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Abstrakt 
Cílem bakalářské práce je navrhnou a zkonstruovat strunný mechanicko-elektrický 

nástroj s neobvyklým charakterem zvuku. Výsledkem je nástroj rozdělený do tří sekcí 

se specifickými možnostmi tvorby zvuku, který je zároveň drnkací a smyčcový. Práce 

využívá poznatků z tvorby elektrických kytar a metod snímání jejich zvuku. Zabývá se 

také otázkou experimentálnosti v oblasti strunných nástrojů, jejich vývoje.  

Klíčová slova 
elektrofon, kytara, snímač, struna, zvuk 

Abstract 
The goal of this thesis is to design and build stringed mechanical electrphone with 

unusual sound characteristics. The end product is an instrument devided into three 

sections with specific options of sound creation, able to be both plucked and played 

with a bow. Thesis utilizes knowledge of electric guitar construction and their sound 

pickup methods. It also deals with experimentation in the field of strig instruments and 

their development. 

Keywords 
electrophone, guitar, pickup, string, sound 
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Úvod 
Zhotovit experimentální nástroj na principu, který ještě nikdo nevymyslel je v dnešní 

době velice obtížným úkolem. Je mnohem snazší výcházet z již existujících nástrojů a 

snažit se o nalezení nového konceptu užití či jejich vzájemné syntézy. Stačí sledovat 

moderní trendy a potřeby nynější zvukové tvorby. World music, tedy světová hudba, je 

hudbou etnickou využívající mnoho různorodých nástrojů. Stále víc proniká do 

veřejného povědomí především díky filmům, nebo například počítačovým hrám. Vzniká 

tedy poptávka po specifických instrumentech a proto snaha vytvořit nebo napodobit 

etnické zvuky starověkých nástrojů, docílit tak zajímavého a dlouho či snad nikdy 

neslyšeného zvuku. To je základním předpokladem, ze kterého tato práce čerpá. 

V její první části jsou rozebrány základní teoretické poznatky potřebné ke zpracování 

tohoto tématu. Vznik zvuku a jeho cesta. Dále podrobné rozebrání pro vybraný druh 

nástroje, jeho prvky a komponenty ovliňující výsledný zvuk.  

Druhá navazuje na získané poznatky a zaměřuje se na návrh experimentálního nástroje a 

jeho elektronických částí.  

Zbylé části pokračují samotnou realizací stavby nástroje, postupem výroby a změny 

oproti původnímu návrhu. Rozebírají také experimentálnost nástroje a možnosti jeho 

použití. 
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1. Teoretický základ 

1.1	Akustický	řetězec	

Z akustického hlediska lze hudební nástroj definovat jako vhodně uspořádané kmitání 

schopné hmoty, která svou kmitavou energii vyzařuje do prostoru ve formě zvukové 

vlny. [1] 

Akustický systém téměř každého hudebního nástroje je tvořen čtyřmi funkčními částmi. 

- excitátor - mechanismus budící kmity oscilátoru (smyčec, trsátko, prst) 

- oscilátor - kmitající element (struna, blána, jazýček) 

- rezonátor - element zesilující a vyzařující prostřednictvím přebírání kmitů 

oscilátoru, se kterým souzní (ozvučná skříň či deska, vzdušný sloupec).  

- radiátor - usměrňuje zvuk vyzařovaný rezonátorem (ozvučný otvor, ozvučník... ) 

Toto dělení ovšem není tak jednoznačné. Každý z těchto prvků však může u spousty 

nástrojů částečně přebírat vlastnosti těch ostatních. Například rezonátor sám 

vyzařuje energii do prostoru a v mnoha případech může být chápán jako radiátor. 

Nebo oscilátor plnící funkci rezonátoru, jak je tomu třeba u činelu. Součástí tohoto 

řetězce se v mnoha případech stává i samotný hráč, kdy se například stává zdrojem 

energie oscilátoru. V případě dechových nástrojů v podstatě oscilátorem je. 

Excitátor a charakter buzení oscilátoru udává základní vlastnosti produkovaného 

tónu. Může mít časový průbeh kontinuální (neperkusní nástroje), nebo impulzní. 

Kmity oscilátorů obou typů jsou vždy tlumené. Ať se jedná o nucené kmity u těch 

neperkusních, či kmity volné nástrojů perkusních.[1] 

Typem oscilátoru je definováno klasické základní dělení hudebních nástrojů:  

- strunné (chordofony) - kmitající struna 

- dechové (aerofony) - jazýček 

- blanozvučné (membranofony) - blána 

- samozvučné (idiofony) - tělo samotného nástroje 

O rezonátoru nelze uvažovat jako o přímém zesilovači. Je spíše frekvenčním filtrem 

zvýrazňujícím kmity oscilátoru, čímž je subjektivně zesiluje. To platí zejména u 

bicích nástrojů. [1] 
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1.2 Zvuk 

„Základní vlastností hudebních nástrojů je schopnost determinace výšky, hlasitosti, 

barvy a délky tónu v případě vyladěných nástrojů, u nevyladěných nástrojů odpadá 

schopnost přesně determinovat výšku tónu.“ Přímá citace z [1]. 

Tyto vlastnosti jsou zásadně ovlivněny zpracováním nástroje, jeho funkčními částmi, 

materiálem, konstrukcí a způsobem hry. Stěžejním bodem je přenos energie mezi 

jednotlivými částmi, excitátor – oscilátor – rezonátor - radiátor. Největší podíl na 

výsledném tónu má spojení oscilátoru s rezonátorem. Celkový zvuk nástroje vychází 

právě ze spektra kmitů oscilátoru a frekvenční charakteristiky rezonátoru, který, jak 

jsem již uvedl, funguje především jako filtr. Hráč má na tento přenos zásadní vliv. 

Dynamikou excitace dochází nejen ke změnám hlasitosti, ale i barvy tónu. Ovlivnění 

výšky pak vychází ze samotné podstaty hry.  

1.3	Fyzikální	princip	strunných	nástrojů	
Již z názvu je jasné, že oscilátorem této skupiny nástrojů je struna. Její excitací docílíme 

vlnění a tím utvoření zvuku. Vzniklé kmity však nejsou pouze jednoho druhu. Převažují 

kmity příčné, přítomny mohou být i kmity podélné a torzní. 

 Podélné vlnění se projeví při použítí příliš velké budící síly. Konstrukčním řešením 

struny je možné jej omezit či eliminovat s velmi malým nebo žádným vlivem na kmity 

příčné. Nejsou totiž závislé na velikosti tahové síly a proto jejich frekvence. Torzní je 

samovolným projevem hry smyčcem.[1] 

1.3.1 Princip vzniku kmitů 

Struna má elastické vlastnosti, je tedy pružným prostředím. Díky tomu je schopna 

převést energii úderu či smyku na kmity. Příčné vlnění, kolmé na délku struny, tvoří 

většinovou část vzniklého pohybu. Zásadně se tak podílí na tvorbě výsledného zvuku. 

V neutlumené podobě (ideální) vyjadřuje příčnou vlnu diferenciální pohybvá rovnice 

(převzata z [1]) kde c je rychlost šíření: 

!!!
!!!

= !
!!

!!!
!!!

                      (1.1) 

 

Jejím řešením je součtem dvou proti sobě se šířících vln. 
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Rychlost šíření příčných vln vychází ze vztahu (1.2), kde F je tahovou silou struny a d 

její hmotností na jednotku délky (rovnice převzata z [1]). 

𝑐 = !
!
                  (1.2)           

U většiny nástrojů je struna napnuta mezi dvěma pevnými konci. Kobylkou a ladícími 

kolíky či ořechem, tedy nultým pražcem (za výjimku lze považovat např. dvojzvratné 

tremolo elektrických kytar). Při naprosto pevném uchycení dochází k úplnému odrazu 

vln nazpět. Tento jev popisuje rovnice (1.3) : 

𝑦 = 0 = 𝑓! 𝑐𝑡 − 0 + 𝑓!(𝑐𝑡 + 0)                     (1.3) 

Kvůli pevnému konci je amplituda y v bodě rovna nule. Proto můžeme rovnici upravit 

na: 

𝑓! 𝑐𝑡 = −𝑓!(𝑐𝑡)                                   (1.4) 

Odražený impuls je tedy opačný tomu původnímu. 

V ideálním případě, nebereme-li v potaz ztráty energie, produkuje struna kmity 

kontinuálně. Dochází tak k neustálému vytváření dalších vln. Střetáváním vln 

pohybujících se v opačném směru vznikají stojaté vlny. Konstruktivní interference je 

jevem při kterém se setkávají vlny se stejnou fází a dojde tak k sečtení jejich amplitud. 

Při destruktivní interferenci mají vlny fázi opačnou, proto se vyruší a amplituda je 

v tomto bodě rovna nule. Místa vzniku těchto jevů nazýváme kmitna a uzel. 

1.4 Elektrofony 
Rozdělení elektrofonů je velice nesnadné. Dle definice se jedná o nástroj, jehož zvuk je 

generován čistě za pomoci elektřiny, tedy nástroj elektronický. Z praxe ale víme, že sem 

spadají i nástroje elektroakustické, které tuto podmínku nesplňují. Jedná se totiž o 

hudební instrumenty, jejichž zvuk je tvořen mechanickým pohybem, jenž je až poté 

převedeným na elektrický signál.  

Milan Guštar ve své knize řadí nástroje do několika mezistupňů dle závislosti tvorby 

zvuku na elektřině.  
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- Mechanické nástroje – generování, zpracování i vyzařování je řešeno pouze 

formou mechanických kmitů. Charakteristika jejich zvuku závisí na tvaru, 

konstrukci, použitých materiálech a samotném provedení.  

- Ozvučené nástroje – nástroj je schopen fungovat jako mechanický, pouze 

vybaven mechanicko-elektrickým převodníkem za účelem zesílení či záznamu. 

Většinou se snahou zachovat původní charakter zvuku. Ten lze ovlinit hlavně 

polohou a volbou převodníku, tedy snímače nebo mikrofonu. 

- Elektrifikované nástroje - nástroj je vybaven elektro-mechanickým 

převodníkem, na kterém je závislý, protože mu vlastní konstrukce nedovoluje 

zesílit a reprodukovat zvuk bez použití elekřiny. Výslednou barvu lze ovlivnit 

počtem a polohou snímačů. Z důvodu nezávislosti na akustickém zvuku je 

daleko snazší modifikovat signál elektronicky. 

- Nástroje s elektromechanickými generátory - obsahují zvukové generátory 

s kmitajícími pohyblivými částmi, neschopné generovat zvuk bez elektrického 

snímání. 

- Elektronické nástroje - zvuk je generován i zpracováván ryze formou 

elektronických signálů. U analogových nástrojů můžeme docílit změn úpravou 

obvodových parametrů. Podobně je tomu i u digitálních, zde však modifikace 

probíhají na úrovni digitálních dat [2]. 

 

1.5 Elektrická kytara 
 

Jedná se o pravděpodobně nejrozšířenější hudební nástroj dnešní doby, a to nejen mezi 

elektrofony. Jeho populartita, se z velké části zakládá na neobvyklé kvalitě zvuku. 

Každému se při vyřčení slov “elektrická kytara“ vybaví onen specificky zkreslený tón. 

Za výhodu můžeme považovat jeho hráčskou nenáročnost. Dosažení virtuozity a 

naprostého ovládnutí nástroje je obtížné jako u většiny hudebních nástrojů. Díky jeho 

konstrukci však není složité naučit se základy a to i bez znalosti not. Dalším 

ovlivňujícím faktorem je cena. Kvůli masové výrobě není problém sehnat obstojný 

nástroj v řádech tisíců korun.  
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1.5.1 Stavba 

Základními částmi vychází z kytary akustické, od které se liší absencí rezonanční 

komory. Většina elektrických kytar má totiž tělo vyrobeno z masivu, tedy uceleného 

kusu. Do něj bývají zabudovány snímače a zbylá elektronika. Většinou se jedná o 

potenciometry společně s přepínači určenými k ovládání snímacího ústrojí (přepínání 

mezi snímači, volba hlasitosti a tónové clony) a hlavně výstupní konektor. Některé 

nástroje jsou vybaveny aktivní elektronikou, různými filtry, efekty a tedy i nutným 

napájením ve formě baterie. Tělo je také osazeno kobylkou tvořící jeden z konců 

uchycení obvykle šesti strun. Tím druhým jsou ladící kolíky umístěné na hlavě, což je 

označení používané pro zakončení krku nástroje. Ten je z důvodu silného pnutí strun 

vybaven buď pasivní, ale ve většině případů aktivní výztuhou zvanou „truss rod“. 

Skládá se z dlouhé kulatiny vybavené na obou koncích maticemi s opačnými závity. Na 

ně je navařen pružný kovový hranol. Dotahováním šroubu dochází k vypružení do tvaru 

luku. Tím vyrovnává ohyb krku nástroje a upravuje tak dohmat. Poslední důležitou 

nezmíněnou částí nástroje je hmatník osazený kovovými pražci. Takto se dá shrnout 

stavba obecné elektrické kytary. Pravděpodobně existují spousty instrumentů, které se 

v různých ohledech liší. Přesto se však od původního návrhu první masově vyráběné 

kytary (Fender Esquire) mnoho nezměnilo. 

1.5.2 Materiály 

V dnešní době se ke konstrukci elektrifikovaných nástrojů užívá nejrůznějších materiálů 

bez omezení. To vyplývá z faktu, že většina z nich nemá zásadní vliv na charakter 

zvuku. Jejich výběr pak spočívá už jen na osobních preferencích hráče a zažitých či 

novátorských postupech.  

Za zmínku stojí jen ty nejpoužívanější - jsou rozděleny dle částí nástroje: 

- Tělo - běžným materálem je dřevo ať jeden či více druhů v kombinaci (to platí i 

pro krk nástroje). Jsou jimi jasan, javor, mahagon, olše a lípa. 

- Krk - jasan, javor, mahagon 

- Hmatník - eben, javor, palisandr 

- Pražce - mosaz, ocel nebo kombinace niklu a stříbra 

- Struny - chrom, kobalt, nikl, ocel  
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1.6 Struny 

V závislosti na použitém materiálu (uvedeném v kapitole 1.5.2), typu konstrukce a 

vlastní tloušťce různě interagují s magnetickým polem elektromagnetických snímačů. 

Ovlivňují barvu vzniklého tónu a sustain (doba znění tónu). Mají tedy obrovský vliv na 

výsledný zvuk. Společně se snímačem a zesilovačem tvoří nejdůležitější část 

signálového řetězce elektrifikovaných strunných nástrojů.  

1.6.1 Typ vinutí 

Základem každé struny je ocelový drát. Tenké struny se skládají pouze z něj. U těch 

s větším průměrem by to bylo z praktického hlediska nevhodné. Proto se z původního 

drátu stane takzvané jádro a okolo něj se navine tenký drát, čímž je dosaženo 

požadovaných rozměrů. Také to přináší příležitost využítí jiného materiálu vinutí, což 

rozšiřuje zvukové možnosti struny. Jádro může mít buď kruhový, nebo šestiúhelníkový 

průřez. Dále se užívají dva typy vinutí: 

- Válcové – je nejrozšířenějším typem. Tvar ovinutého drátu odpovídá názvu. 

Generovaný zvuk je čistý, hlasitý a velmi jasný. 

- Hlazené - místo kulatiny je užito kovového pásku. Struna je pak hladká a není 

náchylná na vznik ruchů způsobených pohyby prstů. Její zvuk je ale více jemný 

a málo průrazný.[3] 

1.6.2 Tloušťka 

Struny pro kytary jsou prodávány v sadách se specifickými rozměry každé ze šesti 

strun, vhodně vybraných přímo pro tento nástroj. Je možné zvolit různé velikosti které 

v rámci sady korespondují. Označují se anglickými názvy. Zakladními jsou heavy, 

medium a light. Jejich volba závisí na preferenci hráče. Čím jsou struny tenčí, tím 

snadněji jdou zmáčknout, ale rychleji ztrácejí charakter zvuku. Tlustší struny mají 

plnější tón, který déle vydrží. Pro někoho ale může být obtížné s nimi hrát. Mohou také 

svým pnutím nadměrně zatěžovat krk nástroje. 

1.7 Řetězec signálu elektrofonů 
Ačkoli lze na cestu zvuku strunných elektrofonů uplatnit poznatky z kapitoly „akustický 

řetězec“, je to možné pouze v případě, že nástroj hraje bez uplatnění elektronických 

amplifikujících prvků, tzv. „na sucho“. Ve všech mně známých případech má 

minimálně jeden excitátor, oscilátor, rezonátor a radiátor. Každý z těchto prvků, kromě 

excitátoru (trsátko, smyčec), bývá interní součástí nástroje. Použitím mechanicko-
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elektrického převodníku, většinou snímače či mikrofonu, však dojde k přerušení tohoto 

ryze akustického řetězce a dojde k navázání na elektronický. Původní prvky zůstanou 

zachovány, ale ve výsledném zvuku budou částečně, nebo úplně potlačeny a nahrazeny 

externími. V signálu elektrické kytary z masivu s elektromagnetickým snímačem se 

nejvíce projeví struna (oscilátor). Projev rezonátoru, v tomto případě krk a tělo kytary, 

bude z velké části omezen, protože dojde k jeho nahrazení snímacím zařízením a 

zesilovačem. Radiátorem, který nástroj v podstatě nemá (jde o kombinaci oscilátoru a 

rezonátoru, tedy celé kytary a strun), se stává reproduktor.  

1.8 Snímání zvuku 
Snímání zvuku je možné provádět buď mikrofony, nebo přímo zabudovanými snímači. 

Ačkoli oba přístupy využívají podobných fyzikálních principů, mikrofony jako takové 

nelze ve většině případů považovat za součást hudebního nástroje a jejich užití přímo ve 

vnitřní konstrukci není běžné. Proto jsou z této kapitoly vypuštěny. 

1.8.1 Stručná historie 

Na přelomu 19. a 20. století s příchodem nahrávání hudby a její následné reprodukce se 

začala hlasitost některých nástrojů jevit jako nedostatečná. Záznamová zařízení v té 

době ještě nebyla schopna zachytit signál s potřebnou citlivostí. Také rozšiřující se 

obsazení big-bandů přinášelo stejný problém. Vznikla tak potřeba zesílit jednotlivé 

nástroje. Toho bylo dosaženo různými konstrukčními úpravami. Např. zvětšením 

ozvučných otvorů či nahrazením tradičních strun za kovové. Až s příchodem 

elektrického snímání a zesilování zvuku bylo dosaženo dostatečné hlasitosti. Již ve 20. a 

30. letech byly vynalezeny prakticky použitelné snímače. Později ve spojení s masivním 

tělěm nástroje umožňovaly užití zesilovače s vysokým výkonem a dosáhly tak nejen 

cílené hlasitosti, ale i nového zvuku. Brzy bylo zjištěno, že takto snímaný signál lze 

mnoha způsoby upravit a vybuzením zesilovače zkreslit, což otevřelo cestu mnoha 

doposud nepoznaným zvukům. [2] 

1.9	Elektromagnetický	snímač	
Elektromagnetický snímač je mechanicko-elektrickým převodníkem a pravděpodobně 

nejpoužívanějším prostředkem ke snímání zvuku strunných nástrojů. Funguje na 

principu magnetické indukce. Základním prvkem je permanentní magnet vytvářející 

stabilní magnetické pole 𝛷. Kmitáním kovové části nástroje, např. struny, dochází ke 
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změnám jeho toku. Tím se začně ve vodiči indukovat střídavé napětí. Hondnota 

indukovaného napětí u0 lze výjádřit ze vzorce zákona magnetické indukce: 

𝑢! = −𝑁 !"
!"

                                   (1.5) 

 Takto vzniklý signál by byl ovšem málo silný, proto musí být okolo magnetu nasazena 

cívka. Počet jejích závitů je značen N. Amplituda u0 je úměrná rychlostem vibrací 

snímané struny [2][3]. 

Jeho zvuk je ovlivněn mnoha faktory. Nejvíce tvarem a materiálem magnetů, pólových 

nástavců, ale také počtem závitů a proporcemi cívky. Silného výstupního signálu lze 

dosáhnout velkým počtem závitů, silným magnetem a umístěním snímače do přímé 

blízkosti oscilátoru, tedy strun. Magnetické pole takové síly ale může mít negativní vliv. 

Tím je omezení pohybu strun, které může mít za následek změny barvy zvuku nástroje a 

také zkrácení doby dozvuku [2]. 

1.9.1 Stavba 

Snímač je tvořen cívkou ovinutou na plastovém krytu okolo pólových nástavců, válečků 

z materiálu s vysokou magnetickou permeabilitou, které slouží k rozšíření a 

nasměrování magnetického pole permanentního magnetu uloženého pod nimi. U 

většiny snímačů jsou pólové nástavce výškově nastavitelné, tím je možné sílu signálu 

regulovat pro každou strunu zvlášť. Někdy se ale užívají takzvané „raills“, svým tvarem 

připomínající kolejnice. Jsou užitečné v případě, že má nástroj atypické rozestupy mezi 

strunami. Celý snímač je pak zalitý ve vosku a omotán krycí páskou, aby nedocházelo k 

vibracím a mikrofonnímu jevu. Od cívky dále vede dvou až pětipramenný kabel. Počet 

se liší dle typu snímače. Dva pro každý magnetický pól cívky, ten zbylý k uzemnění.  

1.9.2 Materiály 

Na výrobu cívek se používá nejčastěji měděný drát. Experimentuje se i s jinými kovy. 

Firma Seymour Duncan používá například i stříbro, které je ale velmi drahé.  

Magnet je nejdůležitější komponent snímače z důvodu ovlivnění zvuku a síly 

výstupního signálu. Ty nejsilnější jsou keramické, které jsou vyrobeny ze slitiny oxidu 

železnatého s uhličnanem strontnatým nebo barnatým. Dále SaCo – (slitina samaria a 

kobaltu), a nakonec AlNiCo, které jsou slitinou hliníku, niklu a kobaltu. Magnety se v 
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těchto kategoriích rozdělují dle síly římskými číslicemi od jedné do osmi. Je to dáno 

poměrem látek v dané slitině. [3] 

1.9.3 Typy snímačů  

Magnetické snímače, pokud nebereme v potaz rozměry, se dají rozdělit na dva hlavní 

typy:  takzvané single-coil a double-coil (humbucker). 

Single-coil je tvořen pouze jednou cívkou a jádrem. Kmitání je schopen snímat v celém 

frekvenčním rozsahu, jeho zvuk je proto velmi zvonivý a dosahuje výrazných a čistých 

výšek. Je ale také velmi náchylný k zachycení ruchů.  

Humbucker vznikl za účelem eliminovat parazitní zvuky. Má dvě cívky se společným 

magnetickým jádrem, které mají opačné vinutí. Magnetické ruchy se zachytí na obou 

cívkách zárověň ve stejné fázi a proto dojde k jejich vyrušení. Signál, který vytvoří 

kmitající struna je však kvůli poloze cívek jiný a proto se sečte. Kvůli tomu dojde také k 

vyrušení některých alikvótních tónů a tím k zakulacení zvuku. Ten je plnější a silnější 

ve středových a basových frekvencích. 

Snímače lze též dělit na pasivní a aktivní. V případě pasivního se jedná v podstatě o 

klasický magnetický snímač, který produkuje signál bez nutnosti napájení jen na 

základě principu magnetické indukce. Jejich výstup je v porovnání s aktivními slabší a 

není možné dosáhnout tak zkresleného zvuku.  

Aktivní snímače fungují na stejném principu jako snímače pasivní, obsahují ale 

elektrický systém s nutností napájení. Většinou jde o předzesilovač, různé filtry a 

ekvalizéry, které modifikují výstupní signál. Ten tak může být více silný a také zbaven 

nepatřičných parazitních zvuků. Zejména těch vzniklých cestou signálu. Nepotřebuje 

být uzemněný společně s kytarou a není tak náchylný k zachycování okolních ruchů, ani 

těch vzniklých hrou. Tato výhoda je ale jeho největší slabinou. Aktivní snímač 

nedokáže reagovat přesně na dynamiku a techniku hry. Po stránce celkového zvuku je 

mnohem více vyrovnaný. Protože je ale jeho výsledný signál zatížen kompresí, je také 

méně organický a méně věrný původnímu nástroji. 

1.9.4 Poloha 

Magnetický snímač musí být ze zásady svého fungování umístěn v blízkosti kovového 

oscilátoru. U většiny strunných nástrojů je mu vymezeno místo mezi hmatníkem a 

kobylkou. Jeho poloha, ač omezena, má zásadní vliv na výstupní signál hudebního 
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nástroje. Dojde-li k sejmutí signálu v místě, kde má kmitající struna na některém 

z vyšších harmonických kmitočtů (např. páté harmonické) uzel, snímač na této 

frekvenci nevygeneruje žádné napětí. Pátá harmonická pak nebude přítomna 

ve frekvenčním spektru. Různou pozicí bodu snímání tak vzniká efekt hřebenového 

filtru. 

U kobylky bude zvuk nástroje ostřejší, protože zde dochází ke zvýraznění vyšší 

harmonické složky spektra. Blíže hmatníku tomu bude přesně naopak. Převažujícím 

zastoupením nižší složky spektra je zvuk měkčí. [2] 

1.10 Piezoelektrické snímače 
Nejčastější uplatnění těchto snímačů nalezneme u strunných nástrojů. Zejména těch, 

které běžně snímáme pouze mikrofony (např. housle, akustická kytara apod.). Ty 

fungují na principu piezoelektrického jevu objeveného v roce 1880 Jacquem a Pierrem 

Curie. Jedná se o schopnost krystalů, které nemají střed symetrie, generovat elektrické 

napětí při jejich deformaci, ale také jev opačný, kdy dochází k deformování krystalu v 

elektrickém poli. Nejčastěji užívanými prvky jsou titan a baryum ačkoli nejznámější 

látkou je monokrystalický křemen. [2] 

 

Obr. 1.1 : Piezoelektrický snímač (převzato z [4]). 
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Snímač lze považovat v podstatě za kontaktní mikrofon. Skládá se z piezoelektrického 

elementu připojeného k tělesu na pružině (viz obr 1.1). Vibracemi nástroje je uveden 

piezoelektrický prvek do pohybu, to je způsobeno pnutím a stlačováním mezi tělesem a 

spodní částí uchycenou na těle nástroje. Síla, F, působící na piezo prvek tělesem o 

hmotnosti m, je přímo úměrná jejímu zrychlení a dle Newtonova druhého pohybového 

zákona: 

𝐹 = 𝑚𝑎                                (1.6) 

Hmotnost tělesa má tedy vliv na výstupní hlasitost. Lze vyvodit, že výstupní napětí je 

úměrné jejímu zrychlení. Získat vyrovnané frekvenční charakteristiky u toho druhu 

snímačů je velmi složité. Proto se často užívá filtru typu dolní propust a kvůli slabému 

výstupnímu signálu též předzesilovač. To napomáhá docílit její vyrovnanosti, popřípadě 

zlepšení „signal-to-noise ratio“. [4] 

1.10.1 Poloha 

Svou nezávislostí na poloze vůči oscilátoru je umístění snímače do jisté míry 

nepodstatné. Vibrace procházejí skrze celý nástroj. Hlavním faktorem je jejich síla a s 

tím spojená výsledná hlasitost. U strunných nástrojů proto bývá nejvýhodnější pozice 

přímo u kobylky, nebo nejlepé v ní (existují např. sedla se zabudovanými snímači). 

Tímto řešením výrazně zamezíme vzniku zpětné vazby. Nevýhodou je však potlačení 

rezonancí vlastního nástroje a takto získaný signál pochází především z kmitajících 

strun. Kontaktním snímáním přímo na ozvučné desce či těle získáme mnohem věrnější, 

více ucelený zvuk. Ovšem za cenu zvýšení rizika zpětné vazby. Také dojde k projevům 

rušivých zvuků vznikajících vlivem samotné hry. [2] 

1.11 Optický snímač 

První bezkontaktní snímač pro strunné nástroje tohoto typu byl představen jeho tvůrcem 

Ronaldem R. Hoagem roku 1969 na veletrhu NAMM (the National Association of 

Music Merchants). Kmitáním strun dochází ke změně intenzity světelného paprsku 

dopadajícího na fotočlánek. Jím zachycené elektrické kmity jsou zesíleny zabudovaným 

tranzistorovým zesilovačem. Výstupní signál není náchylný k zachycování ruchů, 

protože není citlivý na elektromagnetické pole a má velmi nízký vlastní šum. Díky tomu 

má výsledný signál snímače velký dynamický rozsah. Není schopen přenést zvukovou 

barvu nástroje ani sustain. Je pouze závislý na oscilaci strun.   
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O další vývoj se postarala trojice Christopher R.Willcox, Bradley W.Curtis a Bruce L. 

Kennedy roku 1993. Jejich optický snímač funguje na podobném principu a dosahuje 

velmi podobných vlastností. Užitím infračervené LED diody dochází k osvícení struny, 

jejíž stín dopadá na dvojici fotodetektorů. Oscilací struny se mění úhel dopadu stínu a 

jeho velikost. Změny jsou zaznamenány fotodetektory, které generují elektrické kmity. 

Optické snímače ale ve světě hudby nenalezly velké uplatnění. Snad jen v oblasti 

basových kytar kvůli možnosti zachytit i ty nejhlubší složky zvuku. Frekvenční rozsah 

basového pásma není totiž prakticky omezen. Jejich elektronika vyžaduje napájení a 

průměrný akumulátor vydrží zhruba 16 hodin. Další nevýhodou je vysoká pořizovací 

cena. Tou nejdůležitější je však neschopnost zachytit barvu a celkovou věrnost zvuku 

nástroje. [2] 
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2. Návrh	
Výchozí návrh je ovlivněn konstrukčními vlastnostmi elektrické kytary, je tomu tak 

z několika důvodů. Prvním je dostupnost komponentů, dále pak již zmiňovaná hráčská 

přívětivost. Možnostmi zvukových aspektů by měl ale výsledný nástroj značně 

vybočovat z charakteristických prvků tohoto strunného nástroje. Záměrem je přiblížit se 

instrumentům blízkého východu a oblasti Asie. V tomto případě se jedná o turecký saz a 

japonské koto. Nástroj z nich bude do jisté míry konstrukčně vycházet. Zda-li se podaří 

docílit podobného exotického zvuku je až otázkou hotového nástroje. 

2.1	Konstrukce	

Základem nástroje je mohutné tělo z masivu dřeva. Ten lze prakticky rozložit na tři 

části. Krajní vycházejí z již zmíněného tureckého sazu v kombinaci s prvky elektrické 

kytary. Dají se rozdělit na drnkací a smyčcovou.  

Drnkací se nachází v horní části nástroje a je tvořena do těla zabudovaným krkem 

osazeným hmatníkem s pražci.  Má tři zdvojené struny a bude plnit funkci dronového 

nástroje (akordicky, monotónně hrající).  

Smyčcová část vychází ze stejného principu. Její krk je samotným spodním okrajem 

nástroje. Jeho radius umožní pohodlné užití smyčce a bezpražcová konstrukce tvorbu 

mikrotonality. Pro tuto část budou dostačující tři struny, protože tahy smyčcem na 

dvojitých strunách by generovaly nechtěné pazvuky. Je zamýšleno využívat tuto sekci i 

jako drnkací. 

Středem instrumentu je nápodoba kota. Celé tělo je navrženo tak, aby mělo radius. Mělo 

by tedy být možné využít k jejímu rozeznění smyčec. Tato část však nebude osazena 

hmatníkem. 

2.2 Zvolené metody snímání 
Při výběru vhodného mechanicko-elektrického převodníku je nejspíše prvotním 

parametrem charakteristika zvuku. Je totiž vstupním, proto stěžejním, prvkem řetězce 

signálu a má na jeho výslednou podobu největší vliv. Druhotným parametrem jsou 

samotné rozměry snímače. Avšak mohou zásadně ovlivnit vlastní konstrukci nástroje. 
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2.2.1 Elektromagnetické snímače 

Od počátku byly elektromagnetické snímače jasnou volbou. Jsou totiž nejrozšířenějším 

typem snímání strunných elektrofonů, což přináší jisté výhody. Hlavními faktory je 

jejich dostupnost a relativně nízká cena. Ale zásadním důvodem výběru byl charakter 

zvuku. Z téhož důvodu budou při realizaci nástroje použity humbuckery. V části 

připodobňujících koto klasický typ. V té napodobující saz jich však kvůli rozteči strun 

nelze využít, protože pólové nástavce by nebyly souměrně překryty. Pro optimální 

rozložení magnetického pole je nezbytné nahradit ty klasické snímače rail snímači. Je 

možné, že z důvodu nedostatku místa ve smyčcové sekci bude nutné použí tzv. 

minihumbuckery. 

2.2.2 Piezoelektrické snímače 

Piezoelektrických snímačů bude využito opět na základě získaného zvuku. Jak bylo 

řečeno v kapitole 1.10, jsou typické věrností zachyceného signálu. Dojde tak 

k ozvláštnění výsledného charakteru tónu. Tím se rozšíří použitelné spektrum nástroje a 

přiblíží se výchozím nástrojům. Je však nutné brát v potaz použití aktivní elektroniky a 

ekvalizéru z důvodu použitelnosti snímače. 

2.2.3 Optické snímače 

Optické snímače kvůli své nákladnosti a hlavně zvukovým parametrům nevyhovují 

představě výsledného nástroje. Proto nebudou použity. 

2.2.4 Poloha snímačů 

U elektromagnetických snímačů vychází poloha z frekvenční charakterstiky na obrázku 

1.1. Protože nástroj disponuje stejnou menzurou, můžeme vycházet z přepočtených 

hodnot. U krajních částí instrumentu budou kmity snímány co nejblíže kobylce. V 

centrální části využiji středové polohy. Kvůli snižující se menzuře posunu jeden ze 

snímačů kaskádovitě směrem ke konci strun.  

Ačkoli je z hlediska zpětné vazby výhodné umístit piezoelektrický snímač co nejblíže 

kobylce (popsáno v kapitole 1.10.1), k dosažení chtěného zvuku nástroje bude přímo 

součástí těla. Docílíme tak sejmutí signálu produkovaného celým instrumentem. 
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2.3 Vyhotovený návrh 

 

Obr. 2.1: Návrh nástroje 
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2.4 Schéma zapojení 

 

Obr. 2.2: Schéma zapojení snímačů nástroje. 

 

Díky svému zapojení může být nástroj snímán pro každou sekci separátně což 

značně rozšiřuje jeho zvukové možnosti. Hlavní výstup pak dovoluje připojit 

jednotlivé sekce v různých kombinacích. 
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2.5 Rozměry návrhu 

Obecné rozměry [mm] 

Délka  980 

Šířka 340 

Výška 44,8 

Vzdálenost snímače od kobylky 

Sekce drnkací 41,3 

Sekce smyčcová 41,3 

Sekce koto 1. Snímač 162 

Sekce koto 2. Snímač 98,43 

Délky menzur [mm] 

Sekce drnkací 648 

Sekce smyčcová 648 

Sekce koto (po jednotlivých strunách) 

1. 648 

2. 608 

3. 588 

4. 568 

5. 556 

6. 540 

7. 520 

8. 500 

9. 488 

10. 468 

11. 448 

12. 408 

Tab. 1.1: Rozměry návrhu 

Vzdálenosti snímačů od kobylky byly použity z [4], kvůli znalosti frekvenční 

charakteristiky. Jsou převzaty z kytary Fender Stratocaster. Stejně tak jako základní 

menzura. Rozměry sekce koto vyplývají z konstrukčního řešení. Z důvodu zvoleného 

snímání bylo nutné stanovit rozestup strun této sekce na 10 mm. Ladící kolíky mají ale 
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rozměr dvojnásobný. Aby rozteč strun na obou stranách korespondovala, bylo nutné 

místo uchycení zkosit pod úhlem 60 °.  

Obecné rozměry stručně vymezují velikost nástroje.  
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3. Realizace 
V této kapitole se budu zabývat realizací návrhu. Rozeberu změny před samotnou 

stavbou, její postup a následné chyby objevené v průběhu konstrukce i při testování 

nástroje.  

3.1	Změny	původního	návrhu		

3.1.1	Konstrukce	a	použitý	materiál	

Po odborné konzultaci jsem přistoupil ke změně materiálu z něhož je nástoj vyroben. 

Z důvodu rezonančních vlastností jsem namísto původně zamýšleného javorového 

dřeva pro konstrukci těla zvolil dřevo smrkové. A to je výhodné i vzhledem 

k nákladnosti materiálu. 

Jelikož bylo prvotně navržené tělo až moc široké, což znemožňovalo uchopení nástroje 

a pohodlnost vlastní hry, bylo za potřebí zúžit konstrukci těla. Tím došlo k nezbytnému 

snížení počtu ladících kolíků. Střední sekce tak disponuje pouze osmi strunami.  

Abych dosáhl co nejoptimálnější ergonomie, celkový tvar těla dostál několika změn. 

Především jsem upustil od zakřivení vrchní desky, které mělo usnadnit hru smyčcem. 

Což se ukázalo jako konstrukčně nerealizovatelné (viz. kapitola 3.3.1).  

Též došlo k úpravě finálního tvaru hlav nástroje k čemuž mě vedly estetické pohnutky. 

Ale také obava, že pnutím strun dojde k jejich ulomení. Proto jsem se při ztenčení 

materiálu odklonil od klasického postupu kdy dojde k odfrézovaní celé části. Upravil 

jsem pouze místa kde jsou uchyceny ladící mechaniky a zbytek dřeva zanechal. Díky 

tomu nebylo nutné použit grafitových výztuží, či výztuhy typu „truss rod“.  
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Obr. 3.1: Zpevnění krku v oblasti ladících mechanik 

3.1.2	Snímače	

Další výraznou korekcí bylo využití aktivních snímačů na místo pasivních. Motivem 

pro tento krok byly potenciální problémy s výstupem signálu při použití více pasivních 

snímačů. Tento krok se nepříznivě projevil na nákladech. 
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3.2	Postup	stavby	

3.2.1	Výroba	těla	

Prvním krokem bylo hrubé opracování smrkových fošen do formy tří separátních prken. 

Následným slepením těchto vznikl základ desky, ze které jsem přímočarou pilou vyřízl 

obrys nástroje. Pomocí horní frézky jsem pokračoval detailním tvarováním jednotlivých 

částí. Zejména hlav a krků nástroje. Ty bylo nutné upravit pro uchycení obou hmatníků. 

Následně jsem vytvořil žlábky pro snímače, kobylky, nulté pražce a otvor pro umístění 

elektroniky.  Dále jsem vyvrtal kotvící body struníků a otvory ladících mechanik. Na 

hotový korpus jsem přilepil hmatníky, které jsem předem opracoval do požadovaných 

tvarů. V případě drnkací sekce bylo nutné do hmatníku vyříznout drážky pro pozdější 

osazení pražci. Hmatník pro smyčcovou sekci byl ručně obroušen na houslový rádius 

(42mm).  

3.2.2	Kompletace	

Hotové tělo jsem dále osadil jednotlivými komponenty. V případě kobylek a nultých 

pražců bylo zapotřebí drobných úprav (broušením) jak pro samotné tělo, tak kvůli 

uchycení strun (tvorba drážek). Použil jsem struníky vlastní konstrukce z mosazného 

hranolu, které mají otvory se závitem umožňující pevnější uchycení do korpusu pomocí 

šroubů. Struny v nich drží za koncový kroužek díky dírám s různými průměry.  

Následovalo vybavení ladícími mechanikami a snímači. Finálním krokem kompletace 

bylo natažení strun. 

3.2.3	Elektronika	

Kabely snímačů jsou vyvedeny skrze tělo spodní částí nástroje. Pomocí vyfrézovaných 

drážek jsou vedeny do otvoru pro elektroniku. Zde jsou umístěny napájecí baterie, 

spínače, potenciometry a konektory. Zapojení snímačů je provedeno dle schématu 

z obrázku 2.2. 
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Obr. 3.2: Otvor pro elektroniku 

Také je zde umístěn zesilovač piezoelektrického snímače. Ten je též umístěn ve spodní 

části nástroje. 
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Obr. 3.3: Detail umístění piezoelektrického snímače 
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Obr. 3.4: Detail umístění aktivních snímačů 
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3.3 Technické	nedostatky		

3.3.1	Zjištěné	při	realizaci	

Prvním zjištěným nedostatkem při realizaci nástroje byla volba materiálu. Masiv ze 

smrkového dřeva je sice lehký a relativně snadno opracovatelný. Jeho vlákna však mají 

tendenci se lámát a třepit. I přes opatrnost při práci došlo k poškození povrchu. 

Frézovaním střední části nástroje v oblasti otvorů ladících mechanik došlo dokonce 

k naprasknutí materiálu. Zničené části bylo nutné opravit pomocí směsi lepidla a 

dřevěných pilin. 

 

Obr. 3.5: Prasklina materiálu 

Chybným vyměřením jsem uchytil struník smyčcové sekce mimo osu hmatníku. 

Z důvodu obav o nestabilitu materiálu v případě vrtání otvorů v těsné blízkosti jsem byl 

nucen zanechat struník na původním místě. Abych docílil, že struny povedou v linii 

krku, frézováním jsem prodloužil drážku pro usazení kobylky o centimetr níže. To však 

způsobuje zvětšení úhlu, pod kterým je struna vedena. Je možné, že tak v budoucnu 

z důvodu zvýšené námahy dojde k prasknutí struny, nebo dokonce vylomení kobylky. 
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Obr. 3.6: Struník 

Dalším problémem bylo osazení prvního hmatníku pražci. Bylo nutné vytvořit drážky o 

šířce 0.6 mm. Protože jsem neměl k dispozici jiný technologický postup, vyřízl jsem 

drážky ruční pilkou. To se projevilo jako značně nepřesné řešení zvláště v oblasti blíže 

kobylce, kde jsou rozestupy pražců velmi malé. 
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Obr. 3.7: Detail pražců 

Desky zakrývající otvor pro elektroniku měly být podle původního plánu zapuštěny 

v těle nástroje, to se ale ukázalo spatně proveditelné opět z důvodu křehkosti použitého 

materiálu. Proto z těla nástroje vystupují. 
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Obr. 3.8: Deska otvoru s elektronikou 

3.3.2	Zjištění	při	testování	

Po natažení strun na drnkací část nástroje se projevila další konstrukční chyba. 

V případě většiny nástrojů osazených hmatníkem s pražci bývá krk napojen na tělo pod 

mírným úhlem a pnutím strun dochází k jeho prohnutí („lukový“ efekt). To však 

v případě mého nástroje nebylo možné, protože je vyroben celý z jednoho masivu. 

Z tohoto důvodu při hře, zejména od dvanáctého pražce a výše, se vyskytuje větší 

množství parazitních zvuků a hluchých tónů. Možným řešením by bylo použít vyšší 

kobylku. To však zapříčiní zvýšení dohmatu a tím rozladění nástroje ve stejné oblasti. 

Jedná se ale o jedinou možnost jak se problému zbavit. Nepodařilo se jej však zcela 

odstranit. 

Užití vyšší kobylky bylo také nutné u smyčcové sekce. Struny se totiž dotýkaly 

rámečku snímače, což zabraňovalo jejich volném pohybu, tedy i tvorbě zvuku.  
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Obr. 3.9: Vzdálenost struny od rámečku snímače 

S problémem vysokého dohmatu jsem se potýkal u obou krajních sekcí, drnkací i 

smyčcové. Pro větší část hmatníku nástroje bylo řešení jednoduché. Stačilo zbrousit 

nulté pražce na úroveň, kdy již nedocházelo k rozladění. 
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Obr. 3.10: Nultý pražec před úpravou 
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Obr. 3.11: Nultý pražec po úpravě    

Ačkoli hra smyčcem na nástroj byla jedním z původních předpokladů, které měl nástroj 

splňovat, je obtížná. Smyčcová sekce ve spodní části nástroje měla být původně celá 

zaoblena pro vytvoření prostoru pro pohyby smyčce. To však nebylo technicky možné 

neboť hráč by tak při uchopení nástroje tlačil nohou na struny a tím znemožňoval hru. 
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Proto jsem se uchýlil k realizované variantě – rovné spodní hraně. Hru smyčcem mělo 

usnadnit použití hmatníku a kobylek s houslovým radiem 42 mm, což se projevilo jako 

nedostatečné.   

 

Obr. 3.12: Realizovaná spodní hrana 
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Obr. 3.13: Poloha smyčce při hře  

Po zapojení se projevilo, že piezoelektrický snímač negeneruje žádný signál. Nabízelo 

se několik možností, proč k tomu došlo. První z nich byla nefunkčnost snímače, či 

celého obvodu. Po vyjmutí z těla nástroje se ukázalo, že je však funkční. V tomto tedy 

problém nebyl. Vyzkoušel jsem několik dalších vhodných poloh. Tyto změny však 

situaci nijak nezlepšily. Ani umístěním přímo na struník jedné ze sekcí negeneroval 

snímač dostatečně silný a tedy použitelný signál. Shledal jsem proto, že volba tohoto 

typu snímače byla chybná. Jeho primárním určením je snímání zvuku akustické kytary, 

kde má být umístěn pod kobylkou. Překvapilo mě, že celomasivní nástroj není schopen 

rezonovat tak aby jeho zvuk byl zachycen. Ovšem jiný typ snímače nebyl dostupný, 

další alternativy byly pro výrobu příliš nákladné. Byl jsem tedy nucen od této metody 

snímání ustoupit, ačkoli z nástroje jsem komponenty nevyjmul pro účely demonstrace. 
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3.4	Rozměry	finálního	nástroje	
V důsledku změn před a při realizaci nástroje došlo i k úpravě rozměrů.  

Rozměry [mm] 

Délka  1090 

Šířka 467 

Výška 36 

Vzdálenost snímače od kobylky 

Sekce drnkací 41,3 

Sekce smyčcová 41,3 

Sekce koto 1. Snímač 162 

Sekce koto 2. Snímač 98,43 

Délky menzur [mm] 

Sekce drnkací 648 

Sekce smyčcová 638 

Sekce koto (po jednotlivých strunách) 

1. 635 

2. 625 

3. 615 

4. 605 

5. 582 

6. 573 

7. 566 

8. 557 

Šířky sekcí [mm] 

Sekce drnkací 40 

Sekce smyčcová 40 

Sekce koto 175 

Tab. 1.2: Rozměry finálního nástroje 
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3.5	Hotový	nástroj	
Takto vypadá již finální verze nástroje. 

 

Obr. 3.14: Pohled na přední část nástroje 
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Obr. 3.15: Pohled na zadní část nástroje 
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3.6	Použité	komponenty	
- snímače aktivní 

 - sekce drnkací – EMG 81 BK 

 - sekce koto – dvojice EMG 85 BK 

 - sekce smyčcová – EMG S BK 

- snímač piezo  

 - Alter- Element Active Systém EAS VTC 

- hardware  

 - ladící mechaniky - KRC J-05, 17 kusů 

 - kobylkový pražec - DGS-1, 6 kusů 

 - kryt potenciometru - DPK200 Volume BK, 4 kusy 

 - přepínač - páčkový spínač P-B073A, 3 kusy 

 - potenciometr - PC1621NBK025, 4 kusy 

 - konektor - 6,3 stereo T213J, 4 kusy 

 - pražcový drát - ST 2,8 SS 

 - struny - Wellton ELS-11 

 - struník - mosazné, vlastní výroby, 4 kusy 
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4.	Experimentálnost	
Základním předpokladem tohoto nástroje byla snaha o napodobení etnických nástrojů 

pomocí neobvyklých metod snímání za účelem vytvoření experimentálního zvuku. 

4.1	Ladění		
Ladění jednotlivých sekcí vychází z etnických nástrojů, kterým by se měly části nástroje 

podobat. Značnou měrou ovlivňuje výsledný charakter zvuku a tak napomáhá tomu, aby 

se i zvuk podobal nástrojům, ze kterých jsem vycházel. Experimentálnost spočívá 

v syntéze barvy nástrojů, původně z různých koutů světa. 

4.1.1	Drnací	sekce	

Drnkací sekce vycházející z tureckého sazu je naladěn D - D - A. Zdvojené struny jsou 

laděny do oktávy. Tato část tedy při drnknutí zahraje akord. Plní tedy funkci dronového 

nástroje jak bylo popsáno v kapitole 2.1. 

Naladit sekci není obtížné a tóny drží i při agresivnější hře. Za tyto vlastnosti zaplatila 

část již zmíněným výskytem parazitních zvuků a hluchých tónů (viz kapitola 3.3.2). 

4.1.2	Sekce	koto	

Prostřední sekce je naladěna D - G - A - Hes - D - Es - G - A. Její ladění je poměrně 

obtížné. Klasické koto využívá jak pnutí struny tak posuvných bloků. V případě mého 

nástroje jsem však využil pouze ladících mechanik, vhodné délky menzury a tloušťky 

strun. Touto úpravou a výběrem správné kombinace strun jsem docílil že nedošlo 

k jejich přílišnému pnutí či naopak prověšení a lze tuto sekci použít s ostatními 

simultánně.  

4.1.3	Smyčcová	sekce	

Nejnižší sekce je laděna stejně jako ta první. Postrádá ovšem zdvojené struny a také 

pražce. Proto není tak obtížné dosáhnout zamýšleného tónu a nevyskytují tak četné 

parazitními zvuky. Pro netrénovaného hráče může být složité utvořit ladící tón, avšak 

pro hráče se zkušenostmi s bezpražcovými nástroji by to neměl být problém.  

4.3	Podoba	s	původními	nástroji	
Docílit podobného zvuku s nástroji, ze kterých projekt vychází, se z části podařilo. 

Použitím aktivních snímačů dochází ke ztrátě organického charakteru. Vliv na to má i 

fakt že snímače jsou velice blízko strunám. 
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5.	Možnosti	nástroje	

5.1	Možnosti	hry	

Původně zamýšlenými prostředky k excitaci strun nástroje a tedy tvorby jeho zvuku byl 

smyk, trsátko či prst. Všechny tyto možnosti jsou proveditelné. V případě hry prsty či 

trsátkem jsem při testování nástroje neshledal žádný problém. Tvorba zvuku smyčcem 

je však technicky obtížná a komplikovaná z důvodů popsaných v kapitole, 3.3.2 a to 

zejména u hry v sedě. Možnost manipulace se smyčcem je omezena rozměrností 

nástroje. Vodorovná poloha (např. jako u havajské kytary) hru značně usnadňuje. 

5.1.1	Ergonomie	

Velkým omezením nástroje je jeho samotná velikost. I přes volbu lehkého materiálu je 

poměrně těžký, manipulace s ním obtížná. To se projeví při delší době hry. Zejména 

rychlé střídání jednotlivých sekcí vyžaduje jistý cvik. Stává se, že hráč při přechodu ze 

spodní smyčcové sekce na horní drnkací zavadí o tělo nástroje.  

Protože je hmatník drnkací části úzký 40 mm (nebylo žádoucí dělat ho širší, je na něm 

pouze šest strun a jeho rozšíření by zvětšilo rozměry nástroje), vytvořil jsem profil krku 

tlustší (38 mm) ve tvaru „D“. To umožňuje příjemné uchopení při hraní jednotlivých 

tónů i akordů. 

U smyčcové sekce jsem frézou odebral kus zadní části těla nástroje. Tam lze pohodlně 

zapřít palec a tím rukou lépe obejmout hmatník.  

Při hře v sedě nástroj spočívá v klíně hráče. Je poměrně dobře vyvážený. Nepřepadává 

tedy do stran což bývá u strunných nástrojů problém. Díky tvaru jeho těla, které lze 

nohama pevně uchopit, k tomu však nedochází.   

5.1.2	Kombinace	sekcí	

Velkou výhodou nástroje je možnost hrát na více sekcí najednou. Je tak možné ve velké 

rychlosti rozeznít akord v drnkací sekci a na prostřední vybrnkat doprovodnou melodii. 

Na část připodobňující koto lze velmi dobře vytvářet různé ruchy. Například tlakem na 

struny za nultým pražcem zahrát vibrato.  
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5.2	Možnosti	snímání	

Z důvodu nefunkčnosti piezoelektrického snímače (viz. kapitola 3.3.2) se zamýšlené 

metody snímání zvuku značně omezily. Tím došlo ke ztrátě možnosti zachytit věrný 

akustický zvuk celého nástroje.  

Aktivní snímače a jejich zapojení poskytují velkou variabilitu získání signálu. Každá 

sekce lze připojit zvlášť, nebo pomocí hlavního výstupu zkombinovat. Jednotlivé části 

je tak možné připojit najednou až k čtyřem aparátům či separátním vstupům 

záznamového zařízení (zvuková karta, A/D převodník). Což otvírá široké možnosti 

následné zvukové postprodukci.  
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Závěr 
V první části práce jsem probral teoretický základ od rozdělení nástrojů dle vzniku 

zvuku, přes fyzikální zákony potřebné k pochopení principu strunných elektrofonů a 

jejich částí. Postupně jsem směřoval ke konkrétnímu typu instrumentu a zaměřil se na 

jeho charakteristické vlastnosti. Tato postupná konkretizace tématu měla za účel shrnout 

vše podstatné pro následný návrh nástroje. 

V následující části jsem na základě získaných znalostí vytvořil návrh experimentálního 

elektrofonu. Ten však nebyl konečným. Během konstrukce jsem tento koncept dále 

rozpracoval a upravil tak, aby byl rozumně realizovatelný a použitelný v praxi. I když 

jsem během vývoje narazil na mnoho problémů, na většinu z nich jsem našel optimální 

řešení. I to se projevilo na výsledné ceně okolo deseti tisíc korun. 

Spojením několika známých principů převzatých z etnických nástrojů, pocházejících 

z různého kulturního prostředí, jsem vytvořil nový experimentální hudební nástroj, 

kterým je možné tvořit nevšední a zajímavé zvukové mixtury.  
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