 

33 What is the concept of "true diversity reception" in wireless micro-
phones? Sweetwater [online]. 2012 [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: 
https://www.sweetwater.com/forums/showthread.php?30440-What-is-the-concept-of-quot-
true-diversity-reception-quot-in-wireless-microphones 
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2.3.4 Síťové 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 – Přední panel přijímače Sennheiser EW 100 G3 

Síťové přijímače se používají ve většině případů tam, kde není nutné být flexibilní a je 

přístup k napájení ze sítě. Proto se tyto přijímače využívají především při live aplikacích, 

nebo při stálejších instalacích, jako jsou například televizní pořady. Ve většině případů 

jsou tyto přijímače plně diverzitní a pro příjem signálů se u těchto systémů využívají aktiv-

ní anténní rozbočovače, které distribuují signál z obou antén až do několika přijímačů. Vý-

hodou tohoto typu přijímače je snadná orientace v daných pořadích přijímačů a jejich 

označení. Nevýhodou je nutnost napájení ze sítě, která dělá tento systém pro filmové účely 

ve většině případu nepoužitelným. 

Konstrukce síťového přijímače je ve většině případů podobná. Důležitým aspektem je pří-

tomnost displeje, dle kterého je operující osoba schopna určit několik základních funkcí. 

Mezi nejdůležitější se řadí nastavení přenosové frekvence, které se dá přeladit velice jemně 

pomocí manuálního nastavení a nebo se dají využít přednastavené jednotlivé banky. Samo-

zřejmostí je vytvoření si vlastní banky, kdy je možné velice rychle přepínat mezi uživatel-

sky nastavenými frekvencemi. Další důležitou funkcí (né všechny přijímače mají tuto 

funkci) je kontrola stavu baterie ve vysílači, která zajistí hladký průběh dané akce či pořa-

du. Operující osoba je schopna velice dobře odhadnout, zda je nutné baterie ve vysílači  

vyměnit. Jedna z dalších funkcí je úroveň RF signálu, která je většinou značena stupnící 

čísel, které udávají sílu přijímaného signálu. Tímto způsobem je možné zjistit, zda vzdále-

nost vysílače od přijímače je v dostatečném dosahu a nedochází zde úbytku signálu. Jako 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 31 

 

jedna z posledních informací je hodnota AF36, dle které je možné kontrolovat správnou 

intenzitu přijímaného audio signálu.  

 

 

 

 

 

Obrázek 22 – Zadní panel přijímače Sennheiser EW 100 G3 

 

Na zadní straně přijímače najdeme několik konektorů, které jsou důležité pro samotný 

chod přijímače. Jedním z nejdůležitějších, bez kterých se  žádný přijímač neobejde, je ko-

nektor typu BNC, který slouží pro zapojení antény. U diverzitních systémů jsou zde konek-

tory 2, pro připojení antén pod označením A a B. Pro výstup audio signálu z přijímače se 

v profesionální praxi využívají konektory se symetrickým výstupem typu XLR/M37 nebo 

nesymetrickým, ve většině případů, konektorem JACK 6,3mm. Jako poslední konektor je 

napájecí, který napájí přijímač a zajišťuje jeho funkčnost.  

2.3.5 Bateriové 

Bateriové, nebo také přenosné přijímače jsou takové, které ke svému chodu využívají na-

pájení z baterií. Tyto bateriové přijímače se využívají především ve filmové a dokumentár-

ní tvorbě. Bateriové napájení umožňuje volné pohybování se bez nutnosti přívodu elektric-

ké energie ze sítě. Jejich výhodou je také nízká hmotnost a kompaktní rozměry. Pohodlně 

se tyto přijímače vejdou do zvukařské brašny. Přijímače většinou využívají plně diverzitní-

ho příjmu signálu, ale je možné setkat se i s levnějšími diverzitními systémy. Většina pro-

fesionálních přijímačů se vyrábí jako dvoukanálový systém, který zajištuje úsporu místa a 

hmotnosti. 

                                                

 

36 Audio Frequency – hodnota, která udává intenzitu vstupního audio signálu 
37 Konektoru XLR typu M(male/samec) 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 – Plně diverzitní přijímač Lectrosonics LR 

U bateriových přijímačů se nachází totožné funkce jako u síťových, mohou se lišit napří-

klad jednotlivými výrobci. Pro výstup audio signálu se ve většině případů využívá konek-

tor typu TA338. Novější systémy umožňují analýzu přenosového pásma v dané lokalitě, 

čímž mohou pomoci při vyhledávání vhodné přenosové frekvence. Nevýhodou některých 

bateriových přijímačů je fakt, že není možné jejich napojení na externí antény.  

2.3.5.1 Multicoupler  

Multicoupler je zařízení, které umožňuje připojení externích antén k určitým typům pře-

nosných přijímačů a zároveň distribuci audio signálu a napájení. Funguje na způsobu ak-

tivního rozbočení anténního signálu, kdy je možné zapojit až několik přijímačů na společ-

ný anténní signál. Další výhodou tohoto systému je společné napájení pro všechny přijíma-

cí jednotky, které je možné napájet z externího zdroje nebo baterie. Přijímač musí být na 

tento typ zapojení uzpůsoben a každý výrobce má svůj systém, který používá. 

 

                                                

 

38 Konektor typu XLR v menším provedení 
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Obrázek 24 – Multicoupler Lectrosonics Octopack 

Octopack od americké firmy Lectrosonics je možné rozšířit až na 8 kanálů. Octopack je 

možné využít s přijímači série SRa (i jinými typy různých značek), které se připojují po-

mocí 25pinového konektoru (SRDB25) na spodní straně přijímače, který se do jednotlivé-

ho slotu zasune. Přes tento konektor je přijímač napájen a zároveň vede audio signál na 

daný výstup. Anténní signál je distribuován pomocí jednotlivých koaxiálních kabelů. Na 

přední straně je vstup pro externí antény, které je také možné i napájet (aktivní antény).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25 – 25pinový konektor SRDB 25 pro přijímače Lectrosonics řady SR 
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2.3.6 Digitální systémy 

S technologickým vývojem a digitalizováním se vyvinul nový způsob bezdrátového přeno-

su, který využívá digitálních prvků. Digitální systémy se snaží využívat výhod digitalizace 

a tím zvyšovat efektivitu práce a kvalitu přenášeného signálu. Mezi hlavní výrobce digitál-

ních systému patří Sennheiser, Shure, Lectrosonics, Mipro a Zaxcom.  

 

Obrázek 26 – Analogový vs. digitální přenos signálu 

 

Digitální systémy se od analogových odlišují způsobem přenosu signálu. Analogový pře-

nos je zajištěn pomocí přenosových vln skrze spektrum v daném pásmu. Oproti tomu digi-
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kdy následně vzniká rozdílový signál. Rozdílový signál je dále vyveden na výstup vysílače 

a dále přenášen pomocí FM modulace. Pro docílení většího odstupu signálu od šumu je 

před vysíláním použit compander, který ale není aplikován přímo na zvukovou informaci, 

tudíž neovlivňuje kvalitu přenášeného signálu. DSP přijímače fungují na stejném algoritmu 

jako vysílač, kdy je rozdílový signál přiveden do procesoru, který následně obnoví zpět 

digitální audio stream. Poté je tento 24-bitový digitální audio stream převeden zpět na ana-

logový signál a vyveden na výstup přijímače. Celková latence tohoto systému je přibližně 

3,2ms.42 

2.3.6.2 Pure Digital 

Pure digital je označení pro plně digitální způsob přenosu. Existují systémy, které operují 

v klasickém televizním pásmu (470-860MHz) a nebo vysokofrekvenční systémy v pásmu 

2.4 GHz. Digitální přenos sebou nese několik výhod, ale i úskalí, se kterými je třeba počí-

tat. Mezi hlavní výhody systémů, které operují v klasickém televizním pásmu je fakt, že 

zabírají mnohem menší spektrum oproti analogovým systémům. Což znamená, že šířka 

pásma, kterou zabírají při přenosu je mnohem užší, tím pádem je možné využít až několik 

systémů v úzkém frekvenčním pásmu. Nevýhodou digitálních systémů operujících 

v pásmu 2.4GHz je rušení, které způsobují především WiFi sítě, Bluetooth přenos a další. 

Proto je velice složité využívat více jak 10 separátních kanálu naráz. Pure digital systémy 

využívají pro přenos informace digitální modulaci, která vytváří radiofrekvenční vlnu, kte-

rá má omezené hodnoty. Zjednodušeně by se dalo mluvit o 1 a 0.43 

 

 

                                                

 

42 Digital Hybrid Wireless. Lectrosonics [online]. [cit. 2017-01-12]. Dostupné z: 
http://www.lectrosonics.com/Support/Wireless/digital-hybrid-wireless.html 
43 The Case for Digital Wireless Microphones. Sonicscoop [online]. [cit. 2017-01-13]. 
Dostupné z: http://www.sonicscoop.com/2015/04/01/the-case-for-digital-wireless-
microphones/?singlepage=1 
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Obecně ale platí, že pro nejlepší a bezproblémový příjem signálu je zapotřebí, aby anténa 

vysílače a přijímače byla ve stejné poloze, tedy vertikální nebo horizontální. Při změně 

polohy jedné z nich hrozí úbytek signálu a následné drop-outy. To může nastat v situacích, 

kdy daná osoba nosí bodypack vysílač a v určité herecké akci si např. lehne. Nastane situa-

ce, kdy se anténa vysílače dostane z vertikální polohy ve stoje do horizontální polohy 

v leže. Pokud je tedy anténa přijímače v opačné poloze, může dojít k již zmíněným úbyt-

kům na signálu. Tomuto jevu se dá předejít natočením jedné antény do vertikální a druhé 

do horizontální polohy. V tomto případě je ale nevýhodou omezení diverzitního příjmu 

signálu z důvodu vzájemně rozdílné polohy antén. 

Aby se těmto situacím předešlo, je možné využít kruhově polarizované antény. Kruhově 

polarizovaná anténa přijímá vlny polarizované ve všech směrech a tím zvyšuje jistotu pří-

jmu signálu. 

 

Obrázek 29 – Kruhová polarizace 

2.3.7.1 Všesměrové 

Všesměrové antény jsou specifické příjmem signálu ze všech směrů, a jsou většinou sou-

částí přijímače. Využívají velikosti ¼ nebo ½ délky vlny. Antény s velikostí ¼ jsou přede-

vším součástí přijímačů a nehodí se pro jiné umístění než přímo na přijímači. ½ antény je 
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Obrázek 31 – RF Venue Spotlight anténa 

2.3.7.2 Směrové 

Směrové antény jsou především určeny jako přenosné, k umístění do prostoru a na větší 

vzdálenosti. Jejich hlavní výhodou je způsob příjmu signálu z daného směru, který je při-

bližně o 10dB silnější než u všesměrových antén. Zároveň vynikají potlačením interferencí 

přicházejících mimo směr a to až o 30dB. Antény by měly být umístěny mezi sebou v op-

timální vzdálenosti 1 celou délku vlny. Tímto rozmístěním se dá nejvíce využít potenciálu 

diverzitního příjmu. Směrové antény se dají rozdělit do několika skupin podle jejich typu 

konstrukce, z nich nejpoužívanější jsou tyto 2:48 

• LPDA (Log Periodic Dipole Array)  

• Yagi 

LPDA antény operují ve velmi širokém frekvenčním pásmu, tudíž je možné pracovat s 

nimi např. v celém UHF spektru bez nutnosti jejich výměny. Jejich hlavní nevýhodou je 

ale slabší zisk signálu a tím možné radiofrekvenční rušení. Jejich konstrukcí je zaručen 

                                                

 

48 SIGISMONDI, Gino a Crispin TAPIA. Wireless systems guide - Antenna setup [online]. 
2016 [cit. 2017-01-13]. Dostupné z: http://cdn.shure.com/publication/upload/396/wireless-
systems-guide-for-antenna-setup-english.pdf 
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příjem signálu na vysoké škále různých frekvencí, a to z důvodu různé délky jednotlivých 

elementů antény. Nejkratší část na přední straně antény je přímo úměrná nejvyšší možné 

frekvenci, kterou je schopna anténa přijmout, a naopak.49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 – Anténa typu LPDA  

Oproti tomu yagi anténa pracuje ve velmi úzkém frekvenčním pásmu a disponuje vysokým 

ziskem. Jako výhodou práce v úzkém frekvenčním spektru je odolnost proti interferenční-

mu rušení. Naopak nevýhodou je fakt, že je zapotřebí několik různých antén pro obsáhnutí 

širšího spektra a tím tak ztrácí na kompaktnosti. Proti LPDA anténám je její výroba jedno-

dušší a finančně méně náročnější. 50 

 

 

                                                

 

49 The Pros and Cons of Log Periodic Antennas. TurboFuture [online]. [cit. 2017-01-23]. 
Dostupné z: https://turbofuture.com/misc/The-Pros-and-Cons-of-Log-Periodic-Antennas 
50 The Pros and Cons of Log Periodic Antennas. TurboFuture [online]. [cit. 2017-01-13]. 
Dostupné z: https://turbofuture.com/misc/The-Pros-and-Cons-of-Log-Periodic-Antennas 
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Obrázek 33 – Anténa typu yagi 

2.3.7.3 Aktivní 

Aktivní anténa je taková, která má integrovaný signálový zesilovač. Funkcí zesilovače je 

zesílení přijímaného signálu při ztrátě vedené dlouhými koaxiálními kabely. Při používání 

kabelů kratších než 15m není potřeba využívat aktivních antén, jelikož ztráta na tak krátké 

vzdálenosti je zanedbatelná. Naopak, pokud je přidaný zisk příliš vysoký, může dojít 

k přetížení signálové cesty už při vstupu na anténě. Aktivní antény jsou svojí konstrukcí 

stejné jako pasivní a to s výhodou integrovaného zesilovače. Aktivní antény nemají vliv na 

zvýšení vzdálenosti dosahu mezi přijímačem a vysílačem. Délka anténního kabelu kolem 

30m může snížit zisk na výstupu antény až o -11dB, což může kompenzovat právě inte-

grovaný RF zesilovač.51 

 

                                                

 

51 Understanding the Difference, and Debunking the Myths, Between Active and Passive 
Antennas. RF Venue [online]. [cit. 2017-02-23]. Dostupné z: 
http://blog.rfvenue.com/active-v-passive-anntennas/ 
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Obrázek 34 – Aktivní LPDA anténa BETSO Sharkie 

Kombinací všech elementů a správného rozvržení daného systému se dá předejít potížím 

při přenosu bezdrátového signálu a eliminovat tak výpadky signálu. Různé druhy systémů 

se hodí pro odlišné aplikace a neplatí vždy pravidlo, že jeden a ten stejný způsob bude fun-

govat vždy a za každých podmínek. Pokud člověk pracuje v místech, kde je větší pravdě-

podobnost interferencí z důvodu zahlcení přenosového pásma, je dobré využít směrové 

antény, které rušení omezují mimo směr příjmu signálu antény. Naopak při práci 

v interiéru není nutné zvyšovat výkon vysílačů na maximum, jinak dojde k přehlcení pro-

storu a tím zvýšeného počtu odraženého signálu, který může způsobovat drop-outy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 35 – Aktivní, kruhově polarizovaná směrová anténa BETSO CPAA-18 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 VYUŽITÍ V DOKUMENTÁRNÍ TVORBĚ 

Dokumentární tvorba je specifické filmové odvětví, které je založené především na zobra-

zení skutečnosti, zachycení neopakovatelných situací a hlavně na síle okamžiku. Zabývá se 

především tématy, které jsou spojeny s danými situacemi, osobnostmi a životem lidí, kteří 

mohou být hlavní postavou daného dokumentu. Je také možné se setkat s tzv. paradoku-

mentem, který je inscenovaný a snaží se diváka přesvědčit, že se jedná o reálné situace a 

vystupující osoby (např. The Blair Witch Project).  

Jak v hrané tvorbě, tak i dokumentární, je důležité zvukově kvalitní zachycení snímané 

osoby a situace. Je ale několik situací, ve kterých se dokumentární film oproti hranému 

razantně odlišuje: 

• zachycení skutečnosti 

• neherci 

• reálné prostředí 

• není možné jednotlivé scény opakovat 

Tyto hlavní skutečnosti se odrážejí na způsobu snímání a zachycení výpovědi dané osoby. 

V dané situaci je důležité reagovat pohotově, protože většinou není znám průběh daného 

rozhovoru či výpovědi a je důležité se přizpůsobit situaci, která může případně nastat. Do-

kumentární snímky mohou být současně snímány na více kamer, které zajišťují zachycení 

určité situaci z několika úhlů a obrazových velikostí. Při dokumentární tvorbě se ve většině 

případů využívají transfokační52 objektivy na kamerách, které současně umožňují velice 

rychlou změnu velikosti záběru. To vše ovlivňuje přístup ke snímání primárního zvukové-

ho záznamu.  

Pro snímání zvuku u dokumentárních snímků se většinou využívá kombinace směrového 

mikrofonu a bezdrátového mikrofonu (kombinace bodypack vysílač a klopový mikrofon) 

umístěného na dané osobě. Tato kombinace zajišťuje určitý poměr mezi velmi kontaktním 

zvukem z bezdrátového mikrofonu a prostorově plnějším směrovým mikrofonem. Jsou ale 

také situace, kdy se používají pouze bezdrátové mikrofony. U dokumentárního snímku je 

kladen důraz především na výpovědní hodnotu a srozumitelné předání informací, které 
                                                

 

52 způsob plynulé změny ohniskové vzdálenosti 
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jsou součástí dané situace. To ale neznamená, že není nutné dbát na kvalitu zvukového 

záznamu.  

Dokumentární tvorba je velmi choulostivá na dané chyby, které mohou ohrozit samotný 

průběh natáčení. Jednou z nich může být právě problém s bezdrátovými mikrofony, které 

jsou choulostivé na případné interferenční rušení. Pokud je jako jediným zdrojem zvuku 

bezdrátový mikrofon, je velice důležité dbát na správné naladění frekvence v pásmu, které 

je co nejvíce vzdálené od případného rušení. Pokud dojde k jakémukoliv přerušení signálu, 

a tím způsobené ztráty výpovědi, je velice obtížné, ne-li nemožné, opětovného opakovaní.  

3.1 Způsob snímání 

Ke snímání zvuku se využívá směrový mikrofon a bezdrátové mikrofony, které jsou ná-

sledně modulovány přes mixážní pult nebo rekordér s funkcí mixážního pultu. Způsob zá-

znamu je možný dvěma způsoby: 

• separátní záznam 

• záznam do kamery 

• separátní záznam se záznamem do kamery 

Při využití separátního záznamu je nutné, aby rekordér a kamera spolu byly synchronizo-

vány pomocí timecodu53. Tato funkce je nezbytná pro následné zpracování a synchronizo-

vání zvukového záznamu s obrazovým. V natáčecích podmínkách, ve kterých se dokumen-

ty realizují, není časově možné ani výhodné používat k synchronizaci klapku. Natáčení je 

většinou spontánní a případné klapnutí může narušit případnou intimitu dané scény. Tento 

způsob je výhodný z důvodu plné kontroly zvukaře nad zaznamenávaným materiálem. 

Další výhodou je záznam jednotlivých stop zvlášť, které umožnují větší možnosti při zpra-

cování ve zvukové postprodukci, což nemusí jednoznačně znamenat výhodu. Následná 

postprodukce poté může trvat déle a to z důvodu práce s několika stopami.  

K záznamu do kamery není nutné použití rekordéru, jelikož samotný záznam je realizo-

ván v kameře, synchronně s obrazovým materiálem. Jednotlivé mikrofony jsou modulová-

ny přes mixážní pult, přes který je následně vyvedený výstup do audio vstupu na kameře. 
                                                

 

53 časový kód, pomocí kterého se následně synchronizuje kontaktní zvuk z rekordéru s ob-
razovým záznamem z kamery 
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Způsob přenosu mezi mixážním pultem a kamerou může být drátový i bezdrátový. 

V případě drátového vedení je z výstupu mixážního pultu vyveden ve většině případů mul-

tipinový kabel54, který je do kamery propojen kabelem s XLR konektorem. Tento způsob 

nabízí ve většině případů i zpětný odposlech zaznamenávaného zvuku v kameře pomocí 

3,5mm jack kabelu připojeného do sluchátkového výstupu na kameře. Na mixážním pultu 

přepínáním poslechu pomocí tlačítka RETURN je možné kontrolovat zaznamenávaný 

zvuk. Při použití kabelového vedení je nevýhoda omezenosti pohybu z důvodu neustálého 

propojení s kamerou. Bezdrátové vedení nabízí mnohem větší svobodu v pohybu zvukaře, 

který je do určité míry nezávislý na pohybu kameramana. Při bezdrátovém přenosu do ka-

mery je využíván vysílač, který je připojen na výstupu mixážního pultu a přijímač, který je 

přidělán na kameru a následně připojen na vstup na kameře. Zásadní nevýhodou je mož-

nost případného výpadku signálu a tím ztráty zvukové informace. Obecně největším pro-

blémem záznamu do kamery je fakt, že záznam je závislý na správném nastavení úrovně 

na vstupu předzesilovače v kameře. Při manipulaci s kamerou může dojít k případné ne-

chtěné změně na vstupní úrovni, a záznam může být buď přemodulován nebo naopak ra-

zantně podmodulován.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 36 – Multipinový kabel SQN  

                                                

 

54 několik signálových cest v jednom kabelu, které usnadňuje práci při manipulaci   
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Kombinace obou předchozích způsobů zajistí jak synchronní záznam s obrazem, tak zálož-

ní záznam v separátním rekordéru při případném nechtěném přenastavení na vstupu kame-

ry při manipulaci.  

3.2 Práce s bezdrátovými mikrofony 

Bezdrátové mikrofony jsou nedílnou součástí při dokumentární tvorbě. Ve většině případů 

mohou pomoci s obtížně snímatelnými situacemi, ve kterých je potřeba zachovat informa-

tivní výpovědní hodnotu. U dokumentární tvorby není kladen vysoký nárok na dodržování 

perspektivy vůči obrazu, jelikož informace jsou většinou informativního charakteru, a je 

třeba aby byly srozumitelné a čitelné pro diváka. Výhodou bezdrátového systému je neu-

stálý kontakt respondentů a hlavních aktérů s divákem. To umožňuje realistický pohled na 

danou situaci. Při použití bezdrátových mikrofonů je možné zaznamenat situace, aniž by o 

nich hlavní aktéři věděli, což není ve většině případů možné se směrovým mikrofonem. 

3.2.1 Aplikace na danou osobu 

Při dokumentární tvorbě se využívá systém vysílače typu bodypack a klopového mikrofo-

nu. V některých případech nastává situace, kdy není nutné aby byla mikrofonní kapsle klo-

pového mikrofonu skryta pod oblečení a je přímo viditelná, neboli přiznaná v obraze. Ten-

to způsob nese nespornou výhodu v snadnějším a rychlejším umístění mikrofonu na danou 

osobu. Dále je zde menší riziko případného nežádoucího mechanického šustění, které se 

přenáší pohybem a třením jednotlivých vrstev a typů oblečení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 37 – Uchycení klopového mikrofonu pomocí klipsny 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 49 

 

V dnešní době je čím dál tím více kladen důraz na vizuální stránku a proto se hojně využí-

vá skrývání těchto mikrofonů. Není tím tak narušena vizuální stránka a snímek poté působí 

přirozeněji bez rušivých elementů. To s sebou nese ale několik negativních faktorů, které 

ovlivňují kvalitu výsledného zvuku. Je jím frekvenční útlum na vyšších frekvencích, které 

jsou pohlceny vrstvou, pod kterou je mikrofon umístěn. Proto jsou některé mikrofony spe-

cielně navrženy s mírným frekvenčním zdvihem v okolí vyšších frekvencí, které tento út-

lum kompenzují. Proto neplatí pravidlo, že každý mikrofon je možné skrýt, jelikož jeho 

konstrukce není uzpůsobena na tento typ používání. Na druhou stranu není vhodné umis-

ťovat mikrofony s frekvenčním zdvihem jinak, než pod oblečení, a to z důvodu velice os-

trého až řezavého zvuku. K těmto účelům slouží příslušenství, které je možné zakoupit 

k daným typům mikrofonů, které frekvenční charakteristiku upravují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 38 – Frekvenční charakteristika klopového mikrofonu Sanken COS-11D 

3.2.2 Funkce odposlechu 

Bezdrátové mikrofony sebou nesou další možnost využití, a to formu odposlechu. Tento 

způsob je pro dokumentární účely velice zajímavý a dokáže nahlédnout tam, kam kamera 

nevidí. Po určité době člověk už nevnímá přítomnost mikrofonu a zapomene, že je stále 

zaznamenáván. Tento způsob je velice dobře znázorněn v dokumentárním snímku Víta 

Klusáka - Matrix AB. Hlavní postavou tohoto dokumentu je Andrej Babiš, kterého máme 

možnost sledovat při jeho počínání v období komunálních voleb. Je možné sledovat, jakým 

způsobem komunikuje s ostatními lidmi, dokud si neuvědomí, že má stále bezdrátový mi-

krofon. Tímto způsobem se dá velice dobře nahlédnou do soukromí jednotlivých hlavních 

aktérů.  
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3.2.3 Dokumentární zvukový set 

Dokumentárnímu natáčení je nutné přizpůsobit výbavu zvukového setu. Při dokumentár-

ním natáčení je ve valné většině zvukař sám. A od toho se také odvíjí používání daného 

vybavení. Je důležité, aby měl zvukař možnost volného pohybu a mohl rychle reagovat na 

dané situace. Pro dokumentární účely se používají bodypack vysílače s mikrofonem a bate-

riové přijímače s všesměrovými anténami. U tohoto typu natáčení není možné využívání 

směrových antén a to z důvodu neustálého pohybu kamery a zvukaře. U dokumentárních 

setů platí pravidlo, že čím lehčí brašna bude, tím se bude zvukaři pracovat lépe. Dokumen-

tární natáčení jsou někdy velice dlouhá, a brašnu je nutné nosit po celou dobu na sobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39 – Příklad dokumentárního zvukového setu se záznamem SoundDevices 633 a 

kombinace 4 bateriových jednokanálových přijímačů Lectrosonics UCR 411 
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4 VYUŽITÍ V HRANÉ TVORBĚ 

Bezdrátové mikrofonní systémy jsou v hrané tvorbě nepostradatelnou součástí výrobního 

procesu. V dnešní době je určitým standardem, že natáčení hraného filmu či TV seriálu je 

realizováno za pomocí bezdrátové technologie. Nejedná se pouze o přenos mikrofonního 

signálu, ale jde také o bezdrátové odposlechy apod. Při systému výrobu sekvenční techno-

logií je prakticky nemožné odsnímat dané scény pouze na směrový mikrofon. Proto se vy-

užívá bezdrátový systém, s pomocí kterého je možné zaznamenat i obtížně snímatelné zá-

běry a situace.  

Přístup k používání bezdrátových mikrofonů v hraném filmu je odlišný od dokumentární-

ho. U hraného filmu není možné mikrofon přichytit klipsnou na sako či kravatu, nýbrž je 

nutné ho co nejlépe skrýt a tím na jeho přítomnost neupozorňovat.  

V hrané tvorbě se využívá bodypack vysílač s miniaturním klopovým mikrofonem. Vysílač 

je umístěn na tělo nebo oděv herce a mikrofon také. Tento způsob s sebou nese několik 

problémů, které mohou nastat. Aby se těmto problémům předešlo, je důležitou součástí 

výrobního procesu i preprodukce, kdy je možné řešit případné problémy s kostýmy. Při 

některých projektech je tato část přípravy zanedbávána a mohou se objevit případné pro-

blémy až při samotném natáčení. 

4.1 Preprodukce 

Ve fázi preprodukce daného projektu je žádoucí schůzka s týmem kostymérů, kteří navrhu-

jí dané oblečení, ať už vlastně vyráběné či půjčované. Pokud se kostýmy na určitý projekt 

vyrábějí, je několik možností, jak předejít pozdějším problémům. Obecně jedním 

z největších problémů, se kterými je možné se setkat při umisťování bezdrátových mikro-

fonů je mechanické tření kostýmu a tím následný vznik šustění. Jelikož je mikrofon umís-

těn ve velmi těsné vzdálenosti od oděvu, toto mechanické tření je mnohonásobně hlasitější 

než je tomu pouhým poslechem samotného kostýmu pomocí lidského ucha. Tento problém 

nastává většinou při použití synteticky vyrobených tkanin a materiálů. Jelikož se herci po-

hybují, pohybuje se kostým s nimi, a tím vzniká samotné tření daných látek o sebe. Tomu-

to problému se dá předejít za předpokladu, že je projekt dostatečně finančně zajištěn, a je 

možnost vyrobení kostýmů z materiálů, které nejsou akusticky hlučné. 
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Pokud se realizuje projekt dobového charakteru, tak jsou většinou kostýmy půjčené a tím 

pádem není žádná možnost, jak do úprav těchto kostýmů zasahovat. Obecně je dobové 

oblečení velikým nepřítelem, co se týče umisťování bezdrátových mikrofonů.  

4.2 Natáčení 

Hlavním úkolem je zaznamenat co nejčistší zvukový záznam, především dialogy daných 

postav. Bezdrátové mikrofony se umisťují vždy, a to i pokud je scénu možné odsnímat 

pouze směrovým mikrofonem (z důvodu pojištění dané scény druhým zvukovým zdro-

jem). Použití bezdrátového mikrofonu může nastat z důvodu velmi širokého záběru, kde 

není možné se dostat do dostatečné vzdálenosti ke snímanému zvuku a nebo případné slo-

žité chůze či pohybu kamery.  

4.2.1 Mikrofony 

Nejčastěji používanými typy mikrofonů, které jsou uzpůsobené svoji konstrukcí pro umís-

tění pod oblečení jsou COS-11D od firmy Sanken a 4071 od firmy DPA. Existuje samozře-

jmě několik jiných, ale nejvíce se člověk setká s těmito dvěma typy. Oba mikrofony jsou 

všesměrové, tudíž přijímají zvuk přicházející ze všech stran. To je určitou výhodou při 

umístění, kdy není nutné, aby kapsle mikrofonu směřovala k ústům herce. Tyto miniaturní 

mikrofony jsou svoji frekvenční charakteristikou uzpůsobeny pro použití pod oblečením a 

to frekvenčním zdvihem na vyšších frekvencích. 

 

 

Obrázek 40 a 41 – Miniaturní mikrofon DPA 4071 a Sanken COS-11D 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 53 

 

Dané mikrofony se vyrábějí v různých barevných variantách od bílé po černou, což umož-

nuje lepší maskovací efekt pod oblečením. Pokud je herec oblečen do bílého trika, u které-

ho je možnost lehké průsvitnosti na světle, je dobré zvolit mikrofon v tělové nebo bílé bar-

vě. U použití černé barvy hrozí riziko, že bude tmavá barva pod látkou prosvítat. Mikrofo-

ny se také vyrábějí s různými typy konektorů a citlivostí pro použití s různými druhy bez-

drátových systémů jednotlivých výrobců.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 42 – Barevné kombinace s příslušenstvím pro mikrofon Sanken COS-11D 

K jednotlivým mikrofonům je k dostání několik druhů příslušenství, které pomáhají při 

umisťování mikrofonu. Každý výrobce má své příslušenství vyráběné přímo pro daný typ 

mikrofonu. Při umisťování mikrofonu je důležité dbát na to, aby mikrofonní kapsle neměla 

přímý kontakt s oblečením nebo s látkou, o kterou by mohlo vznikat mechanické tření. 

Mikrofony jsou velice citlivé a sebemenší pohyb či tření je mikrofonem zachycen. Mikro-

fonní kapsle není jedinou částí, která může přenášet parazitní zvuky. Další částí může být 

kabel, který vede do vysílače. Pokud je kabel napnutý nebo je výrazně namáhán třením, 

může se toto mechanické tření přenášet do mikrofonní kapsle a následně do samotného 

vstupu na vysílači. V některých případech může pomoci u mikrofonní kapsle vytvořit 

z kabelu smyčku, která tento jev potlačí, nikoliv eliminuje. 
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Existuje několik různých způsobů, jak mikrofonní kapsli rafinovaně skrýt před objektivem 

kamery. Neexistuje jednotný způsob umístění, a to, co fungovalo den před, nemusí fungo-

vat den následující. Každý asistent zvuku má své vlastní techniky a způsoby umisťování. 

Obecně platí, že čím více volného prostoru kolem kapsle je, tím je menší pravděpodobnost 

vzniku tření. Mikrofon je také možné umístit na tělo, ale zde je několik faktorů, na které je 

třeba dbát. Jedním z nich je umístění na hrudi, kdy je možné riziko vzniku rezonance. Dru-

hým faktorem může být způsob umístění. Mikrofony se ve většině případů fixují pomocí 

oboustranně lepící pásky (TopStick, 3M produkty, Rycote Stickies). U tohoto způsobu je 

třeba dbát na zvýšenou opatrnost z důvodu alergické reakce na směs lepidla obsaženého 

v jednotlivých lepících páskách. Pro tento způsob je nelepší využít aplikaci pomocí lékař-

ských pásek, nebo lepení, která jsou označena jako hypoalergenní. Příkladem může být 3M 

Transpore medical tape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 43 – 3M Transpore medical tape 

Dalším příslušenstvím je třeba zmínit výrobky, které eliminují nárazy větru na kapsli mi-

krofonu. Při natáčení v exteriérech a při větrných podmínkách je toto příslušenství nezbyt-

né. Jako ochrana proti větru může v některých případech také zafungovat samotné oblečení 

dané postavy, pokud je vrstva oblečení silná a mikrofonní kapsle je pod ní skryta. Tento 

typ příslušenství může v některých případech pomoci s odstupem mikrofonu od protilehlé 

látky a tím zabránit tření. 
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Obrázek 44 – Rycote Overcovers 

 

4.2.2 Vysílače 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 45 – Vysílače WisyCom v dvou bateriové a jedno bateriové verzi 
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Pro filmové účely je z hlediska kompaktnosti a snažšího skrytí výhodnější vysílač menších 

rozměrů. Vysílače se většinou dělají dvou bateriové nebo jedno bateriové. Jedno bateriové 

mají výhodu menších rozměrů, ale výdrž na jednu baterii je mnohem kratší než u vysílačů 

větších. Většina výrobců nabízí vysílače ve větších a menších rozměrech. Je dobré vědět, 

zda na daný projekt bude potřeba menšího vysílače z důvodu obtížného umístění pod kos-

tým. Dobrým kompromisem je kombinace obou těchto velikostí a použití dle dané situace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 46 – Příklad umístění vysílače na stehno a záda pomocí pásu firmy URSA 

Je několik způsobů jak vysílač umístit na danou osobu. Vždy je třeba dbát na skutečnost, 

aby vysílač nebyl pod kostýmem vidět a nezpůsoboval různé viditelné výstupky z vnitřní 

strany kostýmu. V některých situacích je ale velice obtížné najít místo, kde by mohl být 

vysílač umístěn. Nejpoužívanějším místem je spodní část zad. Dá se využít zachycením 

klipsny za kalhoty dané osoby a nebo využít speciální pás, který je pro tyto účely. Při tom-

to způsobu ale hrozí, že při předklonění herce může způsobit viditelný hrbol na zádech. U 

žen je jedním možným řešením zachycení vysílače za podprsenku pod paží, anténou smě-

rem dolů. Při tomto způsobu je dobré využít menšího vysílače. Další možný způsob je za-

chycení za stehno pomocí speciálního pásu, opět anténou dolů. Jedno z možných řešení, 

které se dá aplikovat jak na mužích tak ženách, je umístění na kotník. U tohoto způsobu je 

velmi malá pravděpodobnost, že bude vysílač viditelný.  

Dalším hojně využívaním typem vysílače je tzv. plug-on vysílač. Používá se v obtížně do-

stupných místech, kdy je potřeba flexibilita pohybu mikrofonisty. Může se také použít 
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v situacích, kdy je potřeba mikrofon skrýt do dekorace a není možné k mikrofonu vést ka-

bel. Nevýhodou při používání je samotná váha. Při umístění na konci mikrofonní tyče je 

hmotnost velmi znatelná. Dnes se plug-on vysílače využívají pravidelně a jejich kvalitou 

dosahují kvality kabelového vedení. Ve své podstatě se z jakéhokoliv bodypack vysílače 

dá vytvořit tento typ vysílače, ale je zapotřebí zajistit napájení mikrofonu (48V). Plug on 

vysílače už tuto funkci mají a není potřeba dalšího zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 47 – Plug-on vysílač  

4.2.3 Přijímače 

Při většině filmových projektů má zvukový mistr k dispozici zvukařský vozík, ve kterém 

má vše potřebné od mixážního pultu a záznamového zařízení po bezdrátové přijímače. Od 

toho se také odvíjí používané typy bezdrátových přijímačů. Oproti dokumentárnímu setu 

není nutné být tak flexibilní v pohybu, jelikož se většinou zůstává v průběhu celého dne na 

jedné či dvou lokacích. Využívají se přijímače napojené na externí směrové antény pro 

vzdálený dosah. To vše většinou pomocí daného multicoupleru, který umožní napojení 

všech přijímačů na 2 antény (může být i více) a distribuci signálu do všech přijímačů. Je 
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vhodné při příjezdu na danou lokaci zkontrolovat, zda jsou dané přijímače a vysílače nala-

děné ve frekvencích, kterým nehrozí interference se zařízeními v okolí (DVB-T apod.). 

K tomuto účelu se dají využít funkce některých přijímačů, které nabízí sken RF pásma. 

Případně je možné použít externí zařízení (RF Explorer apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 48 – RF Explorer pro sken RF pásma 
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ZÁVĚR 

Bezdrátové mikrofonní systémy se od svého počátku v 50. letech 20. století technologicky 

vyvinuly. Jejich záměr ale zůstal nadále stejný. Přenést hlas či jakýkoliv akustický signál 

na delší vzdálenost bez použití drátového propojení. Tento způsob ulehčí práci v mnoha 

situacích, a to svým sofistikovaným řešení. Na druhou stranu, jako každá technologická 

vymoženost, má i své mouchy. Myslím si, že do budoucna bude obtížné najít volné vysíla-

cí pásmo a to z důvodu neustálého rozšiřování televizního pásma a různých telekomuni-

kačních cest.  

Psaní této práci mi přineslo mnoho informací k této problematice a dozvěděl jsem se, jak 

celý systém bezdrátového přenosu funguje a co je vše zapotřebí k úspěšnému a kvalitnímu 

přenosu. Celá problematika je samozřejmě ještě obsáhlejší a vždy se dají objevit nové sku-

tečnosti, které mohou vyvrátit mé přesvědčení a využití daného způsobu. Bezdrátová tech-

nologie je budoucností, což se v dnešní době projevuje čím dál více. Není možné najít a 

přesně určit nejlepší systém pro všechny typy bezdrátového přenosu.  

Při výběru daného systému pro určitou aplikaci je dobré nastudovat jednotlivé způsoby 

přenosu a vhodným zvolením je možné dosáhnout co nejlepších výsledků. Není nutné, aby 

vysílače byly nastaveny na maximální výkon z důvodu delšího dosahu. Při této skutečnosti 

může nastat několik nežádoucích jevů, jako jsou odrazy od stěn při aplikaci v interiéru. To 

může způsobit následné problémy s mnohonásobnými odrazy a tím paradoxně větší prav-

děpodobnost výpadků signálu. V úvahu je také nutné brát u nás povolený maximální vysí-

lací výkon 50mW. Jedním z dalších mylných přesvědčení je využívání aktivních antén pro 

zvýšení dosahu. Tuto informaci je nutné brát v potaz a při používání aktivních antén je 

potřeba vždy zkontrolovat, zda není zisk na zesilovači zvýšen neadekvátně k délce koaxi-

álního kabelu.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

apod. a podobně 

tzv. takzvaně 

aj. a jiné 

např. například 

event. eventuálně 

atd. a tak dále

 


