
Poznáte film 300? Hlavnú úlohu 
kráľa Leonidasa tu stvárnil 
hviezdny Gerard Butler, ktorý 
ako neohrozený vodca troch 
stoviek udatných sparťanských 
bojovníkov bránil termopylský 
priesmyk a s ním celý grécky 
národ pred vpádom masívnej 
perzskej armády. Meno kráľa 
Leonidasa si šéfkonštruktér 
a majiteľ gréckej spoločnosti 
PILIUM Konstantinos Pilios zvolil 
ako názov pre pravdepodobne 
najultimatívnejšie navrhnutý 
integrovaný zosilňovač na svete. 
Nech sa páči, zoznámte sa. Jeho 
veličenstvo kráľ PILIUM Leonidas. 
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R Náš príbeh sa začína podobne ako ten 
z gréckej mytológie spred takmer 500 rokov 
pred Kristom. Naším cieľom však nebola ob-
rana, ale práve naopak snaha o vniknutie cez 
priesmyk nášho domového schodiska s cie-
ľom dostať na audio rack najväčší a najsilnejší 
zosilňovač, aký sme kedy v našej redakčnej 
posluchovke testovali. Sto kilogramov čistej 
váhy plus odolný 20-kilogramový prenosný 
„kufrík“. No uznajte sami, toto už nie je práca 
pre partičku amatérov, ale pre serióznu vy-
náškovú službu. Po náročnom výšľape prišla 
na rad prvá sladká odmena v podobe rozbaľo-
vania a samotnej inštalácie. Na dne kufra osa-
deného štvoricou bezpečnostných uzáverov, 
do akého sa pravdepodobne ukladajú aj rake-
tové jadrové hlavice, si na pohodlnej penovej 
podložke odfukoval sám veľký kráľ Leonidas. 
„Kufrík“ sa pre jednoduchšiu manipuláciu 
s výkonným železom v jeho útrobách otvára 
sofistikovane pekne zospodu, čím odpadá 
nutnosť náročného prekonania hornej hrany. 
Tak a šup s ním do racku.  

Inštalácia & reťazec
Ďaľších pár desiatok minút zabralo samotné 
prekáblovanie komponentov a  reprodukto-
rových svoriek špičkovou britskou kabelážou 
Tellurium Q. Malú ultimatívnu manufaktúru 
sídliacu v zabudnutom anglickom mesteč-
ku založil Simon Lomax, ktorý doteraz 

Nekompromisný 
High-End

vyrába svoj kompletný sortiment ručne, čím je zaručená bezprecedentná precíznosť, kvalita 
a zároveň výstupná kontrola všetkých káblov. Keď už som spomenul prepojovaciu kabeláž, 
patrilo by sa skompletizovať celý testovaný reťazec. Ako prevodník poslúžil ultimatívny model 
Aqua Formula xHD DAC, ktorý sme už v našom časopise pred časom testovali. Kvalitný zdroj 
analógového signálu zabezoečil redakčný gramec EAT Forte, ktorý svojimi rozmermi a váhou 
80 kilogramov výborne sekunduje v racku veľkému Leonidasovi. Prenoska EAT No5 a nakoniec 
gramofónový predzosilňovač rovnakej značky EAT E-Glo – S. 

AutoR OLIVER DRÁB
Foto PILIUM/ OLIVER DRÁB
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Dizajn & konštrukcia
Pilium Leonidas sa konštrukčne a dizaj-
novo prakticky nelíši od monumentálnych 
koncových monoblokov Hecules či stereo 
koncových zosilňovačov Achilles, Iasonas 
či Hermes. Ide o bezprecedentne navrhnutý 
model, ktorého masívne šasi je vyrobe-
né z eloxovaného hliníka. Po stranách sú 
osadené gigantické chladiče, ktoré dokonale 
absorbujú teplo uvoľňujúce sa vo vnútri zo-
silňovača pri záťaži. Vonkajšie šasi sa ani pri 
viachodinovom „vypaľovaní“ vôbec nezahrie-
va. Monumentálny čelný panel má hrúbku 
takmer dva centimetre a s hlboko vyfrézova-
ným nápisom PILIUM vo vrchnej časti pôsobí 
v skutku impozantne. Za takýto ochranný 
štít by sa nemusel hanbiť ani ľahký obrnený 
transportér. Pod ním je osadený informač-
no-riadiaci displej, ktorý rozširuje funkciu 
puristicky navrhnutého diaľkového ovládača 
o ďalšie funkcie. Na dotyk reaguje perfektne 
a počuteľným cvakaním relé informuje o kaž-
dom nastavení či krokovej zmene hlasitosti. 
Zobrazuje práve navolený vstup a úroveň 
hlasitosti. Pod displejom je osadený IR port 
diaľkového ovládania. Názov modelu LEONI-
DAS je opäť chirurgicky presne vyfrézovaný 
v spodnej časti uprostred čelného panelu. Na 
tele zosilňovača nenájdete ani jedinú skrutku 
a všetko lícuje na stotinu milimetra. Nič 
viac, nič menej. Čisté, krásne a chladné ako 
precízne opracovaná kocka arktického ľadu 
v pohári s kvalitným brandy. Zadný panel, 
to už je veselšia pesnička. Pokiaľ ste sa ešte 

Pilium leonidas
nestretli s dvojicou napájacích konektorov na 
silové káble, tak vedzte, že aj pre mňa osobne 
je toto zoznámenie premiérové. Skutočná 
dual-mono konštrukcia si jednoducho vy-
žaduje ultimatívny prístup. Každý kanál má 
preto zabezpečené svoje vlastné napájanie 
a má aj svoju vlastnú riadiacu elektroniku 

ako na strane predzosilňovača, tak na strane 
výkonového zosilňovača. Kolískové tlačidlo 
zapnutia a vypnutia zosilňovača je dosta-
točne veľké, aby ste ho v prípade potreby 
vypnutia pri odchode na dlhší čas nahmatali 
bez nutnosti komplikovaného manipulovania 
so superťažkým strojom. Je presne uprostred 
medzi sieťovými konektormi. O niečo vyššie 
po stranách nad sebou sú dvojice masívnych 
otočných reproduktorových terminálov 
umožňujúce napojenie vidličiek i banáni-
kov. V oboch prípadoch ide o mimoriadne 
koherentný spoj. Vo vrchnej časti je pätica 
analógových vstupov na pripojenie vašich 
hudobných komponentov. Konkrétne ide 
o lineárnu dvojicu XLR a trojicu RCA vstupov 
s vyváženou konštrukciou. Ak by ste hľa-
dali digitálnu sekciu, máte smolu. Filozofia 
puristicky navrhnutého integráča s takouto 
možnosťou nepočíta. Aby bol totiž prevodník 
adekvátnej kvality, jednoducho by sa dovnút-
ra zosilňovača nezmestil. V produktovej línii 
Divine má však Pilium riešenie v podobe 
špičkového modelu Elektra DAC. 
Pilium Leonidas je postavený s cieľom dostať 
z vašich reproduktorov absolútne maximum 
bez ohľadu na ich veľkosť či celkovú ná-
ročnosť. Výkon zosilňovača zabezpečuje 44 
výstupných tranzistorov, ktoré pracujú para-
lelne v triede AB s nízkou vstupnou impedan-
ciou menšou ako 0,1 Ω. S takouto výbavou 
dosahuje Leonidas pri 8-ohmovej záťaži 2 x 
200 W. Pri 4 Ω dodáva výkon 2 x 400 W a pri 
2 Ω vyprodukuje 2 x 800 W. Vnútri v prednej 
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časti si hovie dvojica supervýkonných nemec-
kých transformátorov Noratel s výkonom 2 x 
1,2 kW. Na napájanie sa používajú kondenzá-
tory s celkovou kapacitou 200 000 μF. 

Zvuk
Privilégium zahrať si spoločne s ultimatív-
nym integráčom Pilium Leonidas dostali naše 
redakčné reproduktory Sonus faber Amati 
Futura. Na začiatok som im doprial z vinylu 
hneď niečo pekne „od podlahy“. Skladba 
Dark Necessities (Red Hot Chili Peppers, The 

Getaway 2016) mi predostrela holú pravdu 
o tomto chladne pôsobiacom kuse železa. 
Čakal som dokonalý zvuk plný detailov, 
mrazivej presnosti s veľkolepou scénou. To 
všetko som v prvej skladbe skutočne dostal, 
ale navyše s niečím príjemne hrejivým, ako 
keď si odchlipnete z kvalitného koňaku a jeho 
teplo sa vám postupne rozlieva do celého 
tela. Dvorný kapelný bubeník Chad Smith 
predviedol v úvode skladby parádnu kopá-
kovú rozcvičku. Bas je objemný, perfektne 
ohraničený a má silu a drajv kopanca od zúri-

vého býka. Basgitara Michaela Petra Balzary 
alias Flea znela z útrob Leonidasa reálne, 
sucho, bez zafarbenia s absolútnou presnos-
ťou a profesionálnou kontrolou. Anthonyho 
hlas má ten správny hodvábne hlboký nádych 
a ukážkovú, až plastickú priestorovú orien-
táciu. Papričkárov z LA som si doteraz na 
žiadnom integrovanom zosíku takto neužíval. 
Z digitálu v MQA kvalite som si postupne pre-
chádzal všetky obľúbené skladby od Patricie 
Barberovej, ZAZ a oprášil som aj platňu od 
Depeche Mode, konkrétne album Violator. 
S každou skladbou či pasážou, na ktorú som 
sa zameral, som nevychádzal z údivu, s akou 
ľahkosťou udržiava Leonidas vysoké tempo aj 
v tých najnáročnejších nahrávkach. V pasá-
žach viacerých skladieb, pri ktorých som vždy 
potreboval ekvalizérom na predzosilňovači 
doladiť zvukový obraz, som ho odrazu ladiť 
nepotreboval. Akoby Leonidas presne vedel, 
kde ktorý tón vytiahnuť a ktorá sykavka či 
činelka by už znela nepríjemne vysoko.   
 
Pilium Leonidas je nekompromisný od-
haľovateľ akejkoľvek chyby či nedostatku 
v nahrávke, ale i vo vašom domácom reťazci. 
Ak však máte v tomto smere doma „uprata-
né“, vaša zostava vystúpa s integrovaným 
zosilňovačom Pilium Leonidas do úplne 
novej zvukovej dimenzie. Ak sa teda náhodou 
obzeráte po novom ultimatívnom zosilňova-
či, ktorý poľahky prehrá väčšinu delených 
zostáv, určite vám vrele odporúčam vyskúšať 
si ho. Jeho cena 39 000 rozhodne nie je pre 
každého, ale ak sa preň predsa len rozhodne-
te, bude pre vás a vašu zostavu pravdepodob-
ne konečnou stanicou.  !

Výkon: 200 W @ 8 Ω, 400 W @ 4 Ω,  

800 W @ 2 Ω (stabilný 1 Ω)

Frekvenčná charakteristika: > 100 kHz

Skreslenie: <0,01 %

Vstupy: 2 páry XLR, 3 páry RCA

Výstupná impedancia: <0,1 Ω

Rozmery (V x Š x H): 310 x 480 x 490 mm

Čistá hmotnosť: 100 kg

Cena: 39 000 €  

www.dreamaudio.sk

čistý minimalistický dizajn

skutočná dual mono konštrukcia

ohromujúca čistota v nahrávka

veľká a vzdušná scéna

objemný bas s vynikajúcou kontrolou 

Pilium leonidas


