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Motivací pro sepsání tohoto článku pro mě byly jak zkušenosti se studenty,
kteří se snaží zlepšit, zpřehlednit a zpřístupnit svoji sólovou hru, tak moje

vlastní úsilí o totéž. Jelikož jako muzikanti a instrumentalisté máme při
soustavné práci na technice, rytmu, znalostech harmonie a spoustě

dalších věcí tendenci zabřednout v detailech, může pro nás být obtížné
vidět se zdravým odstupem tak komplexní věc, jakou je vlastní styl hraní.  

ZZáákkllaaddyy  ssoolliiddnníí  
((nneejjeenn)) ssóólloovvéé  hhrryy                    
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VV  hheerrnníí  pprraaxxii  ččaassttoo  mmůůžžeemmee  
nnaarraazziitt  nnaa  pprroobblléémm,,  kkddyy  nněěccoo
pprroossttěě  „„nneezznníí  ddoobbřřee““  ii  ppřřeessttoo,,  
žžee  jjee  ttoo  tteecchhnniicckkyy  pprreecciizznníí,,  nneebboo
bbyy  ttoo  tteeoorreettiicckkyy  „„mměělloo  ffuunnggoo--
vvaatt““..  TTaakkoovvýýttoo  mmoommeenntt  oobbvvyykkllee
bbýývváá  ppřřííččiinnoouu  ffrruussttrraaccee..  SStteejjnněě
jjaakkoo  kkyyttaarriissttaa,,  kktteerrýý  jjee  nnaa  zzaaččáátt--
kkuu  ssvvééhhoo  hhuuddeebbnnííhhoo  vvýývvoojjee  zzee
vvššeecchh  ssttrraann  bboommbbaarrddoovváánn  kkvvaann--
tteemm  iinnffoorrmmaaccíí,,  mmůůžžee  zzttrraattiitt  nnee--
bboo  mmiinnoouutt  ttyy  oopprraavvdduu  ddůůlleežžiittéé
ppiillíířřee  ttoohhoo,,  ccoo  ttvvoořříí  ssoolliiddnníí  hhrruu,,
mmůůžžeemmee  ii  mmyy,,  ppoohhllcceennii  pprrooccee--
sseemm  ddaallššííhhoo  ssttuuddiiaa,,  ppřřeehhllééddnnoouutt
ttoo  ssaamméé..  PPrroottoo  ssii  ppřřii  aannaallýýzzee
mmééhhoo  hhrraanníí  ((aa  ttaakkéé  hhrraanníí  mmýýcchh
ssttuuddeennttůů))  vvěěttššiinnoouu  ii  nneevvěěddoommkkyy
vv  dduucchhuu  pprroojjdduu  tteennttoo  kkrrááttkkýý
„„cchheecckklliisstt““  pprrvvkkůů,,  kktteerréé  ppoovvaažžuujjii
zzaa  nnaapprroossttoo  ssttěěžžeejjnníí  pprroo  ccookkoolliivv,,
ccoo  mmáá  zznníítt  „„ddoobbřřee““..  JJddee  oo::  
vviibbrrááttoo,,  ttóónn//zzvvuukk,,  oorriieennttaaccii,,  
lliicckkyy  aa  ffrráázzoovváánníí//rryyttmmiikkuu......

VVššeecchhnnyy  ttyyttoo  ppoojjmmyy  ssee  ppookkuussíímm
ddeeffiinnoovvaatt,,  vvííccee  rroozzvviinnoouutt  aa  vvyyssvvěětt--
lliitt  jjeejjiicchh  vvzzttaahh  kkee  kkoonnkkrrééttnníímm  ppřříí--
kkllaaddůůmm  ppřřii  hhrraanníí  aa  iimmpprroovviizzaaccii..
VVěěttššiinnoouu  kk  nniimm  bbuudduu  ppřřiissttuuppoovvaatt
zz  ppoohhlleedduu  rroocckkoovvééhhoo  ččii  bblluueessoovvéé--
hhoo  hhrraanníí,,  nneebboo  jjeeššttěě  llééppee::  vv  kkoonn--
tteexxttuu  hhrrááččůů  zzvvyykkllýýcchh  nnaa  pprrááccii  
ss  eesstteettiikkoouu  zzkkrreesslleennééhhoo  zzvvuukkuu..

VViibbrrááttoo
VViibbrrááttoo  jjee  uu  zzaaččíínnaajjííccíícchh  hhrrááččůů
nnaapprroossttoo  bběěžžnněě  ooppoommííjjeennoo..  JJeellii--
kkoožž  ssee  jjeeddnnáá  oo  nněěccoo,,  oo  ččeemm  bběěžž--
nnýý  hhuuddeebbnníí  ppoosslluucchhaačč  rroozzhhooddnněě
nneeppřřeemmýýššllíí  aa  ccoo  ii  ssppoouussttaa  kkoollee--
ggůů  iinnssttrruummeennttaalliissttůů  hhrraajjííccíícchh  nnaa
jjiinnéé  nnáássttrroojjee  ((bbiiccíí,,  hhaarrffyy,,  ttrriiaannggll,,
aattdd..))  nneemmuussíí  řřeeššiitt,,  jjee  ppooddcceeňňoovváá--
nníí  jjeehhoo  vvýýzznnaammuu  zzcceellaa  ppoocchhooppii--
tteellnnéé..  II  ppřřeessttoo  ssee  jjeeddnnáá  oo  vvěěcc,,
jjeejjíížž  nneezzvvllááddnnuuttíí  vveeddee  ii  uu  kkyyttaarriiss--
ttůů,,  kktteeřříí  vvěěnnoovvaallii  ttiissííccee  hhooddiinn
ccvviiččeenníí  tteecchhnniikkyy,,  kk  ttoommuu,,  žžee  
ppřřii  ssaammoottnnéé  iimmpprroovviizzaaccii  zznníí  
jjaakkoo  nnaapprroossttíí  zzaaččáátteeččnnííccii..  PPookkuudd
bbyycchh  mměěll  ddeeffiinnoovvaatt  tteerrmmíínn  „„ppoo--
kkrrooččiillýý  kkyyttaarriissttaa““,,  aassii  bbyycchh  zzaaččaall
pprráávvěě  uu  hhrrááččůů,,  kktteeřříí  ssee  zzaaččíínnaajjíí
vvěěddoomměě  vvěěnnoovvaatt  vviibbrrááttuu..  

VVee  cchhvvííllii,,  kkddyy  uužž  ssee  nneejjeeddnnáá  jjeenn
oo  iinnssttiinnkkttiivvnníí  ttiikk  vv  rruuccee  ooppeerruujjííccíí
nnaa  hhmmaattnnííkkuu,,  aallee  oo  vvýýrraazzoovvýý
pprroossttřřeeddeekk,,  jjeemmuužž  bbyyllaa  vvěěnnoovváá--
nnaa  nněějjaakkáá  ppoozzoorrnnoosstt,,  mmuussíí  mmíítt
ddaannýý  kkyyttaarriissttaa  jjiižž  rreellaattiivvnněě  hhoodd--
nněě  vvyyvviinnuuttéé  vvnníímmáánníí  eesstteettiikkyy
ssvvééhhoo  nnáássttrroojjee..

VViibbrrááttoo  ssee  ddáá  lleehhccee  ooppoommeennoouutt
ppřřii  hhrraanníí  tteecchhnniicckkyy  aa  hhaarrmmoonniicc--
kkyy  nnáárrooččnněějjššíícchh  ppaassáážžíí,,  jjeejjiicchhžž
ssaammoottnnéé  pprroovveeddeenníí  vvyyžžaadduujjee
vveellkkoouu  ddáávvkkuu  ssoouussttřřeedděěnníí..  
PPrroottoo  bbyycchh  pprráávvěě  vv  ttěěcchhttoo  
ppřřííppaaddeecchh  ppřřii  ccvviiččeenníí  ii  ssaammoott--
nnéémm  hhrraanníí  vvžžddyy  aauuttoommaattiicckkyy
ssmměěřřoovvaall  ččáásstt  ppoozzoorrnnoossttii  pprráávvěě
nnaa  nněějj  aa  nnaa  ttoo,,  jjaakkýýmm  zzppůůssoobbeemm
jjeejj  zzaařřaaddiitt  ddoo  ddaannéé  ffrráázzee  ttaakk,,  
aabbyy  zznněěllaa  ccoo  nneejjllééppee..

ZZaa  ddvvaa  hhllaavvnníí  ppaarraammeettrryy  vviibbrrááttaa
mmůůžžeemmee  oozznnaaččiitt  jjeehhoo  ššíířřkkuu  
aa  rryycchhlloosstt..  ŠŠíířřkkoouu  rroozzuummíímmee  ttoo,,
ddoo    jjaakkéé  mmíírryy  ddaannýý  ttóónn  vvyycchhyylluu--
jjeemmee;;  rryycchhlloossttíí  ppaakk  ttoo,,  vv  jjaakkýýcchh
iinntteerrvvaalleecchh  ssee  ttoommuu  ttaakk  dděějjee..
PPrroo  rrůůzznnéé  ssiittuuaaccee  aa  ssttyyllyy  hhrraanníí
bbuuddoouu  vvhhooddnnéé  rrůůzznnéé  kkoommbbiinnaa--
ccee  iinntteennzziittyy  ttěěcchhttoo  ddvvoouu  pprrvvkkůů..
NNaappřřííkkllaadd  vviibbrrááttoo  BB..  BB..  KKiinnggaa  
jjee  vveellmmii  rryycchhlléé,,  aallee  úúzzkkéé..  VViibbrrááttoo
ZZaakkkkaa  WWyyllddeeaa  jjee  vveellmmii  rryycchhlléé  
aa  ššiirrookkéé..  SStteevviiee  RRaayy  VVaauugghhaann  ssee
zzaassee  vvěěttššiinnoouu  uucchhyylluujjee  kk  ppoommaa--
lleejjššíímmuu,,  ššiirrookkéémmuu  vviibbrrááttuu  aattdd......

PPřř ííssttuuppyy  kk  ššíířřccee  vviibbrrááttaa  ssee  
mmoohhoouu  uu  rrůůzznnýýcchh  kkyyttaarriissttůů  lliiššiitt..
MMeettaalloovvíí  kkyyttaarriissttéé  vv  ssoouuččaassnnoossttii

ččaassttoo  pprreeffeerruujjíí  vvííccee  ddiisscciipplliinnoovvaa--
nnéé,,  ššiirrššíí  vviibbrrááttoo  --  nněěccoo,,  oo  ččeemm  
rreeffeerruujjíí  jjaakkoo  oo  „„ttoonnee--wwiiddee  vviibbrraa--
ttoo““  ((nneebboollii  ttóónn  ššiirrookkéé  vviibbrrááttoo))..
JJeeddnnáá  ssee  oo  iinnttoonnaaččnněě  vveellmmii  pprree--
cciizznníí  ppoohhyybbyy,,  kkddyy  ssee  ššíířřkkaa  vvyycchhýý--
lleenníí  vvžžddyy  ppřřiibblliižžuujjee  cceelléémmuu  ttóónnuu
aa  ppoottéé  zzppěětt..  DDůůvvoodd  pprroo  vvyyvviinnuuttíí
ttééttoo  tteecchhnniikkyy  jjee  ppřřeevváážžnněě  tteenn,,  
žžee  ppřřii  zzvvuukkoovvéé  iinntteennzziittěě  mmeettaalloo--
vvýýcchh  nnaahhrráávveekk  ppoommááhháá  „„ttoonnee--
wwiiddee  vviibbrrááttoo““  ssóólloovvéé  kkyyttaařřee
ssnnaaddnněějjii  pprroonniikknnoouutt  mmiixxeemm,,  
nneebboo  jjeeššttěě  llééppee  řřeeččeennoo::  
ppoommááhháá  vvííccee  ssee  ooddlliiššiitt  
oodd  ppooddkkllaadduu//zzbbyyttkkuu  kkaappeellyy..  

MMooddeerrnníí  bblluueessoovvíí  kkyyttaarriissttéé  
ssee  nnaa  ddrruuhhoouu  ssttrraannuu  zzaassee  ččaassttoo
uucchhyylluujjíí  kk  vvýýbběěrruu  zz  vvěěttššíí  ppaalleettyy
rrůůzznnýýcchh  ššíířřeekk..  PPrroottoožžee  vv  ssoouuččaass--
nnoossttii  hhrrááččii  jjaakkoo  JJooee  BBoonnaammaassssaa
nneebboo  SSiimmoonn  MMccBBrriiddee  ppoouužžíívvaajjíí
rrůůzznněě  iinntteennzziivvnníí  zzvvuukkyy  oodd  ttrraaddiičč--
nníícchh  ssoottvvaa  nnaakkrreesslleennýýcchh  aažž  ppoo
vveellmmii  mmooddeerrnníí,,  kkoommpprriimmoovvaannéé,,  
ss  ddlloouuhhýýmm  ssuussttaaiinneemm,,  jjeejjiicchh  pprráá--
ccee  ss  vviibbrráátteemm  mmuussíí  ttuuttoo  sskkuutteečč--
nnoosstt  rreefflleekkttoovvaatt..  IInnssppiirraaccii  oovvššeemm
nneemmuussíímmee  ččeerrppaatt  ppoouuzzee  uu  kkyyttaa--
rriissttůů..  ZZppůůssoobb,,  kktteerrýýmm  ppřřiissttuuppuujjíí
kk  vviibbrrááttuu  hhoouusslliissttéé,,  ssaaxxooffoonniissttéé,,
zzppěěvvááccii  nneebboo  ttrruummppeettiissttéé  bbuuddee
sstteejjnněě  ttaakk  ooddlliiššnnýý  oodd  ttoohhoo  
nnaaššeehhoo,,  jjaakkoo  ppooddnněěttnnýý..  TTaaddyy  
nnaarraazzíímmee  nnaa  ttoo,,  žžee  nnaa  eelleekkttrriicckkéé
kkyyttaařřee  jjssmmee  sscchhooppnníí  ttóónn  ppřřii  vviibb--
rrááttuu  jjeenn  zzvvyyššoovvaatt  aa  nniikkoolliivv  ssnniižžoo--
vvaatt,,  ddííkkyy  ččeemmuužž  mmůůžžee  bbýýtt  ssnnaahhaa
ppřřiibbllíížžiitt  ssee  ppeerrffeekkttnníímmuu  hhoouusslloo--
vvéémmuu  vviibbrrááttuu  ddoocceellaa  vvýýzzvvaa..  
PPrroottoo  lliiddéé  ppoouužžíívvaajjíí  ccyykklliicckkéé  
vviibbrrááttoo  ((vviizz..  SStteevvee  VVaaii)),,  
nneebboo  vviibbrraappáákkuu  ((vviizz..  vv  ttoommttoo
kkoonntteexxttuu  SShhaawwnn  LLaannee))..

NNeejjddůůlleežžiittěějjššíí  jjee  oovvššeemm  pprroolloommiitt
ssttiiggmmaa  ddoopprroovváázzeejjííccíí  ccvviiččeenníí  
vviibbrrááttaa..  SSppoouussttaa  lliiddíí  jjee  ppřřeessvvěědd--
ččeennaa  oo  ttoomm,,  žžee  vviibbrrááttoo  ccvviiččiitt
nneellzzee  aa  žžee  ssee  jjeeddnnáá  oo  zzáálleežžiittoosstt,,
kktteerráá  ssee  ssaammaa  vvyycciizzeelluujjee  
zzaa  ddoobbuu  nněěkkoolliikkaa  lleett..  OOpprraavvdduu
ttoommuu  ttaakk  nneenníí,,  vviibbrrááttoo  ssee  mmuussíí
ccvviiččiitt  jjaakkoo  ccookkoolliivv  jjiinnééhhoo..  
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JJeehhoo  zzaanneeddbbáánníí  vveeddee  kk  ttoommuu,,
žžee  ttoottiižž  ccookkoolliivv,,  ccoo  nnaa  ssvvůůjj  
nnáássttrroojj  zzaahhrraajjeettee,,  bbuuddee  zznníítt  
hhůůřř  bbeezz  oohhlleedduu  nnaa  ččaass  ssttrráávveennýý
ssttuuddiieemm  tteecchhnniikkyy..

TTóónn//zzvvuukk  
((zz  aanngglliicckkééhhoo  TToonnee//SSoouunndd))
VVžžddyy,,  kkddyyžž  nnaarraazzíímm  nnaa  ttyyttoo  ddvvaa
ppoojjmmyy,,  sseettkkáávváámm  ssee  zzáárroovveeňň  
ss  ffaakktteemm,,  žžee  rroozzddííll  mmeezzii  nniimmii  
aa  jjeejjiicchh  vvllaassttnníí  ddeeffiinniiccee  nneejjssoouu
vvůůbbeecc  jjaassnnéé..  JJeejjiicchh  nnaahhooddiillýýmm
ppoouužžíívváánníímm  aa  zzaamměěňňoovváánníímm  
ssee  mmoohhoouu  ssnnaaddnnoo  ssttáátt  nněěččíímm,,
ccoo  nnáámm  ppřřii  ssttuuddiiuu  ppřř íílliišš  nnááppoo--
mmooccnnéé  nneebbuuddee..  PPookkuudd  ssii  jjee
oovvššeemm  rroozzeebbeerreemmee  aa  uudděělláámmee
ssii  vv  nniicchh  jjaassnnoo,,  vv  mmnnoohhéémm  
ssii  uulleehhččíímmee..

JJáá  oossoobbnněě  cchhááppuu  vvýýrraazz  „„zzvvuukk““
jjaakkoo  zzáálleežžiittoosstt  vvyycchháázzeejjííccíí  ččiissttěě  
zz  kkyyttaarryy,,  zz  aappaarrááttuu  aa  jjeejjiicchh  nnaa--
ssttaavveenníí..  „„TTóónn““  ppoottéé  ppooppiissuujjee
kkoommbbiinnaaccii  zzvvuukkuu  aa  ssttyylluu,,  kktteerrýýmm
kkyyttaarriissttaa  hhrraajjee..  JJiinnýýmmii  sslloovvyy::
„„zzvvuukk““  pprroo  mměě  zznnaammeennáá  ttoo,,  
ccoo  vvyycchháázzíí  zz  vvyybbaavveenníí  aa  „„ttóónn““
ttoo,,  ccoo  vvyycchháázzíí  zz  rruukkoouu..  TTóónn  ttíímm
ppááddeemm  zzaahhrrnnuujjee  vvěěccii,,  jjaakkoo  jjssoouu
úúhheell  ttrrssááttkkaa  ppřřii  kkoonnttaakkttuu  ssee  ssttrruu--
nnoouu,,  vviibbrrááttoo,,  ssííllaa  úúddeerruu,,  ppoouužžíívváá--
nníí  sslliiddůů  ((gglliissssůů))  aattdd..  RRaaddiikkáállnněě
ooddlliiššnnýý  ttóónn  ddoossttaanneemmee,,  ppookkuudd
zzaahhrraajjeemmee  tteenn  ssaammýý  ppaarrtt  ss  ttíímm

ssaammýýmm  zzvvuukkeemm  ((nnaassttaavveenníímm
aappaarrááttuu  aa  kkyyttaarryy))  pprrssttyy  nneebboo  
rrssááttkkeemm..  SS  ttrrssááttkkeemm  hhrraajjííccíímm
hhnneedd  uu  kkoobbyyllkkyy  nneebboo  nnaadd  kkrrkkoo--
vvýýmm  ssnníímmaaččeemm,,  ss  vviibbrráátteemm  nnee--
bboo  bbeezz,,  ssee  ssiillnněějjššíímmii  aa  ssllaabbššíímmii
úúddeerryy  aa  ttaakk  ddáállee..  „„TTóónn““  aa  „„zzvvuukk““
ssee  ttíímm  ppááddeemm  nneeuussttáállee  vvzzáájjeemm--
nněě  oovvlliivvňňuujjíí  aa  jjssoouu  nnaa  sseebbee  vveellmmii
úúzzccee  vváázzáánnyy..  PPookkuudd  bbuuddeemmee  mmíítt
zzkkrreesslleenníí  nnaa  aappaarrááttuu  nnaappllnnoo  
aa  ssnníížžíímmee  jjeejj  nnaa  ppoolloovviinnuu,,  mmuussíí--
mmee  uupprraavviitt  zzppůůssoobb,,  kktteerrýýmm  hhrraa--
jjeemmee,,  jjeelliikkoožž  ssee  nnáámm  zzmměěnniill
zzvvuukk..  TTíímm  ppááddeemm  ttóónn  ((tteeddyy  
zzppůůssoobb  úúddeerruu,,  ttlluummeenníí  aappoodd..))
bbuuddee  ttuuttoo  zzmměěnnuu  rreefflleekkttoovvaatt..
PPrroottoo  vvěěttaa  „„ZZaakkkk  WWyyllddee  mmáá  
ppeerrffeekkttnníí  ttóónn““  pprroo  mměě  nneezznnaammee--
nnáá,,  žžee  ssii  ZZaakkkk  uummíí  ddoobbřřee  
nnaakkrroouuttiitt  kknnooffllííkkyy  nnaa  MMaarrsshhaalllluu,,
aallee  žžee  zzppůůssoobb  jjeehhoo  hhrraanníí  ddoobbřřee
rreefflleekkttuujjee  zzvvuukk,,  kktteerrýý  ppoouužžíívváá..

DDůůvvoodd  pprroo  ttuuttoo  tteeoorreettiicckkoouu  
zzaajjíížžďďkkuu  jjee  ppooddllee  mmééhhoo  mmíínněěnníí
tteenn,,  žžee  ttaakkoovvááttoo  iinntteerrpprreettaaccee
ttěěcchhttoo  ddvvoouu  tteerrmmíínnůů  nnáámm  zzppřřee--
hhlleeddnníí  ppřřeeddssttaavvuu  oo  ttoomm,,  nnaa  ččeemm
pprraaccoovvaatt..  PPookkuudd  kkyyttaarriissttaa  uummíí
kkrráássnněě  pprraaccoovvaatt  ss  eesstteettiikkoouu  vveell--
mmii  zzkkrreesslleennééhhoo  zzvvuukkuu  vv  rroocckkoo--
vvéémm  aa  mmeettaalloovvéémm  kkoonntteexxttuu  
aa  mmáá  ppaarrááddnníí  „„ttóónn““  ((sskkvvěělléé  
ttlluummeenníí,,  ppeerrffeekkttnníí  ššiirrookkéé  vviibbrrááttoo,,
ddoobbrréé  lleeggaattoo  aattdd..))  aa  nnaajjeeddnnoouu
mmuussíí  ooddeehhrráátt  ccoouunnttrryy  sskkllaaddbbuu
nnaa  TTeelleeccaasstteerr  aa  ččiissttýý  zzvvuukk  aa  nnee--
ppřřiizzppůůssoobbíí  ssvvůůjj  ssttyyll  hhrryy  nnoovvéémmuu
„„zzvvuukkuu““,,  mmůůžžee  nnaassttaatt  pprroobblléémm..
RRáádd  bbyycchh  ttíímmttoo  ttaakkéé  vvyyvvrrááttiill
ččaassttoo  zzmmiiňňoovvaannéé  ttvvrrzzeenníí,,  
žžee  kkaažžddýý  bbyy  mměěll  ccvviiččiitt  tteecchhnniikkuu
nnaa  mmáálloo  zzkkrreesslleennýý  nneebboo  ččiissttýý
zzvvuukk..  TToottoo  jjee  mmýýttuuss,,  kktteerrýý  
jjee  ppooddllee  mměě  ppoottřřeebbaa  ppřřeekkoonnaatt..
PPookkuudd  cchhccii  hhrráátt  rryycchhllýý  
aalltteerrnnaattee  ppiicckkiinngg  aa  hhyybbrriidd  
ppiicckkiinngg  vv  ccoouunnttrryy,,  mmuussíímm  ccvviiččiitt

nnaa  zzvvuukk,,  kktteerrýý  ooddppoovvííddáá  rreeáállnnéé
ssiittuuaaccii  ppřřii  hhrraanníí..  SStteejjnněě  ttaakk,,  
ppookkuudd  cchhccii  hhrráátt  sswweeeepp  ppiicckkiinngg
vv  mmeettaalluu,,  ttaakk  ppoottřřeebbuujjii  vvěědděětt,,
jjaakk  ssee  ttaahhllee  tteecchhnniikkaa  cchhoovváá  ppřřii
hhrraanníí  nnaa  zzvvuukk,,  kktteerrýý  ppoouužžiijjii  nnaa
kkoonncceerrttěě..  PPookkuudd  bbuudduu  ccvviiččiitt
sswweeeepp  ppiicckkiinngg  nnaa  ččiissttýý  zzvvuukk,,  
nnaauuččíímm  ssee  hhrráátt  sswweeeepp  ppiicckkiinngg
nnaa  ččiissttýý  zzvvuukk,,  ccoožž  jjee  mmii  vv  mmeettaa--
lloovvéé  kkaappeellee  úúppllnněě  kk  nniiččeemmuu..  VVeell--
kkýýmm  zzaassttáánncceemm  ttééttoo  ffiilloossooffiiee  jjee
nnaappřřííkkllaadd  uuččiitteell  MMaarrttiinn  GGoouullddiinngg..
((hhttttpp::////wwwwww..mmaarrttiinnggoouullddiinngg..ccoomm))

TToottoo  oovvššeemm  nneezznnaammeennáá,,  
žžee  ccvviiččeenníí  jjeeddnnéé  aa  ttéé  ssaamméé  
tteecchhnniikkyy  nnaa  nněěkkoolliikk  zzvvuukkůů  nneenníí
ppřř íínnoossnnéé  ––  nnaa  rroozzddííllnnýýcchh  zzvvuu--
ccíícchh  ssee  nnáámm  zzvvýýrraazznníí  jjiinnéé  cchhyybbyy..
VVěěttššiinnuu  ččaassuu  bbyycchhoomm  ssee  oovvššeemm
mměěllii  vvěěnnoovvaatt  ccvviiččeenníí  nnaa  nnaassttaa--
vveenníí,,  kktteerréé  ooddppoovvííddáá  zzvvuukkuu,,  jjeežž
bbyycchhoomm  ppoouužžiillii  ppřřii  rreeáállnnéémm  hhrraanníí,,
aabbyycchhoomm  ssii  pprráávvěě  vvyyttvvoořřiillii  „„ttóónn““
ooddppoovvííddaajjííccíí  ttoommuu,,  ccoo  hhrraajjeemmee..

OOrriieennttaaccee
CChhvvííllee,,  kkddyy  ssii  ppřřii  iimmpprroovviizzaaccii
uuvvěěddoommíímmee,,  žžee  jjssmmee  nnaa  hhmmaattnníí--
kkuu  vv  ppoozziiccii,,  kkddee  ssee  nneeoorriieennttuujjee--
mmee,,  bbyy  nneemměěllaa  nnaassttaatt..  JJaakkéé--
kkoolliivv  zzaavvááhháánníí  vv  ttoommttoo  oohhlleedduu
ssee  aauuttoommaattiicckkyy  pprroojjeevvuujjee  
nnaa  ppllyynnuulloossttii  nnaaššíí  hhrryy  aa  tteennttoo  
ppoocciitt  nneejjiissttoottyy  mmuussíí  bbýýtt  jjeeddnnaa  
zz  nneejjnneeppřřííjjeemmnněějjššíícchh  vvěěccíí  jjaakk  
zz  ppoohhlleedduu  ppoosslluucchhaaččee,,  ttaakk  hhrrááččee..

JJeelliikkoožž  jjaakkoo  kkyyttaarriissttéé  ppřříí  hhrraanníí
nneeuussttáállee  ččeerrppáámmee  zz  nnaaššíí  sslluucchhoo--
vvéé  aa  mmoottoorriicckkéé  ppaamměěttii,,  jjee  vveellmmii
jjeeddnnoodduucchhéé  ooppoommeennoouutt  ttoo,,  jjaakk
vveellkkýý  vvýýzznnaamm  pprroo  nnááss  mmáá  ii  vviizzuuaallii--
zzaaccee..  SSppoollééhhaatt  ssee  nnaa  ffaakktt,,  žžee  ssee  
zz  nneejjiissttééhhoo  mmííssttaa  ppřřii  hhrraanníí  „„vvyyllžžee--
mmee““  vvžžddyy  jjeenn  sslluucchheemm  nneebboo  rreeffllee--
xxiivvnníímm  zzaammrrsskkáánníímm  pprrssttyy,,  nneenníí
ppooddllee  mměě  úúppllnněě  ššťťaassttnnýý  ppřřííssttuupp..

Vibráto 
Tón/Zvuk 

Orientace 
Licky 

Frázování/Rytmika

JJiiřříí  NNoovvoottnnýý je profesionální 
kytarista momentálně žijící a pů-
sobící v Londýně, kde na stipen-

diu vystudoval na Institute 
of Contemporary Music Perfor-

mance. V současnosti se nejvíce
zaměřuje na svůj projekt 

TheJumpCut, na kterém spolu-
pracuje se zpěvákem Jamesem

Buckleym. Více info na: 
wwwwww..jjiirriinnoovvoottnnyy..ccoomm
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Přestože sluch by ve výsledku samo-
zřejmě měl být pravděpodobně nejdů-
ležitějším prostředkem pro vytváření
hudby, je velmi důležité onu hudbu 
na našem nástroji i „vidět“.

Automaticky přiřadit odpovídající tón
ke každému pražci na všech strunách
je dovednost naprosto nepostradatel-
ná. Přestože dlouhý proces, kterým je
potřeba projít pro zažití takové dávky
informací může spoustu lidí odradit,
výsledky práce vynaložené tímto smě-
rem jsou k nezaplacení. Systematický přístup 
k nabytí těchto vědomostí samozřejmě neuškodí.
Nejpraktičtější je určitě začít se strunou E z několika
vcelku jasných důvodů. Pokud si najdeme tóny C, D,

Vibráto 
Tón/Zvuk 

Orientace 
Licky 

Frázování/Rytmika

E, F, G, A, H na této struně
a perfektně si zapamatuje-
me jejich umístění, doplně-
ní půltónů mezi nimi už ne-
ní takový problém. Stejně
bych postupoval i u ostat-
ních strun v tomto pořadí 
– první strunaE, poté stru-
na A, a dále H, D a G.

Samotná memorizace 
tónů samozřejmě není 
dostatečná, stejně důleži-

té je zapamatovávání stupnic. Pradvěpodobně nej-
častějším způsobem, jak tohoto docílit v rockovém
a bluesovém kontextu, je vystavění harmonického
základu z pozic mollové pentatoniky. Těch je samo-
zřejmě pět a jsou velmi nápomocné na rozdělení
hmatníku a na organizaci základního hudebního
materiálu. Stejně tak mohou fungovat jako kostra
pro sofistikovanější sedmitónové stupnice, obraty
akordů a další.

Rozdělení hmatníku do pozic je velmi nápomocné
bez ohledu na to, jak k samotnému procesu 
učení přistoupíme. Ať už se jednoduše naučíme 
pět pentatonických pozic a nadále se orientujeme
podle nich, ať už pracujeme podle systému CAGED
(více informací online např. hhttttpp::////wwwwww..ccaaggeeddgguuii--
ttaarrssyysstteemm..nneett//) nebo pozici definujeme jako 
Mick Goodrick v Advancing Guitarist (Goodrick,
Mick. Advancing Guitarist, Music Sales Ltd 
1987), vždy se jedná o nezbytnost pro každého, 
kdo se chce věnovat improvizaci nebo jednoduše
rozumět svému nástroji.

LLiicckkyy
Už jsme tu lehce naťukli některé z mýtů, které 
mohou méně i více pokročilým kytaristům znepří-
jemňovat život. Za další z nich bych označil názor, 
že improvizace je v podstatě „přijímání inspirace 
z kosmu a spontánní hraní naprosto jedinečných 
a originálních linek, které se nedají nacvičit.“ Podle
mne se jedná o lehké nepochopení celého procesu,
dané tendecí příliš romantizovat muzikantský život
obecně. Pravdou je, že v ideálním případě při hraní 
a improvizaci interpret nemusí přemýšlet absolutně
nad ničím a může se oddat jen své sluchové fantazii.
Cesta k dosažení této úrovně je ovšem poněkud
pragmatičtější. Jelikož naše hraní by mělo mít něja-
kou strukturu, vycházet ze stylových konvencí 
a harmonicky odpovídat tomu, co hraje zbytek kape-
ly, musí být postaveno na pevných základech, které 
se dají vybudovat práve používáním, studiem a prací
s licky. V oblíbeném přirovnávání hudby k jazyku (kdy
například naše sólo může být kapitola v knize, jednotli-
vé delší fráze odstavce a noty písmena) by licky mohli
zastupovat roli slov. Univerzálně používané tvarovatel-
né „buňky“, které pomáhají vyjadřovat naše originální
myšlenky, i když jsme si je samy všechny nevynalezli.
Přestože tahle metafora nemusí být úplně přesná a je
v podstatě velmi lehce napadnutelná, podle mého
názoru dobře vystihuje podstatu používání licků. 

Pokud se naučíme
pracovat s licky jiných
kytaristů, dostaneme
dobrou představu 
o tom, jak vytvářet 
a formovat naše vlastní
a budovat i vlastní styl.
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Tím, že začneme odposlouchávat, zapisovat, 
napodobovat a vstřebávat licky jiných kytaristů, 
neztrácíme nic na vlastní originalitě, pouze si rozši-
řujeme „slovní zásobu“. Faktem je, že například
Jimmy Page, Jimi Hendrix, Ritchie Blackmore 
a Angus Young používají velké množství frází, 
které jsou v podstatě identické. Jejich styl 
se ovšem odlišuje způsobem, kterým je tvarují, 
jak je hrají (zpět k rozdílu mezi „tónem“ a „zvu-
kem“) a také tím, co k nim přidají. Používání licků
nemusí totiž nutně znamenat neustálé hraní věcí,
které vytvořil někdo jiný. Pokud se právě naučíme
pracovat s licky jiných kytaristů, dostaneme 
dobrou představu o tom, jak vytvářet a formovat
naše vlastní a budovat i vlastní styl. Pokud máme
dobrou zásobu licků zažitou v naší motorické 
a vizuální paměti, neustálým přehráváním dříve 
či později vstoupí i do naší paměti sluchové. 
V tuto chvíli už při improvizaci slyšíme v hlavě 
nápady a hudbu, ale jelikož jsme tento materiál
předem při cvičení zpracovali, jsme schopní hrát
s přesvědčením a strukturou a nemusíme se bát, 
že budeme muset tápat.

FFrráázzoovváánníí//RRyyttmmiikkaa
Osobně jsem toho názoru, že správné tóny zahra-
né mimo rytmus zní hůře než dobře posazené
špatné tóny. Pokud člověk dobře nafrázuje linku,
ve které intonačně jednou nebo dvakrát ujede, 
výsledný efekt je často podstatně lepší než rytmic-
ky skomírající, ale intonačně perfektní prezentace.
Ne každý posluchač má natolik vyvinuté uši, aby
zpozoroval lehké odchylky při vibrátu nebo vyta-
hování, ale každý pozná, když si nemůže u posle-
chu klepat nohou. Dobrým testem je se u impro-
vizace nebo u hraní naučeného sóla pokusit po
celou dobu udržet rovnoměrný puls v poklepávání
nohou a poté zkontrolovat, ve kterých místech
nám klepání popřípadě hraní ujelo. V tomto kon-
textu je velmi nápomocné se při cvičení nahrávat.
Při zpětném poslechu vždy lépe zpozorujete jaké-
koliv problémy než při samotném hraní.
Další z dobrých testů rytmického cítění je hraní jen
do metronomu bez jakékoliv další podpory. Jelikož
nemusíme hrát v žádném specifickém harmonic-
kém kontextu, naše pozornost se může plně 
přesunout jen na rytmické variace a groove. 
Při samotném cvičení může být cílené opomínání
některé z těchto výše zmíněných kategorií k užitku.
Pokud například chceme izolovat jen vibráto, 
můžeme v klidu vypnout metronom a věnovat 
pozornost čistě a jen tvarování not, které ani 
nemusí vycházet z nějaké konkrétní stupnice. 
Stejně tak, pokud chceme vylepšit naše frázování,
můžeme chvíli nechat naše tóny rovné, bez ozdob,
pokud nám to ve cvičícím procesu pomůže. 

Ve chvíli, kdy se ovšem přesuneme do kontextu
kreativního hraní určeného k poslechu ostatními
lidmi, musíme se naučit všechny tyto prvky
zkombinovat a být si vědomi toho, jak výrazně 
se navzájem ovlivňují.

√√

PPřřííkkllaadd..  čč..  11
ZZddee  mmáámmee  úúvvooddnníí  lliicckk  zzee  ssóóllaa
zzee  SSttaaiirrwwaayy  TToo  HHeeaavveenn  hhrraannéé--
hhoo  JJiimmmmyy  PPaaggeemm::

PPřřííkkllaadd..  čč..  22
TTaaddyy  mmáámmee  pprrvvnníí  vvaarriiaaccii  
ttoohhoo  ssaammééhhoo  ppoossttuuppuu..  
LLeehhccee  jjssmmee  jjeejj  ppoozzmměěnniillii,,  
aabbyy  nnáámm  llééppee  sseedděěll  
ddoo  bblluueessoovvěějjššííhhoo  ppooddkkllaadduu::

PPřřííkkllaadd..  čč..  33
DDaallššíí  vvaarriiaaccee  jjee  uudděěllaannáá  ttaakk,,
aabbyycchhoomm  nnaabboouurraallii  zzaaččáátteekk  
ppůůvvooddnnííhhoo  lliicckkuu..  ZZ  jjeeddnnoohhoo
ddlloouuhhééhhoo  ttóónnuu  mmáámmee  ttřřii  kkrraattššíí::

PPřřííkkllaadd..  čč..  44
TTaaddyy  jjssmmee  pprroo  zzmměěnnuu  zzaaččáátteekk
úúppllnněě  ppřřeesskkooččiillii  aa  ppoossttoouuppiillii
jjssmmee  hhnneedd  kk  rryycchhlleejjššíí  ččáássttii  
lliicckkuu..  ZZaakkoonnččeenníímm  nnaa  vvyyttááhhnnuu--
ttéémm  ttóónnuu  nniicc  nneezzkkaazzíímmee::

PPřřííkkllaadd..  čč..  55
SSppoojjeenníímm  zzaaččááttkkuu  aa  rryycchhlleejjššííhhoo
kkoonnccee  ddoossttaanneemmee  ttoottoo::

Pokud by někdo měl ještě pochybnosti o rozšířenosti některých licků, doporučuji tuto kompilaci:
hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==kkrrDDxxhhnnaaKKDD77QQ

PPřřííkkllaaddyy  pprrááccee  ss  lliicckkeemm::
Zvukové a video ukázky k tomuto článku najdete na www.music-store.cz




