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R Návšteva Kopřivnického hi-fi štúdia 
Amarock je pre mňa vždy malým sviatkom. 
Oblasť Kysúc a moravsko-sliezskeho kraja je 
mi z detstva srdcom blízka a tak sa na túto 
260 kilometrov dlhú cestu z Bratislavy do Ko-
přivnice, mimochodom rodiska legendárnych 
Tatroviek, vždy rád vyberiem. Tentoraz som 
dostal pozvanie vypočuť si základný model 
z radu integrovaných zosilňovačov VITUS 
Audio, a to konkrétne model RI-101 MKII, čo 
je nedávno predstavená jeho druhá generá-
cia. Ide o cenovo najdostupnejší a súčasne 
najpredávanejší produkt pomerne mladého 

dánskeho výrobcu highendových audiokom-
ponentov. Pod dostupnosťou si však netreba 
predstaviť bežný integrovaný zosilňovač, aký 
si zaobstaráte na počkanie v bežnom hi-fi 
štúdiu. Ide o skutočný vizuálny a technologic-
ký klenot, čomu zodpovedá aj jeho základná 
cenníková cena 15 000 €. Priplatiť si ešte 
môžete za osadenie phono predzosilňovača 
a kvalitného D/A prevodníka/streamera. V ta-
kejto cenovej hladine sa nachádza napríklad 
aj v jarnom čísle testovaný americký integráč 
McIntosh MA 12000 (16 200 €). Neplánujem 
ich porovnávať, keďže ide o diametrálne od-

lišnú filozofiu a tiež zvukový charakter. Komu 
sa páči McIntosh, jednoducho v iných vodách 
neloví. Ak by som mu mal hľadať vyslovene 
rovnocenného konkurenta, postavil by som 
mu do cesty pravdepodobne protivníka po-
dobného razenia z gréckej mytológie Pilium 
Oddyseus. 

Predstavenie
Ako som už naznačil, Vitus Audio RI-101 MKII 
je ultimatívne navrhnutý a skonštruovaný 
zosilňovač, pod ktorého zrod sa podpísal 
zakladateľ a  šéfkonštruktér Hans Ole Vitus. 

Ultimatívny 
integráč

Vitus Audio Ri-101 MKii 

AutoR OLIVER DRÁB
Foto VITUS AUDIO
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Svoje celoživotné skúsenosti v oblasti audio 
elektroniky zúročil a pretavil do prvého 
zosilňovača so svojím menom v roku 2003. 
Testovaný model RI-101 MKII sa radí do 
základnej série Reference. Takéto hodnotenie 
zväčša priraďujú značky svojim top kompo-
nentom pýšiacim sa známkou tej najvyššej 
muzikálnej kvality. Pri Vitus Audio nasle-
duje prostredný rad Signature a ultimatívne 
komponenty najvyššieho kalibru s cenovkami 
v desiatkach tisíc eur nesú potom neskromný 
názov Masterpices. 

Vonkajšie vyhotovenie RI-101 MKII je veľmi 
čisté a nadčasové. Nedá sa povedať, že by zo-
silňovač pôsobil nóbl alebo nebodaj luxusne, 
no pri bližšom skúmaní odhalíte mimoriadnu 
precíznosť a zmysel pre najmenší konštrukč-
ný detail. Masívne pláty precízne opracova-
ného ušľachtilého kovu do seba zapadajú 
s mikroskopickou presnosťou a okrem navo-
denia dojmu dokonalosti slúžia aj ako účinné 
pasívne chladiče. Nakoniec teplo uvoľnené 
výkonom 2 x 300 wattow v zmiešanej triede 
A/B pri 8 ohmoch a rovných 2 x 600 wattov 
pri 4 ohmoch sa len tak niekde nestratí. Čelný 
panel je elegantne rozdelený na tri časti. Po 
stranách sú dve pod uhlom zrezané hliníkové 
platne, medzi ktorými je na výšku osadený 
displej s oranžovým podsvietením. Čelný 
panel sa štandardne dodáva v striebornej 
alebo čiernej farbe, ale za príplatok si viete 
vybrať z viacerých farebných vyhotovení pre 
lepšie zapasovanie do vašej domácnosti. Na 
ľavej i pravej časti masívneho čela sú v trojici 
pod sebou elegantne zapustené tlačidlá na 
manuálne pridávanie, uberanie a pozasta-
venie hlasitosti pri čelnom pohľade vpravo 
a prepínanie vstupov, vstupu do hlavného 
menu a tlačidlo standby vľavo. Zadný panel 
zahŕňa po stranách umiestnené dva páry 

skrutkovacích reproduktorových terminá-
lov s možnosťou pevne dotiahnuť vidličky 
alebo komfortne zasunúť banániky. Celkom 
uprostred dole je sieťový konektor, nad 
ktorým je uzemňovací terminál GND/EARTH. 
Signálovú konektorovú výbavu tvorí vrchný 
rad troch párov vyvážených vstupov XLR, pod 
ním sú osadené dva páry cinchových vstupov 
a ešte jeden symetricky riešený pár XLR PRE 
OUT výstup. Štandardne je teda model VA RI-
101 MKII navrhnutý ako čisto analógový, i keď 
v ľavej a pravej spodnej časti je priestor na 
osadenie modulu D/A prevodníka a streame-
ra, ktorý rozšíri konektivitu prístroja o USB 
typu A a ethernetovú prípojku na ľavej strane 
a koaxiálny konektor a AES/EBU konektor 
na druhej pravej strane. Pokiaľ je súčasťou 
vášho reťazca gramofón a nechce sa vám rie-
šiť externé phono, je možné osadiť aj externý 
modul phono predzosilňovača. Jeden z dvoch 
cinchových párov bude potom plniť funkciu 
vstupu na prenosku.

Aby ste si vedeli spraviť aj predstavu o jeho 
rozmeroch a hmotnosti, tak čistá váha bez 
príplatkových modulov predstavuje úctyhod-
ných 37 kilogramov. Na šírku má štandard-
ných 43,5 cm, na hĺbku rovných 47 cm a na 
výšku slušných 18,5 cm. Takáto rozmerovo-
váhová kategória si už vyžaduje masívny 
stolík na mieru alebo seriózny hi-fi rack. 

Veľký a silný hráč
So značkou VITUS Audio som sa po pr-
výkrát stretol na výstave Audio Video Show 
Praha 2019 a zvukom vlajkového modelu 
integrovaného zosilňovača VA SIA-030 za-
pojenom na reproduktoroch Rockport Avior 
II som bol aj v nie práve akusticky ideálnom 
priestore nadšený. V posluchovom štú-
diu sekundoval testovanému zosilňovaču 

totožný reproduktorový pár Rockport Tech-
nologies AVIOR2 doplnený o špičkový pre-
vodník Metronome DSC (streamer + DAC). 
Do reťazca bola zapojená špičková práčka 
Accuphase PS1230, ktorá napájala DSC 
streamer, ďalej zázračný vysávač digitálne-
ho smogu switch SOtM sNH-10G + sCLK-EX 
so všetkými vylepšeniami + napájací zdroj 
Nordost Q-Source, a kompletná kabeláž 
Nordost Valhala 2. 

V úvodnej melancholickej, no veľa napove-
dajúcej skladbe Nachtfahrten nemeckého 
jazz-rockového tria (Michael Wollny Feat. 
Eric Schaefer & Christian Weber) vyložil Vitus 
Audio karty na stôl a rozhodol sa predstaviť 
mi svoje silné miesta. Pompézny a perfektne 
kontrolovaný bas veľkého kopáku strieda 
menší, no pekne guľatý kotol za energiou 
sršiaceho sprievodu piana a hlboko do vnútra 
prenikajúcich tónov kontrabasu a čineliek.  
Yuri Honing Trio 1996 (Walking on the Moon), 
klasická Stingovka v jazzovom mimoriadne 
ukáznenom podaní načrtla, ako príjemne sa 
dokáže spojiť lahodnosť saxofónu, basgitary 
a kontrabasu s precízne zladenou dynamikou 
bicej zostavy. Veľmi uvoľnené a príjemné 
počúvanie. Rytmická, životom pulzujúca 
jazzová Ellies Bell (Pat Coil) ma uistila, že 
takýto uvoľnený a pohodový žáner zosilňo-
vaču pristane, no nijako extra ho nevyťa-
žuje, jednoducho povedané, má na viac. Na 
odporúčanie sme si dali v menšom predstihu 
aj jedny Vánoce Na Míru (Ewa Farna). Veľmi 
príjemná, emočne nabitá balada má v poda-
ní Karlovarského symfonického orchestra 
úžasne silnú energiu a priestor presahujúci 
steny posluchovej miestnosti. Zosilňovač 
ponecháva aj dostatočný priestor na vynik-
nutie hlasu Farnej, ktorý má v tejto peknej 
vianočnej skladbe magický nádych.  

Vitus Audio Ri-101 MKii 



�igh&styl�

24

�OsilNOVA�

Skladbu These Bones v podaní The Fairfield 
Four americkej gospelovej kapely som si 
vychutnal so širokým úsmevom, užívajúc 
si plnými dúškami nekonečnú jemnosť, ale 
predovšetkým hĺbku hlasu, ktorá dokáže 
pri istej úrovni hlasitosti navodiť chvenie 
vzduchu, ktoré vnímate celým telom ako 
príjemné mravčenie. Perfektné frázovanie, 
na povrch vystupujú drobnosti ako drobné 
nádychy či odfukovanie, ktoré som predtým 
v skladbe neregistroval. V poslednom čase si 
celkom rád uletím aj na dobrej alternatívnej 
elektronike. Možno práve takýto na zvukové 
prechody a basy náročný žáner poodhalí 
nejakú tú potenciálnu slabinku testovaného 
integráča. No nemýlil som sa. Práve tu sa 
pevnosť a presnosť Vitus Audio RI-101 MKII 

Integrovaný zosilňovač

Počet kanálov: 2

Výstupný výkon: 2 x 300 Wattov/8 Ω v triede AB, 

2 x 600 Wattov/4 Ω v triede AB

Vstupy: 3 x RCA, 3 x XLR, USB & RJ45 update 

Výstupy: Pre-out 1 x XLR 

Voliteľná príplatková výbava:  

DAC/streamer upgrade: 1 x Ethernet,  

1 x USB A, 1 x AES/EBU, 1 x SDPIF Coax 

Phono upgrade: 1 x RCA

Rozmery (v x š x h): 185 x 435 x 470 mm 

Hmotnosť: 37 kg

Vyhotovenie: čierne, strieborné štandard

Cena: 15 000 € 

www.amarockstudio.cz

elegantný dizajn

vynikajúca dynamika

veľký bas s perfektnou kontrolu 

mimoriadne žánrovo univerzálny

cena je vyššia, ale absolútne zodpovedá kvalite

vyššie modely sú o niečo fajnovejšie  

(zvukovo audiofilskejšie)

ukázala v plnej sile. Anglické elektronické 
duo VCMG v podaní Vince Clarke (Erasure) 
a Martin Lee Gore (Depeche Mode) odpá-
lili elektronickú cunami, na ktorej som sa 
viezol ešte ďalšiu dobrú hodinu. Reproduk-
tory Rockport Avior II v trojnásobnej cene 
zosilňovača hrali ako z inej galaxie. Pevnosť 
a veľkosť na basoch už nie je taká prekva-
pivá, ale stále ohromujúca. Aj tento žáner, 
i keď kovaným puristickým hifistom zatra-
covaný, zosilňovaču pristane rovnako dobre 
ako jazzové „dýchánky“. 

Premýšľam, ako to celé uzavrieť. Celkovo 
som počúvaním tejto zostavy, ktorej korun-
ným princom bol integrovaný zosilňovač 
Vitus Audio RI-101 MKII, strávil odhadom tri 
hodiny, počas ktorých som sa snažil dôklad-
ne preveriť jeho schopnosti a poodhaliť jeho 
prípadné nedostatky na všetkých možných 
i nemožných žánroch a skladbách. V istých 
momentoch cítiť, že na top model VA SIA-030 
stráca RI-101 MKII čo to v jemnosti, fajnovosti 
a krehkosti, ktorou trieda A dokáže podobne 
ako elektrónkový zosilňovač zabodovať. Nie-
čo navyše však naopak získava v neskutočnej 
sile a dynamike, ktorú dosahuje použitím 
veľkého napájacieho trafa a kvalitných fil-
tračných kondenzátorov. Skladby postavené 
na basoch dokáže zosilňovač udržať pekne 
celistvé s dobrou separáciou nástrojov a tó-
nov aj pri veľmi vysokej hlasitosti. Zosilňovač 
sa na nič nehrá, zbytočne nefarbí a nesnaží sa 

získať si vašu pozornosť medovými motúzmi. 
Je to pravdovravný, výkonný stroj, ktorý má 
potenciál dostať prakticky z akéhokoľvek 
reproduktorového páru jeho maximum.           
Ako už isto tušíte, zosilňovač si ma získal na 
plnej čiare a môcť si ho dovoliť, asi by skončil 
na racku hneď vedľa redakčného koncáku 
PASS Labs X350.8. Je to jeden poctivý kus 
pekne hrajúceho železa. !

Vitus  
Audio Ri-101 MKii 


