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Vít Kašpařík ...

... výroba tradičních
hudebních nástrojů
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V

ít Kašpařík
se narodil 21. září 1970 v Brně, v rodině Jana
Kašpaříka, nadšeného badatele, organizátora
a výrobce historických hudebních nástrojů. Díky
němu se od mládí pohyboval v prostředí známých
organologů, jako byli např. Ludvík Kunz či Pavel
Kurfürst a také stavitelů hudebních nástrojů, s nimiž spolupracuje doposud. Po dokončení střední
průmyslové školy slévárenské si rozšířil vzdělání

v oboru kovář a postupně vystřídal několik zaměstnání. Píšťalky zpočátku vyráběl pouze příležitostně pro nejbližší přátele a známé. V současné
době vyrábí několik typů píšťal koncovek, fléten,
bezových klarinetů a rákosových hobojů i kostěných píšťalek. S úspěchem postavil též housle
ochlebky, basičku, kobzu a dudy.
Hudební nástroje vyrábí Vít Kašpařík výhradně
z přírodních materiálů. Nejčastěji se jedná o příhodně tvarované větve javoru, buku, topolu, lísky
či černého bezu. Dřevo řeže v zimě, nechává je vyschnout a teprve posléze s ním pracuje. Nejprve
se odstraní kůra (pokud se ovšem nejedná o rustikální bezovou flétnu), vyvrtá se duše, aby vznikla
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Pro lidovou hudbu jihovýchodní
Moravy je příznačné, že se v ní
mísí celá řada různých hudebních proudů a vlivů přicházejících k nám ze sousedních zemí
či odlišných kulturních oblastí.
Díky tomu disponuje nejen
specifickým instrumentálním
projevem, ale také
celou řadou svérázných
hudebních nástrojů,
které se jinde na našem území nevyskytují.
Některé z nich mají jistě
svůj původ v kultuře
přilehlých Karpat, kde
pastýři vyráběli a také
hráli na různé píšťaly,
jako jsou například
koncovky, fujarky,
jednoručky, moldánky,
dvojačky nebo dlouhé
pastýřské trouby. Některé
z nich se používaly pro signalizaci, jiné ke hře při pastvě
dobytka či doprovodu jednodušších písní. Trvalou stopu též
zanechaly v konstrukci a ladění
moravských gajd. Na konci 19.
století však postupně upadly
v zapomnění a nebýt badatele
Joži Orsága Vraneckého, který
v polovině 20. století našel
poslední pamětníky, kteří ještě
znali způsob jejich výroby a
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hry na ně, nevěděli bychom
dnes nic. Jeho zásluhou
vznikla celá řada replik těchto
hudebních nástrojů, které
jsou dnes uloženy ve sbírkách
Národního ústavu lidové
kultury, Strážnice či Valašského muzea v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm. Udrželo
se povědomí a technologické
znalosti, na něž dnes
navazuje výrobce gajd
Pavel Číp ze Zubří a Vít
Kašpařík z Velkých Karlovic.

vzduchová trubice budoucí píšťaly. Následuje prořezání labia, otvoru, o jehož šikmé stěny se rozráží
vzduch procházející jazýčkem. Zde vzniká prvotní
tón nástroje. Konečný zvuk nástroje určuje délka
píšťalky a počet hmatových otvorů. Hloubí se od
nejhlubších po nejvyšší tóny a otvory se nakonec
začistí. Finální úprava povrchu píšťaly se provádí namáčením do lněného či parafínového oleje.

22

Nositelé tradice

Vít Kašpařík
756 06 Velké Karlovice 57
tel. +420 604 444 398
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