
N a „nultém ročníku“ stejné přehlídky 
loni šéfkonstruktér, designér a maji-
tel značky Roberto Barletta představil 

výjimečné kompaktní dvoupásmovky Perla 
(S&V 7/15), jež řadu Natura otevřely. Sousta-
vy, které Stereo & Video zařadilo mezi Nejlepší 
výrobky roku 2015–2016, následovaly větší 
sestry Ambra (S&V 2/16), aby oběma příbuz-
ným „přerostl přes hlavu“ další sourozenec 
– reprosoustavy Stella. Jejich jméno pochází 
z latiny a v českém překladu znamená hvězda, 
což je více než příznačné, protože „rozsvítí“ 

kaž dou místnost jak vytříbeným interiérem, 
tak zvukově. S ořechovým masívem ladí černá 
průzvučná tkanina odnímatelných rámečků, 
které aretují malé magnety, takže v plné krá-
se na čelních stěnách vizuálně neruší žádné 
přebytečné otvory.

Ořechová mozaika
Společný znak soustav z řady Natura před-
stavuje materiál kabinetů, který tvoří masivní 
dřevné „spárovky“ o tloušťce 18 mm, lepené 
z hranolů italského ořechu, jež musí před 

dalším zpracováním tři týdny zrát. Struktura 
výrazné ořechové mozaiky si nárokuje peč-
livý výběr hranolů, aby bylo dřevo co nejví-
ce sladěné texturou i barevně. Konstrukci 
zpevňují dvě vnitřní přepážky, perforovaná 
horizontální pod středobasovým měničem 
a zvláště plná šikmá, která se na úrovni 
dolního pasivního zářiče svažuje směrem 
dopředu, aby narušila pravoúhlou geometrii 
a samozřejmě také optimalizovala vnitřní ob-
jem „na míru“ středobasového reproduktoru. 
Soustavy s modifikovaným bassreflexem jsou 

Netopýří ucho

Soustavy Stella charakterizuje komplexní zvuk, jenž 
fascinuje nejenom svou muzikálností, ale 
i samozřejmostí. Hrají s grácií, přitom reprodukce je 
stále kmitočtově vyvážená a neutrální. Nic nestaví 
zbytečně na odiv a transparentnost nemusí „nahánět“ 
na úkor jasnějších a důraznějších výšek, jež zde znějí 
úplně přirozeně. Přednostmi jsou do detailu 
prokreslené pásmo středních kmitočtů i hlubší basy, 
kterým vzhledem k vnějším rozměrům kabinetů 
odpovídá „pouze“ přiměřený objem (proč, to jsme si 
řekli výše), zato jsou jisté a mimořádně přesné. Proti 
soustavám Ambra dostáváme ve druhé nejhlubší kontra 
oktávě k dobru jen něco přes půltón (v pásmu −3 dB), 
při reálném poslechu však pocítíme přínos nejen 
v basech, ale také v jejich větší autoritě. Prostor má 
velkou hloubku, sloupky se nezaleknou členitých 
nahrávek ani rivalek, které budeme minimálně do sta 
tisíc korun hledat obtížně. Pozornost je dobré věnovat 
výběru spolupracujícího zesilovače, jenž by měl 
odpovídat slovnímu spojení „klidná síla“. -pv-

Na čem se testovalo

Soustavy doplnily integrovaný zesilovač Marantz 
SA-14S1 SE a SACD/CD přehrávač Marantz 
PM-14S1 SE. Kabely XSymphony: signálové Pure Silver 
Fantasy a reproduktorové Alpha Hybrid. Jako testovací 
jsem zvolil SACD Chick Corea: Rendezvous In New York 
(Stretch Records, 2003), Henryk Górecki: Symphony 
No. 3 (naïve/Classic, 2005), Pink Floyd: Wish You Were 
Here (Analogue Productions-EMI, reed. 2011) a Rund-
funkchor Berlin: XL – Choral Works For 40 Voices (har-
monia mundi/Classic, 2005).

Hvězda sterea
V katalogu tuzemské značky Xavian letos roste nejrychleji řada Natura, 
kde po větších monitorech Ambra následovaly dvoupásmové sloupky 
Stella, jež absolvovaly světovou premiéru v březnu na pražské výstavě 
Audio Video Show. 
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zatlumené molitanovými deskami, jejichž 
počet i tloušťka optimalizuje reprodukci hlu-
bokých oktáv. Bezmála metrové ozvučnice 
se zaoblenými hranami i rohy jsou ošetřené 
transparentním polomatným lakem. Stelly 
mají půdorys se stejnými rozměry jako zmi-
ňované soustavy Ambra, takže jejich stabilitu 
zvyšují základny ze silné MDF desky o tloušť-
ce 35 mm v polomatném antracitovém laku 
a na dolní straně v rozích s kovovými lůžky 
se závitem M8 pro přibalené odhmotňovací 
hroty. V osazení najdeme měniče AudioBar-
letta, které podle návrhu Roberto Barletty 
vyrábí italská firma se sedmatřicetiletou tra-
dicí. Tweeter, jehož kalotu z impregnovaného 
hedvábí (ø 26 mm) pohání magnetický obvod 
s měděnými zkratovacími prstenci, doplňuje 
středobasový měnič (ø 180 mm) s polypropy-
lenovou kónickou membránou s poddajnou 
středovou „prachovkou“, již s košem z tla-
kově litého kovu se štíhlými žebry spojuje 
dvojitý závěs: ten membránu poháněnou fe-
ritovým magnetickým „motorem“ lépe kont-
roluje a poskytuje jí také odpovídající zdvih. 
Pasivní zářič tvoří středobasový reproduktor 
bez magnetického obvodu, který zde supluje 
pětadvacetigramové závaží: hmotnost mem-
brány musí odpovídat akustické hmotnosti 
Helmholzova rezonátoru u standardního 
bassreflexu. 

Sofistikované řešení
Elektrické výhybky v sériovém zapojení vy-
užívají firemní technologii Fase Zero, jež 
má rozdílnou strmost ve větvích tweeteru 
a středobasového měniče, a pracují s dě-
licím kmitočtem 2700 Hz (jako u soustav 
Ambra), který „uniká“ kritické části střed-
ního pásma. Mezi výběrovými součástkami 
na desce plošných spojů najdeme olejové 
kondenzátory německé značky Mundorf 
z řady MCap EVO Aluminium, vzduchové 
cívky a metalizované odpory, jejichž celkový 
příspěvek k fázovému posunu signálu lze 

zanedbat. Protože sebelepší vnitřní kabeláž 
má být co nejkratší, dva jednotlivě monto-
vané pozlacené terminály Xavian najdeme 
vzadu pod logem měničů AudioBarletta 
a nálepkou s typovým a výrobními čísly 
(testovaný pár 007 by konvenoval i agentu 
Bondovi) na úrovni středobasového měniče 
i elektrické výhybky. Kmitočtovým rozsahem 
39–20 000 Hz v úzkém tolerančním pás-
mu mají Stelly proti Ambrám k dobru 4 Hz, 
charakteristická citlivost osmiohmových 
soustav se neliší od dalších modelů v řadě 
a na zesilovač neklade vyšší nároky. Místem 
určení je místnost, v níž si lze podlahovky 
dovolit. Potřebujeme-li kvůli optimálnímu po-
slechu soustavy častěji poponášet, nabízejí 
se Ambry na stylových stojanech: vycházejí 
tak o necelých 12 000 Kč méně.

Pavel Víšek

H O D N O C E N Í
X  referenční zvuk; kabinety z italského ořechu; 

filigránská úroveň provedení

Z  vůbec nic

P A R A M E T R Y
typ 2p., s pasivním zářičem
kmitočtový rozsah 39–20 000 Hz (−3 dB v ref. ose)
jmen. impedance 8 Ω
char. citlivost 88 dB (2,83 V/1 m)
dělicí kmitočet 2700 Hz
dop. výkon zesilovače 30–150 W
rozměry (š × v × h) 23 × 99 × 27,6 cm
hmotnost 19 kg/ks
web xavian.cz

vynikající

zvuk provedení
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