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Zkušený čtyřicátník drobné postavy, oděný
do koženého kabátce, se dobromyslně zaškle-
bil: „A co jsi čekal? Slíbil jsem ti, že tě tam
zavedu, tak neotálej a sedlej!”

Spřežení mých stošestnácti koní v metalízo-
vané kovové zbroji poslušně vyrazilo kupředu.
Sir Sidney klidně seděl vedle mě na kozlíku
a stíny kolem ubíhajících domů se mu zrcadlily
na temeni jeho blýskavě vyleštěné přilbice.
„Tady zastav a uvaž koně”, řekl rázně, když
jsme těsně minuli velký povoz, ze kterého něko-
lik tureckých obchodníků vykládalo zásoby
cizokrajného sukna. „Dál půjdeme po svých.”
Uvázal jsem koně a po krátké cestě jsme dora-
zili k mohutným kamenným hradbám, v jejichž
středu se jako falešný drahokam černala těžká
kovová brána. Můj společník bez váhání při-
stoupil blíž, uchopil masívní železný kruh, který
byl k vratům připevněn, a zabušil jím do vcho-
du pevnosti. Netrvalo dlouho a vrata se s ti-
chým skřípěním ani nepohnula. „Buch, buch”,
zazněly údery klepadla podruhé a ještě silněji.
„Nuju”, ozvalo se z druhé strany brány nesro-
zumitelné zamumlání a kdosi pomalu odstrko-
val těžkou závoru. Ustoupili jsme krok nazpět
a ve škvíře dveří se objevil hrot halapartny.
„Ju tu suš tu“, zamumlal o poznání srozumitel-
něji hlas postavy za halapartnou a lesknoucí
se ostří mezi vraty vystřídala bělovousá tvář

mnicha s kachní pečení mezi zuby. Vešli jsme
dovnitř a ocitli jsme se v potemnělém labyrintu
gigantických kamenných chodeb. Sid se tu
ale evidentně výborně vyznal. „Tudy!“
Ukázal směrem do jedné z chodeb, zatímco
starý mnich ztěžka zavíral závoru. „Pojďme”,
pobídl mě, popadl ze stěny hořící louči
a sám energicky vykročil. Chvatně jsem vyrazil
za ním. Ztratit se v kamenném bludišti by nemu-
sela být zrovna příjemná zkušenost. Kdo ví,
co všechno zde člověka může potkat. Rychlou
chůzí jsme ušli asi míli, když jsem na vzdále-
ném konci chodby zahlédl denní světlo. Můj
průvodce se zastavil a podával mi dohořívající
louči. „Jsme skoro na místě. Dál už musíš sám”,
pravil. Převzal jsem od něho hořící štafetu
a s lehkým mrazením v zátylku opatrně vyrazil
za světlem. Ústí tunelu se rozšiřovalo a čím
více jsem se k jeho konci přibližoval, tím více
se mi tajil dech. Už jsem byl skoro na konci,
když v tom mě oslepila jasná sluneční zář.
Překvapením jsem upustil louč a ta s tupým
plácnutím uhasla v prachu pod mýma nohama.
Byl to opravdu on! Bájný Avalon 747SP!

Ačkoliv existuje několik teorií o tom, kde legen-
dární ostrov Avalon ve skutečnosti leží, žádná
z nich toto místo ani v nejmenším nepřipisuje
území Severní Ameriky. Nejváženější hlas
historiků soudí, že někdejší kněžský ostrov

Krčma v podhradí zela v tuto hodinu
prázdnotou, poddaní nejspíš robotovali na

svých políčkách a ruka urozeného pána
v takových „knajpách“, jako je tahle, na kliku

často nepadne. Polena v krbu skoro
dohasínala, ale hospodský s umolousanou
zástěrou se do přikládání zrovna nehrnul.
Kdosi mi zprudka položil ruku na rameno.

Potají jsem pohladil dlaní jílec svého meče
a pomalu se otočil. “Side,” oddychl jsem

si, když jsem v mihotavém světle loučí
rozpoznal sympaticky kulatou tvář
dávného přítele. “Přece jsi tady!”
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býval tam, kde se nyní nachází město Glastonbury, které
kdysi bývalo ostrovem mezi rozlehlými bažinami. Přesto
všechno v Americe také mají Avalon, tedy dokonce vlast-
ně Avalony dva. (Ostatně žádný div, když tam v jednom
nejmenovaném městě mohou mít Cheopsovu pyramidu
vedle Eiffelovky). Ten americký Avalon je skutečně ostrov
a leží kousek od břehu městečka San Clemente. A právě
v tomto městečku sídlí lidé, kteří si jméno Avalon (a čás-
tečně snad i logo nápadně připomínající reliéf hory Tor)
vybrali jako jméno své firmy vyrábějící zvuková zařízení
pro profesionální použití: Avalon Industries, Inc.

Snad i díky vhodně zvolenému jménu se zvukové proce-
sory značky Avalon staly ve světě profesionálních nahrá-
vacích studií a ozvučovacích společností takřka stejně
legendárním jako v historii staré Anglie příběhy o králi
Artušovi a rytířích kulatého stolu. Věřte mi, že není vůbec
jednoduché psát o něčem tak notoricky známém, jako
je Avalon. Ostatně, recenzovaný model VT-747SP byl ja-
ko novinka uveden na trh již před dvanácti lety. Pro auto-
ra není snadné napsat něco nového o zařízení, o kterém
toho bylo napsáno tolik, že se mezi všemi těmi legendami
a bájemi pomyslná stopa pravdy člověku až ztrácí. Přesto
se o to v této recenzi pokusím. Snad se mi tím podaří
alespoň trochu rozfoukat mýtické slatinné mlhy Avalonu.

SSEEZZNNAAMMTTEE SSEE PPRROOSSÍÍMM

V porovnání s některými legendami našeho oboru, 
jejichž počátky sahají do poloviny minulého století, 
se začala psát historie značky Avalon poměrně nedáv-
no. Od roku 1986, kdy byla Avalon Industries založena
v americkém státě Kalifornie, se její konstruktér Wynton
Morro věnuje vývoji  studiových zařízení výhradně 
diskrétní polovodičové či lampové konstrukce. K dnešní-
mu dni má tak firma v nabídce celkem osm zařízení: 
šest polovodičových řady AD (ekvalizéry, předzesilovače
a kompresor) a dvě ve výrobní řadě označené zkratkou
VT (tedy Vacuum Tube). Správně tušíte, že právě do této
řady spadá i recenzovaný kompresor VT-747SP. 
Možná vás zarazilo, proč jsem rovnou jednoduše nena-
psal, že se jedná o lampový kompresor, tak jednoduché 
to ale není. Když se s koncepcí modelu VT-747SP blíže 
seznámíte, shledáte, že se jedná v zásadě o stereofonní
opto-kompresor, navíc doplněný grafickým ekvalizérem 
a dvěma sofistikovanými lampovými obvody. O takových
detailech si ale povíme o pár odstavců níž...

ZZBBRROOJJÍÍŘŘSSKKÁÁ OOCCEELL

Ať už má zakladatel firmy Avalon, pan Wynton 
Morro, velšské předky či nikoliv, svůj VT-747SP
zkonstruoval opravdu poctivě. Už na cestě domů,
kdy jako na potvoru nebylo možné zaparkovat
hned před domem, a tak jsem se s krabicí chtě 
nechtě musel vláčet přes dva bloky, mi bylo jasné,
že tohle zařízení bude pěkný kousek. Cestou jsem
přemýšlel, jak nesnadné asi bylo na bojišti ovládat
v Avalonu ukutý meč Excalibur, když VT-747 si 
s ním svou hmotností bezmála 12 kg nijak nezadá. 
Teprve doma jsem pochopil proč. Velká část hmot-
nosti zařízení padá na vrub 2U šasi, které v Avalo-
nu (nejspíše z úcty k tradici) vyrobili z poměrně
masivního kusu ocele. Když jsem přístroj vyndával 
z přepravní krabice, prosvítalo skrz vrchní větrací
mřížky jiskrné světélko skleněných baněk a lákalo
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mě nahlédnout pod “pod pokličku” horního „de-
klu“. Po jeho sejmutí (patnáct šroubků přece pro
našince není žádný problém) se teprve ukáza-
lo, proč má značka Avalon ve světě 
takovou váhu. 

PPOOCCTTIIVVOOSSTT KKAAŽŽDDÝÝMM CCOOUULLEEMM

Počínaje stojatým toroidním trafem, odděleným
od zbytku zařízení tlustou ocelovou ohrádkou,
přes masivní značkové filtrační kondenzátory 
a konče stříbřenými relé, zemnícími svorkami 
či velkými svitkovými kondenzátory v signálové
cestě, Avalon VT-747SP je po konstrukční stránce
poctivě odvedená práce. Všechny součásti uvnitř
jsou pevně přišroubovány na svých místech a vše
budí zdání, že tohle zařízení nás bez poruchy
možná i přežije. Paradoxně jedinou výjimkou jsou
lampy, které překvapivě postrádají přítlačnou pru-
žinu, ovšem v keramické patici drží velmi pevně,
takže ani tady nemusíte mít strach. Když jsme 
u elektronek, tak vám o nich, a vůbec o použi-

tých aktivních součástkách, něco povím. Ačkoliv 
je VT-747SP postavený jako optokompresor 
(složený z diskrétních součástek - například na 
přiložené fotce můžete vidět destičky ze součás-
tek sestavených operačních zesilovačů a bufferů),
jeho koncepce umožňuje také poslat signál lam-
povou cestou, tedy vlastně cestami. První lampo-
vý ohříváček v podobě jedné triody (polovina
6922) se po stisknutí příslušného tlačítka vloží 
mezi kompresor a ekvalizér, a jako druhé „otep-
lovátko“ slouží tentokrát celá dvojitá trioda 6922,
která tvoří lampový obvod na samém výstupu 
zařízení. Ačkoliv obě lampy nesou na potisku 
hrdý nápis Electro-Harmonix, není žádným tajem-
stvím, že je pro tuto značku v ruském Saratově 
vyrábí firma Xpo-pul/Světlana. Mimochodem,
pokud vás zajímají detaily o těchto zajímavých
lampách, neopomeňte si přečíst “Elektronkovo
okénko”, které pro vás napsal můj dlouholetý 
kamarád a elektronkový mág Dan Hofrichter. 
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Ještě než přišroubujeme víko zpět na 
své místo, nedá mi to, abych se nezmínil 
o dalším zajímavém aktivním prvku, který
je vlastně srdcem celého kompresoru. 
Podobně jako dlouhý zástup konstruktérů
před ním, zvolil si pan Morro optoelektric-
ký princip řízení komprese. Tento princip
je (technici prominou to zjednodušení) 
založen na principu ovládání zisku zesilo-
vače pomocí fotorezistoru, zapojeného
ve zpětné vazbě. Ten reaguje na množ-
ství světla, kterým jej osvětluje naproti 
umístěná světelná dioda (vzdáleně 
je to podobný princip, na jakém 
je založená světelná závora, která po
použití pisoáru sama spláchne). Podobné
konstrukce nejsou vpravdě nic nového
pod sluncem, princip je znám a používá
se již od šedesátých let minulého století.
Nicméně, stále je konstruktéry hojně vyu-
žíván, neboť tyto optokompresory mají 
charakteristicky pomalejší náběh napří-
klad v porovnání s VCA kompresory, 
a ve výsledku zachovávají ve zpracova-

ném materiálu více transientů, čímž se
zvuk zdá “živější” a barevnější. Tím bych
si dovolil exkurzi do technických detailů
konstrukce a provedení Avalon 747SP
ukončit a pojďme se na zařízení podívat
zvenčí, tedy z té uživatelské stránky.

JJIIZZVVAA VV OOBBLLIIČČEEJJII

Čelní panel jistě vidíte na přiloženém 
obrázku, takže ho nebudu zbytečně 
dlouze popisovat. Osobně soudím, 
že je elegantní a přitom velice účelně 
navržený. Všechny knoflíky mají široké
hmatníky, takže není problém s nimi
pohodlně najít požadovanou pozici. 
Trochu horší je to ovšem s pochopením
rozložení ovládacích prvků (tedy alespoň
pro mě bylo). Při prvním seznámení s pří-
strojem můžete mít pocit, že “tady něco
chybí” a naopak “k čemu je asi tohle”. 
Řekl bych, že ovládání 747mičky není tak
intuitivní, jak bych čekal, na druhou stranu
přístroj není určený nováčkům, a zkušený
zvukař či technicky zdatnější muzikant se 
v něm za chvíli zorientuje. Pokud na něj

ovšem prvně narazíte například 
v aparátu některé z ozvučovacích
firem (což se klidně může stát,
Avalon 747 je poměrně často 
vyžadován ridery, a tak jej leckdo
s sebou vozí) a nebudete mít ho-
dinku na seznámení s chováním 
a ovládáním přístroje, tak doporu-
čuji neriskovat a svěřit jeho nasta-
vení zkušenému kolegovi od
techniky. Ostatně mám podezření,
že i u Avalonu jsou si této vady
na kráse dobře vědomi, a proto
na svém webu nabízejí ke stažení
krásný a přehledný jednostránko-
vý návod, kde jsou všechny ovlá-
dací prvky označeny a velmi
dobře ve zkratce popsány. 

TTOOPPOOLLOOGGIIEE

Kompresor Avalon 747SP je evi-
dentně určen pro zpracování vý-
hradně stereofonních signálů, 
ať už při masteringu nebo při mí-
chání. To znamená, že všechny
ovládací prvky se nastavují shod-
ně pro oba kanály, a také to, 

že tlačítko pro přepnutí do režimu
dvou samostatných kompresorů
(často značené jako LINK či
COUPLE) byste tu hledali marně.
Když jsem zařízení prvně zapojil
a nakrmil signálem, trochu mě 
rozčarovala absence alespoň 
základního měřidla vstupní úrov-
ně, nicméně když jsem si přečetl,
že přístroj je schopen zpracovat
signál až o úrovni +36 dB, 
obavy mě opustily. 

Mimochodem, na zadním panelu
nic nestandardního nenajdete, je
tam pouze dvojice vstupních a dru-
há dvojice výstupních konektorů
XLR, zemnící svorka, síťová zdířka 
a masivní chladič. 

Budeme-li v prohlídce čelního pa-
nelu postupovat zleva doprava,
půjdeme přesně po cestě signálu.
Tedy to platí samozřejmě jen pro
základní nastavení, neboť uživatel
si může zvolit, zda signál půjde
nejprve do kompresoru a poté 
do ekvalizéru nebo naopak.
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Když ale zachováme základní 
nastavení, za ovladačem vstupní
úrovně už signál vstoupí do kompre-
soru a rychle prochází (na rozdíl
od naší prohlídky). Protože kompre-
sor je svojí koncepcí to nejzajíma-
vější, co VT-747 nabízí, my se u něj
chvilku zastavíme.

SSVVĚĚTTEELLNNÝÝ KKOOMMPPRREESSOORR

Asi vám začíná být jasné, že tohle
zařízení není zrovna ideální kompre-
sor na kopák či na jiný perkusivní
materiál. Naopak, “sedmčtyřise-
dmička” se cítí dobře všude tam,
kde je komplexní signál, který je 
potřeba zahustit, nadýchat a naleštit.
Přesně tomuto účelu je samozřejmě
přizpůsobený také použitý kompre-
sor. Najdete zde klasické ovládací
prvky ATTACK a RELEASE, jejichž
funkci jistě natolik dobře znáte, že 

její popisování by bylo jen nošením
dříví do lesa. O jedné věci se tu ale
přece jen musím zmínit. Ačkoliv 
mně osobně to při hrátkách s kompre-
sorem nevadilo, pro někoho může
být problémem necejchovaná stupnice
kolem ovladačů časových konstant.
Pokud si například pro pozdější 
rekonstrukci budete chtít někam 
zapsat nastavení zařízení (osobně 
si tyto údaje píšu do poznámek 
na příslušné stopě v Samplitude), 
budete muset operovat s počítáním
čtverečků, případně si panel vyfotit.
Když nad tím tak přemýšlím, napa-
dá mě snad jen jeden jediný rozum-
ný důvod, proč necejchovat, a sice,
že výrobce nechce ovlivňovat mysl
uživatele čísly a namísto toho jej ne-
chává spoléhat na vlastní uši. Budiž.

Když přeskočíme další dva obligátní
ovladače, a sice ovladač prahu 
THRESHOLD a kompresního pomě-
ru RATIO (ty už cejchovány jsou),
přicházíme k nejzajímavější části
kompresoru, označené jako 
CONTOUR. Vlastně se jedná 

o dva přeladitelné pásmové filtry,
zařazené do cesty klíčovacímu 
signálu, to jest tomu signálu, který
ovládá zesílení aktivního prvku kom-
presoru. Tímto způsobem lze defor-
movat kmitočtovou závislost prahu
THRESHOLD a nechat kompresor
například víc zabírat na střední kmi-
točty, zatímco na hloubkách bude
zabírat méně (z hlediska úrovně 
dalo by se říct “později”). Ani tento
princip není nic nového (ostatně
podobnou věc popisoval ve své 
recenzi kompresoru Safe Sound
Audio Dynamics Toolbox kolega
Jirka Mašek), ovšem většina výrob-
ců řeší omezení klíčovacího signálu
pouze s pomocí horní a dolní pás-
mové propusti. Použítí pásmových
propustí (nebo chcete-li parametric-
kých filtrů) dle mého názoru 
významně rozšiřuje možnosti použi-

tí kompresoru. Filtry jsou přeladitel-
né, dolní ve spodních rozsazích 
od 60 Hz do 1 KHz a horní 
od 600 Hz po 10 KHz (oba 
s pevným a poměrně širokým Q).
Ovládacími prvky jsou zde samo-
zřejmě nastavení středního kmitočtu
filtru a GAIN filtru ve funkci přídavné
změny prahu záběru kompresoru 
na daném kmitočtu, a to samozřej-
mě oběma směry (tedy jak “povolit”, 
tak “utáhnout”). Šikovná je také 
možnost náslechu nastavení filtru 
tlačítkem LISTEN. Uživatel tak může
přesněji odvodit, na jaké podněty
bude kompresor reagovat po 
upravení klíčovacího signálu filtry. 

U většiny zvukových procesorů jsou
důležitou součástí měřidla, lidově
zvaná “metry”. Ani u kompresorů 
tomu není jinak, tím spíš, že zde 
jsou metry hned ve dvojí funkci. 
Kromě měřidla úrovně je u kompre-
soru velmi důležité znát informaci 
o tom, jak kompresor pracuje 
a kdy a o kolik zabírá. K tomu slouží
měřidlo často označené jako GAIN

Elektronku 6922 najdete 
v produkci několika různých 
výrobců a to třeba i pod ozna-
čením 6DJ8, ECC88 či v mili-
tary verzi CV2493. Jedná se 
o nepřímo žhavenou dvojitou
triodu RF se dvěma stíněně 
oddělenými triodovými systémy
a mezi ostatními vyniká zejmé-
na nízkým šumem. V porovnání
s například nejvíce známou 
komerční elektronkou
ECC83/12AX7, která má zesí-
lení až 100, vykazuje 6922 jen
středně velké zesílení, konkrét-
ně µ=33. To je ale také snad
jediný parametr, ve kterém 
je 6922 horší. Podíváme-li 
se na její ostatní parametry, 
zjistíme, že jsou mezi elektron-
kami špičkové, neříkám-li
skvostné. Jedním z nejdůleži-
tějších je strmost - ta je u typu
6922 až 12,5 mA/V, což je
pro srovnání skoro desetkrát 
více, než 1,5 mA/V u ECC83. 

S vyšší strmostí je spojena
podstatně vyšší dynamika 
přenosu. Lépe je na tom i co
se týče  přechodové rychlosti.
Kromě toho, že se tato dvojitá
trioda hodí do cascodového
zapojení, které má výhody 
stability a nízkého zkreslení, 
je schopná pracovat na profe-
sionální úrovni i při malých 
anodových napětích, například
80 až 100 V. To je ve světě
elektronek dosti raritní! Další
zajímavou vlastností lampy
6922 je, že při střídavém 
žhavení 6,3 V má vlastní brum
pouhých 50 mikrovoltů, takže
pokud této slečně zajistíte 
dostatečně vyhlazené stejno-
směrné stabilizované napětí,

chová se velmi tiše. V syme-
trickém zapojení, se zpětnou 
vazbou, s proudovými zrca-
dly v anodových obvodech 
a s proudovým zdrojem v kato-
dových obvodech, tak můžete
postavit lampový obvod, řekně-
me předzesilovač, s odstupem
S/N větším než 95 dB. 
Vzhledem k vysoké strmosti
12,5 mA/V ji lze velmi úspěšně
používat jako výstupu v katodo-
vém sledovači, kde lze dosáh-
nout výstupního odporu v řá-
dech stovek ohmů. Promiňte
mi, pokud se ve svém sloupku
o lampě 6922 rozepisuji příliš
detailně, ale chtěl jsem zájem-
cům o tento špičkový kompre-
sor nastínit, jaké důvody vedly
výrobce pravděpodobně  
k volbě právě této elektronky.

Výrobky firmy Electro-Harmonix
patří ve světě rozhodně k těm
lepším. Jsou samozřejmě i vě-
hlasnější modely výrobců, jako
jsou JAN Philips nebo Telefun-
ken, ale obávám se, že v přípa-
dě použití takových lamp 
by vás taková výměna trojice
elektronek v tomto kompresoru
přišla na několik set dolarů 
(pokud už byste snad měli 
to štěstí je sehnat). Když 
už jsme se dotkli servisu 
a spolehlivosti, i tady je jedna 
z výhod typu 6922. Mám na
mysli životnost, která je u této
krásné skleněné slečny výrob-
cem garantována na minimálně 
provozních 10 000 hodin.

Přeji vám všem hezký měkký
triodový poslech.

Dan Hofrichter - DANTE

Elektronkovo okénko:
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Recenze

REDUCTION, nebo-li zkráceně G.R. Najdete ho 
samozřejmě i u Avalonu, a to majestátně umístěné
ve středu přístroje, zasazené do masivní desky elo-
xovaného hliníku. Zatímco k metrům výstupní úrovně
nemám sebemenších výhrad, k ručkovému metru 
zobrazujícímu záběr kompresoru výhradu mám: 
je pomalý. To přátelé, samozřejmě není chyba, 
o čemž svědčí velký nápis “VU decibels” pod 
stupnicí. To je jednoduše vlastnost. Osobně bych 
ale u finalizačního kompresoru očekával spíše rychlé
měřidlo schopné okamžitě podat informaci přesnou
a nikoliv zpomalenou náběhem 300 ms. Při práci 
s kompresorem VT-747SP se tak člověk musí více
než jinde spoléhat na svůj poslech a případně na
poblikávající modrou LED, indikující překročení prahu
THRESHOLD. Tady právě vidím možné riziko pro
nováčky a méně zkušené uživatele, zvyklé na jiné
kompresory, kteří takto mohou snadno spadnout do
pasti a v dobré víře komprimovat více, než by sami
chtěli. Zvuk kompresoru, jako ostatně celého zaříze-
ní, je totiž velmi čistý a chování kompresoru je hodně
odvislé od programového materiálu, který zpracová-
vá. Nejvíce se mi líbilo použití v masteringovém sty-
lu, tedy s malým kompresním poměrem cca 2,5:1
nechat zabírat poměrně hluboko o pár decibelů 
(o kolik skutečně vám díky pomalosti VU metru ne-
řeknu). Pak se kompresor chová jako leštěnka, 
„napulíruje“ zvuk nahrávky do ještě o něco vyššího
lesku. Abyste neztratili soudnost, je výborný nápad

srovnat si úrovně knoflíkem MAKEUP GAIN 
a nad ním umístěným tlačítkem IN kompresor vypínat
a porovnávat obě verze. Můžete zkusit samozřejmě
i brutálnější nastavení, obzvlášť pokud máte při mixu
kompresor zapojený do nástrojové podskupiny. 
S vyššími kompresními poměry ovšem zacházejte 
nanejvýš opatrně, protože pak má kompresor 
tendenci nehezky “pumpovat” (někdy se tomu 
dá vyhnout vhodným nastavením klíčovacích filtrů). 
S kompresorem jako takovým se dá hodně vyblb-
nout tím spíš, že kmitočtová úprava klíčovacího 
signálu poskytuje další hromadu tvůrčích možností. 
Při jemném nastavení dobře zachovává prostor, má
sametový až medový zvuk, který se bezvadně hodí
pro finální úpravu nahrávky, ovšem na některé věci
se může zdát až příliš pomalý a pro někoho možná
dokonce nudný. Mimochodem, původně jsem vám
chtěl napsat, že kompresoru chybí externí klíčovací
vstup. Samozřejmě, je to pravda, chybí. Ovšem
upřímně řečeno, se všemi možnostmi zmiňovaných
filtrů uživateli nejspíš chybět nebude. Dost ale 
o kompresi, postoupíme v prohlídce dále.

ŠŠEESSTTIIHHLLAAVVÝÝ GGRRAAFFIICCKKÝÝ EEKKVVAALLIIZZÉÉRR

Nejen kompresorem živ jest zvukař. Zatímco kom-
presor oddřel drsnou práci zformovat obalové křivky
hlasitosti tak, aby byly zase o nějaký ten decibel
hustší, na ekvalizér zbyla práce lehce korekční 
a barevně vyvažovací. Musím říct, že přesně s tím 
jej také konstruktér navrhl. Pokud hledáte chirurgicky
přesný odstraňovač neduhů, pravděpodobně se
budete muset poohlédnout jinde (dnes už zpravidla

v softwaru). Ačkoliv na první pohled podle šestice 
tahových ovladačů s aretací v nulové poloze není
na grafickém ekvalizéru Avalonu nic neobvyklého,
samotná koncepce filtrů je přinejmenším pozoruhod-
ná. Krajní tahové ovladače ovládají krajní (horní 
a dolní) široké filtry typu SHELF, přičemž dolní (ladě-
ný na 15 Hz) má možný zisk/útlum 24 dB a horní
(na 32 kHz) 20 dB. Už samotné kmitočty filtrů jsou
zajímavé a v případě horního filtru i nad slyšitelnou
oblastí. SHELF filtry jsou ovšem velmi široké, a tak 
zasahují pochopitelně i ve slyšitelném pásmu a jsou
schopny cokoliv efektivně naducat či esotericky 
nablýskat. Dvakrát obvyklé není ani použití dvojího
SHELF filtru vysokých kmitočtů, na druhou stranu 
to má svoji logiku (opět je ale potřeba si na to zvyk-

nout). Pod (z kmitočtového pohledu) zmíněným
SHELF filtrem na 32 kHz je totiž ještě jeden, naladě-
ný pro záběr už od 5 kHz. Můžete si tedy vybrat,
zda budete přidávat výšky už od sykavek, nebo je-
nom “dech” a “třpyt” v nejvyšších částech kmitočtové-
ho spektra nahrávky. Zbylé tři středotónové filtry jsou
naladěny na 125Hz / 500Hz / 2kHz a v manuálu
popsány jako “MID-BASS” / “LOW-MID” a “MID-
RANGE” . Mimochodem, když mluvím o popisu, 
i tady musím, stejně jako u kompresoru, trochu 
žehrat. Škoda, že se nápis “Class A Program 
Equalizer” nevešel “někam” (rozuměj někam jinam)
a zbytečně zabírá místo, kde mohly být popisky jed-
notlivých pásem. Pokud totiž nesáhnete jako já po
manuálu, absolutně nemáte šanci vědět, kam je kte-
rý filtr naladěný a následně na jaký ovladač sáh-
nout. Pravda, tolik jich zase není, aby si to člověk
nevyzkoušel, ale popisky by začátečníkům a náhod-
ným kolemjdoucím zvukařům určitě trochu usnadnily
orientaci “na první pohled”. Po zvukové stránce je
ekvalizér velmi čistý, ve výškách velmi účinný, ve stře-
dech citlivě ohleduplný a v basech jak kdy. Někdy
se mi spodním SHELFem podařilo dodat zvuku
hloubky, které snímek “nakoply”, u jiných zvuků 
mi přišlo, že je použití filtru spíš maže a zabahní.
Nicméně od toho máme uši, vkus a soudnost, že?

TTUUNNEELL SSKKRRZZ PPEECCEE

Protože chápu, že popis tří středotónových filtrů ekvali-
zéru vás nejspíš asi ničím nepřekvapí (snad jen možná
tím, že překvapivě nemají všechny stejný maximální
zisk/útlum), dovolte mi napravit zdánlivé nedopatření,
kterým jsem na levé části přístroje opomenul zmínit tla-
čítko a funkci TSP. Pokud si vzpomínáte, obvody Twin
Signal Path tvoří první stupeň s triodou k zařazení mezi
kompresor a ekvalizér a druhý stupeň s dvojitou trio-
dou coby výstupním zesilovačem k zařazení (jak ji-
nak) na výstup místo tranzistorového stupně. Zařazení
do cesty signálu se zapíná tlačítkem TSP, na jehož po-
vel relátka rozpojí tranzistorovou cestu signálu a vřadí
do ní obě lampy. Úkolem těchto lampových obvodů
je dodat zvuku při průchodu trochu té charakteristické
měkkosti a kulatosti a věřte nebo ne, skutečně to fun-
guje. Nicméně otázka je, zda to ve skutečnosti chce-
te. Také tady je to podobně jako s ekvalizérem: jak
kdy a jak na co; důležité je „mít tu možnost”. Nečekej-
te od lampových obvodů TSP nějakou přehnanou 
barevnost, jako nabízí někteří jiní výrobci lampových
zařízení. Avalon je používá spíš jako ono příslovečné
koření, ačkoliv v případě potřeby se jim dá pomoct
větším nakrmením pomocí MAKEUP GAIN a případ-
ně s pomocí ovladače výstupní úrovně OUTPUT 
dosáhnout o poznání „masitějšího” a „tlustšího” zvuku. 
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NNÁÁSSTTRROOJJ VV RRUUKKÁÁCCHH BBIIJJCCEE

Ať už budeme mluvit o meči ukovaném tajemnými 
zbrojíři v bažinách bájného Avalonu, nebo o finalizač-
ním optokompresoru umně zkonstruovaném nedaleko
Avalonu v Kalifornii, vždy mluvíme jen o nástroji 
v něčích rukách. Můžu vám garantovat, že já bych 
s Excaliburem v rukou nezabil ani mouchu, kdežto 
s VT-747SP jsem naprosto bez problémů zkusmo 
zabil několik nahrávek. Ale nejen to, když posléze 
člověk přijde na to, jak to autor myslel a jak co vlastně
funguje, je tenhle přístroj mocnou zbraní nejen pro mas-
teringová studia, ale také pro „vyhezkání” zvuku nápa-
ditých hudebních kreací při živých koncertech. 

Při vhodném nastavení je s tímto zařízením možné 
posunout zvuk ještě o ten jeden další pomyslný stupí-
nek blíž k dokonalosti, ovšem běda vám, jak přestane-
te pozorně poslouchat ušima a nevhodným zása-
hem něco přeženete. Díky bytelné konstrukci není 
třeba se obávat převozů, obzvlášť pokud máte na
Avalona vhodný rack (třeba i odpružený a vzhledem
k váze možná i s kolečky). V porovnání se světovou
konkurencí a s ohledem na koncepci přístroje ani cena
není nikterak závratná, čili pokud by se vám hodil kráš-
licí „vyhezkávátor”, doporučuji si VT-747SP na pár dní
půjčit a vyzkoušet. Mě osobně to totiž děsně bavilo.

√√

• Pendulum OCL-2 (opto kompresor)
• Safe Sound Audio Dynamics Toolbox
• Millenia TwinCom TCL-2 
• IGS Model LA2 (opto kompresor)
• Crane Song STC-8 
• Teletronix LA-2A 
• TF Pro P38EX
• Chandler LTD-2
• Buzz SOC-1.1
• Manley Stereo ELOP
• Electro-Harmonix NY2A

Alternativy k 747SP:
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