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Na design sitedy nezanevřel...
Rozhodně ne' PrVní roky V Hradcijsem si
pořád mysle na VŠUP Přišlo mi, že kytary
jsou příliš Úzká oblast a že bych se chtěl
Věnovat širšífl]UsPektru Produktů' Nechtěl
jsem 5e nechat svazovat' Mým krédem by a
odjakživa ldea kalocagathie, staroře(ké
Univerzálnosti. Ale kytarař]na, poklrd Vám
začne jít, je \,}soce ná\yková' Dneska bych
si dokázal představit, že bych se ýrobou
nástrojů žiV] nap no, a naprosto by mě to
naplňovalo' S každou dalšíVyrobenou k}tarou
na sobě Pozoruj] progres a U každéVím, Co
bych Příště rylepšil. ]e to Věčné h edání' A to
je ÚsPěšné, jen pokud se do něj naProsto
Ponoříte' Navíc kytarářské řemeslo v sobě
sdrlržlje CeloU dalšířadU oborů. MUsíte
b'ft Velmi zručnýnr t.lrhlářem, šperkařem,
zvládat mechaniku, akustikU, nrít intuici, cit,
a hlavně dokázat přenrýšlet Ve spojitoste(h'
Takže jsem Vlastně dostál i svojí touze po
Unlverzálnost]. Neza./rhUji zatím možnost ještě

typr Fleur guitar

menzura: ó45mm
pražců:22
radius hmatníku: ]ó''
mechaniky: schaller

l\1ó

minl

nllstnm hlack/chÍ0me

mateřiály| Alpský smlk ovangkot
abashi' eben' akÍyL' pÍobarvoVané

dýhy koď
autor| ]an BěhoUnek
(WildWood!UitaÍs@seznam'cz'
wWW.Íacebook'coÍŤ]/

wildwood.gultars.T)

někdy V budo!cnu VŠUPzkusit, aJe pokud
bÚde o nroje nápady zájem, vůbec by mi
nevadilo zůstat
\^ýrob(enr a náVrhářem
"jenom''
hUdebních nástrojů' ]e to oblast, do které
v]dím' A proto Vím, že moje produkce nebude
nedonryšlená, jak 5e to občas stáVá' pokUd
des]9nér navrhuje něco, čemu vlastně.noC

A na škole podporovali tvoji inven.i?

Poprarde ereno. r Ldo v romhle oboru n"r

FleUr 6UitaÍ

Vla5tně moc z\,}klý na novoty' Donekonečna

dalšíšílenost. stejně je to nakonec vždycky
jenoÍn o komunika(j' Kdo dokáŽe s idmi mluvit
a \,r/světlit lozumně svŮj názor a zároveň má
pochopení pro druhé, má dveře otevřené
k čemuko i' To m] Vždycky fungovalo.

mi bylo opakováno že nic nového se VyÍnyslet
nedá, že !ž je Všechno \,ynryšleno nej íp, jak
to jde. Na druhou stranU Viděli můj zéjem,

Můžešse tedy ted'po škole rovnou pustit do
vlastního byznysu?
Ško a z Vás |qtaráře neudě á' Dá vám jen
základ' Nalčítese několik fint, jak na to, ale

PřipraVeno na výrobu''.

Pochopili, že jsem schoPný o Problematice
Přemýš]et a di5kutovat' Takže mi nakonec
necha iiVolnou ruk!, když jsem si obhájil svoje
Postoje a názory' ]senr V astně hrozně Vděčný z.
jeji(h otevřenost, ačkoli nedůvěřivou' Moh jsem
se nakonec Vždycky realizovat, jak jsem Chtěl,

to' ze si délam na svem vlastrtm 'apad-r' mr
oodovalo ol_romnou rot vari. \apr'll.d adarr
maturitního ýýrobku bylo,,Ameri(ké k}tary 19.
a 20' )to er' coŽ .p- tale l_rlbe redod'uel'
Ale přimhouřili oko a nechal] mě zase zkUsit
a

na ohromnoU sPoUstu VěCí si mUsí člověk Přijit
sánr' A hlavně se mlsíte Ptát a Ptát, a zase
pLaL Boh l7elje rejak}Ť re.|'n rastrojarslym
st gmáLem' /. Pokud 1Á do oP-avdu nPCo Vl'
ne(hdva si lo pro "po.' ]alo b/ re Vš Cl_ri odli,
že to potonr druzí budou dělat éPe než onl
sdmi \,4o/ra nedoŠ-aTP| \ as'r sPbPdůVé_y '
kazdopadré j<em moc rad' /. \'adeai mistli
měli takovoU trpělivost s nrýmiVšetečnýnr]
otózkami' Měljsem obrovské štěstí,že mě Ve
třetím ročníkuprozřete nost zavála ke dVěma
špičkám českékatarářské komL]njty. ]an!
V asákovi z Vivian lnstn]rnents a Romanovi
Zajíčkoviz Rozawood' Dostal jsem tak z obou
hlavních proudů k}tarářství, elektri(kýCh
i akusticlq'ch ná5trojů, tu nejepšímožnoU
školu' Při hledání praxí do čtV-ákU j5em zavolal
Honzovi a ríkám mu:,,Nechceš na dalšírok
otroka, Co bude zaddrmo dě]at otravnou práci?"
a on: ,,No, to víšže jo. stav 5e!" A protože
jsme siVzájemně pad ido oka, už jenonr kvůli

spoleť're v.sn plo no\e tvdr}, /.(al-se- L rej
hned lypomáhat, což dě ám doted: Přltonr
mě Vš]chni strašli, že sehn.t místo u zdieté
kytarářské firmy je prakticlg nemožné. Díky
Honzovijsem měl možnost 5yšet 5poustu

B0zt{0u0R

FoÍma na ohýbánl tubů

nejrůznějškh elektri(kých kytar a baskytar
a VůbeC pochopit, jakje to ! nich s barvou
zvukU, iak s ní (vičípouž]tý materiál nebo
i hardware, nebo jak obrovslcých zlepšení se dá
dosdlroLi r,,leno- t-eoa (amorn!* sFir/enrm.
RomanoV] jsem si(e zavolal až v druhém pJénu,
ale hned mě nadch svojí skromností a Pokorou.
A to, že jsem n]ohl ce ý rok \,}UžíVat bez

spodní části přirozeně Vzniká obla5t 5 ,,}šším
laděním než v části horní, kde jsou napnlty
i hlLbší struny' Nenr tak potřeba desk! V místě
r"ýšek nijak dál svazovat žebry' ]ejich konce
5e t!díž mohoU posunout mnohem blíže
ke kobylce a nebrzdí deskL] v mí5tě jejího
největšího rozkm]tu' Ačkoli jsem poUžil Iéty
ověřený 5y5tém X_bracinq, je ion poUpraven
a ,eb'a se zde v Poo.ra'é odplsloviTé.ozb'raj|
od lobyl(y po de're' coi ]i Le oJ 'ov']omé-re
v1,/LL/u.e. Ce y (oroJ( je e qoromi(1 tvarova t.
jak nejvíC je to možné.Nepoužil isem napřík ad
zadní obvodovou ýložku a mohl jsem hranu
mnohem Více zak! at]t, aby nástroj hréče
netlači. V nePos]ední řadě ještě PodotknU,
že často prob]ematické L]mí5těnízáVěsU na
popruh je také e e9antně !ryřešeno. Klasichl

/d!éJ pi'sroJbov.n} n. p.t(e k-kL obréŽL_ C

l(u9 zluSenelSr.

ome/e]ljel'o re5lJtel1é \4ba!enoL d' rJ' me

neuvěřitelně pomohlo. Navíc mně kdykoli byl
ochoten s čímkolipoladit, Pomoct, a inspiroval
mě v ce é řadě technologi(bl(h PostupŮ- VůbeC,
Vidět někoho, kdo 5e lq/tarářstvím žiVí,Vám
vždycky dá nejvíc. Pokaždéžasnu, jak se to
dá dělat jednodUšeji a Přesněji, jen použítty

Tvoje ltytara ale docela sklízí úsPě(h, takže
snaženínebylo zbytečné.
Vlastně jserÍr to ani nečekal, Že z ní budou
ostatní tolik nadšení' Ale samozřejÍ]ě mě to
ohromě těší.Vyráběl jsem 5iji jako tako\^l
Vlastní eXPeriment' Před dokončením jsem
trnul hrŮzou, jestli to vůbec bude aspoň
tro(hU sl!šně hrét. Když mě Potom ředitel
přihlásil do Národní Ceny za studentslg
design, docela mě přel(vaPl' samotného by
mě to rozhodně nenapad o. Donutio mě to

sPráVné metody. A sPousta nástrojů, kte.é si
mŮžete pos]eChnout, zase trénUje cit pro barv!

zvuku. Dneska už jsem tak postižen, že mě
f-ozne nebovr \rat na nasr-o, _er7 spatre zr.
Pokaždé mě to hrozně otréVí;-)

qtvořit siVlastně Celý Pronro VizUál, Včetně

le Pro k]/taÍáře důležitéumět hÍát na lrytaru?

Teoreticky na tom zase tak mo( nezáleŽí. ]e to
Pře.e jenom z naProsté Většiny řemeslo, a kdo
je zručný a peč i\^f, je s(hopný lryrobit dobrou
lq,"tarU, kdÉ Ví jak' Mám několik spolužáků,
kteří nejsoU aktivnÍmi hréči,a př]tom odVáději
skvěloL] prá(i Ale když na nástroj Umíte hút,
tak přirozeně VÍte, Co kytarlsté Chtěji a tím
pádem ne\,lrobíte něCo, co Vám nejde do ruky'
A také Vám to dáVé rnožnost sám testovat
vlastní i cizí nástroje a tím mnohem rychlejj
dostat přehled o škále barev zvuku, které se dá
do'a|ÍoJI' T-é1L e to vds hLdeb]l s|J(lr' Ja (ajseÍr na k}taru hrá jenom dva rolq, když jsem
se nd 5ko J h as,l, r ol dres ne sem oezvadrym
kytar stou ale myslrm' ze']e-ůzeTe o}t obo]lm
na špičkovéúrovni najednou' BUd'stavíte
dokonalé kytary nebo na ně dokonale hrajete.

Řekni nám ale konečně něCo i o svém modelu

Fleuí
Tvar nástroje ly(hází z několika konítrL]kčních
asPektů' Za prvé jsem chtěl, aby se nástroj
\,}rovnal hratelností elektrické kytaře. Krk
je Proto napasován až na samotném konci
hmatníkU, a tím pádem se hráčovy prsty snadno
dostanoU až do nejvyšších poloh' PřÍpevnění
krlJ.e'p.ero cryr- masvr
i-ouby, slelne
jako u \tar fendrovského tyPU. l]možňuje
tal .el_o q1adroU Vymér l li op-a\ l' /a drJle'
samotný tvar přední desky způsobuje, že ve
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že Vénr kvůli nějaké hloupé chybě něco
ne\,}chází. Na k}taře je Velmi málo praých
Úhlů, všude oblouky a obliny' To je opravdu
náročnéná prosto.oVoU Představivost. řeba
h avi(ijsem l(vůli tomLr za Pochodu tv.rově
drobré po/_er' ProioŽP l dy,, ,5em zlUsmc'
nasadil me(haniky, jednoduše to vr7padalo
ošk]iVě' Nebo když jsem si lymyslel, že na
\^lložky poUžiji bíléakrylové sklo, protože se
mi líb]]o, že má h|oubku, net!šil jsem, iak
těžké bude z něho vybroUs]t proUŽek
0,6 mil!metru silný na obvodoVé hrany' Pořád
se to pálilo, praska o nebo nerovnoměrně
ztenčovalo. A to i Při skvělýCh strojích, které
Ronran na dílně má. To Už vŮbec nem|uvím
o tom, že jsem se muse ten akryl na!čit
ohýbát, což je taky discip ína 5ama pro sebe'
Dýhy, které lemují akry ové proužý jsem
probarvoval Pět hodin V p.piňákU, aby byly
zelené, a tak r.ůžL] pokračov.t dál.'' Nakonec
ro d e vsec\no !]i o, a .a 5em z.seo poiadri

loga a krátkého

rlelrr

videoklipu

relora'odn n fir. e

reklamy' Ted'je

a ja

j(ém,,!Ád.ýy.

jak to nakone< ce|é dopadne.
(an Běhounek získal ,,o(enění za dobnf
st!dentský desiqn", www'stUdentskyde5ign.cz,
pozn. redaktora)

ZavÍánikorpUsu
hréčůvJelnl palec, se přesouvá na horní ob ouk
korpusu' Všechno na nástrojije komponoVáno
do vějíře' Když ProPojínre středy 5podníCh

oblouků, orvučného otvoru, kobylky, konce
hmatníkU išPičkyh avice Přínrk.mi, Potkajr
se v jednom bodě. Esteti(ky to tdk zaPadá
dohromady.

Vypadá to. žejsi to (elé hodně pronýšlel?
U mě je to s navrhovánínr jdko 5 počeiím'Na
začátkU je Vášeň' Nápad, idea myš enka' To jde
VšeChno snadno, Vezete se na vJně nadšení' A e
ra lorc;je po_od. Llod ly Lresle'l| gJmovdli.

"

Třeba nad tvarem ozvučného otvoru jsem
stráv]] tri dny, kdy jsem byl zavřený donra Chodil
kolem rnfkresu a Překres ova , až se mi papír
zača trhat a ]á to místo musel PřelePit' abych
mol'l pok-alovai' Po-ád iJem neb}lsPo\ojeny
5 warem rebo zase 1e5ede d !elikost, Jml9.é1l.
Něko|ikrát jsem zápasil 5 rezlqnacr' Ale nakonec
je moje děťátko na světě a ne]en mně se líbí'
DalšíVěCrje samotná Mýroba, kdy je potřeba
dopředu rozmyslet celou technologii \^froby
ÚPlně od začátku' Aby se Vám co nejsnadněj]
stavělo a nebo abyste dokonce V PůlC€ nezjistili,

Jaké máš dál Plány?
Abycl_ pratdl 'e(, -áo byc]- ( Ied'od dlespor
ročníodpočjnek od školy a počkal, kam se
to celé se mnou Přlrozeně Vlvine. Učím5e
v oos edni dobe crm oal t,m vr( oi,"erov.t svojt
intuici a (ítím,že ke kytarařině mě to téhne'
Tak nějak do sebe věci zaPadají, že mě to
\ystřeluje tímhle směrenr. A nejdůležitějšíje
Pod]e mě ne(hat se Unášet proudem, díVat se
kolem
trochu V něm p]avat, abychom šli
'ebe. naProti'.. Rád by.h 5e trochu
tomu štěstíčku
rozjel po světě, Protože je mi jasné, že jestli
na něčem V našem oboru opravdu záleŽÍ, jsou
to zah.aniční kontakty' Dál budu koukat pod
r rce rl usenejsrm ko egů- a 1asdv.t l]dlosi''
chtě by(h samozřejnrě co nejdříV postavit
da šínástroje, Protože nápadů mám Plný
(\'.aL a e to za!'sl P'Pdevilm 1. /d]_J 1l.(ů'
Nebráním 5e an] zakázkám, které nejsou
$/loženě moje Parketa, Pokud budu mít pocit,
že tomr rozum
rato'il, iF v,,]iLl e (vd]tn
\,^/dedel' V 50Laas1ost se lal t'eod o'ipÍdvJje
no\^ý model elektrichlch hous ípro jednoho
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