
S polečnost Castle Acoustics vznikla 
v roce 1973 v areálu starého „vlněného 
mlýna“ ve Skiptonu v Severním Yorkshi

ru a tudíž si pro logo zvolila tři věže tamního 
středověkého hradu. Dnes patří s několika 
dalšími převážně ostrovními značkami (mj. 
Audiolab, Mission a Wharfedale) mezi ak
vizice hongkongské skupiny IAG se sídlem 
ve středoanglickém Huntingdonu, který leží 
půlhodinku autem od univerzitního města 
Cambridge, ale ikonické logo se samozřejmě 

nezměnilo. Mezi libůstky značky patřila od po
čátku povrchová úprava dýhováním, na níž se 
ve vyšších sériích nic nezměnilo. Pravoúhlé 
kabinety se zaoblenými hranami a rohy lze 
v současnosti vybírat ze tří dostupných pro
vedení: ořech, dub černě mořený nebo za 
příplatek 3 500 Kč výběrový, hnědě mořený 
s patinou. Odnímatelné rámečky s elegantně 
zaoblenými dolními rohy, které aretují čtyři ko
líky, jsou vždy potažené černou průzvučnou 
tkaninou.

Nehmotné harmoniky
Stěny nebývale tuhých kabinetů decentně za
tlumených syntetickým rounem tvoří MDF des
ky o tloušťce 15 mm. Celou konstrukci uvnitř 
zpevňují přepážky dlouhého zvukovodu, který 
zpožďuje signál, protože ozvučnice typu trans
mission line ve firemní aplikaci SDEL (Single 
Drive Extended Line) využívá akustického 
signálu vyzářeného zadní stranou membrány 
středobasového měniče, kterou na rozdíl od 
ozvučnice bassreflexové nezpracovává v tru

Netopýří ucho

Dvoupásmovky Castle Avon 1 hrají s grácií a lehkostí, 
které jim rivalky osazené tweetery se vždycky 
hmotnějšími kalotami mohou jen tiše závidět. Silnou 
stránkou transparentního zvuku je „barvotvorné“ pásmo 
středních kmitočtů, které vyniká společně s famózní 
mikrodynamikou i schopností soustav neupřít 
posluchačům žádný z tranzientů. Záleží samozřejmě také 
na vhodném výběru hudby, protože doménou jsou zvláště 
sólové recitály a komornější nahrávky, kdy můžeme 
známé rčení audiofilsky poupravit na „v malém těle velký 
zvuk“. Základ vyšších basů má potřebný objem a hlubší 
oktávy jsou alespoň naznačeny, ale u členitějších 
nahrávek se už projeví limity, dané neúprosnými 
fyzikálními zákony.  -pv-

Na čem se testovalo

Soustavy doplnily integrovaný zesilovač Denon 
PMA-1510AE a univerzální BD přehrávač Cambridge 
Audio CXU. Kabely XSymphony: signálové Pure Silver 
Fantasy a reproduktorové Omega Hybrid (2× 2 m). Jako 
testovací jsem vybral skladby z CD Petra Haden And Bill 
Frisell (Songline/Tonefield, 2004), György Ligeti: String 
Quartets And Duets/Arditti String Quartet (Sony 
Classical, 1996) a alb ve formátu FLAC Avishai Cohen: 
Duende (Warner Music France; 96 kHz/24 bitů), 
Garbage: Strange Little Birds (PIAS; 2016) a Rhiannon 
Giddens: Factory Girl (Nonesuch/Warner Music; 96/24).

Jedničky z podhradí
Po mnoha letech bez tuzemské distribuce letos znovu objevujeme 
reproduktorové soustavy z katalogu anglické značky Castle 
Acoustics. Mezi oblíbené modely z vyšší řady Avon patří kompaktní 
dvoupásmovky s páskovým tweeterem Avon 1.
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bici rezonátoru, nýbrž členitým vedením, které 
ústí vzadu dole do obdélníkového otvoru, „za-
slepeného“ průzvučnou tkaninou. Ozvučnice 
transmission line otáčí v naladěné frekvenci 
fázi signálu tak, aby se výsledná zvuková vlna 
vyzářená zvukovodem sečetla s příspěvkem 
přední stěny membrány (zde) středobasového 
měniče. Délka zvukovodu, který „poskládat“ 
do ozvučnice při zachování jejích co nejmen-
ších rozměrů není vůbec jednoduché, musí být 
rovna minimálně jedné čtvrtině vlnové délky 
na nejnižším uvažovaném kmitočtu. Z výše 

řečeného je zřejmé, proč na tyto konstrukce 
narazíme jen u ozvučnic nemnoha značek. 
Soustavy z řady Avon se dodávají v párech, 
protože firemní měniče nejsou umístěny ve 
středové ose kabinetů, ale pro snížení me-
chanického namáhání čelních stěn co nejblí-
že bočním hranám. Tweeter pracuje s tenkým 
kovovým páskem True Ribbon (12 × 45 mm), 
který v příčném magnetickém poli plní sou-
časně funkce membrány i kmitací cívky; před 
poškozením ho chrání částečné zapuštění do-
vnitř měniče a řídká síťka se zanedbatelným 
akustickým útlumem. Středobasový reproduk-
tor (ø 130 mm) má kónickou membránu z uh-
líkových vláken, doplněnou ve střední části 
pohyblivým fázovým difuzorem z plastu, kte-
rou s košem spojuje pryžová vlnka; robustní 
magnet je feritový.

Utajené výhybky
O zapojení pasivních elektrických výhybek se 
dokumentace nezmiňuje a neznáme ani dělicí 
kmitočet. Zvukový obvod SDEL je u ozvučnic 
naladěný na dolní kmitočet 55 Hz, což od-
povídá rozměrově srovnatelným stojanovým 
soustavám podobně jako maximální akustický 
tlak 96 dB. Je proto zřejmé, že pro reprodukci 
Wagnerových oper ani heavy metalu soustavy 
Avon 1 nevznikly. K připojení zesilovače slou-
ží vzadu na zapuštěném subpanelu dva páry 
pozlacených šroubovacích terminálů, jež po 
odstranění zkratovacích propojek umožňují 
bi-wiring či bi-amping, a když dojde na ne-
zbytné „odzátkování“, zvládnou rovněž repro-
duktorové kabely zakončené banánky. Cha-
rakteristická citlivost je víceméně standardní. 
Doporučovaný výkon 25–100 W v každém 
kanále kompaktní dvoupásmovky předurčuje 
do menších poslechových místností, kde si 
s docela vyrovnaným průběhem impedance 
(její minimum nikdy neklesá pod 53 procent 
jmenovité hodnoty) porozumí s většinou 
zesilovačů.

Pavel Víšek

vynikající

zvuk provedení

H O D N O C E N Í
X  výborná reprodukce; originální design; 

jednoduché a inteligentní balení do kartonu

Z  pro neporušení čistého designu vyžadují 
příslušné stojany

P A R A M E T R Y
typ 2p., s ozvučnicí transmission line
kmitočtový rozsah 60–20 000 Hz (pásmo neuvádí)
impedance jmen./min. 8 Ω/4,3 Ω
char. citlivost 87 dB (2,83 V/ 1 m)
dělicí kmitočet neuvádí
dop. výkon zesilovače 25–100 W/kanál
rozměry (š × v × h) 18 × 32 × 23 cm
hmotnost 5,8 kg/ks
web rpaudio.cz
 castle.uk.com
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Gramofonová šasi

Britský High End

Gramofonová raménka

Japonské přenosky
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