
�igh&styl�

�EPRODUKtOR�

22

DEMIURG
R Stvoriteľom hrajúcich skulptúr z americ-
kého Maine je pán Andy Payor, ktorý v roku 
1991 spoločnosť založil a podnes deň je dušou 
malosériovej manufaktúry, ktorá sídli v jeho 
priestrannom rodinnom dome. Výrobný 
program síce začali gramofónom, dnes je 
však ťažiskom ich produkcie výroba ultima-
tívnych reprosústav. Rockportéri sú maxi-
malisti. Nenechávajú nič a náhodu a všetky 
komponenty ich sústav sú tak „premakané“ 

a predimenzované, aby sa nemohol objaviť 
ani len náznak problémov. Všetky 4 kataló-
gové modely sú preto vyrábané bez kompro-
misov, s ohľadom na veľkosť posluchovej 
miestnosti.

REŤAZEC
Pán Svoboda, zakladateľ a majiteľ štúdia 
AMAROCK, dlho „koumal“ nad synergickým 
zreťazením komponentov, ktoré by americké 
búdy poháňali s rezervou, noblesou, nadhľa-

PORT AMAROCK
Suchozemský prístav znamenitého zvuku sa nachádza v srdci valašskej 
Kopřivnice. Keďže Oliver už bol na prieskumoch a vrátil sa s dobrými referen-
ciami, tentoraz sme sa tam vychytili rovno vo dvojici. Ťažiskom testu mali byť 
americké reprosústavy Rockport Avior II, hrajúce v konfigurácii pozoruhod-
ných komponentov z predajného portfólia audiofilského štúdia. Aviory II sú 
v hierarchii Rockport Technologies tretím v poradí – na samej špici kraľuje 
model Lyra. Pod Lyrou je to model Cygnus, a pod Avior II základný model 
Atria 2. 

dom a hlavne dôstojnosťou hodnou vyúste-
nia finálneho „soundu“. Hrali sme teda z CD/
SACD prehrávača francúzskej proveniencie 
Métronome AQWO via symetrika a zvyšný 
sortiment káblov Valhala 2 z domu Nordost. 
O zosilnenie signálu sa staralo duo ame-
rických expertov z domu Pass Labs. Kon-
krétne: ovládanie vstupov a hlasitosti riadil 
Pass Labs XP-30 a hudbu ďalej posielal do 
koncového stupňa Pass Labs X350.8 – kom-
petentní a zohratí „bratia v triku“. Celá táto 
paráda levitovala na titánových podložkách 
Nordost Sort Kones SK/TC. Moravskú elek-
trickú sieť pral Japonec – Accuphase XP30, 
celé napájanie zabezpečovala lišta QB8MKII 
s filtrami QV2 a QK1 so sústavou uzemňo-
vacích elementov QKore 1 + 3. Reprokáble 
levitovali na podložkách Sort Lift. Akusticky 
príkladne vyriešené štúdio bolo na dôvažok 
ešte „vytunené“ rezonančnými mištička-
mi Francka Tchanga ASI (Acoustic System 
International).

AutoR ANDREJ TUROK
Foto ROCKPORT/OLIVER DRÁB
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ANATÓMIA SOCHY
Skulptúra má nepravidelnú siluetu so 
základnými rozmermi 118 x 38 x 62 cm 
(V/Š/H). Keby zostúpila z podstavca a stúpila 
vám na nohu, skackali by ste na tej druhej, 
držiac si postihnutú, ako Charlie Chaplin. 
Dáma má totiž rovný metráčik. Ozvučnica je 
v miernom záklone ako bežiaci Carl Lewis 
– to kvôli optimálnemu sfázovaniu jednotli-
vých pásiem. Zľahka vyklenuté bočnice majú 
v hornej časti zbiehavé symetrické zrezanie 
smerom k „výškaču“ a „streďáku“, v mieste 
oboch wooferov sa však definitívne rozširu-
jú. Zadný panel disponuje sklonom v inom 
uhle, než v akom ustupuje stena s meničmi, 
a tak nie sú žiadne dve plochy paralelné, čím 
sa účinne vybabralo so stojatým vlnením 
vo vnútri skrine. Sokel je takisto masívnosť 
sama. Dlie na kvartete fortieľnych nožičiek 
z hliníkovej zliatiny, ktoré boli frézované 
z jedného bloku kovu. Rezistentná ozvučnica 
je na poklep nemá ako sfinga. Jej hrúbka je 
premenlivá, keď v maxime predného panela 
dosahuje 150 milimetrov. Pozostáva zo sú-
stavy kovových odliatkov a vzpier so živičnou 
výplňou a sklenými vláknami. Dosiahnutá tu-
hosť si v ničom nezadá s betónom. Povrchové 

spracovanie a zlícovanie je majstrovské. Bez 
jedinej chybičky. Vysoký lesk klavírneho laku 
by ohromil aj ctiteľov krídel Steinway & Sons. 
Časť prednej steny je potiahnutá mäkkým 
materiálom, ktorý napomáha hladkej difúzii 
zvuku opúšťajúceho meniče. Vzadu nájdete 
v odskočenej pasáži vyústenie basreflexu, ty-
pový štítok a jednoduchý terminál s dvojicou 
kvalitných konektorov. Tvar bol navrhnutý 
v 3D programoch a formovaný zo základných 
odliatkov CNC frézami v piatich osiach. 

MENIČE A VÝHYBKA
V súlade s logikou stavby snehuliaka začnem 
odspodu: tandem wooferov vlastnej výroby 
zhodného priemeru 228 mm má kónické 
membrány bez kontra vypuklej stredovky. Sú 
zhotovené zo sendviča na báze uhlíkových 
vlákien z parciálnych plôšok, čím sa zabezpe-
čuje ich maximálna tuhosť a rýchlosť reakcie. 
Identicky konštruovaný kónus meniča stred-
ných tónov má priemer 150 mm a rovnaký 
šachovnicový vzor s priznaním materiálu, 
zhusta používaného v monopostoch F1 a vo 
vesmírnych programoch. Odvetraný mag-
netický systém s titánovým jadrom cievky 
poháňa membránu s premenlivou hrúbkou, 

zavesenou v masívnom hliníkovom koši 
s rebrami hrudníka Goliáša. Pri konštrukcii sa 
dbalo na optimálny pomer pevnosti a hmot-
nosti. Akurát tweeter nepochádza z vlastnej 
produkcie – bol použitý osvedčený dánsky 
menič      Scan-Speak s kupolkou priemeru 
25 mm z berýlia. Ale zvukovod, z ktorého 
výškač emituje, bol navrhnutý a zhotove-
ný v dielňach Rockport Technologies. Po 
kompletizácii a otestovaní v epoxidovom 
sarkofágu dôkladne zapečatená výhybka 
je pýchou Andyho Payora. Jej zapuzdrenie 
eliminuje mikrofonickosť, magnetické ruše-
nie a prenos vibrácií. Všetky komponenty sú 
spojené metódou „point-to-point“. Zákazkové 
kondenzátory a cievky vlastnej konštrukcie 
sa kombinujú s odpormi značky Caddock. Tie 
sú navrhnuté presne podľa zadania spoloč-
nosti z Maine a sú prísne párované tak, aby sa 
svojimi parametrami zmestili do požadovanej 
tolerancie.  

PREDNES
Málokedy sa stretávam s podaním, ktoré 
by nebolo naparfumované sebe vlastným 
charakterom – aj medzi vskutku drahými 
sústavami sa to len hemží takými, čo majú 
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svoj vlastný „smrad“, a ten sa vtiera do reliéfu 
a farebnej kompozície každej prehrávanej 
snímky. Nie tak Avior II. Je pozoruhodne 
neutrálny. Ak je takáto neutrálnosť navyše 
muzikálna, presná, verná proporciám a baví 
až do úmoru (počúvali sme niekoľko hodín 
v kuse a nevedeli sa od Rockportov odtrh-
núť), potom sa človek znalý pomerov uvoľní, 
upokojí, jeho vzrušenie je naskrz príjemné 
a len si užíva. V tom momente jestvuje len on 
a hudba. Aparatúra je Hopkirk a mizne z do-
hľadu. V jej dosluchu neobmedzene kraľuje 
muzicírovanie so všetkými kompozičnými 
a interpretačnými finesami. Prevetrali sme 
nespočetné množstvo muziky: za klasiku uve-
diem barokového majstra J. S. Bacha a jeho 
Matúšove pašie BWV 244 na labeli Farao 
Classics. Fenomenálne plasticky podané ko-
morné teleso hýrilo alikvótami, farbičkami, 
dynamickými nuansami a priestor sa klenul 
ako katedrála vo všetkých jej dimenziách. Pri 
počúvaní sólových bubnov a neskôr súpravy 
bicích s domorodým austrálskym didgeri-
doo z mimoriadne podarenej, hoci svojím 
pôvodom pomerne obskúrnej nahrávky, 
sme si mohli vychutnať jaskynne hlboké 
basy, vlnenie blán bubnov, rezonanciu činel 
a občasné sebahecovanie sa samotného bu-
beníka. Jazzový nárez sme si šupli z 99,9999 
% strieborného disku s K2 HD 24-bitovým 
100 kHz masteringom živého klubového 

vystúpenia švédskej partičky s názvom 
Jazz at the Pawnshop. Páni moji! Kto by to 
povedal, že taká nálož entuziazmu, radosti 
z jamovania, vzájomnej empatie a nekoneč-
ného majstrovstva kúzlenia s nástrojom 
a súhry môže preliezť cez akokoľvek drahé 
búdy do priestoru a nakaziť vás rýchlejšie než 
mútna voda rieky Limpopo ebolou? Človek aj 
miestami zabudne dýchať, nedokysličenosť 
mozgu síce násobí rozkoš, ale zámer to nebol. 
Kontrabas je kontúrny a šťavnatý (najviac 
sme sa „vyřádili“ pri albume basáka Renauda 
Garciu-Fonsa Méditerranées (Enja Records), 
ktorý je nahratý – prepytujem – na posratie 
dobre. Basa, akordeón, klarinet, perkusie, 
španielka – všetko v presnej proporcii a pozí-
cii, naturálnosti až na dreň a hlavne do plaču 
dokonalo. Hviezdna obloha nad havajským 
observatóriom Mauna Kea bledne závisťou 
nad plejádou detailov v podaní týchto búd. 
Všetko je pritom také samozrejmé, informá-
cie vás nevalcujú ani nezahlcujú. Hoviete si 
v hojdacej sieti hudobného pradiva a želáte si, 
nech sa to nikdy neskončí.

Americké podlahové stĺpy nás dostali „se-
všímvšudy-cakumprásk“. Svojou univerzál-
nosťou, samozrejmou schopnosťou previesť 
slepú hudbu cez prechod na druhú stranu 
bez toho, aby sa „holedbali“ dobročinnosťou 
a zanechali stopu svojho potu a parfumu na 

jej šate. Realistický prednes – taký transpa-
rentný, autentický a bez kontaminácií – sa 
len tak nepočuje. Neriešite jednotlivé pásma 
a konštrukčno-technické finesy, lebo viete, 
že bez limitov k vám prehovára hudba svojím 
čírym jazykom.  !

Výškový reproduktor: 1“ berýliová kopulka

Stredobasový reproduktor: 6“ uhlíkový kompozit  

Basový reproduktor: 2 x 9“ uhlíkový kompozit

Frekvenčný rozsah: 25 Hz – 30 kHz (v pásme – 3dB)

Citlivosť (2,83 V/1 m): 89,5 dB

Minimálny výkon zosilňovača: 50 W 

Impedancia: 4 Ω

Rozmery (v x š x h): 118,1 x 38,1 x 62,2 cm

Hmotnosť: 99 kg/ks 

Cena: 45 000 €/pár

www.amarockstudio.cz
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neutralita prednesu na hranici dokonalosti                                                         

pre bežného smrteľníka cena,  

hoci nie je nijako premrštená


