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Tak mě to zase vzalo a pustil jsem se do stavby nové kytary.

Od Ády Škardy, kapelníka, jsem totiž dostal starou Jolanu Diamant I, 
která byla úplně v dezolátním stavu. Áda na ni 30 let intenzivně hrál, a 
když vyhloubil všechny pražce až k hmatníku, tak ji odložil za skříň, kde 
ještě navíc zkorodovalo všechno, co bylo z kovu.

Na Diamantku jsem dokoupil nové součástky, staré obrousil, přelakoval, 
vše sestavil a uvedl do provozního stavu. S hrůzou jsem však zjistil, že se 
mi nepovedlo správně stranově ukotvit nový struník. Struny ve vysokých 
tónech při hraní sjížděly z hmatníku, a navíc – protože jsem zvyklý hrát 
vsedě - Les Paul je na mě moc malý a těžký. Měl jsem pořád pocit, jako 
když v klíně držím novorozeně z kamene. A to byl poslední popud k tomu, 
abych využil starého i nově nakoupeného materiálu.















Ze starých zásob dříví, mahagonu různé hustoty, jsem vybral na nové tělo 
ve stylu ES 335, ovšem bez centrálního bloku. Později se uvidí, jak bude 
reagovat v podstatě úplně dutá kytara na zpětnou vazbu v při běžném 
hraní naživo. Dopředu lehký růžový mahagon a na zadní stěnu hustý, 
"luby" z toho nejtvrdšího, co mám.

Krk tentokrát nedělám, jen jsem ho přepražcoval, vyčistil, obrousil a 
ztenčil, protože nemám rád „krk jako poleno". Na novou kytaru dám určitě
zrenovované snímače z Jolany. Ty jsou totiž zvláštní v tom, že nemají
magnetická jádra ve tvaru válečků, ale mají složené podélné desky, což
byl asi takový český vynález ze součástkové nouze. 
Snímače měly po zapojení hezký hutný zvuk, a tak s nimi počítám. Navíc 
Áda na ně třicet let hrál, a tak je v nich ukryto takové hudby, kolik snad 
nemají ani v archivu Českého rozhlasu.

































Schecter Ryenger Black
solid body (rock, metal)















Zatím jsem v této fázi, chybí toho ještě hodně, upravit usazení krku, 
dopracování krku a jeho hlavice, dočistit hrany a výřezy, upravit 
uchycení snímačů, elektronika, broušení povrchu, lakování ...



Práce na zuštěchtění osazení krku a na samotném krku

















Design není žádná věda ... staré perleťové knoflíky zbrousit na šmirglu, 
přeříznout vejpůl a nachystat si nějaký nápad na logo na hlavě kytary.















Vydlabat pro každý kousek perleti příslušný chlíveček je hračka, pak 
zamáčknout do lepidla a zbrousit.
Brousit, brousit, brousit - až je všechno hladké a oblé.

Chybí jen poslední fáze: lakování Bondexem na parkety alespoň
v pěti vrstvách a nasadit všechny součástky a propájet. To bude 
poslední díl, a pak jen trnout, jestli bude kytara hrát tak, jak má. 

Do poslední chvíle je to ale tajemství - dokud nebudou nataženy struny 
a kytara zapojena do komba, všechno je ve hvězdách a z ky-tary také
může být jen ozdoba na zeď nebo kvalitní palivo.

19/9/2011



Další fáze: lakování Bondexem Varnisch na parkety v lesku v pěti 
vrstvách. Vysoký a hutný lak totiž nasměruje zvukově kytaru do 
pěkných a ostrých výšek, které do kapely potřebuji, abych se prosa-
dil a hlavně abych se při hraní mezi ostatními v kapele slyšel.

26/9/2011













Nalakováno. Teď jenom zbývá nasadit strojky, kobylku, závěs strun a 
další hardvér; umístit a zapojit snímače je velké dobrodružství. Někdo 
leze na hory a někdo se vrtá v kytaře. Duté tělo je opravdu hodně mělké
a prsty krátké, ale hraje to.

Jedna libůstka navíc: štítek vyrobený z plexiskla z OBI! Zdířku z Fendra 
jsem si vždycky přál, je to mnohem pohodlnější než zdířka v lubu, nebo 
v čele kytary jako Gibson.













A je hotovo. Dovnitř ještě dolepit štítek, tedy vinětu a dodělat poslední
věc - krytku z ořechového dřeva na šroub výztuhy!

Doublecut cat ladí, a když se nastaví korekce, je to prostě pila, kterou 
nelze přeslechnout, při jiném nastavení zvukově skoro až jako 
akustika. Pořádný mahagon a snímače z Jolany dělají zázraky!
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