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„Pokrok nezastavíš!“, používám opět moji oblíbenou větu, kterou jsem uvedl již v jednom
z minulých textů; mám k tomu totiž dobrý důvod. Za účelem testování jsem dostal nový
přírůstek od italské firmy IK Multimedia a vy proto brzy uvidíte, že na té mé větě
je skutečně kus pravdy. O tom, jak nový celosvětový fenomén v podobě iOS zařízení
s dotykovými displeji ovlivnil (a stále více a více ovlivňuje) náš hudební (i nehudební) svět,
jsem již několikrát psal v předchozích testech. Tento boom i nadále pokračuje a trh
zaplavují nové a nové výrobky (a samozřejmě i aplikace ), které ještě více usnadňují
ovládání a celkovou práci a také rozšiřují možnosti použití dotykových iOS mašinek.

MIDI rozhraní pro iPhone, iPod touch & iPad
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PPoomměěrrnněě  ppllooddnnoouu  ffiirrmmoouu  nnaa  ttoommttoo  ppoollii  jjee  řřeeččeennáá
IIKK  MMuullttiimmeeddiiaa,,  kktteerráá  mmáá  zzaa  sseebboouu  nnaappřřííkkllaadd  
((vv  mmiinnuulloossttii  nnáámmii  tteessttoovvaannýý))  iiRRiigg  MMiicc  --  mmiikkrrooffoonn
pprroo  iiPPoodd//iiPPaadd//iiPPhhoonnee,,  aa  kktteerráá  ooppěětt  vvyypprroodduukkoovvaallaa
nněěkkoolliikk  zzaajjíímmaavvýýcchh  nnoovviinneekk,,  jjeežž  ssvvýýmmii  mmoožžnnoossttmmii
ppoossuunnoouu  vvaaššee  „„ii““  zzaařříízzeenníí  ooppěětt  oo  kkuuss  ddáállee  ssmměěrreemm
kk  pprrooffeessiioonnáállnníímm  zzaařříízzeenníímm  pprroo  hhuuddeebbnníí  pprroodduukkccii..
JJeeddnníímm  zz  nniicchh  jjee  ttaakkéé  ppllnnoohhooddnnoottnnéé  MMIIDDII  rroozzhhrraanníí
ss  nnáázzvveemm  iiRRiigg  MMIIDDII,,  nnaa  kktteerréé  ssee  zzaamměěřříímmee  
vv  ddnneeššnníímm  tteessttuu..

NNěěccoo  mmáálloo  oo  ssyyssttéémmuu  MMIIDDII
JJaakk  mmoožžnnáá  vvííttee,,  MMIIDDII  ssyyssttéémm  ((MMuussiicc  IInnssttrruummeenntt
DDiiggiittaall  IInntteerrffaaccee))  bbyyll  ppoopprrvvéé  ppřřeeddssttaavveenn  vv  rrooccee  11998811
nnaa  hhuuddeebbnníímm  vveelleettrrhhuu  NNAAMMMM..  OOdd  ttéé  ddoobbyy  ssee  ssttaall
mmeezziinnáárrooddnníímm  kkoommuunniikkaaččnníímm  ssttaannddaarrddeemm  mmeezzii
eelleekkttrroonniicckkýýmmii  nnáássttrroojjii  aa  ppoossttuuppnněě  hhoo  aakkcceeppttoovvaallyy  
aa  iimmpplleemmeennttoovvaallyy  ddoo  ssvvýýcchh  nnáássttrroojjůů  vvššeecchhnnyy  ffiirrmmyy
pprroodduukkuujjííccíí  eelleekkttrroonniicckkéé  hhuuddeebbnníí  nnáássttrroojjee..  FFiirrmmaa
AAttaarrii  jjaakkoo  pprrvvnníí  mmeezzii  vvýýrroobbccii  oossoobbnníícchh  ppooččííttaaččůů  nnaa
cceelléémm  ssvvěěttěě  zzaaččaallaa  MMIIDDII  rroozzhhrraanníímm  ssttaannddaarrddnněě
vvyybbaavvoovvaatt  ssvvéé  ppooččííttaaččee,,  kktteerréé  zzíísskkaallyy  oobbrroovvsskkoouu
oobblliibbuu  mmeezzii  hhuuddeebbnnííkkyy  ((ppaamměěttnnííccii,,  rruukkuu  nnaa  ssrrddccee,,
kkddoo  bbyy  tteennkkrráátt  rráádd  nneevvllaassttnniill  kkuullttoovvnníí  AAttaarrii
11004400SSTT??))..  ZZppooččááttkkuu  ssaammoozzřřeejjmměě  nnaassttáávvaallyy
nneejjrrůůzznněějjššíí  kkoommpplliikkaaccee  ss  kkoommppaattiibbiilliittoouu,,  nneebbooťť  kkaažžddáá
ffiirrmmaa  ssii  MMIIDDII  ssyyssttéémm  „„řřeeššiillaa““  ttaakkřřííkkaajjíícc  „„mmaalliinnkkoo  ppoo
ssvvéémm"",,  aallee  ččaasseemm,,  jjaakk  uužž  ttoo  oobbvvyykkllee  bbýývváá,,  ssee  vvššee
úússppěěššnněě  vvyyřřeeššiilloo  aa  „„ppěěttiikkoollííkkoovvéé""  DDIINN  kkoonneekkttoorryy
ppřřeežžiillyy  aažž  ddoo  ddnneeššnníícchh  ddnnůů,,  kkddyy  jjee  ppoommaalluu  nnaahhrraazzuujjíí
UUSSBB  kkoonneekkttoorryy..  OOvvššeemm  ssaammoottnnýý  MMIIDDII  ssyyssttéémm
sskkvvěěllee  sslloouužžíí  ddááll..  MMyyssllíímm,,  žžee  ssppoouussttaa  zz  nnááss  ssii
kkaažžddooddeennnníí  hhuuddeebbnníí  pprroodduukkccii  ((kkoommppoonnoovváánníí,,
aarraannžžoovváánníí,,  nnaahhrráávváánníí,,  kkoonncceerrttoovváánníí))  bbeezz  MMIIDDII  aannii
nneeddookkáážžee  ppřřeeddssttaavviitt..  SSaammoozzřřeejjmměě,,  žžee  MMIIDDII  ssyyssttéémm
uužž  ddáávvnnoo  nneesslloouužžíí  jjeenn  kk  ddáállkkoovvéé  kkoommuunniikkaaccii  mmeezzii
ddvvěěmmaa  nnáássttrroojjii,,  mmoožžnnoossttíí  vvyyuužžiittíí  ttoohhoottoo  ssyyssttéémmuu  jjee
ddaalleekkoo  vvííccee::  oodd  pprrooppoojjeenníí  aa  oovvllááddáánníí  cceellýýcchh  
bbaatteerriiíí  nnáássttrroojjůů  ((ssyynntteettiizzeerrůů,,  ssaammpplleerrůů,,  ppooččííttaaččůů  
aa  ssooffttwwaarroovvýýcchh  nnáássttrroojjůů  aa  cceellýýcchh  DDAAWW  ssyyssttéémmůů)),,
ppřřeess  vvýýppiissyy  ppaamměěttíí  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  nnáássttrroojjůů  vv  ppooddoobběě
SSyyssEExx  ddaatt  ((BBuullkk  DDuummpp)),,  ppřřeess  zzáálloohhoovváánníí  aa  ppřřeennooss  
((ii  vvýýmměěnnuu))  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  pprreesseettůů  nneebboo  kkoommpplleettnnííhhoo
nnaassttaavveenníí,,  ppřřeess  TTiimmee  ssyynncchhrroonniizzaaccii,,  ppřřeehhrráávváánníí  
aa  ppřřeennooss  hhuuddeebbnníícchh  ssoouubboorrůů  vvee  ffoorrmmááttuu  SSMMFF,,

ddáállkkoovvééhhoo  oovvllááddáánníí  cceellýýcchh  kkoonncceerrttnníícchh  pprroojjeekkttůů
vvččeettnněě  ssyynncchhrroonniizzaaccee  ddiiggiittáállnníícchh  mmiixxáážžnníícchh  ppuullttůů,,
ppllaayybbaacckkoovvýýcchh  rreekkoorrddéérrůů  nnaa  ppóóddiiuu,,  aažž  ppoo  oovvllááddáánníí
cceellééhhoo  ssvvěětteellnnééhhoo  ppaarrkkuu  vvččeettnněě  ssyynncchhrroonnnníí  vviiddeeoo
pprroojjeekkccee..  MMnnoohhoo  ddaallššíícchh  aapplliikkaaccíí  jjsseemm  jjiissttěě  nneezzmmíínniill..
JJaakk  ssaammii  vviiddííttee,,  vvyyuužžiittíí  ttoohhoottoo  uužž  ppoomměěrrnněě  „„ssttaarrééhhoo““,,
aallee  jjaakk  ssee  zzddáá,,  aažž  ddoo  ddnneess  ssttáállee  nneeppřřeekkoonnaannééhhoo
ssyyssttéémmuu,,  jjee  oopprraavvdduu  bboohhaattéé..  NNeenníí  pprroottoo  jjiissttěě  ddiivvuu,,  žžee
vvýýrroobbccii  mmooddeerrnníícchh  iiOOSS  hhuuddeebbnníícchh  aapplliikkaaccíí  jjeejj
ssaammoozzřřeejjmměě  iimmpplleemmeennttuujjíí  ddoo  ssvvýýcchh  ssooffttwwaarroovvýýcchh
nnáássttrroojjůů..  PPrroottoo  aabbyyssttee  mmoohhllii  ssee  ssvvýýmm  „„ii““  zzaařříízzeenníímm
kkoommuunniikkoovvaatt  ss  ookkoollnníímm  MMIIDDII  ssvvěětteemm  vvššaakk  bbuuddeettee
ppoottřřeebboovvaatt  nněějjaakkýý  tteenn  hhaarrddwwaarroovvýý  MMIIDDII  IInntteerrffaaccee..
JJeeddeenn  zzaajjíímmaavvýý  vváámm  vv  ttoommttoo  tteessttuu  ppřřeeddssttaavvíímm..

iiRRiigg  MMIIDDII  
JJaakk  jjsseemm  jjiižž  ppřřeeddeessllaall,,  iiRRiigg  MMIIDDII  ppřřeeddssttaavvuujjee  MMIIDDII
rroozzhhrraanníí  uurrččeennéé  pprroo  mmoobbiillnníí  zzaařříízzeenníí  ss  ddoottyykkoovvýýmm
ddiisspplleejjeemm    aa  ooppeerraaččnníímm  ssyyssttéémmeemm  iiOOSS,,  tteeddyy
kkoonnkkrrééttnněě  AAppppllee  iiPPoodd,,  iiPPaadd  aa  tteelleeffoonn  iiPPhhoonnee..  DDííkkyy
nněěmmuu  ddookkáážžeettee  pprrooppoojjiitt  vvaaššee  iiOOSS  zzaařříízzeenníí  ss  ookkoollnníímmii
MMIIDDII  nnáássttrroojjii  aa  ppřřííssttrroojjii  ((aaťť  uužž  jjssoouu  ttoo  MMIIDDII  kkllaavviiaattuurryy,,
kkoonnttrroolleerryy,,  eelleekkttrroonniicckkéé  bbiiccíí,,  ggrroooovveebbooxxyy,,  ppooččííttaaččee  
ss hhuuddeebbnníímm  ssooffttwwaarreemm  aappoodd..)),,  aa  ss  nniimmii  kkoommuunniikkoovvaatt,,
ssppoolluupprraaccoovvaatt  aa  ppřřííppaaddnněě  jjeejjiicchh  MMIIDDII  ddaattaa  nnaahhrráávvaatt..  

DDííkkyy  iiRRiigg  MMIIDDII  pprroo  vvááss  nneebbuuddee  pprroobblléémm  ddoo
ssttáávvaajjííccííhhoo  ssttuuddiioovvééhhoo  MMIIDDII  řřeettěězzccee  zzaařřaaddiitt  hhuuddeebbnníí
iiOOSS  aapplliikkaaccee  ((nnaappřřííkkllaadd  vviirrttuuáállnníí  ssyynntteezzááttoorryy  vvee
vvaaššeemm  iiPPaadduu))..  SS  iiRRiigg  MMIIDDII  ttoottiižž  bbuuddeettee  mmooccii  oovvllááddaatt
vviirrttuuáállnníí  ssyynntteezzááttoorryy  nnaappřřííkkllaadd  ppoommooccíí  vveellkkééhhoo
mmaasstteerr  kkeeyybbooaarrdduu,,  eelleekkttrroonniicckkéé  ssaaddyy  bbiiccíícchh,,  nneebboo
ppoommooccíí  jjaakkééhhookkoolliivv  jjiinnééhhoo  MMIIDDII  kkoonnttrroolleerruu..  DDáállee  ssee
vváámm  ootteevvřřee  pprroossttoorr  pprroo  zzáázznnaamm  MMIIDDII  ddaatt  ddoo  vvaaššeehhoo
iiOOSS  zzaařříízzeenníí,,  pprroo  oovvllááddáánníí  iiOOSS  aapplliikkaaccíí  pprroossttřřee--
ddnniiccttvvíímm  vvaaššeehhoo  DDAAWW,,  aa  nneebboo  nnaaooppaakk  pprroo  oovvllááddáánníí
vvaaššiicchh  hhaarrddwwaarroovvýýcchh  ((nneebboo  ssooffttwwaarroovvýýcchh))  MMIIDDII
nnáássttrroojjůů  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  iiOOSS  aapplliikkaaccee  ((pprroottoožžee  
MMIIDDII  rroozzhhrraanníí  mmaajjíí  ddnneess  ssttaannddaarrddnněě  iimmpplleemmeennttoo--
vvaannéé  nnaappřřííkkllaadd  eeffeekkttoovvéé  pprroocceessoorryy  nneebboo  nněěkktteerréé
ddiiggiittáállnníí  mmiixxppuullttyy))..  

MMoožžnnoossttíí  vvyyuužžiittíí  ssee  nnaabbíízzíí  oopprraavvdduu  hhooddnněě,,  zzáálleežžíí
jjeenn  nnaa  vvaaššíí  ffaannttaazziiii,,  ppoottřřeebbáácchh  aa  ssaammoozzřřeejjmměě  ttaakkéé
nnaa  mmoožžnnoosstteecchh  ddaannýýcchh  iiOOSS  aapplliikkaaccíí  ((nnee  vvššeecchhnnyy
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mají stejné možnosti MIDI ovládání, a také ne všechny
jsou prozatím kompatibilní s iRig MIDI). Aktuálně
výrobce uvádí něco kolem stovky aplikací, které jsou 
s iRig MIDI kompatibilní, což myslím není málo 
a věřím, že s časem budou přibývat další.

PPoodd  ddrroobbnnoohhlleeddeemm
K testu dorazil iRig MIDI v malé papírové
krabičce s barevnými potisky a přiznám 
se, nějakou dobu mi zabralo, než jsem se 
do ní dostal. Výrobce své nové dítko zabalil
vskutku precizně. Po vybalení máte před
sebou poměrně malou plastovou krabičku
černé barvy, která je vlastně centrální
jednotkou, nebo chcete-li srdcem celého 
iRig MIDI zařízení. Na svém těle (o velikosti
cca 4,5 x 4,5 cm ) má celkem tři konektory
(typu mini jack), sloužící k připojení MIDI
kabelů. Jak asi tušíte, nepřipojíte zde
standardní MIDI kabely v tom provedení, 
jak je znáte (je to dáno velikostí celého iRig
MIDI systému, jelikož centrální jednotka není
ani zdaleka tak široká, jako standardní 
DIN konektor, který se používá k běžnému
MIDI zapojení). Výrobce společně s hlavní
jednotkou dodává dva 1,6 metrů dlouhé
kabely (také černé barvy), které jsou
osazeny na jedné straně již zmíněným mini
jackem (který zapojíte do těla iRig MIDI),

zatímco na straně druhé naleznete už
standardní MIDI DIN konektor, který zapojíte 

do vašeho MIDI zařízení. Toto řešení má jedno
velké plus: sice jste nuceni používat nestandardní
kabely (které jsou ovšem součástí dodávky), ale
představte si, pokud by výrobce použil standardní DIN
konektory na místo minijackových, jak velká by musela
být centrální jednotka, která má na svém těle kompletní
MIDI trojici konektorů; to už by byla vzhledem k velikosti
a tloušťce iOS mašinek pěkná krabice! Tři zmíněné mini
jackové konektory jsou označeny (pomocí bílých nápisů
na čelní straně) podobně, jako je tomu i u standardních
MIDI zařízení, tj. In, Out a Thru, tedy MIDI vstup,
výstup a MIDI „průchod“. Nad konektory (a nad
nápisy) In a Out na čelní straně centrální jednotky 
se nacházejí dvě červené LED diody ve tvaru šipek,
které nám opticky signalizují MIDI aktivitu na pří-
slušných konektorech. Šipky jsou také směrovány
podle „toku“ MIDI dat, tj. šipka MIDI In směřuje 

do těla centrální jednotky a šipka MIDI Out je natočena
opačným směrem. A díky nim datový tok opravdu
„vidíte“, což vám může usnadnit orientaci v případě
nečekaných potíží způsobených například nesprávným
zapojením MIDI systému, kdy se divíte, že to pořád
nehraje a vy nevíte co s tím: zda-li je problém v MIDI
komunikaci, nebo v nastavení vašich nástrojů. 
Uprostřed čelního panelu se nachází poměrně velké
logo iRig MIDI opět v bílé barvě. Na levé boční straně
centrální jednotky se nachází micro USB konektor, díky
kterému můžete připojené iOS zařízení snadno napájet
(samozřejmě výrobce přibalil příslušný USB kabel ),
takže můžete pracovat i několik hodin, bez nutnosti
starat se o stav baterie vašeho mobilního zařízení. 
Proto, abyste k celému iRig MIDI systému mohli připojit
váš iPod, iPad, nebo iPhone, je na přední straně kovový
konektor, který jen snadno zasunete do vašeho 
iOS miláčka a máte hotovo. 

Jako součást balení výrobce přidal pár tiskovin; je zde
registrační kartička se sériovým číslem, malý katalog
kompletních produktů určených pro iOS zařízení 
od firmy IK Multimedia a poměrně jednoduchý
několikajazyčný manuál (čeština chybí), kde naleznete
základní informace a také schéma zapojení celého iRig
MIDI systému. Další informace, včetně tipů, jak iRig MIDI
zapojit a použít, naleznete na webu výrobce. Ale myslím,
že celý systém je tak jednoduchý (a navíc pokud již máte
nějaké zkušenosti s MIDI), že nebudete manuál vůbec
potřebovat. Zkrátka stačí vybalit, zapojit, a pokud nemáte
nainstalovanou žádnou aplikaci, která pracuje s MIDI, 
tak tuto jen nainstalovat a můžete začít pracovat. 

Jestliže hovořím o aplikacích, zopakuji, že iRig MIDI 
v současné době podporuje zhruba stovka aplikací 
(což je myslím úctyhodné číslo), a sám výrobce 
(IK Multimedia) nabízí k tomuto zařízení zdarma aplika-
ce Sampletank FREE, což je slušný multitimbrální nástroj 
na bázi samplingu s dobrým zvukem a efekty a mnoha
dalšími možnostmi (pokud se vám zalíbí, můžete si zakoupit
na AppStore jeho plnou verzi, samozřejmě za odpovídající
cenu). Dodáván je také iRig MIDI Recorder FREE, což je
vlastně jednoduchý záznamník MIDI eventů, do kterého
můžete snadno nahrávat např. vaši hru na klaviatuře (nebo
na jiném MIDI kontroleru), případně do něj zálohovat Bulk
Dump (výpisy pamětí) vašich MIDI nástrojů a zařízení, nebo
třeba celé MIDI songy ve formátu SMF. Zkrátka možnosti
využití této jednoduché, ale účelné aplikace jsou bohaté. 
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iRig MIDI je kompatibilní s iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (4. a 3. generace), iPad 2 a iPad. Vyžadován je iOS 4.3 nebo vyšší.



Mechanickému zpracování celého iRig 
MIDI systému nemám co vytknout. Jedná 
se o malou (a poměrně tenkou) plastovou
krabičku z odolného plastu a o trojici kabelů,
které jsou dostatečně široké na to, aby vydržely
i případné hrubější zacházení. Design celého
výrobku je střídmý, jednoduchý a účelný, 
a myslím si, že vám ve spojení s vaším
elegantním a designově dokonalým jablečným
iOS miláčkem neudělá v žádném případě
ostudu. iRig MIDI byl po celou dobu testování
stabilní a bezproblémový, svoji práci dělal
dokonale, proto se domnívám, že i vzhledem 
k jeho ceně se stane neocenitelným
pomocníkem mnoha hudebníků, producentů 
a studií, jelikož podstatným způsobem rozšiřuje
možnosti (už i tak hodně flexibilních) skvě-
lých přenosných a elegantních zařízení 
s dotykovými displeji, které ve svých útrobách
mají čím dál výkonnější a skvělejší hudební
aplikace. Byla by přece škoda tenhle potenciál
nevyužívat i ve spojení se stávající hudební
MIDI technikou. Vždyť co si budeme povídat,
hrát na dotykovém displeji (mimo jiné na slušně
znějící piano) je úplně jiná káva, než když
použijete (na stejný pianový zvuk) kladívkovou
klaviaturu s rozsahem 88 kláves. K iRig MIDI

mám osobně jen jedinou výtku.
Ovšem není to výtka v pravém slova
smyslu: přiznám se totiž, že opravdu
nemám rád kabely, jakékoli, jelikož 
si vždy žijí vlastním životem a dělají
si, co se jim zrovna zachce. 
A v případě iRig MIDI, pokud ho
zapojíte a budete jej ještě pomocí
USB napájet, vám budou ze
zařízení „čouhat“ rovnou tři kabely;
což by samo o sobě až tak nevadilo, 
ale vezmeme-li v úvahu, že se jedná o malé
přenosné a relativně drahé zařízení (myslím tím
iPod, iPad nebo iPhone), které (pokud nemáte
nějakou dockovací stanici) se většinou někde jen tak
„volně“ producíruje, hrozí, že někde za nějaký ten kabel prostě
zavadíte - a problém je na světě (píšu to z vlastní zkušenosti). 
Takže tohle prosím nakonec neberte jako výtku, spíše jen jako upozornění,
že je dobré kabely vedoucí z iRig MIDI situovat tak, abyste předešli zbytečným
haváriím. Jinak opravdu nemám, co tomuhle užitečnému zařízení vytknout. 
Je to opravdu skvělý pomocník, díky kterému se váš iOS miláček stane zase 
o něco více hudebním nástrojem a užitečným hudebním partnerem nejen na cestách, 
ale i ve studiích, pracovnách, zkušebnách, na pódiích - a zkrátka všude tam, kde budete chtít
pracovat s MIDI systémem a to v jakékoli podobě. A vy, co se stále ještě rozhodujete, zda-li si pořídit
nějaké iOS zařízení, máte nyní alespoň díky iRig MIDI možná o další dobrý důvod navíc, proč se
rozhodnout pro jeho koupi. Zkrátka: „Pokrok nezastavíš!“ Loučím se s pozdravem: „MIDI zdar!“.

√√

iRig MIDI je kompatibilní s iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (4. a 3. generace), iPad 2 a iPad. Vyžadován je iOS 4.3 nebo vyšší.


