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ŘÍČANY Průměrně vyrobí tak je-
den smyčec měsíčně. Cena? Od
50 tisíc korun výš. Devětatřicetiletý
Petr Auředník je jedním z mála čes-
kých výrobců smyčců, který navíc
dosahuje světové úrovně. Své mis-
trovské kousky tvoří v malé dílně
v rodinném domě v Říčanech.
O výrobcích houslí slyšel každý

a zřejmě i o tom, že ty dobré doká-
žou být pořádně drahé, málokdo
ale tuší, že to samé platí o smyč-
cích. Stejně jako existují mistři
houslaři, jsou i specialisté na výro-
bu smyčců. Obojí má na kvalitě vý-
sledného zvuku rovný díl.

Podle ceny vašich smyčců sou-
dím, že k vám chodí pouze pro-
fesionální hudebníci?
Je pravda, že tak 70 procent mých
klientů tvoří profesionálové. Zby-
tek většinou studenti konzervatoří.

To si i studenti mohou dovolit
smyčec od vás?
Jsou takoví. Rodiče jim dost často
jako veliký dárek dají smyčec. Ne-
bo si na něj ušetří. Housle a smyčec
jsou pro hraní dvě hodně důležité
věci. Všichni si myslí, že základ
jsou housle, když ale budete mít
špatný smyčec, tak z nich dobrý
zvuk nedostanete. Musí to být vyba-
lancované. Jsou to spojené nádoby.

Vy sámna housle ani jiný podob-
ný nástroj nehrajete, jak si tedy
ověřujete kvalitu svých smyčců?
Nejsem jediný smyčcař, který nehra-
je, i když hodně smyčcařů se nauči-
lo hrát na housle alespoň základy.
Když ale děláte smyčce na vysoké
úrovni, tak ty špičkové základním
hraním od těch dobrých stejně ne-
poznáte. Přitom se cenově liší o de-
sítky tisíc korun. Rozeznat ty výbor-
né umí jen top hudebníci a na tako-
vou úroveň bych se stejně nedostal.

Takže kvalitu posoudí až hudeb-
ník, který si jej kupuje?
Ano. Chodí ke mně například Pavel
Šporcl, Ivan Ženatý, Jan Mráček
nebo Petr Nouzovský. Ti, když po-

třebují, tak přijedou, vyzkouší si
smyčce a řeknou mi. Když smyčec
dokončím, tak už ale poznám, jestli
je dobrý, nebo vynikající.

Jaké musí mít vlastnosti, aby ne-
byl jen dobrý, ale výborný?
Základ je v materiálu. Musí to být
nejlepší kvalita. Když chcete být
špičkový ve svém oboru, a netýká
se to jen výroby smyčců, tak stráví-
te spoustu času sháněním materiá-
lu a dodavatelů, kteří jsou schopni
ho dodat. Dále se na kvalitě smyčce
podepíše know-how řemeslníka
a konstrukce nástroje. Navíc byměl
být smyčec hezký, muzikantovi by
se měl líbit. A tím nemyslím to, že
by měl být nějak extra zdobený.
Osobně dělám jednoduchou linii.

Stejně jako jiní smyčcaři použí-
váte na tělo smyčce takzvaný fer-
nambuk z Brazílie. Je to dost
vzácné dřevo, proč?
Je špatně k sehnání a je chráněné
v rámci ochrany deštných pralesů.
Fernambukový strom je téměř vytě-
žený. Dnes je snaha jej pěstovat na
plantážích, ale bude trvat ještě po-
měrně dost dlouho, než ty stromy
zase vyrostou, a uvidíme, v jaké bu-
dou kvalitě. Ještě ho je ale naštěstí
dost ve skladech. V Brazílii mají de-
sítky tisíc takzvaných přířezů na

smyčce. Když jsou v dobré kvalitě,
má každý z nich cenu 200 až 250
euro. Přitom ještě v 19. století se
z něj dělal i nábytek, pak se ale při-
šlo na to, že je výborné na smyčce.

Proč je tak výborné?
Je hodně pružné, tvrdé, odolné
a skvěle rezonuje.

K tomupoužíváte žíně zmongol-
ských koní. Proč zrovna ty?
Patnáct let jsem hledal vhodné ží-
ně. Není ani tak důležité, jestli jsou
ze Sibiře nebo z Mongolska. Jde
spíš o to, jakého dodavatele zvolíte
a jaký má zdroj. Mongolské koně
mají hodně silné žíně, takže vydrží
velký tah. Kupuji je po půlkilových
svazcích.

Jeden svazek rovná se jeden koň-
ský ohon?
Kdepak. Jeden svazek je z mnoha
ohonů.Mám žíně, které jsou deseti-
procentním výběrem, což zname-
ná, že je tam jen 10 procent toho
nejlepšího.Musí být stejně silné, ne-
smí být zlámané ani barvené. Není
jednoduché je sehnat.

Jako samostatný řemeslník jste
začínal v kočárkárně panelové-
ho domu na sídlišti. Jak dlouho
jste tam vydržel?

Byl jsem tam od roku 2001 do roku
2009.

Už tehdy za vámi přišel Pavel
Šporcl?
Ano, s ním už se znám dlouho. Sám
jsemmu drze zavolal s tím, žemám
jeden hezký smyčec a že bych mu
ho rád ukázal a zda bych za ním
mohl přijet. Zaujal ho, a tak jsme za-
čali spolupracovat.

Takže kočárkárna špičkové hu-
debníky neodrazovala...
Nikdo mi nikdy neřekl, že by mu to
vadilo, i když reprezentativní to
tam nebylo. Ani podmínky tam
však nebyly dobré. Byly tam rozvo-
dy vody a teploty se střídaly podle
toho, jak se zrovna topilo. Začínal
jsem však z ničeho a byl jsem rád,
že tammohu být.

Jakémáte vzdělání?
Dva roky jsem v Říčanech studoval
gymnázium, pak jsem ale zjistil, že
bych chtěl dělat něco rukama. Jsem
člověk, který má rád, když po něm
něco zůstává. Šel jsem proto studo-
vat výrobu strunných hudebních
nástrojů v Lubech u Chebu. To
svou úroveň mělo, ale získal jsem
tam pouze základy a opravdové
mistrovství je někde jinde. Přede-
vším jsem se naučil s nářadím.

Po škole jste dělal chvíli v továr-
ně. Kde to bylo?
Ve Strunalu v Lubech. Vydržel
jsem tam jen půl roku. Nebyla to
práce pro mě. Dělal jsem tam pěta-
dvacet smyčců denně.

Nyní vyrábíte smyčce po vzoru
francouzských mistrů. Jaký styl
jste se učil na škole?
Hodně to bylo ovlivněné němec-
kým způsobem konstrukce. Větši-
na nejlepších hudebníků ale hraje
se smyčci francouzskými.

Jak jste se řemeslu starých fran-
couzskýchmistrů naučil?
Když se někde objevil dobrý smyčec,
tak jsem nelenil a jel se na něj podí-
vat. Zkoumal jsem ho a poslouchal,
jak má fungovat. Okoukal jsem to.

Je pravda, že na vás měl velký
vliv houslař Petr Zdražil?
Ano. Krátce pod dokončení školy
jsem ho navštívil a ukázal mu jeden
ze svých smyčců. Tenkrát mi sdělil,
že konstrukce není příliš dobrá a že
takový nebude fungovat na sto pro-
cent. Po čtyřech letech živnosti jsem
tak opustil to, co mě naučili na škole.

V čem se ty konstrukční styly od-
lišují?
Němci jsou na rozdíl od Francouzů

příliš precizní. Dělají všechno pod-
le tabulek a různých průměrů.

To skoro zní, že jsou ty francouz-
ské smyčce odfláknuté.
Svým způsobem tomu tak je. Podí-
vejte se na housle stradivárky, ty
jsou v podstatě šišaté, jsou asymet-
rické. U smyčce to chce také trochu
asymetrie. Není možné to udělat
dokonalé, protože ani v přírodě
není nic dokonalého. I v Německu
ale vznikají smyčce na špičkové
úrovni, rozdíl v německém a fran-
couzském stylu je však patrný
a obecně jsou francouzské smyčce
ve světě lépe ceněny. Většina ně-
meckých smyčců nedosáhne tako-
vé technické a zvukové kvality jako
smyčce francouzské.

Nectíte žádné tabulky?
Tak před deseti lety jsem přestal ta-
bulky používat. Všechno dělám od
oka čistě podle citu a velmi se mi to
vyplácí. Sice mám šupleru s přes-
ností 0,1 milimetru, ale vůbec ji ne-
potřebuji. Ani váhumoc nepotřebu-
ji. Chytím smyčec do ruky a po-
znám, kolik váží s maximální od-
chylkou jednoho gramu. Ani žíně
nepočítám. Vím, že jeden smyčec
potřebuje pět a půl gramu. Tak ve-
zmu svazek žíní, odstřihnu si a vět-
šinou to trefím od 5,4 do 5,6.

Viktor Votruba
redaktor MF DNES

Smyčcař Petr
Auředník patří
ke špičce ve
svém oboru.
Pracuje pro
přední virtuosy
a jeho smyčce
by se daly
vyvažovat
zlatem.

S citemPetr Auředník začínal opravo-
vat smyčce žáků lidušek, dnes dělá i
pro přední umělce.
Foto:Michal Šula, MAFRA
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