
Vokální kondenzátorový mikrofon

Na stránkách našeho časopisu bylo od počátku tisíciletí až do dneška testováno
celkem 21 jednotlivých produktů nesoucích značku Audix. To představuje průměrně
dva prověřené, důkladně prozkoumané, pečlivě vyhodnocené a s rozvahou popsané
výrobky ročně. A i přes toto osvětové úsilí mám stále pocit, že v zemi České, jež
zemským rájem jest napohled, se pořád ještě zvukouživatelé dělí na dvě skupiny.
První, která tuto americkou mikrofonní značku miluje a druhou, která ji nikoliv
nenávidí, ale bohužel spíše vůbec nezná.
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AUDIX VX5

ZZČČÁÁSSTTII na to má zřejmě vliv určitá hrdost, uzavřenost 
a sebestřednost významnějších zvukařských a rental
společností, živená distribučními specifiky našeho 
území, kde prakticky platí, že kdo má pulty Innovason 
a aparát Nexo, ten má i Audixy, kdo má jiný mix 
a jiné bedny, ten je prakticky nepoužívá.

Ovšem i mezi onou první částí lidu hudebního 
(tou, jež je miluje) má Audix specifickou reputaci. 
Na jedné straně je oblíben jako producent moderně
znějících mikrofonů pro bicí nástroje (série D), na straně
druhé má renomé výrobce „skvělých, ale přísných“ 
dynamických mikrofonů pro zlobivé rockery a metalisty
(série OM). Přičemž slovo „přísný“ si nejlépe zobrazí-
me v podobě nekompromisního středoškolského profe-
sora (jakého ve filmech pro pamětníky vždy dokonale
ztvárňoval Jaroslav Marvan), který sice nikomu nic 
neodpustí, zato mnohému naučí a na abiturientských
srazech bývá proto po letech s láskou vzpomínán. 

Vždyť v celé „workhorse“ sérii OM, jež čítá celkem 
6 zástupců, se najde pouze jediný, který snese označe-
ní „univerzální a hodný“ (OM6). Ostatní – rockověji 
zaměřená „OMka“ vždy tvrdě, či ještě tvrději vyžadují
bezpodmínenčné dodržování všech pravidel práce 
s mikrofonem. Za odměnu však dokáží bez přeslechu 
a zpětných vazeb prosadit hlas vokalisty i vedle osole-
ného kytarového stacku, či šíleného bubeníka, uznávají-
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cího pouze činely od velikosti 21 coulů výše. 
Poněkud ve stínu těchto úspěchů dynamických 
modelů pak zůstává druhá tvář výrobního portfolia
Audixu – výborné kondenzátorové mikrofony pro
nástroje (série ADX), studio (série CX a SCX), 
či live vokál (série VX).

A právě kondenzátorový model VX5 z posledně
jmenované řady mi byl pro dnešek poskytnut k otes-
tování. Z historického hlediska je na sérii VX zajíma-
vý fakt, že její první reprezentant, model VX10,
představoval v době svého zrodu (cca 2001) vedle
mikrofonů Neumann KMS 104/5 prakticky jediné-
ho zástupce s externě polarizovanou (tzv. „true“)
kondenzátorovou konstrukcí ve sféře vokálních 
mikrofonů pro pódiové použití. Díky tomu zazářil 
jako meteor především při ozvučování folku, jazzu,
soulu a dalších hlasitostně přívětivějších hudebních
stylů, kam se svým jiskrným a transparentním zvukem
přinesl ve srovnání s klasickými dynamickými typy
(např. Shure SM58) zvukovou kvalitu doposud 
nepoznanou.

Testovaný VX5, který se na trhu objevil počátkem 
roku 2008,  nenásleduje cestu vyšlapanou starším
bratrem a nabízí „pouze“ prepolarizovanou 
(= elektretovou) vložku, kontruje však poloviční 
cenou a sofistikovanjěší výbavou.
Je-li design kategorií, jejímž úkolem je prvotní oslove-
ní a přitažení zákazníka k výrobku, pak toto zadání
splnili američtí designéři na jedničku. Z řady absolut-
ně fádních (ale nadčasových) vokálních mikrofonů
Audix vystupuje VX5 svým moderním a šmrncovním
pojetím vpřed o několik kroků. Štíhlý profil, zmenše-
né proporce 173 x 23 mm a krycí koš s průměrem
pouhých 45 mm dávají jasně najevo, že jsou navr-
ženy spíše pro drobné ručky křehkých soulových
zpěvandulí, než svalnaté paže metalistů. Tomu 
nasvědčuje i nepatrná hmotnost 227 g, což je číslo
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o dobrou třetinu menší, než prezentuje standardní
„OMko“. Samotný vzhled je předpokládám patr-
ný z přiložených fotografií, vyzdvižení si zaslouží
použití stříbrného pletiva ve ventilačních otvorech
mezi krycí bambulkou a dříkem mikrofonu.  
Přestože tyto otvory fungují jako
výrazný designový prvek, nejsou
zde pouze pro parádu. Slouží 
ke zlepšení kontroly směrovosti
mikrofonu, tudíž je velmi doporu-
čeníhodné při zpěvu je nezakrý-
vat rukou, a to nejen z estetických, 
ale též technických důvodů. 
Jak je u kondenzátorových typů
obvyklé, kryje mikrofonní vložku
hned několik vrstev, které 
ji chrání před vzduchovými 
rázy, explozivními souhláskami,
větrem, vlhkostí a dalšími 
neblahými vlivy. 
U VX5 tyto vrstvy představuje
vnější silná a vnitřní tenká drátěná mřížka, dvě 
vrstvy molitanu a tenká kovová textilie těsně před
kapslí. Samotná kapsle je pak ukotvena v ocelo-
vém odlitku, který ze všeho nejvíce připomíná 
věž středověkého hradu (a to včetně mříží). 
I přes promyšlený ochranný systém je vhodné 
mikrofon při venkovním použití vylepšit o zpěváky
(ne)oblíbený molitanový „windšus“. Tímto jednodu-
chým krokem se dá výrazně prodloužit životnost
elektretové kapsle, která bohužel za svého úhlavní-
ho nepřítele považuje vlhkost.

V úvodu již zmíněná sofistikovanější výbava zahr-
nuje v tomto případě dva přepínače ovládající 
interní elektroniku. Oba jsou řádně utopené 
a tudíž bez cíleného použití drobných nástrojů 
nepřepnutelné (což je dobře). První z nich spíná
útlumový článek -10 dB, chránící předzesilovač
před přebuzením v případě, kdy mikrofon přece-
jen dostane do ruky nějaký ten uřvanější rocker 
se silnými plícemi. 

Druhý z nich ořezává kmitočty nižší než 150 Hz,
což obecně pomáhá eliminovat proximity efekt,
zvýšit průzračnost vokálu a to zejména v přípa-
dech, kdy je použitý PA systém vybaven výkonný-

mi subwoofery (což je dnes již považo-
váno za normální). Já osobně jsem příz-
nivcem otevřeně znějícího, „bučení-
prostého“ vokálu, a proto preferuji pou-
žívání uvedeného switche vždy a všude.

Tabulkovými hodnotami limitovanými
elektretovou konstrukcí, VX5 dnes, 
kdy jsou na pódiu „true“ kondenzáto-
ry daleko běžnější než v době vzniku
jeho staršího sourozence, již příliš 
neohromí. Frekvenční rozsah 
40 Hz – 16,5 kHz (@ +/- 3 dB) 
dokáží překonat i lepší modely 
s dynamickou konstrukcí. Vlastní šum
26 dB (dle křivky A) jež společně 

s max SPL 140 dB dává dohromady výsledný 
dynamický rozsah 114 dB též představuje i mezi
elektrety šedý průměr. Tyto parametry v prostém
číselném srovnání s dražšími externě polarizova-

nými typy samozřejmě prohrávají. 

Jak však s oblibou zdůrazňuji ve všech (nejen) 
mikrofonních recenzích – tabulkové hodnoty 
samy o sobě dobrý zvuk nezaručují. 

Nejošidnějším z tohoto pohledu je právě frekvenč-
ní rozsah. Ten u VX5 svými relativně nízkými hranič-
ními hodnotami téměř odpovídá 
3x levnějšímu modelu OM2. 
Rozdíl mezi nimi však spočívá 
v průběhu. VX5 nabízí dokonale
vyrovnanou křivku, kde najdeme
pouze zanedbatelný 2 dB zdvih
mezi 8 a 10 kHz. Můžeme se te-
dy spolehnout na to, že VX5 vždy
snímá to, co má, ke zvuku nic ne-
přidává a pokud někde vzniká
„frekvenční problém“, není zpravi-
dla chyba na straně mikrofonu.
Naproti tomu křivka OM2 je pose-
ta několik různými 4 – 6 dB hrby 
v různých pásmech. Ty pak samo-
zřejmě mohou ve spojení s různými
hlasy, různými aparaturami a v růz-
ných prostředích vytvářet množství
nežádoucích jevů, jako je bučení,
syčení, nesrozumitelná nebo nao-

pak přehnaně řezavá barva hlasu atd. A to v tomto
ohledu patří OM2 k tomu lepšímu co je na trhu. 
Proto ještě jednou připomínám, že každý mikrofon
je potřeba důkladně vyzkoušet v podmínkách ma-
ximálně blízkých těm, v nichž má být používán 
a podle výsledků rozhodnout, zda pro zamýšlené
užití je či není vhodný.

A jak se při zkoušení projevil VX5? Především 
nedává svou „kondenzátorovost“ tak okázale 
najevo, jako některé konkurenční modely. Jeho
zvuk je vzdušný, avšak současně měkký, zvukové
detaily snímá bezchybně, schází mu ale ono 
nekompromisně ostré prosazování nejvyšších frek-
vencí, které je mnoha zvukaři a pěvci na konden-
zátorových typech obdivováno a jinými naopak
zatracováno. 

Velmi dobře sedí zejména zpěvačkám s výše 
posazenými a celkově ostřejšími hlasy, jejichž 
projev přenese bezeztrátově dokonale, věrně, 

a při tom mu dodá potřebný 
sametový nádech. Vůbec mám
pocit, že tvůrci VX5 při jeho 
konstruování „mysleli na holky“. 
A netýká se to jen designu, 
velikosti, hmotnosti či barvy zvuku,
ale např. též směrové charakteris-
tiky. Ta je sice „papírově“ super-
kardioidní, přesto ale zároveň
nebývale tolerantní. V praxi 
se barva ani síla hlasu nemění 
ani při zpěvu v úhlu větším než
60 stupňů od osy. Se zapnutým
filtrem spodních kmitočtů mikrofon
nemá téměř žádný proximity efekt
a tak je mu srdečně jedno, zda se

na něj zpívá zdálky, zblízka, zboku, napřímo nebo
jakkoliv jinak, zvuk zůstává vždy +/- neměnný. 
Díky tomu nemusí zvukař zpěvačky zatěžovat otrav-
nými termíny, jako je superkardioida či proximity efekt
– stačí jim jen podat mikrofon a nechat je zpívat, 
za což jsou ony křehké osoby zpravidla vděčné.
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Pochopitelně i na VX5 platí 
zákony fyziky, takže pokud je se
zvětšující se vzdáleností a úhlem
mikrofonu nutno zvyšovat Gain, 
je logické že vzrůstá i riziko feed-
backu. Ostatně odolnost proti
zpětné vazbě, jež je jinak vyhlá-
šenou ctností rodiny Audixů, není
u VX5 zrovna tou nejsilnější strán-
kou. Mikrofon pískání odolává
průměrně, naprosto srovnatelně 
s podobně konstruovanými konku-
renčními výrobky. Bod k dobru mu budiž 
přiznán za to, že když už se rozvazbí, bývá
to naštěstí v té vyšší a tedy snadněji podchy-
titelné části frekvenčního spektra.
Současně je dobré mít na paměti, že VX5
není ani zdaleka tak dobrým eliminátorem
přeslechů, jako jeho dynamičtí příbuzní ze

série OM. Proto není ani příliš vhodnou 
volbou pro vyloženě hlučné hudební styly 
a miniaturní či akusticky špatně vyřešená pó-
dia. Dlouho jsem uvažoval, kam si mám na
svém žebříčku mikrofonů VX5 vlastně zařadit.
Značkoví soupeři (Shure, AKG, Sennheiser...)
se s cenově podobnými elektrety snaží tvářit

podstatně „kondenzátorověji“, studioví výrobci kteří 
momentálně usilují o průnik do pódiové oblasti (Rode 
a MXL) za srovnatelnou cenu nabízejí dokonce dospělé
„true“ kondenzátory a Audix VX5 svým decentním zvukem
do tohoto konkurenčního prostředí příliš nezapadá. Teprve
při důkladném zamyšlení nad výrobním portfoliem Audixu 
mi došlo, že výrobce uvedl na trh přesně takový mikrofon, 
jaký mu v jeho výrobním programu doposud chyběl. Cenově
relativně přijatelný profesionální model vhodný pro veškeré
to „měkčí zpívání“, který tvoří perfektní most mezi dynamic-
kým OM6 a drahým „true“ kondenzátorem VX10. Zároveň
ještě jedním „vrzem“ stvořil ideální mikrofon pro zpěvačky,
byť VX5 není tímto způsobem na rozdíl od AKG Elle-C 
(LC) oficiálně prezentován.

Samozřejmě jeho použití se neomezuje jen na tu krásnější
polovinu lidstva a mohou jej úspěšně používat i protřelí 
pěvečtí bardi, jen musí dávat pozor na to, aby jim jeho 
subtilní konstrukce nepropadla mezi sevřenými prsty.

Na každý pád Audix stvořil zajímavý a šikovný mikrofon, 
který stojí za vyzkoušení a pokud vyhoví v požadovaném 
stylu a prostředí, tak stojí i za pořízení. V jeho podání 
se snoubí přitažlivý vzhled s příjemným a měkkým zvukem,
který nejde uplatnění zejména v mimorockových vodách.
PS: Ani zpěvačky by neměly držet mikrofon za kouli. :o)

√√


