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V A N U A 2 
technické požadavky 2022: 

 
S kapelou přijede vlastní zvukař. Pořadatel je povinen zajisti techniku dle níže uvedených 
požadavků. Pokud není schopen tyto technické požadavky zajistit, informuje o tom  
zvukaře nebo manažerku kapely (nejpozději 1 měsíc před koncertem). 
Po dohodě je možné zajistit ozvučení koncertu vlastní aparaturou  
(není zahrnuto v ceně kapely!!!!).   
 
 
1. PŘÍPRAVA A ZVUKOVÁ ZKOUŠKA 
 

- pro vyložení a přípravu nástrojové aparatury je nutné zajistit suchý, zastřešený a   
  osvětlený prostor, který bude ohraničen a zabezpečen proti vstupu nepovolaných   
  osob, zejména návštěvníků akce 
 
- ideální čas pro stavbu nástrojové aparatury a zvukové zkoušky kapely je 60 minut 

 
2. PARAMETRY PODIA 
 

- minimální velikost podia je 6x4m, na pódiu požadujeme praktikábl 3x2m výška  
  20-40 cm pod bicí soupravu 
 
- v případě venkovní akce je nezbytné profesionální zastřešení pódia, které splňuje    
  bezpečnostní a technologické normy. Zastřešení musí být na každé straně alespoň o    
  1m širší než je vlastní plocha pódia a s bočním i zadním vykrytí proti dešti. 
   
- pódium musí být čisté, suché a připravené před příjezdem kapely 

 
3. PŘIPOJENÍ NÁSTROJOVÉ APARATURY K ELEKTRICKÉ SÍTI  
 

-  k připojení nástrojové aparatury musí být použity pouze bezpečné prodlužovací       
   kabely chráněné proti vlhkosti a zkratu připojené k prověřenému jističi  
 

-  za případné škody vzniklé v důsledku porušení platných norem nebo neodbornou    
   manipulací s elektrickým zařízením zodpovídá provozovatel tohoto zařízení  

 
4. P.A. SYSTEM 
 

- profesionální zvuková aparatura, která zajistí v místě mixážního pultu hladinu zvuku     
  115 dBA. Preferujeme tyto zvukové systémy: Meyer Sound, d&b audiotechnik,  
  Martin Audio, Turbosound, L-Acoustics, Adamson. 
  Nejsou akceptovatelné „no name“ aparatury!!!!!! 
 
- je nutné zajistit vykrytí předních řad a dalších prostor určených pro posluchače     
  (boky, balkóny, galerie a podobné)    
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5. FOH 
 

- režie zvukaře musí být umístěna minimálně 10 metrů od podia uprostřed     
  hlediště. Nesmí být umístěna na balkoně, pod balkonem nebo na straně sálu.    
  Jakékoliv jiné umístění je nutné konzultovat.  
  V režii potřebujeme prostor 2x1m pro mixážní pult a outboard 
  

- pokud není uvedeno jinak, kapela si přiveze vlastní mixážní pult MIDAS PRO2,   
  pro který potřebujeme v režii stabilní stůl/case + druhý stůl/case pro outboard  
 
- mezi pódiem a FOH požadujeme natáhnout 2x CAT5/CAT6 kabely + 
  elektrický přívod k mixážnímu pultu 230V 

 
6. MIKROFONY, KABELY, STATIVY 
 

- kapela si přiveze vlastní mikrofony a DI 
 
- firma zajišťující techniku poskytne:   
  

8x velký stativ s objímkami pro SHURE SM58  
5x střední stativ  
1x nízký stativ   
kabeláž XLR  
rozvod el. 230V po podiu  

 
7. MONITORY 
 

- 4 nezávislé odposlechové cesty. Preferujeme tyto značky: 
  Meyer Sound, d&b audiotechnik, Martin Audio, Turbosound, L-Acoustics, Nexo 

 
8. OSVĚTLENÍ 
 

- odpovídající danému prostoru na podiu  
 

- za obecné minimum považujeme: 
 
FRONT TRUSS - 2x ARRI 1000W 
BACK TRUSS - 4x Moving head Spot 575, 4x LED Wash (min 300W) 
   
 
 
 
 
 
V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte zvukaře:  Jan Rejnek 
e-mail: rejnek@email.cz 
mobil: +420 603 271 523 
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