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Obdivuji design raketoplánu, letadel, helikoptér a ﬁady dal‰ích technick˘ch zaﬁízení, ze
kter˘ch je patrná funkãnost a respekt k fyzikálním zákonÛm. Nové reproduktorové soustavy
Vivid Audio G1 Giya zdánlivû nepatﬁí do skupiny
pﬁísnû úãelnû konstruovan˘ch v˘robkÛ. Jejich
nezvykl˘ tvar na první pohled mÛÏe pÛsobit
dojmem, Ïe jde o fyziku spí‰e ignorující sochaﬁské dílo, vytvoﬁené na zakázku pro nûkterou
z prestiÏních galerií moderního umûní. Av‰ak jak
praví dávná moudrost, zdání klame. Originální
aÏ mírnû v˘stﬁední vzhled pﬁedstavovan˘ch soustav je naopak dÛsledkem mnohaletého vûdeckého bádání a následného zkrocení elektroakustick˘ch jevÛ.
KdyÏ pﬁed pûti lety vy‰lo první ãíslo magazínu
High End Report, ostﬁílen˘ znalec zvukové techniky Miroslav Láb v recenzi slavn˘ch velk˘ch
„‰nekÛ“ Bowers & Wilkins Nautilus mimo jiné
poznamenal: „Extravagantní vzhled zcela oprávnûnû vzbuzuje zdravou skepsi a pocit, Ïe pro
prodejnost sv˘ch produktÛ jsou v˘robci ochotni
udûlat cokoliv. Ale aÏ po peãlivém poslechu jsem
si zpûtnû zdÛvodnil oprávnûnost zvolené konstrukce.“ To je hezky formulováno. A ãím déle
budete o konstrukci anglick˘ch reprosoustav
Nautilus pﬁem˘‰let, tím více budete obdivovat
genialitu jejich konstrukce. MoÏná si v duchu
ﬁeknete, Ïe zde uÏ není co vylep‰ovat. JenÏe
jejich konstruktér Laurence Dickie neusnul na
vavﬁínech a pokraãuje ve v˘voji. Po dokonãení
soustav Nautilus, jejichÏ premiéra se konala
v roce 1994, ode‰el z firmy B&W a od druhé poloviny devadesát˘ch let zdokonaluje jednotlivé
reproduktory a kompletní soustavy pro studiové
i domácí pouÏití. Za deset let od premiéry NautilÛ byla zaregistrována obchodní znaãka nové
highendové firmy Vivid Audio, sídlící v Jihoafrické republice, a jejímÏ ‰éfkonstruktérem je právû
Laurence Dickie. I kdyÏ to tak na první pohled
nevypadá, tak nyní pﬁedstavovan˘ firemní top
model je v konstruktérském smyslu aktuální
zdokonalenou variantou legendárních „‰nekÛ“.
âtyﬁpásmové Vivid Audio G1 Giya mino jiné
navazují na osvûdãen˘ systém v˘raznû podlouhl˘ch kónick˘ch trubicov˘ch ozvuãnic u kaÏdého
jednotlivého v˘‰kového a stﬁedotónového reproduktoru. Dlouhé trubice v‰ak nyní jiÏ „nevlají“ ve volném prostoru za ozvuãnicí, ale jsou
ukryty uvnitﬁ hlubokého korpusu velkoobjemové základní ozvuãnice. To je sice vizuálnû ménû
atraktivní, ale v bûÏném provozu pﬁece jen bezpeãnûj‰í ﬁe‰ení, obzvlá‰È kdyÏ si pﬁedstavíte, Ïe
v poslechové místnosti se tﬁeba objeví neãekaná
náv‰tûva s mal˘mi dûtmi, ãile pobíhajícími
kolem reprosoustav. Hlavním technick˘m dÛvodem umístûní tﬁí nad sebou situovan˘ch trubicov˘ch ozvuãnic do vnitﬁního prostoru soustavy je
v‰ak skuteãnost, Ïe kaÏdá z nich je v této vylep‰ené verzi uchycena pruÏnû ve dvou „bodech“, konkrétnû vepﬁedu a vzadu. Na zadní
stranû hlavní ozvuãnice jsou celkem tﬁi aretaãní
‰rouby, pomocí kter˘ch je továrnû nastavena
elasticita závûsu jednotliv˘ch reproduktorov˘ch
trubicov˘ch systémÛ.
O technickém smyslu elastického uchycení
reproduktorÛ se podrobnûji zmíním pozdûji,
nyní jsem je‰tû dluÏen vûnovat nûkolik vût zdÛvodnûní samotn˘ch trubicov˘ch ozvuãnic. Jejich
v˘raznû protáhl˘ inverznû exponenciální tvar
spoleãnû s uvnitﬁ obsaÏen˘m akusticky pohlti-
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v˘m materiálem vytváﬁí prakticky bezodrazové prostﬁedí v prostoru za kaÏdou
jednotlivou membránou. Tím se základní
rezonanãní kmitoãet elektroakustick˘ch
mûniãÛ posune pﬁíznivû hluboko pod
v˘hybkou urãenou oddûlovací frekvenci,
a zároveÀ se dokonale potlaãí jak˘koliv
náznak vzniku stojatého vlnûní vzduchu
uvnitﬁ kaÏdé z takto konstruovan˘ch
ozvuãnic. V˘sledkem je lineárnûj‰í kmitoãtová charakteristika, pﬁispívající ke
zvukové neutralitû popisovan˘ch mûniãÛ. Obdobn˘m zpÛsobem funguje hlavní
hlubokotónová ozvuãnice, která je v‰ak
orientována na v˘‰ku. Pﬁi pohledu v ﬁezu
má horní zakonãení pomyslné „nekoneãnû dlouhé trubice“ u této základní
basové ozvuãnice z prostorov˘ch dÛvodÛ tvar blízk˘ hyperbolické spirále, plnící
funkci útlumového labyrintu.
Ve‰keré reproduktory jsou v˘hradnû
vlastní konstrukce. Nûkteré souãástky
pocházejí od jihoafrick˘ch dodavatelÛ,
jiné si vyrábí firma Vivid Audio na vlastních strojích a napﬁíklad membrány reproduktorÛ z eloxovaného hliníku jsou
vyrábûny na zakázku ve Velké Británii.
Zvlá‰tní pozornost zaslouÏí membrána
stﬁedotónového a v˘‰kového reproduktoru D50 a D26 (ãísla v modelov˘ch
oznaãeních informují o prÛmûru membrány). Ta tentokrát není obvykl˘m kulov˘m vrchlíkem. Tvar membrány zmiÀovan˘ch reproduktorÛ, pﬁipomínající rotaãní
paraboloid, je definován rotací kﬁivky,
která je v tuzemsku naz˘vána ﬁetûzovkou. Takov˘ tvar, mj. vyuÏívan˘ také
nûkter˘mi architekty a stavebními inÏen˘ry, propÛjãuje membránû vût‰í tuhost,
neÏ kdyby byla ãistû kalotová.
Tlakovû lit˘ kovov˘ ko‰ stﬁedobasového reproduktoru C125S a hlubokotónového mûniãe C225 mají z technického
pohledu vyslovenû nádhern˘ tvar, vycházející z poÏadavku dosaÏení extrémnû
nízké akustické odrazivosti ve‰ker˘ch
‰asi. Stejnému poÏadavku odpovídá nekonvenãní konstrukce magnetick˘ch
obvodÛ, které v prostoru za membránou pﬁedstavují pouze zanedbatelnou
akustickou pﬁekáÏku. Firemní prostorové
3D v˘kresy basového reproduktoru
C225, jehoÏ rozmûrná kmitací cívka
o prÛmûtu 75 mm je navinuta speciálním
páskov˘m vodiãem, pﬁipomínají sci-fi.
Jednodu‰e ﬁeãeno technická krása. Neménû fascinující je ﬁe‰ení reproduktorÛ
C125S, D50 a D26. KaÏd˘ z nich je mimo jiné vybaven osmi radiálnû orientovan˘mi permanentními magnety, které
dovolují v akustickém smyslu v˘raznû
otevﬁít vnitﬁní axiální segment systému
v blízkém prostoru za membránou. Popisovan˘ magnetick˘ obvod je zároveÀ
vysoce úãinn˘. Unikátní konstrukce ve‰ker˘ch reproduktorÛ Vivid Audio by zaslouÏila podrobnûj‰í samostatnou vícestránkovou recenzi.
PﬁestoÏe název modelu Giya je inspirován jménem tance jihoafrického kmene Zulu, jeho konstrukce naopak maxi-
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málnû úãinn˘m zpÛsobem zabraÀuje
tomu, aby ozvuãnice pﬁi reprodukci tancovala po podlaze. Nerad h˘ﬁím v˘razem „dokonal˘“, ale zde je pﬁená‰ení
pﬁípadn˘ch vibrací ‰asi reproduktorÛ do
stûn ozvuãnice eliminováno dokonale.
Zdaleka nejde jen o to, Ïe 170 centimetrÛ vysok˘ kolos G1 Giya váÏí 70 kilogramÛ. Jak jsem naznaãil jiÏ dﬁíve, v‰echny
jeho reproduktory jsou takzvanû „plovoucí“, coÏ konkrétnû znamená, Ïe
jejich ‰asi, ko‰e a také zadní ãásti jednotliv˘ch trubicov˘ch ozvuãnic jsou do
urãité míry volnû zavû‰eny v elastick˘ch
prstencov˘ch závûsech, a tím mechanicky separovány od základní ozvuãnice.
Takové ﬁe‰ení je snadno pochopitelné
u v˘‰kového a stﬁedotónov˘ch reproduktorÛ se zmiÀovan˘mi vnitﬁními podlouhl˘mi trubicov˘mi ozvuãnicemi,
kde kaÏdá z nich je zavû‰ena jak vepﬁedu, tak i na druhém konci vzadu. Av‰ak
elastick˘ závûs hlubokotónového reproduktoru se zpoãátku mÛÏe jevit nepochopiteln˘m. Nyní se moÏná ptáte, zda
lze vÛbec zavûsit nosn˘ ko‰ velkého
basového mûniãe pomocí vnûj‰ího elastického prstence tak, aby se reproduktor nechvûl pﬁi velkém rozkmitu jeho
membrány? âásteãné vysvûtlení technické záhady obsahuje jiÏ samotn˘ stroh˘ fakt, Ïe ãtyﬁpásmov˘ systém je osazen celkem pûti reproduktory.
Hlubokotónové pásmo pouÏívá dva
identické reproduktory C225, které jsou
ve vzájemnû zrcadlové pozici zapu‰tûny
pﬁes zmiÀované elastické prstence do
obou boãnic velmi robustní kompozitní
ozvuãnice, odlité ze syntetické pryskyﬁice, plnûné smûsí minerálních sloÏek
a uhlíkov˘ch vláken. Oba reproduktory
tvoﬁí jeden kompaktní celek, protoÏe
jsou na zadní stranû sv˘ch pevn˘ch pólov˘ch nástavcÛ vzájemnû spojeny kovovou kulatinou. Pﬁi zrcadlovû opaãném
kmitání jejich membrán (vãetnû velkého
rozkmitu bûhem extrémnû hlasitého
provozu) se vzájemnû dokonale vyru‰í
reaktivní síly, a ‰asi dvojce reproduktorÛ
jsou prakticky v klidovém stavu. Kromû
kmitajících cívek a membrán se nic dal‰ího nechvûje. Podle mého názoru jde
o nejlep‰í moÏné ﬁe‰ení uloÏení basov˘ch
reproduktorÛ. Popisovaná bipolární konstrukce hlubokotónového pásma patﬁí
mezi zcela nejv˘znamnûj‰í konstrukãní
vylep‰ení, kter˘mi se Vivid Audio G1 Giya
li‰í od pÛvodních B&W Nautilus.

Zvuk
LoÀské bﬁeznové vydání magazínu
HER pﬁineslo rozhovor s Laurencem
Dickie, ve kterém zaznûlo nûkolik dÛleÏit˘ch informací a jedna zásadní my‰lenka,
kterou by si mûl pozornû pﬁeãíst kaÏd˘
audiofil a pﬁíznivec ãistého zvuku. ·éfkonstruktér Dickie mimo jiné praví: „Zdá
se, Ïe pokud jste ovlivnûni jiÏ znám˘m
vnímáním ãástí zvuku i s jejich zkresle-

ním, urãitou dobu zabere postupné osvobození se od sv˘ch oãekávání.“
Pﬁedstavované reprosoustavy jsou
nejen domácí, ale zároveÀ extrémnû
neutrálnû znûjící velk˘ studiov˘ monitor.
Pravda neb˘vá vÏdy pﬁíjemná, a Vivid

Audio G1 Giya rozhodnû zvukovou pravdu nezastírají. Mnohé levnûj‰í reprosoustavy rÛzn˘ch znaãek ãasto mají mírnû
potlaãené a ponûkud diplomaticky ãi
sametovû znûjící pásmo stﬁedÛ, ve kterém se mnohá zvukaﬁská chybka snadno
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ztratí. KdeÏto monitor G1 Giya je cosi
jako pﬁísn˘ soudce, pomocí kterého byste mohli úspû‰nû demonstrovat ‰lendrián a odfláknutou práci mnoh˘ch zvukaﬁÛ
na ﬁadû svûtovû znám˘ch hudebních alb.
Zkrátka v‰echno je zde sly‰et, vãetnû pﬁípadn˘ch cizorod˘ch zabarvení nahrávek,
o kter˘ch jste dﬁíve moÏná ani nemûli
tu‰ení. A protoÏe toho zvukaﬁského ‰lendriánu je ve svûtû opravdu hodnû, tak
i reprodukce vás ãasto mÛÏe zaskoãit
tím, Ïe nezní zdaleka tak líbeznû, jak jste
moÏná oãekávali. Av‰ak pokud je hudební nahrávka skuteãnû kvalitní, tak se
potom dûjí vûci dﬁíve nesl˘chané a mÛÏe
se dostavit emotivnû velmi siln˘ záÏitek
z poslechu.
Jak jsem jiÏ naznaãil, Vivid Audio G1
Giya nesmlouvavû pﬁesnû zobrazují vzájemné zvukové kontrasty mezi rÛzn˘mi
nahrávkami. Byl jsem napﬁíklad fascinován tím, jak velk˘ vzájemn˘ rozdíl se
zobrazil pﬁi reprodukci dvou velmi kvalitních nahrávek velkého symfonického
orchestru. Pokud mohu nyní pouÏít humornou nadsázku, a zÛstaneme-li je‰tû
na chvíli u symfonií, tak poznamenám, Ïe
zatímco label Dorian Recordings nahrává
pﬁedev‰ím ‰piãkovû kvalitní symfonickou
hudbu, tak audiofilské vydavatelství Reference Recordings nahrává zejména
‰piãkovû kvalitní symfonick˘ zvuk. Berte
prosím toto konstatování opravdu s humorem, protoÏe obû vydavatelství jsou
mimoﬁádnû kvalitní a kaÏdému se obãas
nûco povede pﬁímo excelentnû a jindy
témûﬁ prÛmûrnû.
Pﬁi poslechu hudebnû senzaãnû provedeného Svûcení jara Igora Stravinského (Dallas Symphony Orchestra, Eduardo Mata, Dorian Recordings 1991) byl
i pﬁes jinak velice kvalitní nahrávku sly-
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‰et urãit˘ cizorod˘ tvrd˘ ãi kovovû chladn˘ témbr, kter˘ trochu tu‰ím i bûhem
poslouchání jin˘ch kvalitních reprosoustav, ale kter˘ pﬁesto vût‰inou zÛstává
jaksi skryt uvnitﬁ reproduktorÛ. KdyÏ uÏ
jsem zaãal témûﬁ panikaﬁit, zda za to
nemohou pﬁece jen právû testované reprosoustavy, tak jsem si pustil fragment slavn˘ch ObrázkÛ s v˘stavy
(Musorgskij-Ravel, Eiji Oue, Minnesota
Orchestra, 1998) vydané audiofilsk˘m
vydavatelstvím Reference Recordings.
Kovov˘ témbr beze stopy zmizel a otevﬁel se úÏasnû ãist˘, prÛzraãn˘, pestr˘
a velk˘ svût orchestru. Ten, kdo tuto
nahrávku zná, sice ví, Ïe zvukov˘ reÏisér
zde ponûkud atraktivnû zv˘raznil nûkteré hudební nástroje a nástrojové skupiny, které v reálném sále nikdy nejsou
sly‰et tak dobﬁe a tak zblízka, ale pﬁes to
byla jasnû patrná naprosto vynikající
zvuková ãistota v technickém smyslu.
ZáÏitek to byl opravdu siln˘, vyznûní
hudebního díla bylo vyslovenû fenomenální a jeho fanfárov˘ závûr naprosto
majestátní. Triangl zaznûl jasnû jak tﬁpyt
Venu‰e na ãisté veãerní obloze, a údery
na velk˘ buben mne málem srazily z kﬁesla na koberec. Vivid Audio G1 Giya dokázaly z popisované nahrávky vydolovat
zﬁejmû úplnû v‰echno a nic dal‰ího pro
pﬁí‰tû tam uÏ nenechaly. To samozﬁejmû
platí i o nahrávce od labelu Dorian Recordings. Také na ní jsou mimo jiné perfektnû nahrány údery na velk˘ buben,
které umí zacviãit s bránicí.
Ohromnou pochvalu zaslouÏí reprodukce basov˘ch hudebních nástrojÛ.
Jazzov˘ saxofonista Joshua Redman vydal v roce 1994 skvûlé album MoodSwing (hraje na nûm také tenkrát témûﬁ
je‰tû neznám˘ klavírista Brad Mehldau).
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Toto album je opravdu dobré, ale má jeden „nedostatek“ v
podobû snad aÏ pﬁíli‰ hutnû namíchaného zvuku kontrabasu
Christiana McBride. Pokud jmenovanou nahrávku posloucháte
na mal˘ch kvalitních dvoupásmov˘ch soustavách, tak je v‰e relativnû v poﬁádku. Ale kdyÏ MoodSwing pustíte pﬁes „normální“
velké (tﬁeba tﬁípásmové) soustavy, tak reprodukci musíte vût‰inou
pﬁeru‰it, protoÏe zvuk se obvykle zahltí, zaduní a je po poslechu.
Velké monitory G1 Giya si v‰ak i s takto v˘raznû zaznamenan˘m
kontrabasem poradily naprosto bravurnû. Îádná stopa neÏádoucího doznívání, pouze brilantní reprodukce kontrabasu. Basy jsou
prokresleny vyslovenû pregnantnû a zároveÀ disponují omraãující dynamikou a velkou v˘konovou rezervou. Jedním z dÛvodÛ
takto brilantnû zvládnuté reprodukce basÛ je bez pochyb dﬁíve
popisovaná bipolární konstrukce hlubokotónového pásma a také
v˘jimeãn˘ zpÛsob vnitﬁního tlumení ozvuãnice.
Bylo by nespravedlivé, kdybych neuvedl, Ïe o pﬁesné dávkování pﬁídûlÛ wattÛ se bûhem poslechu staral neutrální v˘konov˘
zesilovaã Bryston 4B SST. Souãást testovací v˘bavy také tvoﬁil CD
pﬁehrávaã Bryston BCD-1, pﬁedzesilovaã Bryston BP-26 s externím zdrojem MPS-2, signálové kabely Kimber Kable Select
KS-1126 a reproduktorové kabely Kimber Kable Select KS-3035.
PﬁestoÏe G1 Giya jsou velk˘mi ãtyﬁpásmov˘mi soustavami,
jejich pﬁednes je senzaãnû kompaktní a nejlep‰ím smyslu jakoby
„jednopásmov˘“. Dûlící frekvence soustavy jsou nastaveny na
220, 880 a 3500 Hz, av‰ak v subjektivním smyslu jsem nenalezl
ani náznak jakéhokoliv sly‰itelného ‰vu. Nadchla mne také
naprosto vzornû vyrovnaná smûrová charakteristika, a to jak
v horizontálním, tak vertikálním smûru. DÛvodem je nejen zaoblen˘ tvar ozvuãnice a uspoﬁádání reproduktorÛ, ale také extrémnû velká strmost filtrÛ pasivní kmitoãtové v˘hybky 24 dB/okt! Tak
vysoká strmost filtrÛ je standardem ve studiové praxi, kde je u velk˘ch (hlavních) monitorÛ kladen mimoﬁádn˘ dÛraz právû na
maximální moÏnou vyrovnanost smûrové charakteristiky (kdyÏ
zvukaﬁ ãi zvukov˘ reÏisér tﬁeba náhle zmûní pozici na Ïidli za

mixáÏním pultem, tak i pﬁes to musí sly‰et stále stejn˘ charakter
zvuku).
V˘hybka testovan˘ch soustav je gigantická, velk˘ch tlumivek
je opravdu znaãné mnoÏství. Jde v‰ak o „ãist˘“ obvod bez pﬁidan˘ch kompenzací. Jednotlivé reproduktory Vivid Audio mají ve
svém pásmu natolik vyrovnané vlastnosti, Ïe fázové, impedanãní
ãi kmitoãtové kompenzace ve v˘hybce nevyÏadují.
Pﬁedstavované ãtyﬁpásmové reprosoustavy sice mají nezvykl˘
„sochaﬁsk˘“ design, ale ve skuteãnosti jde o konstrukãnû i zvukovû nesmlouvavû pﬁísné velké studiové monitory, které jsou
zároveÀ ideální pro maximálnû vûrn˘ domácí poslech. Poﬁizovací
cena je samozﬁejmû velmi relativním pojmem, av‰ak pﬁesto lze
konstatovat, Ïe u monitorÛ Vivid Audio G1 Giya je ponûkud
nepﬁehlédnutelná. Ale kdyÏ si pﬁedstavím, Ïe za podobné peníze
by bylo moÏné poﬁídit prÛmûrn˘ tuctov˘ automobil, tak v tom
pﬁípadû bych bez zaváhání volil ‰piãkové reprosoustavy.

Technická data
Vivid Audio G1 Giya
Kontakt ............................................................................RP audio
Typ pﬁístroje ........................podlahová reproduktorová soustava
Soustava .........................ãtyﬁpásmová s basreflexovou ozvuãnicí
Reproduktory.................2x subbasov˘ 225 mm, Vivid Audio C225
1x stﬁedobasov˘ 125 mm, Vivid Audio C125S
1x stﬁedotónov˘ 50 mm, Vivid Audio D50
1x vysokotónov˘ 26 mm, Vivid Audio D26
Kmitoãtov˘ rozsah.....................................23 Hz – 44 kHz (- 6 dB)
30 Hz – 41 kHz (+/- 2 dB)
Jmenovitá impedance..............................................................6 Ω
Charakteristická citlivost ................................91 dB (2,83 V/1 m)
Maximální pﬁíkon ...........................................800 W (krátkodobû)
Rozmûry ..........................................................440x1700x800 mm
Hmotnost (kus) .....................................................................70 kg
Záruka.....................................................................................5 let
Cena (pár).....................................................................975.000 Kã

Hodnocení
+ Absolutnû ‰piãková

neutralita a pﬁesnost pﬁednesu.
Vynikající zvuková koherence. Vzornû vyrovnaná smûrová charakteristika. Naprosto nekonfliktní vysoké tóny,
které v‰ak zazní mimoﬁádnû jasnû a brilantnû, pokud
zdroj zvukového signálu skuteãnû obsahuje nezkreslenou informaci s brilantními v˘‰kami. Nesmlouvavû pﬁesné stﬁedy. Fenomenální reprodukce basÛ vãetnû
majestátnû a velice pevnû znûjících nejhlub‰ích tónÛ.
Nekomprimovaná dynamiãnost. Vynikající novátorská
konstrukce. Dokonalé provedení. Atraktivní design.
MoÏnost v˘bûru z pestré ‰kály barevn˘ch odstínÛ vysoce
kvalitních „karosáﬁsk˘ch“ metalizovan˘ch povrchov˘ch
lakÛ.

-

Kmitoãtová charakteristika soustav je ladûna podle pﬁísn˘ch kritérií studiov˘ch monitorÛ, coÏ pravdûpodobnû
nepotû‰í posluchaãe, kteﬁí preferují obvykl˘ „komerãní“
projev s efektnû zv˘raznûn˘mi v˘‰kami a ohleduplnû
potlaãen˘m pásmem stﬁedních tónÛ. Bi-wiringové terminály WBT jsou zapu‰tûny do dna sedmdesátikilogramové soustavy. To prakticky vyluãuje moÏnost pﬁipojování ãi odpojování reproduktorov˘ch kabelÛ bez pomoci
druhé osoby. Pokud bydlíte napﬁíklad v luxusním bytû
vícepatrového domu, tak se mírn˘m problémem mÛÏe
stát i fakt, Ïe znaãnû rozmûrné dﬁevûné transportní boxy
se nevejdou do nûkter˘ch standardnû dimenzovan˘ch
v˘tahov˘ch kabin.
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