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TTeennttoo tteesstt bude tak trochu jiný. Je to tím, že v našem MMaalléémm divadle v Liberci
odešel do věčných lovišť námi všemi oblíbený analogový mix SSoouunnddccrraafftt Venue. 
BByylloo  tteeddyy  ttřřeebbaa  hhlleeddaatt  zzaa  nněěhhoo  nnááhhrraadduu. Bráno z perspektivy analogových
konzolí, sháněli jsme mix, který má dvacet čtyři vstupů, osm podskupin a alespoň šest
auxů. Nicméně, audio technologie se dnes ubírají jiným směrem 
a doba tak nějak více přeje přístrojům pracujícím s binárním kódem...



PPrraaccoovvnníí  pplloocchhaa
NNeejjpprrvvee  ssee  ttrroocchhuu  rroozzhhllééddnneemmee  ppoo  pprraaccoovvnníí  ppllooššee  mmiixxuu..
HHnneedd  nnaa  pprrvvnníí  ppoohhlleedd  uuppoouuttáá  nnaaššii  ppoozzoorrnnoosstt  vvoollnnáá  pplloocchhaa  
vv  lleevvéémm  hhoorrnníímm  rroohhuu  mmiixxáážžnnííhhoo  ppuullttuu..  NNaa  ooddlloožžeenníí  llaappttooppuu
nneebboo  ssccéénnáářřee  ssee  zzddáá  ppřříílliišš  mmaalláá  aa  ppřřeeddppookkllááddáámm,,  žžee  kkáávvuu
((ččii  jjiinnýý  zzvvuukkaařřeemm  oobbllííbbeennýý  nnááppoojj))  ssee  nniikkddoo  zz  nnááss  nnaa  ttaakkoovvéé
mmííssttoo  ooddlloožžiitt  nneeooddvváážžíí..  JJeeddiinnoouu  rroozzuummnnoouu  hhyyppoottéézzoouu  zzůů--
ssttáávváá,,  žžee  ttaattoo  pplloocchhaa  bbuuddee  zzaammýýššlleennaa  pprroo  ooddlloožžeenníí  ttaabblleettuu..
ŽŽee  bbyy  iiPPaadd??  OOdd  oobbcchhooddnníí  ffiirrmmyy  zzaassttuuppuujjííccíí  nnaa  nnaaššeemm  ttrrhhuu
ffiirrmmuu  SSoouunnddccrraafftt  jjsseemm  ssee  ddoozzvvěědděěll,,  žžee  vvýýrroobbccee  sskkuutteeččnněě
pprraaccuujjee  nnaa  bbeezzddrrááttoovvéémm  oovvllááddáánníí  mmiixxůů  SSii  CCoommppaacctt  pprroo--
ssttřřeeddnniiccttvvíímm  aapplliikkaaccee  uurrččeennéé  pprroo  ttoottoo  aapppplloovvsskkéé  zzaařříízzeenníí..  
VV  ssoouuččaassnnoossttii  jjee  ttoo  ppooddllee  sslloovv  ddoovvoozzccee  jjeeddnnaa  zz  pprriioorriitt  vvýý--
rroobbccee..  UUvviiddíímmee  tteeddyy,,  kkddyy  ssee  ddooččkkáámmee..  KKaažžddooppááddnněě  kkoonnkkuu--
rreennccee  ttuuttoo  tteecchhnnoollooggiiii  jjiižž  nnaabbíízzíí  aa  ttaakk  jjee  cceellkkeemm  llooggiicckkéé,,  
žžee  SSoouunnddccrraafftt  nneehhooddlláá  zzůůssttaatt  ppoozzaadduu..

DDaallššíímm  ““ookkoo--cchhyyttllaavvýýmm””  pprrvvkkeemm  ppuullttuu  bbyyllaa  ppoomměěrrnněě  ppeessttrroobbaarreevvnnáá  pplloocchhaa  ss  oottooččnnýýmmii
eennccooddéérryy,,  kktteerréé  ppřřii  ssoouussttřřeedděěnněějjššíímm  ppoohhlleedduu  ssnnaaddnnoo  iiddeennttiiffiikkuujjeettee  jjaakkoo  oovvllááddaaccíí  pprrvvkkyy
ppřřiiřřaaddiitteellnnééhhoo  cchhaannnneell  ssttrriippuu  ((AAssssiiggnnaabbllee  CChhaannnneell  SSttrriipp,,  AACCSS))..  TTeenn  jjee  sslloožžeenn  zz  pprrvvkkůů  IINN,,
GGAATTEE,,  CCOOMMPP,,  EEQQ  aa  OOUUTT..    JJeehhoo  mmooddřřee  rráámmoovvaannáá  vvssttuuppnníí  sseekkccee  ddiissppoonnuujjee  oossmmiisseeggmmeenn--
ttoovvýýmm  sstteerreeoo  mmeettrreemm,,  ttllaaččííttkkeemm  pprroo  zzaappnnuuttíí  pphhaannttoommuu  ((4488VV)),,  ttllaaččííttkkeemm  pprroo  oottooččeenníí  
ffáázzee,,  oovvllaaddaaččeemm  GGaaiinn//TTrriimm  aa  llaaddiitteellnnýýmm  HHPP  ffiillttrreemm,,  kktteerrýý  llzzee  nnaassttaavviitt  oodd  4400  HHzz  ddoo  
11  kkHHzz..  ZZeelleennáá  bbaarrvvaa  zzvvýýrraazzňňuujjee  ddyynnaammiicckkoouu  sseekkccii,,  vvee  kktteerréé  nnaajjddeemmee  kkoommpprreessoorr  aa  ggaattee..  
UU  ggeejjttuu  mmáámmee  kk  ddiissppoozziiccii  kkoonnttrroolleerryy  AATTTTAACCKK,,  RREELLEEAASSEE,,  DDEEPPTTHH,,  TTHHRREESSHHOOLLDD,,  SS//CC  
LLPPFF  aa  SS//CC  HHPPFF..  DDáállee  jjee  zzddee  uummííssttěěnnaa  ttrroojjiiccee  ddiioodd  ssiiggnnaalliizzuujjííccíí  ssttaavv  ggaattuu,,  OOPPEENN  ((zzeelleennáá)),,
HHOOLLDD  ((žžlluuttáá))  aa  SSHHUUTT  ((ččeerrvveennáá))..  NNeezzbbyyttnnéé  jjee  jjeeššttěě  ttllaaččííttkkoo  pprroo  zzaappnnuuttíí  aa  vvyyppnnuuttíí  ggaattuu..
PPooddoobbnněě  jjee  ppaakk  ii  kkoommpprreessoorr  vvyybbaavveenn  pprrvvkkyy  AATTTTAACCKK,,  RREELLEEAASSEE,,  GGAAIINN,,  TTHHRREESSHHOOLLDD  
aa  RRAATTIIOO..  PPěětt  ččeerrvveennýýcchh  ddiioodd  zzoobbrraazzuujjee  zzáábběěrr  kkoommpprreessoorruu  aa  ttllaaččííttkkeemm  CCOOMMPP  jjee  mmoožžnnéé
kkoommpprreessoorr  zzaařřaaddiitt  nneebboo  vvyyřřaaddiitt  zzee  ssiiggnnáálloovvéé  cceessttyy..

OOvvllááddaaccíí  pprrvvkkyy  ssoouusseeddííccííhhoo  ččttyyřřppáássmmoovvééhhoo  eekkvvaalliizzéérruu
((HHFF,,  HHII  MMIIDD,,  LLOO  MMIIDD,,  LLFF))  lleemmuujjee  ččeerrvveennáá  lliinniiee..  JJeehhoo  HHFF
pprraaccuujjee  vv  rroozzssaahhuu  oodd  00,,88  kkHHzz  ddoo  2200  kkHHzz,,  HHII  MMIIDD  aa  LLOO
MMIIDD  mmaajjíí  sstteejjnnéé  pprraaccoovvnníí  rroozzssaahhyy  oodd  2222  HHzz  ddoo  2200  kkHHzz  
aa  LLFF  llzzee  oovvllááddaatt  vv  rroozzssaahhuu  oodd  2222    ddoo  550000  HHzz..  DDůůlleežžiittoouu
iinnffoorrmmaaccíí  jjee  sskkuutteeččnnoosstt,,  žžee  HHII  MMIIDD  aa  LLOO  MMIIDD  jjssoouu  ddooppllnněě--
nnyy  oo  ppaarraammeettrr  QQ  ((qquuaalliittyy)),,  llzzee  tteeddyy  uu  ttěěcchhttoo  ffrreekkvveennccíí  
mměěnniitt  ššíířřkkuu  ppáássmmaa..  AAnnii  zzddee  nneecchhyybbíí  ppooddssvvíícceennéé  ttllaaččííttkkoo
pprroo  zzaappnnuuttíí//vvyyppnnuuttíí  EEQQ..  
ŽŽlluuttáá  bbaarrvvaa  jjee  ppřřiiřřaazzeennaa  vvýýssttuuppnníí  sseekkccii  OOUUTT..  ZZddee  vvýýrroobbccee
uummííssttiill  pprrvveekk  DDEELLAAYY,,  kktteerrýý  ffuunngguujjee  vv  rroozzssaahhuu  oodd  00  ddoo
440000  ssaammppllůů  aa  ddáállee  oodd  1100  mmss  ddoo  550000  mmss..  TTaakkéé  zzddee  
oorriieennttoovvaall  oovvllááddáánníí  ppaannoorráámmyy  PPAANN  aa  jjssoouu  zzddee  ttllaaččííttkkaa  
pprroo  rroouuttiinngg  ddoo  ssbběěrrnniiccee  LLRR  ((mmaaiinn,,  mmaasstteerr))  aa  MMOONNOO..  NNuutt--
nnoo  uuppoozzoorrnniitt,,  žžee  vvššeecchhnnyy  kknnoobbyy  cchhaannnneell  ssttrriippuu  jjssoouu  ddooppll--
nněěnnyy  ppooddssvvěěttlleennoouu  ssttuuppnniiccíí..

PPrraavváá  hhoorrnníí  ččáásstt  pprraaccoovvnníí  pplloocchhyy  jjee  jjaakkoo  oobbvvyykkllee  vvyyhhrraazzeennaa
mmeettrrůůmm  mmiixxuu..  ZZddee  jjee  mmoožžnnéé  sslleeddoovvaatt  mmeettrryy  vvyybbrraannééhhoo  kkaannáá--
lluu,,  ssbběěrrnniiccee  LL,,  RR  aa  MMOONNOO..  VVpprraavvoo  nnaalleezznneemmee  kknnoobb  MMOONN  LLEE--
VVEELL,,  kkddee  jjee  mmoožžnnéé  nnaassttaavviitt  hhllaassiittoosstt  ppoosslleecchhuu  vvee  sslluucchhááttkkáácchh..

Digitální mixážní pult...digitální cestou jsme se
po letech analogové mmiixxáážžee
rozhodli jít i my. A protože
rozpočet malé scény
oobbllaassttnnííhhoo  ddiivvaaddllaa není
zrovna nakloněn příliš vysokým
výdajům, patřila cena 
k zásadním kritériím
našeho výběru. Nicméně i tak
nám při mapování terénu ppaaddlloo
ddoo  ookkaa několik mixů, včetně
recenzovaného Soundcraft
Si Compact 24. Náš zájem
o tento pult pramenil zejména
ze skutečnosti, že totiž zzaa
cceennuu  jjeenn  oo  nněěccoo  mmáálloo
vvyyššššíí, než je cena srovnatelné
analogové konzole, dostaneme
digitální mix se vším, co 
k němu patří, čímž mám na
mysli například dynamický
pprroocceessiinngg na každém
kanálu, efektové proce-
sory přímo na palubě pultu,
možnost ukládání show, či
ukládání a vyvolávání scén.
Zkrátka a dobře: výhod
pro práci ddiivvaaddeellnníí--
hhoo  zzvvuukkaařřee je v digitálním
řešení skutečně mnoho!
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ZZcceellaa  nnaahhoořřee,,  jjeeššttěě  nnaadd  mmeettrryy,,  jjee  uummííssttěěnn  
kkoonneekkttoorr  pprroo  ppřřiippoojjeenníí  llaammppiiččkkyy  ((1122  VV)),,  UUSSBB
kkoonneekkttoorr  pprroo  ffllaasshh  ddiisskk  aa  hhllaavvnníí  vvyyppíínnaačč  kkoonn--
zzoollee..  NNaaooppaakk  ddoollee,,  ppoodd  mmeettrryy,,  jjee  ssiittuuoovváánn  
nneevveellkkýý  ddoottyykkoovvýý  ddiisspplleejj  ss  ttllaaččííttkkyy  MMEENNUU  
aa  AAPPPPLLYY..  OOvvllááddaaccíí  pprrvvkkyy  ddiisspplleejjee  jjeeššttěě  ššiikkoovv--
nněě  ddooppllňňuujjee  oottooččnnýý  oovvllaaddaačč  SSCCRROOLLLL..  VVllaassttnníí
ddiisspplleejj  vv  zzáákkllaaddnníímm  zzoobbrraazzeenníí  nnaabbíízzíí  rryycchhllýý
ppřřííssttuupp  kk  zzáákkllaaddnníímm  kkoonnffiigguurraaččnníímm  ffuunnkkccíímm
mmiixxuu..  JJssoouu  zzddee  zzáálloožžkkyy  SSHHOOWW,,  SSYYSSTTEEMM,,
PPRREEFFSS,,  IINNSSEERRTT,,  SSOOLLOO,,  OOSSCC,,  MMOONNIITTOORR,,  IINN--
PPUUTTSS,,  OOUUTTPPUUTTSS  aa  EEQQ..  ((KK  ddiisspplleejjii  ssee  jjeeššttěě
ddoossttaanneemmee  vv  pprraakkttiicckkéé  ččáássttii  rreecceennzzee..))

PPoodd  ddoottyykkoovvýýmm  ddiisspplleejjeemm  jjssoouu  ssiittuuoovváánnyy
oovvllááddaaccíí  pprrvvkkyy  eeffeekkttoovvýýcchh  pprroocceessoorrůů..  JJssoouu
uummííssttěěnnyy  vv  mmooddrréémm  ppoollii  aa  nneessoouu  llooggoo  LLeexxii--
ccoonnuu..  SSii  CCoommppaacctt  nnaabbíízzíí  hhnneedd  ččttyyřřii  FFXX  pprroo--
cceessoorryy,,  ppřřiiččeemmžž  kkee  kkaažžddéémmuu  nnáálleežžíí  jjeeddeenn
oottooččnnýý  eennccooddeerr  aa  ttaappoovvaaccíí  ttllaaččííttkkoo  TTAAPP..  
TToo  ppoosskkyyttuujjee  ppoohhooddllnnoouu  kkoonnttrroolluu  nnaadd  tteemm--
ppeemm  ddeellaayyůů..  SS  jjeejjiicchh  ppoommooccíí  llzzee  ssnnaaddnnoo  
zzaaddaatt  tteemmppoo  sskkllaaddbbyy,,  kktteerroouu  pprráávvěě  zzvvuuččíímmee..
KKuullaattéé  ttllaaččííttkkoo  LLEEXX  ppaakk  ppřřeeppnnee  ddoottyykkoovvýý  ddiiss--
pplleejj  ddoo  rreežžiimmuu  zzoobbrraazzuujjííccíí  ppaarraammeettrryy  nnaassttaa--
vveenníí  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  FFXX  pprroocceessoorrůů..

PPoodd  pprraaccoovvnníí  pplloocchhoouu  cchhaannnneell  ssttrriippuu  jjee
uummííssttěěnnaa  ddlloouuhháá  řřaaddaa  hhrraannaattýýcchh  ttllaaččíítteekk,,  
jjeejjiicchhžž  úúččeelleemm  jjee  rroouuttiinngg  ssiiggnnáálluu  aa  vvýýrroobbccee
hhoo  nnaazzýývváá  ttOOTTEEMM  ((TThhee  OOnnee  TToouucchh  EEaassyy  MMiixx))
NNaalleezznneemmee  zzddee  BBUUSS  11  aažž  BBUUSS  1144,,  MMTTXX  
11  aažž  MMTTXX  44  aa  FFXX  11  aažž  FFXX  44..  BBrráánnoo  oodd  kkoonn--
ccee,,  ttllaaččííttkkaa  FFXX  rroouuttuujjíí  ddoo  FFXX  pprroocceessoorrůů,,  MMTTXX
ddoo  mmaattrriixxuu  aa  BBUUSS  ddoo  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ssbběěrrnniicc..

SSbběěrrnniiccee  ssii  mmůůžžeemmee  vv  SSii
zznnaaččnněě  ppřřiizzppůůssoobbiitt,,  kkrroomměě  jjeejjiicchh  
ppooččttuu;;  zzáálleežžíí  zzcceellaa  nnaa  uužžiivvaatteellii,,  jjaakkéé  kkoommbbiinnaa--
ccee  ppooddsskkuuppiinn  aa  aauuxxůů  ((jjee  jjeeddnnoo,,  jjeessttllii  pprreeffaaddeerr  
nneebboo  ppoosstt  ffaaddeerr))  bbuuddee  cchhttíítt  vvyyuužžíívvaatt..  TToottoo  jjee
vveellmmii  ppřřííjjeemmnnéé,,  pprroottoožžee  kkoonnffiigguurraaccii  llzzee  ppřřiizzppůů--
ssoobbiitt  ppřříímmoo  nnaa  mmíírruu  kkaažžddéémmuu  ppřřeeddssttaavveenníí..  

PPrraakkttiicckkyy  cceelloouu  ssppooddnníí  ppoolloovviinnuu  pprraaccoovvnníí
pplloocchhyy  SSii  CCoommppaacctt  zzaabbíírraajjíí  kkoonnttrroolleerryy  
aa  ffaaddeerryy  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkaannáállůů..  FFaaddeerryy  ddiissppoo--
nnuujjíí  mmoottoorroovvýýmm  ppoohhoonneemm  aa  jjssoouu  ddlloouuhhéé
110000  mmmm..  NNaadd  kkaažžddýýmm  ffaaddeerreemm  nnaajjddeemmee  ttllaa--
ččííttkkaa  SSOOLLOO,,  SSEELL  ((sseelleecctt,,  vvýýbběěrr)),,  OONN  aa  ddvvoojjiiccii
sslloouuppccůů  ss  LLEEDD  iinnddiikkááttoorryy,,  kktteerréé  zzoobbrraazzuujjíí  ssttaavv
ggaattuu  ((ččeerrvveennýý  kkřříížžeekk  vv  ppřřííppaadděě  zzaavvřřeennééhhoo
ggaattuu)),,  zzáábběěrr  kkoommpprreessoorruu  ((lleevvýý  ččeerrvveennýý  sslloouu--
ppeecc))  aa  ssíílluu  vvssttuuppnnííhhoo  ssiiggnnáálluu..  KKaažžddýý  ffaaddeerr  jjee
jjeeššttěě  ddooppllnněěnn  oottooččnnýýmm  eennccooddéérreemm,,  jjeehhoožž
ffuunnkkccee  ssee  ppřřeeppíínnáá  ppoommooccíí  ttřříí  ttllaaččíítteekk,,  kktteerráá
jjssoouu  uummííssttěěnnaa  hhnneedd  vvpprraavvoo  vveeddllee  ttěěcchhttoo
kknnoobbůů..  NNaalleezznneemmee  zzddee  GGAAIINN,,  FFIILLTT  aa  PPAANN..  
PPřřii  ssttiisskkuu  ttllaaččííttkkaa  GGAAIINN  ssee  vvššeemm  eennccooddéérrůůmm
ppřřiiřřaaddíí  ffuunnkkccee  ggaaiinnuu,,  ppřřííppaaddnněě  ttrriimm  pprroo  lliinnkkoo--
vvéé  vvssttuuppyy..  TTllaaččííttkkoo  FFIILLTT  zzmměěnníí  eennccooddéérryy  
vv  oovvllaaddaaččee  HHII--PPAASSSS  ffiillttrruu  aa  kkoonneeččnněě  PPAANN  ppřřiiřřaa--
ddíí  zzmmíínněěnnýýmm  oovvllaaddaaččůůmm  ffuunnkkccii  ppaannoorráámmyy..  

DDaallššíí  sskkuuppiinnoouu  ttllaaččíítteekk  jjee  ddvvoojjiiccee  CCLLRR  
aa  SSOOLLOO  CCLLRR..  TTaattoo  ttllaaččííttkkaa  zzppřřííssttuuppňňuujjíí  řřaadduu
rreesseettoovvaaccíícchh  ffuunnkkccíí..  PPřřiiddrržžeenníímm  CCLLRR  aa  ssoouu--
ččaassnnýýmm  ssttiisskkeemm  SSEELL  lliibboovvoollnnééhhoo  vvssttuuppnnííhhoo
kkaannáálluu  ttaakk  nnaappřřííkkllaadd  ddoossááhhnneemmee  rreesseettuu  cceelléé--
hhoo  kkaannáálluu,,  vvee  ssppoojjeenníí  ss  kkoonnkkrrééttnníímm  ttllaaččííttkkeemm
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pprroocceessoorruu  ppaakk  vvyyvvoolláánníí  zzáákkllaaddnnííhhoo  nnaassttaavveenníí
EEQQ,,  kkoommpprreessoorruu  ččii  ggeejjttuu  pprroo  vvyybbrraannýý  kkaannááll..  
PPooddoobbnněě  ssee  ddáá  ttoottoo  ttllaaččííttkkoo  vvyyuužžíítt  uu  ssbběěrrnniiccee..
VVee  sslloouuppccii  ppoodd  vvýýššee  zzmmíínněěnnýýmmii  pprrvvkkyy  jjee  jjeeššttěě
sseekkccee  MMuuttee  sskkuuppiinn..  SSii  CCoommppaacctt  uummíí  cceellkkeemm
ččttyyřřii  mmuuttoovvaaccíí  sskkuuppiinnyy  aa  pprrááccee  ss  nniimmii  jjee  vveellmmii
iinnttuuiittiivvnníí..  PPoo  zzmmááččkknnuuttíí  ttllaaččííttkkaa  SSEETTUUPP  aa  ppřříí--
sslluuššnnéé  mmuuttoovvaaccíí  sskkuuppiinnyy  ssttaaččíí  nnaavvoolliitt  ppoožžaaddoo--
vvaannéé  kkaannáállyy  ppoommooccíí  ttllaaččíítteekk  SSEELL..  

NNeejjnníížžee  vv  ttoommttoo  ppoollii  jjee  sskkuuppiinnaa  oovvllááddaaccíícchh  
pprrvvkkůů  oozznnaaččeennáá  FFAADDEERRSS..  JJee  ttoo  ssvvýýmm  zzppůůssoo--
bbeemm  ppřřeeppíínnáánníí  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ppaatteerr  ((llaayyeerrůů))  
ffaaddeerrůů..  VVeellkkéé  kkoouuzzlloo  mmaallýýcchh  ddiiggiittáállnníícchh  ppuullttůů
ssppooččíívváá  vv  ttoomm,,  žžee  řřaaddaa  oovvllááddaaccíícchh  pprrvvkkůů  mmáá
hhnneedd  vvííccee  ffuunnkkccíí..  NNeejjiinnaakk  ttoommuu  jjee  ttaakkéé  uu  ffaaddee--
rrůů..  AAbbyy  bbyylloo  mmoožžnnéé  ssee  kk  nniimm  ppoohhooddllnněě  ddoossttaatt,,
jjee  zzddee  pprráávvěě  sseekkccee  FFAADDEERRSS,,  kktteerráá  ddoovvoolluujjee
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přepínat mezi IN A, IN B (což je přepínání vstu-
pů), BUS (sběrnice) a MTX (matrix, matice). 
Poslední dvě tlačítka GEQ/LO a GEQ/HI přiřazu-
jí příslušným faderům funkci grafického EQ.
Tento ekvalizér lze přiřadit kterékoliv sběrnici.
Pro mne a mé divadelní kolegy je velmi důleži-
tou částí čtveřice tlačítek, která je bez výrazněj-
šího označení až téměř nenápadně umístěna
nad master fadery. Jsou to tlačítka CUE LIST,
STORE, NEXT a RECALL. Věřím, že mnozí 
z vás již vědí, nebo alespoň tuší, že jde o ovlá-
dací prvky snap shotů, scén či „kjůček”. Každý
tomu říkáme trochu jinak. Většinou podle toho,
na jaké digitální konzoli jsme se s touto funkcí
poprvé setkali. CUE LIST vyvolá na dotykovém
displeji seznam jednotlivých scén. Pokud nemá-
me žádné scény uložené, pak bude seznam
prázdný. Pro vytvoření scény stačí prosté stisk-
nutí tlačítka STORE a mix si scénu (nastavení
mixu v daném okamžiku) uloží pod defaultním
jménem s pořadovým číslem. Tuto scénu je 
pak možné kdykoliv vyvolat stiskem tlačítka 
RECALL. NEXT je pak možné použít pro vyvolá-
ní následující scény. Pokud vznikne potřeba vrá-
tit se do předchozí scény, lze využít kombinaci
tlačítek NEXT a ALT. Tím se dostávám k patrně
poslednímu tlačítku, jehož funkci jsem ještě 
nepopsal. ALT je něco jako alternativní klávesa,
podobně jako shift nebo fn na mém MacBooku.
Jednoduše: jde o tlačítko zpřístupňující další
funkce, jako například copy a past. Ještě musím
doplnit, že jednotlivé scény lze snadno editovat
a vzájemně mezi sebou přesouvat.

ZZaaddnníí  ppaanneell
Zadní panel lze snadno rozdělit do tří řad připo-
jovacích konektorů. První, respektive horní řadu
tvoří „překvapivě“ čtyřiadvacet vstupních konek-
torů XLR. Každý tento vstup je vybaven červe-
nou LED, signalizující zapnutí phantomového
napájení. Druhá řada, tedy prostřední, je grafic-
ky zvýrazněna bílou barvou a obsahuje pouze
výstupní konektory XLR. Těch je celkem 
16 a je na uživateli, jak tyto výstupy uspořádá. 
Třetí řada, nejspodnější, je asi nejzajímavější.
Zcela vlevo je zakrytý slot pro rozšiřující kartu.
Těchto karet jsem našel na internetu pět. Dvě 
z nich rozšiřují výstupy mixu o AES/EBU, při-
čemž první z nich je vybavena konektorem
BNC pro word clock a paralelním AES Out/In
1-8. Druhá pak disponuje dvěma vstupními 
a výstupními konektory XLR. Další karta je z pro-
dukce firmy Aviom a přináší rozšíření o rozhraní
A-Net řady PRO16 series. Předposlední karta
umožňuje rozšíření o rozhraní MADI a je osaze-
na konektory pro metalické MADI sítě vedené
po rozhraní CAT 5. Poslední karta pak pomůže
rozšířit Si Compact o rozhraní CobraNet.
Dalšími konektory zadního panelu jsou čtyři 
insert returny a čtyři insert sendy v provedení
konektorů TRS. Následuje konektor RJ5 pro roz-
hraní HiQnet. Dále je pak Si vybaven vstupem 
a výstupem AES EBU, v klasickém provedení

XLR, a je doplněn zeleně svítící diodou LOCK. 
Připojovací terminál pak pokračuje čtveřicí TRS
konektorů stereo vstupu 1 a 2. Samostatnou
částí je sekce konektorů pro synchronizaci 
a MIDI komunikaci. Nalezneme zde BNC pro
word clock a DIN konektory pro MIDI In a MIDI
Out. Posledním konektorem je zdířka pro připo-
jení napájení. Zadní panel Si ještě přináší několik
dobrých rad a informací. Například o tom, že
není dobré vystavovat mix dešti a vlhkosti nebo
že mix je vymyšlený a zkonstruovaný ve staro-
bylé Anglii, ale vyrobili ho ve velké Číně.

Ještě bych měl podat čtenáři testu informaci, 
že Si Compact pracuje se zvukem v rozlišení 
24 bitů při samplovací frekvenci 48 kHz a pra-
cuje s plovoucí desetinnou čárkou. To je dobré
pro dostatečný dynamický rozsah a domnívám
se, že je to předpokladem dobrého digitálního
mixu. Základem operačního systému je Win-
dows XP. Zřejmě z toho vyplývá skutečnost, 
že off-line editor je dostupný pouze pro operač-
ní systémy Win. Nu což, my ovocnáři budeme
asi muset do svých strojů nainstalovat takový
ten systém, který se vypíná tlačítkem START.

Dotykový displej nabízí rychlý přístup k základním konfiguračním funkcím mixu. 
Kulaté tlačítko LEX pak přepne displej do režimu, zobrazujícího parametry nastavení jednotlivých FX procesorů.

Výrobce zamýšlel digitální pult Si Compact především pro live zvučení v klubech a na akcích menšího rozsahu.
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SSII  CCoommppaacctt  
aa  pprrkknnaa,,  kktteerráá  zznnaammeennaajjíí  ssvvěětt  
KKoonneeččnněě  nnaassttaall  ddeenn,,  kkddyy  ddoo  zzvvuukkoovvéé  rreežžiiee  nnaaššee--
hhoo  ddiivvaaddllaa  ddoorraazziill  SSoouunnddccrraafftt  SSii  CCoommppaacctt  2244..
PPoo  vvllaassttnníímm  vvyybbaalleenníí  zz  ppaappíírroovvéé  kkrraabbiiccee  jjssmmee  
ssee  vvrrhhllii  nnaa  pprrvvnníí  sseezznnáámmeenníí  ss  ppuulltteemm..  DDííkkyy  ttoommuu,,
žžee  jjee  SSii  CCoommppaacctt  vvyybbaavveenn  aannaallooggoovvýýmmii  vvssttuuppyy
aa  vvýýssttuuppyy  bbyylloo    mmoožžnnéé  mmiixx  iihhnneedd  ppřřiippoojjiitt  kkee  ssttáá--
vvaajjííccíímmuu  aauuddiioo  rroozzvvoodduu  ddiivvaaddllaa  aa  ttoo  ii  ppřřeess  ttoo,,  žžee
vv  ttuuhhllee  cchhvvííllii  tteennttoo  rroozzvvoodd  nneenníí  zzcceellaa  vv  iiddeeáállnníímm
tteecchhnniicckkéémm  ssttaavvuu..  MMáámmee  zzddee  vv  ttoommttoo  ssmměěrruu  jjii--
ssttýý  tteecchhnnoollooggiicckkýý  ddlluuhh,,  aallee  vvěěřříímm,,  žžee  ssee  bbllýýsskkáá
nnaa  lleeppššíí  ččaassyy..  AAnnii  mmoocc  nneeppřřeehháánníímm,,  kkddyyžž  nnaappííššuu,,
žžee  jjssmmee  ssttaarrýý  ppuulltt  ooddppoojjiillii  aa  jjeeddnnoodduuššee  ppřřiippoojjiillii
nnoovvýý..  BByylloo  ppoottřřeebbaa  ppřřeeppáájjeett  jjeenn  ppáárr  aauuxxoovvýýcchh
kkoonneekkttoorrůů..  VV  ttoommttoo  oohhlleedduu  aannaallooggoovvéé  kkoonneekkttoorryy
vvssttuuppůů  aa  vvýýssttuuppůů  ppoovvaažžuujjii  rroozzhhooddnněě  zzaa  vvýýhhoodduu..
KKoommuu  bbyy  ttoo  nneessttaaččiilloo,,  mmůůžžee  kk  ppuullttuu  ddookkoouuppiitt
MMAADDII  kkaarrttuu  aa  ddiiggiittáállnníí  ssttaaggee  bbooxx..  PPřřeennooss  jjee  ppaakk
rreeaalliizzoovváánn  ppoommooccíí  ddiiggiittáállnnííhhoo  pprroottookkoolluu  MMAADDII..
MMííssttoo  aannaallooggoovvééhhoo  ppáárráákkuu  mmeezzii  jjeevviiššttěěmm  
aa  FFOOHH  jjee  ppaakk  ppoouužžiitt  ddaattoovvýý  kkaabbeell  ttyyppuu  CCAATT  55..

PPoo  zzaappoojjeenníí  ssííťťoovvééhhoo  nnaappáájjeenn,,  ssee  nnaa  nnááss  zzeelleenněě
rroozzbblliikkaalloo  ttllaaččííttkkoo  ppoowweerr..  KKrrááttkkýýmm  ssttiisskkeemm  ttoohhoottoo
ttllaaččííttkkaa  jjssmmee  ssppuussttiillii  vvllaassttnníí  ssttaarrtt  mmiixxuu..  PPoowweerr
ppřřeessttaalloo  bblliikkaatt  aa  rroozzssvvííttiilloo  ssee  ttrrvvaallee..  SSttaarrtt  mmiixxuu
vvyyžžaadduujjee  ttrroocchhuu  ttrrppěělliivvoossttii,,  ppřřeeccii  jjeenn  jjee  ttoo  ppooččííttaačč
aa  ss  ttíímm  jjee  ppoottřřeebbaa  ttaakkéé  ppooččííttaatt!!  PPoo  ppěěttii  vvtteeřřiinnáácchh
nnaabběěhhnnee  ddiisspplleejj,,  ppoo  ddaallššíícchh  ppěěttii  vvtteeřřiinnáácchh  ssee  rroozz--
ssvvííttíí  oossvvěěttlloovvaaccíí  llaammppiiččkkaa  mmiixxuu  aa  nnaa  ddiisspplleejjii  ssee
zzoobbrraazzíí  iinnffoorrmmaaccee  oo  bboooottoovváánníí  ssyyssttéémmuu..  CCeellýý
ssttaarrtt  mmiixxuu,,  ttoo  zznnaammeennáá  oodd  zzaappnnuuttíí  ppoo  nnaabběěhhnnuuttíí,,
ttrrvváá  aassii  4400  vvtteeřřiinn..  PPřřii  ssvvéé  vvzzppoommíínnccee  nnaa  nněěkktteerréé
kkoonnkkuurreennččnníí  pprroodduukkttyy  ssee  nneeuubbrráánníímm  ddoojjmmuu,,  
žžee  jjee  ttoo  vvllaassttnněě  rryycchhlléé..

VV  ddaallššíímm  kkrrookkuu  jjssmmee  ssii  mmuusseellii  pprroommyysslleett,,  jjaakkéé
bbuuddee  rroozzlloožžeenníí  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  vvssttuuppůů  aa  vvýýssttuuppůů..  
KK  ttoommuu  nnáámm  ppoosslloouužžiillyy  zzáálloožžkkyy  nnaa  hhllaavvnníímm  ddiiss--
pplleejjii,,  IINNPPUUTT  aa  OOUUTTPPUUTT..  PPookkuudd  bbuuddeettee  ppoouužžíívvaatt
ppoouuzzee  aannaallooggoovvéé  vvssttuuppyy  nnaa  mmiixxuu  jjaakkoo  mmyy,,  ppaakk  
jjee  nneejjssnnaazzššíí  ppřřiiřřaaddiitt  pprrvvnníímmuu  kkaannáálluu  pprrvvnníí  vvssttuupp  
aa  ttaakk  ddáállee..  OOvvššeemm  vv  ssiittuuaaccii,,  kkddyy  bbuuddee  kk  mmiixxuu  ppřřii--
ppoojjeenn  jjeeššttěě  MMAADDII  ssttaaggee  bbooxx,,  ppaakk  uurrččiittěě  oocceennííttee,,
žžee  ssii  mmůůžžeettee  nnaa  jjaakkoouukkoolliivv  kklliikkuu  ddáátt  pprraakkttiicckkyy  jjaa--
kkýýkkoolliivv  vvssttuupp..  VVýýhhooddoouu  jjee  rroovvnněěžž  mmoožžnnoosstt  ppaatt--
cchhoovváánníí  jjeeddiinnééhhoo  ppřřeeddzzeessiilloovvaaččee  nnaa  ddvvěě  kklliikkyy..  

VV  ttaakkoovvéémm  ppřřííppaadděě  jjeeddnnaa  kklliikkaa  zzpprraaccoovváávváá  ssiiggnnááll
pprroo  hhllaavvnníí  vvýýssttuupp  aa  ddrruuhháá  jjeenn  ddoo  ooddppoosslleecchhuu  nnee--
bboo  iinn--eeaarr  mmoonniittoorruu..  TToottoo  nnaassttaavveenníí  jjee  vvhhooddnnéé  nnaa--
ppřřííkkllaadd  pprroo  zzppěěvváákkaa,,  kktteerrýý  nneecchhccee  kkoommpprreessoorr  ddoo
mmoonniittoorruu,,  nneebboo  ppookkuudd  vvyyžžaadduujjee  hhooddnněě  ooddlliiššnnoouu
eekkvvaalliizzaaccii  ddoo  mmoonniittoorrůů..  

VVrraaťťmmee  ssee  aallee  zzppěětt  ddoo  zzvvuukkoovvéé  rreežžiiee  nnaaššeehhoo  
ddiivvaaddllaa..  PPoo  kkrrááttkkéé  rroozzvvaazzee  jjssmmee  ss  kkoolleeggoouu  ddoo--
ssppěěllii  kk  nnáázzoorruu,,  žžee  nneejjppoohhooddllnněějjššíí  pprroo  nnááss  bbuuddee
ccoo  nneejjvvííccee  ddooddrržžeett  ppůůvvooddnníí  zzaappoojjeenníí  zzvvuukkoovvéé  
rreežžiiee..  PPrroottoo  jjssmmee  ppoouužžiillii  mmaasstteerr  jjaakkoo  vvýýssttuupp  ddoo
zzvvuukkoovvéé  rreežžiiee,,  ddáállee  bbuuss  11  aažž  66  pprroo  hhllaavvnníí  vvýýssttuu--
ppyy  ddoo  ssáálluu  ddiivvaaddllaa,,  bbuuss  77  aa  88  pprroo  ppoommooccnnéé  
vvýýssttuuppyy  ddoo  ssáálluu  ddiivvaaddllaa  ((ppřřííddaavvnnéé  rreepprroobbooxxyy,,  
sslluucchhááttkkoovvýý  ddiissttrriibbuuttoorr  aattdd..))..    VVýýssttuuppyy  99,,  1100  
aa  1111  jjssmmee  nnaakkoonnffiigguurroovvaallii  jjaakkoo  ppoommooccnnéé  tteecchh--
nniicckkéé  vvýýssttuuppyy,,  nnaappřřííkkllaadd  vvýýssttuupp  pprroo  ssvvěětteellnnoouu  
rreežžiiii  nneebboo  ddoo  ffooyyeerr  ddiivvaaddllaa..  AAbbyycchh  nneezzaappoommnněěll,,
bbuuss  1133  aa  1144  jjssmmee  vvyyuužžiillii  pprroo  jjeeddnnoodduucchhýý  zzáázz--
nnaamm  aannaallooggoovvééhhoo  ssiiggnnáálluu  zzee  ssáálluu  ddiivvaaddllaa..  VV
ttoommttoo  bboodděě  mměě  ttrroocchhuu  zzaammrrzzeelloo,,  žžee  nnaaššee  zzvvuukkoo--
vváá  kkaarrttaa  MMoottuu  882288  mmkk  IIII  ddiissppoonnuujjee  ppoouuzzee  ddiiggii--
ttáállnníímm  vvssttuuppeemm  SS//PPDDIIFF  aa  nnee  AAEESS//EEBBUU,,  jjaakk  jjee
ttoommuu  uu  SSii  CCoommppaacctt..  AAbbyy  bbyylloo  mmoožžnnéé  vvyyuužžíívvaatt
ddiiggiittáállnníí  pprrooppoojjeenníí  mmeezzii  ppuulltteemm  aa  kkaarrttoouu,,  bbuuddee
ppoottřřeebbaa  kkoonnvveerrttoorr  ttěěcchhttoo  ssiiggnnáállůů..  PPrroo  ttuuhhllee  cchhvvííllii
jjssmmee  ssee  ssppookkoojjiillii  ss  aannaallooggoovvýýmm  pprrooppoojjeenníímm..

PPřřii  nnaassttaavvoovváánníí  vvýýssttuuppůů  nnaa  SSii  CCoommppaacctt  jjee  jjeešš--
ttěě  ppoottřřeebbaa  zzvvoolliitt,,  vv  jjaakkéémm  rreežžiimmuu  bbuuddoouu  pprraaccoo--
vvaatt..  PPookkuudd  zzvvoollíímmee  pprreeffaaddeerr,,    ffaaddeerryy  jjssoouu
ppooddssvvíícceennyy  žžlluuttěě;;  ppookkuudd  ppoossttffaaddeerr,,  ffaaddeerryy  ssvvííttíí
zzeelleenněě..  PPůůssoobbíí  ttoo  oopprraavvdduu  mmoocc  ppěěkknněě  aa  jjee  ttoo
vveellmmii  ppřřeehhlleeddnnéé..  KK  ppřřeeppíínnáánníí  mmooddůů  pprree  aa  ppoosstt
jjeenn  uuvveedduu,,  žžee  vvššee,,  ccoo  ppoossíílláámmee  uu  nnááss  vv  ddiivvaaddllee
ddoo  ssáálluu,,  jjee  oobbvvyykkllee  vv  mmóódduu  ppoosstt..  TToo  pprroottoo,,  žžee
kkddyyžž  ssee  ssttaahhuujjee  ffaaddeerr  ss  aauuddiioo  ppřřííssppěěvvkkeemm  bběě--
hheemm  iinnsscceennaaccee,,  jjee  zzaappoottřřeebbíí,,  aabbyy  ppřř ííssppěěvveekk
„„ppoottlluummiill““,,  ppřřííppaaddnněě  ppřřeessttaall  hhrráátt  zzee  vvššeecchh  vvýý--
ssttuuppůů..  VVýýjjiimmkkuu  ppaakk  ttvvoořříí  ooddppoosslleecchhyy  pprroo  kkaappee--
llyy  aa  ppřřííppaaddnněě  zzáázznnaammoovvéé  cceessttyy..

PPřřii  ppřřiippoojjoovváánníí  aauuddiioo  zzddrroojjůů  jjaakkoo  jjee  CCDD,,  MMDD  aa  ppřříí--
ppaaddnněě  vvýýssttuuppyy  zzee  zzvvuukkoovvéé  kkaarrttyy  ppooččííttaaččee  jjssmmee
mměěllii  nnaa  vvýýbběěrr  zzee  ddvvoouu  mmoožžnnoossttíí..  AA  ttoo  bbuuďď  ssiiggnnááll
ppřřiippoojjiitt  ddoo  jjeeddnnoohhoo  zzee  ddvvoouu  sstteerreeoo  vvssttuuppůů  ((TTRRSS))
nnaa  zzaaddnníímm  ppaanneelluu,,  nneebboo  ppoouužžíítt  pprroo  kkaažžddýý  sstteerreeoo
vvssttuupp  ddvvaa  bběěžžnnéé  mmoonnoo  vvssttuuppyy  ((XXLLRR))..  PPřřii  pprrvvnníí

vvaarriiaannttěě  jjssmmee  nnaarraazziillii  nnaa  oommeezzeenníí  ppoouuzzee  nnaa  ddvvaa
vvssttuuppyy,,  aa  ttoo  jjeeššttěě  zzaa  cceennuu  zzttrrááttyy  ddvvoouu  FFXX  pprrooccee--
ssoorrůů..  DDaallššíímm  oommeezzeenníímm  jjee  sskkuutteeččnnoosstt,,  žžee  ttyyttoo
sstteerreeoo  vvssttuuppyy  jjee  mmoožžnnéé  nnaappaattcchhoovvaatt  ppoouuzzee  nnaa
kklliikkyy  3333,,  3344,,  3355  nneebboo  3366,,  kktteerréé  ssee  nnaacchháázzeejjíí  aažž
vv  ddrruuhhéé  vvrrssttvvěě  ffaaddeerrůů  ((IINN  BB))..  BBoohhuužžeell  ttyyttoo  ffaaddeerryy
ssoouuččaassnněě  sslloouužžíí  jjaakkoo  nnáávvrraattyy  zz  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  FFXX
pprroocceessoorrůů..  JJáá  ssiiccee  oo  ttoomm  ppííššuu  jjaakkoo  oo  oommeezzeenníí,,
aallee  rruukkuu  nnaa  ssrrddccee,,  oossoobbnněě  ssii  oobbvvyykkllee  vvyyssttaaččíímm
ssee  ddvvěěmmaa  FFXX..  MMoocc  hheezzkkyy  jjee  bbaarreevvnněě  rroozzlliiššeennoo
ttoo,,  jjeessttllii  nnaa  ddaannýýcchh  ffaaddeerreecchh  mmáámmee  sstteerreeoovvssttuupp
((ffaaddeerr  ssvvííttíí  ffiiaalloovvěě)),,  nneebboo  nnáávvrraatt  zz  FFXX  ((vv  ttaakkoovvéémm
ppřřííppaadděě  ffaaddeerr  ssvvííttíí  mmooddřřee))..  JJee  ttoo  ppooddoobbnnéé  jjaakkoo
rroozzlliiššeenníí  ssbběěrrnniicc  vv  rreežžiimmeecchh  pprree  aa  ppoosstt..

SSii  ccoommppaacctt  uummoožžňňuujjee  vvyyttvváářřeett  sstteerroo  vvssttuuppyy  ttaakk--
zzvvaannýýmm  lliinnkkoovváánníímm,,  tteeddyy  ssppoojjeenníímm  ddvvoouu  mmoonnoo
vvssttuuppůů  ddoo  jjeeddnnoohhoo  sstteerreeaa..  ZZddee  jjee  ppoottřřeebbaa  ssee  řřííddiitt
ddrroobbnnýýmm  pprraavviiddlleemm..  DDoo  sstteerreeaa  llzzee  ssppoojjiitt  vvžžddyy  lliicchhýý
vvssttuupp  ssee  ssuuddýýmm,,  nniikkoolliivv  oobbrráácceenněě..  TToo  zznnaammeennáá,,  
žžee  nneellzzee  vvyyttvvoořřiitt  sstteerreeoo  ssppoojjeenníímm  nnaappřřííkkllaadd  kkaannáállůů
44  aa  55..  LLzzee  ttoo  uudděěllaatt  ss  kkaannáállyy  33  aa  44,,  ppřřííppaaddnněě  55  
aa  66..  VV  ttaakkoovvéé  ssiittuuaaccii  ssee  ssppoojjeennéé  ffaaddeerryy  ppooddbbaarrvvíí
bbííllýýmm  ppooddssvvíícceenníímm  aa  kkoonnttrroolluu  nnaadd  pprraavvýýmm  ffaaddee--
rreemm  ppřřeevveezzmmee  lleevvýý..  PPrraavvýý  ffaaddeerr  ssee  ppoouuzzee  vveezzee  
vv  zzáávvěěssuu  zzaa  lleevvýýmm  ppoommooccíí  mmoottoorruu..  PPřřii  jjeehhoo  
mmaannuuáállnníímm  ppoossuunnuuttíí  jjee  jjaakkssii  zzaabbrržždděěnn..  CCoo  mměě  vvyy--
lloožžeenněě  ppřřeekkvvaappiilloo  jjee  sskkuutteeččnnoosstt,,  žžee  ppřřii  vvyyttvvoořřeenníí
ttaakkoovvééhhoo  sstteerreeaa  ssee  ttaakkéé  rroovvnnoouu  nneerroozzhhooddíí  ppaannoorraa--
mmaa  oobboouu  kkaannáállůů  aa  jjee  ttaakk  nnuuttnnéé  jjii  nnaassttaavviitt  rruuččnněě..  

UUžž  jjsseemm  ssee  zzmmíínniill  oo  FFXX  nnáávvrraatteecchh,,  aallee  jjeeššttěě
jjsseemm  nneepprroobbrraall  aarrcchhiitteekkttuurruu  FFXX  pprroocceessoorrůů..  
KKaažžddýý  zzee  ččttyyřř  FFXX  pprroocceessoorrůů  mmáá  2299  pprreesseettůů..
JJeenn  pprroo  ppřřeehhlleedd  jjee  zzddee  aalleessppooňň  vvyyjjmmeennuujjii::
SSmmaallll  HHaallll,,  LLaarrggee  HHaallll,,  DDrruumm  HHaallll,,  VVooccaall  HHaallll,,
SSmmaallll  PPllaattee,,  LLaarrggee  PPllaattee,,  DDrruumm  PPllaattee,,  VVooccaall  PPllaa--
ttee,,  CChhaammbbeerr,,  RRoooomm,,  AAmmbbiieennccee,,  GGaatteedd,,  RReevveerr--
ssee,,  SSpprriinngg,,  SSttuuddiioo  DDeellaayy,,  MMoonnoo  DDeellaayy,,  PPoonngg
DDeellaayy,,  TTwwoo  TTaapp  DDeellaayy,,  MMoodduullaatteedd  DDeellaayy,,  TTaappee
DDeellaayy,,  RReevveerrssee  DDeellaayy,,  CChhoorruuss,,  FFllaannggeerr,,  PPhhaasseerr,,
TTrreemmoolloo  PPaannnneerr,,  RRoottaarryy,,  VViibbrraattoo,,  PPiittcchh  SShhiifftt  
aa  DDeettuunnee..  SSnnaadd  jjsseemm  nnaa  nniicc  nneezzaappoommnněěll..  BBěě--
hheemm  tteessttuu  jjsseemm  zzjjiissttiill,,  žžee  nneenníí  mmoožžnnéé  uukkllááddaatt
jjeeddnnoottlliivváá  nnaassttaavveenníí  ddoo  vvllaassttnníícchh  pprreesseettůů..  TToo llzzee
oovvššeemm  oobbeejjíítt  uulloožžeenníímm  ddoo  ssccéénnyy..  PPřřii  jjeejjíímm  vvyyvvoo--
lláánníí  ssee  ppaakk  vvyyvvoolláá  ii  zzmměěnněěnnýý  eeffeekktt..  KKvvaalliittaa  eeffeekkttůů
aa  zzeejjmméénnaa  ppaakk  ddoozzvvuukkůů  mmnněě  ppřřiiššllaa  ddoossttaatteeččnnáá,,  
aallee  vvěěřříímm,,  žžee  nnee  kkaažžddéémmuu  bbuuddee  vvyyhhoovvoovvaatt..
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Preampy mají dobrý dynamický rozsah
a dostatečnou odolnost proti přebuze-
ní. Zvuk je transparentní a dobře čitel-
ný. No, „bodejť by ne“, topologie
preampů je převzata z Vi série. Kom-
presory zabíraly dle mého očekávání. 
S jejich zvukem, záběrem a funkčností
jsem byl naprosto spokojen – vznikaly
pod patronací značky dbx a mělo to
smysl. Používali jsme převážně jemnou
až střední kompresi. Při práci s ekvalizé-
rem jsem nezaznamenal žádné zpož-
dění mezi okamžikem, kdy jsem otočil
encodérem a okamžikem, kdy se změ-
na projevila ve zvuku. Naopak jsem
zpoždění zaznamenal ve chvíli, kdy
jsem v rámci displeje přepnul na zobra-
zení nastavení EQ. Při tomto režimu 
jakoby docházelo k mírnému zpoždění
při ovládání snad celého mixu. Měl
jsem pocit, jakoby si vykreslení křivky
EQ na displeji „užíralo" značné množ-
ství z výkonu CPU.

Velmi si cením způsobu, jakým se 
vstupuje do nastavení sendů do jedno-
tlivých sběrnic a efektů. Zvlášť pohodl-
né je využití stejného tlačítka pro
vystoupení z tohoto nastavení. Během
inscenace jsme využili dva FX proce-
sory, přičemž jeden zpracovával delay
a druhý hall. Jako velmi praktické se
ukázalo přehledné umístění tapovací-
ho tlačítka - samozřejmě hlavně ve
spojení s delayem.

Hodně jsme s kolegou řešili zpoždění,
které lze nastavit na channel stripu.
Osobně tuto funkci považuji za docela
důležitou při zvučení live produkcí, a to
hlavně v případě rozsáhlejšího souboru,
jako je orchestr či bigband. Díky tomu,
že zpoždění lze nastavit pro každý ka-
nál zvlášť, lze dosáhnout větší prostoro-
vé hloubky zvukového obrazu, tím, že
zdroj signálu, který je od posluchače
vzdálenější, se do zvukového systému
lehce zpozdí. K tomuto nastavení je 
potřeba vycházet z fyziky. Rychlost 
šíření zvuku ve vzduchu je závislá na
nadmořské výšce a teplotě vzduchu.
Pro zjednodušení uvažujme hladinu
moře a teplotu vzduchu 15 stupňů 
Celsia. V takovém případě můžeme 
počítat s rychlostí zvuku 340 metrů 
za sekundu (m.s -1). Alespoň tolik říká
oblíbená wikipedie. Z předchozího si
lze odvodit, že 1 m je zhruba 2,94 ms.
A to je na Si Compact (samplovací frek-
vence 48 kHz) 141,2 samplů. Jen při-
pomínám, rozsah nastavení, jaké mix
nabízí, je od 0 do 400 samplů a pak
od 10 ms do 500 ms. Tím chci říct, 

že kdyby byla stupnice cejchována 
rovnou v metrech, nebylo by potřeba
se předešlou teorií až tak zabývat. 
Na druhou stranu trocha teorie nikoho
nezabije. A pokud ano, pak žádná ško-
da. Protože v našem divadle používá-
me pro odbavování příspěvků do
inscenací zvláštní software Qlab, a pro-
tože ten umí pracovat s MIDI, byli jsme
s kolegou velmi zvědaví na to, jak toto
bude fungovat ve spojeni s Si Com-
pact. MIDI jsme si zvykli používat hlav-
ně v souvislosti s osvětlovacími pulty
našich kolegů. Jako příklad uvedu ba-
letní představení, které je postaveno 
celé na audio nahrávce. Na začátek 
takové audio nahrávky vkládáme MSC
(MIDI show control) zprávu, u které na-
stavíme patřičné parametry, jako je typ
povelu pro světelný pult, číslo světelné
změny a MIDI kanál, na kterém bude
světelný pult poslouchat. Výsledkem 
je přesný synchron světla a zvuku. 
Celé představení se dále řídí progra-
mem jednak v Qlabu a jednak ve svě-
telném pultu, a to až do chvíle, dokud
nevstoupí do hry lidský faktor, jako je
například póza baletky před dalším čís-
lem. Pak se celý proces znovu opakuje,
jen s jiným programem. Dlouho jsme si
mysleli, že z Qlabu budeme řídit změny
scén v SiC. Ale to jen do chvíle, kdy po
několikátém neúspěšném pokusu kole-
govi došla trpělivost a sáhl po manuálu 
k Si. Budiž mu za to věčná sláva. 
Problém spočíval v tom, že SiC neumí
přijímat MIDI, umí ho jen vysílat a to
ještě v omezeném rozsahu. Posílá pou-
ze MIDI Program Change. Po tomto
zjištění stačilo k rozpohybování systé-
mu přistoupit jaksi obráceně -  tedy Out
z SiC do In na zvukové kartě. Bylo po-
třeba změnit nastavení v QLabu v sekci
Remote Control tak, aby povel Program
Change spustil povel GO a následně
pak přizpůsobit v SiC nastavení MIDI
Program Change (ON), MIDI Transmit
Channel a MIDI Program Number tak,
aby odpovídalo nastavení Qlabu a pří-
slušnému cue. Po těchto změnách 
se vše rozjelo a rozehrálo tak, jak jsme
si předem naprogramovali. Od tohoto
okamžiku jsme byli schopni pomocí 
tlačítka NEXT, na SiC, nejen měnit 
příslušné scény, ale také spouštět 
audio příspěvky, případně half playbac-
ky a dávat světelné změny s přesným
synchronem se zvukem. Z toho jsme
měli opravdu velkou radost. 

Mix jsme později zapojili do všech 
inscenací, které máme v Malém diva-
dle na repertoáru. Obecně musím říci,

“Nasazení pultu v divadelním provozu výrobce asi ne zcela 
předpokládal, přesto si troufám tvrdit, že pro oblastní divadelní 
scénu může být ideálním řešením, ne-li jediným.”

Mně se naopak velmi líbí rychlý přístup k nastavení efektů, 
a to včetně tapovacího tlačítka. Čtyři nezávislé FX procesory
poskytují dostatečně silný efektový arzenál, kterým „odstřelíte“
nejednoho režiséra.

Samotnou kapitolou je sekce grafického ekvalizéru navržené-
ho ve spolupráci s legendární značkou BSS. Práce s ním je, 
jak jsem zjistil, velice jednoduchá. Je potřeba si vybrat výstup
pomocí tlačítka SELECT, a po té vstoupit do nastavení grafic-
kého ekvalizéru. To uděláme pomocí tlačítek GEQ LOW GEQ
HI. Prvních čtrnáct faderů zprava se změní v potenciometry
grafického EQ a červeně se podsvítí. Co je zajímavé a velmi
příjemné je to, že totiž v nulové pozici je jakási aretace. Mys-
lím, že je to tím, že motory faderů jdou v tomto místě při pře-
jezdu do protitahu, což vytváří dojem aretace. (Viděl jsem 
to u mnohem dražších konzolí.)

DDrraahhýý  KKaaddllee......
První, téměř bojové, nasazení Si Compact 24 proběhlo 
během generálních zkoušek na chystanou premiéru předsta-
vení Kabaret R. I. P., aneb drahý Kadle, kampak dneska po 
divadle?. Pro realizaci této inscenace jsme do Si zapojili čtyři
mikroporty, dva zpěvové dynamické mikrofony a dva konden-
zátorové mikrofony zavěšené nad určitou částí scény. Dále
jsme potřebovali nazvučit elektrickou kytaru z malého komba
a pianino. Ke kombu jsme dali dynamický mikrofon a pianino
jsme pokryli dvěma kondenzátory. K tomu ještě příspěvky, 
které jsme odbavovali z MacBooku. Když k tomu přidám techno-
logické vstupy a výstupy, řekl bych, že jsme mixu docela naložili.

Práce s mixem se ukázala být do velké míry intuitivní. Já ani
kolega jsme s ovládáním mixu neměli žádné významnější 
potíže. Snad jen jsme si museli zvykat na práci s jednotlivými 
encodery. Jejich světelná stupnice ukazuje jakoby v hrubším
rozsahu. Jemnější nastavení se zobrazuje na dotykovém dis-
pleji, a to v okamžiku, kdy daným knobem pootočíte. Co mi 
činilo potíže je skutečnost, že název daného kanálu se zobra-
zuje bílým písmem na světle šedém podkladu. Přiznávám,
mám potíže se zrakem. Zároveň jsem ale přesvědčen, že pou-
žitím kontrastnějšího zobrazení by se práce s mixem stala 
pohodlnější pro každého. 



že jsme si na Si Compact velice zvykli a práce
se nám celkově usnadnila. Využitím zvukových
scén odpadla nutnost každou zvukovou scénu
představení ručně „nakroutit“ a „doházet“ do ní
příslušné fadery. Tím se vytvořili lepší podmínky
pro kreativní práci zvukaře. 
Soundcraft Si jsme ještě využili pro natáčení 
filmových pasáží do muzikálu Zpívání v dešti.
Pult byl nastaven velmi podobně jako během
běžného představení, jen jsme vytvořili ještě 
jeden stereo výstup pro záznam zvuku přímo
do natáčecí kamery. Vlastní zvuk jsme snímali
pomocí mikroportů. Tady musím přiznat, že 
to nebyla úplně šťastná volba, protože použití
mikroportů přinášelo občas nežádoucí ruchy.
Kromě toho bylo nutné je schovávat před vševi-
doucím okem kamery. Bohužel ve finální verzi,
určené pro projekci během představení nebude
možné posoudit zvukové kvality SiC. Je to tím,
že v této verzi bude zvuk uměle „degradován“,
abychom pro diváka vytvořili iluzi starého filmu
ze začátků éry zvukového filmu.

PPlluuss,,  mmíínnuuss,,  aauuttoobbuuss
Společně s kolegou jsem strávili dlouhé chvíle
diskuzí nad Si Compact a jak už tomu tak bývá,
našli jsme klady i zápory. Z hlediska mechanic-
ké konstrukce nám například vadila chybějící
opěrka pro ruce zvukaře hned pod fadery 
- mimo jiné také proto, že zde je málo místa pro
tradiční pásku s popisky pro snadnější kontrolu
nad mixem. Řekl bych, že tvarová ergonomie
samotného mixu by se mohla do budoucna
ještě zlepšit. Na druhou stranu je to daň za 
malé (kompaktní) rozměry. Také mi ne zcela 
vyhovuje grafika dotykového displeje. Ostatně
už jsem to zde popsal. Myslím, že bílé písmo 
na světle šedém podkladu není zcela ideální
kombinace. Uvítal bych možnost si, alespoň
částečně, přizpůsobit tuto grafiku, což by z hle-
diska softwaru nemusel být až takový problém.
Další nevýhoda, na kterou jsme s kolegou přišli,
je skutečnost, že FX returny zde mají pouze 
jediné místo a není možné si je poskládat do 
jiného patra nebo na jiné fadery. Chybělo nám
něco jako user layer, uživatelská vrstva, kam by
si mohl zvukař naskládat vše potřebné tak, aby
to pak měl více po ruce. A konečně, co mi při-
jde z hlediska uživatele jako naprostý úlet, to 
je nevyužití posledních osmi faderů v druhé
vrstvě. K té se dostaneme stisknutím tlačítka 
IN B. Tyto fadery jsou blokovány a nelze jim 
přiřadit žádný vstup ani FX return. To je škoda.
Ale i tak je Si Compact 24 schopen obsloužit
až 32 fyzických vstupů (samozřejmě za před-
pokladu rozšíření pomocí MADI stage boxu).
Dále jsme s kolegou zaznamenali určitou laten-
ci v ovládání mixu při větším obsazení. Tuto 
latenci podporuje také zobrazení grafické křivky
ekvalizéru na displeji. Rád bych upozornil, že
nejde o latenci ve zvuku, ale o určitou prodlevu
při ovládání mixu. Dále mi vadí podivné chování
mixu při linkování do sterea. Mám na mysli ne-

rozhození panoramy. Mé poslední záporné 
postřehy se týkají už jen scén a jejich vyvolává-
ní. Při stisku tlačítka NEXT mi vyjíždí jednotlivé
fadery v následující scéně nikoliv naráz, ale po-
stupně z leva doprava. Při několika kanálech jde
o zlomek vteřiny, ale při změně scény v kom-
pletně zaplněném mixu už je to něco málo přes
jednu vteřinu. Při live koncertu v tom nevidím
žádný problém, ale rozhodně je s tím potřeba
dopředu počítat – na divadle tím spíše!

Ano, popsal jsem negativa a teď to může chvíli
vypadat, že Si Compact je úplný propadák, neř-
ku-li šrot. Ale tak tomu rozhodně není. Si nabízí
kvalitní digitální zvuk se vším, co k tomu patří.
Velmi jsme ocenili kvalitu zvuku a pohodlnou
editaci. Mix má opravdu velmi přehledné 
a intuitivní ovládání. Vlastní přehlednosti 
výborně napomáhají barevně podsvícené fade-
ry. Myslím, že využití mixu je velmi variabilní.
Analogové vstupy jsou určitě výhodou, lze tak
využít stávající analogový párák či rozvod, stej-
ně jako jsme to udělali my v našem divadle. 
Naopak rozšiřující karty dělají z Si Compact
technologického dravce, který se rozhodně 
neztratí v dnešním zvukovém světě. Zajímavou
formou využití těchto technologií v divadelním
provozu vícesouborového divadla by mohl 
být záznam orchestru v digitální kvalitě pomocí
MADI.  Důležitý je také příslib výrobce pro
vzdálené ovládání pomocí tabletu a WiFi. 
Výhody tohoto spojení jsou, myslím, zřejmé. 
S tabletem v ruce se mohu postavit kamkoliv
na jeviště vedle herce či hudebníka a tam na-
stavit zvuk přesně podle jeho přání. Není pak
nic snazšího, než toto nastavení uložit do scény.
Další výhodou tabletu by pak mohla být zobra-
zovací schopnost. Tablet by pak mohl sloužit
během představení či hudební produkce, jako
rozšiřující monitor. Ovšem to jsou, zatím, písně
budoucnosti. Jak moc pak bude tato budouc-
nost blízká nebo naopak vzdálená záleží na 

výrobci a jeho vývojovém týmu. V tuto chvíli 
se musíme spokojit s off-line verzí editačního
softwaru pod Windows. Ten je volně dostupný
a dá se stáhnout z webu. Řada „záporů", které
jsem výše popsal, lze myslím odstranit softwa-
rovou úpravou (upgradem) a pak může ledacos
být trochu jinak.

SSlloovvoo  zzáávvěěrreemm
Opět jsem se dostal ve své recenzi k místu, 
kdy je potřeba shrnout pohled na testovaný 
produkt do několika vět. Za sebe a myslím, 
že i za své kolegy mohu říct, že Si Compact 
24 by se nám v našem divadle moc líbil. Jestli 
se stane pevnou součástí našeho audio řetězce 
- to v tuhle chvíli nemohu zcela říct, protože 
to nevím. Záleží hlavně na zřizovateli, ten platí, 
a kdo platí, ten poroučí. Každopádně Sound-craft
Si Compact v našem divadelním testu obstál na 
výbornou. Poměr ceny s výkonem a dalšími mož-
nostmi propojení dělají z Si Compact 24 dobré 
řešení pro naše divadlo. Chtěl bych zdůraznit, 
že filozofie, s jakou výrobce Si Compact 
vytvářel, jasně tento mix určuje hlavně pro live
zvučení v klubech a na akcích menšího rozsahu.
Si Compact je především startovacím modelem
společnosti Soundcraft do světa digitálních konzo-
lí, a to jak v cenové rovině, tak v cílové skupině bu-
doucích uživatelů. Tím myslím jednoduché
intuitivní ovládání, které usnadní přechod z analo-
gového mixu na digitální. Rozšiřující karty a stage
box pak mix posouvají do vyšší kategorie.
Domnívám se, že nasazení v divadelním provozu
výrobce asi ne zcela předpokládal. Přesto si trou-
fám tvrdit, že pro oblastní divadelní scénu (s nepři-
měřeně malým rozpočtem) může být ideálním
řešením. Ne-li jediným.

CCeennyy  zzbbýývvaajjííccíícchh  kkoommppoonneenntt  ttééttoo  řřaaddyy  jjssoouu::  
Si Compact16 - 114 900,- Kč, Si Compact32 - 179 900,- Kč,

Si Compact Stage Box CAT5 - 99 990,- Kč, Si Compact 
Stage Box MADI - 99 990,- Kč

√√

Mix má velmi přehledné a intuitivní ovládání. Přehlednosti výborně napomáhají také barevně podsvícené fadery.
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