
jsou hornové konstrukce náchylnější, řeší vzá-
jemné naklonění obou bočnic i přední a zadní 
stěny pod úhlem 2,5°. Podobnou orientaci 
zachovávají i přepážky přední akustické ko-
mory, jež dále zvyšují tuhost celé konstrukce. 
Základní stavební materiál dvoří tvrzené MDF 
desky o tloušťce 25 mm, lisované pod větším 
tlakem, které si RDacoustic nechává vyrábět 
na zakázku. Zvukovod díky precizní práci čís-

licově řízené frézy dosahuje přesně definova-
né exponencionality a má jen dva dokonale 
kulaté ohyby, což zdůrazňuje reprodukci basů 
až o 3 dB. Samotné kabinety jsou akustic-
ky víceméně netečné, zakázkově vyráběné 
dřevovláknité desky mají výrazně potlačený 
rezonanční kmitočet a mezi kabinety a kožen-
kovým čalouněním je ještě vrstva tlumicího 
materiálu o tloušťce 5 mm. Soustavy (každá 
s hmotností 73 kg) nejsou určeny k instalaci 
na hrotech, jako volitelné příslušenství nabízí 
firma mramorové podstavce.

Koncept stavebnice
Soustavy Evolution jsou standardně osazová-
ny upravenými reproduktory Fostex FE206en 
(s citlivostí 96 dB/W/m), ale protože každý os-
mipalcový širokopásmový měnič (ø 200 mm) 
má jedinečný zvukový charakter, jsou ozvuč-
nice uzpůsobeny pro případnou reinstalaci 
jiného typu, který lze ostatně volit už při ob-
jednávce soustav z katalogů značek Fostex, 
Voxativ a Lowther: nejnáročnější sáhnou po 
reproduktorech Voxativ AC-Xp Gold (s citlivostí 
108 dB/W/m), s nimiž cena vzroste na 980 
000 Kč. Zajímavý doplněk představují horny 
Oris500 z akusticky příhodného sušeného 
dubového dřeva (pár za 25 000 Kč), jež zvy-
šují citlivost v kmitočtovém pásmu od 500 
Hz a „nasměrují“ zvuk více k posluchači, aby 
případně zčásti vykompenzovaly horší akus-
tiku poslechové místnosti; jejich instalace je 
jednoduchá, protože se nasazují na čtyři čepy 

na dřevěných mezikružích, které kryjí příruby 
reproduktorů s montážními šrouby. Páry ma-
sivních šroubovacích terminálů jsou netypicky 
vyvedeny na vnitřních bočnicích poblíž repro-
duktorů, protože i kvalitní propojovací kabely 
jsou vždycky ty co možná nejkratší, nemluvě 
o tom, že takto nijak nezasahují do světlosti 
zvukovodů. Osmiohmové soustavy mají nad-
průměrnou citlivost a bonusem širokopás-
mových reproduktorů je také jejich vyrovnaný 
impedanční průběh, což z nich dělá skvělou 
partii nejen pro elektronkové zesilovače s ma-
lou výkonovou rezervou.

Pavel Víšek

H O D N O C E N Í
X  mimořádná prostorovost a lokalizace nástrojů; 

robustní ozvučnice

Z  nic podstatného

P A R A M E T R Y
typ širokopásmová bez bassreflexu
kmitočtový rozsah 39–25 000 Hz Hz (pásmo neuvádí)
jmen. impedance 8 Ω
char. citlivost 98 dB/W/m
zatížitelnost trvalá/max. neuvádí
rozměry (š × v × h) 45 × 180 × 50 cm
hmotnost 73 kg/ks
web rdacoustic.cz

vynikající

zvuk provedení
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