
S polečnost Pylon Audio vznikla v roce 
2011 ve městě Jarocin, známém také 
svým rockovým festivalem, které na-

jdeme v centrálním Polsku, a s její produkcí 
jsme se mohli na vlastní uši poprvé seznámit 
na letošním ročníku pražské výstavy Audio 
Video Show. Tady byly sloupky Diamond 28 

pastvou pro uši audiofilů i oči estétů, protože 
dýhovaných podlahovek není právě v cenově 
srovnatelné kategorii přetlak. To samozřej-
mě platí pro základní provedení s dubovou 
dýhou napuštěnou olejovoskem, který dává 
vyniknout textuře dřeva. Na výběr máme cel-
kem z jedenácti odstínů: 1 500 Kč se připlácí 

u pěti vybraných verzí za lesklý lak, případně 
5 000 Kč za lak klavírní (lesklý nebo matný) 
a barvu na objednávku podle vzorkovnice 
RAL. Odnímatelné (a magneticky aretované) 
ochranné rámečky, které se omezují na plo-
chu kolem reproduktorů, jsou vždy potažené 
černou průzvučnou tkaninou.

Skandinávské měniče
Stěny přiměřeně tuhých kabinetů tvoří dřevo-
vláknité desky o tloušťce 20 mm a konstrukci 
uvnitř zpevňují dvě otevřené přepážky. Mírné 
zkosení obdélníkových bočnic cca o 5° na 
čelní stěně vyrovnává akustickou osu měni-
čů vůči uším sedícího posluchače a narušuje 
rovněž pravoúhlou geometrii, což snižuje riziko 
vzniku vnitřního stojatého vlnění. Ozvučnice 
jsou v dolní části zatlumené syntetickým rou-
nem a na bocích ještě tenkými bitumenovými 
deskami. Stabilitu poměrně hlubokých i mír-

Netopýří ucho

Soustavy Pylon Audio zaujmou muzikálním, přitom však 
stále ještě neutrálním projevem, který je přátelský 
k nahrávkám napříč hudebními žánry. Výšky jsou 
transparentní, střední pásmo detailně prokreslené 
a dobře kontrolovaný zvuk má jistý základ v přesně 
definovaných basech, které se sympaticky spouštějí až 
nečekaně hluboko. Pochválit je třeba také výbornou 
dynamiku, široký prostor i oddělení jednotlivých nástrojů. 
V dané třídě lze soustavám Diamond 28 sotva něco 
vytknout. S nízkou impedancí i solidní citlivostí zvukově 
nezapadnou ani ve větší poslechové místnosti.  -pv-

Na čem se testovalo

Soustavy na sestavu doplnily integrovaný zesilovač 
Denon PMA-1510AE a univerzální BD přehrávač 
Cambridge Audio CXU. Kabeláž XSymphony: signálová 
Pure Silver Fantasy, reproduktorová Alpha Hybrid 
(2× 2 m). Jako testovací jsem vybral BD-Audio Gentle 
Giant: Octopus (Alucard, reed. 2015; 96 kHz/24 bitů), 
Yes: Fragile (Panegyric, reed. 2015; 96/24) a alba ve 
formátu FLAC Avishai Cohen: Duende (EMI France, 
2012; 96/24), Foo Fighters: Saint Cecilia EP (RCA, 
2015; 192/24) a Rhiannon Giddens: Factory Girl 
(Nonesuch, 2015; 96/24).

Polská mise
Mladá polská značka Pylon Audio v posledních letech získává respekt 
reproduktorovými soustavami, jež už přes nebývalý poměr užitné 
hodnoty k ceně zčásti zasahují do kategorie highendu. Kdo nevěří, 
může zkusit poslech dvouapůlpásmových sloupků Diamond 28, 
nejvyššího ze tří modelů v řadě, ale překvapení je to rozhodně milé.
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ně „zakloněných“ soustav vylepšují základny, 
opatřené v rozích kovovými lůžky se závity 
M6 pro přibalené robustní odhmotňovací hro-
ty; základny nastříkané černým polomatným 
lakem od kabinetů samotných oddělují silné 
plastové podložky, které jsou po stranách 
(podle mého názoru zbytečně – proč klamat 
tělem?) galvanicky pokovené. Osazení sou-
stav využívá reproduktory dvou zavedených 
skandinávských značek. Na pozici tweeteru 
figuruje dánský Scan-Speak D2010/851300 
s impregnovanou textilní kalotou (ø 19 mm), 
vyzařující do poměrně hlubokého zvukovodu; 
vyšší zatížení tento typ zvládá díky kmitací 
cívce chlazené ferrofluidem. Středobasový 
měnič i podpůrný woofer jsou shodného typu: 
konstruktéři vybrali norský SEAS CA18RLY 
H1217-08 (ø 165 mm) s kónickou membrá-
nou z impregnovaného papíru, kterou s košem 
z litého kovu se štíhlými žebry spojuje pryžová 
vlnka. Dynamické vlastnosti měniče zlepšuje 

lehká kmitací cívka, navinutá poměděným 
hliníkovým drátem (CCAW). Na zmíněné re-
produktory nezřídka narazíme v soustavách 
podstatně dražších, takže je trochu nepocho-
pitelné jejich poněkud dětinské přečíslování 
na „vlastní“ typy Pylon Audio PST 19.T (Scan-
-Speak) a Pylon Audio PSW 18.8CA (SEAS).

Výhodná partie
Podrobnosti o elektrických výhybkách a jejich 
dělicích kmitočtech v dokumentaci chybějí, 
ale nejspíš jde o zapojení 2. řádu (se strmostí 
−12 dB/oktávu). Součástky, konkrétně dva 
svitkové polypropylenové kondenzátory a tři 
cívky (vzduchová a dvě na feritovém jádru), 
jsou však navzájem pečlivě propájeny bez 
použití problematické desky plošných spojů. 
Na zadní stěně ústí trubice bassreflexového 
rezonátoru, což soustavy mírně znevýhodňuje 
v menších poslechových místnostech (nikoli 
náhodou výrobce doporučuje výměru od 25 
do 45 m²), a kousek nad základnou najde-
me pár masivních šroubovacích terminálů, 
k nimž lze samozřejmě připojit také kabely za-
končené banánky. Ke kmitočtovému rozsahu 
36–20 000 Hz v dokumentaci chybí toleranční 
pásmo, ale podle poslechu soustav zřejmě pří-

liš široké nebude. Se jmenovitou impedancí 
čtyř ohmů a citlivostí 90 dB budou soustavy 
Diamond 28 dobrou partií pro většinu zesi-
lovačů, ostatně i kvůli minimální impedanci, 
která neklesá pod 75 % jmenovité hodnoty.

Pavel Víšek

vynikající

zvuk provedení

H O D N O C E N Í
X  solidní citlivost; pečlivě dýhované kabinety

Z  bassreflex ústí dozadu

P A R A M E T R Y
typ 2,5p., s bassreflexem
kmitočtový rozsah 36–20 000 (pásmo neuvádí)
impedance jmen./min. 4 Ω/3 Ω
char. citlivost 90 dB (2,83 V, 1 m)
dělicí kmitočty neuvádí
příkon trvalý/max. 120 W/250 W
rozměry (š × v × h) 19,6 × 104 × 37 cm
hmotnost 25 kg/ks
web hifi-studio.cz
 pylonaudio.pl
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