
 

 
Příprava digitálního záznamníku Olympus  
DS-50 pro akustický monitoring ptáků  

Připraveno pro seminář Akustický monitoring ptáků v praxi, 2009-01-23, Jihlava, Jan Savický, 
doplňováno dle potřeby, naposled 2009-02-26 

2009-02-26: Upozorňujeme na nový typ záznamníku Olympus DS-55, který je levnější a umožňuje 
záznam při 22 kHz stereo, což téměř zvojnásobuje délku záznamnu na 66 hodin při malé ztrátě kvality 

(zejména pro zvuky nižší frekvence). Další text pojednává o DS-50. Obsluha je téměř totožná.  

 

Obr. 1. Hotové pouzdro včetně chlopní je dlouhé 18 cm. 
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Výroba maskovacího ochranného pouzdra  

Pouzdro je navrženo s ohledem na požadavky: 

 Odolnost proti dešti a rose, ochrání elektroniku uvnitř 

 Maskování v terénu 

 Ochrana mikrofonu proti větru 

 Vyměnitelný plášť podle počtu baterek 

 Připevnění zejména na kmeny stromů 

Potřeby 

1. Molitanová ochrana mikrofonu proti větru, tzv. windschutz, černá, k dostání v hudebninách 
2. Kancelářská lepicí páska libovolné barvy 
3. Textilní kobercová lepicí páska hnědá 
4. Elektrikářská lepící izolační páska plastová, lze nahradit jiným nepromokavým materiálem 
5. Gumička kulatá 2 mm, hnědá z galanterie 
6. Instalatérská koudel 
7. Lepidlo na dřevo bílé 
8. Předloha – hranol 20 mm x 40 mm x cca 12 cm 
9. Nůžky 
10. Černá fixa 

 

Obr. 2. Plášť zatím bez polepu koudelí, jádro s molitanem, záznamník a potřeby.  

  



Postup výroby 

Jádro 

Hranol předlohy ovineme kancelářskou páskou lepem vně několikrát dokola. Pásku příliš 
neutahujeme, abychom ji snadno stáhli z předlohy. Ovíjíme délku přes 8 cm od okraje, kde navineme 
několik dobře srovnaných vrstev, abychom vytvořili vnitřní pevnější okraj uvnitř budoucí molitanové 
ochrany. Tu nyní nasuneme na hranol předlohy asi do půli výše molitanu, přitlačíme na lep pásky. 
Pokračujeme ovíjení páskou již lepem dovnitř, aby vznikla poměrně pevná stěna. Na molitanu pásku 
více přitáhneme, aby se dobře přilepil. Při ovíjení na molitanu se opět snažíme udržovat rovný 
tentokrát vnější okraj, který nepřesahuje polovinu výše molitanu. Po stažení jádro ostřihneme hranol 
lepenky na 7,5 cm délky měřeno bez molitanu. Výsledný tvar je patrný na obr. 2 (jádro mezi 
záznamníkem a pláštěm) a 3. 

 

Obr. 3. Plášť a jádro s molitanovou protivětrnnou ochranou 

Vnější plášť 

Na jádro opět nasazené na předloze navineme několik vrstev novinového papíru, abychom mírně 
zvětšili jeho objem a budoucí plášť měl dostatečnou vůli k nasunutí na jádro. Na papír navineme 
kancelářskou pásku lepem vně tak, abychom vytvořili dostatečně pevný plášť o délce asi 10 cm. 
U molitanu pásku rovnáme jako budoucí okraj. Po stažení z jádra hranolek pláště sestřihneme na 
délku 9 cm. Tato délka je důležitá, protože okraj pláště nesmí po zasunutí jádra se záznamníkem a 
jeho přitažení gumičkou překrýt molitan a stínit tak průnik zvuků. Při vedené hloubce pláště se tělo 
záznamníku opře o jeho dno. To nyní vytvoříme přelepením otvoru několikrát napříč v různých 
směrech, abychom plášť spolehlivě vodotěsně uzavřeli.  

Ustřihneme asi 33 cm gumičky a svázáním vytvoříme očko o délce 13 cm při volném složení do linie. 
Očko přiložíme vně na plášť středem přední a zadní stěny, uzlík bude v ose otevřeného okraje pláště. 
Gumička vedená přes molitan zamezí po zavěšení pouzdra v terénu (molitan dolů) vyklouznutí jádra. 
Za uzlík snáze gumičku uchopíme při otevírání. Kobercovou páskou gumičku podélně přelepíme, od 
otevřeného okraje přední stěny k uzavřenému konci, zde slepíme z pásky 2 cm vysokou (horní) 
chlopeň, páska pak vede zpět po zadní části pláště pod otevřený okraj, kde vytvoří 5 cm (spodní) 
chlopeň. Mezi obě vrstvy pásky se na úrovni molitanu vlepí obdélníček elektrikářské izolační pásky, 
která zabrání průniku vlhkosti od kmene k mikrofonu.  Poté celý plášť obtočíme napříč kobercovou 
páskou. Výsledný tvar je patrný na obr. 2 a 4.  



Do obou chlopní vsadíme jeden až tři napínáčky těsně vedle sebe a oblepíme kobercovou páskou, 
aby se neleskly a nevypadly. Na spodní chlopeň pláště a přední stěnu jádra napíšeme pořadové 
písmeno záznamníku.  

Celý plášť natřeme bílým lepidlem na dřevo a obalíme zmuchlanou koudelí. Koudel můžeme místy 
přibarvit zeleným sprejem apod. Jediné místo bez koudele bude zadní strana spodní chlopně, kde 
máme označení pouzdra.  

 

Obr. 4. Záznamník je vedle základu vnějšího pláště položen na úrovni, v jaké bude v plášti 
umístěn, mikrofony nesmí být překryty lepenkou. 

 

Užívání pouzdra 

Několik upozornění: 

1. Pro správnou orientaci stereo mikrofonů je třeba dbát na zavěšení záznamníku mikrofonní 
částí dolů (molitan) a přístroj vkládat do pouzdra vždy čelem k přední straně, tedy po 
zavěšení od závěsného kmene do prostoru.   

2. Při současném nasazení více záznamníků opakovaně kontrolujte, aby jádro, plášť a 
záznamník měly vždy stejné označení.  

 

 

Obr. 5. Sada šesti čidel s GPS, kompasem a dalším vybavením. Pouzdra starší verze s půleným 
molitanem. 

  



Úprava a nastavení Olympus DS-50 

Úprava záznamníku 

1. Pro snížení průniku vlhkosti je vhodné zalepit elektrikářskou izolační páskou otvor 
reproduktoru.  

2. Záznamník nebo pouzdro je vhodné opatřit štítkem s poučením, např.: 

Česká společnost ornitologická, pobočka na Vysočině.  
Prosíme, nerušte zařízení pro vědecký výzkum ptáků.  
Kontakt: mobil 

3. Při nasazení doplňkových baterií je nutné vypilovat zářez pod uzávěrem šachty baterek pro 
vyvedení kabelu.  

Nastavení UserID  

Záznamník pojmenovává soubory nahrávek zleva tzv. UserID (volitelné 4 a více znaky) a zprava 
automaticky generovaným pořadovým číslem a koncovkou WMA, např. DS500001.WMA. Pro 
rozlišení souborů z různých záznamníků je nutné UseID změnit na např.: A___, B___, apod. Při 
spolupráci v týmu při zpracování dat je vhodné si rozdělit jednoznačná UserID členů týmu. Pracovní 
skupina na Vysočině používá písmena A___ až Q___ (stav 2009-01-23). Nastavení UserID se provede 
z programu Olympus DSS Player, viz obr. 6.  

 

Obr. 6. Olympus DSS Player je součástí balení záznamníku. Červeně jsou vyznačená tlačítka 
pro přenos data, času a UserID do záznamníku. 

Nastavení parametrů 

1. Nastavení se provádí v tzv. Menu, které otevřete delším přidržením tlačítka OK/Menu. Menu 
se opustí tlačítkem na pravém boku přístroje Stop. Jednotlivé volby v menu opustíte beze 
změny tlačítkem šipka doleva vedle OK/Menu.  

2. Udržujte správné datum a čas v záznamníku. Je to nezbytné pro užití časovací funkce. Pozor: 
při delším výpadku či vyjmutí baterií se čas vynuluje. Čas lze nastavit ručně (Menu > Time & 
Date) nebo synchronizovat z dodávaného programu DSS Player, viz obr. 6. Přepnutí mezi 12 a 
24 hodinovým zobrazením času provedete klávesou Display. 

3. Doporučená kvalita záznamu: ST HQ (WMA, 44,1 kHz, 64 kbps, stereo, přístroj pojme přes 35 
hodin záznamu). Nastavení: Menu > Rec Mode. Pozor: při užití časovací funkce je tato volba 
nahrazena volbou kvality pro vybraný časový interval, viz dále.  



4. Doporučená citlivost mikrofonu je maximální, označená Lecture. Nastavuje se šoupátkem na 
levém boku přístroje.  
Pozor: snadno se omylem posune na nižší citlivost.  
Pozor: při užití časovací funkce se nastavení šoupátkem nahradí volbou citlivosti pro vybraný 
časový interval, viz dále. 

5. Nepoužíváme filtry Low Cut Filter ani Noise Cancel. Nízké frekvence i případně šum lze lépe 
odstranit v počítači. 

Časovací funkce 

Plánovaný záznam jen v určitých časových intervalech je užitečný při nočních sledováních, kdy čidla 
klademe v předstihu přes den. Dále vzhledem k přílišné velikosti souborů dlouhodobých zvukových 
záznamů je vhodné noc nahrát ve třech částech po max. 6 hodinách (výsledné WAV soubory 
nepřekročí cca 2 GB, což je podmínkou pro zpracování v programu Raven). Záznamník umožňuje 
navolit právě až tři časové intervaly.  

Natavení: Menu > Timer Rec > Preset 1 až 3. Volby od spodu nabídky pro jednotlivá Preset:  

 Mic Sense: Lecture (vysoká citlivost). 
Pozor: Z výroby je přednastavená citlivost jen střední.  

 Folder: A (první z 5 složek pro záznam A, B, C, D, E) 

 Rec Mode: ST HQ (vysoká kvalita stereo) 

 Time: Start Time – Stop Time: doporučuji 
o Preset 1: např. 16:00 – 21:00 
o Preset 2: 21:00 – 3:00 
o Preset 3: 3:00 – např. 8:00 

 Day: Only Once, pokud nahráváte jen jednu noc. Záznamník po ukončení záznamu časového 
intervalu nastaví volbu On/Off na Off a více v tomto intervalu nenahrává (např. v brašně po 
stažení čidel z terénu následující den). Pokud nahráváte více dnů za sebou, nastavte 
Everyday. Lze volit i jednotlivé dny v týdnu.  

 On/Off: On. Zapne připravenost k nahrávání, čeká na začátek nejbližšího intervalu. 

 Finish: uloží nastavení. Vždy je nutné každý Preset ukončit potvrzením Finish.  

Záznamník aretujeme před vložením do pouzdra nastavíme šoupátkem na pravém boku přístroje na 
Hold, tím zablokujeme ovládací klávesy.  

Správnost nastavení si rozhodně vyzkoušejte doma přes noc. Záznamník je spolehlivý, nahraje 
opravdu to, co nastavíte. Velká úleva.  

Poznámka: Program Olympus DSS Player má i placenou verzi Olympus DSS Player Plus, která dokáže 
dělit soubory na menší části a dokáže přenést nastavení parametrů přímo z počítače. Nevyzkoušeno.  

  



Baterie 

Budete potřebovat nabíjecí baterie velikosti AAA. Vyzkoušené mám Energizer 1000 mAh, NiMH. Na 
jeden záznamník potřebujete 2 kusy x 2 pro nabíjení druhé sady během práce sady první = 4 baterie.   

Pro dlouhou výdrž za mrazivých nocí je nutné baterie dokonale nabít. Pozor: je velký rozdíl mezi 
běžnými levnými a procesorem řízenými nabíječkami pro vyšší napětí. Velmi dobře se osvědčila 
HAMA Rychlonabíječka NiCd/NiMH Delta Load 2/4 + 4 Ks AAA NiMH 1000mAh, včetně 
autoadaptéru (http://www.alza.cz/rychlonabijecka-hama-delta-load-2-4-d80268.htm). Úsporu 
nákladů při pořízení levné nabíječky těžce opláčete při návratu z akce s poloprázdným záznamníkem! 

 

 

Obr. 7. Mnoho zdaru s akustickým monitoringem! 

http://www.alza.cz/rychlonabijecka-hama-delta-load-2-4-d80268.htm

