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Recenze

ŘŘÍÍKKÁÁMM plnohodnotnou kytaru, ale nástroj je to 
po všech stránkách specifický. Vzhledem mi trochu
připomíná takové to tvarové pojetí nástrojů od 
Danelectra, ovšem v případě Traveleru je všechno
podřízeno prioritě funkčnosti. Hlava nástroje není
přítomna, stejně jako například u nástrojů, které 
vymyslel osvícený nábytkářský inovátor Ned Stein-
berger (my známe spíše licenční Hohner G3T).
Místo hlavice je za nultým pražcem umístěno ma-
sivní kovové sedlo pro uchycení strun, v jehož stře-
du je umístěna matice výztuhy krku (nástrčný klíč 
je samozřejmě přiložen).

Krk je klasický, tedy poněkud silnějšího C-profilu
(žádný superrychlý supertenký tvar se ostatně 
očekávat nedá) a hlavně - od paty po hlavici 
neměnné tloušťky. Na to je potřeba si chvíli zvykat.
Přechod krk – tělo je téměř neznatelný, takže
pohodlně dostanete prsty do nejvyšších 
poloh. Hmatník je z palisandru 
a je osazen perlovitovými značkami.

O kytarovém těle se v tom klasickém
pojetí moc hovořit nedá, jde jen 
o dvě malá křídla nalepená
k trámci krku. Krk je průchozí,
což je logické, a je vyroben
z jednoho kusu východoameric-
kého tvrdého javoru. Je „full-scale“, 

má 22 medium pražců a standardní rozteč polí, žád-
né zmenšování. Celý nástroj působí jako (a v reálu
také opravdu je) velmi pevný a kompaktní.

To, co je na Speedsteru plnohodnotné, 
je hlavně hardware, který je v chromova-
ném provedení. V podstatě tu není nic oši-
zeného a všechno je jako na „normální“
kytaře – kromě hmoty těla. Kobylka je
nastavitelná výškově i směrově na do-
ladění oktáv, struny přecházejí přes
profilované válečky, které jsou osa-
zeny na závitové tyčince. To zna-
mená, že poloha struny se může
nastavit i v příčném směru, což
vidím jako velkou výhodu pro
přesné napasování ve vzta-
hu k okraji krku a jednotli-
vým roztečím. Myslím, že
takhle nějak to chtěli naši
technici v Hořovicích
udělat na Diamant-
ce… Struny dále
procházejí přes
takové veliké 

disky s drážkou dozadu a na
zadní straně těla jdou přes tlu-
micí Velcro pásek do ladicích

kolíků. Ladicí mechanika je umís-
těna ve výřezech v těle, je celkem

pohodlně přístupná, akorát poměr
závitu je 1:14, takže ladění je poně-

kud „rychlejší“.  Stejně dobře (tedy
poměrně dobře) je přístupné uchycení

strun, i když je tu samozřejmě o dost
méně místa. Mechanicky se mi tohle 

řešení moc líbí a má to vtip!

U kobylky je našikmo uložený pasivní dual
rail snímač. Jde o humbucker, dle výrobce je

„hot“, a je pravděpodobně (jako celý nástroj)
vyroben také v Číně. Nemá žádné bližší ozna-

čení, což nám až tak nevadí, a hlavně je nasta-
vitelný na požadovanou výšku pod struny. Zrovna

v případě struny „e” se hodilo to, že kameny ko-
bylky jsou směrově nastavitelné, protože éčko bylo 
už nad klesajícím profilem kolejnic magnetu a mě-
lo výrazně slabší signál než struna „h”. Stačilo pak
strochu srovnat rozestupy, zvednout snímač a bylo
vše v pořádku. To srovnání rozestupů samozřejmě
probíhalo v „mikrometrech“, neboť kobylka je pev-
ně natvarovaná do obloučku sledujícího profil 

krku, takže je potřeba ctít i výškové poměry,
aby se vám při přechodech mezi struna-

mi nezasekávalo trsátko nebo se struna 
nechtíc nepřeskočila.

Výstup ze snímače pak jde přes ovladače volu-
me a tónové clony do jacku, umístěného vedle
knobů nakolmo. Pokud máte dlouhatánského 
jacka, bude vám krásně trčet z nástroje nahoru 
a působit efektně.

Speedster sestává celkem ze dvou dílů, ten druhý
díl je profilovaná opora pro loket. Má dva otvory,
nasadí se jedním otvorem na pevný čep vzadu na
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těch diskusí o dřevech a tvarech těla kytar… ale nebudu pod-
něcovat žádné kacířské myšlenky, to zase ne. Faktem je, že
hraje dost dobře i na to, aby jste Speedster použili i na „plno-
hodnotné“ hraní, neboť prostě má svůj zvuk a je to zvuk nor-
málně použitelný. Možná jen budete prvních pár okamžiků
za exoty a hlavně „vintage“ zvukaři vás asi napoprvé vyže-
nou. Ale v takovém Cavern Clubu máte se Speedsterem jed-
nu velkou výhodu – máte pro sebe mnohem víc místa než
kolega basák s Fenderem. A na malých pódiích a klubech 
je takováto kytara výhra. Ostatně, zkuste si to sami.

√√

těle a do druhého otvoru se zašroubuje upev-
ňovací šroub s hlavicí jako stvořenou pro otvor
popruhu k zavěšení. Výhoda je, že šroub 
se dá poměrně dobře utáhnout i rukou, 
není potřeba další nářadí a vše drží.

Teprve s loketní oporou má Speedster ten
správný tvar… ale špatně se odkládá, musí 
se dát do stojanu anebo zavěsit na zeď 
– ostatně pro tento účel je na konci krku 
velmi pevné kožené poutko s webovou 
adresou a nápisem „Made in Canada“.

„„KKUURRŇŇAA,,  OONNOO TTOO HHRRAAJJEE!!””
Ano, hraje. Na tuhle kytaru se hraje stejně 
jako na kytaru normální. Jenom jsem měl prv-
ních pár dní divný pocit, že tu něco chybí (jis-
tě, pár kilogramů váhy). Nástroj je neskutečně
lehký, jakákoliv manipulace s ním je snadná.

Dalo by se čekat, že Speedster bude bez susta-
inu – nemá skoro žádné tělo ani hlavici, ovšem
průchozí krk tento handicap částečně srovnává.
Přesto je čistý zvuk poměrně perkusivní a má
znatelný podtón podobný jako u piezo snímání,
což se mi velice líbilo a hlavně pro nakreslené
crunchové zvuky je to perfektní vlastnost. 

Tento
efekt je pa-
trný hlavně na
basových strunách.
Snímač má dostatečný
výstup i pro ostřejší zkres-
lení a v podstatě všechny
rockové zvuky, které známe
z kobylkových humbuckerů,
tahle kytara umí. Pro mě je tato sku-
tečnost jako bonus, neboť hlavní účel
nástroje Speedster je vytvoření kytarové-
ho signálu (třeba pro nahrávání večer
na hotelu nebo koleji) a poskytnutí 
plnohodnotného hmatníku pro cvičení.
Takže závěr – výborný nástroj pro ce-
stování, přenášení, cvičení a pro všech-
ny, kdo cestují, lítají po služebkách 
a turnusech, nebo i jako záložní nástroj.
Tahal jsem ji týden po služebkách 
a – paráda. Není nad to, když si může-
te jít každý večer za každého počasí
zaběhat – prsty po hmatníku. Hned se
vám zlepší kondička. Hmotnost, rozměry
– jasné plus. Hardware – funkční a spo-
lehlivý. A hraje dostatečně uspokojivě,
až si kladu otázku nad nutností všech


