
Moderní hudební nástroje
od elektrofonické kytary k samplerům a počítači



Elektrofonická (elektrická) kytara

na rozdíl od akustické kytary nemá tzv. 
ozvučnou skříň, díky které je zvuk jasně 
slyšitelný i bez elektronického zesílení

výjimku tvoří jazz guitar, která 
pro dosažení typického zvuku 
využívá mimo elektronického 
zesílení i barvy a rezonance 
akustické



Elektrofonická kytara - snímače

k elektronickému snímání zvuku se u elektrofonické 
kytary používají snímače

single

humbacker

single

kombinace
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Nejčastější typy elektrických kytar

stratocaster



Nejčastější typy elektrických kytar

telecaster



Nejčastější typy elektrických kytar

jaguar



Nejčastější typy elektrických kytar

les paul



Nejčastější typy elektrických kytar

SG



Nejčastější typy elektrických kytar

flying V



k tomu, aby zněl nástroj tak, jak by znít měl, je potřeba 
nějaký zesilovač a reprobox 

dnes se často využívá nejrůznějších simulací těchto dvou 
součástí zvukové kytarové aparatury, ale skutečnosti se 
nic nevyrovná…

kromě zesilovače se můžeme u hudebníků setkat s tzv. 
„krabičkami“ tedy elektronickými převážně analogovými 
modulátory zvuku

ty pak mění nebo přidávají nejrůznější efekty: např. 
overdrive (přebuzení), distortion (zkreslení), reverb 
(dozvuk), delay /echo (ozvěna), chorus, flanger, phaser a 
mnoho dalších



Zesilovače a reproboxy



„Krabičky”
chorus, phaser, distortion ad.



Elektrofonická baskytara



Elektrofonická baskytara
baskytara je v principu velmi podobná elektrické 
kytaře

výsledný zvuk je stejně jako u kytary snímán 
snímačem (baskytarový snímač je jen trochu odlišný od kytarového snímače)

samozřejmě existují stejně jako u elektrických kytar 
různé typy baskytar

ladění odpovídá kontrabasu 

(Fender Jazzbass, jinak modern, precision, bezpražcová baskytara – snaží se přiblížit kontrabasu...)



Elektrofonická baskytara



Nejčastější typy baskytar

jazz bass
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Nejčastější typy baskytar

precision bass
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Nejčastější typy baskytar
vícestrunné baskytary

nejčastěji jde o 
baskytary pěti 
až 
sedmistrunné

lze se ale setkat 
i s jinými počty 
strun



Nejčastější typy baskytar
bezpražcová baskytara

zvuk bezpražcové baskytary se do jisté míry blíží zvuku 
kontrabasu, její zvukové možnosti jsou ovšem ještě mnohem širší



Syntezátor (syntetizátor, syntetizér)

syntetizátor



Syntezátor (syntetizátor, syntetizér)

syntezátor nebo syntetizér, 
popř. též syntetizátor, je 
elektronický hudební nástroj, 
který vytváří výsledný zvuk 
syntézou... 

lze říci, že syntezátor 
elektronicky generuje zvuk, 
který může být dále upravován 
(prodlužován, zkracován, 
efektován…)



výška / spouštěč

vý
šk

a
přítlak kláves

GENERÁTOR

LFO

FILTR ZESILOVAČ

OBÁLKA



Hybridní analog/digitální syntetizér

Nord (Lead)



Midi nástroje

midi klaviatury

midi kontrolery

midi zvukové moduly

různé midi interface



Midi - co to vlastně je?

MIDI je zkratka musical 
instrument digital interface

jde o mezinárodní standard 
využíváný převážně v hudebním 
průmyslu

elektronický komunikační 
protokol

setkáváme se s ním nejen v hudbě, 
ale např. u herních rozhraní nebo 
u ovládání světelných aj. efektů…



Různé midi nástroje



Keyboardy, klávesy, aranžér



Co je to aranžér, keyboard?

aranžér, (keyboard) je elektronický, 
obvykle digitální klávesový nástroj 
vybavený automatickými doprovody, 
generátory rytmů a dalšími doplňky 

pro schopnost automatické hry se těmto 
nástrojům říká také „samohrajky“ 

velké modely s bohatým vybavením se 
označují jako aranžery nebo 
workstationy 

značky: Yamaha, Korg, Casio, Roland ad.



Sampler



Jak funguje sampler?

sampler je elektronický hudební nástroj, 
který pracuje se zvukovými vzorky – samply 

svým charakterem má nejblíže k syntetizéru 

se samply pracuje také většina současných 
digitálních syntetizérů, rozdíly mezi oběma 
skupinami nástrojů se stírají 

současné samplery pracují na číslicovém 
principu, zvuk zaznamenávají a zpracovávají 
v číslicové (digitální) formě. 



Software - PC | Mac…



Software - zajímavé a nejznámější

v současnosti se často využívá jako 
plnohodnotný nástroj počítač 

většina hudebního softwaru je k dipozici pro 2 
nejrozšířenější počítačové platformy tedy PC – 
Windows a Mac – Apple 

na trhu je celá řada hudebního softwaru, ale 
mezi nejrozšířenější (pokud jde o živou hudbu) 
patří např. Ableton, dále stojí za zmínku Reason 
popř. Cubase, Studio One ad. (ikdyž u těch už je 
primární určení spíš do nahrávacího studia) 


