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1. Historie, p edch dci
1.1 Clavichord: vyvinul se v 12. a 14. století (n které prameny 8. a 9. stol, nejst. dochovaný 1543)
z eckého monochordu (jednostrunný nástroj výhradn k fyzikálním pokus m), p vodn pouze 4 struny,
pozd ji více, zpo átku v echny nalad né na stejný tón. B ný nástroj m l rozsah obvykle G a e2, ale
teprve koncem 16. stol obsahoval v echny chromatické p ltóny. Byl bu vázaný (jedné strun odpovídá
více kláves, které tedy nelze hrát pospolu, ale v echna d a a jsou obvykle samostatná) nebo od zhruba
1720 - volný (ka dá klávesa má svoji strunu, pozd ji dv stejn lad né). Pou íval se hojn a do 18.
století, a to i ve více manuálové i pedálové verzi.
Princip innosti: v ka dé klávese je pod strunami
zara en mosazný nebo d ev ný jazý ek - tzv. tangenta.
Zvuk vzniká úderem této tangenty na strunu, která je
tímto úderem zkrácena na chv jnou délku a zárove
rozezvu ena (princip je tedy shodný s nin rou). P esné
vý ka tónu je dosa eno v ím i men ím tlakem na
klávesu a tím tedy i na strunu. Znamená to, e ka dý
tón lze „dola ovat“ nebo i „rozla ovat“ b hem jeho
zn ní (z pohledu dn ní doby takový „aftertouch“).
Clavichord je tímto tedy jediný klávesový nástroj na
kterém lze hrát opravdu fyzikáln isté (a nikoliv temperované) intervaly, hrá musí ov em dob e sly et,
resp. intonovat na klávesy. Tento princip má své výhody - v jednoduchosti (vpodstat bez mechaniky,
proto byly klavichordy velice levné, vyráb li je truhlá i), ale i nevýhody: velice slabý zvuk, maximáln
zhruba na úrovni b né kytary. Byl proto ve své dob vyu íván p edev ím jako nástroj levný, snadno
enosný (obvykle nem l ani nohy,
pokládal se na st l), a cvi ný. Do
dne ní doby se moc nástroj
nedochovalo, ale staví se kopie,
cena je v desítkách tisíc korun.

Obr. 1
Schéma mechaniky clavichordu:

Obr. 2
Clavichord

1.2 Cemballo: se vyvinulo po clavichordu, obvykle se uvádí takté 12. a 14. stol. Je to nástroj drnkací,
tón vzniká drnknutím tzv. plektra o strunu. Na konci ka dé klávesy je tzv. trsací sloupek, ve kterém je
toto plektrum (p vodn p esný od ezek pta ího brku, od 1768 po dne ek obvykle
slisovaná tvrdá k e) výkyvn ulo eno. Výkyvn proto, aby nebyla struna
rozechv na p i návratu klávesy do p vodní polohy – p i opu ní klávesy se
plektrum po strun jen „sveze“ a struna je utlumena plstí.

Obr 3. Pedálové cemballo

Obr. 4 – Trsací sloupek

Obr. 5 - Schema mechaniky a registr

Cemballo se vyrábí ve dvou provedeních – jako spinet (v Anglii virginal, malý nástroj, kde struny
vedou vícemén rovnob
s klaviaturou, nástroj je obvykle lehce p enosný trojnohý), nebo ve tvaru
ídla, tedy cemballo nebo clavicemballo (kde struny vedou kolmo na klaviaturu). A do 18. stol
existovalo je
clavicitherum verticale (jakoby na vý ku postavené cemballo, vysoké tedy asi 2
metry), ale to potom nahradily irafové a pyramidové klavíry a pozd ji pianina. Podle velikosti m eme
mít potom nástroje jedno nebo dvoumanuálové (v dob Bachov i pedálové, viz obr. 3) a to je
s vícesborovým ostrun ním. To znamená e na jednu klávesou p ipadá více strun, lad ných ov em na
tentý tón ale v r zných oktávách. Nástroj má tedy potom rejst íky tak jak je známe z varhan, tedy 8´ =
zní jak se hraje, 16´ = zní o oktávu ní e, 4´ = zní o oktávu vý e. Rejst íky jsou realizovány táhly nebo u
nov ích cemball i pedály, které hýbou spodky trsacích sloupk , a tím ur ují které trsají sloupky se p i
stisknutí klávesy zdvihnou a které ne. Krom toho mají ale dvoumanuálová cemballa je
obvykle
zn barevn zn jící 8´ a také spojku (druhého manuálu do prvního, neboli co je hráno dole, zní v tu
chvíli i naho e), jak tomu bývá u v ích varhan. Cemballo je nástroj který v podstat tém vymizel
z b ného u ití na po átku romantismu, ale pozd ji do lo k ur ité „reinkarnaci“, o co se na po . 20.
století zasadila hlavn cemballistka Wanda Landowska (firma Pleyel pro ni postavila cemballo speciál
s mnohem v ím dynamickým rozsahem a pedálovou výbavou, ov em dnes se spí e staví kopie starých
nástroj ) a také mnozí skladatelé, kte í se nau ili nástroj vtipn vyu ívat (nap . F. Poulanc, A. Schnittke
u nás nap . Zd. Li ka ve filmové hudb aj.). Dnes se cemballa stav jí b
, cena za nový nástroj (který
se obvykle staví jako kopie jiného historického) je podle velikosti a vybavení od n kolika desítek a po
kolik set tisíc korun.
1.3 Herbenstreit: jednalo se o opravdu p ímého p edch dce, nazvaného po svém vynálezci Pantaleonu
Herbenstraitovi. lo o jakýsi velký cimbál, který m l klávesy a p ímo na nich byla i jednoduchá
kladívka. Klávesy tedy bylo nutno po stla ení hned pustit, aby struna po úderu mohla znít, jinak byla
dotýkajícím se kladívkem hned zatlumena. Byl to tedy bicí klávesový strunný nástroj.

1.4 Kladívkový klavír
Dnes je jisté, e touha po spojení kláves, strun a n jakého
„bicího“ mechanizmu byla napln na mo ná n kolik staletí p ed
datem, které dnes pova ujeme za datum vynálezu kladívkového
klavíru. Ale o takových nástrojích máme jen kusé zprávy a
samoz ejm se ádný z nich nedochoval. Proto dnes íkáme e
datum vynálezu kladívkového klavíru je rok 1698. Z tohoto roku
máme „jen“ prokazatelnou zprávu, bohu el se dochoval a t etí
postavený nástroj z roku 1722, který dnes najdeme
v Metropolitním muzeu v New Yorku. Vynálezce se jmenoval
Bartolomeo Cristofori a byl to správce hudebních sbírek ve
Florencii. Nezávisle na n m dosp l k pravd podobn
podobnému
ení je Jean Maurius 1716 a Gottlieb Schorter
1747. Nástroj vypadal a byl postaven jako tehdy b né cemballo,
l rozsah C a f3, jediný rozdíl bylo „to uvnit “: jednoduchá
kladívková mechanika. Nástroj sice um l hrát „piano
e forte“ (tedy slab i siln ), ale mechanika byla t kopádná, nespolehlivá a celkový zvuk byl velice slabý (hlavn kv li slabým
cemballovým strunám i lehou kým kladívk m). Vynález by
ostatn asi zapadl, nebýt toho, e zpráva o tomto nástroji se
kolem roku 1730 donesla slavnému varhaná i G. Silbermannovi,
který postavil klavír vlastní, mechaniku vylep il a tento nástroj
edvedl v roce 1736 mimo jiné i Bachovi. Ten m l ale zna né
výhrady k stále patné mechanice i k celkovému zvuku, proto
Silberman pracoval dále a za sv j pozd í model z roku 1747
byl Bachem ji pochválen. I tak ale zdaleka nem l nový nástroj
na r ích ustláno, byl stav n jen málokým, definitivn nahradil
cemballo teprve po roce 1800, tedy v tvorb Beethovenov a
raných romantik . Souvisí to i s koncem generálbasové praxe v
operách, která skon ila vícemén s Mozartem.

Obr. 6 – nejstar í dochované piano

Obr. 7 – Mechanika Cristoforiho piana

Od G. Silbermanna se ve stavitelství klavír vinou dva sm ry:
1. sm r: anglické klavíry: John Broadwood (1755 poprvé) – mechanika vychází z p vodní
Cristoforiho, dále se vylep uje, a 1780 kone ná verze. V dne ní terminologii tzv. poloanglická
mechanika. Jejím zlep ením vznikla teprve dne ní tzv. anglická mechanika (Sebastian Erard
1823 – 1825, zlep ení Henry Hertz 1840).
2. sm r: víde ské klavíry: Silberman v ák Johann Andreas Stein – odstranil t kopádnost, ka dé
kladívko umístil rovnou na klávesu, ádné pomocné li ty, velice jednoduché. Boom klavír
s touto mechanikou zapo al Stein v ze Johann Andreas Streicher ve Vídni. Proto se této
mechanice íká tzv. víde ská mechanika (a t mto klavír m „víde áky“, i kdy byly vyráb ny
po celé st ední Evrop v etn ech). Mechanika chodila velice lehce, ale postupn nabírala na
kopádnosti (s tím jak se klavíry zv ovaly). Tato mechanika se udr ela u n kterých firem a
do 20tých let 20. stol.(ov em u zdaleka ne tak lehce chodící jako t eba v dob Mozartov ).
Klavír známe dnes v podob k ídla, d íve
byly je
tzv. pyramidové nebo irafové
klavíry (vlastn k ídla postavená na vý ku,
nejstar í dochovaný 1745), vpodstat jejich
zkrácením a zlep ením mechaniky vzniklo
dne ní pianino (R.Wornum 1826). Celé 19. stol.
se naprosto b
stav la tzv. tabulová piana
(tvar jako clavichord, viz obr. 8 a 46), která
vývojem do la a na plný rozsah sedmi oktáv a
la i litinový rám a poloanglickou mechaniku.
Ale pak je nahradila stále více ádaná pianina.
Dnes lze je tabulové piano ob as koupit (v N Obr.8 tabulové piano Steinway s litinovým
mecku nebo kdekoli na západ p es ebay), obvykle
ostrunným rámem
ve velice patném stavu, nebo zrestaurované, ale velice drahé.

Rozsah klaviatury byl u Cristoforiho C a f3, Silbermannovy nástroje m ly F1 a e3, Broadwood
(1740) má F a c4, ale stejný výrobce (1804) má u C1 a f4 (dochovaný Beethoven v Broadwood),
Erard (1824) dosp l k A2 a a4, co se stalo standartem pro celé 19. století. Celé 20. stol mají klavíry 88
kláves (A2 a c5). Vyjíme
se objevují nástroje s v ím rozsahem (Boesendorfer Imperial C2 a c5,
Stuart and sons F2 a f5, ná Petrof d lal ob as F2 a
c5). Celý vývoj klavíru byl v podstat dokonán p ed
rokem 1900, dal í roky p inesly jen dobové zvlá tnosti.
V Evrop i v Americe byl b ný samohrající systém
pianola (od r. 1863) oblíbený hlavn ve dvacátých a
icátých letech 20. stol. V roce 1924 byl vyroben firmou
Foerster tvrtónový klavír a pianino pro hudbu a výuku
A. Háby. V roce 1930 byl vyroben první klavír systému
Neobechstein. Byl to elektrifikovaný klavír, který m l
sníma e zvuku, ten el elektricky upravit a zesílený
vyzá it reproduktory. Systém vyráb l n jakou dobu i ná
Petrof. Asi od devadesátých let 20. stol. je mo no nechat
do jakéhokoliv klavíru vestav t snímací systém, ím je
mo no z klavíru získat elektrický signál a to jak MIDI,
tak i - p ipojením jakéhokoliv modulu - zvuk. Pro
cvi ení lze zamezit styku kladívek se strunami („Silent
piano“). Bösendorfer i n které jiné firmy vyvinuly optické
Obr. 9 Beethoven v Broadwood
snímání pohybu kladívek, ím lze získat je
„pravdiv í“ MIDI signál z nástroje pro tvorbu se
zvukem, výuku apod. Praktické vyu ití zatím - mimo jiné i vzhledem k vysoké cen - není velké.

Obr. 10 Pleyel 1845, dob e viditelná
rovnostrunná konstrukce rámu z
jednotlivých kovových vzp r

Obr. 11 Nejdel í sou asný klavír – Rubenstein 371 cm

Obr.12 Bösendorfer Imperial 290 cm (rozsah C2 a c5)

Obr. 13 Steinway model D, asi nejlep í sou asný nástroj

2. Popis jednotlivých ástí
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Obr. 14 názvy základních ástí klavíru
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Obr. 15 Nástroj „uvnit “, tj. skladba klavíru.

i výrob se postupuje stejn jako na obr.15, tj. vyrobí se spodek – bara , kolem n j se postupným
lepením a roubováním vytvo í „olubení klavíru“, tzn. boky a prostor na mechaniku. Pak se vlepí
rezonan ní deska (s ji p edem zespoda naklí enými ebry), na tu se následn p esn naklí í kobylky,
poté se nasadí rám a celek se ádn se roubuje. Dále se vlepí a p roubuje kolí ník, zarazí se ladící
kolíky, p itom se potáhnou struny. Poté se do nástroje vlo í a p esn rozm rov se ídí mechanika,
id lají pedály a nástroj se dokon í jak zvukov tak vzhledov . Jsou mo né i jiné postupy, n kde se
nejprve postaví celý „ozvu ník“ – tj. rám, deska i struny dohromady a pak se teprve tvo í olubení
klavíru. V echny operace jsou dnes v podstat strojní, v ina firem vyrábí pianina a k ídla do dvou
metr délky systémem „b ící pás“. Pouze del í klavíry se d lají tak, e jeden lov k staví jeden nástroj
(s dodanými díly) od za átku a do konce. To neplatí o firmách s malou produkcí, nebo firmách které si
zakládají na tradi ním p ístupu, tam je více ru ní práce, a tak malý po et lidí d lá nástroj jeden po
druhém. Pro kvalitu je to asi lep í, ov em cena je nutn vy í.
2.1. Rám (d ev ný a litinový) klavíru – Rám je nejd le it í ást klavíru ve smyslu jeho pevnosti a
stability. V podstat platí, e ím chceme získat z klavíru „v í“ zvuk, tím musí být pou ité struny více
napnuté a také tlust í. V praxi to znamená, e u dne ních klavír odpovídá celková napínací síla strun
podle velikosti nástroje váze asi 16 a 20 tun. To by pouhý d ev ný rám nevydr el. Proto je u dne ních
klavír rám vlastn dvojdílný: jeden díl je tzv. bara , sklí ený a se roubovaný z trám pevného d eva (u

ídel spodní, u pianin zadní ást), druhý díl je litinový odlitek (u k ídel naho e, u pianin mezi
mechanikou a ozvu nou deskou). Výjimkou je rám klavíru Rubenstein, sva ovaný z jednotlivých díl .
První klavíry m ly pouze d ev né rámy, pot eba pevn ího rámu vznikla s vývojem nástroje
sm rem k siln ímu zvuku. Proto byly na po átku 19. století dávány do klavíru elezné vzp ry, potom
byla pou ita celá elezná deska pro upnutí strun, postupn se rám vyvinul jakoby do dne ní podoby, ale
byl celý smontovaný z jednotlivých kus eleza (to se udr elo u n kterých mén pokrokových firem a
do po átku 20. stol., hlavn v pianinech). Tento rám byl sice relativn pevný ale nem l pot ebnou
stabilitu, klavíry vlivem teplotních zm n nedr ely lad ní. Teprve pou ití litiny (první pokusy 1825, od
1837 sériov v Americe) zp sobilo, e dne ní klavír je opravdu stabilní (pokud nemá n jaký jiný
problém). Stabilit lad ní i zvuku pomohlo také to, e dne ní klavíry jsou tzv.
ostrunné konstrukce
na rozdíl od d ív í rovnostrunné konstrukce (viz. Obr. 10). Dne ní rám je tedy litinový, k ostrunný
(poprvé Steinway 1855 do tabul. klavír – obr. 8). Oblast k ení strun se nazývá echod, je to
nejchou-lostiv í místo klavíru z hlediska jeho vyrovnanosti (viz kap. 2.6). Dále rozeznáváme
nepancé ový, polopancé ový a pancé ový rám. Nepancé ový rám je takový, kde ladící kolíky jdou
ímo do d eva (kolí níku), nejsou zavrtané v litin . Pancé ový rám je takový, kde litina jde p es
kolí ník, a ladící kolíky tedy procházejí skrz litinu, pak teprve do kolí níku. Ob tyto konstrukce mají
výhody i nevýhody, dnes se spí e pou ívá plnopancí a star í klavíry s touto konstrukcí jsou obvykle o
co více cen ny. Polopancí pou ívaly n které firmy zhruba do 20tých let 20. století – ladící kolíky
jdou jen do plechu, který zakrývá kolí ník. Tato konstrukce je obecn patná, plech obvykle jen p eká í
a rezonuje.

Obr. 16 D ev ný rám ( bara ) klavíru Rubenstein 371 cm

Obr. 17 Vkládání litinového rámu (Steinway)

Obr. 18 Detail systému duplex – scale (Steinway)
Obr. 19 Dne ní litinový rám a celý klavír ze shora (Steinway model D)

Dne ní klavír má tedy d evo i litinu, spojení je nejlep í, hlavn kv li tomu, e zm ny teploty a vlhkosti
sobí na oba materiály r zn . Proto taková kombinace relativn dr í. Je je nutno dodat, e struny
dr í v rámu pomocí tzv. agraf , co jsou speciální rouby s dírami pro pr chod strun. D ív í nástroje
mají jen velké kovové kapodasty (vyrobené zhruba do 1920), nástroje vyrobené p ed 1900 m ly asto
ev nou kobylku na obou koncích strun (dnes je kobylka pouze na rezonan ní desce). To je patné
z hlediska stability, koup takového nástroje se rad ji vyvarujme.
Vývoj rámu, jako to ostatn celého klavíru byl v podstat dokonán p e rokem 1900.
Steinway, neúnavný výzkumník, jej dovedl do naprosté dokonalosti. Na obr. 18
vidíme jeden z jeho vynález – systém duplex scale, který pou ívá od roku 1874.
Systém spo ívá v tom, e struna se nechv je jen svojí b nou chv jnou délkou, ale
v p esných akustických pom rech p iznívají i tóny, které struna vydává zbylými
úseky – tj. p iznívá i úsek mezi kobylkovými h eby a rámem (na n
jsou pro
esné dosa ení chv jné délky malé „minikobylky“ – lesklé, jasn viditelné) a také
Obr. 20 Agraf
úsek od agraf nebo kapodast a ke kolí níku. V úpln nejvy í poloze je p iznívající
tón stejný, sm rem dol jsou délky p iznívajících ástí voleny tak, aby podporovaly alikvótní tóny.
Systém zp sobuje mimo ádn zn lý a bohatý tón. Duplex scale dnes pou ívá v ina sv tových
výrobc , u nás jej poprvé pou ívala firma Rösler je p ed válkou. Systém funguje samoz ejm pouze
tehdy, pokud je dosa eno naprosto p esných délek v ech ástí a p esného usazení rámu.
Jiný systém ji více ne li sto let
pou ívá (ov em ne ve v ech modelech)
firma Blüthner. Jedná o tzv. „aliquot system“,obr. 21. Blüthner zavedl k b ným t em strunám na jeden tón je
strunu tvrtou, která není rozechvívána
kladívkem, ale p iznívá k ostatním t em
strunám, proto e má s nimi p ímý styk
es agrafy a hlavn p es kobylky. To
zp sobuje mimo ádn zn lý a zp vný
diskant. Znamená to ale více práce pro
ladi e, musí být pevn í rám a asem
se stává,
e tvrté dal í struny
(rozd lené na p l pro podpo ení
prvního alikvótního tónu) se nedají
esn naladit, tak e se stejn musí
vytlumit plstí. Nicmén je-li klavír
v po ádku, jeho zvuk je velkolepý.
Obr. 21 Blüthner Aliquot
2.2. Ladící kolíky a kolí ník
Aby struny vydr ely napnuté, jsou namotané na ladících kolících, tyto jsou pevn zatlu eny do tzv.
kolí níku. Kolí ník musí být z velice tvrdého d eva, má obvykle mnoho vrstev, které jsou slepeny tak,
e d evní vlákna jdou k em (viz obr. 22). Aby kolíky dr ely, jsou díry p i výrob vrtány o 0,5 mm
men í jsou potom zará ené kolíky (obvykle pr
r 6.9 mm). Pokud kolíky asem p eci jen necht jí
dr et, lze je zatlouci více do kolí níku (ten se ale musí v dy pevn
podlo it!). Pokud u jsou na doraz, nebo to nepomáhá, vym ní se
za kolíky v ího pr
ru (o 0.1 nebo 0.15 mm v í). Pokud je ale
kolí ník nekvalitní, nebo rozpraskaný, je nutné ho vym nit, co je
velice nákladné a u mnohých klavír se to nevyplatí. Je t eba si
dávat pozor na klavíry eské výroby ze 70tých a 80tých let, tehdy
se u spousty klavír vrtaly díry do kolí níku moc rychle, d evo se
tím vypálilo a kolíky nedr ely asto u z výroby. Je proto d le ité
Obr. 22 Ladící kolík v kolí níku
si p i koupi takového nástroje kolíky vyzkou et.
Lad ní klavíru se tedy provádí otá ením ladících kolík , je nutno to provád t tak, aby se kolíky
nevyvracely z d r, jinak lad ní dr et nebude a je se d evo kolí níku poni í. Vlastní lad ní se provádí
postupn , nejprve levá struna (ostatní jsou zatlumeny gumovým nebo plst ným klínkem, obr. 23), pak
podle této levé struna prost ední (pravá je zatlumena klínkem vsunutým mezi ni a levou strunu dal ího
tónu), pak pravá struna. Lad ní se provádí od st edu klavíru (a1) podle systému velké nebo malé

temperatury (kvintový kruh kolem a1), potom sm rem nahoru,
potom od a1 sm rem dol . Obvykle ale diskant sjede, tak e se
musí p eladit znovu. Ladící kolíky mají v horní ásti profil
ty úhelníkového komolého jehlanu. Po obvodu mají jemný
závit, do kterého se p ed zatloukáním dává kalafuna, aby el
kolík „h “ a dob e dr el. Pokud jsou v nástroji pou ity kolíky
Obr. 23 Ladící klínek (Renner)
s obdélníkovým profilem, pak je takový
nástroj ur it vyroben p ed rokem 1900,
patrn i je
o dost . Ladící klika musí být
profi
bu
tvercová
nebo
rad ji
osmiúhelníková (jakékoliv „domácí“ výrobky
kolíky obvykle akorát poni í!). Klínek na
zatlumení strun m e být z b né gumy, ale
na pianina nebo víde ské mechaniky je lépe si
koupit tzv. pianinový ladící klínek diskantový,
který je uzp soben k prostrkávání do mezer
v mechanice a funguje výborn . V nouzi lze
k lad ní diskantu pianina pou ít roz íznutou
tu ku apod….
Obr. 24 Potahování strun (Steinway)

2.3. Struny - jsou vlastn kompromisem dvou protich dných po adavk : musí být
co nejpevn í, ale zárove i pru né. V dávných dobách se vyráb ly st evové, potom
mosazné, pak elezné, a a v pr hu 18. stol se p lo na ocelové. Dnes jsou
vyráb ny ze speciální slitiny; To by ov em nesta ilo na pokrytí bas – tam by byla
tlou ka pou itého strunového drátu tak veliká, e by struna v bec nebyla pru ná.
Proto jsou struny v hlub í poloze op edeny m ným drátem (tzv. op ádlem),
v nejhlub í poloze jsou op edeny dv ma vrstvami p es sebe (podp ádlo a op ádlo, viz
obr.25). Pokud padneme na nástroj, který má struny op edeny nikoliv m dí, ale
elezem, pak je tento ur it zpo átku 20. stol. nebo spí star í. P edení se n kdy
uvol uje – op ádlo dob e nedr í - projeví se to nehezkým zabarvením tónu. To lze
kdy odstranit tzv. nakroucením – struna se povolí, vyvlékne ze záv sného h ebu a
její o ko se oto í o 180°. Pak se zase napne. Pokud to nepom e, nebo struna
praskne, musí se vym nit za novou. Ta se vyrábí podle staré, proto nesmíme nikdy
prasklou strunu vyhodit! Op edené struny toti nejsou normalizované! Prasklou
op edenou strunu proto odevzdáme ladi i, který ji om í a vyrobí podle ní p esnou
kopii (jde o to aby byla zachována i síla op ádla nebo podp ádla a jeho délka).
Výroba basové struny je ru ní práce a struna stojí n kolik set korun. Struny hladké,
pokud prasknou, se vym ují podle ísla, které je napsané na kobylce nebo na rámu.
Pokud tam takové íslo není, nesmíme vyhodit ani tuto strunu! íslu odpovídá
pr
r podle tab. 1. Pokud jsou struny jakkoliv orezlé, je vid t, e nástroj byl nebo je
ve velkém vlhku. Pokud jsou na strunách „mapy“, pak je vid t e je n kdo otíral
vlhkým hadrem nebo po nich p ejí l zpocenou rukou. Jakékoliv zne
ní strun
naru uje jejich zvuk, proto se toho sna íme vyvarovat. Pokud je struna v n jakém
míst narezlá, pak p i lad ní v tomto míst pravd podobn praskne. Nej ast ji se to
stává p ímo u ladícího kolíku (pokud struna praskne, vymr tí se proti sm ru
natahování, proto nikdy nesmí nikdo být u k ídla vzadu, kdy se struny napínají, kdyby
struna nevydr ela, dostal by plný zásah!).
Tab.1 ísla strun

Obr. 25 Op edená basová struna a její ásti: o ko (1), op edení (2) a hladký konec (3), který se navine na ladicí kolík

2.4. Pedály - levý pedál, tak jak ho známe dnes, m l u Cristoforiho první klavír, ale ve form táhla.
Dnes nám levý pedál u k ídel posouvá celou mechaniku asi o 2 a 3 mm ke stran , ím kladívka hrají

pouze na dv ze t í strun, nebo pouze na jednu ze dvou strun. U pianin se nic neposouvá, ale kladívka se
jen více strunám p iblí í, ím dojde ke zti ení zvuku (pouze nejdra í pianina nejlep ích zna ek mají
systém posuvu celé mechaniky jako k ídla). Pokud jde levý pedál u k ídla patn , je pot eba obvykle
vyjmout mechaniku a nat ít sty né plochy jelením lojem (viz. mechaniky klavír ). Posouvá-li se
mechanika málo nebo naopak moc, lze ji se ídit roubem, který je za roubován v jedné z klávesových
výplní. O tento roub se mechanika p i se lápnutí levého pedálu zastaví. Pravý pedál nadzvihující
dusítka funguje u v ech klavír na stejném principu. Prost ední pedál u pianin je obvykle tzv.
moderátor, který vsune mezi kladívka a struny pls na velké zjemn ní zvuku (d íve toto obstarávalo u
pianin táhlo – n kdy se objevovalo i u k ídel). Prost ední pedál u k ídel je dnes tzv. prolongement –
vynález A. F. Debaina z roku 1874, který Steinway okam it zavedl do v iny svých klavír . Je-li tento
pedál dob e se ízen, funguje tak, e nechá „viset“ jen ta dusítka, která p íslu í klávesám stisknutým p ed
stisknutím tohoto pedálu. N které firmy montují tento systém i do nejdra ích pianin. Do not se ádnou
zna kou nepí e, pou ijeme ho tam, kde bychom m li problém s b
pou itým pravým pedálem.
Je je t eba íci, e pedály se v dne ní podob poprvé objevily a
roku 1783, hromadn po 1800. P ed tím klavíry nem ly pedály, ale tzv.
kolení páky. Klavírista tedy hrál „pedál“ tak, e nadzdvihl nohu a
kolenem p izdvihl kus d eva, které soustavou mechanických p evod
ud lalo to, emu dnes íkáme pedál. Naopak 19. století bylo ve znamení
pedál – v nástrojích je jich objevovalo mnoho, d lajících r zné barvy
tónu (p ikládáním r zných plstí a od ezk k e), n kdy tlumily jen
ur itou ást klaviatury (k tomu se dnes na p ání vrátila firma Fazioli),
velice oblíbené byly bubínky a zvone ky pohán né t mito pedály.
Sou asné klavíry mají pedály jen dva nebo t i, výjimkou jsou
zakázková k ídla Fazioli aj. Dne ní pedály se také obvykle dají velice
lehce se ídit - maticemi na ty ích, které od pedál vedou.
Za doby R. Schumanna se objevilo pedálové k ídlo, tj. klavír
s varhaní pedálovou klaviaturou, která m la 2 oktávy a vlastní
mechaniku a rezonan ní desku pod celým klavírem. Schumann pro tento
nástroj napsal zajímavé studie, které dnes ov em jaksi nemáme na em
Obr. 26 Lyra s pedály (Gaveau)
provád t…
2.5. Rezonan ní deska – Ur uje nejv í m rou sílu a kvalitu tónu, který lze z nástroje dostat. Je to
dáno její plochou, ale p edev ím jakostí pou itého d eva (v dy smrk) a hlavn jejím klenutím. Klenutí
rezonan ní desky nutné k tomu, aby v bec deska fungovala. Kdyby toti deska byla rovná, struny na ni
iléhající (p es kobylku) by ji v bec nerozkmitaly. Proto je princip v ech strunných hudebních nástroj
tento: Struna je napnutá a vede p es kobylku. Svým nap tím p sobí tlak na kobylku, která tedy tla í na
rez. desku. Tomuto tlaku íkáme strunový p etlak. Je pom rn snadno m itelný a bývá asi 3 a 4 mm,
ov em bez zatí ení strunami, po jejich napnutí je p etlak asi 1 mm v ude. Proto e je deska protism rn
vyklenuta, nepodá se tlaku kobylky a tak vniká na rozhraní desky a kobylky velké mechanické nap tí.
To zp sobuje, e jakýkoliv sebemen í podn t na kobylce (jako je rozkmitání struny) se p enese na celou
desku a ta se rozkmitá ve v in své plochy. Kdyby deska vyklenutá nebyla, mechanické nap tí by
nebylo ádné nebo by bylo malé a vzniklý tón
by byl slabý a patný. Klenutí rezonan ní desky
klavíru není nápadn veliké – bývá to jen asi 7
mm/m, co na tak velké rez. desce v podstat
není vid t (na rozdíl od smy cových nástroj ,
kde jsou desky vylo en oblé). Av ak strunový
etlak, který je nutný pro získání nap tí mezi
kobylkou a deskou je opravdu pom rn snadno
itelný a jeho dodr ení v celé i klavíru má
základní vliv na jeho vyrovnanost ve v ech
polohách. Zjednodu en platí, e je-li p etlak
malý, klavír nehraje siln , deska má krat í
ivotnost, obvykle praskne n kde vedle
kobylky. Naopak je-li p etlak moc velký, deska
je vlastn zatlumený rezonátor, takový klavír
Obr. 27 Rezonan ní deska (Steinway)
má silný tón, ale krátký a s nep knou barvou.

V praxi se setkáme hlavn s tím, e
nástroj má jen v n které oblasti patný
etlak, taková oblast má pak nápadn
jiný zvuk a kvalitu tónu. Bohu el se to
kdy stává i u nových nástroj . Na obr.
28 vidíme podrobné schéma p etlaku,
v praxi se za p etlak obvykle bere délka
B, zmen ená o tlou ku podlo ky pod
strunou, m la by být asi milimetr
v celém rozsahu nástroje.

Obr. 28 Schéma strunového p etlaku

Aby deska vydr ela tak obrovské nap tí strun p enesené na kobylky, musí být vyztu ena ebry (obr.
29), které jsou u k ídel naklí eny pod deskou, u pianin zezadu. Samotné d evo desky je v dy výhradn
radiáln
ezaný rezonan ní smrk. Radiáln
ezaný
znamená, e letokruhy jdou v echny v jednom sm ru,
obvykle vícemén ve sm ru hlavní kobylky. ebra jsou
naklí ena v úhlu 90° proti tomu, aby deska obrovský tlak
kobylky vydr ela. Samotné d evo desky musí být co
nejvíce pevné, ale zárove mít co nejv í schopnost
kmitat, co jsou dva naprosto protich dné po adavky.
Proto je pot eba aby síla tzv. letních p ír stk d eva (jsou
to ty tmavé pruhy, kterým íkáme letokruhy) byla co
nejmen í, ale zárove aby letokruhy byly co nejhust ji u
sebe (pro dosa ení pevnosti). U nejlep ích nástroj je tedy
deska skoro bílá, proto e d evo obsahuje hlavn tzv. jarní
ír stky, ale p i pohledu zblízka vidíme velkou hustotu
letokruh . U levných nástroj hlavn ínské výroby se
asto stává, e pou ité d evo je tmavé, nebo nebyla deska
vyrobena z dostate
proschlého d íví. Obojí znamená, e
Obr. 29 Rezonan ní deska (1) s naklí enými
nástroj nem e mít dobrý zvuk, nebo alespo ne nadlouho.
ebry (2), kobylky p ilepené z druhé strany
jsou je

zaji

ny podlo kami (3)

Mo né „pr vihy“ rezonan ní desky:
1. Deska je u z výroby zaklí ena tak, e nemá správné klenutí ve v ech polohách, nebo nejsou
správn vysoké kobylky nebo není rám p roubován ve správné vý kové poloze (není správn
vypodlo en), ím není dodr en správný strunový p etlak. Nástroj proto v n jaké poloze nehraje,
nebo hraje nápadn jiným tónem – chyba, ke které asto docházelo v eské výrob za
normaliza ních let, poslední dobou se s ní setkáváme u levných nástroj zejména z dálného
východu. Odstranitelné obtí , obvykle jen p ímo v továrn .
2. Deska je vyrobena ze patn proschlého d eva: nový nástroj hraje dob e, ale jen krátký as,
nápadné zhor ení zvuku m e nastat u po n kolika málo letech. asto se to stává u levných
nástroj . Odstranitelné áste
– generální opravou desky po dodate ném proschnutí, viz ní e.
3. Deska popraská. Bu byla vystavena velkému dlouhodobému suchu, nebo popraská prost
stá ím. Oprava je drahá, ale obvykle pak hraje nástroj skoro „jako nový“, co u star ích nástroj
(pokud byly postaveny z kvalitního materiálu) m e znamenat, e hraje lépe ne li nový (zejména
ne nový z dálného východu). Je to ov em oprava generální, a to za n kolik desítek tisíc korun.
Taková oprava spo ívá v tzv. pánování. Z klavíru se odstraní struny, následn rouby dr ící
rám, ten se kladkostrojem zvedne a pak se nechá celá deska schváln co nejvíce rozeschnout
(p ilo ením radiátor ). Takto rozpraskaná deska (d evo je smr no) se potom vyspraví: v echny
díry se klínovit roz í a do t chto klínovitých brázd se zaklí í pány – kousky rezonan ního
smrku, které mají tentý klínovitý profil jako díry. Po zaschnutí se p nívající kusy pán
odhoblují, celá deska se zabrousí a nat e lakem. Po zaschnutí se zp tn na roubuje rám a za ne
se zkou et jak hodn se má kde podlo it, aby byl dodr en správný strunový p etlak. Po té se dají
zp t struny (obvykle nové) a v e by m lo být v po ádku. Toto je generální oprava, p i ní se

obvykle dávají i nová kladívka a ud lá se tedy generální oprava i mechaniky. Celá akce stojí
podle náro nosti a ceny kladívek zhruba 50 a 100 tis. K a trvá minimáln m síc, spí více.
Vyplatí se proto pouze u v ích nebo velkých nástroj , nebo u nástroj u kterých je velká ance,
e opravený klavír bude znít opravdu dob e (tj. nástroj zvu ného jména nebo z prokazateln
dobrého d eva).
Pokud nejsou na takovéto opravy peníze, lze zvuku trochu pomoci tím, e se do klavíru dají tvrd í
kladívka, nebo se ta stávající ztu í. Ale dojde jen k zost ení zvuku, tedy zvuk se nestane hutn ím, ale
pouze jakoby hlasit ím. O zp vném tónu ov em v takovém p ípad nelze mluvit, ten se z takto
upraveného nástroje prost nedostane (nebo alespo ne ve v ech polohách).
2.6. Kobylky – Jak bylo vý e vysv tleno, kobylka slou í k tomu, aby p enesla nap tí zp sobené
strunovým p etlakem na rezonan ní desku. Je to zárove místo, na n
se struny ohýbají kolem tzv.
kobylkových h eb . Proto e struny svým tlakem vlastn h eby vyvracejí, stává se n kdy u star ích
nástroj , e kobylka u ka dého h ebu trochu rozpraská. Pokud jsou praskliny v í (n kolik mm), m e
být klavír v takovém míst nenaladitelný, nebo nemusí mít pevný tón. Proto je to t eba praskliny na
kobylce kontrolovat. Kobylka bývá z bukového d eva, n kdy mívá povrch p eklí en je
ebenovou
nebo javorovou tloust nkou, to práv proto aby povrch nerozpraskával. Praskání se hojn vyskytuje
v diskantu, kde je nap tí strun nejv í, ale ob as i v basové oblasti.
V dávných klavírech bývala jedna
dlouhá
kobylka,
zpo átku
rovná.
S p íchodem op ádaných strun se kobylka
rozd lila na dv : hlavní a basovou.
S p íchodem k ostrunné konstrukce je
vlastn basová kobylka „za“ hlavní (ve
sm ru pohledu od klávesnice), proto e
basové struny k í ty ostatní (u pianin
„pod“ hlavní sm rem doprava). U v ech
pianin a k ídel do asi 2,2 m délky
vyrobených po 1920 (u spousty firem u
mnohem d íve) bývá basová kobylka na
bukovém m stku, který posouvá její styk
s deskou sm rem „dovnit “ do nástroje.
To znamená e taková pianina a k ídla
mají p i stejné velikosti nástroje mnohem
lep í basy. Ale n kdy se u star ích
nástroj stane, e se celý m stek i s basovou
Obr. 30 Tvarování kobylek (Steinway)
kobylkou za íná bortit – kobylka je tedy p íli
nízko. To je velice obtí
odstranitelný problém. Poznáme jej po zvuku: pokud si hrajeme pomalu
chromatickou stupnici kolem tzv. p echodu mezi basovou ástí a st edy, zjistíme na basech nápadný
útlum. Tento echod je nutno v dy p i koupi i nového nástroje vyzkou et. Je to vlastn bod k ení
strun. Dal í p echod je v diskantu, kolem poslední rámové vzp ry. Bývá v troj árkované oktáv a i zde
je vyrovnanost jednotlivých tón nutno v dy zkontrolovat. Bohu el zejména nástroje Petrof (i nové!)
jsou nevyrovnaností p echod zna
poznamenány. Toto musíme v dy u nástroje kontrolovat.
2.7. Kladívka - Kladívka ur ují vedle rezonan ní desky nejvíce vlastnosti
zvuku nástroje. Kladívko se vlastn skládá z násadky a z vlastní hlavi ky.
Ve starých nástrojích byla kladívka lehká, p vodn pouze pota ená k í.
Pozd ji byla kladívka oplst ná, ale nebyla zvládnuta technologie lisování
plsti natolik, aby byla pls dostate
pevná a p itom pru ná. Proto byla
tato kladívka pota ena je
vrstvou k e. Celoplst ná kladívka, jak je
známe dnes, pou il poprvé Henry Pape 1839 a stala se standardem pro
anglické a poloanglické mechaniky. Ve v ech klavírech s víde skou
mechanikou se ale udr ela kladívka pota ená k í, a to a do konce
výroby t chto mechanik (tj. zhruba do 20tých let 20. stol.). Výjimka byly
poslední klavíry Bösendorfer s touto mechanikou.
Obr. 31 Kladívko (Renner)

Rozdíl zvuku kladívek celoplst ných a
oko ených je obrovský. Kladívka pota ená k í
mají typický lehce perkusivní náb h tónu,
nemají velkou pru nost, ili klavír potom nemá
velký dynamický rozsah. Tato kladívka mají ale
jednu obrovskou výhodu: jsou prakticky
nezni itelná, k e je prost trvanlivá. Proto tyto
nástroje hrají s p vodními kladívky obvykle
dodnes (tedy asto i více ne li 100 let). Pou ití
celoplst ných kladívek ov em samoz ejm
ineslo mnohem lep í tón, kvalitní kladívka
nám dávají mo nost jak skoro nesly ného tak i
velmi jadrného tónu. Ov em p i ka dodenním
mnohahodinovém cvi ení na nástroj se kladívka
za n kolik málo let opot ebí. P vodn vej itý tvar
kladívka se zm ní – neustálým stykem se strunami
Obr. 32 Zakli ování nových kladívek (Renner)
kladívko postupn získá plo ku – a to zp sobí velkou zm nu
barvy i intenzity zvuku (viz obr.33, linie 1). Proto se musejí
kladívka obrousit: zaoblením kladívka se zase obnoví p vodní
tvar (do tvaru 3 na obr.33), ale samoz ejm u to není ono,
proto e se ubralo plsti (vy rafovaná ást 2 na obr.33): tím se
ubralo na váze (tak e mechanika je najednou leh í) a hlavn na
pru nosti kladívek, co se nutn projeví v dynamickém
rozsahu. Proto lze kladívka v dy zbru ovat jen do ur ité míry,
pak u se musí hlavi ky vym nit. Vým na je finan
náro ná,
proto e jen samotné hlavi ky stojí asi od 3000(levná
pianinová) a klidn 20000 (kvalitní do dlouhého k ídla). U k ídObr.33 Neohrané kladívko (A) a
la je to celé zdra eno je tím, e jsou dost drahé i násadky s
ohrané a následn zbrou ené kladívko (B)
bubínky (viz. kapitola mechaniky). Pokud je nutno kladívka
vym nit, doporu uji v dy rad ji kvalitní – nejlépe zna ky Renner, Abel
nebo jiná n mecká. Vydr í mnohem více ne nap . eská a zvukov jsou
úpln jinde.
Od zhruba ty icátých let 20. století se v echna kladívka
impregnují. Impregnace je napu ní bok kladívka ( rafovaná ást pod
oblastí 3 na obr.35) speciálním roztokem, ím se kladívko zpevní ani
by se mu moc ubralo na pru nosti. Impregnace se také provádí, jsou-li
stávající kladívka z p íli m kké plsti. Naopak zjemn ní zvuku se
provádí zkyp ením plsti – plst se napíchává zabodáváním tzv.
intona ních jehel (obr.34). Je to rukoje , v které jsou pevn zasazeny
jehly, t mi se plst provzdu ní. Vpichy jehlami se provád jí bu pod
vr kem hlavi ky kladívka (celkové vzpru ní kladívka – oblast 3 na
obr. 35) nebo více sm rem k bodu styku kladívka se strunou (jemné
upravení ka dého tónu – oblast 2, úplné dokon ení oblast 1 na obr.35).
Celý proces zbru ování/impregnace/vpichy jehel se nazývá intonace
klavíru. Provádí se ve výrob a pak kdykoliv p i vým
kladívek nebo i
jen st hování nástroje do jiného prost edí (jiného akustického prostoru).
Nutno ov em íci, e co v nástroje není, to se zn j sebelep ími kladívky
ani sebelep í intonací nedostane.
Obr. 34 Intona ní jehly

Obr. 35 Opot ebení kladívka a sm ry vpich intona ních jehel

Kvalita zvuku samoz ejm není jen otázkou kladívka, ale hlavn pou ité strunové menzury. Ta
udává do jakého místa na strun kladívko p esn uhodí. Toto místo zásadn udává celkovou dynamiku,
ale hlavn barvu zvuku nástroje, proto e podle místa dopadu kladívka na strunu se n které alikvóty
objeví, n které úpln potla í. To je také d vodem úpln jiné barvy zvuku stejn dlouhých nástroj
zných firem – ka dá firma má „svoji“ barvu zvuku, která je prost strunovou menzurou dána. Hlavn
v diskantu (nejvy í poloze klavíru) platí e posuv kladívka by o p l milimetru zvuk úpln zm ní.
Pokud má nástroj diskant zvukov nevyrovnaný, znamená to e jsou tam kladívka patn naklí ena a
není dodr ena tzv. úhozová linie – tj. kladívko bije ka dé do trochu jiného bodu. To se stává u ve
výrob nebo ast ji p i generální oprav mechaniky a je to d vodem k okam ité reklamaci.
2.8. Mechaniky klavír – Mechanika klavíru pro la dlouhým vývojem, dnes mají v echny klavíry
mechaniku v podstat stejnou, rozdíly jsou jen velice malé,ale rozdíly v kvalit provedení a trvanlivosti
obrovské. Stejn tak je tomu i u pianin. Nejprve lehce k vývoji:
Jak ji bylo nazna eno v úvodní kapitole, vývoj el od Cristoforiho prvního nástroje dv ma sm ry:
1. sm r: Anglické klavíry: John Broadwood, 1780 kone ná verze tzv. poloanglické mechaniky.
Tato mechanika je ve v ech klavírech anglických, francouzských a mnohých dal ích výrobc
klavír p ed tím, ne li tito za ali pou ívat mechaniku dne ní. Zlep ením této mechaniky vznikla
teprve dne ní tzv. anglická mechanika (S. Erard 1823 – 1825, dal í zlep ení H. Hertz 1840),
správn nazývaná anglická mechanika dvojrepeti ní. Tuto mechaniku dnes pou ívají v ichni
výrobci klavír .
2. sm r: Víde ské klavíry: Silberman v ák Johann Andreas Stein vynalezl tzv. víde skou
mechaniku. Mechanika chodila zpo átku velice lehce, ale postupn nabírala na t kopádnosti
(jak se klavíry zv ovaly, byla pou ívána více a více t ká kladívka). Tato mech. se udr ela u
kterých firem a do 20tých let 20. stol.
Nutno íci, e mnohé firmy vyráb ly stejn dlouhé klavíry, do kterých ale dávaly r zné mechaniky,
nap . ná Petrof dával do klavír moderní anglickou dvojrepeti ní mechaniku u od 60tých let 19.
století, zárove ale je
na po átku 20. století d lal i „víde áky“ a asi do dvacátých let i
„poloangli áky“. Samoz ejm e ka dý koupil „na co m l“. Je proto nutno se nau it mechaniky od sebe
rozli ovat a znát jejich dobré i patné vlastnosti.
Mechanika víde ská (obr.36) Je p edev ím výrobn jednoduchá, snadno se se izuje a pokud na nástroj
nehrají obzvlá tní ni itelé, je prakticky nezni itelná. Má toti minimum pohyblivých sou ástí, a to je
z trvanlivých materiál , oko ená kladívka se neohrají, tak e není ani co by se v ní m nilo. Ale tyto
nástroje samoz ejm p estaly úpln zvukov vyhovovat ji p ed koncem 19. století, proto e zvuk je
obecn omezený, nemá schopnost jemných barev a hlavn mechanika nerepetuje. To znamená e
klávesu je nutno v dy úpln pustit nahoru aby mohl být zahrán dal í tón. Víde áky se p estaly vyráb t
na p elomu 19 a 20. století, n které firmy je pokra ovaly asi do dvacátých let. Obliba t chto pian
skon ila s érou n mého filmu – nástroje byly ve v ech kinech, kde se hrálo k film m a kde by jiné
mechaniky v bec nefungovaly, proto e ve sklepích (v ina tehdej ích kin) je velké vlhko.
Víde skou mechaniku poznáme podle n kolika znak : je to p edev ím dusítkový rám (45 a 44 na
obr.36), v kterém jsou dusítka ulo ena a který se p i se lápnutí pravého pedálu celý zvedá od strun. Dále
podle toho, e kladívka (3) jsou u víde ské mechaniky obrácen ne li u anglické – toti hlavi kami
sm rem k hrá i. P edev ím je to ale otázka zvuku a úhozu, tím je víde ák v dy úpln jiný.
Klavír s víde skou mechanikou dnes obvykle se eneme za odvoz, je pou itelný na cvi ení nap .
na chalupu nebo do zku ebny, musíme po ítat ale s jeho nectnostmi. Výjimka jsou poslední série
„víde ák “ zna ky Bösendorfer, které m ly mechaniku zdokonalenou a s plst nými kladívky. To jsou
asto hodn dobré nástroje. V dy ale zále í na stavu a je nutno po ítat s tím e náhradní díly na
víde skou mechaniku nikdo nevyrábí, i kdy ladi i obvykle n co mají ze starých klavír . Pokud
se enete nástroj v po ádku (v echny tóny tak n jak hrají), pak sta í obvykle nástroj jen vy istit a s
mechanikou se bu nemusí d lat nic nebo se celkem snadno se ídí (viz ní e). Pozor ale na to, e nástroj
e být nenaladitelný, m e mít úpln rozpraskanou desku apod! (viz p íslu né kapitoly). Pokud se
chcete jakkoliv v takovém klavíru „hrabat“, pak je nutno v t, e u „víde ák “ není mechanika
v nástroji jen tak zasunuta jako u jiných klavír , ale je v dy tak íkajíc „na kopci“. Postup vyndání
mechaniky je tedy tento: nejprve odstraníme z nástroje klopnu, potom p ední krycí li tu (obvykle se
vysouvá dol k zemi) a potom se podíváme ze p edu „do“ mechaniky a p esv íme se jestli jsou
echna kladívka v základní poloze, tj. jestli ádné „ne ouhá“ nahoru. Teprve potom opatrn vysouváme
mechaniku, která (proto e je opravdu jaksi „na kopci“) nejprve nechce a pak vylo en sjede. Mechaniku

dovnit do nástroje zasouváme obráceným postupem, op tn nesmí být ádné kladívko vzty eno, jinak
mu urveme hlavi ku! A pozor, mechanika
není zrovna lehká!
Se ízení víde ské mechaniky:
Ka dá násadka kladívka 5 je
ukon ena zobá kem 6, který by se m l
uvolnit ve chvíli, kdy je kladívko 1
iblí eno ke strunám na 2 mm (v base 3
mm). To se se izuje opatrným narovnáním
nebo napnutím pru inky 14, která je vzadu
za ka dou klávesou. Dále se se izuje
íklon chyta e 24 a to tak, aby kladívko
které odpadlo od struny se na chyta i
zachytilo ve vzdálenosti asi 16 a 18 mm
od strun. Ob hodnoty se samoz ejm
se izují mimo nástroj pomocí regula ních
li t, které se nastaví nad mechaniku p esn
do vý ky strun. Vzdálenost kladívek od
strun je tedy nejprve nutno p ed vyndáním
mechaniky zm it (bývá to asi 45 mm) a
esn potom li ty nastavit. Se ízení je
velice trvanlivé (desítky let). Polohou
ku 10 se se izuje dusítko 33. Zdvih
celého dusítkového rámu 44,45 se se izuje
u kraje, obvykle p idáváním plst ných
podlo ek na p íslu nou zdvihací ty .
Obr.36 Víde ská mechanika
Mechanika poloanglická. Pou ívala se paraleln s anglickou u mnohých firem je
ve dvacátých
letech 20.stol. Dob e se ízená funguje bezvadn , bývá obvykle leh í ne anglická, nemá takovou
citlivost na jemný úhoz. Polonglickou mechaniku si firmy p izp sobovaly obrazu svému, d lalo se jí
hodn typ , díly u nese enou asi na ádný typ. Pianinová mechanika je sice taky vlastn funk
poloanglická, ale díly v bec nejsou zám nné. Nástroje firmy Blüthner obsahovaly tzv. Blüthner –
mechanik, speciální poloangl. mechanika s neskute nou trvanlivostí (obr.38).
ídlo s poloanglickou mechanikou obvykle
koupíme v cen n kolika tisíc nebo max. desítek
tisíc K . Mechaniku je nutno bezpe
odli it od
anglické – viz obrázky tam. Zásadní odli nost je
ítomnost opakovacího perka u anglické – to
poloanglická nemá. (viz obrázky angl. mechanik).
Mechanika se se izuje pomocí oto ných o
na
stejné hodnoty jako jiné mechaniky (viz se ízení
víde ské mech.)

Obr.37 Jeden z mnoha typ poloanglické
mechaniky (Fleming 1890)

Obr. 38 Blüthner - mechanik

Mechanika dne ní – anglická. Správn se nazývá anglická dvojrepeti ní. Vynalezl ji Sebastian Erard
1825, malou zm nu provedl Henry Hertz 1840. Je ve v ech dnes vyráb ných k ídlech. Genialita
vynálezu spo ívá v p ítomnosti tzv. opakovacího perka (obr 39 a obr 40). Toto perko zp sobuje, e
klávesa nemusí být pro dal í úhoz opu na, ale sta í její uvoln ní jen asi do poloviny vý ky a u lze
klávesu znovu stisknout. Krom toho je tato mechanika mnohem citliv í ne li p edchozí mechaniky.
Je to ale vykoupeno relativní slo itostí, mechanika se musí ob as se ídit a pokud u je p íli ohraná (tj.
jsou uvoln ny osi ky a sehrané plsti ky a k e vevnit v mechanice, kterou tím pádem u nelze p esn
se ídit) musí se ud lat generální oprava. Ta vyjde pro svoji náro nost asi na 20 a 30 tisíc (eventueln
více podle ceny kladívek a jiných díl ).
Obr. 39 Anglická mechanika dvojrepeti ní,
sytém Hertz – Erard.

innost mechaniky: Stiskem klávesy se zdvihá její zadní strana 33, spolu s ní tedy i spodek 8,
jen je oto ný kolem osi ky 28a. Opakovací perko 11b stahuje levou ást vr ku 10 k jazý ku 9. To
zp sobuje, e jak jde nahoru spodek mechaniky, spolu s ním se zdvihá i vr ek 10 a ten spolu s jazý kem
9 zdvihá bubínek 6. (Ve vr ku 10 je otvor, kterým jazý ek prochází tak e sahá a na bubínek). Proto e
násadka 5 je výkyvn ulo ena ve svém záv su 3, zdvihá se i kladívko 7 a jde vzh ru ke strun . Jak jde
celý mechanismus nahoru, vr ek 10 narazí k
kou 10a na tzv. abnika ní roubek 4 a dál u nem e.
Ov em spodek 8 jde stále vý e a tak jazý ek prochází skrz otvor ve vr ku a sám tla í bubínek a tím celé
kladívko vzh ru ke strunám. Ve vzdálenosti asi 2 mm od strun ale narazí jazý ek svojí krat í ástí na
ek 31 a celý jazý ek vykývne do strany – vlastn sjede po bubínku sm rem doprava. Kladívko tedy
poslední 2 mm letí ke strun u setrva ností.
Pokud velice pomalu stiskáme klávesu vidíme, e kladívko se struny v bec nedotkne a v oné
vzdálenosti asi 2 mm zase poklesne dol na vzdálenost asi 5 mm. P i prud ím stisku klávesy ale
kladívko setrva ností dolétne a ke strun , a odrazí se od ní a zaklesne se za chyta 15. M lo by z stat
asi 16 mm pod strunami. Pokud te budeme velice pomalu pou t klávesu, vidíme e kladívko,
vyprostiv í se z chyta e lehounce povylétne ke strunám. To práv ud lá ona opakovací pru inka 11b. To
zp sobuje e m eme zahrát hned dal í tón. Také to zp sobuje citlivost mechaniky na nejjemn í úhoz.
Pru inka se dnes d lá spí e dvojitá, podle obr. 40, funguje zde naprosto stejn , ale má v í trvanlivost.
Se stiskem klávesy se p es plst 33a zvedá l ka 17b a tedy i dusítko 21. M lo by to nastat asi
v polovin dráhy klávesy. D le ité je aby to bylo u v ech kláves stejn (se ízení roubkem 19a a l kou
17b). P i se lápnutí pravého pedálu se p evodem zdvihne li ta 26 a ta - p es regulovatelný pilot 23 zdvihle i dusítko. T mito piloty lze pedál p esn vyregulovat tak, aby la v echna dusítka stejn nahoru i
dol . U star ích nástroj se ale tyto piloty ned laly – tam se v e reguluje jen roubky 19a.
S pu ním klávesy jde kladívko dol a po lehkém dotknutí tlumící plsti 14a by m lo z stat ve
vzduchu asi 5 mm nad touto plstí.

Dnes si firmy d lají mechaniky samy, nebo je kupují od v ích výrobc . Nejlep í mechaniky vyrábí asi
firma Renner, která na stí pro nás dodávala své
mechaniky i do spousty p edvále ných eských
ídel (kupovali je výrobci jako nap . Scholze,
Proksch a mnozí dal í, ale ne do v ech model ). Na
stránkách této firmy je i virtuální model mechaniky
http://www.rennerusa.com/VirtualActionModel.asp
Tajemství kvalitní mechaniky je v p esném
provedení a sesazení a hlavn v pou ití co
nejkvalitn ího ka míru do ka mírových lo isek (v
ch se pohybují osi ky). Jinak nejsou mezi
jednotlivými výrobci skoro ádné rozdíly mezi
mechanikami. Pru inky se dnes obvykle d lají
dvojité podle obr. 40, ve star ích nástrojích se
pou ívaly spí e jednoduché podle obr. 39, které se
íve unaví, ale mechanika je mo ná trochu citliv í.
Obr.40 Anglická mechanika s dvojitou pru inkou
Dnes d lá v ina firem hlavní li ty z hliníku nebo spojuje d evo a kov, co je dobré pro stabilitu. Naprostá hr za je obvykle ale pou ití plastikových dílk
v mechanikách, to pou ívají n kte í ín tí výrobci, obvykle pak hraje ka dá klávesa jinak. Rozdíly mezi
mechanikami jsou pak také v tom, je-li v klavíru t etí pedál, potom je slo it í dusítková ást. N které
firmy dodávají na p ání do klavír magnetický systém akcelerace mechaniky nebo magnetické
vyva ování kláves, samoz ejm za tu ný p íplatek. Tvrdí e mechanika je pak mnohem citliv í. Nic
proti tomu, ale mo ná by nejprve m ly uhlídat kvalitu výroby t ch normálních mechanik…
Se ízení anglické mechaniky vy aduje profesionála, i tak to trvá obvykle tak p l dne. Je-li ale
mechanika ohraná, nepoda í se to. Pak se musí ud lat áste ná nebo generální oprava, podle opot ebení
kladívek. Neodborníkovi nelze doporu it jakékoliv zásahy do mechaniky. Pokud do mechaniky nap .
co spadlo nebo se patn posouvá s levým pedálem apod., m eme ji opatrn sami vyndat. Není to ale
nic snadného a mechanika také není zrovna lehká! Postup vyjmutí mechaniky z nástroje je následující:
1. Z klavíru vysuneme sm rem nahoru klopnu (víko klávesnice)
2. Z klavíru odstraníme p ední krycí li tu a postranní klávesové výpln . U v iny k ídel jsou
zespoda za roubovány dlouhé vruty práv do t chto výplní, tyto vruty vy roubujeme. Pak vyjmeme
klávesové výpln a p ední li ta u jde obvykle také. Pokud je dr í, je v ní asi je zespoda vrut.
3. Nyní m e ji mechanika z nástroje ven. Pohledem dovnit do nástroje (jakoby od kláves) se
esv íme zdali jsou v echna kladívka v základní poloze, nic nesmí ouhat nahoru, proto e p i
vysouvání bude celá mechanika velice nat sno pod kolí níkem. Je-li toto v po ádku, mechaniku
za neme opatrn vysouvat. Je dost t ká!
Mechanika se do nástroje zasouvá opa ným postupem. P ed tím se doporu uje vrchní plochu vnit ku
nástroje (tj. tu plochu, po které mechanika jezdí) pomazat na sty ných plochách jelením lojem, aby el
lépe levý pedál. Pozor, aby nebylo ádné kladívko vzty eno p ed zasouváním mechaniky do nástroje!
Pokud kupujeme star í nástroj, musíme si zkontrolovat, zda-li je mechanika opravdu anglická, a ne t eba
poloanglická. Jediná mo nost je podívat se p ímo do nástroje, a to:
1. Shora – pomocí baterky jasn vidíme opakovací perka (srovnáním s obr. 39 a 40)
2. Zep edu po vyjmutí klopny – vidíme se izovací o ky a pod nimi ouhající jazý ky. To poloanglická
mechanika nemá, nebo ne p esn podle obrázku.
Je-li mechanika anglická, m eme alespo trochu zkontrolovat její stav:
1. Musí repetovat
2. P i pomalém stisku klávesy by se kladívko m lo p iblí it asi 2mm pod struny a pak odpadnout.
3. V echny klávesy by se m ly chovat stejn
4. Nem l by být problém vyloudit tiché tóny. A to ani ve v í rychlosti.
5. P i b
silném úhozu n kolika kláves najednou by se v echna p íslu ná kladívka m la zastavit ve
stejné poloze (asi 16mm a 18 pod strunami).
Mechanika pianinová (obr.43) je v podstat u v ech pianin stejná. Funk
je to systém poloanglický,
na stí víde ská mechanika se do pianin nikdy nedostala (resp. jen naprosto výjime
– lo by o zcela
unikátní nástroj). Rozli uje se jen abstraktová a pilotová mechanika – u vysokých pianin je na ka dý tón
jakoby „ty ka“ (tedy tzv. abstrakt) navíc, které mechaniku jakoby prodlu uje na vý ku. Proto jsou
mechaniky i jejich opravy u vysokých pianin (od 120cm vý e) v dy o trochu dra í.

Obr. 41 Mechanika starých
pyramidových klavír

Obr. 42 Mechanika se
svrchním dusítkem (pianina
zhruba p ed rokem 1900)

Obr. 43 Dne ní pianinová mechanika

innost mechaniky (obr.43):
Stiskem klávesy se její zadní ást zdvihne, ta nadzdvihuje pilot 39. Spolu s ním se tedy nadzdvihuje
i spodek 4 a p es spojku 7 i jazý ek 6, který tla í na oplst nou ást hlavy 19. V této hlav je zaklí ena
násadka 24, tak e otá ením hlavy se násadka spolu s kladívkem p ibli uje ke strunám. Ve chvíli kdy je
kladívko asi 2 a 3 mm vzdáleno od strun narazí krat í ást jazý ku 6 na odpadový o ek 15, tak e
jazý ek se vychýlí doprava a na hlavu ji dále nep sobí. Proto jde kladívko poslední dva milimetry ke
strunám ji jen setrva ností. Kladívko se od strun odrazí a zachytí na chyta i 9 ve vzdálenosti asi 16
mm. Zárove se stiskem klávesy a tedy s pohybem spodku 4 zatla í l ka 27c na ty ku dusítka 27 a
dusítko 31 se oddálí od strun. P i opou ní klávesy jde spodek 4 dol a tkanice 12 uvázaná za ty ku 11
strhne celou hlavu doprava a tedy kladívko od strun. Kdyby tato tkanice v mechanice nebyla nebo kdy
je povolená tak mechanika patn repetuje. P i stisku levého pedálu pianina se li ta 34 p iblí í asi o 15
mm ke strunám, ím p iblí í i v echna kladívka a nástroj tedy hraje ti eji. P i stisku prost edního
pedálu zajede mezi struny kladívka ze shora plst, ím se zvuk zna
utlumí.
Pianino má tu velkou nevýhodu, e kladívka nepadají dol vlastní vahou jako u k ídla, v dy tomu
musí dopomáhat n co dal ího (pru inky 8 a 29 na obr. 43), proto nikdy nemáme u pianina ten pocit jako
u k ídla. Dal í problém jsou dusítka – hlavn v oblasti p echodu, proto e jsou krátká, del í se prost
nevejdou. Proto je hlavn u star ích pianin problém s kvalitním tlumením tón kolem p echodu. Pozor
na koupi starých pianin, tam se m e vyskytnout mechanika s tzv. svrchními dusítky (obr.42) –
poznáme ji na první pohled, podle toho e p ed mechanikou jsou dráty odspodu nahoru a tam je p es
evod teprve dusítka. Tato mechanika je obvykle patn se iditelná a takové pianino je ur it staré tak
90 a více let. P i generálce se vrchní dusítko v dy p ed lává na spodní, resp. se celá mechanika vyrobí
nová. B ná generálka pianinové mechaniky v etn opravy klávesnice vyjde dnes zhruba na 20 tis. K .
Mechanika je u pianina odd lena od klávesnice (na rozdíl od k ídla), je vlastn polo ena na
speciálních roubech 47, a p roubovaná k rámu obvykle t emi velkými maticemi 50. Samotná
mechanika má obvykle kovové konzoly 48 a ve v in moderních pianin jsou kovové i mechanikové
li ty 33. Pokud jsou nosné konzoly d ev né, pak je pianino staré asi sto a více let. Pokud je mechanika u
vysokého pianina ud laná tak, e není prodlou ena abstrakty, ale v ka dé klávese je vyvrtaná dírka a v

ní p ímo zasunuta ty ka „vysící“ z mechaniky, pak je
to tzv. h lková mechanika (v oblib nap . u firmy
Koch a Korselt). Op t jde ur it o kus z po átku 20
století nebo star í a je to postrach v ech opravá .
Proto e u pianin platí e ka dých 5 cm vý ky
navíc je znát, platí to i o jejich mechanice, rozhodn
nelze ke koupi doporu it cokoliv pod 110 cm vý ky.
Obvykle to stejn po ádn „nehraje“ ani zvukem ani
mechanikou.
Klávesnice pianina je vlastn sou ástí
nástroje, nevysouvá se tak jako u k ídla. Pokud nám
co spadne mezi klávesy, musíme z pianina vyndat
mechaniku (je dr ena pouze n kolika maticemi 50
podle obr. 43) a pak jednotlivé klávesy, ím se
dostaneme na spodek hracího stolu pianina, který
eme vy istit nap . vysava em, pozor ale
abychom nevysáli i plst né podlo ky pod klávesami.
Ke klávesnicím je
nutno dodat, e dne ní
uspo ádání klaviatury není jediné mo né, jednak byl
vyroben nástroj s tzv. Heroldovou klaviaturou
(klaviatura má t i ady kláves a na v echny stupnice
vychází stejný prstoklad), jednak se zkou ely i jiné
tvary, viz obr. 45. N jak se to nechytlo…
Obr. 44 Pianino vhodné do panelového domu…(Ehret)

Obr. 45 Klaviatura Clutsamova a paprskovitá

3. Rozdíly, výhody a nevýhody – nástroj starý versus nový
Klavír na rozdíl od mnoha ostatních strunných hudebních nástroj s v kem v dy ztrácí na zvuku a tím i
na cen . Koup nového nástroje by nám tedy m la zajistit ur itou kvalitu, jen e to zdaleka neplatí v dy
a krom toho je zde obecný problém jako u v eho co se d lá z velké míry ru
- relativn vysoká cena.
Relativn proto, e pro mnoho lidí není problém si vzít na leasing nap íklad nové auto, ale p edstava, e
by si m li vzít na leasing klavír je d sí. P itom auto je po p ti letech provozu obvykle prodejné s bídou
za t etinu p vodní ceny, to u klavíru (alespo
inou) neplatí. Dnes ale v zásad není
problém vzít na leasing i star í klavír, t eba po
generálce. Proto je t eba si v dy pe liv
uv domit, co vlastn od nástroje chceme. Pokud
chceme mít záruku (na nové nástroje se dává
obvykle p t let), asi je lep í nový nástroj, m l
by být úpln v pohod a m l by i vydr et. Ze
zku enosti ale mohu íci, e nemá smysl
kupovat cokoliv ínské výroby (nebo i n které
eské zna ky které ale pou ívají ínský
vnit ek), proto e tyto nástroje jsou postaveny ze
patného d eva, asto nemají dobrou mechaniku
a nevydr í! Za cenu ínského klavíru (u
krátkého k ídla je to obvykle kolem 300 tisíc,
Obr. 46 Stolový klavír Clementi 1805

pianina obvykle 80 a 100 tisíc) m eme mít krásn opravený star í, zna kový nástroj, na který od
dobré opravá ské firmy dostaneme záruku takté a dob e vystárlé a vyhrané d evo u se pravd podobn
nehne. Bohu el je nutno íci, e eský trh star ích nástroj je proti nap . N mecku velice malý, ale p eci
jen je. Na internetu není problém p edjednat u n kterých velkých pra ských i mimopra ských firem
prohlídku a vyzkou ení zgenerálkovaných nástroj , lépe je ale v p ípad zájmu nav tívit internetovou
auk ní sí www.ebay.de, kde se doslova „válí“ mnoho velice dobrých a s n meckou pe livostí
opravených nástroj slavných zna ek. Samoz ejm musíme po ítat s vysokými náklady na dopravu.
V echách je p evoz firmou asto proveden i hrazen.

Obr. 47 Plexisklový klavír a d tský klavír (Schimmel)

4. Údr ba a vhodné podmínky pro nástroj
Klavír je slo en z r zných materiál , ale asi nejvíc je v n m d eva a d evo je také nejcitliv í na
nevhodné prost edí. Proto to nejpodstatn í co musíme klavíru hlídat je vlhkost. íli ná vlhkost (nad
60%) je pro klavír kodlivá, proto e reznou struny, m e váznout mechanika. Ale takovéhle vlhkosti se
v b ném prost edí bát moc nemusíme – vyskytuje se pouze ve sklepích, v blízkosti vodních tok
eventueln ve vlhkých stavbách bez dobré izolace apod. Obvykle se (hlavn v panelových domech) spí
vyskytuje protipól: malá vlhkost (pod 40%, v zim klidn kolem 20%). Toto je pro klavír velice
nebezpe né (a pro lov ka nezdravé). P i déletrvající nízké vlhkosti za ne d evo sesychat, m ní se
klenutí rez. desky, a dojde k tomu e deska n kde za ne praskat. Dále vysychá kolí ník – zhor uje se
dr ení lad ní. Také se za nou objevovat praskliny kolem kobylkových h eb . Nízká vlhkost hrozí
edev ím v dy v panelových domech, dále v prostorech s klimatizací, velkými st ními okny apod.
Vlhkost je obecn je nejni í v zim . Je pro klavír tak nebezpe ná, e nap . záruka na nový nástroj je
dy podmín na dodr ením ur itého vlhkostního rozsahu. N které firmy si vyhrazují právo kdykoliv
ijet a vlhkost si u dodaného nástroje zm it, p em není-li v po ádku, okam it odeberou záruku.
Vlhkost m íme vlhkom rem – d lají se bu vláskové (ru kové), ty ale nebývají moc p esné, nebo
digitální, ty jsou p esn í. Stojí kolem 500 K , co se ur it vyplatí. Pokud nemá nástroj dostate nou
vlhkost, musíme mu pomoci. V nejjednodu ím p ípad odpa ováním plochy vody – pod k ídlo nízký
st l s velkými nádobami se studenou vodu, u pianina lze dol dovnit umístit n kolik sklenic se
studenou vodu. Mnohem ú inn í je zvlh ova . D lají se s papírovou filtrací (levné, ale musí se asto
dolévat a m nit filtry), ultrazvukové (dra í, je u nich trochu vlhká podlaha, ale ú inn í, filtr vydr í
rok), parní (pro alergiky nejlep í, ale pro klavír nesmí být ve stelné místnosti – rezly by struny, jinak
velice ú inné i kdy dost hlu né). Pokud máme dobrý klavír – nap . po generálce nebo nový, pak je
ur it na míst koupit profi klavírový zvlh ova , který se namontuje p ímo do nástroje a udr uje pro
nástroj p esnou vlhkost, obvykle se dolévá tak jednou za týden a na rozdíl od p edchozích je naprosto
nehlu ný.
Teplota je pro nástroj d le itá mén ne vlhkost, spí e ne její absolutní hodnota je podstatné aby se
moc nehýbala. Velké teplotní rozdíly v dy zp sobí rozla ování. Proto nikdy nedáváme klavír k okn m
nebo dokonce blízko n jakého topení.
Prach je pro klavír kodlivý pokud by se ve v í mí e dostat do mechaniky, jinak je to spí otázka
estetiky.
Tekutiny apod. vylité do nástroje jsou v dy zlo, mohou se nap . dostat do mechaniky (nutná odborná
pomoc), nebo na struny (okam it vy istit suchým hadrem, ale asi stejn zreznou), na ladící kolíky

(vy istit, ale stejn asi oreznou), na rezonan ní desku (jak jen to jde vysu it hadrem, ne fénem apod.!),
na klávesy (vy istit hadrem, pokud je to hodn musí se mechanika rozebrat, slonovina m e dost
ze loutnout) apod. Nejh jsou kv tiná e na klavíru. Dále odlo ené kafe (nejlépe oslazené aby dob e
lepilo) apod. Za loutlou klaviaturu ze slonoviny m eme alespo trochu vyb lit b nou zubní pastou.
5. St hování klavíru sv ujeme pokud mo no odborné firm . U pianina je to pom rn jednoduché,
prost se nadzdvihne a dá na st hovací nízký pevný vozík, po schodech se musí vzít ve dvou lidech na
popruhy. Pianino p i váze obvykle 150 a 250 kg jak tak m ou st hovat i lidé nenavyklí velké váhy,
ale pozor, v dy s dob e uvázanými popruhy! Pokud víte e nemáte záda úpln v po ádku, rad ji se do
toho ani nepou jte. Pianinová kole ka jsou obvykle nic moc, u starých pianin se umí s chutí zaseknout
i posouvání na nové podlaze apod. tak e rad ji v dy nadzdvihovat. Doporu uje se p i koupi star ího
nástroje si je rad ji vym nit, nová se dají koupit u n jaké klavírní firmy a vým na není obtí ná.
St hování k ídla je slo it í. Nejprve se z nástroje musí sundat víko (obvykle vysunutím os
pant , jsou zahnuty do „L“), potom je nutno tyto panty z boku nástroje od roubovat, aby se p i
pokládání nepo kodily, dále se odejme pult, klopna, pedálová lyra (bývá p ipevn na rouby po stranách,
kdy je p roubovaná i vzp ra). Mechanika se vysouvat z nástroje nemusí, i kdy by se tím
samoz ejm vyleh il. Po té se nástroj musí polo it na bok: Jeden pracovník klavír nadzdvihne vlevo, tj.
aby vysela levá p ední noha ve vzduchu. Druhý pracovník nohu vyjme (u nov ím nástroj je zasunuta
do drá ky, u star ích bývá roubovací), a po té se klavír velice opatrn polo í levým rohem na podlahu,
resp. na n jaký molitan nebo slo enou deku apod. Dále se provede jakoby „p ekulení“ nástroje na bok
es zadní nohu, ale pozor! Zadní noha by to sama nevydr ela, klavír se musí vydatn nadleh ovat!
Kdy je nástroj na boku, odejmou se zbylé dv nohy (zkontrolovat aby byly n jak ozna ené – je ka dá
jiná! – nebo minimáln zadní je v dy del í). Pod nástroj se opatrným naklon ním podsunou st hovací
popruhy a nástroj se dále st huje na vozíku nebo ru
stejn jako pianino. Ov em s tím drobným
rozdílem, e k ídlo vá í podle velikosti 250 a 600 kg…. Nov í k ídla jsou p i stejné velikosti v dy
í ne stará – mají siln í litinový rám ne d ev ný. Vlastní p evoz nástroje se d je na boku, ale
klavír se musí dob e p ivázat ke st
st hovacího vozu. Amatérsky se dá st hovat na b ném vozíku za
autem, do kterého se nevejde, ale na celý vozík se rozprost e tlustý molitan, nebo nap . stará matrace a
na to se klavír polo í, zabalí a po ádn uvá e. P i cest se sice hodn kýve, ale vlastn se t ese mén ne
nap . v Avii, která má tvrd í pérování (d lané na mnohem v í váhu). St hování k ídla amatérsky ze
zku enosti nedoporu uji, je to sice zvladatelné, ale pokud nejste zrovna kulturisti, m ete krásn skon it
s kýlou. A takový klavír zaklesnutý vprost ed
schod taky nepot í… A pozor na zapomenuté
nohy a rouby od víka apod….
Pro nástroj je ov em st hování v dy teplotní i
vlhkostní ok, proto by se m l v dy zabalit. A
v novém prost edí nechat pokud mo no nejd ív
na n jakém co nejmén vytopeném míst , aby
se aklimatizoval. Ka dopádn se celkem v dy
rozladí. Jinak by se mu p i opatrném st hování
nem lo nic stát.
Dnes existují speciální st hovací stroje, které
umí i do schod (bohu el ne to itých), tak e
e st hovat jeden lov k a bez námahy.
Obr. 48 „Kunstobjekt“
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