
Co stojí za to si u nás ve studiu poslechnout. 

Výčet začíná reprosoustavami, které uspokojí jak milovníky sloupových reprosoustav do větších místností, tak i regálové 

modely jsou v
 
naší nabídce. 

  

1.Reprosoustavy
 

Největším monumentem místnosti jsou širokopásmové reprosoustavy RDacoustic Evolution
 

s
 
širokopásmovými 

reproduktory Fostex nebo Voxativ.  Reproduktory japonského výrobce Fostex
 

jsou nejlevnější variantou pro tyto 

reprosoustavy.  V
 
této kombinaci hrají nejlépe s

 
nízkovýkonovými lampovými zesilovači nebo se streamerem se 

zesilovačem Lumin M1.
 
V

 
kombinaci s

 
německými reproduktory Voxativ

 
je reprodukce téměř dokonalá pro všechny 

žánry. Tady si reprosoustavy nejlépe rozumí s
 
nízko výkonovými zesilovači firmy S.A.Lab Blackbird

 
a Blackbird SE.

  

 
Dalším přírůstkem z

 
rodiny širokopásmových reprosoustav, které můžete u nás slyšet jsou Bodnar Audio Alcedo, což je 

nejnovější model s
 
malým maďarským širokopásmovým reproduktorem Sonido.

 
Tyto si néjlépe rozumí s

 
triodovým 

zesilovačem Egg-Shell 12WKT
 
o výkonu 12 W.

 
Reprosoustavy vás zaujmou nejen skvělým zvukem, ale i dokonalým 

vzhledem exotických dýh.
 

 

RDacoustic Evolution

Bodnar Audio Alcedo



Mezi nejzajímavější reprosoustavy, které si můžete poslechnout v našem studiu, jsou hornové reprosoustavy z polského 

Lublinu Horns by Autotech. V moderním designu jsou sloupovky Mummy, což je dvoupásmovka s 30 cm papírovým 

basákem a stejně velkou hornou nad ním. FP15 jsou maxi regálovky s 15“ basákem a elipsoidní hornou nad ním. Menší 

regálovou je model FP10, který je možno umístit i v místnostech kolem 20 m2. Je zde 25 cm papírový basák a stejná 

elipsoidní horna jako u FP15. Tyto modely jsou stále k poslechu, nejmenší model FP6 je k dispozici na objednávku.  

Vrcholový model Universum 3 je příliš velký do studia, takže jej zatím nepresentujeme, ale je možno zajistit poslech u 

producenta. Všechny modely se vyznačují velkou citlivostí a jsou předurčené hrát skvěle především s elektronkovými 

zesilovači. Ale máme vyzkoušeno, že i tranzistorové nebo digitální zesilovače můžou skvěle řídit tyto reprosoustavy. 
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Z Ukrajiny pochází další zajímavá firma a to Contrast Audio, která pro výrobu svých reprosoustav používá výhradně 

přírodní materiály jako papír, dřevo, hedvábí. Nejzajímavější z jejich nabídky je regálový model One AS3 Reference a 

sloupový model Black Moon.  V současnosti máme oba modely k poslechu a v prodeji za velmi atraktivní akční ceny - viz 

aktuální nabídka na webových stránkách. 

 

Velmi atraktivní bude poslech z legendárních anglických maxi monitorů Harbeth M40.1, které nabízím za atraktivní cenu 

v rosewoodu včetně stojanů Skylan. 
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Martin Logan jsou skvělé elektrostaty z USA, které jsou u nás taky nabízeny. Je to opět jiný zvuk, než u klasických 

reprosoustav, poněvadž zde středy a výšky jsou vyzařovány z celé plochy elektrostatické membrány a to jak dopředu, tak 

i dozadu. Basovou složku zajišťuje klasický reproduktor v dolní části ozvučnice. U nás si můžete poslechnout nejlevnější 

elektrostatický model Elektro Motion ESL s pasivní basovou ozvučnicí a pak model Ethos s aktivní basovou složkou. 

Tento model je nyní nabízen za skvělou akční cenu. Je v atraktivním provedení teak.  

      

Námi dříve distribuovaná rakouská firma WLM je u nás zastoupena třemi modely ve výprodeji a to velmi populární 

regálový model Diva Monitor, který ve své době obdržel 100% v německém časopise Stereo. Je v příplatkové dýze Tinea 

a ve stejné dýze je možno jej doplnit pro velké místnosti aktivním subwooferem Basic Duo 12. Individuální úpravu zvuku 

v místnosti lze provést ještě dodatečným modulem Passiv Control. Dalším modelem je nejmenší sloupovka Stella 

v černém provedení. Jde o menší sloupový model do menších místností, kde však může nabídnout skvělé středy i 

basovou složku. Oba modely i subwoofer a Passiv Control nabízíme za skvělé výprodejové ceny.  
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Kromě těchto reprosoustav jsou ve studiu k poslechu stojanový model Klipsch  RB-81 mk II v třešňové fólii, černé koule 

IO2 pro domácí kino od francouzké firmy Cabasse a 5.1 sestava pro domácí kino T600HT americké firmy Swans. 

 

2. Zesilovače 

Co se týká zvuku, preferuji spíš měkčí lampový zvuk, ale samozřejmě s pevnými basy, což u elektronkových zesilovačů 

není samozřejmé. 

První firmou, kterou již dovážím několik let je japonský Leben, která nabízí několik modelů lampových zesilovačů. 

Základní model CS-300F je navržen na základě amerických vojenských elektronek General  Electric  JAN-6197 s výkonem 

15 W na kanál. Podobným modelem je CS-300X(S), který je ve stejném designu, ale jako výkonové lampy používá EL-84 

se stejným výkonem  15 W na kanál. Kromě nich jsou k poslechu ve studiu ještě dva předzesilovače a to RS-100U, což je 

analogový předzesilovač s šesti vstupy a dvěma výstupy a gramofonový elektronkový předzesilovač RS-30EQ. Vyšší 

modely CS-600, RS-28CX a CS-1000p nejsou běžně ve studiu k poslechu, ale lze je zajistit na objednávku. 

 

       

          

 

Další elektronkovou firmou je polská značka Encore7 a jejich zesilovače pod názvem EggShell. Všechny zesilovače jsou 

zapojené v jednočinné třídě A s různými typy a počtem elektronek. K poslechu je ve studiu model Prestige 12WKT 

s výkonem 2 x 12 W a to na dvou elektronkách KT-88. Zesilovač je vybaven velmi inovativním a designovým ovladačem 

ve tvaru koule stejné barvy jako zesilovač. Skvělý partner pro širokopásmové a hornové reprosoustavy. 

Klipsch RB-81 mkII

Cabasse IO2 Swans T600HT

Leben CS-300F Leben CS-300X(S)
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Třetí  firmou, která vyrábí elektronkové zesilovače a kterou nabízíme je firma S.A Lab z Moskvy. Asi 80 % všech 

lampových zesilovačů na světě používá ruské elektronky. Po vynikajícím testu v internetovém portálu 6moons jsem se 

rozhodl zesilovače přivézt a vyzkoušet. A zvukově jsem nadšený. Ve studiu jsou k poslechu dva nejnižší modely a to 

model Blackbird a Blackbird SE. Nižší model používá NOS elektronky 6F6 s výkonem 6 W na 8 ohmů a 10 W na 4 ohmy 

na kanál. SE model používá elektronky 6L6 a disponuje výkonem 16 W na 8 ohmů nebo 30W na 4 ohmy.  Oba jsou skvělé  

s širokopásmovými RDacoustic, hornami Horns a Contrast Audio.  Určitě si je přijďte poslechnout.  

 

A dále již nelampové zesilovače. K tomu absolutně nejlepšímu patří japonské zesilovače firmy SPEC. Zesilovače jsou 

dílem konstruktéra, který celý život stavěl lampové zesilovače a chtěl vytvořit zesilovač s lampovým zvukem, ale bez 

elektronek. Zesilovače jsou navrženy jako hybryd digitálu s Fety. Ve studiu si můžete poslechnout nejnižší model RSA-

717EX s výkonem 50 W na kanál a druhý nejvyšší model RSA-M3EX s výkonem 60 W na kanál. Všechny zesilovače na 

rozdíl od zesilovačů v tříde AB či A disponují účinností až 98 %, což znamená, že jejich výkon je dostatečný I pro velmi 

náročné reprosoustavy. Zesilovače si velmi rozumí s anglickými reprosoustavami Harbeth, ale I Martin Logan a Horns. 

 

Další firmou, která vyrábí digitální zesilovače je francouzký Devialet. Ve studiu je k poslechu jejich druhý stereofonní 

model LE200, disponující výkonem 200 W na kanál. Toto však nejsou pouze zesilovače, ale součástí je i DA převodník , 

gramofonový předzesilovač a streamer, který funguje jako externí zvukovka pro počítač. Vše se dá nastavit přes flash 

kartu na PC, která se pak zastrčí do zesilovače. Zesilovač je skvělý partner pro reprosoustavy Harbeth a Martin Logan. 

EggShell Prestige 12WKT

S.A Lab Blackbird S.A Lab Blackbird SE

SPEC RSA-M3EX

SPEC RSA-717EX



 

Nejlevnější zesilovače ve studiu zastupuje anglická firma Audiolab. Série 8200 již sice dál nepokračuje, ale jsou stále k 

dispozici modely 8200P, 8200A, 8200M a M-PWR. Z nové série 8300 je k poslechu nový integrovaný zesilovač 8300A, 

který disponuje I XLR vstupem a gramofonovým předzesilovačem MM I MC.  

       

             

 

Z firem, které již nedistribujuji jsou zajímavé zesilovače americké firmy Red Wine Audio, které se vyznačují tím, že jsou 

napájeny na baterie a tudíž, když hrají jsou odděleny od elektrické sítě. Ve studiu jsou k poslechu dva zesilovače a to 

předzesilovač s DA převodníkem Isabella a integrovaný zesilovač Signature 30.2i. Oba jsou k prodeji za výhodnou 

výprodejovou cenu. 

         

3. Zdroje signálu – analogové I digitální 

Analogové zdroje representují gramofony polsko švédské firmy JR Audio, které byly vymyšleny v e Švédsku a produkují 

se v Polsku. Gramofony vynikají naprosto dokonalým raménkem Impossible, které je zkonstruováno tak, že jeho 
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headshell se natáčí vždy rovnoběžně s drážkami LP desek, jako u tangenciálních ramének. Ve studiu je k poslechu 

gramofon Possible s ramenem Impossible s černým tělem a měděnými nohami a talířem. Kromě toho firma nabízí další 

gramofonové příslušenství jako jsou nastavitelné i pevné nohy, stroboskopický talíř, 50 Hz lampička a klamp s libelou. 

 

 

 

Pro gramofon jsou ve studiu k poslechu gramofonové předzesilovače a to již dříve zmiňovaný lampový Leben RS-30EQ, 

polský RCM Senzor 2 a anglicko-hongkongský Ifi iPhono2. 
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Jako digitální zdroj, tedy CD přehrávač je určen k poslechu ve studiu nejkvalitnější přehrávač  Lektor Prime polské firmy 

Ancient Audio. Tento přehrávač má neobvyklou konstukci, poněvadž celá skříň je vyrobena ze žuly a uvnitř je 

elektronika obsahující i dvě elektronky. Mechanika Philips CD-PRO2 je uložena na vrchu skříně bez šuplíku. Přehrávač má 

variabilní výstup a disponuje i jedním analogovým vstupem, tudíž je možné jej použít jako analogový předzesilovač. 

Demo přehrávač ze studia je možno koupit za poloviční cenu. 

 

Další předváděcí CD přehrávače ve studiu jsou od anglické firmy Audiolab a to z nejnovější řady 8300. Nový model 

8300CD obsahuje i DA převodník, který umožňuje přehrávání PCM sígnálů až do 24bit/192 kHz a přes USB vstup i DSD 

sígnály. CD přehrávač  disponuje stejně jako předcházející model 8200CD až sedmi filtry v digitální oblasti a dokonce 

dalšími čtyřmi při přehrávání DSD signálů. CD přehrávač je možné použit i jako digitální předzesilovač, poněvadž může 

být nastaven s variábilním výstupem a obsahuje dva digitální koaxiální vstupy, dva optické, jeden AES-EBU a USB. 

Dokonce je možné zde nastavit i vyvážení kanálů. Přehrávače mohou být černé nebo stříbrné a obojí ve studiu můžete 

vidět.  Z digitálních zdrojů od Audiolabu je možné ve studiu slyšet ještě převodník Q-DAC a streamer M-NET. 

 

Jednoznačně nejzajímavějšími komponenty současnosti jsou digitální streamery. Pro ty kdo nevědí o co jde, jsou to 

přístroje, které umí hrát hudbu po síti, což znamená, že buď můžete poslouchat svou muziku, kterou máte uloženou na 

NAS serveru nebo externím hardisku a můžete tak slyšet i nahrávky ve vysokém rozlišení a to např. PCM v 24bitech/96 

kHz nebo 24bit/192kHz nebo dokonce v DSD. To samozřejmě ale předpokládá, že si tuto hudbu koupíte nebo stáhnete 

na internetu. Ale pro ty, kteří mají problém s nakupováním nebo stahováním souborů jsou určeny placené streamovací 

služby, které umožňují pouštět hudbu přímo z internetu. Některé umožňují  přehrávat hudbu pouze ve formátu mp3 

jako např. Spotify nebo Deezer, ale zajímavější jsou ty, které umožňují přehrávání formátů flac, které jsou bezeztrátové a 

tudíž na stejné úrovni jako CD disky. Tyto streamovací služby jako Tidal a Qobuz zahrnují několik miliónu alb, takže si 

vybere každý. V Čechách je možné bohužel si přidplatit pouze službu Tidal.  

Z highendového konce máme ve studiu především americko-hongkongské streamery Lumin, které se vyznačují proti 

konkurenci tím, že kromě PCM hires formátů umí po síti i DSD soubory a nížší formáty do 24bit/96kHz umí do tohoto 

formátu i převzorkovat. Luminy jsou v několika cenových kategoriích od nejlevnějšího D1, T1, A1 až po nejdražší S1.  

Zajímavou alternativou je i model M1, což je streamer, který obsahuje digitální zesilovač a je možné jej spojit pouze s 

reproduktory. Lumin vyrábí taky vlastní NAS server pod označením L1. Ve studiu si můžete poslechnout nejlevnější 

model D1, pak nejdražší S1 a streamer se zesilovačem M1 a vidět i hudební knihovnu  L1. 

Ancient Audio Lektor Prime Ancient Audio Lektor Prime

Audiolab 8300CD Audiolab Q-DAC Audiolab M-NET



 

 

  

 

Streamery z opačného cenového konce představuje kanadská firma Bluesound. I ty umožňují přehrávání veškerých 

streamovacích služeb a hires formáty PCM do 24bit/192 kHz. Velkou pomocí pro české zákazníky je obslužné menu 

v češtině. Lze je ovládat jakýmkoliv telefonem nebo tabletem Android čí Apple a dokonce i z PC neobo Apple OSX. Ve 

studiu je k poslechu nejlevnější model Node2, který je nutný připojit k zesilovači nebo přes koaxiální a optický výstup 

k DA převodníku. Vyšší model PowerNode2 je streamer, který má v sobě zabudovaný zesilovač. Nejvyšší model je 

Vault2, který je opět bez zesilovače, ale obsahuje ripovačku na CD disky s uložením na interní harddisk. 

                  

4. Pračky LP desek 

Velký návrat vinylu zapřičinil nutnost Lp desky čistit, zvlášť při koupi desek bazarových ze 70. a 80. let. K tomu účelu byly 

vyvinuty tzv. pračky LP desek, které jsou na různých úrovních čištění, tedy manuální s odsátím špinavé kapaliny až po 

modely automatizované, kde vložíme LP desku a po nějakém čase ji vytáhneme čistou. Tyto pračky jsou však velmi 

drahé. 

Lumin A1 a S1

Lumin A1 a S1

Lumin T1

Lumin D1

Lumin M1 Lumin L1

Bluesound Node2 Bluesound PowerNode2



K levnější kategorii lze přiřadit holandskou pračku Okki Nokki RCM, která je celohliniková v černé nebo bílé barvě. 

Kapalina se nanáší a roztírá ručně během otáčení a potom se špinavá voda odsaje. Samostatně se k pračce prodává 

prachový kryt RCD a dále lze dokoupit odsávací trubky pro síngly RCTN-7“ a EP desky RCTN-10“ pro novější pračky, pro 

starší typy máme trubky RCT-7“ a RCT-10“. Dále lze dokoupit náhradní koncentrát RCF, sametové proužky RCS, náhradní 

kartáček RCB-WG. Vše je běžně skladem. 

 

Pro náročnější klienty a fajnšmekry, kteří mají mnoho desek, ale nechce se jim prát ručně je u nás k vidění, ale i 

k možnému vyčištění vašich desek, německá pračka AudioDesk Vinyl Cleaner Pro, což je automatická ultrazvuková 

pračka s dokonalým vypraním. Zavádíme službu pro zákazníky, kteří mají zájem o vyprání svých LP desek na této pračce. 

 

5. Přenosky gramofonové 

Nedílnou součástí gramofonů jsou přenosky, které mají  největší vliv na výsledný zvuk gramofonu. Běžných přenosek 

v rozsahu do 10 tisíc je na trhu mnoho, ale zvukově zajímavé jsou přece jenom přenosky z vyšší cenové kategorie.  My 

jsme si pro distribuci vybrali přenosky japonské firmy Miyajima Laboratory, které patří mezi referenční přenosky 

v americkém časopise Stereophile a rovněž v polském internetovém buletinu highfidelity.pl patří k k nejlepším na trhu. 

Firma vyrábí stereofonní přenosky, ale i mnoho modelů monofonních a step-up trafa. Ve studiu můžete slyšet druhý 

nejvyšší model stereo přenosek Kansui a skladem je i nejlevnější model Takumi a pak vyšší Shilabe. Rovněž jsou ve 

studiu step-up trafa ETR-800, které disponují i funkcí demagnetizace přenosek a pasivní předzesilovač.
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6. Kabely a další příslušenství 

V této kategorii se mi skvěle osvědčily především firmy z Japonska a to hlavně Oyaide, Acoustic Revive, fo.Q a 

SPEC. 

A. Firma Oyaide má ve svém sortimentu velké množství audio kabelů, samostatných konektorů, zásuvek, 

příslušenství pro gramofony apd. Zde je výčet všech výrobků, které jsou vždy nebo obvykle skladem: 

Síťové kabely a konektory – Tunami GPXe V2, Tunami V2 v metráži, rodiované koncovky C-037 a P-037e, 

zlacené C-079 a P-079e, palladiové C-046 a P-046e. Dále jsou tam IEC zástrčky na 20V a to stějně dle materiálu 

kontaktů C-237, C-279 , C-246 a ještě rodiovaný IEC konektor do přístrojů 174-R. V nabídce jsou rovněž síťové 

zásuvky SWD-GXe, SWD-XXXe a zásuvkové psy MTS-4e nebo MTS-6e. Signálové kabely většinou vedeme 

v metráži, vychází to cenově lépe než hotové kabely. Ve studiu jsou skladem modely Across 750 V2, PA-02 V2, 

stříbrné modely FTVS-510 a FTVS-910. Reproduktorové kabely máme rovněž v metráži a to modely FF-20 V2 

s lankovými vodiči a Across 3000 se vzduchovým dielektrikem. Pouze USB kabely beru pouze hotové a vidět 

jsou modely USB 2.0 Continental. Pro signálové a reproduktorové kabely je k dispozici velké množství 

konektorů RCA, XLR a repro banánky a vidličky. XLR konektory máme sadu Focus 1, RCA konektory Genesis a 

vidličky šroubovací platinové SPSL nebo krimpovací paladiové SPYT a zlacené GYT. Banánky máme šroubovací 

zlacené GBN nebo rhodiované SRBN. Pro digitální kabely máme k dispozici i BNC konektory SLSB se středovým 

pinem z čistého stříbra. Firma Oyaide také vyrabí mnoho příslušenství pro gramofony a to slipmaty BR-One a 

BR-12, headshelly HS-TF a HS-CF. Dále máme dráty do headshellu HSR-Cu, podložky pod přenosky MCS-CF, 

klamp  STB-HWX. Rovněž firma nabízí výrobky absorbující EMI záření a skladem máme nyní model MWA-

030S. 
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B. Acoustic Revive je další jakonská firma dodávající fantastické kabely a další příslušenství. Kabely jsou vyráběny 

technologií PC TripleC, která výrazně zušlechťuje použitou měď. Mezi nejoblíbenější kabely patří modely v metráži a to 

signálové Line R a Line X pro RCA resp. XLR provedení a dále reprokabely SPC-reference. Všechny tři kabely používají 

plné vodiče. V metráži máme také síťový kabel Power Standard TripleC8800. Ve studiu jsou k poslechu i vyšší modely 

kabelů a to reproduktorový SPC-TripleC se skvělými banánky RBN-1 a vidličkami RYG-1 a signálový symetrický kabel XLR-

1.0tripleC-FM. K dispozici je i počítačový síťový kabel LAN 1.5 TripleC. Firma Acoustic Revive je však vyjímečná 

především tím, že vyrábí mnoho příslušenství, které významně ovlivňuje zlepšení zvuku stávajících systémů.  Mezi 

výrobky, které můžete ve studiu vidět patří demagnetizér disků RD3, schumanův generátor RR-888, obohacovač 

zápornými ionty RIO-5, akustické panely RWL-3 a WS-1, dále krystalové oscilátory QR-8, kabelové izolátory RCI-3H, 

antivibrační podložky RST-38H,Izolátory RAS-14, RLI-1GB, RUI-1. 
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TF-HSCu-HSR MCS-CF

Line R-TripleC
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Power Standard - TripleC8800

RBN-1 RYG-1
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C. Firmy fo.Q, Ramm Audio, SPEC přinášejí taky velmi zajímavé doplňky. Japonská firma fo.Q vyrábí izolační materíály, 

které přeměńují vibrace v teplo. Na tomto principu je zde několik zajímavých produktů jako remasteringové kroužky pro 

disky DS-25, izolační pásky TA-52 nebo klampy pro gramofony RS-33. Tajvansko americká firma Ramm Audio vyrábí 

dokonalé audio konektory z čisté mědi a buď zlacením nebo rodiováním na povrchu.  Ve studiu jsou skladem rhodiované 

RCA konektory 30891 RT se šroubovacími spoji a pak pájecí rhodiované RCA konektory 30782 SR. Velmi zajímavé jsou 

tzv. zvukové procesory od japonské firmy SPEC RSP-901EX, které eliminují zpětnou vazbu od reproduktorů a má to 

významný vliv na celkový zvuk sestavy. 

 

 

RD3 RR-888 RIO-5
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Ramm Audio Ramm Audio



Zde několik fotek ze studia: 

 

 

 



 


