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Modely LA 2A, LA 3A, Solo 610,
Solo 110, 1176 a mnohé další
hardwarové mašiny zabírají poprá-
vu místa v rackových policích vše-
možných nahrávacích studií. Všichni
hudebníci mají tohoto výrobce rádi
především pro sytý, nejčastěji celo-
lampový, teplý zvuk s nepatrným
nádechem „těch starých slavných
časů“, kdy moderní hudba byla fe-
noménem zábavy, kluby byly plné
a lidé ještě nebyli přesyceni
chemickými hudebními hloupostmi.
Protože však za prvé: každá kvalita
něco stojí; a za druhé: ne všichni
producenti a mistři zvuku jsou milov-
níky těžkých plechových mašin na-
cpaných v regálech, patří vývojáři
z UAD též mezi špičku v produkci
zvukových a softwarových pluginů.
Tyto pluginy jsou buď dokonalými
emulacemi, tj. přesnými klony někte-

rých hardwarových protějšků téhož
výrobce, a nebo emulují legendární
zařízení a zvukový procesing ostat-
ních. U některých přístrojů je toto
softwarové řešení mnohem pohodl-
nější, protože údržba těchto přístro-
jů by byla asi poměrně náročná.
Navíc vlivem opotřebení jistých me-
chanických součástek uvnitř těchto
mašin klesá jejich spolehlivost a pro-
duktivita. Softwarová emulace má
též zlomkovou cenu na rozdíl od
audiorelikvií v jejich plné, odřené
a drsné kráse.

Již od počátku digitálního mixu
a masteringu byl koncept firmy
UAD velmi revoluční. Stejně jako
firma Digidesign, tak i tito vývojáři
nezatěžovali processor počítače
výpočtem chodu jednotlivých emu-
lací (který byl při nasazení do insertů

FireWire DSP karta

UNIVERSAL AUDIO UAD-2 SATELLITE QUAD
Kalifornská firma Universal Audio je znovu navrátivší se
legendou se vším všudy. Posuďte sami. Jejím zakladatelem
je proslulý „otec – konstruktér“ Bill Putnam, který ji zaštítil
svým jménem a do vínku jí dal neskonalou kvalitu. Má svůj
hvězdný osud, který ji předurčil pro náročné aplikace,
proslulá studia a významné umělce. V neposlední řadě má
též rozsáhlé softwarové portfólio, které je využíváno
muzikanty a producenty celého světa. S takovým profilem
snad ani není možné nebýt za legendu považován. Universal
Audio je prostě synonymem spolehlivosti a „opravdovosti“
analogového soundu.
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jednotlivých stop multitrackeru mnohdy
obrovský), ale vytvořili zařízení - tzv. DSP
farmu a výpočet realizovali přímo v ní.
Počítač pak frčel bez zátěže a zároveň
bez potrhávání či záseků. U starých
applovských „GéČtyřek“ se do PSI slotu
zasunula karta, provádějící onen výpočet,
a bylo po starostech. Protože dnešní tech-
nologie i miniaturizace pokročily směrem
kupředu a míchat lze bez problému
i na noteboocích, vznikají externí farmy
vhodné právě pro spolupráci s notebooky.
Jednou takovou velmi příjemnou alternati-
vou je DSP farma UAD-2 Satellite QUAD
komunikující s vaším počítačem přes
FireWire port.

IINNSSTTAALLAACCEE

Když jsem asi před šesti lety testoval 
a recenzoval svůj první softwarový produkt
od UAD, měl jsem z instalace docela
strach. Muselo se lézt do útrob přístroje, 
strkat do slotu PCI kartu a vyhýbat se static-
ké elektřině. Nakonec jsem byl však mile
překvapen tím, jak lehce a bez problému
celý instalační proces proběhl. Na tuto zku-
šenost jsem vsadil i nyní a s potěšením mu-
sím konstatovat, že se u UAD nic nezměnilo. 
Jinak řečeno, instalace je triviální a zvládne
ji i počítačově méně zdatný jedinec. 
Malou, placatou krabičku obdélníkového
tvaru vyrobenou z leštěného hliníku propojí-
te s vaším počítačem pomocí kabelu Fire-
Wire a pomocí trafa ji připojíte k síti. 
Díky miniaturnímu rozměru celého přístroje
je připojení pomocí kabelu PSU nemožné.
Na zadní straně máte k dispozici dva osmi-

stovkové porty a jeden port čtyřstovkový. 
V příslušenství se pak nachází kabel osmi-
stovkový. Pokud disponuje váš notebook
pouze čtyřstovkovým portem, můžete pou-
žít buď kabel s oběma typy portů, nebo 
se (jako já)  spokojit pouze se čtyřstovkou.
Po propojení zapnete na zadní straně 
maličký přepínač Power a přístroj se spustí.
Současně se trvale rozsvítí zelená LED 
vedle přepínače na zadní straně. Nemáte-li
DSP farmu propojenou s počítačem, či je
nějaký defekt v zapojení, upozorňuje vás
na to LED periodickou změnou červené
barvy v zelenou a zpět, současně též UAD
meter hlásí, že zařízení nebylo nalezeno. 
V aktivním stavu navíc na přední straně 
přístroje září krásné bíločerné logo firmy. 

Po zapojení vložíte instalační disk a spustíte
instalaci samotnou. Je dobré nainstalovat
kompletně vše s funkcí UAD Meter & Con-
trol panel. Tento pak uložte do docku třeba
ke svým oblíbeným ikonám hudebních pro-
gramů. Přes tuto aplikaci se budete lépe
dostávat k webu a budete informováni 
o celkovém stavu DSP farmy. Při instalaci 
se také rozhodujete, jaký formát pluginů
chcete, zda RTAS, MAS, VST či jiný. Pomo-
cí UAD Meter & Control panelu též velmi
rychle vyvoláte příslušné internetové stránky
určené pro instalaci či nákup pluginů. 
Nemusíte tak pracně prohledávat firemní
web. Otevřete okno Plug-ins a kliknete 
na ikonu Authorize Plug-ins. Okamžite se
vám vygeneruje složka „auth.uad2”. Když
na ní znovu kliknete, objeví se v UAD Con-
trol panelu informace o vašem úspěšném

updatování a vám dorazí potvrzu-
jící registrační e-mail. V e-mailu
máte napsáno, kterých pluginů
jste se stal šťastným vlastníkem. 
V případě našeho Satellite
QUAD se jedná o pluginy
1176LN, 1176SE, CS-1, EMT
250, LA2A, Manley Massive 
Passive, Pultec EQP-1A, RealVerb
a Studer A800 Multichannel 

Společnost Universal Audio – výrobce hardwaro-
vých a softwarových audio procesorů – byla 
původně založena již v roce 1958. U jejího zrodu
stál americký audio inženýr, producent, skladatel,
studio designer a obchodník Milton Tasker „Bill“
Putnam (1920 – 1989), který je též označován 
za „otce moderního nahrávání“. Je známo, že 
Putnamovi patří v oblasti poválečného nahrá-
vacího průmyslu řada prvenství, ať už jde o vynale-
zení/zkonstruování moderní nahrávací konzole,
zkonstruování prvního vícepásmového audio-ekva-
lizéru, užití reverbace v komerčních nahrávkách 
či pionýrství v zakládání nezávislých nahrávacích
studií v Americe padesátých let minulého století.
Za nejmladší historií společnosti Universal Audio
stojí synové proslulého konstruktéra - Jim Putnam 
a Bill Putnam junior, kteří tuto firmu obnovili 
v roce 1999. 

i Možná nevíte, že:
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Tape Recorder. Je však třeba doplnit, že portfolio firmy UAD obsahu-
je mnoho dalších pluginů, které je možné postupně dle libosti doku-
povat. Pro jejich vyzkoušení je k dispozici též čtrnáctidenní plný
demo režim včetně případné automatizace. Pomocí UAD Meter 
& Control panelu však pouze neautorizujete a neupdatujete své plu-
giny. Nastavujete zde také různé parametry, jako je samplovací frek-
vence, počet použitých stereopluginů a jiné. V Help Centru se potom
dozvíte vše, co byste eventuelně mohli k vaší práci potřebovat.

Bill Putnam obsluhuje jeden ze svých přístrojů

Instalační proces
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PPLLUUGG--IINNYY

Někdo by se mohl ptát: „Co je tedy
na produktech UAD tak světoborného,
že s tím nadělají tolik štráchů?“ Je to
zejména výsledná zvuková kvalita, kte-
rá se projeví jak při mixu, tak při maste-
ringu. Zvuk nástrojů i vokálů získá
pevnost, tloušťku a jasné korekční 
obrysy. Má proto tendenci v mixu 
nezanikat či se neslévat do zvukově
neidentifikovatelných koulí. Toto se 
samozřejmě objevuje nejvíce u hard-
warových zařízení od UAD, která pro-
dukují povětšinou „All Tube Sound” 
a charakteristickým způsobem ho 
přibarvují. Protože pár kousků plecho-
vých miláčků vlastním, vím o čem 
mluvím, a nedám na ně dopustit. 
I v oblasti softwarové se pak inženýři
Universal Audio pouští do softwarové
formy těchto přístrojů s charakteristicky
svébytným zvukem. Zkusme se nyní na
některé zajímavé emulace (ještě zají-
mavějších mašin) podívat. 

SSTTUUDDEERR AA880000
Snad mi milovníci precizně čistého 
digitálního záznamu prominou, když
prohlásím, že rockové nahrávky s nejpl-
nějším zvukem vznikly právě přes mag-
netofonový pás. Jednou z největších 
a zvukově nadčasových legeng je čtyři-
advacetistopý magnetofon Studer
A800. Díky tomuto (jako pračka velké-
mu a těžkému) přístroji s dvoupalcovým
pásem bylo možné zaznamenat spous-
tu rockových pecek s neochvějnou kvali-
tou. O chování, saturaci a dalším
působení magnetofonového pásu na
záznam už byly popsány stohy papíru,
my však díky pluginu máme nyní mož-
nost trochu si z tohoto zvukového cha-
rakteru ukousnout i přesto, že v rohu
místnosti nezakopáváme o skutečný
A800 a nemoříme se s jeho náročným
servisem. K samotnému magnetofonu
bychom navíc potřebovali ještě mnoho
dalších komponentů. 

UAD EMT 250 - jedinečný reverbátor s charakteristickým pákovým ovládáním

UAD Pultec EQP-1A (Pro), LA2A & RealVerb Pro

UAD Studer A800 - plug-in legendárního čtyřiadvacetispého magnetofo-

U pluginu můžeme stejně jako 
u skutečného magnetofonu 
měnit rychlost posunu pásu 
(7.5, 15, 30), můžeme využívat
několik typů nejfrekventovaněj-
ších pásů (250, 456, 900,
GP9) a nastavit u nich různou
kalibraci hlasitosti. Ta by měla

eliminovat množství šumu produ-
kovaného pásem během na-
hrávky. Samozřejmostí je vstupní
a výstupní citlivost. Čtveřice tlačí-
tek Thru, Input, Sync a Repro
slouží jednak jako bypass, dále
simuluje průchod přes hlavy
magnetofonu při vypnutém 

nahrávání a posléze při natáčení. Po klepnutí
na tabulku s typem magnetofonu se otevře 
virtuální šachta a uživateli umožní dostat se 
k dalším parametrům, jako jsou equalizery
funkcí Input a Sync, HF driver či možnost na-
stavení šumu pásu a dalších mechanických 
ruchů.  Toto je co se týká údržby magnetofo-
nu velmi realistické. Občas musím vzít šroubo-
váček a tyto parametry u svého Fostexe též
nastavit. Pokud bych měl hodnotit kvalitu této
emulace, musím říci, že je zdařilá. 
Zvuk přes „magnetofon” nabude na plnosti 
a zesílí. Opatrný bych byl jen s množstvím 
šumu a ruchů. Přeci jen skutečný šum pásu 
asi není možné zatím nahradit.

EEMMTT  225500
Další vzácnou legendou je jedinečný rever-
bátor s charakteristickým pákovým ovládá-
ním. Těchto zařízení bylo vyrobeno jen velmi
málo a přístroj z roku 1976 byl v roce 2007
dokonce uveden do Síně slávy TEC. Kromě
reverbu umí EMT 250 též delay, phase, cho-

rus, echo a space. Pomocí výše zmiňovaných
pák jsou pak nastavovány parametry těchto
jednotlivých efektů spouštěných podsvícenými
tlačítky. U pluginu je i funkce Dry/Wet umož-
ňující nastavení míry efektu. Plugin dle mého
názoru opravdu autenticky emuluje archaické
zařízení, které je svébytné svým zvukem i kon-
strukcí. Normální smrtelník se k tomuto přístroji
nemá díky jeho ceně a dostupnosti šanci vů-
bec dostat. Proto patří UAD díky alespoň za
jeho emulaci. Jen perlička: při nasazení funk-
ce space na celou kapelu se mi okamžitě vy-
bavila snová scéna oslavy dávno zemřelých
v hotelu Overlock od režiséra Stanleyho Kub-
ricka z filmu Shining. Ve zvuku je jasně slyšet
analogový charakter přístroje. Podobnou bar-
vu opravdu jiné dozvukové pluginy nemají.

PPUULLTTEECC EEQQPP--11AA  
Pultec byl původně vyvinut firmou Western
Electric pro zlepšení zvuku telefonních systé-
mů a rozhodně tenkrát nikoho nenepadlo, 
že bude po několika desetiletích jedním 
z nejvyhledávanějších ekvalizérů součas-
ného audiosvěta. Spodní pásmo lowshelf 



i Možná nevíte, že:

Společnost profesionálního auido vybavení Studer
byla založena ve švýcarském Curychu v roce 1948
panem Willim Studerem. Jméno této firmy je spojo-
váno především s produkcí analogových pásko-
vých rekordérů a mixážních konzol. 

První magnetofon s označením A800 byl uveden 
v roce 1978 a stal se symbolem nové generace
profesionálních vícestopých záznamových zaříze-
ní. Od té doby byl použit pro nahrání řady dnes již
klasických desek (namátkou připomeňme alba
Metallicy, Stevieho Wondera, Toma Pettyho či Jeffa
Buckleyho). Řada studií celého světa stále spoléhá
na jeho specifický sound, a to i přesto že dvoupal-
cový pás se stává stále více nedostatkovým a dra-
hým artiklem a údržba těchto strojů je časově
velmi náročná... Předchůdcem čtyřiadvacetistopé-
ho A800 byl v produkci Studer také například 4sto-
pý model J37, použitý při nahrávání alba Sgt.
Pepper od Beatles. Prodej analogových záznamo-
vých zařízení lze stopovat do počátku 90. let, kdy
začaly být postupně nahrazovány digitálními alter-
nativami. Nejmladší dějiny společnosti Studer jsou
od roku 1994 spojeny s korporací Harman Interna-
tional Industries, konkrétněji pak s britskou společ-
ností Soundcraft.

UAD 1176LN & 1176SE

UAD Manley Massive Passive
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pracuje na pevných frekvencích 20, 30, 
60 a 100 Hz. K jeho korigování slouží buď
funkce Boost, která frekvenci přidává, nebo
Atten, která ji naopak vyřezává. Vysoké pás-
mo je pak typu Bell, a je u něho možné 
volně nastavit Q (bandwidth). Frekvenční
pásma jsou od 3, 4, 5, 8, 10, 12 až do 
16 kHz. K dispozici jsou opět možnosti
Boost a Atten. Zeslabení lze navíc provést
na stěžejních frekvencích 5, 10 a 20 kHz. 
Pultec od UAD má nedostižný měkký, teplý
a tlustý zvuk. V poslední době je tento typ
ekvalizéru velmi oblíbený a do hry se do-
konce vrátila i jeho hardwarová podoba
(dokonce rovnou od několika firem). 
Já osobně používám tento plugin od firmy 
IK Multimedia. Další velmi zdařilá emulace
tohoto EQ pochází například z dílny 
Nomad Factory či od švédských Softube. 
Plugin Pultec Pro ještě rozšiřuje EQP-1A 
o equalizer nižších a vyšších středů. Nižší
středy pracují od 200, 300, 5OO, 700 
až do 1000 Hz. Jejich úroveň lze pouze 
přidávat funkcí Boost. Funkce Attenuace 
zde chybí. Naopak pro odladění a potlače-
ní nechtěné frekvence slouží další dvojice 
ve středním pásmu. Nežádoucí frekvence
mezi 200 Hz až 7 kHz potlačíme pak funk-
cí DIP. Poslední dvojice pracuje v oblasti vyš-
ších středů od 1,5 kHz až 5 kHz. Využití
Pultecu je všestranné. Já osobně ho nasazuji
na všechny nástroje, které se mi v mixu jeví
příliš slabé, titěrné a nepřesvědčivé. Testova-
ný Pultec umí krásně oteplit i lidský hlas. 
Samozřejmě je možné ho velkou měrou 
využít jako jeden z pluginů při masteringu.
Asi nejvíce si rozumí s rockovou hudbou.
Uplatníte jej tedy jak při mixu, tak při koneč-
né masteringové úpravě. Jen pro zajímavost
dodejme, že nejlacinější hardwarová podo-
ba na trhu stojí asi čtyřicet tisíc korun.

11117766LLNN  AA 11117766SSEE  
Pod těmito označeními se skrývají emulace
legendárních přístrojů, které má UAD stále
ve svém hardwarovém portfoliu. Jde o první
F.E.T. kompresory/limitery svého druhu.  Pů-
vodně pochází od firmy UREI. Mají mini-
mum ovládacích prvků: input, output,
attack, release a ratio (které nabízí poměry
4, 8, 12 , 20 : 1). Chybí zde treshold, ale
to je právě typické pro tento typ vintage
přístrojů. Úroveň komprese u F.E.T. kompre-
sorů je totiž spojená s ovládáním vstupního
signálu. Oba kompresory jsou doporučeny
hlavně pro jednotlivé nástroje: bicí, basu,
zpěv – tedy pro komprimačně náročné
party. Zvuk nástrojů se jejich zásahem pro-
čistí a zpevní. 1176SE je limitovanou edicí
modelu 1176LN, jejich ovládání je však to-
tožné. Jejich výrobou se opět zabývá i fir-
ma Digidesign a IK Multimedia je též
v poslední době zařadila do svých emulo-
vaných pluginů. Já jsem přesvědčen, že
nejdále v emulaci je právě UAD, protože
oba hardwarové protějšky jsou z její dílny
a má s nimi tudíž nejlepší zkušenosti. Přesto-
že se nejedná přímo o brickwall kompreso-
ry, vím, že při opatrném nasazení na
mastering udělají tyto přístroje své. Sám
používám hardwarový stereo F.E.T kompre-
sor při analogovém masteringu. 

LLAA22AA  
LA2A, to je další legenda od firmy Teletro-
nix. V případě našeho pluginu se jedná 
o simulaci přístroje s elektrooptikou. 
Tato dlouho jediná a nejstarší technologie
při narůstající hlasitosti nedeformuje vrchní
harmonické kmitočty a nezkresluje nahráv-
ku. Ovládacích prvků je opět minimum, 
tedy tři otočné potenciometry a dva 
přepínače. Páčkovým přepínačem 



můžeme volit mezi režimem limitace/kompre-
se. Materiál prohnaný tímto přístrojem(plugi-
nem) je možné poměrně dost zesílit bez
zkreslení. Získává pevnost a dobře se prosa-
zuje i v hustém mixu. Mně se osvědčil zejmé-
na při funkci „depeaking“, což je odstranění 
velkých signálových špiček před samotným
masteringem. LA2A materiál lehce vyhladí 
a tento je pak možné více zesílit. Optický 
proces celou nahrávku ještě více zpevní. 

MMAANNLLEEYY MMAASSSSIIVVEE PPAASSSSIIVVEE

Dalším ekvalizérem v packetu autorizova-
ných pluginů je Manley Massive Passive. 
Je zde v podobě kanálové a masteringové.
Protože originál neobsahuje žádné aktivní
součástky, jedná se o pasivní ekvalizér s uni-
kátní konstrukcí a s charakteristickým zvukem.
Ekvalizér je stereofonní se čtyřmi přeladitelný-
mi pásmy, z nichž každé má i přeladitelnou
šířku Q. Pásma lze přepnout buď do režimu
Bell či Shelf s možností Boost či Cut. 
Díky své ovládací flexibilitě umožňuje velmi
precizně vypreparovat jednotlivá zvuková
pásma. Manley má díky své pasivní konstruk-
ci minimum negativních fázových posunů 
deformujících nahrávku. Při nasazení tohoto
pluginu budete odměněni plným, věrným, 
ale přitom moderním zvukem. Je samozřejmě
nutné se s tímto pluginem naučit zacházet 
a získat zkušenosti při jeho nastavování. 
U našeho pluginu jsou dobrou vychozí pozi-
cí některá firemní nastavení, která si může 
uživatel přetvořit k obrazu svému. Zvukově 
je celý strip příjemně neutrální a k audioma-
teriálu je velmi jemný.

CCSS--11
Tento dynamicko-korekční a dozvukový chan-
nel strip obsahuje pětipásmový plně parame-
trický ekvalizér, kompresor včetně časových
konstant a delay modulator. Posledně jmeno-
vaný má hned sedm režimů, od chorusu přes
flangery až po ping pong delay. Posledním
modulem v tomto virtuální racku je reflector. 
Je určen pro tvorbu dozvuku. Jeho pomocí lze
vytvořit poměrně decentní prostor, který v mixu
nástrojů jistě nalezne své místo. Disponuje dva-
advaceti šablonami různých dozvukových po-
storů. Channel strip se dá rozdělit a není proto
nutné používat ho celý, pokud není potřeba.
Uživatel si z něho prostě vybere to, co se mu
do každé stopy hodí. Celý systém maličko 
připomíná program T-Racks. 

RREEAALLVVEERRBB--PPRROO

Tento velmi zdařilý hall jsem si nechal nako-
nec. Lze jej použít jako hlavní dozvukový pro-
cesor na finální mix. Přes Auxy a Sendy pak
může být importován do více tracků. Zdařilý
je i jeho grafický facelift a ovládání. K dispozi-
ci jsou „Shapes“ - tedy různé tvary prostoru.
Stejně jako u Reflectoru si uživatel může 
vybrat prostory a dozvuky od kostky přes 
pružinu až po různé desky. Dokonce je 
zde i možnost prolínání mezi dvěma prostory 
- takzvaný morphing. V okénku Material si uži-
vatel může zvolit, z čeho by prostora měla být
vytvořena - zda ze dřeva, dlaždic či kamenů,
dokonce lze zadat i tloušťku obkladových ma-
teriálů. Mezi dvěma materiály lze opět morfo-
vat. Dalšími parametry jsou velikost místnosti 
- Timing, Resonance - tedy frekvenční odezva
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i Možná nevíte, že:

Německá společnost EMT, neboli Elektro-Mess-Technik, byla založena v Berlíně 
v roce 1938. Firmu založil Wilhelm Franz – dnes proslulý výrobce gramofonů 
a profesionální studiové techniky.  Přestože se firma EMT proslavila především
produkcí gramofonů, ve společnosti studiových fajnšmekrů je dnes známa pře-
devším pro velmi oceňovaná reverbační zařízení – EMT 140, 240 a 250. První
jmenovaný reverb EMT 140 byl vyroben již v roce 1957 a stal se opravdovým
best-sellerem. Jednalo se o rozměrný deskových reverb, jehož kovové pláty 
měřily přibližně 1 x 2 metry a byly cca půl milimetru tenké. Tyto pláty byl pověše-
ny na pružinách přichycených na kovovém rámu, který byl umístěn uvnitř težké

dřevěné skříně. Model
EMT 250, jehož simulaci
přináší firma UAD, se na 
trhu objevil v roce 1976 
a jednalo se o pionýra mezi plně elektronickými reverby. Za algoritmy tohoto
reverbátoru stojí pánové Barry Blesser (v roce 1971 pomáhal rozběhnout 
firmu Lexicon) a Karl-Otto Bäder. Hardware má na svědomí Ralph Zaorski 
z firmy Dynatron. Firma EMT se postarala například o řešení konektivity 
a také o jedinečné uživatelské rozhraní s pákovými ovladači parametrů 
Decay a Delay. Hotová mašina podle časopisu MixOnline disponovala více
jak 400 integrovanými obvody, třemi ventilátory a 16K paměti. Jednotek EMT
250 bylo vyrobeno kolem dvěstě padesáti a mnohé jsou dodnes používány.
Není také složité vypátrat, že jejich současná cena se pohybuje okolo 7500
Euro (samozřejmě v závislosti na stavu každého kusu). V době svého debutu
prodávala firma EMT tyto přístroje za cca 20 000 USD.

UAD CS-1



dozvuku, Mix, Distance, Early Reflecti-
ons aj. Jedná se o velice slušný hall 
se širokým spektrem využití. Již jsem 
jednou psal, že mi kvalitou i ovládáním
připomíná TrueVerb od Waves. Samo-
zřejmě je trochu náročnější na výpočet.
Přestože osobně používám konvoluční
hall od McDSP, kde si dozvu-
kové prostory může uživatel  modelo-
vat přímo sejmutím odezvy reálného
prostředí, což je technicky poměrně 
náročné, ale také hodně osobité, 
i tak se mi RealVerb-Pro líbí a nebál
bych se ho použít na celý mix.

DDAALLŠŠÍÍ LLAAHHŮŮDDKKYY

Tímto jsem vyčerpal všechny pluginy,
které novopečený majitel DPS farmy
UAD 2 Sattelite QUAD získá rovnou
s koupí hardwaru. V portfóliu UAD 
se však nachází mnoho dalších lahů-
dek, které určitě stojí za to postupně
dokoupit, i když cena některých je dle
mého názoru vyšší, než by bylo zdrávo.
Alespoň se tedy o některých zmíním.
Dva z nich jsem kdysi vlastnil a bohužel
v oddobí plastových automatických 
bubeníků nesmyslně prodal. Dodnes 
si kvůli tomu ze žalu trhám vlasy. Prvním
z nich bylo legendární Space Echo od
Rolanda. Nádherný kousek, který do-
teď mohl být chloubou mého studia.
Úplně se mi roztřásly rty, když jsem
z emulace opět slyšel ten specifický 
třepotavý zvuk. Druhým kouskem, který
jsem udal asi za tři stovky, byl legendár-
ní Boss Chorus Ensemble. Byl krásně
nevtíravý a bylo to jedno z nelepších
vibrát (když nepočítám Univibe). To, 
že mě obě emulace rozesmutnily, je
známkou, že zvuk z pluginů je opravdu
velmi dobře simulován, protože na 
nějaké šustění bych rozhodně nenaletěl. 

Chorus mě totiž provázel několik let 
po českých i cizokrajných klubech 
a na to se nazapomíná.

V portfoliu jsou též některé specifické
moduly uznávaných mixážních pultů
od slavných návrhářů jako je Rupert
Neve, SSL, Harisson či Trident. Dostat
se k originálům je téměř nemožné, pro-
tože byste si museli někde koupit celý
pult. Jednak byste se nedoplatili, a jed-
nak se asi každý den neprodává. 
Musíte tedy vzít zavděk alespoň solid-
ními emulacemi. Velmi se mi líbil kom-
presor Neve 33609, který disponuje
velmi pevným, ale přitom čistým zvu-
kem. Zkoušel jsem ho s dobrým výsled-
kem nasadit na akustické mixy. Čistě 
ze zájmu jsem pátral po hardwarové
podobě na webu a nic. Inu, „zaplať
pánbůh“ alespoň za pluginy. Radost mi
udělalo i emulované legendární pásko-
vé echo Echoplex z 50. let a samozřej-
mě svatý grál masteringu Fairchild 670,
který funguje u UAD naprosto výborně.

SSTTRRUUČČNNÉÉ RREESSUUMMÉÉ

Pokud bych měl udělat závěrem něja-
ké shrnutí, pak řeknu jen tolik, že firma
UAD úspěšně pokračuje ve vytyčené
cestě a je čím dál tím lepší. Její pluginy
nám (kteří sedíme ve studiích) každý
den nahrazují již dávno zapomenuté 
a naprosto nedostatkové přístroje. 
Prostřednictvím těchto emulací se po-
tom můžeme z těchto veteránů těšit 
i v 21. století. Její hardware však zůstá-
vá stále tím „poctivým železem“, které
připomíná dobré zašlé časy - jako
když zestárlá herečka vzpomíná 
na doby své mladosti a krásy. 

√√

UAD plug-iny simulující produkty firmy Neve

UAD plug-iny simulující produkty firem SSL a Harrison

UAD Space Echo 


