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www.kytary.nolimit.cz

Co Vás přivedlo na myšlenku tvořit právě 
vyřezávané kytary? Sám jste také muzikant?

Mám mnoho koníčků, mezi které patří i hraní 
na kytaru. Jelikož se ale zabývám převážně 
řezbářstvím, snažil jsem se nějakým způsobem 
obě činnosti spojit. Dle mého názoru nemusí 
výrobce kytar umět excelentně hrát na kytaru, 
stačí, když umí vyrobit excelentní nástroj.

Jaké dřevo je na kytaru nejlepší? Potřebuje 
nějakou zvláštní přípravu?

Elektrické kytary se vyrábí z mnoha různých 
dřevin. Mezi mé oblíbené a také nejčastěji 
používané patří lípa a ořech, který je svou 
kresbou dřeva jedním z těch výjimečných. 
Nejen o vlastnostech různých druhů dřevin 
vhodných pro stavbu kytar se dočtete více na 
webových stránkách mého kolegy a kamaráda 
Tomáše Krátkého. Na základě jeho stránek www.
originalkytary.estranky.cz a jeho podpory jsem byl 
schopen 

se do něčeho takového, jako je stavba kytary, pustit 
a touto cestou mu děkuji.

Dá se na ně opravdu i hrát? Vypadají jako 
umělecké dílo...  

I přes to, že kytary 
z mé dílny jsou 
velmi originální 
a osobité, mají 
výborný zvuk. 
Musím proto 
dbát na dodržení 
všech technických 
parametrů, které 
ovlivňují kvalitu 
nástroje a to vše 
zakomponovat do 
uměleckého díla.
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Jak dlouho trvá výroba jednoho kousku?

Výroba jedné kytary trvá cca 1 měsíc. Tato doba se odvíjí 
od různých aspektů, jako jsou náročnost dřevořezby, 
zakomponování dílů a součástek do těla tak, aby nástroj 
splňoval požadavky budoucího majitele, neboť je „šitý na 
míru“. Velmi důležitou součástí je i prezentace nástroje a 
proto jsem si vybral velmi nadaného fotografa a kamaráda, 
který se jmenuje Martin Dítě. Prostřednictvím něho vám 
můžu mé nástroje ukázat v celé své kráse, nehledě na jeho 
strojírenské znalosti, kterých také využívám.

Vyrábíte kytaru kompletně sám i s uchycením strun a 
laděním?

Až na mechanické díly je kytara kompletně vyrobena v mé 
dílně. Je ale i možnost si komponenty jako například krk 
objednat dle svého uvážení. Výroba zahrnuje také montáž i 
ladění.

Jaké s kytarami slavíte úspěchy? Tohle u nás jistě nikdo jiný 
nedělá...

Nejsem si vědom toho, že by se zde v ČR něco podobného 
vyrábělo, ale ve světě jsem na pár jedinců narazil. Za 
můj úspěch beru každou vyrobenou kytaru, která má 
spokojeného majitele. Jedním z nich jsou také kapela Green 
Pigg a jejich hudbu vřele doporučuji.

Pro koho jsou Vaše kytary 
určeny?

Motiv a tvar nástroje se 
odvíjí od stylu hudby, pro 
který je určena. Vše se spíše 
ubírá v rockovém duchu. 
Jak už ale název mé webové 
stránky napovídá www.kytary.nolimit.cz, jedinou hranicí je 
vaše fantazie.

Kam se mohou případní zájemci o zcela originální kytaru 
obrátit?

Zájemci se mohou informovat na webu www.kytary.nolimit.
cz, nebo na www.foxovo.webgarden.cz a na e-mail kytary.
nolimit@seznam.cz
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