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Abstrakt 

Hudba patří k mému každodennímu životu. Věnuji se hlavně hře na kytaru, o které taky je má 

závěrečná práce. Na začátku Vás budu informovat o historii klasické kytary od nejstaršího období, 

poté Vám představím jednotlivé druhy kytar, jejich základní rysy a zastoupení na dnešní hudební 

scéně. V dalších kapitolách se už budu věnovat pouze a jenom klasické kytaře, popíšu její stavbu, 

techniku hry, údržbu a v neposlední řadě Vás stručně seznámím s nejslavnějšími klasickými 

kytaristy minulosti i současnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

I can’t imagine my day without music. I love playing the guitar and that is what I’m going to write 

in my final work about. I want to inform you about history of guitar, types of guitars and famous 

guitarists from the past and present. You can also find information and types from my life, and 

things, that you need, when you play the guitar.   
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ÚVOD 

Hře na kytaru se věnuji už od dětství a doposud mě tento koníček neomrzel. Proto jsem s výběrem 

tématu závěrečné práce neváhala. Využila jsem tak příležitosti si při psaní rozšířit své obzory a 

znalosti co se týče kytary samotné, její stavby, historie a dozvědět se také něco o slavných 

klasických kytaristech, kterým bych se v budoucnu chtěla vyrovnat, ba i být lepší než oni.  

Má práce obsahuje jak obecné informace o kytarách všeho druhu, jejich historii, kytaristech 

současnosti i minulosti, tak také osobní poznatky z 6 let strávených při hře na tento krásný nástroj. 

Doufám, že má práce poslouží jak kytarovým začátečníkům, kteří si chtějí přečíst a něco více se 

dozvědět o kytaře, tak i ostatním, kteří si třeba díky mé závěrečné práci kytaru oblíbí a začnou se 

hře na ní věnovat. 
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1 Historie 

1.1 Název 

Z čeho se vlastně název „kytara“ vzal? Existují dvě hypotézy o původu názvu kytara:  

Podle první hypotézy tento název vznikl z perského názvu se-h-tar (seh = tři, tar = struna), který je 

blízký dnešnímu indickému názvu „sitar“, což byl tehdy rozšířený název pro strunné nástroje. 

Druhá hypotéza říká, že název „kytara“ pochází z arabského „kitára“ a řeckého „kithara“. 

1.2 Předchůdci kytary 

1.2.1 Hudební luk 

Začátky kytary bychom mohli spatřit již v pravěkém luku – napnutá tětiva sloužila jako dnešní 

prototyp struny. Tětiva byla zřejmě vyrobena ze šlach nebo střev zvířat, případně i z částí rostlin. 

Zvyšováním a snižováním napětí tětivy, či jejím zkracováním prstem, se začali tvořit tóny různé 

výšky. Hlasitost i barva zvuku se začala upravovat přidáváním různých typů korpusů: želví 

krunýře, slupky kokosového ořechu, později i hliněné nádoby. Počet strun se postupně zvýšil na 

dvě, později na tři a čtyři a luk se postupně měnil v typ primitivní harfy, nebo lyry. 

Obr. 1 Nejstarší luky pocházející z Afriky 
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Obr. 2 Luky s rezonátory (kokos, tykev) pocházející z Tanzanie a Severní Afriky 

1.2.2 Kithara 

Dokonce i starověký nástroj kithara, podle kterého prý vznikl dnešní název „kytara“, by se dal 

považovat za velmi vzdáleného předchůdce dnešní klasické kytary. Ale když se podíváme na tělo 

kithary, zjistíme, že tento nástroj byl spíše blízký lyře. A lyra je spíše vzdálený předchůdce harfy. 

Ale i přesto zde nacházíme prvky dnešní kytary - struny, na které se hrálo prsty, dokonce i tvar 

dřeva, na které se přichytávaly struny je podobný kobylce na dnešní kytaře. 

Obr. 3 Kithara 
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1.2.3 Loutna 

Loutny byly známy již v Mezopotámii, ve starém Egyptě, Indii, Číně, ve starověkém Římě a 

Řecku. Do Evropy se dostala po roce 711, kdy Arabové pronikli na Pyrenejský poloostrov a 

přinesli s sebou také své nástroje, tedy i loutnu. V Evropě dosáhla největšího rozkvětu v 15. – 17. 

století.  

Arabský šestistrunný bez pražcový nástroj nazývaný al’ud (arabsky dřevo, proutek) se pod rukama 

evropských loutnařů mění v mnoha sborový, prsty rozeznívaný nástroj se zdvojenými strunami a 

vázanými pražci. Evropská loutnová rodina tvoří zhruba 40 nástrojů, hlavní proud však tvoří 

renesanční a barokní loutna, které si liší hlavně počtem strun a laděním. Renesanční loutna má šest 

až deset strun (sborů), zatímco barokní loutna má jedenáct až čtrnáct strun.  

Struny na loutně se vyráběly výhradně z ovčích střev, která se později čistila, stáčela a preparovala 

oleji. Proto byla kvalita strun velmi proměnlivá, dobré struny se dovážely z daleka a byly velmi 

drahé.  

Zajímavé ale je, že loutna si stejně jako kytara, i přes mnoha let vývoje a rozkvětu, udržela 

orientální dekorační prvky – rozety, které vycházejí z arabských ornamentů. 

Obr. 4 Vícesborová loutna 

Obr. 5 Loutna zepředu, zezadu a detail rozety 
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1.2.4 Guitarra moresca a guitarra latina  

Ve Španělsku byly známy dva druhy kytar – guitarra moresca (maurská) a guitarra latina. Guitarra 

moresca byla více podobná loutně svým klenutým tělem a guitarra latina naopak připomínala 

konstrukci dnešní klasické kytary. Tyto nástroje byly většinou lidové a měly čtyři, později šest 

strun. Hrálo se na ně trsátkem (plektrem), které se vyrábělo z brku ptačího pera. Pražce byly stejně 

jako u loutny ze střev převázaných kolem hmatníku. To přinášelo problémy s laděním a každý hráč 

si svou hru přizpůsoboval podle vlastního ucha. Při akordické hře se pražce posouvaly o malý 

kousek dle požadované tóniny.  

Obr. 6 Guitarra moresca 

Obr. 7 Guitarra latina 
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1.2.5 Vihuela 

Ve Španělsku se asi v 16. století objevil nástroj zvaný vihuela [vívela]. Měla šest zdvojených strun 

a většina z nich byla krásně zdobena velmi drahými materiály – slonovinou, ebenem, či perletí. Na 

její stavbu se také využívalo jen to nejkvalitnější dřevo. Obvykle měla deset pražců a způsob hry se 

příliš nelišil od hry na dnešní klasickou kytaru.  

Vihuely se ještě dělily na vihuela de mano a vihuela de arco. 

Na vihuelu de mano se hrálo prsty a měla pět až šest zdvojených strun. Přezdívalo se jí také 

španělská loutna. Naproti tomu na vihuelu de arco se hrálo smyčcem. 

Obr. 8 Vihuela de mano zepředu a zezadu 

Obr. 9 Vihuela de arco  
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1.2.6 Barokní kytara 

Tento typ kytary je z dob baroka (cca 1600 – 1750) a řadí se také mezi předchůdce dnešní klasické 

kytary. Byla vyvinuta především ze dvou nástrojů: loutny a vihuely. 

Barokní kytara byla ale na rozdíl od dnešní klasické mnohem menší, měla jednodušší konstrukci, 

struny a pražce byly vyrobeny ze střev a ke krku se přivazovaly. Nástroj měl pět strun, z nichž 

některé byly zdvojeny, takže dohromady mohl mít až deset strun.  

V romantismu se ale zdvojení přestalo používat a ke strunám přibyla jedna basová struna E.  

Obr. 10 Barokní kytara ze 17. Století 

Obr. 11 Renesanční loutna a barokní kytara 
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2 Druhy kytar 

2.1 Podle způsobu tvorby tónu 

2.1.1 Akustické  

Když se rozechvěje struna, vzniká tón, který je následně přenesen z kobylky do ozvučného otvoru a 

z otvoru do těla nástroje. Tam se pomocí vrchní desky a žebrování tvoří konečný zvuk a tím 

získává i barvu a další kvality. Kvalita tónů je tedy závislá hlavně na správné konstrukci a 

materiálu, ze které je kytara vyrobena. Akustická kytara se používá bez jakékoliv aparatury, proto 

může být nevýhodou nízká hlasitost, pokud hrajeme v rušném prostředí. Akustické kytary se 

rozdělují na další konkrétní druhy. 

2.1.1.1 Španělská kytara 

Klasická (španělská kytara) má pár charakteristických rysů. Má typický barevnější zvuk, kulatý 

ozvučný otvor a nylonové struny. Typická hra je pomocí nehtů, kdy dosáhneme výraznějšího tónu. 

Využívá se hlavně v klasické hudbě, flamencu, nebo brazilské hudbě 

Obr. 12 Španělská (klasická kytara) 
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2.1.1.2 Jumbo kytara 

Od klasické kytary se liší hlavně užším hmatníkem a kovovými strunami. Jumbo má robustnější a 

silnější tělo, které umožňuje zdůrazňovat hlavně basové tóny. Struny jsou upevněny ke kobylce 

pomocí kolíčku. Pravá ruka hraje nejčastěji trsátkem, ale může hrát i prsty. Jumbo kytara se 

využívá hlavně v country, folk, jazz a blues. 

Obr. 13 Jumbo kytara 

2.1.1.3 Westernová kytara 

Je často zaměňována s Jumbem. Westernová kytara má ale viditelně užší tělo. Zalíbení má 

v mnoha stylech, ale stejně jako Jumbo kytara jsou to především blues, country a folk. 

Obr. 14 Westernová kytara 
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2.1.1.4 Jazzová kytara 

Jazzovou kytaru (také Gibsonku) poznáte na první pohled díky typickým „efům“ které jsou 

podobné otvorům na smyčcových nástrojích. Je vybavena výřezem v těle pro levou ruku (cutaway). 

Ten slouží levé ruce k lepší pohyblivosti ve vyšších polohách. Dalším specifickým znakem je 

dopadová plocha na trsátku (pickquard), která chrání přední desku před poškozením od trsátka. Jak 

už název sám napovídá, tato kytara je určena především pro jazzovou hudbu.  

Obr. 15 Jazzová kytara 

2.1.1.5 Dobro 

Dobro (takzvaná rezofonická kytara) je charakteristické velkým rezonátorem uprostřed těla. 

Používá se v hudbě zvané „bluegrass“. Bluegrass je součást americké country hudby. 

Obr. 16 Dobro 
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2.1.1.6 Ukulele 

Ukulele je havajská kytara a vypadá jako malá kytara. Hlavní rozdíl je ale nejen ve velikosti, ale 

také v počtu strun – má totiž jenom čtyři. Tím, že má čtyři struny, se také mění ladění a rozmístění 

jednotlivých tónů na hmatníku. Rozděluje se na podle velikostí na sopránové, koncertní, tenorové a 

barytonové. Sopránové ukulele má 53 cm, koncertní 58 cm, tenorové 66 cm a barytonové 76 cm.  

Obr. 17 Ukulele 

 

2.1.2 Elektroakustické 

Jsou obdobou akustických kytar, ale liší se především zabudovanou elektronikou pro snímání 

zvuku (nejčastější je snímač v kobylce). Tyto kytary jsou čím dál tím víc oblíbenější, hlavně díky 

možnosti zesilovat zvuk nástroje i bez elektriky, přičemž si nástroj zachová zvuk klasické kytary. 

Obr. 18 Elektroakustická kytara se snímači 
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2.1.3 Elektrické (elektrofonické) 

Elektrické kytary (správněji elektrofonické) se liší od akustických tím, že snímač elektrické kytary 

převede vibraci strun na elektrický proud, který je pak veden kabelem do zesilovače – ten signál 

zesílí a pošle do reproduktoru. Výhoda elektrické kytary je tedy vysoká hlasitost. Zvuk této kytary 

se může dál upravovat pomocí speciálních efektů.  

Na elektrickou kytaru lze hrát i bez kabelu, zesilovače a reproduktoru. Bude to znít ale velice 

potichu. To může být výhodou pro obyvatele panelových domů, kde hraním bez zapojení do 

elektřiny nebudou nikoho rušit. 

Geniální věc, která si získala srdce mnoha kytaristů, je kombo. Je to menší bedna, ve které je 

zesilovač a reproduktor v jednom. Je mnohem praktičtější, skladnější a také se lépe přenáší.  

Elektrické kytary jsou vhodné pro všechny hudební styly od funky, blues, jazzu, až po pop, rock, či 

metal.  

Při výběru této kytary bychom měli dbát především na typ kytary, dřevo, z něhož byla vyrobena, 

konstrukci a v neposlední řadě také snímače. 

Nejznámější a také nejkvalitnější elektrické kytary jsou Gibson Les Paul a Fender Stratocaster. 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Elektrická kytara Gibson Les Paul 
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Obr. 20 Elektrická kytara Fender Stratocaster 

 

2.1.4 Basové 

Basová kytara (zkráceně baskytara) zastává v moderní hudbě úlohu kontrabasu – tedy vést basovou 

linii. Nejvíce se podobá elektrické kytaře, má ale mohutnější tělo, delší krk a kvůli silnějším 

strunám je i ladící mechanismus robustnější. Má obvykle 4 struny, které jsou laděny o oktávu níž, 

než je uvedeno v notovém zápisu. Baskytara má stejně jako ostatní kytary pražce, ale vzdálenosti 

od jednotlivých pražců jsou větší než obvykle, kvůli větší délce krku. Někdy se objevují i 

bezpražcové baskytary. 

Baskytaru zesilujeme stejně jako elektrickou kytaru pomocí komba. Háček je v tom, že baskytara 

potřebuje jiný druh komba a také jiné druhy efektů než elektrická. Zařízení musí mít totiž dobré 

frekvenční charakteristiky pro hluboké tóny.  

 

 

 

 

 

Obr. 21 Basová kytara Tenson 
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3 Stavba a popis klasické kytary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Popis stavby klasické kytary 

3.1  Korpus 

3.1.1 Vrchní deska 

Nejdůležitější částí korpusu je vrchní deska. Jedná se o desku, s tloušťkou asi 2 – 3 milimetry. Na 

povrchu je hladká, zevnitř korpusu žebrovaná. Má velký vliv na kvalitu zvuku a má za úkol 
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přejímat chvění strun, které se přenáší z kobylky. Zesiluje jejich zvuk, dává mu určitou barvu, sílu 

a také určuje délku tónu. Právě proto musí být zhotovena z kvalitního dřeva, aby dobře rezonovala. 

Nejkvalitnější dřevo na výrobu vrchní desky je smrk - lískovec, také se používá cedr, který je 

rovněž dost kvalitní. U levných nástrojů se toto dřevo nahrazuje překližkovými materiály. 

3.1.2 Luby 

Luby jsou boky kytary. Vyrábějí se z kvalitních tvrdých dřevin, jako jsou například javor, ořech, 

mahagon, nebo palisandr. U levnějších nástrojů jsou opět nahrazovány překližkou. Tloušťka lubů 

se pohybuje okolo dvou milimetrů. Když se luby ohnou do požadovaného tvaru, spojí se horním a 

dolním špalíkem. 

3.1.3 Zadní (spodní) deska 

Spodní deska, zadní deska, či záda, se vyrábí ze stejného materiálu jako luby, nejčastěji 

z palisandru, nebo také z javoru. Na povrchu je opět hladká, ale vevnitř, stejně jako u vrchní desky, 

najdeme žebra. V tomto případě mají žebra spíše zpevňovací funkci. 

3.1.4  Ozvučný otvor 

Také ozvučný otvor, který je umístěný ve vrchní desce, má vliv na zvuk nástroje. Velikost, tvar i 

umístění může patřičně zlepšit rezonanci, šíření i kvalitu zvuku, nebo naopak zhoršit.  

3.1.4.1 Rozeta 

Okolo ozvučného otvoru se táhne rozeta. Je to kruhová mozaika, která se skládá z malinkých 

čtverců ze dřeva. Je obvykle souměrná a jednotlivé obrazce na ní se opakují buď stejně, nebo 

zrcadlově za sebou. Slouží nejen jako ozdoba, ale také jako výztuha. 

3.1.5 Kobylka 

Kobylka je velmi důležitá součást nástroje. Slouží k uvázání strun na korpus a také k přenášení 

chvění strun na vrchní desku. Vyrábí se z jednoho kusu velmi tvrdého dřeva – eben, palisandr, 

mahagon a je pevně přiklížena na vrchní desku kytary. Vložka kobylky, která přenáší chvění strun, 

se vyrábí ze slonoviny. Za touto vložkou se nachází struník s šesti otvoru pro uvázání strun. 
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3.2 Hmatník   

3.2.1 Krk 

Tato část kytary slouží jako základna pro hmatník. Krk je vystaven velkému tahu strun, proto musí 

být zhotoven z kusu tvrdého dřeva – nejčastěji z mahagonu. Stavba a zhotovení krku má podstatný 

vliv na pohodlnost při hře levé ruky. 

3.2.2 Hmatník 

Hmatník se zhotovuje rovněž z velmi tvrdého dřeva a je přiklížen na krk kytary. Nultý pražec je 

nejblíže k hlavici nástroje a je zhotovován ze slonoviny, stejně jako vložka kobylky. Nultý pražec 

spolu s vložkou kobylky určují výšku a rozmístění strun na hmatníku.  

3.2.2.1 Pražce 

Pražce jsou zhotoveny z drátů kovových slitin a jsou po celé délce zapuštěny do hmatníku. Jsou 

rozmístěny tak, že každý zkracuje proti předcházejícímu délku struny – tím se tvoří různě vysoké 

tóny. 

3.3 Hlavice 

3.3.1 Kovová mechanika 

Hlavice slouží k umístění kovové mechaniky. Pomocí kovové mechaniky se napínají struny. 

4 Struny 

4.1 Ladění 

Klasická kytara má šest strun - tři melodické a tři basové. Nejtenčí struna je laděna na tón e a další 

struny směrem k silnější jsou laděny na tóny h, g, D, A, E. Pro snadné zapamatování se používá 

ustálená věta - Emil hodil granát do atomové elektrárny - přičemž začáteční písmena slov označují 

jména tónů (strun). Základní škála těchto tónů se dá samozřejmě měnit tím, že hráč bude při hře 

zkracovat délku strun – tedy přitlačením struny na pražec. 

Zápis not je v houslovém klíči, ale na kytaře zní o oktávu níže, než se píše. 
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4.2 Druhy strun 

4.2.1 Nylonové 

Nylonové struny se používají u klasických koncertních kytar. Melodické struny (e, h, g) jsou 

vyrobeny z klasického nylonu a basové struny (D, A, E) jsou navíc opředeny drátkem, který je 

většinou z postříbřené, nebo pozlacené mědi. 

Obr. 23 Nylonové struny, moje foto 

4.2.2 Kovové 

Kovové struny se používají u běžných, akustických, elektroakustických, či elektrických kytarách. 

Jsou tvrdší, silnější a mají hlasitější zvuk.  

Obr. 24 Kovové struny 
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5 Příslušenství ke hře na klasickou kytaru 

5.1 Obal na kytaru 

Jedna z prvních věcí, na kterou bychom měli myslet, když si pořizujeme kytaru, je obal. Této velmi 

důležité součásti příslušenství bychom měli věnovat velkou pozornost, obzvláště když si 

pořizujeme dražší kytaru. Protože čím lepší pouzdro (obal) na kytaru, tím menší pravděpodobnost, 

že se kytara poškodí.  

5.1.1 Měkká pouzdra 

Pokud s kytarou nehodláte moc cestovat, postačí vám dokonale měkké pouzdro. Většina těchto 

pouzder je vyrobena s voděvzdorného a nepromokavého materiálu. Ochrání kytaru před některými 

vnějšími vlivy, jako je špatné (deštivé) počasí, nebo i menší nárazy. Některá měkká pouzdra se 

vyrábí ještě s vnitřním polstrováním, které zaručí, že se naší kytaře opravdu nic nestane. Kvalitní 

měkké pouzdro na kytaru seženeme v obchodě s hudebninami už od šesti set korun.  

 

 

  

 

Obr. 25 Měkký obal na kytaru WARWICK 

 

5.1.2 Tvrdá pouzdra (kufry) 

Kufry na kytary jsou dražší, ale také o hodně lepší variantou měkkých pouzder. Kufry jsou vevnitř 

polstrované a vyztužené, jsou uzamykatelné, což nám zajistí opravdu 100% bezpečnost a jistotu, že 

bude kytara po vybalení jako nová. Jsou tedy nejlepší variantou pro kytaristy, kteří rádi se 

svou kytarou cestují a nechtějí, aby se kytara jakkoliv poškodila.  
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Obr. 26 Kufr na kytaru Jambo 

 

5.2 Kytarová podnožka/podpěrka 

5.2.1 Podnožka 

Když se posadíme na židli, položíme si bok kytary na stehno tak, jak to má správně být, zjistíme, že 

je to velice nepohodlné, že nám kytara sklouzává dolů a pořádně nedosáhneme na pražce. Proto si 

musíme pod nohu dát podnožku. Je to menší skládací věc, kterou si můžeme nastavit podle 

velikosti tak, jak nám to vyhovuje.  

Obr. 27 Podnožka 906, moje foto 
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5.2.2 Podpěrka 

Jiné provedení se stejným účinkem má kytarová podpěrka. Tu si na rozdíl od podnožku připevníme 

na pravý bok kytary, čímž se nám kytara po položení na stehno zvedne, takže máme lepší dosah na 

jednotlivé pražce. Je znovu nastavitelná, takže je vhodná opravdu pro každého. 

 

 

 

 

Obr. 28 Podpěrka Ergoplay    Obr. 29 Podpěrka Johannes Tappert 

5.3 Ladičky 

Ladička je přístroj, který pomocí přímo vestavěného mikrofonu slyší zvuk drnknuté struny a 

porovná ho s nejbližší hodnotou, kterou má v sobě uloženou. Výsledek je potom zobrazen na 

displeji ladičky. Nejčastěji se používají klipsové ladičky, dále pak stolní a v neposlední řadě také 

ladičky na počítači, mobilu, atd. 

5.3.1 Klipové ladičky 

Klipovou ladičku jednoduše připevníte na hlavici kytary. Na displeji se pak zobrazí, jestli máte 

strunu moc nízko, vysoko, nebo v normě. Pokud máte strunu moc nízko, musíte ji dotáhnout, 

pokud moc vysoko, tak naopak povolit. Výsledek na displeji je většinou doprovázen barvami 

(červená – pokud máte strunu moc vysoko, či nízko a zelená – pokud máte strunu naladěnou 

správně), nebo zvukový signál. 

 

 

 

 

Obr. 30 Klipová ladička připevněna na hlavici 
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5.3.2 Stolní ladičky 

Stolní ladička je velice podobná jako klipová. Rozdíl je v tom, že ladičku nepřipevňujeme na 

hlavici, ale pokládáme na pevnou plochu. K některým stolním ladičkách můžeme dokoupit i 

samostatný klips, aby se zvuk lépe přenášel. Ty kvalitnější stolní ladičky mají v sobě zabudovaný 

také metronom, díky kterému se můžeme ještě více zdokonalit ve hře.  

Obr. 31 Stolní ladička s klipsem zvlášť 

5.3.3 Softwarové ladičky 

Ladičky, které si můžete stáhnout do svého počítače, telefonu, či jakéhokoliv jiného zařízení 

s mikrofonem, můžeme nazývat softwarové ladičky. Jednoduše si je stáhnete, klikáte na jednotlivé 

tóny a podle toho ladíte. V některých verzích těchto ladiček si můžete naladit více nástrojů 

(ukulele, mandolínu, housle, violoncello atd. 

Obr. 32 Ukázka softwarové ladičky 
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5.4 Metronomy 

Metronom je přístroj, který rovnoměrně odklepává nastavený rytmus skladby. Tempo se nastavuje 

v úderech za minutu. Někdy bývá ještě vybaven zařízením, které pokaždé zdůrazní „těžkou dobu“, 

neboli počátek každého taktu. Pro začátečníky je velice praktický – můžeme si nastavit tempo 

podle libosti a naučíme se tak, hrát a udeřovat do strun přesně. V současnosti existuje celá řada 

metronomů. 

5.4.1 Mechanický metronom 

Původní metronom, který zkonstruoval v roce 1816 vídeňský vynálezce a hudebník Jan Nepomuk 

Mälzel, se dnes vyskytuje v mnoha provedeních. Tento jednoduchý hodinový stroj s pružinou a 

kyvadlem se velmi snadno ovládá. Dobu kyvu lze měnit pouze přesouváním závaží. Na stupnici 

metronomu lze nastavit tempo od 40 do 210 úderů za minutu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 Mechanický metronom, původní 
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Obr. 34 Mechanický metronom Stagg, v jiném provedení 

 

5.4.2 Metronom v ladičce 

Výhodné je si koupit ladičku a metronom v jednom. Na jedné strany ladičky můžete ladit svou 

kytaru a na druhé si nastavíte metronom. Přičemž princip metronomu je pořád stejný, s rozdílem, 

že nepřenášíte závaží, ale tempo si nastavujete pomocí tlačítek. Metronom se samozřejmě dá 

zesilovat i zeslabovat. Tyto ladičky a metronomy v jednom vyrábí například firma Korg. Jsou sice 

dražší, ale mnohem praktičtější. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35 Ladička (pravá strana) s metronomem (levá strana) KORG 
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5.4.3 Softwarové metronomy 

Stejně jako existují softwarové ladičky, existují i softwarové metronomy. Princip je stejný jako u 

metronomů v ladičkách. Tento metronom si jednoduše stáhnete do počítače, nainstalujete, nastavíte 

si příslušné tempo a můžete hrát! 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 Softwarový metronom 

 

5.5 Trsátka 

Plektrum (lidově trsátko), je malý kousek umělé hmoty. Má tvar zaobleného trojúhelníku. Existuje 

mnoho tlouštěk trsátek, které se vybírají podle typu kytary, stylu hraní, druhu a tvrdosti strun. 

Trsátkem můžeme jak vybrnkávat (dokáží to ale spíš až pokročilý), tak hrát akordy. Rozšířenější je 

hrát trsátkem akordy a zpívat u toho různé písničky. Trsátka seženeme opravdu v každém obchodě 

s hudebními nástroji a potěší nás i to, že stojí do 20 Kč.   

  

 

 

 

Obr. 37 Trsátko Tortex 
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5.6 Kapodastry 

Tohle slovíčko bylo i pro mě dlouho neznámé. A co to vlastně ten kapodastr je? Jedná se o 

zařízení, které uchytíme na krk kytary na konkrétní polohu hmatníku, kde přimáčkne všechny 

struny (tzv. barré pražec). Používá se zpravidla tehdy, když chceme kytaru sladit se zpěvem, 

abychom se vyhnuli obtížným, či nepříjemným hmatům. Důležité ale je, aby kapodastr přimáčkl 

struny dostatečně, ale aby je zase nepoškodil, nebo nerozladil. Proto musíme vybírat důkladně.  

 

 

 

 

 

Obr. 38 Kapodastr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39 Kapodastr Kyser Quick Change 
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6 Technika hry 

6.1 Prsty 

Technika hraní prsty patří mezi nejrozšířenější, ale zároveň i nejtěžší techniku hry na tento nástroj. 

Zvládnutí vyžaduje velké úsilí a hlavně trpělivosti. Při této technice je velmi důležité správné 

držení pravé i levé ruky. 

6.1.1 Správné držení pravé ruky 

Zásadní pravidlo pro hru prsty u pravé ruky je, že prsty musí hrát kolmo na struny. Je dobré mít na 

prstech pravé ruky trošku delší nehty, zaoblené do obloučku, aby se nám lépe hrálo. Mezi další 

velmi důležité pravidlo patří, že žádný z kloubů od našeho zápěstí k prstům nesmí být při hře 

napnutý. Správného tvaru pravé ruky můžeme docílit tímto cvičením: Natáhneme před sebe paži a 

povolíme. Zápěstí s prsty nám klesne trochu níže a ruka se vytvaruje do podobného tvaru, jako 

když uchopíme např. kulečníkovou kouli. Takto postavenou ruku přeneseme nad ozvučný otvor a 

máme správné držení pravé ruky. 

Obr. 40 Správné držení pravé ruky, moje foto 
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6.1.2 Správné držení levé ruky 

Správné držení levé ruky je rovněž velmi důležité. Na levé ruce je dobré mít naopak krátké nehty, 

nejlépe takové, aby nepřesahovaly polštářky prstů. Důležité pravidlo, které bychom měli 

dodržovat, zní, že prsty musíme přikládat kolmo na struny – jako kladívka. Články prstů se při 

kladení na struny nesmí prolamovat. Další velmi důležité pravidlo – palec, který pokládáme zezadu 

na krk kytary, by měl být v půlce šířky krku. 

Obr. 41 Správné držení levé ruky, moje foto 

 

6.2 Trsátkem 

6.2.1 Technika úderu 

Pohyb trsátka musí být pravidelný, kyvadlový, stejný v obou směrech a hlavně kolmý na strunu. 

Pokud by byl v jiném úhlu, bude slyšet, jak šoupe po struně. Nejen že do zní nehezky, ale ovlivní 

to i postavení pravé ruky a techniku. Když přejíždíme trsátkem po strunách, trsátko by mělo struny 

přetlačit, nemělo by se při úderu na strunu ohýbat, tudíž by nemělo být moc měkké. Pro začátek 

tréninku techniky úderu, je dobré cvičit v pomalých rychlostech a poctivě. 
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6.2.2 Držení trsátka 

Trsátko hráč drží mezi palcem a ukazováčkem. Trsátko si položíme na ukazováček v místě 

posledního kloubu a přiklopíme palcem. Ze začátku je dobré si zvyknout na standardní držení 

trsátka. Postupem času si vaše ruka sama upraví polohu trsátka tak, aby vám vyhovovala.  

Obr. 42 Standardní držení trsátka 
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7 Údržba kytary 

7.1 Co kytaře škodí 

Kytara jako nástroj je velice citlivá na některé vnější podněty. Například příliš suchý vzduch – při 

uskladnění ve skříni, při topení a tak dále kytaře rozhodně neprospívá. Částečnou pomoc najdeme 

například v různých zvlhčovačích, které se vkládají například do rezonančního otvoru kytary. Měli 

bychom si dávat pozor i na vyšší teplotu, například na slunci, u topení, nebo v létě v autě. 

Nebezpečné jsou i táboráky – blízkost ohně může způsobit odlepení některých částí kytary. Stejně 

jako příliš suchý vzduch, tak i přílišná vlhkost a voda můžou způsobit značné problémy – dřevo 

nasaje vlhkost, stává se pružnějším a může dojít k ohnutí krku. A v neposlední řadě je to mráz, či 

rychlé střídání teplot. Pokud bychom s kytarou vyběhli z tepla do zimy, viditelně se poškodí a 

popraská lak na deskách.  

7.2 Na co si dávat pozor 

S kytarou je třeba zacházet opatrně – jak při převozu, tak i při, nebo po hraní, protože i maličkosti 

můžou kytaru poškodit. Měli bychom si dávat pozor zejména na uskladnění nástroje – chybou je 

odkládat nástroj na zem, nebo opírat o nábytek, či zdi. Nejlepší je si pořídit pevný obal, do kterého 

kytaru ihned položíme, nebo rovnou stojánek na kytaru.  

Další věc jsou struny. Už se mi mnohokrát stalo, že před koncertem, či soutěží mi nechtěně praskla 

jedna ze strun, většinou basových. Proto je dobré s sebou vždycky mít balíček náhradních strun.  

A do třetice si musíme dávat pozor na různé prstýnky, knoflíky, kovové přezky u pásků, či zipy – 

ty můžou viditelně poškodit lak, či dřevo.  

Pokud se nám stane, že si kytaru něčím zašpiníme (ať už je to cokoliv), rozhodně nesmíme 

používat žádné rozpouštědla, chemikálie a podobně. Většinou postačí suchý, nebo navlhčený 

hadřík, kterým dřevo, nebo struny lehce utřeme. Existují i speciální čističe na dřevo, i struny, které 

nejsou tak agresivní, jako běžná rozpouštědla.  
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8 Významní kytaristé 

8.1 Současnost 

8.1.1 Leo Brouwer 

Narozen v roce 1939 na Havaně, v současnosti žije na Kubě. Studoval hru na kytaru a poté i 

kompozici na Julliard School of Music v New Yorku. Ve své tvorbě pro kytaru využívá všechny 

zvukové možnosti nástroje a jako skladatel je velmi originální a nápaditý. Mimo velké řady 

sólových a komorních skladeb má i skladby orchestrální. 

Obr. 43 Leo Brouwer 

8.1.2 Roland Dyens 

Narozen 19. 10. 1955 v Tunisu. Na kytaru se začal učit už v devíti letech. Později studoval na 

konzervatoři v Paříži. Je to skvělý kytarista a improvizátor a profesor. Zvítězil na mezinárodní 

soutěži v Brazílii. Jeho skladby patří k nejúspěšnějším v současném kytarovém repertoáru. 

Obr. 44 Roland Dyens 
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8.1.3 Nikita Koshkin 

Narozen v roce 1956 – je to jeden z nejúspěšnějších kytarových skladatelů 20. století. Mezi jeho 

nejznámější skladby patří Usher Walz (podle E. A. Poa: Zánik domu Usherů), dále pak Suita 

Elfové, nebo Mascarades. 

Obr. 45 Nikita Koshkin 

8.1.4 Milan Zelenka 

Milan Zelenka, narozen v roce 1939, je absolventem pražské konzervatoře. Působí jako pedagog na 

konzervatoři a na HAMU v Praze. Získal zlaté medaile ze soutěží v Moskvě a ve Vídni. Koncertně 

vystupoval v řadě zemí Evropy i zámoří. 

Obr. 46 Milan Zelenka 
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8.1.5 Pavel Steidl 

Pavel se narodil v Rakovníku. Jeho prvním učitelem byl jeho bratr. Vystudoval pražskou 

konzervatoř, kde ho učil mimo jiné i Milan Zelenka. Ve studiu pokračoval na Akademii múzických 

umění v Praze, pod vedením virtuosa Štěpána Raka. Koncertoval ve více než 30 zemích světa, 

časopis Guitart ho zařadil mezi 8 nejdůležitějších světových kytaristů roku 2003 a v roce 2005 

obdržel cenu Classical Guitar Award. 

Obr. 47 Pavel Steidl 

8.1.6 Štěpán Rak 

Štěpán Rak je přední český interpret a kytarový skladatel. Vystudoval hru na kytaru na 

konzervatoři v Praze, poté skladbu na AMU v Praze. Pedagogicky působil ve Finsku, v současnosti 

je profesorem na AMU v Praze. Se svými skladbami koncertuje po celém světě a má na kontě i 

mnoho prodaných CD, které byly vydány v řadě zemí.  

Obr. 48 Štěpán Rak 
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8.1.7 Vladislav Bláha 

Vladislav Bláha absolvoval studium na konzervatoři v Brně, na vysoké škole v Německu a 

doktorandské studium na VŠMU v Bratislavě. Je vítězem mnoha soutěží v Řecku, Německu, 

Maďarsku, Kutné Hoře, Paříži a jiné. Nahrál devět samostatných CD a jako sólista se na dalších 

šesti CD podílel. 

Obr. 49 Vladislav Bláha 

8.2 Minulost 

8.2.1 Ferdinando Carulli 

Byl to italský skladatel pro klasickou kytaru, narozen v roce 1770 v Neapoli. Zkomponoval více 

než 400 skladeb pro kytaru a také některé skladby v různých nástrojových kombinacích. Díla jsou 

dodnes součástí repertoárů světových kytaristů a některé melodie dokonce posloužily i jako znělky 

seriálů.  

Obr. 50 Ferdinando Carulli 
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8.2.2 Julio Salvador Sagreras 

Narozen v roce 1879, byl to brazilský kytarista, pedagog a skladatel. Oba jeho rodiče byli kytaristé, 

i proto začal vystupovat již ve věku 6 let. Studoval hru na klavír a skladbu v Buenos Aires, kde se 

později stál profesorem. Otevřel si také svoji soukromou akademii kytary.  

Obr. 51 Julio Salvador Sagreras 

8.2.3 Francisco Tárrega 

Tárrega, narozen v roce 1852 ve Španělsku, významně ovlivnil vývoj v oblasti kytarové hry ve 20. 

století. Jeho hlavním cílem bylo vytvořit pro kytaru bohatý repertoár, který by byl srovnatelný 

s repertoáry jiných nástrojů. Skládal etudy, preludia, valčíky a různé transkripce skladeb známých 

skladatelů (Beethoven, Chopin, Bach, aj.). 

Obr. 52 Francisco Tárrega 
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8.2.4 Andrés Segovia 

Narozen ve Španělsku v roce 1893. Byl to nejslavnější kytarový virtuos 20. století. Byl to samouk, 

jelikož na hudebním institutu, kde se učil, nebyl učitel hry na kytaru. Koncertoval již od svých 12 

let. Složil pouze několik drobných skladeb, většinou etudy a preludia, ale byl to opravdu výborný 

interpret skladeb světových autorů. Zajímavá je především jeho Estudio sin luz – etuda beze světla, 

kterou napsal v době, kdy při šedém zákalu téměř oslepl.  

Obr. 53 Andrés Segovia 

8.2.5 Fernando Sor 

Fernando byl španělský klasický kytarista a hudební skladatel z období romantismu. Ve Španělsku 

byl označován jako „Beethoven kytary“. Jeho velké dílo obsahuje více než 60 skladeb pro kytaru, 

které by měl každý špičkový kytarista znát. Je také autorem učebnice hry na klasickou kytaru, která 

byla vydána ve Francii.  

Obr. 54 Fernando Sor 
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8.2.6 Emilio Pujol Vilarrubi 

Další španělský kytarista, významný žák Francisca Tárregy. Stejně jako jeho učitel, ani Pujol 

nepoužíval při hře nehty pravé ruky a hrál bříšky prstů. Pujol přepsal velké množství skladeb 

z loutnových a kytarových barokních tabulatur do běžné notace. Byl považován za odborníka na 

starou kytarovou hudbu. Sám skládal drobnější skladby a etudy, z nichž nejznámější je asi Čmelák 

– El Abejorro.  

Obr. 55 Emilio Pujol 

 

9 Moje kariéra 

Kytaře se věnuji už 6 let. Když se mě zeptáte, jak jsem vlastně k tomuto koníčku přišla, začnu se 

usmívat, protože na tuto událost pořád ráda vzpomínám. 

Už od malička jsem byla takové hudební dítě, i přes to, že rodiče muzikanti nejsou. Jen můj děda, 

který bohužel už není mezi námi, hrával na housle. Už asi od 5 let jsem zpívala v místním sboru, o 

dva roky později jsem prošla průpravou hry na flétnu. Jenže pak jsem hrát přestala, protože chyběl 

pedagog, který by hru na flétnu vyučoval. Jenže znáte to – když něco končí, něco jiného začíná.  

A tady už začíná můj příběh s názvem „Jak jsem se vlastně ke kytaře dostala“. Za to mohu 

poděkovat mé kamarádce a spolužačce Anežce Knausové.  

Začalo to tím, že mě Anežka pozvala k sobě na návštěvu. Její táta a i ona v té době hráli na kytaru, 

tím pádem měli doma vystavené asi tři kytary. Když napíšu, že to byla „láska na první pohled“, 

bude to znít divně, ale je to tak. Hned jsem poprosila, jestli by mě naučili nějaké akordy a písničky. 

Sice mi to nešlo, ale to je jen detail. Hned jak jsem přijela domů, začala jsem škemrat, aby mi 

rodiče koupili kytaru. Ti po dlouhém smlouvání souhlasili a poté jsme se vypravili do Základní 
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Umělecké Školy Žerotín, abych mohla začít docházet na hodiny kytary. Byl leden, pololetí, takže 

šance, že by mě vzali, byla celkem malá, protože nábor do prvního ročníku bývá před začátkem 

školního roku. Ale přece to vyšlo. Začala jsem tedy docházet na hodiny kytary k mému prvnímu 

učiteli, který byl tak laskavý a měl opravdu ocelové nervy, za což ho obdivuji. 

Během svého hraní jsem se zúčastnila zatím jen dvou soutěží. První byla v roce 2011, kdy jsem 

byla ještě hodně malá a nezkušená, takže jsem se umístila pouze na druhém místě v okresním kole 

(postupuje pouze první místo). Ale teď nedávno jsem získala Čestné uznání v národním kole 

kytarové soutěže a v červnu pojedu na Mezinárodní kytarovou soutěž do Zruče nad Sázavou. Tak 

mi držte palce! 

Musím se ještě pochlubit s jednou velkou událostí. V lednu jsem dělala přijímací zkoušky na 

Konzervatoř Evangelické Akademie v Olomouci a úspěšně je vykonala. To znamená, že po 

základní škole budu navazovat na nádherné studium kytary, na které se už teď moc těším.  

Tak doufám, že mi to nadšení a láska ke kytaře a hudbě samotné vydrží, že se mi bude na 

konzervatoři dařit a jednou mě třeba někdo ve své závěrečné práci na téma „Kytara“ zmíní 

v kapitole „Významní kytaristé“.  

 

 

. 
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Závěr 

Během těch 6 let, které trávím ve společnosti kytary, jsem nasbírala mnoho informací o tomto 

nástroji, jeho historii a stavbě, jak z různých knih, tak také od mého prvního učitele, který mě 

převedl přes obtížné období, kdy jsem si myslela, že se hrát nikdy nenaučím, když jsem si říkala, že 

je to poslední rok, co na tento nástroj hraji – tímto mu skládám obrovskou poklonu a dík za to, že 

nade mnou nikdy nezlomil hůl. Tyto zkušenosti mi při psaní této práce velice pomohly. Psaní práce 

pro mě byla i zábava, vyhledávat a učit se nové informace mě bavilo.  

Myslím si, že kytara je jeden z nejhezčích nástrojů a že každý si v ní najde ten svůj styl a osobnost 

– ať už je to klasická, elektrická, či jiná kytara. Je to sice dřina se na tento nástroj naučit hrát, ale 

bez práce nejsou koláče. A když v tom vytrváte, budete cvičit, až Vás budou prsty bolet, tak věřte, 

že ten výsledek za to stojí. 

Obr. 56 Já při koncertě na Konzervatoři Evangelické akademie 
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2014 _______________________  
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