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Část obrazových materiálů byla převzata z www.sounddesigners.com.NAGRA LB
Přenosný reportážní rekordér s možností střihu

Představovat značku NAGRA zvukařské veřejnosti (ale právě že nejen jí), by bylo pověstným nošením dříví do
lesa. Nagra znamená v povědomí mnoha lidí prostě přenosný reportážní magnetofon stejně tak, jako se slovem
Lux často označuje každý domácí vysavač. V těchto i dalších případech způsobila zobecnění pojmu
nekompromisní kvalita a světová pověst. Dnes, v digitální době, se však magnetofon transformoval v rekordér
a také sama švýcarská firma prošla restrukturalizací a její výrobní program se rozšířil. I nadále však
produkuje přenosná záznamová zařízení rozličného určení. Na jeden rekordér z jejího výrobního programu
se dnes zaměříme, a to jako obvykle se zřetelem k jeho vlastnostem a způsobu použití.
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HHLLAAVVNNÍÍ UURRČČEENNÍÍ

JJeeššttěě  ppřřeeddttíímm,,  nneežž  ssii  pprroohhllééddnneemmee
NNaaggrruu  LLBB  zzee  vvššeecchh  ssttrraann,,  jjee  ttřřeebbaa  ppřřee--
ddeessllaatt,,  žžee  vvýýrroobbccee  ssáámm  ppřřeedduurrččiill  tteennttoo
rreekkoorrddéérr  pprroo  rroozzhhllaassoovvéé  úúččeellyy..  TToottoo
ppřřeedduurrččeenníí  nneellzzee  vv  žžááddnnéémm  ppřřííppaadděě
cchhááppaatt  aabbssoolluuttnněě,,  jjee  vvššaakk  pprroo  nnaaššee
úúvvaahhyy  ddoobbrrýýmm  vvooddííttkkeemm..  JJaakk  ssee  bběěhheemm
tteessttoovváánníí  uukkáázzaalloo,,  NNaaggrraa  LLBB  jjee  zzaařříízzee--

nníí  pprroo  ššiirrookkoouu  oobbllaasstt  ppoouužžiittíí,,  aallee  nněěkkttee--
rréé  jjeejjíí  vvllaassttnnoossttii  jjssoouu  pprroo  rroozzhhllaassoovvoouu
pprrááccii  jjaakkoo  ssttvvoořřeennéé..  PPrroottoožžee  vv  rroozzhhllaa--
ssoovvýýcchh  ssppoolleeččnnoosstteecchh  jjee  vv  ssoouuččaassnnéé
ddoobběě  nnaassaazzeennaa  rreeppoorrttáážžnníí  tteecchhnniikkaa  
vvee  vveelliiccee  ššiirrookkéémm  kkoonnssttrruukkččnníímm,,  aa  ttíímm  
ii  kkvvaalliittaattiivvnníímm  rroozzmmeezzíí,,  bbuuddee  zzaajjíímmaavvéé
ppoossoouuddiitt,,  jjaakk  ssee  NNaaggrraa  LLBB  ddoo  ttoohhoottoo
rroozzmmeezzíí  zzaaččlleeňňuujjee,,  jjaakkoouu  kkaatteeggoorriiii  

vv  rráámmccii  sseeggmmeennttuu  rreeppoorrttáážžnníí  zzáázznnaammoo--
vvéé  tteecchhnniikkyy  ppřřeeddssttaavvuujjee..  VVyyjjdděěmmee  tteeddyy
zz  ttoohhoo,,  žžee  mmáámmee  vv  rruuccee  rroozzhhllaassoovvýý  
rreeppoorrttáážžnníí  rreekkoorrddéérr..

VVNNĚĚJJŠŠÍÍ VVZZHHLLEEDD,,  PPRROOVVEEDDEENNÍÍ,,  OODDOOLLNNOOSSTT

NNaaggrraa  LLBB  pprroovveeddeenníímm  nnaavvaazzuujjee  nnaa
ssvvéé  aannaallooggoovvéé  ppřřeeddcchhůůddccee  aa  ppoožžaa--
ddaavvkkyy  nnaa  ooddoollnnoosstt  ssppllňňuujjee  bbeezz  sseebbee--

mmeennššíí  vvýýhhrraaddyy..  JJeeddiinnýýmm  ddíílleemm  
zz  ooddoollnnééhhoo  ppllaassttuu,,  ppoommiinneemmee--llii  ppáárr
oovvllááddaaccíícchh  ttllaaččíítteekk,,  jjee  kkrryytt  bbaatteerriioovvééhhoo
pprroossttoorruu..  JJiinnaakk  jjee  NNaaggrraa  LLBB  cceelláá  kkoovvoo--
vváá,,  vvččeettnněě  ppřřeeppíínnaaččůů..  DDůůkkaazzeemm  ttoohhoo,,
žžee  uu  vvýýrroobbccee  ssttoojjíí  ooddoollnnoosstt  mmeezzii  
vvllaassttnnoossttmmii  ppřřííssttrroojjee  nnaa  ppřřeeddnníímm  mmííssttěě,,
jjee  ii  ttoo,,  žžee  ddooddáávváá  oocchhrraannnnoouu  bbrraaššnnuu  
vv  rráámmccii  zzáákkllaaddnníí  vvýýbbaavvyy..  



NNeenníí  ttoo  oobbvvyykklléé,,  kk  mmnnoohhaa  jjiinnýýmm  
ppřřeennoossnnýýmm  rreekkoorrddéérrůůmm  jjee  ttřřeebbaa  bbrraaššnnuu
zzaa  zznnaaččnnoouu  cceennuu  ddookkoouuppiitt..  

PPřřííssttrroojj  zzaauujjmmee  mmaallýýmmii  rroozzmměěrryy..  
TToo  jjee  ddoobbrréé  pprroo  jjeehhoo  sskkllaaddnnoosstt,,  ddůůsslleedd--
kkeemm  rroozzmměěrroovvěě  úússppoorrnnééhhoo  řřeeššeenníí  jjee
vvššaakk  ii  ttoo,,  žžee  oovvllááddaaccíí  pprrvvkkyy,,  kktteerrýýcchh  
nneenníí  zzrroovvnnaa  mmáálloo,,  jjssoouu  ppoo  jjeeddnnoottlliivvýýcchh
bbooccíícchh  rreekkoorrddéérruu  rroozzmmííssttěěnnyy  ppoomměěrrnněě
hhuussttěě,,  ii  kkddyyžž  pprroommyyššlleenněě..  JJssoouu  vvššaakk  ddoobb--
řřee  ppooppssáánnyy,,  ttaakkžžee  oorriieennttaaccee  vv  oovvllááddáánníí  
jjee  iinnttuuiittiivvnníí  aa  oovvllaaddaatteellnnoosstt  ddoobbrráá..  
NNaa  ččeellnníí  ssttrraanněě  nnaajjddeemmee  vvššee,,  ccoo  ssee  
ttýýkkáá  zzáázznnaammuu  aa  nnaassttaavveenníí  zzáákkllaaddnníícchh
ppaarraammeettrrůů..  NNaa  ttoommttoo  mmííssttěě  ssee  nneellzzee  
nneezzmmíínniitt  oo  oottooččnnéémm  ffuunnkkččnníímm  vvoolliiččii,,  
ttaakk  ttyyppiicckkéémm  pprroo  ppřřííssttrroojjee  zznnaaččkkyy  
NNaaggrraa,,  žžee  aannii  vv  ttoommttoo  ppřřííppaadděě  nneebbyylloo
mmoožžnnoo  jjeejj  nnaahhrraaddiitt  jjiinnýýmm  zzppůůssoobbeemm
oovvllááddáánníí  ttrraannssppoorrttnníícchh  ffuunnkkccíí..  OOttooččnnýý
oovvllaaddaačč  ssee  vv  ppřřííppaadděě  zznnaaččkkyy  NNaaggrraa
ssttaall  zz  ppoocchhooppiitteellnnýýcchh  ddůůvvooddůů  jjiižž  ddeessiigg--
nnoovvoouu  kkoonnssttaannttoouu,,  kktteerroouu  mmiilloovvnnííccii  
aa  ddlloouuhhoolleettíí  uužžiivvaatteelléé  nnaa  vvýýrroobbccíícchh  ttééttoo
zznnaaččkkyy  pprráávveemm  ooččeekkáávvaajjíí..  DDůůlleežžiittěějjššíí
oovvššeemm  jjee,,  žžee  tteennttoo  oovvllaaddaačč  jjee  ppoohhoottoovvýý  
aa  llooggiicckkyy  ppřřeehhlleeddnnýý,,  nnaavvíícc  ss  mmoožžnnoossttíí
ookkaammžžiittééhhoo  zzáássaahhuu..  TTaakkéé  ddvvoojjiiccee  rreegguu--
llááttoorrůů  vvssttuuppnníí  úúrroovvnněě  mmáá  ssvvůůjj  ppřřeeddoobbrraazz
vvee  ssttaarrššíícchh  mmaaggnneettooffoonneecchh  NNaaggrraa..  
BBoohhuužžeell,,  jjeejjiicchh  ssppřřaažžeenníí  ddoo  sstteerreeooffoonnnníí--
hhoo  oovvllaaddaaččee  jjiižž  nneenníí  nnoossttaallggiicckkyy  mmeecchhaa--
nniicckkéé..  DDiiggiittáállnníí  ddoobbaa  ssii  vvyyžžááddaallaa
eelleekkttrroonniicckkéé  řřeeššeenníí..  NNaadd  rreegguullááttoorryy  nnaa--
jjddeemmee  LLEEDD  iinnddiikkaaccii  vvssttuuppnníí  úúrroovvnněě  sslloouu--
žžííccíí  pprroo  rryycchhlloouu  oorriieennttaaccii  vv  ppřříícchhoozzíímm
ssiiggnnáálluu..  SSppíínnaaccíí  úúrroovveeňň  ppoosslleeddnníí,,  ččeerrvvee--
nnéé  LLEEDD  jjee  pprrooggrraammoovvaatteellnnáá,,  ttaakkžžee  llzzee
nnaassttaavviitt  ppoottřřeebbnnoouu  úúrroovveeňň  „„vvaarroovváánníí””..  
ZZvvllááššttnníí  zzmmíínnkkuu  ssii  zzaasslloouužžíí  ddiisspplleejj..  
NNaa  pprrvvnníí  ppoohhlleedd  ppůůssoobbíí  tteennttoo  bbaarreevvnnýý
zzoobbrraazzoovvaačč  ppoonněěkkuudd  ppeessttřřee,,  oodd  zzaařříízzee--
nníí  ttééttoo  kkaatteeggoorriiee  bbyycchhoomm  mmoohhllii  ooččeekkáá--
vvaatt  ttrroocchhuu  vvííccee  ssttřříízzlliivvoossttii  vv  ggrraaffiicckkéémm
řřeeššeenníí..  ZZddáá  ssee,,  žžee  vv  ttoommttoo  ppřřííppaadděě  jjee
nnáávvaazznnoosstt  nnaa  tteecchhnniicciissttnníí  vvzzhhlleedd  vvýýrroobb--
kkůů  NNaaggrraa  ppoonněěkkuudd  nnaarruuššeennaa..  

PPooddssttaattnnéé  jjee  vvššaakk  ttoo,,  žžee  ddiisspplleejj  zzoobbrraa--
zzuujjee  vvššee  ppoottřřeebbnnéé,,  ccoo  oobbsslluuhhaa  ppoottřřeebbuu--
jjee  vv  ddaannoouu  cchhvvííllii  vviidděětt,,  aaťť  jjiižž  ttoo  jjee
iinnddiikkaaccee  vvyybbuuzzeenníí,,  zzbbýývvaajjííccíí  mmííssttoo  
nnaa  pprraaccoovvnníímm  ppaamměěťťoovvéémm  mmééddiiuu,,  ppaarraa--
mmeettrryy  zzaazznnaammeennáávvaannýýcchh  ssoouubboorrůů  aa  jjee--
jjiicchh  nnáázzvvyy,,  ččii  pprráávvěě  zzaařřaazzeennáá  ffuunnkkccee..  
NNaa  ddiisspplleejjii  ssee  zzoobbrraazzuujjíí  ppřřii  zzmměěnněě  
ppoolloohhyy  ppřříísslluuššnnééhhoo  rreegguullááttoorruu  ii  kkrrááttkkoo--
ddoobbéé  iinnffoorrmmaaccee  oo  nnaassttaavveenníí  vvssttuuppnníí
úúrroovvnněě  pprroo  kkaažžddýý  kkaannááll  aa  ttaakkéé  oo  aakkttuuááll--
nníí  úúrroovvnnii  sslluucchhááttkkoovvééhhoo  vvýýssttuuppuu..  
NNěěkktteerréé  vvýýhhrraaddyy  kk  ddiisspplleejjii  ssii  oovvššeemm
zzmmíínnkkuu  zzaasslloouužžíí..  ZZ  hhlleeddiisskkaa  zzvvuukkaařřee  
jjee  nneejjzzáássaaddnněějjššíí  mmaallýý  rroozzssaahh  iinnddiikkááttoorruu
vvyybbuuzzeenníí,,  uu  NNaaggrryy  ttrraaddiiččnněě  nnaazzýývvaannýý
mmoodduulloommeettrr..  DDoollnníí  mmeezz  --3300  ddBB  ((vv  pprrvv--
nníícchh  eexxeemmpplláářříícchh  ddookkoonnccee  jjeenn  --2211  ddBB))
aa  ppoomměěrrnněě  hhrruubbéé  dděělleenníí  nneeppřřiissppíívváá  kkee
kkoommffoorrttuu  oobbsslluuhhyy..  PPřřííppaaddyy,,  kkddyy  jjee  ttřřeebbaa,,
aabbyy  bbyyll  oobbsslluuhhuujjííccíí  iinnffoorrmmoovváánn  oo  ttoomm,,
ccoo  ssee  dděějjee  ii  vv  nniižžššíícchh  úúrroovvňňoovvýýcchh  hhllaaddii--
nnáácchh,,  kkddee  ssee  mmůůžžee  vvyysskkyyttoovvaatt  hhlluukk  
nneebboo  bbrruumm,,  jjssoouu  ppřřii  nnaattááččeenníí  ppoomměěrrnněě
ččaassttéé..  VV  ppřřííppaadděě  NNaaggrryy  LLBB  jjee  mmoožžnnéé  
ttyyttoo  rruucchhyy  ooddhhaalliitt  ppoouuzzee  ppoosslleecchheemm..  
TTaakkéé  iinnddiikkaaccee  ččaassoovvýýcchh  úúddaajjůů  nneenníí  ddoo--
ssttaatteeččnněě  vveellkkáá  aa  vv  ssoouusseeddssttvvíí  oossttaattnníícchh
úúddaajjůů  ssee  zzttrrááccíí..
OOssttaattnníí  oovvllááddaaccíí  pprrvvkkyy  nnaa  ččeellnníímm  ppaannee--
lluu  jjssoouu  vvěěnnoovváánnyy  ppřřeeddeevvššíímm  zzáázznnaammuu,,
mmoonniittoorroovváánníí  aa  ttrraannssppoorrttuu..  NNeecchhyybbíí  iinn--
tteerrnníí  mmiikkrrooffoonn  ss  ppřříísslluuššnnýýmm  ssppíínnaaččeemm,,
oovvllaaddaaččee  ppoohhyybbuu  ppoo  ssoouubboorreecchh,,  vvkklláá--
ddáánníí  iinntteerrnníícchh  llookkááttoorrůů  aa  ggeenneerrááttoorr  kkoonn--
ttrroollnnííhhoo  ttóónnuu,,  jjeehhoožž  úúrroovveeňň  jjee  vvoolliitteellnnáá  
vv  mmeennuu..  NNaa  ččeellnníímm  ppaanneelluu  nnaalleezznneemmee  
ii  sslluucchhááttkkoovvýý  vvýýssttuupp  ss  rreegguullaaccíí  aa  oovvllaaddaa--
ččeemm  mmoonnooffoonnnnííhhoo  rreežžiimmuu  ppoosslleecchhuu..  
RReegguullaaccee  hhllaassiittoossttii  sslluucchhááttkkoovvééhhoo  ppoossllee--
cchhuu  jjee  ddiiggiittáállnníí  aa  ppřřii  rryycchhlléémm  ppřřeessttaavveenníí
ssee  nnáássttuupp  úúččiinnkkuu  ppoonněěkkuudd  ooppoožžďďuujjee..  
TToo  vvššaakk  nneenníí  zzáávvaažžnnýý  pprroobblléémm,,  zzáávvaažž--
nněějjššíí  jjee  ttoo,,  žžee  sslluucchhááttkkoovvýý  zzeessiilloovvaačč  ppřřii
vvyyššššíícchh  hhllaassiittoosstteecchh,,  kktteerréé  jjssoouu  nnaa  ddiissppllee--
jjii  iinnddiikkoovváánnyy  hhooddnnoottaammii  nnaadd  00  ddBB,,  
zznnaatteellnněě  ššuummíí..  TToo  jjee  uu  rreeppoorrttáážžnníí  NNaaggrryy
šškkooddaa,,  pprroottoožžee  zzeejjmméénnaa  ppřřii  pprrááccii  vv  tteerréé--
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nnuu  ssee  vvyyššššíímm  ppoosslleecchhoovvýýmm  hhllaa--
ddiinnáámm  nneevvyyhhnneemmee..  NNaassaazzeenníí
vv  tteerréénnuu  ooddppoovvííddáá  ii  mmoožžnnoosstt
sstteerreeooffoonnnnííhhoo  zzáázznnaammuu  
vv  SSyyssttéémmuu  MM  --  SS,,  pprroottoo  mmáá  
sslluucchhááttkkoovvýý  oobbvvoodd  mmoožžnnoosstt
ddeekkóóddoovvaatt  tteennttoo  zzáázznnaamm  pprroo
bběěžžnnýý  sstteerreeooffoonnnníí  ppoosslleecchh..
ZZhhrruubbaa  uupprroossttřřeedd  ččeellnnííhhoo  ppaa--
nneelluu  mmáá  ssvvéé  mmííssttoo  kkřříížžoovvýý  oovvllaa--
ddaačč..  SSlloouužžíí  kk  ppoohhyybbuu  vv  mmeennuu
aa  vvýýppiissuu  nnaattooččeennééhhoo  zzvvuukkoovvéé--
hhoo  mmaatteerriiáálluu..  SSttrraatteeggiicckkoouu  
ppoozziiccii  nnaa  ččeellnníímm  ppaanneelluu  zzaauujjíí--
mmáá  jjiižž  zzmmíínněěnnýý  oottooččnnýý  ppřřeeppíí--
nnaačč  ttrraannssppoorrttnníícchh  ffuunnkkccíí..
RRoozzlloožžeenníí  oovvllááddaaccíícchh  ppoolloohh
nnaa  ttoommttoo  ppřřeeppíínnaaččii  jjee  zzcceellaa
ttrraaddiiččnníí,,  ttaakk  jjaakk  jjee  NNaaggrraa  ppoouu--
žžíívváá  jjiižž  ppoo  ddeesseettiilleettíí..

LLeevvýý  bbooččnníí  ppaanneell  jjee  oossaazzeenn
jjeeddnnaakk  ppřřííppoojjnnýýmmii  kkoonneekkttoorryy
vvssttuuppnníícchh  oobbvvooddůů,,  jjeeddnnaakk  jjssoouu
nnaa  nněěmm  pprrvvkkyy  ttýýkkaajjííccíí  ssee  zzáázz--
nnaammoovvéé  CCoommppaacctt  FFllaasshh  kkaarrttyy..
PPřřeeppíínnaaččee  cciittlliivvoossttii  aannaallooggoo--
vvýýcchh  vvssttuuppůů  mmaajjíí  nneeoobbvvyykklléé
cceejjcchhoovváánníí,,  ppřříímmoo  vvyyjjááddřřeennéé
aakkuussttiicckkýýmm  ttllaakkeemm  vv  mmiilliivvoolltteecchh
nnaa  PPaassccaall..  JJee  ttoo  ooppěětt  ttrraaddiiccee
ffiirrmmyy  NNaaggrraa,,  nnaa  kktteerroouu  jjee  ttřřee--
bbaa  ssii  zzvvyykknnoouutt  aa  uuvvěěddoommiitt  
ssii  zzáákkllaaddnníí  eelleekkttrrooaakkuussttiicckkéé
vvzzttaahhyy..  NNaaggrraa  LLBB  mmůůžžee  pprraaccoo--
vvaatt  ss  lliinnkkoovvoouu  vvssttuuppnníí  úúrroovvnníí,,  
ss  ddyynnaammiicckkýýmmii  ii  kkoonnddeezzááttoorroo--
vvýýmmii  mmiikkrrooffoonnyy,,  pprroo  nněěžž  llzzee
zzvvoolliitt  ffaannttoommoovvéé  nnaappáájjeenníí..  
TToo  jjee  ddoossttaatteeččnnéé  ssppoolleehhlliivvéé  
ii  pprroo  mmiikkrrooffoonnyy  ss  vveellkkýýmm  pprroouu--
ddoovvýýmm  ooddbběěrreemm..  OOvvllááddaaccíí

www.music-store.cz



Recenze

80 LISTOPAD 2010 www.music-store.cz

prvky paměťového média slouží 
k výměně média během nahrávání. 
V průběhu tohoto procesu se k do-
časnému ukládání dat využívá interní
paměť. Je to velmi praktická funkce,
protože v reportážním provozu často
nelze délku natáčení odhadnout. 

Pravý boční panel je věnován výstu-
pům a připojení datových periferií. 
Digitální výstup je stejně jako vstup 
v profesionálním formátu AES - EBU,
analogové výstupy mají nastavitelnou
úroveň. Při testování se bohužel nepo-
dařilo nastavit takové výstupní hodno-
ty, aby při nastavení citlivosti linka 
- linka signál procházel přístrojem 
v nezměněné úrovni. Datové terminá-
ly zahrnují dva konektory USB, 
Ethernet a servisní přípojné místo.

Velmi důležitý je i vrchní panel. 
Na něm je soustředěno ovládání 

práce se soubory, modifikace nastavi-
telných parametrů v menu a ovládání
střihových funkcí. K tomuto ovládání
slouží skupina funkčních tlačítek. 
Nechybí otočný enkodér pro pohyb 
v menu a zvukovém materiálu při střihu,
ani vestavěný reproduktor. Díky němu
je zařízení do značné míry autonomní,
schopné jednoduché postprodukce
kdekoli bez periferních zařízení.

Odpojitelný napájecí blok v sobě
skrývá pouzdro na 8 baterií nebo
akumulátorů typu AA a nabíjecí 
a napájecí elektroniku. Tento blok 
musí být při provozu k přístroji připo-
jen, neboť přes něj probíhá i napájení
ze sítě, přičemž jsou-li vloženy akumu-
látory, jsou zároveň nabíjeny. S plně
nabitými akumulátory natočila Nagra
LB celovečerní koncert (při zapnutém
osvětlení displeje a s fantomovým 
napájením) při úbytku pouze několika

procent kapacity. Rezerva je tedy 
více než dostatečná. Mžikové přepí-
nání síťového a bateriového provozu
však není zcela spolehlivé, při změně
režimu dojde k výpadku v materiálu.

MMEENNUU

Přestože má Nagra LB neobvykle
mnoho přepínačů pro hardwarovou
volbu základních funkcí, což je pro
obsluhu velmi příjemné, celkové na-
stavení přístroje probíhá pomocí me-
nu. Na tom by nebylo nic zvláštního,
menu dnešních rekordérů jsou větši-
nou velmi obsáhlá. Nagra LB však
rozděluje menu do dvou základních
úrovní. Základní úroveň pro rychlé
nastavení se ovládá z displeje 
na čelním panelu, protože se před-
pokládá, že bude využívána při
vlastním natáčení. Počet prvků tohoto
menu je pro tento způsob použití
optimalizován, menu neobsahuje 

nic zbytečného. Přístup do plné 
nabídky nastavovacích funkcí je 
z panelu vrchního, v nabídce se 
lze pohybovat pomocí kurzorových 
a funkčních kláves a pomocí otočné-
ho enkodéru, který zaujímá na vrch-
ním panelu ústřední místo. Toto
podrobné menu je místem nejen 
pro nastavení celkové konfigurace 
rekordéru, ale i k určení záznamové-
ho média, parametrů zvukových sou-
borů a způsobu jejich označování. 
Bylo by neúčelné podávat v tomto
článku kompletní popis nabídky, 
postačí konstatování, že v menu 
lze modifikovat nejen funkce týkající
se záznamu, reprodukce a správy
souborů, ale i obslužné funkce, 
výstražné zvuky a podobně. Vrchní
panel slouží také jako zobrazovač 
vlnového průběhu zaznamenaných
zvukových souborů pro účely střihu.
Menu má obvyklou stromovou struk-

Výrobce sám předurčil rekordér Nagra LB pro rozhlasové účely. Toto omezení však nelze v žádném případě chápat absolutně. 
Jak se během testování ukázalo, Nagra LB je zařízení pro širokou oblast použití.



turu. Pro rychlou a někdy i hektic-
kou práci v terénu je lepší menu
jednoúrovňové, ale i ve stromo-
vém menu se lze dobře oriento-
vat, pokud je logicky navrženo.
Zde nám Nagra LB zůstala také
něco dlužna. Položky menu, 
týkající se příbuzných nastavení,
jsou rozesety po několikerých
úrovních, například se na jiné
úrovni soubory pojmenovávají, 
jinde se číslují a opět jinde pře-
jmenovávají. Změnu možná přine-
se nová verze firmwaru a měla
by to být změna k lepšímu.

NNAAHHRRÁÁVVÁÁNNÍÍ AA PPRRÁÁCCEE SSEE SSOOUUBBOORRYY

Není jistě třeba nijak zdůrazňovat,
že Nagra LB zaznamenává zvuk
jako zvukové soubory (zde nazý-
vané Indexy), a to v nekomprimo-
vaném formátu BWF nebo 
s volitelnou kompresí jako MPEG
1, 2 nebo MP3. Znamená to, 
že podle požadované kvality 
záznamu je možné dobře hospo-
dařit se záznamovou kapacitou. 
Nagra LB nabízí v případě potře-
by možnost záznamu ve vysokém
rozlišení 24 bit/192 kHz, ovšem 
v závislosti na typu záznamové 
CF karty. 

Variabilita při nahrávání je jed-
nou z velmi oceňovaných vlast-
ností nového rekordéru. Netýká
se to jen široké škály záznamo-
vých formátů, ale i dnes již 
samozřejmé možnosti pre-recor-
dingu a v neposlední řadě je
třeba ocenit rozsáhlé možnosti
směrování signálů ze vstupních
bodů do záznamových kanálů.
Nagra LB tedy může natočit
stereofonní záznam, monofonní 
z obou vstupů, dvoukanálový
záznam z jednoho vstupu 
a dokonce mixovaný monofon-
ní záznam s využitím nezávis-

lého nastavení vstupních regulátorů.
Tato interní směrovací variabilita je
velice užitečná. Nejen, že můžeme
mít k dispozici dvoukanálový mixer,
ale především odpadá výroba ne-
spolehlivých kabelových propojek
pro získání nestandardního routování. 

Organizace zvukových souborů 
je jako u mnohých dalších rekordérů 
několikastupňová, ale v některých 
detailech přece jen specifická. 
Nejdůležitější odlišností je to, 
že Nagra LB je vybavena i vestavě-
nou 2GB pamětí. Pro rychlé použití
tedy není nutné kontrolovat stav 
a připravenost CF karty, směrování
do pevné paměti ja však nutno pře-
dem nastavit. Mimo to slouží pevná
paměť i jako dočasné úložiště při vý-
měně karty za provozu. Pro reportáž-
ní natáčení je to velice užitečné. Jako
další úložiště je možno zvolit připoje-
ný externí disk.

Hierarchizace zvukových souborů 
je u Nagry LB jiná, než u rekordérů
primárně určených pro záznam filmo-
vého zvuku. Nenalezneme zde čle-
nění na projekt, scénu a záběr, ale
jednodušší strukturu složka - soubor,
a to vždy v rámci pracovního adre-
sáře, tedy toho, který je právě zvolen

k nahrávání. Struktura obsahuje 
jeden základní pracovní adresář 
RECORD, další je možno vytvářet 
a pojmenovávat. Také u souborů 
lze měnit rozlišovací prefix (základní
pojmenování je USER), měnit lze 
i číslování souborů. To však, jak 
již bylo řečeno, vyžaduje složitější
pohyb v menu. 

Přehrávání souborů (ve firemní termino-
logii tedy Indexů) je možné na dvou
úrovních. Pro přehrávání právě natoče-
ného materiálu v rámci pracovního
adresáře slouží legendární otočný 
volič v pozici PLAY. Složitější situace
nastane, potřebujeme-li přehrát zábě-
ry uložené v jiném adresáři nebo na 
jiném úložišti. To je možné pouze přes
adresářovou strukturu a funkční tlačítka
na horním displeji. Tato dvoukolejnost
přináší jistou komplikovanost ve chvíli,
chceme-li si pro porovnání poslech-
nout materiál z různých úložišť, 
což se zvláště v případě hudebního
nahrávání často stává.

Pro účely zálohování je samozřej-
mostí možnost kopírování souborů
mezi připojenými úložišti. Další mož-
nosti přesunu materiálu máme při 
připojení externích úložišť nebo 
samotného rekordéru k počítači.

KKOONNEEKKTTIIVVIITTAA

Mimo vstupy a výstupy audiosignálu,
s nimiž jsme se již seznámili, je Nagra
LB vybavena rozsáhlými možnostni
datového připojení. Konektor USB 
je u rekordérů „napříč kvalitativním
spektrem” samozřejmostí. Nagra dis-
ponuje hned dvěma USB terminály.
Jeden je určen pro připojení přístroje 
k počítači (PC i Mac), který jej rozpo-
zná jako externí paměťové médium,
takže je možné zvukové soubory 
libovolně organizovat, druhý slouží 
k připojení externího USB úložiště ne-
bo adaptéru Bluetooth pro bezdráto-
vý přenos dat. 

Méně obvyklé je i vybavení Nagry
možností síťového připojení. Nastave-
ní parametrů připojení nalezneme 
pochopitelně v příslušné kapitole me-
nu. Terminálovou sestavu doplňuje ser-
visní konektor, v budoucnosti je
plánováno jeho využití i pro dálkové
ovládání. Možnosti datového připoje-
ní jako celek ukazují na promyšlenou
koncepci reportážního přístroje. 
Je vidět, že konstruktéři Nagry si byli
dobře vědomi toho, že materiál nesta-
čí jen natočit, ale že je nutné jej 
i zálohovat a dopravit na místo zpra-
cování, a to někdy i neprodleně.
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SSTTŘŘIIHHOOVVÉÉ MMOOŽŽNNOOSSTTII

Hned v úvodu tohoto odstavce je tře-
ba zdůraznit, že ke střihovým možnos-
tem Nagry LB je nutné přistupovat
střízlivě. Ačkoli jde o výraznou odliš-
nost od jiných rekordérů a patrně také
lákavý obchodní argument, nesmíme
od střihu na Nagře žádat víc, než by-
lo zamýšleno. Především je třeba mít
na paměti, že editovat lze jen 16bito-
vé soubory PCM a soubory MPEG 
1 a 2, a to ještě s výjimkou vzorkovací
frekvence 44,1 kHz. To je dosti znač-
né omezení, na které je však naštěstí
uživatel upozorněn příslušnou ikonou
u názvu souboru v adresářové struktu-
ře. Nelze tedy vůbec počítat s jakým-
koli přesnějším střihem v hudební
výrobě. Nezapomínejme však, že 
máme před sebou rekordér především
reportážní. Z tohoto úhlu pohledu 
je možnost předvýběru materiálu, vyřa-
zení nepotřebných částí nebo před-
běžná sestava reportáže na úrovni
hrubého sestřihu přímo v terénu (nebo
v hotelovém pokoji či klimatizovaném
kupé mezinárodního rychlíku) docela
zajímavá a může ušetřit čas. 

Střih probíhá na horním displeji pomo-
cí funkčních tlačítek, a to skládáním 
vybraných segmentů z materiálové

“Na první pohled působí barevný zobrazovač 
poněkud pestře (...). Zdá se, že v tomto případě 

je návaznost na technicistní vzhled výrobků Nagra 
poněkud narušena. Podstatné je však to, že displej zobra-

zuje vše potřebné, co obsluha potřebuje v danou chvíli 
vidět, ať již to je indikace vybuzení, zbývající místo na pra-
covním paměťovém médiu, parametry zaznamenávaných

souborů a jejich názvy, či právě zařazená funkce.” 

“Odpojitelný napájecí blok v sobě skrývá
pouzdro na 8 baterií nebo akumulátorů 
typu AA a nabíjecí a napájecí elektroniku.
Tento blok musí být při provozu k přístroji
připojen, neboť přes něj probíhá i napájení
ze sítě, přičemž jsou-li vloženy akumuláto-
ry, jsou zároveň nabíjeny.” 

osy na osu sestřihu. Výstupem může
být buď virtuální sestřih v podobě
soupisky EDL nebo nový vyrendero-
vaný soubor. V tomto případě dojde
i k úspoře místa na úložišti, neboť 
původní materiál je možné smazat.
Zběhlost v efektivním stříhání 
na Nagře bude však vyžadovat urči-
tý zácvik, protože je nutné si osvojit
celou řadu klávesových zkratek.

NNAAGGRRAA LLBB  VV RROOZZHHLLAASSEE

Celý předchozí text směřuje k zá-
kladnímu zjištění, které je pro tuto 
recenzi stěžejní. Nagra LB byla za-
mýšlena a konstruována pro rozhla-
sové využití. I zde však nacházíme
specifické místo pro její nasazení. 
Bylo by totiž neúčelné využívat tento
rekordér k pořizování běžných roz-
hovorů nebo anket pro denní zpra-
vodajství, i když nemožné to není.
Oblast nasazení Nagry LB je však
spíše v oblasti publicistiky, náročněj-
ších dokumentárních pořadů, kdy
tvůrčí tým tvoří kromě redaktora 
i zvukař. Nagra LB je přes relativní
jednoduchost obsluhy zařízení vyso-
ce profesionální, kdy některé mož-
nosti nastavení a pracovních postupů
mohou zůstat neodborníkovi skryty.
Zdá se dokonce, že Nagra LB je

přístrojem na pomezí dvou světů. 
Na jedné straně například názorný
výrazný displej a jednoduché ovlá-
dání základních funkcí směřuje 
Nagru LB přímo do rukou reportérů,
na druhé straně programovatelná in-
dikace vybuzení a cejchování přepí-
načů vstupní citlivosti přece jen volá
po kvalifikované obsluze. To, co 
se však zdá z hlediska zvukaře jako
nedostatek, je z pohledu reportéra
méně podstatné. Že se signál zazna-
menává a nepřebuzuje, je patrné za
všech okolností. Nagra LB se pocho-
pitelně uplatní pro své vynikající elekt-
roakustické vlastnosti i v hudební
výrobě mimo rozhlasové studio. 

Typicky rozhlasové jsou široké mož-
nosti datového připojení. Možnost
odeslat příspěvek bezdrátově 
z místa natáčení pomocí Bluetooth 
a mobilního telefonu nebo zařazení
natočeného materiálu pomocí Ether-
netu do vzdálené redakční databá-
ze ocení každý reportér.

ZZÁÁVVĚĚRR

Nagra LB je vynikajícím profesionál-
ním audiorekordérem pro rozhlasový
provoz. Uplatní se samozřejmě 
i kdekoli jinde, kde je zapotřebí 

vysoce kvalitní a odolný záznamový
stroj. Menší uplatnění patrně nalezne
v oblasti audiovizuální výroby, 
a to pro nemožnost práce s časovým
kódem. Tradice kvality a preciznosti
značky Nagra je tímto přístrojem po-
sunuta opět o něco dále. Být rozhla-
sovým reportérem, žádal bych Nagru
LB jako základní pracovní nástroj. 

PPoozznnáámmkkaa  rreeddaakkccee::  Rádi bychom
doplnili informaci o prosincovém 
uvedení Nagry LB-S (Simplified) 
na trh. Tato varianta bude čistě rekor-
dérem, bez displeje na horním pane-
lu a vše se bude ovládat 
z čelního panelu. Bude "zjednoduše-
na" o editaci zvukových nahrávek 
a Bluetooth a ethernetové rozhraní.
Všechny ostatní funkce zůstanou 
zachovány. Tato verze rekordéru 
se bude samozřejmě lišit od plně 
vybavené Nagry LB.

√√


