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Firma Zalan Schuster Acoustics sa totiž stala 
jediným predajcom highendových produk-
tov Accustic Arts v Bratislave a tak si plným 
právom uzurpovala česť predstaviť domácej 
audiofilskej verejnosti vlajkové lode značky 
a podaril sa jej aj jeden vskutku husársky 
kúsok – totiž skutočná svetová premiéra výko-

nového zosilňovača Accustic Arts Mono II. 
Jedna z najlepších posluchoviek (ak nie vôbec 
najlepšia) v týchto končinách je vybavená 
absorpčnými a difúznymi prvkami značky 
GIK Acoustics. Okrem neutrálneho zvuku má 
aj genia loci a v neposlednom rade aj pozoru-
hodnú varietu možností osvetlenia. Pre tento 

Umenie

výnimočný večer oslovil Zalán pána Milana 
Hanzela z firmy Hanzel Audio, ktorý priviezol 
zo svojho bohatého portfólia highendové škan-
dinávske reprosústavy Marten línie Django  
(že by odkaz na legendárneho jazzového 
gitaristu Djanga Reinhardta?). Zvyšok reťazca 
tvorili s výnimkou úpravy sieťovej kondície 
a prepojovacích káblov výrobky Made in 
Germany Accustic Arts – referenčný CD pre-
hrávač Drive II, prevodník Accustic Arts Tube 
DAC II MK2, predzosilňovač Accustic Arts 
Tube Preamp II MK2 a už spomenutý nový 
Accustic Arts Mono II, ktorý zahral v svetovej 
premiére. Walter Kircher krátko a lakonicky 
pohovoril o histórii firmy z nemeckého Lauf-
fenu, založenej v roku 1997, ktorá je hrdá na 
svoju vysoko precíznu „hand made“ výrobu. 
Myslím, že bude nielen rozumné, ale aj ekolo-
gické neplytvať papierom a zoširoka sa rozpi-
sovať o technických parametroch a konštrukč-
ných detailoch jednotlivých prezentovaných 
komponentov – každý moderný audiofil si ich 

Vonku už naplno fičal 

mrholiaci október a útulná, 

dobre vybavená posluchovka 

Zalána Schustera – fotografa 

a audiofila – priam pozývala 

na ojedinelú prezentáciu 

exkluzívnej značky spojenú 

s počúvaním kvalitnej  

a  prvotriedne zaznamenanej 

hudby, dúškom vína 

a zaujímavým rozprávaním 

pána Waltera Kirchera  

zo spoločnosti Accustic Arts.
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napokon poľahky dohľadá na internetových 
stránkach výrobcu. Budem sa teda venovať 
radšej percepčnej stránke prezentácie, postre-
hom a highlightom.

Solídne zahorené (cca. 100 hodín) mašinky 
sa zahriali na optimálnu prevádzkovú teplotu 
počas príchodu pozvaných hostí z radov 
audiofilskej odbornej i laickej verejnosti. Tí sa 
trúsili zhruba akceptovateľnú štvrťhodinku, 
potom sa vzájomne zvítali, zobli niečo z chut-
ných jednohubiek v talianskom štýle, zvlažili 
hrdlo dobrým bielym i červeným a napokon 
sa spokojne usalašili s ušami nastraženými na 
očakávané posluchové lukulské hody. Z edič-
nej produkcie Accustic Arts Uncopressed 
World Vol. 1 – 4 zaznelo niekoľko pozoruhodne 
naturálne odsnímaných nahrávok klavíra 

a ľudského spevu. Potom prišli na rad starinky 
od Pink Floyd (Dark Side Of The Moon) a Dire 
Straits (Brothers In Arms). Analógové snímky, 
hoci s drobnou porciou šumu, zahrali vskutku 
znamenite. Ladené roto-tomy Nicka Masona 
na masívnom basovom fundamente sa v sklad-
be Time plasticky zobrazili vo veľkoryso 
načrtnutom priestore, čo sa neskôr ešte mar-
kantnejšie preukázalo hlavne v predno-zadnej 
osi na domovských monitoroch posluchovky 
Dynaudio Confidence C4 Signature. Tie (na-
pokon aj vzhľadom na primeranejšiu cenovú 
reláciu) zahrali s prezentovaným reťazcom 
v harmonickejšej zhode, hoci som ďaleko od 
reptania na prednes švédskych reprosústav, 
ktorý môjmu uchu v zásade bez väčších vý-
hrad vyhovoval. Po definitívnom prekáblovaní 
na Dynaudiá som mal možnosť vypočuť si pár 

svojich vecí, ktoré som miešal na štúdiové mo-
nitory JBL a po masterizácii ich ešte kontrolne 
odpočul na Yamahách NS10, ktoré sú etaló-
nom všetkých nahrávacích štúdií sveta, či sa 
to už audiofilom páči, či nie, a na profesionál-
nych blízkopoľových regálových monitoroch 
Dynaudio BM6A. Uchvátila ma predovšetkým 
muzikálnosť podania reťazca Accustic Arts. 
Temer gramofónovo teplý a na detaily v au-
diofilnom poli bohatý prednes referenčného 
prehrávača Drive II sa snúbil s brilantne 
čistou konverziou prevodníka, aby bol predzo-
silený preampom a vo finále nekompromisne 
kontúrne odoslaný do reproduktorov. Ohra-
ničený neduniaci bas, bohaté informatívne 
stredy bez únavných elementov a hodvábne 
hladké a čisté výšky v bezchybne sfázovanom 
toku doputovali k mojim bubienkom a moje 
ústa sa len usmievali ako tie Buddhove. Vážna 
hudba je skúšobným kameňom každej hudob-
nej aparatúry a tak som sa tešil na podanie 
komorných snímok, ako aj veľkého symfonic-
kého orchestra s temer subsonickými kontra-
basmi, explozívnou gran casou a tympanmi, 
štekajúcou skupinou trubiek a trombónov, 
so sladkými drevami, zádumčivými lesnými 
rohmi, brilantnými sláčikmi a harfou sypúcou 
perličky tónov. Paráda. Opusy Franza Liszta 
i Richarda Straussa (Also sprach Zarathustra) 
odzneli v majestátnej bravúre a aproximatívne 
sa tak priblížili ultimatívnemu zážitku živého 
koncertu v niektorej zo svetových siení. Wow! 
To teda bolo niečo. Ostrieľaní audiofili za 
mnou si spokojne voľkali, neodpustili si však 
staromilské poznámky typu „to vtedy sa skla-
dala poriadna hudba, nie ako dnes“, ale duch 
pohody umocnenej kolektívnou empatiou, 
dobrou hudbou a prvotriednym prednesom 
napokon zavládol v plnom rozsahu a domov 
sme sa rozišli plní vznešených dojmov.
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