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"V poměru ceny a výkonu je sluchátkový zesilovač Vincent KHV-1 jednoznačně 
vynikající koupí - za ty peníze se prostě vyplatí a navíc… je tak sympatický…"

 

Malý velký stroj…
Seděl jsem za počítačem a snažil se dokončit zprávu o vývoji cen na komoditní  
burze. V CD přehrávači se točil Bob Dylan (tedy ne on, ale disk Blonde on 
Blonde), a já si pobrukoval spolu se řvoucími opilci v Rainy Day Women. To byl 
asi ten okamžik, kdy jsem přestal ťukat to klávesnice a zamyslel se: Jak je  
možné, že ten opilecký zpěv v pozadí je slyšet tak brzy? Vždy jsem se 
domníval, že nastupuje až po začátku tracku, a najednou jej slyším – jako  
jemně se stupňující pozadí - už od první vteřiny.



Pravda je, že remasterovaná verze na jubilejním dvoj-SACD (Bob Dylan, 
Blonde on Blonde, C2H 90325, Columbia) se může pochlubit povedenou 
zvukovou kvalitou, která je dalším vylepšením remasteru, který se na SACD 
objevil už předtím (rovněž v režii Columbie).  

Jednotlivé nástroje tu dostávají jakýsi dodatečný rozměr, onu nepopsatelnou 
substanci, kdy očividně ožívají – tenká čára, která dělí povedenou reprodukci 
od poslechu, který člověka opravdu baví a nutí ho podupovat si nohou do 
rytmu, zde byla překročena, možná bych spíš měl napsat přeskočena. Vždycky 
jsem miloval hammondky. Je to možná neuvěřitelné, ale tento nástroj, dříve 
hojně využívaný rockovými kapelami 70. a 80. let (Deep Purple, ELP nebo Yes 
se bez těchto varhan neobešli, doporučuji také méně známou kapelu Big Elf, 
která je něco mezi zmíněnými DP a Black Sabbath) pochází z období mezi 
oběma válkami. Už samotný princip, kdy zvuk vzniká snímáním 
elektromagnetického pole generovaného otáčejícími se ozubenými koly a kdy 
jsou takto vytvářené sinusoidy syntetizovány do výsledných harmonií, byl na 
svou dobu vpravdě revoluční. Je jasné, že vestavěný zesilovač byla na bázi 
elektronek, jejichž přebuzením dokázali muzikanti jako Jon Lord vyluzovat 
neuvěřitelné hudební sekvence. A byl to právě tento nástroj, který ve Visions 
of Johanna najednou zněl jinak - rozechvěleji a křehčeji, než jsem jej dříve 
znal. Jako kdyby jej někdo zrepasoval. Podobně, tedy jako kdyby dostala nové 
struny, ožila i basa, a dokonce i bicí se nám nějak rozdováděly, byly mnohem 
přesněji zaříznuté, měly rytmický drajv a šťávu, které jsem předtím takto 
nevnímal.

Na tomto místě se pravděpodobně čtenář zarazí: tak počkat, co to vlastně 
posloucháme? V tom je právě ten vtip – posloucháme přes sluchátka, jejichž 
konec mizí v takové malé šikovné věcičce: předzesilovači Vincent KHV-1.

Lampy svit…

Věží v audiobyznysu mnoho není – najdeme sice pár zesilovačů, které staví na 
vertikální architektuře (Mark Levinson, Musical Fidelity nebo vlastní monobloky 
od Vincent jsou tak první, co mě napadá), ale žádný z nich není tak roztomilý. 
Je to dáno jednak rozměry, neboť KHV-1 není ani tak věž, jako věžička 
(26x16x21cm), jednak průhledem do nitra zesilovače, odkud na nás 
oranžovým světlem žhne elektronka 12AX7B. Vincent KHV-1 je totiž zesilovač 
hybridní a kromě zmíněné viditelné lampy je ještě jedna 12AX7B schovaná 
uvnitř.

Ja vím, na hodnocený komponent je potřeba nahlížet kritickým okem, ale 
přiznávám, že KHV-1 mi svou jednoduchostí imponoval: stylisticky čistý 
sloupek je chladivý na dotek a antracitově černý elox mu propůjčuje dojem 
luxusu a elegance. Pokud máte raději vincentovskou stříbrnou, můžete mít i 
tuto verzi. Veškeré ovládací prvky jsou řazeny kolem jedné vertikální osy, 
tlačítkem POWER dole počínaje, přes volič vstupů a sluchátkový 6,3mm jack, a 
nevelkým otočným knoflíkem VOLUME konče. 



Čelnímu panelu dominuje centrální elektronkové oko, které šikovně využívá za 
ním umístěného zrcadla k optickému ´namnožení´lampového svitu, takže na 
zběžný pohled budete přísahat, že je elektronek uvnitř víc. 

Vincent si je moc dobře vědom faktu, že láska vzniká na první pohled a duší 
hodnotíme až na druhém místě, volitelně si proto můžeme nastavit, jak moc 
má KHV-1 vypadat lampově: děje se to posuvným přepínačem na zadním 
panelu, kde intenzitu svitu (lépe řečeno intenzitu nasvícení vnitřku přístroje) 
můžeme nastavovat ve třech stupních, popřípadě světýlko úplně vypnout.

Lampy zvuk…

Zesilovač, který u mě pobýval, pocházel ze ´soukromých sbírek´ (již 
nepobývá, neboť jsem jej musel vrátit majiteli, kterému tímto děkuji). Měl 
tudíž natočeno něco kolem 600-700 hodin na sluchátka AKG K 701, která 
předtím byla v mém vlastnictví (přičtěte dalších cca 300h), a která odešla, 
když jsem naznal, že sluchátka k životu nepotřebuji. Na místo činu se tak 
vrátila vlastně řízením osudu až poté, co jim nový majitel pořídil jako partnera 
právě Vincent KHV-1 a reportoval mi o výsledném zvuku s takovým nadšením, 
že jsem si oba komponenty vypůjčil. AKG K 701 jsem si pamatoval jako 
sluchátka střední třídy, která hrála tak nenápadně, že to muselo být správně. 



V podstatě vůbec ničím neimponovala, a tím mi vlastně imponovala – všechno, 
co bylo potřeba v muzice slyšet, slyšet bylo, jejich projev byl detailní, vzdušný 
a jemný, a hlavně nádherně vyrovnaný odshora až dolů, což propůjčovalo 
hudbě integritu a organickou celistvost – analogií ke K 701 by mohly být 
povedené jednopásmové soustavy. 

Prostorový vjem je u sluchátek skládán zcela jinou cestou, než u klasického 
sterea (což je nejspíš ten hlavní důvod, proč tvrdošíjně setrvávám raději u 
reprosoustav, než u sluchátek), na druhou stranu nemohu upřít sluchátkům 
jednu zásadní výhodu: eliminaci akustiky poslechové místnosti a tím pádem 
mnohem vyrovnanější kmitočtový průběh, než jsme schopni v běžných 
domácích podmínkách schopni dosáhnout skrze reproduktory.

Doufám, že je z předchozích řádků jasné, že to hrálo náramně, a to musím říci, 
že jsem poslouchal na předzesilovač úplně jiné kategorie – Linn Akurate 
Kontrol převyšuje KHV-1 přibližně jedenáctkrát, neboť za Vincent zaplatíte 
pouhopouhých 12 tisíc. Proč pouhopouhých? Protože když vyměníte Akurate za 
KHV-1, hraje to na sluchátka pořád náramně. Změny ve zvuku spíše souvisejí 
s filozofií značek - Linn je zdrženlivější, s hudbou zachází s větší autoritou a je 
schopen vyždímat o stupínek více detailu. Vincent sice nemůže s jeho 
gentlemanstvím příliš soupeřit, zato ale, možná díky elektronkovému stupni, 
dokáže do hudby vdechnout více života a energie. Možná to bude znít jako 
rouhání a proto předesílám, že jsem vlastníkem Linnu a nadále jím hodlám být, 
ale při vědomí nízkých pořizovacích nákladů Vincenta se zdá být dalších sto 
tisíc navíc do ceny Akurate vyhozenými penězi, zvážíme-li navíc, že za ně 
pořídíme například 250 CD disků.

Sympaťák

Jak už reportoval PW, na čelním panelu Vincenta se nachází tlačítko, jímž je 
možné přepínat mezi dvěma vstupy, které jsou k dispozici vzadu pod 
označením CD a AUX. Vincent nenabízí symetriku, což v zásadě nevadí, jelikož 
nepředpokládám, že by případný majitel chtěl KHV-1 párovat s nějakými stroji 
za statisíce, což bylo přesně to, co jsem udělal.  Samotná existence dvou RCA 
vstupů a jednoho PRE-OUT výstupu je však u KHV-1 velkou výhodou a jakýmsi 
extra bonusem ke sluchátkovým schopnostem, které popsal kolega.

Po těch letech, kdy mýma rukama prošly desítky přístrojů, jsem nečekal, že 
bych narazil na skutečně ´neviditelný´předzesilovač, a proto i nadále platí, že 
tam, kde máme možnost regulace hlasitosti jinou, nemá v čistokrevném stereu 
předzesilovač co dělat. Čistokrevné stereo se však pomalu ale jistě stává 
ohroženým druhem a proto potřebujeme, když už nic jiného, alespoň přístroj 
jako je Vincent.



Jako koncový stupeň zaskakovala polovina zesilovače Accuphase E-550, propojená 
s KHV-1 skrze Nordost Heimdall. Do Vincenta směřoval signál z Accuphase DP-55 
(Audioquest Panther) a z Luxmanu do reprosoustav (Usher BE-718) vedly bi-
wiringované Nordost Flatline Super MkII. Jako síťové kabely posloužily vítězové 
první kategorie silových kabelů, Vincent Power (stále doporučuji jako výborný 
entry-level kabel, který najde uplatnění i v ryze highendových sestavách).

I když není Vincent KHV-1 prioritně určený jako předzesilovač, dostal kladné 
body hned na začátku, protože jeho vřazení do audiořetězce nijak neovlivnilo 
tonalitu celého systému. Nezačalo to ani víc cinkat, ani zvuk nepotemněl, 
všechny atributy (v tomto případě accuphaseovského zvuku) zůstaly zhruba 
zachovány. KHV-1 neumí být tak jemný a nedokáže rozplétat předivo výšek tak 
dokonale jako integrovaný předzesilovač a charakter jeho výšek odpovídá jeho 
kategorii, objemově však byly nejvyšší frekvence v pořádku, včetně 
choulostivých sykavek. Ani bas si nezachoval plnou váhu a definici, nicméně 
ani on se nedostal do disproporce se zbytkem spektra. I v tomto případě platí, 
že ubírání není tak škodlivé jako přidávání: Vincent tonalitě a harmoniím nic 
nepřidal a to, co ubral, ubral natolik rovnoměrně, že by si toho člověk bez 
přímého porovnání všiml až po důkladném poslechu.

http://www.audiodrom.cz/recenze/zesilovace/200-accuphase-e550.html
http://www.audiodrom.cz/recenze/kabely/176-vincent-power.html
http://www.audiodrom.cz/recenze/reprosoustavy/182-usher-be718.html
http://www.audiodrom.cz/recenze/kabely/168-nordost-heimdall.html


Pokud bych měl vypíchnout jednu oblast, na které má KHV-1 v režimu 
předzesilovače přece jen handicap, byl by to předozadní prostor. Umístění 
nástrojů v prostoru je v pravolevé perspektivě na velmi dobré úrovni a je 
stabilní (opět kladné body pro Vincent) – nejen interpretující muzikanti ale i 
jednotlivé instrumenty mají svůj rozměr a prostorově jsou jednoznačně 
vymezeny, platí to však pouze v laterální rovině. Zepředu dozadu má KHV-1 
tendenci jednotlivé vrstvy spojovat, což působí stejným dojmem, jako když 
porovnáte živou scénu s její projekcí na obrazovce LCD displeje. Hloubka a 
trojdimenzionalita jsou částečně potlačeny a hudebních vrstev je méně. Když 
jsem tuto zkušenost konzultoval s PW došli jsme k závěru, že tento jev je 
omezen skutečně jen na režim PRE-OUT, neboť ve sluchátkovém režimu 
prostor efektem zploštění netrpěl. Je možné, že se v tomto případě nepříznivě 
potkává výstupní impedance KHV-1 se vstupní impedancí zesilovače, neboť 
Vincent je přeci jen ´laděn´pro zcela jiné použití a nebylo by fér hodnotit 
silniční motocykl podle toho, jak se chová na motokrosové dráze.

A jaké je resumé? 

V poměru ceny a výkonu je sluchátkový zesilovač Vincent KHV-1 jednoznačně 
vynikající koupí. Lampová vstupní část mu propůjčuje na ucho velmi příjemný 
zvuk, který neunavuje ani po dlouhodobém poslechu bez toho, aby posluchač 
přišel o drahocenný detail nebo atributy, jimiž se vyznačují přístroje i mnohem 
dražší. Silnou přidanou hodnotou je rozšířená konektivita o linkové vstupy, kdy 
v systému odpovídající kategorie může KHV-1 plnit i roli velmi dobrého řídícího 
předzesilovače, popřípadě si jej může nechat v záloze i ten, kdo potřebuje 
předzesilovač jen občas. Za ty peníze se prostě vyplatí a navíc… je tak 
sympatický!

 

Kontakt: Hifi studio MeLissa, Brno, tel. +420 777 041 313
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