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Živé přenosy v době pandemie 

za pomocí chytrého telefonu 

 

 

K živému přenosu stačí chytrý telefon a dobré připojení (Ilustrační foto Dušan 
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Další návody 

Jak zjistit rychlost připojení pro streamování 

 

V roce 2020 dokážou téměř všechny chytré telefony natáčet kvalitní video (často 

kvalitnější než webcamera nebo ip camera). Tento návod je zaměřen na to jak této 

vlastnosti využít a spustit živý přenos za pomoci telefonu. 

 YouTube 

YouTube patří mezi největší služby pro sdílení videí a jako streamovací služba nabízí 

bohaté možnosti živého přenosu. Maximální rozlišení až 4K/60fps. Má širokou 

podporu napříč zařízeními (Počítač, telefon, Televize,...). Umožňuje plánovat 

události. Tento návod je zaměřen právě na tuto službu. 

 

YouTube nabízí partnerský program pro ty, kteří mají aspoň 1000 odběratelů a 

4000 hodin shlédnutí veřejných videí. Po splnění těchto podmínek lze zažádat o 

vstup do programu. YouTube ručně kontroluje kanál a po 30 dnech buď povolí nebo 

zamítne tuto žádost. Poté lze vysílat přímo z YouTube mobilní aplikace a umožní se 

další věci jako např. vkládat živé přenosy na webové stránky. 

 

Dobrá zpráva je, že vysílat lze i bez tohoto partnerského programu. 

Založení YouTube kanálu a povolení k živému 

přenosu 

Vytvoření nového účtu 

Na stránce YouTube začněte klikem na “PŘIHLÁSIT SE”.  

 

https://www.youtube.com/


 

 

 

Vytvořte nový účet “Ke správě firmy”. 

 

 

Vyplňtě potřebné údaje a vytvořte novou emailovou adresu (klikem na Vytvořit účet 

Gmail). 

 

 

Vyplňte další údaje. 



 

 

Potvrďte telefonní číslo (dojde vám SMS kód). A přijměte smluvní podmínky. Po 

vytvoření se můžete k účtu přihlásit. 

 



 

Vytvoření kanálu 

Přejděte na Studio Youtube a vytvořte kanál s vlastním názvem. 

 

Povolení živého přenosu 

Na kartu živého přenosu se dostanete přes tlačítko “Spustit”. 

 

 

Nyní po vás YouTube bude chtít ověřit, že jste skutečný člověk a to pomocí 

telefonního čísla. Zadejte své číslo, na které vám přijde potvrzovací SMS kód. 

Můžete použít to samé, které jste použili při zakládání účtu. 

 

https://studio.youtube.com/


 

 

Zadejte došlý SMS kód, potvrďte a vyčkejte 24 hodin , než vám YouTube povolí 
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nové funkce včetně živého přenosu. 

 

Živé přenosy na YouTube 

Po povolení živého přenosu už vás tlačítko “Spustit” přesměruje do “Kontrolní 

místnosti pro živé přenosy”. 
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 Chcete si přenos vyzkoušet hned? Zkuste jinou službu, třeba Twitch. 



 

 

Přes možnost “STREAM” naplánujte nový stream. Pokud zvolíte možnost, že video 

je určené pro děti, bude zakázaný chat. Zobrazí se nápověda k živému přenosu, tu 

můžete přeskočit klikem na “HOTOVO”. 

 



 

 

 

 

Dalším krokem je vygenerování klíče streamu. Ten pak použijete u streamovací 

aplikace. Klikem na “Automaticky generovaný klíč” vyberte z nabídky “Vytvořit nový 

klíč streamu”. 

 

Vyplňte název klíče a určete parametry rozlišení a snímkovací frekvence. Maximální 

stabilní datový tok nastavte podle toho jaké rozlišení je schopen natáčet váš telefon 

(to zjistíte v aplikaci) a jak rychlé máte připojení. Nastavovat větší než FullHD 

(1080p) nedává přílis smysl. Nedoporučuju taky aktivovat 60 snímků/s, pokud 

nechcete streamovat akční scény. Je možné nastavit i “Variabilní přenosovou 

rychlost” ale ta podle mé zkušenosti nefunguje tak spolehlivě. 



 

 

 

Nově vytvořený klíč nastavte u nabídky “Vybrat klíč streamu”. Tento klíč stačí 

vytvořit jednou. Pokud plánujete další živý přenos můžete ho vybrat znovu a 

ušetříte si tak nastavování ve vysílací aplikaci v telefonu. 



 

 

Tento klíč teď taky vložte do vysílací aplikace (viz níže) v telefonu.  

Jakmile aplikaci nastavíte a začnete z ní vysílat, po chvíli se vám zobrazí náhled a 

pod náhledem by mělo být zobrazeno “Vynikající připojení”. 



 

 

 

Ačkoliv už vidíte náhled, tak v tomto momentu ještě na YouTube živě nevysíláte. 

Živý přenos spustíte až přes tlačítko “SPUSTIT”. 



 

 

 

Pokud chcete živý přenos ukončit, klikněte na “UKONČIT STREAM” na stránce 

YouTube. Nestačí jen vypnout nahrávání v aplikaci telefonu 

. 

Po ukončení už přenos nelze znovu spustit (můžete ale vytvořit nový se stejným 

nastavením). Po ukončení se živý přenos ukládá (pokud jste to nenastavili jinak) 

jako záznam. Můžete k němu přistupovat přes Studio YouTube. 

https://studio.youtube.com/


 

 

 

Živé přenosy můžete i plánovat dopředu. U videa pak bude zobrazený čas zbývající 

do začátku - přenos se ale rozjede až ho ručně spustíte v kontrolní místnosti pro 

živé přenosy přes “SPUSTIT”.  

 

Odkaz (pro webové stránky) na konkrétní událost získáte přes Možnosti-Získat 

odkaz ke sdílení. 

 

 



 

 

 

Pokud máte přenosy nastavené jako veřejné, budou viditelné i na stránce kanálu. 

 

 

 

Podařilo se vám živý přenos zprovoznit? Co dál? Můžete o něm dát vědět. 
 



 

Nastavení vysílání na telefonu  
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Pro živý přenos z telefonu jde využít několik aplikací. Nejvíc se mi osvědčila 

aplikace Larix Broadcaster. Jako alternativu mohu doporučit taky aplikaci 

OvenStreamEncoder. 
Placenou alternativou může být aplikace Streamlabs (ve free verzi je vodoznak). 

Streamování nabízí taky aplikaci YouTube, ovšem podmínkou k vysílání je tu 

Partnerský program YouTube, kde není tak jednoduché se dostat. 

 

Nainstalujte aplikace Larix, povolte co aplikace vyžaduje a přejděte do nastavení. 

 

Prostředí aplikace Larix Broadcaster 
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 Tento návod počítá operačním systémem Android. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wmspanel.larix_broadcaster
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airensoft.ovenstreamencoder.camera
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.streamlabs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube


 

             

 

V položce “Video” nastavete velikost a bitrate podle rychlosti vašeho připojení. Pro 

Full HD mohou být parametry např.: 

Video size: 1920x1080 

FPS: 30 

Bitrate: 5000 Kbps 

Ostatní položky nemusíte nastavovat. 

 

V položce “Audio” nastavte parametry: 

Channel count: Stereo 

Bitrate: 160 Kbps 

Sample rate: 44100 

Audio source: Default audio source 



 

              

U Audio source nastavujete mikrofon telefonu. Zde můžete experimentovat, různé 

telefony mohou mít různé výsledky při jiných nastavení. Nedoporučuju používat 

možnost “Optimised for voice”. Pokud máte zapojený bluetooth mikrofon, můžete 

povolit možnost “Prefer bluetooth MIC”. 

 

TIP: Pokud nahráváte v kostele a zvuk je slabý, můžete si dopomoci dotažením 

zapojeného reproduktoru, který namíříte na telefon. 

 

V nastavení v položce “Connections” přidejte nový stream (ten, který jste 

vygenerovali v předešlém kroku) přes klik na “New connection”. 

 



 

 

Přidejte název a URL adresu. URL adresu získáte spojením adresy URL streamu a 

klíče streamu. Nezapomeňte na lomítko (“/”) uprostřed. Bude např. vypadat takto: 

rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/qgm6-zwsc-946q-1740 

 

             

Jestli chcete vysílat i se zvukem ujistěte se, že je v položce Mode nastavené Audio 

+ Video. 

Ostatní možnosti nevyplňujte. 



 

Jakmile máte nastaveno můžete spustit stream. Pokud vše funguje tak jak má, 

uvidíte vlevo dole rychlost odesílaných dat. Žlutozelený indikátor je intenzita zvuku. 

Pozor, spuštěním streamu nespouštíte/nezastavujete YouTube vysílání. To lze 

spustit z YouTube stránek (viz Živé přenosy na YouTube). Aplikace taky nefuguje na 

pozadí, proto pokud byste ji přepli, tak dojde k přerušení streamu. 

 

 

 

Další služby pro živé vysílání 

Kromě YouTube lze využít také další služby, které dokážou poskytnout 

plnohodnotné vysílání. Některé z nich je jednodušší zprovoznit, ale nenabízejí třeba 

vysílání ve vyšší kvalitě. Všechny tyto služby taky obsahují streamování pomocí 

streamovacího klíče, nastavení na telefonu je pak stejné jako u YouTube. 

 

Facebook - Nejjednodušší je vysílat přímo z Facebook mobilní aplikace, nevýhoda 

je ovšem v nízkém rozlišení 480p. Pomocí streamovacího klíče je pro běžného 

uživatele možné rozlišení až 720p. Facebook umožňuje naplánovat událost vysílání. 

Vysílání je možné vložit na webovou stránku. 

Twitter - Vysílání pomocí aplikace Periscope - Live Video. Maximální rozlišení je 

720p. 

Twitch - Služba k vysílání hojně využívaná hráči. Vysílání pomocí streamovacího 

klíče. Bez plánování událostí. Vysílání je možné vložit na webovou stránku. Rozlišení 

až 1080p. 

Mixer - Podobná služba jako Twitch. 

 



 

Přehledy živých přenosů 

 

Plánujete živý přenos mše svaté?  

Napište na web Mše online (na email info@mseonline.cz). 

 

Plánujete živý přenos duchovního koncertu, křížové cesty, adorace či jiné duchovní 

aktivity? 

Napište na web Člověk a Víra. 
 

Podařilo se vám živý přenos uskutečnit? Něco vám v návodu chybí? Dejte mi vědět 

na henedomic@gmail.com. 

Další návody 

Jak zjistit rychlost připojení pro streamování 

Použijte test rychlosti připojení. Ten jde spustit např. Napsáním “speedtest” do 

vyhledávače Google a kliknutím na “SPUSTIT TEST RYCHLOSTI”. Testujte vždy na 

místě, odkud chcete vysílat. 

https://mseonline.cz/
https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line


 

             

 

Podstatná je rychlost nahrávání. 

Např. výsledkem může být rychlost 2.17 MB/s. Pokud tuto rychlost budete brát s 

rezervou, tak máte třeba 1.5 MB/s = 1500kbps. Tato rychlost by podle doporučení 

Youtube měla stačit na streamování rozlišení (1280 x 720 - 720p). 

Berte taky v úvahu, že v čase vysílání může být internetová síť jinak vytížená a 

rychlost se tedy bude lišit. Pokud nemáte dostatečnou rychlost vlastního připojení, 

můžete využít mobilního operátora. Někteří operátoři nabízejí v době korona krize 

data zdarma. 

 

 

 

 

https://support.google.com/youtube/answer/2853702?hl=cs
https://support.google.com/youtube/answer/2853702?hl=cs

