
- o kový ytmu

D

JDTnnl JDTnnl
/""l/""lV V/""lV /""l/""lV V/""lV

A7 D

JDTnnl J~~~I
/""l/""lV V/""lV

V refrénu při rychlejším střídání akordů hrajeme pouz
první polovinu rytmu:

D A7

n J n
/""l V /""l /""l V

pa- ní šla už dáv- no
/""l

spát

D

J J
/""l

bílá

Nebo můžeme použít při rychlém střídání akordů úhoz do
prázdných strun:

D A7 D
I i i I i i I

II I I i I I i I I
/""l /""l V /""l /""l V /""l

\

1'10 začátečnfka:

TenJolkový rytmus mi pořádn 'Id "
v át jednoduchy osrrn-

Naučte se nejprve dobre vza~dObě)s .dupáním no-
)V rytmus (dv~ ~hozy v ka~de11 ete na doby, tak na
ou. To znamena, z: pokud Slo d ~dYŽje noha nahoře
\II nutí je úhoz trsatkem dolu a horu potom se

. ,h t 'tkCm na .půlce doby), tak Je u oz rsa otom se učte rytmus
i ibře naučte rytmus lb. Teprve P
1 .
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4 - Country rytmus

Střídáme úhoz do basové struny a do akordu. Hraj ml'
pouze na doby. Všechny úhozy vedeme směrem dolů.

-,Country rytmem si můžete zahrát většinu country písntček,
například od Greenhorns, Michala Tučného, Rangers, Pavli
Bobka, Věry Martinové a dalších.

D l l I l A I ~ D I l
no

n
no

n :: :: :: :: x x :: ::~ ~ ~ x *- ft{ x x
~ .•. .•. .•. .•. v v .•. .•.nILI

7

jako ma.vrou-

l l I l A I ~ D l l
no

nlm :: :: :: :: x x :: ::
.•.. x x x x :: :: x xA .•. .•. .•. .•. v v .•. -I~ILI

7

Když sam sotva ma.
G 1 1 D l l E ~ ~ A l Alm x x :: :: X X X X

..I.
X X X X 'f 'f :: :::.A ~ ~ .., .., .L .L ~ ~lI>ILI

7

Na trru- stojí hrad.
D l l -~ l A ~ 1 D ~ ~lm « :: :: :: X X :: *

1..1.
X X X X :::. :: X X

A .., .., .., .., ~ ~ .., ..,l-nI.IJ

7

Tam hla- zač- vat.
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Ta o půlpodle

~1m:1
Od tram-

A tak se še- on jí
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5 - Country rytmus se střídavým basem

• Tip pro začátečm1ca:

Country rytmus mi zní nějak divně. Nejde mi tak
dobře ten úhoz.

Do akordu musíte uhodit tak rychle, aby struny
nezazněly jednotlivě za sebou, ale zároveň. Naučte se to
v pomalém tempu. Úhoz do akordu vyžaduje delší pohyb
oproti úhozu do basu. Děláte zde střídavě krátký pohyb
do basu a delší a rychlejší pohyb do akordu.

Tam hla- zač- vat.

36

[ ~frén: I

~I~

A tak se še- onji
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6 - Střídání basů u jiných akordů

C F

~

I

í
I

~

I I I 10A i i i I

38

Kdyby tady byla taková
panenka

Na této lidové písni, kterou proslavil Pavel Žalman Lo-
honka, si na přiloženém DVDopět ukazujeme postupný nácvik
ytmů od jednoduchého po složitější a také několik způsobů vy-

brnkávání, které se ideálně hodí právě pro tyto typy pomalých
písní.

Značka I: pochází z italštiny a říká se jí .repettce", neboli
ieeky "opakovat". Část, orámovaná touto značkou, se tedy ještě

J dnou zopakuje.

C G7 C
I: Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla. :1
F C G7 C

I: Která by mě chtěla, syna vychovala, přitom pannou byla. :1

39



1- Rytmus ve čtvrťových notách

C

J J J J ILo- ~ pa- •• ~,Kdyby tady byla

G7 C

J J J
:htě- I J J J J

která by mě la,

F C

J J J J IsL J J J
která by mě chtěla vycho- va- la,

G7 C

J J J J I J J J J
přitom pannou by- la.

- Folkový rytmus

c

JD.DnIJD.Dnl
I""'H"'V V~V

G7 c

JD.Dnl JD.Dnl

2 - Rytmus v osminových notách

c

nnnnlnnnnl
~V~V

G7 C

nnnnl nnnnl
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Vybrnkávání

Při vybrnkávání držte trsátko uvolněně, ne křečovitě, aby pohyh
po strunách byl hladký a abyste se o struny "nezasekávali",
Trsátko můžete také při pohybu dolů mírně naklonit ve směru
hry, aby snadněji klouzalo po strunách. Při pohybu nahoru h
zase mírně .riaštkměte" směrem vzhůru.

Jestliže se rozhodujete, zda vybrnkávat trsátkem neb
prsty, zvolte si pro vás pohodlnější způsob. Vybrnkávání prsty
je komornější a hodí se hlavně pro sólový zpěv, zatímco vy-
brnkávání trsátkem je hlasitější a proto je vhodnější pro zpívání
v: větší skupině. Snažte se také, aby při vybrnkávání zněly
vsechny struny přibližně stejně hlasitě.

Vybrnkávání 1.

42

c

dur se složitějším vybrnkáváním:

A7 D
dyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla. :\

D A7 D
terá by mě chtěla, syna vychovala, přitom pannou byla. :\

D ~ D
1 Kdybych já ti měla syna vychovati, přitom pannou býti :\

G D A7 D
I: ty by si mně musel kolíbku dělati, do dřeva netíti :\

@. sloka I
D ~ D

\:Kdybych já ti musel kolíbku dělati, do dřeva netíti :\
G D A7 D

I: ty bys mně musela košiličku šíti bez jahel a nití :\

[4. sloka I
D A7 D

\:Kdybych já ti měla koši1ičku šíti bez jahel a nití :\
G D ~ D

\:ty by si mně musel žebřík udělati až k nebeské výši :\

!5. sloka I
D A7 D

I:Kdybych já ti musel žebřík udělati až k nebeské výši :\
G D A7 D

[:lezli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všemu :\
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Vybrnkávání 2. hrnkávání 3.

~ ~ ~ ~ V V ~ V

• Tip pro začátečmka:

Stydím se zpívat, neumím to a vždycky mi iiknli; že
nemám hudební sluch.

Není nad podporu od nejbližších... Já také
neumím zpívat, ale přesto to dělám. Naučte se dobře
jednu nebo dvě písně, které vám nejlépe "sedí" a s těmi
pak snadněji překonáte strach ze zpívání před lidmi, až
uslyšíte to osudové "Tak něco zahraj, ty přece umíš na
kytaru!"

44

• Tip pro začátečmka:

Nemůžu se trefit přesně do správné struny.

Opřete si hranu dlaně pravé ruky o kobylku. Budete
mít jistější trefu. Pozor ale, ať při tom netlumíte struny.
Opírejte se jen zlehka až za místem, kde struny přešly do
kobylky.
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11
Folkové rytmy

Všimněte si, že doprovodné rytmy, které zde vysvětlujeme,
trvají vždycky jeden takt. Pokud se akordy, které v daném
rytmu hrajeme, střídají vždy na začátku taktu, tj. na první
dobu, snadno se mění. Pokud se ale akord střídá v polovině
taktu, většinou se zahraje pouze první polovina rytmu. Poté
se chytí nový akord a na ten se hraje rytmus znovu od za-
čátku, tedy znovu jen první polovina daného rytmu. Blížeje to
vysvětleno na DVDv písni Okoř a také u rytmů číslo 3, 9 a 11b.

Následující rytmy jsou předvedeny na přiloženém DVDjak
pomalu, tak rychle a v různých záběrech, abyste se je mohli
dobře naučit. U každého rytmu jsou uvedeny písně známých
písníčkářů a kapel, ve kterých jsou tyto rytmy použity a v nichž
je sami můžete hrát podle zpěvníků. Samozřejmě, že jdou
použít i v mnoha dalších písních.

Klíč k rytmům

Pro začátečníky je možné uvést klíč, který je sice hodně
zjednodušený, ale pomůže při orientaci v rytmech:

Jestliže se u nějaké písně rozmýšlíte, jak ji zvládnout ryt-
micky, nejprve se do jejího rytmu pozorně zaposlouchejte
a zjistěte, zda se základní rytmus (doprovod nebo třeba jen
basová figura) opakuje po čtyřech nebo třech dobách. Tedy
jestli do rytmu lze počítat "raz - dva - tři - čtyři", pak je to

46

I 4/4 (čtyřčtvrt'ový),který bývá nejčastější a nebo jestli jde
Itat pouze "raz - dva - tři", pak jde o takt 3 / 4 (tříčtvrt'ový).
ípadě tříčtvrt'ového taktu zvolte valčíkový rytmus 12a nebo

b.
Iokud je píseň v 4/4 taktu, postupujte následovně:

ková nebo trampská píseň ---t folkový rytmus č. l a, který
je velmi univerzální

rá trampská píseň ---t swingový rytmus č. 7
hlejší country písnička ---t country rytmus (z písně Okoř)
malejší country písnička ---t country rytmus se střídavým

basem
malá balada ---t vybrnkávání (zpísně Kdyby tady byla taková

panenka)
cková nebo popová píseň ---t rockový rytmus z kapitoly 13

v této knize

Zde jsou uvedeny známé písničky a jejich interpreti
V závorkách někdy též autoři, pokud se liší od interpreta).

písniček můžete daný rytmus odposlouchat, a zkouš;t hrát
odle zpěvníků. Další písničky si k jednotlivym rytmum ob-
víte i sami a jejich názvy si můžete dopsat sem do knížky.
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Rytmus la

Univerzální folkový rytmus je
použitelný ve většině folkových
a trampských písní.

D

J J1JJnl
I""'l I""'l V V I""'l V

Žalman: Kytky stále ještě voní
Nezrnaří: Musíš jít dál
Wabi Ryvola: Rychlé šípy
Wabi Ryvola: Táborový oheň
Wabi Ryvola: Zvláštní znamení Woodcraft
Karel Plíhal: Akordy
Kamelot: SOS
Kamelot: Cikáni
Kamelot: Dík pane Foglar
Pacifik: Džínová láska
Pacifik: Svařený víno
Pavel Dobeš: Kostelíček
Plavci: Vysočinou
Waldemar Matuška: TisÍC mil
Chrpa: Diego
Nezmaří: Ráno bylo stejný
Fleret: Tanečnica
KTO: Montgomery (Jižní eskadrona)
Karabina: Vandrovníci
Ozvěna: Nádraží

................ ........................ ............................... ........................ .

.......................... ........................... ................................... .
....................... ........................... ........................ .

.......................... ................. . . ........................ .
..................................... . ............................ .............................
......................... .................... ........................... .
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mus lb

Dje o trochu jednodušší rytmus,
rytmus la. Jestliže vám rytmus
ešel, hrajte nejprve tento rytmus.

tmus la z něj vychází - vynechává
k úhoz dolů na třetí dobu.

J nnnl
I""'l I""'l V I""'l V I""'l V

dimír Mišík: Variace na renesanční téma
trítuál kvintet: Za svou pravdou stát
n Nedvěd: Zahrádky

Tip pro začátečníka:

Hraji na kytaru úplně poprvé a zvuky, co z ní lezou,
jsou zatím dost neposlouchatelné - bydlím v paneláku.
Neexistuje nějakýJígl, aby kytara nebyla tolik slyšet?

Kytaru zatlumíte jednoduchým trikem. Vezměte
kus tenkého provázku a protáhněte ho střídavě mezi
strunami těsně u kobylky nahoru a nazpět, aby oba
konce směřovaly dolů a nezavazely vám při pohybu
pravou rukou. Zvuk kytary bude nejméně o polovinu tišší
a přesto při hraní dostatečně rozeznáte jednotlivé akordy .
Teď můžete cvičit třeba celou noc .

49



Rytmus 2

Tento rytmus je také podobný rytmu
la, pouze v první době je ojeden úhoz
navíc.

DI G I D I Gmi

Brontosauři: Stánky
Brontosauři: Hlídej lásku skálo má
Wabi Ryvola: Tereza
Wabi Ryvola: Loudavý návraty
Wabi Ryvola: Samota
Mňága a žďorp: Nejlípjim bylo
Mňága a žďorp: Písnička pro tebe
Nezmaří: Nedohraná
Lístek: Rána z pavučin

Rytmus 3

Stejný rytmus jako la, ale na druhou
a čtvrtou dobu přidáme perkusivní
úhoz pravou rukou. Občas na někte-
rých písních uslyšíte, jak ve slokách
hrají rytmem č. la a v refrénech kvůli
rytmickému zvýraznění rytmem č. 3.

50

D

Emi

J JhDnl
~ ~V V~V

Změna v půlce taktu:
t)

Emi Ami Emi

Jn
~ ~ V

J ni~ ~ v
b)

Emi Ami Emi

melot: Zachraňte koně
melot: Krajina větrných mlýnů

amelot: Smršť
amelot: Věrňák
amelot: Psáno na březové kůře

MikiRyvola: Tunel jménem čas
MikiRyvola: Sochám brečí déšť do obočí , v,

W.a M. Ryvolové: Do ptačích ploutví a do rybích kndel
Žalman: Kdo ti zpívá
lávek Janoušek: Byla to jízda

Javory: O naději
Nerez: Masopust
Nerez: Tisíc dnů mezi námi
Sekvoj: Život spoustu dveří má
Tramp evergreen band: Ráno deštbvý
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Rytmus 4

Rytmicky je to vlastně rytmus Č. 2, ale
opět je na každou druhou a čtvrtou
dobu použit perkusivní úhoz pravou I
rukou. n ri rin

r-I V ~ ť'.JJ ~ r-I V

Wabi Daněk: Rosa na kolejích
Nezmaři: Jedu sám
Nezmaři: Vím co smím
Žalrnan: Hodina usmíření
Žalman: Malůvky
Buty: Mámjednu ruku dlouhou
Samson: Průšvihovej den
Samson: Laciný víno
Kamelot: Amulet
Kamelot: Adler
Slávek Janoušek: Halleyova kometa
Nerez: Já s tebou žít nebudu
Chinaski: Klára
Paleček a Janík: Prodavač limonád
Michal Tučný: Všichni jsou už v Mexiku
F.T. Prim: Čára
Sestry Steínovy: Vinná - nevinná

52

Rytmus pomalých písniček. Nezapomeňte hrát trsátkem na
ní a třetí dobu pouze směrem dolů a na druhou a čtvrtou
u úhozy střídat dolů-nahoru.

n Jmn Jmi
r-I r-I r-I V r-I V

11 C

melot: Vzpomínka na kamaráda
melot: Cestou domů
melot: Čas rozchodů
melot: Velká voda
melot: Zatmění
romír Nohavica: Nic moc
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Rytmus 6

Tento rytmus vychází z předchozího rytmu 5, ale hraje se
"hustěji", stále střídavě trsátkem dolů a nahoru. Všechny noty
jsou stejně dlouhé, žádná není delší. Pokud vám nejde perku-
sivní úhoz, zkoušejte rytmus nejprve bez něj. Hrajte střídavě
pouze jednu notu za druhou a dávejte pozor, aby některá
nezněla déle než jiná. Teprve potom přidávejte perkusivní úhoz
na druhou a čtvrtou dobu.

Emi I C

,Jaromír Nohavíca: Starý muž
Žalman: Nechte mi blues
Kamelot: Přístav
Spírttuál Kvintet: Až se k nám právo vrátí
Jana Kírschner: Modrá

Rytmus 7
Toto je swíngový rytmus, který staří trampští muzikanti ve

30. letech přejímali ze swíngu, tehdejšího hlavního proudu po-
pulární hudby. Později jej používali i mladší trampští muzikanti
(např. bratři Ryvolové).

54

Druhou a čtvrtou dobu hrajeme krátce (ztlumíme pravou
koul a na úhozy dáme důraz (akcent).

i I C I Ami I E7

íkí Ryvola: Bedna vod whisky
lkí Ryvola: Ze všech chlapů nejšťastnější chlap
bí Ryvola: Vracím se vracím

abí Ryvola: Tak už mi má holka mává
abí Ryvola: Vodjíždím
abí Ryvola: Letokruhy
uo Červánek: Hledám děvče na neděli (J. Mottl)
uo Červánek: Řeka hučí (P. Mucha)
Ikatádo (Bob Hurikán)

van Mládek: Jožin z bažin
V n Mládek: Medvědi nevědí
V n Mládek: Prachovské skály
V n Mládek: Jez

pítán Kid: Krinolína
rabína: Joe Bowers
jová růže (J. Mottl)
přijdu za tebou (V. E. Fořt)

TO: Když sluníčko svítí (J. Mottl)
tracenka si zpívá (J. Mottl)

W ldemar Matuška: Tuhle rundu platím já
ramp evergreen band: Labanea
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Rytmus 8
Tento rytmus vychází ze základního country rytmu (viz

píseň Okoř). Působí ale rychlejším dojmem. Na první dobu
začínáme vždy úhozem do basové struny - základního tónu
daného akordu.

A C~mi D E

Brontosauři: Růže z papíru
Brontosauři: Cos' mi chtěl
Brontosauři: Obrázek oblázek
Brontosauři: Jarní tání
Hop trop: Dvě noty půlový
Hop trop: Kláda
Hop trop: Fajn džob
Pacifik: Dál dál dál
Pacifik: Zlatý údolí
Pacifik: Orinoko
Pacifik: Hej kočí
Michal Tučný: Blízko Little Bíg Hornu
Michal Tučný: Báječná ženská
Michal Tučný: Koukám, jak celá země vstává
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ytmus 9a

ytmus je shodný s rytmem č. 2,
ouze v první době je o jeden rychlý
hoz navíc. Dodržujte přesně dané
hozy trsátkem, abyste nevypadli
rytmu.

rontosauři: Ptáčata
rontosauři: Igelit
rontosauři: Kamínky
rontosauři: Na kameni kámen
rontosauři: Tulácký ráno
ngers: Kíngstone town

Iangers: Zvedněte kotvy (John B)
ucíe: Sen

Marta Kubišová: Depeše

G
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Rytmus 9b

Ami
Téměř stejný rytmus, ale všechny
úhozy od druhé doby vedeme směrem
dolů.

Se změnou akordů v půlce taktu:

Ami G Dmi Amí

Karel Kryl: Morituri te salutant
Karel Kryl: Král a klaun
Karel Kryl: Anděl
Jaromír Mayer: Malý přítel z města N

• Tip pro začátečm'ka:

Těch rytmůje na mě moc. To nezvládnu.

Ani to není potřeba. Učte se zatím jen pár
jednodušších a zkoušejte je hrát v nějaké příslušné pís-
ničce, kterou dobře znáte. Sežeňte si nahrávky písní
ke složitějším rytmům a snažte se k výslednému zvuku
postupně propracovat. Nenechte se odradit, když vám
složitější rytmus nepůjde hned!
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uty: Tata
uty: Cesta byla suchá

VI sta Redl: Montér blues
MichalTučný: Poslední kovboj
MichalTučný: Medicinman

uo Červánek: Pampelišky
rontosauři: Osadní píseň
rontosauři: Generační
lman: Kouřovej signál
vel Dobeš: Skupinové foto

Waldemar Matuška: To všechno vodnes' čas
avel Bobek: Pojďstoupat jak dým
káty: Dájo nevolej
káty: Klidný večer
lavci: Král silnic

Jiří Dědeček: Ženatej chlap
TO: Frajer Joe

Přístav: Malý princ
Ascalona
James Brown

ytmus lOa

Eluesový rytmus, tzv. shuffle [vyslov
tl), nemusí být použit jen ve sku-
ném blues, ale i v mnoha písních
tatních žánrů.

'.......................... . .
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Rytmus 10b

Základ tohoto bluesového rytmu je
stejný jako u předchozího rytmu, ale
na druhou a čtvrtou dobu hrajeme
perkusivním úhozem.

E

Žalman: Jdem zpátky do lesů
Ažztichnou bílé skály (Fr. aJ. Korda)
Hop trop: Tak už se škrábu strání plnou kamenů
Duo Červánek: Sosna (VI.E. Fořt)
Karabina: Vzpomínka na kamaráda
Karabina: Vzpomínka na Kančí louku
Vladimír Mišík: Sladké je žít
Marsyas: Za městem
Radůza: Kráska v nesnázích
M. aW. Ryvolové: Sedmnáct dnů
Spirituál kvíntet: Kdo naplní nebe
Mňága a žďorp: Spaste svoje duše
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ytmus lla
Následující dva rytmy zacmame vždy úhozem do b

truny. Když držíme G dur akord, uhodíme do nejtlustší strun
n G). Pokud ale hrajeme např. A dur, uhodíme do p l
zdné struny (tón A). Když hrajeme C dur, uhodíme do pát

runy, kde na třetím pražci zní tón C. A tak podobně.
G

G

4.
@ 4~

Akord G s "vyhrávkou" - přidaným
tónem prvním prstem

32 14

Hop trop: Amazonka
...........................................

...................... .
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Rytmus lIb
Opět upozorňuji na přesné dodržování předepsaných úhozů

dolů nebo nahoru, abyste se do rytmu .rtezauzlovalí".
G

n-rID mrol
1"""1 1"""1 V 1"""1 1"""1 1"""1 V V 1"""1 V

Ami I G Emi I Ami G I Ami

Hop trop: Tři kříže
Hop trop: Zámky
Hop trop: ~ehrálo se o ceny
Hop trop: Cas to vzal
Žalman: Prázdný schránky
Kamelot: Tajný výpravy
Brontosauři: Signály
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ytmus 12a

ytmus pro 3/4 takt, valčíkový ryt-
us. Takt má pouze tři doby, takže si

můžete při nácviku počítat: .raz-dva-
tři, raz-dva-tři". První doba je úhoz

do basové struny, ostatní dvě doby
hrajeme úhozem do akordu vždy
měrem dolů.

C

j J J I

Brontosauři: Valčíček
Poutníci: Panenka
Čechomor: Proměny
Duo Červánek: Houpy hou

uo Červánek: Mám rád krásné děvče za řekou
Greenhorns: Zatracenej život
Plíhal: Námořnická
WabiDaněk: Outsider waltz
Vlasta Redl: Rehradice
Karel Vacek: Táboráku plápolej
Jarda Mottl: Hvězdičky vzplály
Greenhorns: Jupí čerte
Michal Tučný: Feleena z El Pasa
Jaromír Nohavíca: Jdou po mě jdou
Druhá tráva: Odpočíň si Sáro
Jaroslav Hutka: Morava
Ginevra: Do plnejch džbánů
Petr Skoumal: Slunce už vysouší Ioužíčky
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----------

Rytmus 12b

c
Stejný 3/4 rytmus, který má však ve
druhé a třetí době vždy dva úhozy -
dolů a nahoru.

Nezmaři: Bodláky ve vlasech
Brontosauřt.. Šafrán
Hop trop: Obchodník s deštěm
Marsyas: Podzimní sen
Pavel Dobeš: Blažek
František Nedvěd: Jablůňka

Rytmus 13
Rytmus pro 6/8 takt, který je dosti podobný 3/4 taktu. Počí-

tat si také můžete "raz-dva-tři raz-dva-tři", ale v každé době
jsou vměstnané tři slabiky. Používá se často pro pomalé pís-
ničky, balady a hodí se na vybrnkávání.

IIAm!

64

Karel Kryl: Bratříčku, zavírej vrátka
Karel Kryl: Salome
Karel Kryl: Nevidomá dívka
Jaromír Nohavica: Kometa
Buty: Nad stádem koní
Wabi Ryvola: Island
Jan Nedvěd: Kohout
Vojta Kiďák Tomáško: Toulavej
Bláznova ukolébavka (Máš má ovečko)
Waldemar Matuška: Slavíci z Madridu
Olympic: Snad jsem to zavinil já
Dům u vycházejícího slunce
Miky Ryvola: Zelené pláně
Fleret: Noční hlídač
Fleret: Říkajů
Václav Koubek: Pojď blíž
Vlasta Třešňák: Homunkulus
Čechomor: Slunéčko
Lucie: Medvídek
Lucie: L'aura
Jablkoň: Hostina bláznů
Petr Skoumal: Kolik je na světě moří
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12
Blues

Bluesový rytmus, tzv. shuffle
E

Bluesová "dvanáctka" neboli dvanáctitaktové blues (jedno
písmeno je jeden takt)

EEEE AAEE HAEH

t.t. t. o ~~ o

020100 xOl020 x21304
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Pro dobré zvládnutí nejen bluesového rytmu můžete hrát
zároveň se mnou na DVD,snadněji se tak naučíte rytmus nebo
střídání akordů. Astejně jako při hraní s kapelou si uvědomíte,
že je důležité zachovat běžící rytmus. Takže když vám nepůjde
dostatečně rychle vyměnit nový akord, musíte se chytit třeba
až na další dobu nebo na začátek dalšího taktu, nesmíte se
zkoušet opravovat a hrát opožděně vzhledem k ostatním. Ta
chvilka, kdy nebudete hrát, je menším prohřeškem, než hraní
jiného akordu a nebo opožděného rytmu ve špatnou chvíli.
Mohli byste tím své spoluhráče zmást a "vyhodit"je z rytmu.

Pravidelně střídejte úhozy dolů-nahoru. Na dobu je vždy
úhoz dolů. Každý takt začíná vždy úhozem do basových strun.

Bluesová dvanáctka s vyhrávkami

Tučně jsou zvýrazněny takty s vyhrávkami.

E7var A7var

4.
~

4 4.
4

020140 xOl024
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• Tip pro začátečm1ca:

Nejde mi bluesový rytmus.

Naposlouchejte si ho. Poslouchejte bluesové na-
hrávky a snažte se cítit rytmus, pohupujte se do ryt-
mu. Čím více budete blues poslouchat, tím více se
do vás dostane. Nevíte, jakými nahrávkami začít? Do-
poručuji například Eric Clapton: Unplugged - výtečné
akustické, nejen bluesové album. Eric Clapton: Frorn
The Craddle - stará blues v novém elektrickém kabátě
s velkým .drtvern", A nebo staré "dřevní" bluesmany
z 1. poloviny 20. století jako jsou Robert Johnson,
Sonny Boy Williamson a další. Ajestli byste raději něco
modernějšího, zkuste Keb' Mo', černošského kytaristu,
který hraje blues i pop-folkové písničky se strhujícím
feelingem.

70

Základem racku je důraz na druhou a čtvrtou dobu, který
e v notách značí ležatou "šipkou" nad notou. Důležitá je
ouhra kytary, bících a baskytary, které hrají právě na tyto
oby zároveň. Nížeuvedený rytmus můžete také zahustit více

.hozy tak, jak je to v druhém refrénu rackové balady v násle-
ující kapitole.

1.3
Akustický rock

E G A

4.
• 4.

@ 4

4 • ••

023100 210034 xo1230
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Rockový rytmus si dobře odposlouchejte a zkoušejte třeb
v těchto akustických písničkách:

Ze zahraničních například:

Vladimír Mišík: Obelisk
Vladimír Míšík: Cojsem si vzal
Vlasta Redl: Večer křupavých srdíček
Ulrychovi: Javory
Ulrychovi: Bylinky
Marsyas: Podívám se zblízka
Nezmaři: Něco za něco
Fleret: Ukažte mi cestu dom tam k nám
Lucie: Amerika
Wanastowi Vjeci: Otevři oči
Chinaski: Dobrák od kosti
Vladimír Merta: Svatba v Káni galilejské
Jiří Schelinger: Pojď
Slávek Janoušek: Ještě budem znovu žít
Cop: Pár minut
Petr Kalandra: Dětské šaty
Václav Koubek: Důstojnosti
Neřež: Tak ber
Jablkoň: Když padá sníh
Tichá dohoda: Kde spí andělé
Tomáš Klus: Do nebe
Ewa Farna: Zapadlej krám

uns n' Roses: Knockin' on Heaven's Door (Bob Dylan)
rosmith: Pink
sís: Wonderwall

r. Big: To Be With You
r. Big: WildWorld

Ale také si s ním můžete zahrát mnoho rockových pecek,
de se v nahrávkách akustika ani nevyskytuje, například:

trní Hendrix: Hey Joe
Nírvana: Smells Like Teen Spíríts
U2: Sunday Bloody Sunday
enny Kravitz: Fly Away
eatles: Let it Be
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• Tip pro začátečm1ca:

Rockový rytmus mi zní nějakjalově. Jak získám lepší
rockový tah (drive)?

Do akordu musíte uhodit rychle a s důrazem.
Poslechněte si také některé z výše uvedených písniček,
ať "nasáknete" tím správným rockovým "drajvem". Všim-
něte si, že jsou to kapely zcela rozdílné, přesto mají
právě ten akusticko-rockový základ stejný nebo velice
podobný. Zkuste si také najít spoluhráče. S perkusemi,
basou nebo i samotnými klávesami už to bude znít mno-
hem lépe. Ostatníspoluhráči musí také dávat důraz na
druhou a čtvrtou dobu, jako vy na kytaru.

• Tip pro začátečm1ca:

Nemám s kým hrát.

Takových lidí jako vy je kolem vás určitě dost, jen
o sobě nevíte. Dejte si inzerát. Virtuálně na internet,
dobrá volba jsou i nástěnky v prodejnách hudebních
nástrojů v nejbližším městě.
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14
.Rocková balada

Vždy, když se učíte složitější písničku, naučte se nejprve
jí celkovou formu - pořadí jednotlivých částí. V následující
ockové baladě se střídají tyto části:

1. sloka
efrén

2. sloka
efrén (přidá se více úhozů)
. sloka (přidají se vyhrávky)
efrén (zopakuje se čtyřikrát)

Naučte se také harmonii - sloka má čtyři takty a refrén také
tyří takty (dva takty se v něm zopakují):

sloka: Am / C / G / Em
refrén: I: Am C / G D :1

Všimněte si, že refrén využívá téměř stejných akordů jako
sloka, ale tyto akordy se střídají dvakrát rychleji než ve sloce.

Na DVD můžete vidět, že bubeník při změně částí písně
(sloka - refrén) zahraje více úderů, tzv. přechod. Je to vlastně
také upozornění pro ostatní hráče, že končí jedna část a za-
číná jiná. Až budete hrát s kapelou, vždy naslouchejte ostat-
ním spoluhráčům, zejména base a bícím a pokud vypadJ?ete
z rytmu, držte se právě jich a ne třeba sólujících hráčů.
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• Tip pro začátečnfka:

Mám elektroakustiku a chci hrát s kapelou, kde bu-
dou i bicí. Neoim, co si mám poiidii na zesileni zvuku.

Kupte si tzv. kombo, nejlépe přímo určené pro
akustickou kytaru. Na hraní ve zkušebně i na případ-
ných menších vystoupeních vám postačí malé kombo
o výkonu cca 20 W. Můžete na něm ovládat hlasitost,
zvýraznění výšek nebo basů (tzv. ekvalizér) a většinou
i hall- reverb (prostorovou ozvěnu) nebo další efekty. Při
nákupu komba se hodí zvážit, zda má dva vstupy, tedy
dvě zdířky na kabely, abyste do něj mohli zapojit i druhou
kytaru, jiný nástroj, nebo mikrofon pro zpěv. Ideální je,
pokud má každý kanál své ovládání zvlášť. Také si kupte
kabel se zakončením "velký jack", Délka postačí 3 až
4 metry. Příliš dlouhý kabel způsobuje mírnou ztrátu
zvuku po cestě.
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15
Doporučená diskogra.fie

Pokud s folkem začínáte a nevíte, které z mnoha alb si na-
poslouchat nejdříve, zde je menší diskografie. Jsou to výběry

stěžejní desky s výraznou doprovodnou kytarou.

Brontosauři: Hlídej lásku, skálo má
Nejlepší Ryvolovky
WabiRyvola: Loudavý návraty (2CD)
Žalman: Výběr nejlepších nahrávek (2CD)
Hop Trop: Bestiální uf
Nezmaři: 25 let živě (2CD)
Kamelot: Zachraňte koně
Kamelot: Tajný výpravy
Wabi Daněk: Vadí nevadí

are1 Kryl: Bratříčku, zavírej vrátka
amson a jeho Parta: Makovky

Vlasta Redl: Pecky téměř všecky (2CD)
Pacifik: 30 let (2CD)
Hanaa Petr Ulrychovi: Písně z let 1964-1997 (2CD)
Duo Červánek: Pampelišky (20 nejl
Jarka Mottl: Hledám děvče na neděli

apitán Kid: Písně moří a kaňonů
Marsyas: 1978-2004
Michal Tučný: Best of (2CD)

reenhorns: Zlatá éra (3CD)
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