
S oustavy dostaly jméno Passion, česky 
Vášeň. Podle emoce, která ovlivňuje my-
šlení i jednání, představuje zdroj ener-

gie, vytrvalosti a vůle. Opravdu příznačné. 
Vlajková loď ve flotile AQ vznikala bezmála 
tři roky na základě čtvrtstoletých zkušenos-
tí. Na rozdíl od předchozích modelů vznikala 
bez omezení a její cena byla určena až na 
konci celého procesu. Na exteriéru soustav 

Passion participoval vyhlášený tuzemský ate-
liér Novague, který má v portfoliu návrhy au-
tomobilů, jachet a třeba i židlí The Edge, oce-
něné v roce 2012 nejprestižnější designovou 
cenou Red Dot Award. Krátce před uzávěrkou 
jsme se navíc dozvěděli, že jedním z vítězů 
mezinárodní soutěže A’ Design Award & Com-
petition se staly také soustavy AQ Passion! 
DNA moravské značky nezapře klenutý bok, 

který byl charakteristickým znakem dnes už 
legendární série Donna. Na pražské výstavě 
Audio Video Show značka představila prove-
dení v dokonalém osmivrstvém laku, jehož 
převažující černá barva ustoupila jen štíhlé 
svislé lince z třešňové dýhy na čelní stěně. 
Počítá se však i s verzí s vysokým podílem 
exkluzivní olivové dýhy. Soustavy se vyrábě-
jí v moderním provozu, který zahrnuje mj. 

Netopýří ucho

Při výběru kvalitních nahrávek u soustav AQ Passion 
víceméně mizí rozdíly mezi živým přednesem hudby 
a její reprodukcí, což jde rovněž na vrub vhodně 
zvoleného zesilovače ve třídě G, který dlouho pracuje 
v čistém „áčku“. Ideál, který před lety značka AQ 
definovala třeba u svých podlahovek Donna Prima, 
a sice neutrální, ale současně už muzikální 
i dynamický zvuk, se posunul o jednu až dvě třídy výš. 
V čem spočívá výjimečnost soustav Passion? S vášní 
vznikly a svou vášeň předávají dál. Jejich úkolem není 
(jen) zahrát pevné basy, do posledního detailu 
prokreslit střední pásmo a otevřít výšky, ale 
postihnout puls hudby, vtáhnout do ní posluchače, 
který přestane vnímat čas, i když má (třeba) koupený 
zpáteční lístek s místenkou na vlak. A takový dar 
soustavy mají. Mimořádná je hloubka prostoru, kterou 
nabízejí. Zajímavou zkušenost můžeme získat 
poslechem podstatně dražších reprosoustav 
renomované zahraniční značky. Česká koruna se může 
zdát najednou o dost tvrdší. -pv-

Na čem se testovalo

Test proběhl v poslechové místnosti společnosti AQ 
v Července, kde soustavy Passsion doplnily integrovaný 
zesilovač Arcam FMJ A49 a SACD/CD přehrávač Arcam 
FMJ CDS27. Kabeláž AudioQuest: signálová MacKenzie 
a reproduktorová Aspen. Jako testovací jsem vybral 
CD Lester Bowie‘s Brass Fantasy: The Odyssey Of Funk 
& Popular Music (Atlantic, 1999), k.d. lang: All You Can 
Eat (Warner Bros., 1995), Gyorgy Ligeti: The Ligeti 
Project II (Teldec, 2002) a Rob Wasserman: Trios 
(GRP, 1994).

Vášeň je podstatou highendu
Výlet ve smyslu strmého vzestupu do nejvyšších pater highendu se podařil značce Acoustique Quality 
z moravské Červenky u Litovle. Stylové trojpásmovky AQ Passion se mohou směle měřit s podstatně dražší 
konkurencí, a to nejenom svým zvukem.
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