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Routing ve studiu Kappka - 2021
Z mnoha důvodů - stávající a plánované aktivity, o 2 dekády jiný čas atdatd. - jsem 

definitivně zamáčkl slzu v oku nad mým mnohaletým spolehlivým systémem založeným na 
Yamaha DSP Factory, připravil jej do krabic a (snad) posunul k novému majiteli a zapracoval 
nad novým srdcem (čti počítačem) mého domácího studia, které by v ideálním případě mohlo 
vydržet opět aspoň těch 20 dalších let :-) no uvidíme. Technické detaily počítače zde roze-
bírat nebudu, zodpovím případné dotazy. V článku bych se chtěl zaměřit nad popisem nově 
zbudovaného routování audia, neb to doznalo pochopitelně určitých změn (jiná zvukovka), 
a dát zde i srovnání s jinou zvukovou kartou, kterou sice ve studiu používat nebudu (je spíš 
"cestovní"), ale koncepčně je postavená jinak než ta pevná studiová.

O co tedy půjde: Windows 10 Home (64bit), aktuální verze Cubase (Pro 11), zvukovka 
Steinberg UR824, ADAT převodník Audient ASP800 (8 vstupů). Ukázal bych způsob nadefi-
nování vstupů/výstupů v Cubase, možnosti monitorace při nahrávání, zapojení externího HW 
(zde efektová jednotka t.c. electronic M2000 a lampový preamp DTL) do projektu a toto vše 
jednak na výše zmíněné stacionární sestavě a druhak srovnání, když zvukovku UR824 vymě-
ním za Audient iD14 (taktéž s připojenou jednotkou ASP800).

Základní definice
Optimalizace práce nejen ve studiu zahrnuje zavedení nějakého systému, který bude 

vlastní hlavně tomu, kdo ve studiu pracuje. Dá se pak diskutovat nad případným srovnáním 
s  jinými studii, ale v zásadě je to podobné jako s mikrofony: "není dobré/špatné nastavení, 
ale jen vhodnější/méně vhodné". Chci tím hlavně říct to, že používají-li jinde takové a makové 
názvy vstupů/výstupů a zelené stopy pro bicí (kdežto já třeba červené), tak je to vlastně jen 
o vlastním přístupu. Neříkám, že se nemůžou vyskytnout nějaké....řekněme nesrovnalosti, ale 
obvykle to pak vede na nějaký reálný problém, takže to člověk musí stejně vyřešit, jinak se 
nedá pořádně pracovat.

Vstupy/výstupy
Pro jedny ze základních věcí ve studiu, tj. nahrávání a poslech, je potřeba nadefi-

novat vstupy a výstupy a dát jim smysluplně popisné názvy, aby byla přehledná orientace 
v nabídkách, které se vstupů/výstupů týkají. UR824 má svých 8 vstupů a 8 výstupů; další os-
mice vstupů je dostupná z ASP800 přes ADAT. Po základní instalaci Cubase a ovladačů 
k UR824 vypadá situace následovně:

https://usa.yamaha.com/files/download/brochure/4/320264/ds2416.pdf
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V předchozí verzi Cubase se podobné věci nijak nekonaly, takže jsem to uchopil ná-
sledovně:

Pro běžnou (mono/stereo) práci netřeba dělat žádné specialitky, nicméně toto nasta-
vení se ukládá spolu s projektem, takže pokud je třeba, v ideálním případě si člověk postupně 
dá tu práci s přípravou různých šablon pro alespoň nejčastější způsoby práce a pak už jen 
poladí detaily. V mém případě jsem si zadefinoval 8 párů vstupů (při mono záznamu prostě 
vyberu L nebo R vstup dle potřeby) a co se týče výstupů, tak stereo je dvojice pro hlavní po-
slech, pro příposlechový mix (záložka Control Room: Cue/Monitor - příslušná dvojice výstupů 
z UR824 vede do sluchátkového zesilovače/distributoru Q-Amp pro až 4 sluchátka) a pro DTL 
preamp. Ohledně příposlechového mixu se více rozepíši v části věnované zvukovce 
Audient iD14.
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Dvojice výstupů pro externí FX (M2000) je v mono konfiguraci. V popisu mám uve-
deno, zdali se jedná o "čistý" vstup nebo vstup s  možností připojení jiného preampu 
(u ASP800 to jsou vstupy "5" a "6"). Podotýkám, že tyto "libůstky" již vyžadují překabelování, 
takže práci zezadu rackových skříní, ale kromě varianty efektování stop/mixu lampovým DTL 
o tom vlastně neuvažuji (ale ta možnost tu prostě je).

Externí efektové jednotky
V okně VST Connections je záložka External FX. V rámci možného zařazení externí-

ho HW efektu zde lze nadefinovat fyzické vstupy/výstupy, ke kterým je takové zařízení při-
pojeno (pozor - jedná se o tzv. "výhradní" přiřazení portů audio HW, takže se tyto "vyblokují" 
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pro definici v jiných záložkách, což je ale správně a nemůže pak docházet ke zmatkům). Vý-
hoda této záložky spočívá mimo jiné i v zadefinování zpoždění, který takový efektor může 
mít. V mém případě tomu tak je, neboť M2000 provádí A/D a D/A konverzi a každá z nich má 
svou latenci (je uvedena ve specifikacích). Součtovou hodnotu tedy uvedu do příslušného 
políčka a mám tak jistotu, že nebudu muset ručně posouvat audio materiál zaznamenaný 
z M2000, protože to za mě zařídí samotná Cubase. Pokud by člověk z nějakého důvodu ne-
chtěl definici External FX využít, tak bude muset buď ručně posouvat nahrané audio nebo 
k tomuto účelu využít políčko Delay v Inspektorovi audio stopy, kterým zajistí příslušný po-
sun (bez fyzické manipulace s audio party/eventy). U definice pro DTL žádné zpoždění neuvá-
dím, neboť se jedná o analogové zařízení a zpoždění díky konverzi do digitálu a zpět zde 
žádné není.

Příprava na nahrávání
Jak jsem zmínil výše, dobrým zvykem je vycházet při novém projektu z nějaké šablo-

ny, aby člověk neztrácel drahně času různými definicemi - byť z větší části spíš v prostředí 
vlastního Projektu (tj. organizování základní sady stop). Pro účely článku se nebudu šablona-
mi zdržovat, ale na starém systému (což si postupně nadefinuji i v novém) jsem měl například 
šablonu s již připraveným setem 8 stop bicích sloučených do adresářové stopy, takže jsem 
pak jen ručně vytvářel zbytek stop dle počtu ostatních nástrojů - to jen jako malý příklad. Co 
bych chtěl vypíchnout zde je druh audio stopy, do které se nahrává, a způsob monitorace při 
nahrávání.

Vytvoření audio stopy
Zdá se to velice prosté, ale čas od času se setkávám s dotazem v diskusích: "na-

hrávám zpěv, slyším ho správně v obou sluchátkách, ale přehrávání je slyšet jen v jednom". 
Tato skutečnost je zapříčiněna jednoduše tím, že se mono zdroj (například mikrofon) na-
hrává do stereo stopy. Pro správnou orientaci je třeba se vyznat a používat i správnou termi-
nologii: audio stopa je prostor, kam se zaznamenává zvukový materiál. Taková audio stopa 
má ale určitý počet vstupů a výstupů - dle svého typu - tzv. "kanálů". Je nutné volit správný 
druh audio stopy podle zdroje audia - jinak vzniknou problémové situace. Takže při nahrávání 
mikrofonu (monofonní mikrofon) je tento zapojen do jednoho vstupu zvukové karty - tudíž 
logicky nahrávat se bude do mono audio stopy (jiná nemá smysl). Stereofonní zdroje audio 
signálu se budou nahrávat buď do stereo stopy (nejčastěji) nebo lze i do dvou mono stop, ale 
pak je potřeba hlídat některé věci v rámci mixu (obzvlášť nastavení panneru - stereopozice), 
jinak mohou vzniknout nezamýšlené nesrovnalosti ve výsledném stereoobrazu. Nicméně 
není-li důvod pro to mít L a R části stereofonního zdroje audia v separátních stopách, je 
smysluplnější záznam do stereo stopy.

Zřejmě poněkud jednodušší je situace u výstupů, neboť v "základních" (rozuměj - 
u  jednoduchých zvukovek) systémech je obvykle jen jedna výstupní dvojice (vžitý termín je 
"Bus" neboli "sběrnice") výstupů, která je defaultně jako stereo (viz screenshot výše) a uživa-
tel vlastně nic nemusí řešit. Pokud ale máte již zvukovku s více výstupy, můžete v okně VST 
Connections, záložce Outputs, definovat nejen stereo sbernice, ale i mono a  vícekanálové 
(označované obecně jako "surround"). Opět viz screensot výše - zde už záleží na záměru 
a  případně na definici šablony Projektu (nezapomenout, že Cubase ukládá tato nastavení 
s Projektem, takže vlastně i se šablonou).

Proto je při vytváření nové audio stopy potřeba vybrat její správný typ s ohledem na 
počet vstupů a výstupů. Samozřejmě pro výsledný stereo či surround mix nějaké skladby ne-
budete vytvářet jen stereo nebo surround audio stopy - to je nesmysl. Výstupní formát (co do 
počtu kanálů) mixu je určen hlavní výstupní sběrnicí, takže kolik audio stop jakéhokoli typu 
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do ní nasměrujete je zcela na vás a na obsahu Projektu. Každopádně problematika surround 
mixu je případně na jiný článek; zde se budu držet mono a stereo stop a sběrnic.

Monitorování záznamu
Projekt je vytvořen, připravená je i audio stopa - například mono pro nahrávání z mik-

rofonu - a teď je tedy ještě otázka tzv. "monitoringu" záznamu. Minimálně v pozdějších stádi-
ích Projektu je již nutný poslech nahraného materiálu, a protože se momentálně jedná o to 
nahrát něco mikrofonem, přijdou ke slovu sluchátka. Ale pak se zpěvák musí slyšet, jinak se 
pracovat nedá. Pro tyto účely existuje tzv. "monitorování", přičemž v rámci počítačového 
studia jej lze realizovat dvěma způsoby: prostřednictvím DAW nebo prostřednictím přímo 
zvukové karty (tzv. "Direct Monitoring").

Monitorování prostřednictvím DAW
Je možná nejjednodušší a nejobvyklejší - ale skrývá jedno podstatné úskalí, kterým je 

tzv. "latence" (zpoždění) zvukové karty. Něco podobného jsem zmiňoval již výše v části o ex-
terních efektech, kde jsem dal do souvislosti A/D a D/A převod. A to je přesně ono - analogový 
signál z mikrofonu (například) se pro další zpracování v počítači musí zdigitalizovat (k tomu 
slouží A/D převodník) a následně pro poslech nahraného materiálu se tento musí opět 
převést do analogového tvaru (v D/A převodníku). Obě tyto fáze zaberou nějaký čas, který je 
určen velikostí tzv. "Audio Bu�eru". Ten definuje, po jak velkých kouscích se audio postupně 
digitalizuje/převádí zpět do analogu. Protože tyto výpočty ale dělá počítač, tak je zde velká 
symbióza mezi zvukovou kartou, jejím ovladačem a výkonem samotného systému. Čím je 
tento výkonnější, může zpracovávat audio po menších kouscích, takže vzniká menší zpoždě-
ní. Pokud je ale například CPU pomalejší nebo není úplně optimální ovladač zvukové karty, 
systém takzvaně "nestíhá" (velikost audio bu�eru je příliš malá) a výsledkem jsou výpadky ve 
zvuku ve formě oblíbeného praskání a lupanců. Jedním z  řešení je zvýšení velikosti audio 
bu�eru, čímž není audio signál kouskován na tolik malých částí, ale zase se tím zvýší latence. 
Digitální forma audia se do DAW dostane prostě o nějaký čas později, což ale každý slušný 
program vykompenzuje, takže se to nijak neprojeví, ale co se už nijak vykompenzovat nedá, 
je čas, o jaký slyšíte nahrávaný zvuk později, když jde z DAW (ve vztahu k reálnému například 
zpěvu). Obecně se dá říci, že do velikosti celkového zpoždění (vstupní + výstupní latence) 
10ms lze pracovat v reálném čase a využít tak monitorování prostřednictvím DAW. Pokud ale 
výkon systému neumožňuje dosažení takové hodnoty a nastavení audio bu�eru musí být 
větší, jinak zvuk praská, nelze tento způsob monitorování použít. Zde pak nastupuje druhá 
cesta popisovaná dále. Navíc práce při velice malých hodnotách audio bu�eru může způso-
bit určitou nestabilitu systému, protože nároky na výpočetní výkon mohou být v určitých pří-
padech opravdu větší.

Monitorování prostřednictvím zvukové karty
Dlužno předeslat, že tento způsob nejde použít v případech, kdy hodláte monito-

rovat s nějakým efektem, protože efekt je jako modul v DAW, ale zde monitorujete signál ze 
vstupu - tj. v místě, kde ještě do DAW nedorazil (dokonce není ani zpracován A/D 
převodníkem). K výjimce se dostanu později.

Jak se takové přímé monitorování aktivuje? Buď je k tomuto účelu na zvukové kartě 
přímo tlačítko nebo potenciometr, kterým určíte odposlechový poměr mezi signálem ze 
vstupu a případným audiem z DAW. Druhou variantou je, že je proces řízen softwarově, takže 
tento režim aktivujete v DAW a rázem tlačítko Monitor nezapíná poslech z nahrávané audio 
stopy, jako v předchozím případě, ale zapne poslech vstupního signálu (tj. funguje stejně jako 
zmíněné hardwarové tlačítko na zvukovce). Tak jako tak se jedná o bezlatenční monitorování 
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(žádné zpoždění zde nevzniká), ale nelze poslouchat nahrávaný signál například se softwa-
rovým efektem aplikovaným na nahrávanou audio stopu.

Protože se toto může ukázat jako problém (má smysl "točit", když například zpěvák 
slyší svůj hlas s již přidaným reverbem nebo echem - spíše se tak dosáhne požadovaného "fe-
elingu" podaného výkonu), je potřeba něčeho dalšího. Tím je vlastné efektová (DSP) jednotka 
na zvukové kartě, která pomůže v rámci svých možností alespoň přibližně navodit atmosféru, 
ale nahrává se přitom jen ten přímý signál bez tohoto efektování. Tyto DSP jednotky se ale 
najdou až u vybavenějších zvukových karet, takže je pak otázka, zdali se investice hobby stu-
diu vyplatí. Obzvlášť při dnešních výkonech počítačů, kdy se dostatečně nízké hodnoty laten-
ce dá dosáhnout poměrně snadno a systém s ní dokáže pracovat i při již větším počtu 
nahraných audio stop, aniž by docházelo k degradaci audio signálu popsanými výpadky. Na 
druhou stranu vlastní DSP zvukovky znamená, že uživatel není nijak limitován výkonem počí-
tače a lze tak mít nastavenou po celou dobu tzv. "bezpečnou" hodnotu audio bu�eru, při 
které je systém s velkou rezervou stabilní, ale která by zamezila práci v reálném čase, neboť 
zpoždění audio signálu je již zřetelně vnímatelné.

Kdy přímé monitorování ještě nelze použít?
Kromě zmíněného efektování zpěvu/nástroje nelze přímé monitorování použít v pří-

padech, kdy se pracuje s virtuálními nástroji (tzv. "VSTi") a se simulacemi aparátů (což je de-
facto totéž, co efektování například u zpěvu, ale zmiňuji to spíše u nástrojů, přijde mi to 
správné). Nicméně opět zde může pomoci DSP; konkrétně UR824 má v nabídce několik vari-
ant kytarových aparátů, takže opět by se dalo pracovat s alespoň přibližným charakterem 
zvuku při nahrávání, aby byl náběr "suchého" signálu následně dobře použitelný při finálním 
efektování přesně vybraným a nastaveným simulovaným kytarovým aparátem (feeling je za-
jištěn). A v neposlední řadě bývá možnost tyto DSP výstupy rovnou nahrát, což se může 
hodit, pokud si je člověk jistý nastaveným zvukem (což ostatně platí při použití externího 
HW vždy).

Jak vypadá nastavení v Cubase
Pro aktivaci monitoringu slouží tlačítko s reproduktorem v záhlaví stopy:

Po jeho aktivování je na výstup posí-
lán vstupní signál (projeví se to i aktivitou 
měřáků u stopy), který je případně efektován 
aktivními insert/send efekty dané audio 
stopy. Změnou velikosti audio bu�eru (menu 
Devices > Device Setup > Audio System > 
[ovladač zvukovky] > Control Panel) si lze 
krásně ověřit změnu chování a mít i vizuální 
vazbu na časovou hodnotu zpoždění (časy 
vstupní/výstupní latence se zobrazují na 
stránce Audio System).

Chcete-li použít přímé monitorování 
řízené z DAW (zvuková karta jej podporuje), zaškrtněte ve výše uvedeném dialogu položku 
Direct Monitor. Následně kliknutím na tlačítko s reproduktorem v záhlaví stopy aktivujete 
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3. Monitorování vstupu s HW efekty a jejich nahrávání. Kolečko po-
suvníku se posune do spodní pozice, čímž se trasa do vstupního kanálu 
posune POD blok DSP FX, takže jejich výstup jde nejen do monitorování, 
ale i do Cubase a je tak nahrán.

monitoring vstupu, takže signál není zatížen latencí, ale nejsou slyšet žádné efekty poplatné 
nahrávané audio stopě.

V případě UR824, která má integraci svého prostředí do Cubase, se pak ještě dá na-
stavit místo v toku vstupního signálu, které bude právě předmětem monitorování. Konkrétně 
jde zvolit ze 3 možností:

1. Monitorování přímo vstupu, bez HW efektů zvukovky. Kolečko po-
suvniku v pravé části obrázku je potřeba nastavit do horní pozice; schéma 
ukazuje tok signálu, kdy levá část je cesta přímého monitorování a pravá 
část je cesta signálu do vstupního kanálu (=záznamová trasa).

2. Monitorování vstupu s HW efekty (DSP) zvukové karty pro si-
mulování zamýšleného efektu pro výslednou audio stopu v mixu (=fee-
ling). Kolečko posuvníku je potřeba posunout do střední pozice; v ten 
moment do monitorační cesty signálu přiskočí FX blok, kde si lze vybrat 
z  několika DSP efektů (kompresor, EQ a 4 typů kytarových aparátů). 
Nicméně cesta do vstupního kanálu zůstává stále před tímto blokem, tak-
že opět se bude nahrávat pouze signál ze vstupu a případné FX budou jen 
slyšet.
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Všimněte si, že jednotka Reverbu (REV-X) je pouze v monitorační části bez ohledu na 
pozici kolečka posuvníku v pravé části. Je to tak prostě uděláno a HW variantu REV-X nejde 
v reálném čase nahrávat. Nicméně REV-X a i všechny ostatní typy efektů mají svou VST3 vari-
antu, takže je všechny lze použít ve formě standardních plug-in modulů v audio stopách (pak 
samozřejmě již přinášejí zátěž pro CPU, neboť neběží na HW zvukovky).

Pokud nebude Direct Monitor v Device Setup dialogu zaškrtnuto, monitorace pro-
bíhá cestou Cubase a je zatížena latencí (její velikost určuje nastavení Audio Bu�er v Cont-
rol Panel okně).

Práce s externím FX
A dostáváme se do fáze, kde se moc hobbystů obvykle nepohybuje :-) práce s mixem 

se totiž rozšiřuje i na "out-of-the-box", neboli některé fáze jsou zpracovávány mimo DAW. 
Z toho důvodu je potřeba znát a pořešit některé zákonitosti, jinak "to" nebude fungovat, pří-
padně vzniknou jiné problémy. Jako příklad tedy použiji zapojení externího FX v podobě 
M2000 procesoru. Příprava je již hotová (viz výše - definice External FX), takže můžeme smě-
le do toho.

Mějme záznam v audio stopě - hlas, nástroj, ... - není podstatné. Podstatná je myš-
lenka nepoužít VST plug-in modul pro efektování, ale externí FX. Řekněme, že z M2000 chce-
te použít nějaký reverb. Modul zapnete a vyberete 
vhodnou konfiguraci (zde Dual Input, protože se využije 
jen jeden vstup do FX, ale výstup je již - logicky - stereo):

Aktuální konfigurace External FX v Cubase je "M2000_1"; ponechá se tak a jen jde 
o to, že výstup Out 5 je zapojen do vstupu "1" u M2000, čili efekt Reverb se bude v M2000 na-
stavovat na Engine 1. Nastavení Engine 2 nás v danou chvíli nezajímá, do této části nepovede 
žádný signál z Cubase.
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V rámci audio stopy se provedou následující kroky:

० aktivace Send slotu v konfiguraci "Post-fader" (aby se případně zohlednilo použi-
tí automatizace hlasitosti, EQ apod. v rámci kanálu stopy)

० určení výstupu tohoto slotu - v tomto případě se vybere "M2000_1". Následně se 
posuvníkem Send určí množství původního audia ze stopy, které se bude do 
M2000 posílat. Ideálně vyladit dle vstupního měřáku na M2000 (pokud by se zdál 
A/D převodník nedostatečně vybuzen, ještě tu je nastavení "Send Gain" na zálož-
ce External FX - viz obrázek na začátku článku - takže nepředpokládám, že by se 
do externího hardwaru nedostal dostatečně silný signál).

Pokud se povedla tato fáze, přikročí se k další: výstup z M2000 je potřeba nahrát, 
takže následuje:

० vytvoření nové audio stopy v konfiguraci Stereo
० určení příslušných vstupů - dle definice v External FX to budou tedy In 5/6
० otevřením MixConsole se bude kontrolovat jednak funkční zapojení (příchozí 

signál z  M2000) a druhak opět vhodné nastavení citlivosti vstupu. Zde se již 
pracuje s příslušnými prvky Gain u vstupů 5/6 zvukovky UR824; pokud by se opět 
ukazovalo, že by to chtělo signál poněkud zesílit, je tu nastavení "Return Gain" 
na záložce External FX. Nezapomenout ale na to, že se jedná o softwarové zesí-
lení (přirovnal bych to například k rozdílu mezi optickým a digitálním zoomem 
u fotoaparátů).

Všechny ovládací prvky (Delay, Send/Return Gain) jsou k dispozici i po volbě externí-
ho efektu z edit menu insertu v Inspektorovi:

Je třeba ještě nezapomenout na jednu věc: kontrola 
routování uvnitř Cubase, konkrétně insert místa ve vytvořené 
FX stopě s externím efektem. Insert místo naznačuje funkční 
spojení (viz obrázek), takže po najetí myší a rozkliknutím 
trojúhelníčku vpravo v insert slotu s M2000 efektem vyberete 
"Open Routing Editor..." a v něm zkontrolujete a případně 
upravíte routování. V tomto případě bylo potřeba pouze zrušit 
bypass pro "R" kanál, aby se sendem z původní audio stopy nedostával na výstup v ní 
obsažený signál (docházelo by k dublování s hlavním výstupem, a  to jen v tom pravém 
kanálu). Jak byla defaultní situace a jak byl stav po úpravě ilustrují obrázky níže.

Jakmile je celý řetězec nastaven a funkční, nahrajete stopu efektu již standardním 
způsobem (aktivovat záznam do vytvořené audio stopy pro FX - vstupem bude příslušná FX 
stopa, zahájit/ukončit záznam).
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Po ukončení nahrávání, pokud 
jste s výsledkem spokojeni, je dobré send 
v první audio stopě deaktivovat. V zásadě 
to ničemu nevadí, když by zůstal zapnu-
tý, ale osobně bych to tak udělal, neboť 
jinak by se mohly míchat signály z ex-
terního FX v případě, kdy byste pro jinou 
stopu využili druhý FX Engine, ale při za-
chované konfiguraci M2000 by se vám do 
výstupu efektu dostával i signál z Engine 
1, který by byl stále zásobován z jiné au-
dio stopy. Při rozsáhlejším projektu se ta-
kovéhle detaily dost obtížně hledají :-D

Osobně si myslím, že kromě vyš-
ší finanční náročnosti odrazuje hodně 
domácích uživatelů od použití externích 
FX i tahle zvýšená míra pracnosti. 
Upřímně vzato dnes asi není efektový plug-in modul, který by nebyl schopný nahradit jakýko-
li HW typ. Práce kompletně v DAW je sama o sobě výrazně jednodušší (do audio stopy se dá 
softwarový insert/send efekt, jednoduše se dají automatizovat jeho parametry, není třeba 
řešit nastavení routování, je zde absence toho nahrávacího úseku atd.), takže použití externí-
ho HW má zřejmě smysl třeba pro nostalgiky nebo pro vyloženě situaci "chci použít tento 
efekt". Dá se zde bavit o kvalitě simulací SW variant příslušných HW komponent, ale jestli se 
to pozná nebo ne.....je to prostě hodně o osobním přístupu. Asi bych se v téhle oblasti do 
polemiky nepouštěl a shrnul bych to asi tak, že může být príma použít externí HW, ale má to 
svoje zákonitosti a úskalí (ve srovnání se SW řešením), na která je třeba myslet.

Protože již existuje tedy základní audio stopa a stopa s příslušným FX, lze pokra-
čovat v mixu standardním způsobem, provést výsledný rendering (Export Audio Mixdown) 
a tak dále, to už všichni znáte.
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Systém se zvukovou kartou bez integrace do DAW
UR824 (a i další modely Steinberg) jsou v rámci Cubase určitá "specialitka" právě díky 

té integraci v podobě třeba položky Hardware v MixConsoli. Obvyklejší je ale případná prá-
ce s  odposlechem mimo prostředí DAW ve vlastní aplikaci mixu příslušné zvukovky. Jako 
příklad jsem si vybral svou Audient iD14, která právě obsahuje dvě separátní cesty pro po-
slech (Main a Cue), takže se dá například sluchátkový výstup využít pro příposlechový sub-
mix vybraných věcí pro hráče/zpěváky. Na začátku článku jsem zmiňoval, že na záložce 
Control Room jsem si zadefinoval stereo výstupní sběrnici pro "příposlech" - zvyk z praxe, 
kdy zpěvák/hráč chce do sluchátek poslat malinko jiný mix než co odpovídá hlavnímu mixu. 
Obvykle chce jiné poměry, případně i klik metronomu, nezřídka vypuštění konkrétního ná-
stroje nebo zpěvové linky. Je většinou nechtěné zasahovat do nastavených poměrů hlasitostí; 
navíc v režii by člověk rád slyšel průběžně prakticky shodný mix a ne víc nebo míň jiný podle 
toho, jak si který interpret nadiktuje. Vytvořením samoztatné příposlechové trasy se dá vy-
tvořit naprosto nezávislý submix, jež lze obohatit třeba o zmíněný metronom, lze ho auto-
maticky ztišit při diskusi s hudebníkem (Talkback funkce) a podobné. Prostě hodí se to - byť 
může být opět diskutabilní od jakého rozsahu projektu. Umím pochopit i to, že to může být 
i o zvyku, ale i tak mi přijde, že bez separátní příposlechové cesty si člověk ve studiu poněkud 
znepříjemňuje práci....no opět ať si každý rozhodne, je to koneckonců i o možnostech použi-
tého HW (=zvuková karta).

Audient iD14 (MKI přesněji, neboť od ledna 2021 zde máme verzi MKII, která se ma-
linko liší - byť ne zcela zásadně pro popis v tomto článku) je celkem jednoduchá zvuková kar-
ta, nicméně svou výbavou již z "ranku" těch poněkud lepších; pominu-li A/D/A převodníky, 
tak je tu ADAT vstup pro rozšíření až o 8 dalších vstupů a vlastní mix, který umožňuje vytvo-
řit právě kromě hlavní ještě i příposlechovou (Cue) signálovou trasu. Na rozdíl od UR824 ne-
obsahuje žádné DSP, takže přímé monitorování je zde omezenou pouze na čistý vstupní 
signál.
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Vstupy/výstupy
Definici názvů a uspořádání vstupů/výstupů v okně Audio Connections jsem si pro 

práci s iD14 navrhnul takto:
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Vzhledem k možnostem iD mixu by se nemusela druhá dvojice výstupů definovat na 
záložce Control Room, protože případné funkce Dim (rychlé zeslabení) a Talkback (hovor 
s hudebníkem) se dají ovládat v iD aplikaci, ale je to další okno (mimo Cubase), takže je to 
spíš o vlastním rozhodnutí; myslím, že rozdělovat práci mezi dvě aplikace není tak ergono-
mické jako řízení všeho z jednoho místa - Control Room.

Práce s příposlechem
Protože je princip práce s příposlechovým mixem stejná v obou 

zde probíraných případech, nechal jsem si jí až na tuto část článku. 
Obecně je potřeba rozlišit monitoring (v  podobě oranžového tlačítka 
u stop) a tento příposlechový mix, protože se liší tím, kde audio signál 
skončí. Tlačítko Monitor pracuje v případě jedné výstupní sběrnice pou-
ze a jen s  hlavním výstupem, takže není možné pomocí něj poslat 
vstupní signál někam jinam. Naproti tomu příposlechový mix má zadefi-
novanou svojí výstupní sběrnici, kam se nasměruje výstup libovolné 
stopy a v libovolném hlasitostním poměru, který je nezávislý na hlasi-
tosti hlavního faderu stopy. Navíc se do ní může (v kombinaci se sběrni-
cí Monitor) směrovat i monitoring vstupu stopy, takže komfort 
poslechu je zajištěn. Muzikant/zpěvák tak může při natáčení do sluchá-
tek dostat nejen "sebe" (monitoring vstupu), ale i upravený mix z ostat-
ních audio stop, případně včetně metronomu. Hlavní poslech nebude 
těmito akcemi nijak ovlivněn. Směrování do takto nadefinovaného pří-
poslechu provádíte například v okně nastavení kanálu - sekce Cue 
Sends.

Varianta bez Control Room
V okně Audio Connections nebude na záložce Control Room žádná definice 

sběrnic; naopak se 
nadefinuje o jednu 
navíc na záložce 
Outputs. V tomto 
případě potom Con-
trol Room úplně vy-
pnete.
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Následně v nastavení kanálu audio stop aktivujete nikoli Cue Send, ale standardní 
Send, přičemž jako cílovou sběrnici zvolíte tu příposlechovou ("Cue mix").

Za této situace ovlivňu-
jete hlasitost příposlechového 
mixu v aplikaci mixu iD14 (viz 
obrázek výše - posuvníky Cue). 
Požadovaný mix provádíte na-
stavením úrovní sendu u poža-
dovaných stop, ale například 
hlasitost metronomu se zde již 
mění celkem nekomfortně - mu-
síte si odskočit do dialogu 

Transport > Metronome Setup, záložka 
Click Sounds; zde najdete Audio Click 
Level. Pokud by se pracovalo s Control Ro-
om, je pro Cue sekci aspoň malý posuvník 
hlasitosti metronomu, ale je prostě po ruce:

Případný Talkback nebo rychlé ztlu-
mení Dim umožňuje iD14 ovládat přímo 
z vlastní aplikace nebo pomocí dedikovaných 
ovládacích prvků (HW tlačítko).

Závěrem
Snad se mi povedlo aspoň trochu srozumitelným způsobem na-

stínit routování a práci v  poněkud složitějším prostředí a srovnat ho 
naopak s jedním z těch jednodušších. Rozhodně bych je proti sobě ne-
stavěl jako "horší" a "lepší"; jednak má každý něco do sebe a druhak 
vždycky stačí pro práci takový systém, který pokryje všechny její aspekty. 
Takže třeba mezi těmito popsanými variantami se nalézají ty, jež jsou po-
staveny na zvukovkách s  konfigurací 4/4 nebo s výrazně jiným vlastním 
mixem osazeným DSP jednotkami. Koneckonců můj předchozí systém 
postavený na v úvodu zmíněné DSP Factory byl funkčně úplně jiný než 
oba zde popsané (a fakt je ten, že jsem si ještě dostatečně neodvykl 
a v téhle nové konfiguraci malinko pokulhávám). Nicméně vše je v běhu 
a nejlepší učení se je za provozu :-) uvítám opět jakékoli reakce/postřehy/
podněty/dotazy a díky za strávený čas čtením!

Pavel "pavlii" Kappler


