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ABSTRAKT

Tématem této práce je tvorba současného pražského houslaře Miroslava Komára se 

zaměřením na jeho postupy při stavbě violy. V práci se soustředím na jeho život od dětství 

přes studia až po získání jeho vlastní houslařské dílny. Dále uvádím Komárův osobní 

pohled na houslařské řemeslo a součástí práce je i zaznamenaný rozhovor.

SUMMARY

This bachelor thesis is focused on the work of contemporary Prague violin-maker 

Miroslav Komár; a special attention is given to his own methods and procedure of building 

a viola. In the thesis I concentrate on Komár's life from his childhood through his studies to 

founding his own violin atelier. I introduce Komár's personal views on the craft of a violin-

making process, and the thesis also contains an interview with the craftsman.
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ÚVOD

V roce 2001 jsem navštěvovala první ročník střední odborné školy (obor Právo a 

Veřejná správa) a stále přemýšlela, zda se přece jenom vydat na hudební dráhu či nikoliv. 

Touha po tom, moci se věnovat uměleckému oboru, u mne nakonec zvítězila nad jistotou 

již započatého studia, proto jsem se rozhodla pro přijímací zkoušky na Pražskou 

konzervatoř. Od pěti let jsem ovšem hrála na housle, které se mi jevily pro přijetí příliš 

náročné a ani moje hráčská technická úroveň v té době neodpovídala nárokům, které byly 

na uchazeče u přijímacího řízení kladeny. Po několika rozhovorech s mojí učitelkou houslí 

jsem se nakonec rozhodla přestoupit ke hře na violu, pro kterou byly nároky na přijetí 

menší a pro mne reálnější. Zprvu se mi po houslích a jejich zvuku velmi stýskalo, avšak 

časem jsem si zamilovala krásný a hluboký tón violy. Moje babička mi tehdy zakoupila od 

své známé nástroj, který se ale posléze ukázal jako příliš velký, a tak vyvstal problém, kde 

za dostupnou cenu sehnat nástroj nový.

Po poradě s mojí učitelkou violy, ke které jsem na ZUŠ v Praze Kobylisích 

přestoupila, jsme se vydaly na Pražskou konzervatoř za profesorem Karlem Doležalem. 

Ten nám doporučil jméno Miroslava Komára – pražského houslaře, od něhož on sám měl 

zhotovený nástroj a k němuž na opravy docházeli téměř všichni jeho žáci. S babičkou jsme 

se za houslařem vydaly a shodou okolností měl u sebe v dílně violu, kterou mu kdosi 

přivezl a kterou se chystal opravovat. Viola byla malá – velikost korpusu měla 39 cm, tedy 

pro mne ideální. Vyrobena byla někdy na počátku 20. století v Brně houslařem Janem 

Podešvou. Miroslav Komár se tedy pustil do její opravy a poté se stala mým novým 

nástrojem, který jsme od něj pořídily za velmi dobrou cenu.
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S osobností a dílnou Miroslava Komára jsem se tedy měla možnost seznámit ještě 

před začátkem studia na Pražské konzervatoři a nyní, po deseti letech od našeho 

seznámení, se také stal námětem mé bakalářské práce. V její první části se zaměřuji na 

jeho dětství a cestu, kterou se k houslařskému umění dostal. Dále na jeho studium 

v Lubech u Chebu a desetiletou stáž u Václava Vacka, na počátky jeho vlastní tvorby až po 

dobu, kdy si zřídil vlastní dílnu.

V druhé části práce se zaměřuji na samotnou stavbu violy a problematiku s tím 

spojenou a také na některá specifika Komárovy vlastní tvorby. Uvádím zde, jaké struny a 

laky na své nástroje používá, a v závěru práce se dostávám k rozhovoru, který mi ochotně 

poskytl. Musím říci, že čas strávený v dílně s Miroslavem Komárem, kdy mi vyprávěl o 

svém životě a své práci byl velmi příjemný a podnětný a obohatil mne o mnoho nových 

poznatků.
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VÝVOJ STRUNNÝCH SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ A VÝVOJ VIOLY

Budeme-li chtít zmapovat vývoj strunných smyčcových nástrojů a violy od dob 

jejího počátku až k podobě, jakou má viola dnes, musíme se ohlédnout velmi daleko do 

minulosti a nastínit si vývoj těchto nástrojů obecně. Ani to však není příliš jednoduché –

není totiž zcela přesně jasné kdy a kde k těmto prvopočátkům došlo a názory a prameny 

v tomto ohledu se dodnes mnohdy různí. 

Hudba (nebo alespoň její dávná primitivní podoba) byla s člověkem a jeho vývojem 

již od počátku spjata. Stejně jako se zdokonaloval člověk, rozvíjela se spolu s ním na 

historické lince i hudba. Od pradávna se používala k mnoha lidským činnostem a 

doprovázela ho i při těch nejdůležitějších událostech: 

„Nechyběla doposud nikdy a nikde. Sloužila k hudebnímu doprovodu písňové lyriky i 

k slavnostem všeho druhu. Doprovázela mládež k tanci, a také kordony i setniny do boje i 

na cestě do senátu, doprovázela však rovněž i lid k debatám na fórum nebo ke svatební 

hostině; neobešel se bez ní žádný amfiteátr, žádné divadelní představení, ani obřad ve 

svatyni; a už vůbec ne milostné hrátky nebo sportovní utkání… Hudba byla zkrátka už 

v antické době samozřejmostí každého dne.“1

Původ a vývoj strunných nástrojů bychom tedy mohli vystopovat až do starověku, o 

jejich použití v běžném životě se můžeme dozvědět na doložených starých uměleckých –

písemných či výtvarných – památkách. Zprvu se objevovaly strunné nástroje pouze 

drnkací. Traduje se, že nejstarším drnkacím nástrojem byla forminga: čtyřstrunný nástroj 

s ozvučnou deskou zdobenou zlatem a slonovinou. Z dalších drnkacích nástrojů to byla 

například lyra, která měla ozvučnou skříňku vyrobenou ze želvího krunýře – později ze 

dřeva s intarzií ze slonové kosti. Typem lyry, který byl zvučnější, byla kithara s dřevěnou 

či kovovou čtvercovou ozvučnou skříní – ta měla mírně vydutou zadní stranu s intarzií 

z drahých kamenů a slonoviny. 2

                                               
1 Citace z knihy: Špidlenové – čeští mistři houslaři: Co nevíte o houslích … (Vydáno vlastním nákladem 
rodinou Špidlenů, Praha 2003)
2 Špidlenové - čeští mistři houslaři: Co nevíte o houslích…(viz.poznámka č.1)
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Na rozdíl od strunných drnkacích nástrojů nemáme o vzniku strunných smyčcových 

nástrojů do 9. stol. n. l. spolehlivě přesné zprávy. Traduje se ovšem, že se tyto nástroje 

objevily nejprve v Asii a na Středním Východě a odtud se pak postupně rozšířily do 

Evropy díky stěhování národů, obchodování, během válečných výprav nebo také 

s cestováním potulných kejklířů.3

Mezi nejstarší smyčcové nástroje bychom mohli počítat například ravanastron –

nástroj s dvoudílnou rezonanční skříňkou, která byla vytvořena z dlouhé trubice ze dřeva 

sykomory, na zadní straně otevřená, na přední straně potažená hadí kůží. Dále sem patřila 

také rubeba (s plochou elipsovitou třídílnou ozvučnou skříňkou s luby). Takových nástrojů 

bylo ještě více, všechny ale jmenovat nebudeme.

Kdybychom tedy na dlouhé linii vývoje strunných smyčcových nástrojů chtěli najít 

jednoznačného a přesného předchůdce dnešních viol, nebylo by to tak úplně lehké. Není 

zcela jasné, který ze starých typů smyčcových nástrojů je jejím přesným předchůdcem. 

Jedním z nejstarších prapředků houslí či viol byla také kupříkladu chrotta. Ta byla 

původně jen drnkací a používali ji staří keltští pěvci při doprovodu svých písní. Od konce 

10. stol. se na ni hrálo smyčcem a měla podobu podlouhlé ozvučné skříňky. Ta byla dole 

širší, nahoře měla dva velké otvory, jimiž se dala prostrčit levá ruka a klást prsty na 

hmatník, zatímco úzká část mezi těmito dvěma otvory tvořila krk. Vedle kobylky byly na 

obou stranách vyřezány dva kulaté zvukové otvory a na spodním konci byl umístěn 

struník, na němž bylo připevněno šest strun (v konečné – třetí – fázi vývoje chrotty). Na 

čtyři struny se hrálo smyčcem a na dvě spodní, které se nazývaly jako „bourdonové“, se 

drnkalo navíc ještě palcem levé ruky. Snad nejvýznamnější vlastností, kterou tento nástroj 

oplýval, byla kobylka – ta měla totiž značně prodlouženou levou nožku, která byla dále 

vedena levým zvukovým otvorem na spodní desku. Tato zajímavost mohla být předzvěstí 

dnešní duše u smyčcových nástrojů.4

                                               
3 Špidlenové - čeští mistři houslaři: Co nevíte o houslích…(Vydáno vlastním nákladem rodinou Špidlenů, 
Praha 2003)
4 Ratibor Budiš: Housle v proměnách staletí ( Editio Supraphon Praha 1975)
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Dalším nástrojem, který už mohl být s violou velmi úzce příbuzný, byla fidula. Byl 

to třídílný smyčcový nástroj, který ke konci středověku představoval snad nejvýznamnější 

článek, od kterého se smyčcové nástroje dále vyvíjely. Fidula měla plochou horní i spodní 

desku – ty byly spojeny luby a na bocích nástroje se již objevovaly mírné záhyby. Ty 

nebyly ve 13. a 14. století ještě tak výrazné, avšak v 15. století byly už tak hluboké, že 

korpus fiduly připomínal tvar dnešní kytary. K tomu docházelo zřejmě proto, že bylo 

přidáváno na nástroj více strun – podlouhlý tvar korpusu již tuto změnu vyžadoval, jelikož 

více strunám překážel, vezmeme-li v úvahu, že fidula byla původně jen nástrojem s jednou 

strunou. Krk tohoto nástroje byl už delší – nahoře užší a dole u ozvučnice širší, byl již 

přizpůsoben pro lepší a jistější ovládání nástroje. Kolíčky byly umístěny na desce, která 

měla kruhovitý nebo mnohoúhelníkový tvar, a stály na ní kolmo. Fidula (také nazývána 

jako viella ) měla dohromady tedy později pět strun, na které se buď smýkalo smyčcem, 

nebo dvě z nich byly napjaty mimo kobylku a používaly se jako struny bourdonové. 

Postupem času však byly bourdony odstraněny úplně a fiduly měly ve své nejpozdější fázi 

již jen čtyři struny.  Fidula se tak přibližovala svojí podobou ke kytaře a k náznaku violy.

Stojí za zmínku, že viola a její různé typy posléze ovládly hudbu v celé Evropě na 

dobu téměř tří set let. Vyvíjely se její stále dokonalejší a promyšlenější podoby, její 

stavitelé stále hledali lepší a lepší zvuk, který by vyhovoval tehdejším potřebám a 

nárokům, které byly na provozovanou hudbu kladeny. Bylo tomu tak proto, že na rozdíl od 

dob, kdy byly nástroje používány jen jako doprovod středověkých pěvců, trubadúrů, 

truvérů a minnesengrů, začala se hudba vyvíjet přibližně od 14. století poněkud jiným 

směrem. Po období, kdy byly velmi v oblibě rytířské romance, serenády, milostné 

kanzony, dithyramby a jiné hudební útvary, přichází pomalu další vývoj, kdy hudba začíná 

sledovat již poněkud vážnější cíle. Přichází doba anglické (John Dunstable) a nizozemské 

(G. Binchois, G. Dufay) školy, dostává se ke slovu polyfonie, instrumentalisté – do té doby 

naprosto podružní – se začínají pomalu vyrovnávat zpěvu, co se významu týká, a tak se 

instrumentální hudba již stává více rovnocennou složkou. Začala se uplatňovat snaha o to, 

aby nové nástroje odpovídaly rozsahu lidských hlasů, tzn. sopránu, altu, tenoru a basu. 

A tak se dostává ke slovu již nástroj nesoucí název viola. Její původ se dá tedy 

vysledovat po vývojové lince pravděpodobně do oblasti jižní Francie. Tento zajímavý 
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nástroj prošel ve svém vývoji mnoha tvarovými změnami a také vzniklo početné množství 

jeho druhů. Toto množství bylo pravděpodobně zapříčiněno tím, že v dřívějších dobách se 

na tento nástroj zprvu hrálo jen v první poloze na hmatníku a než se doopravdy přešlo 

k pohybu ruky do vyšších poloh (a tím k rozšíření tónového rozsahu a k připodobnění k 

lidskému hlasu), vymýšlely se různé typy viol, menších a větších, které by různým 

polohám takto odpovídaly. Snaha přiblížit se objemu lidských hlasů byla také doprovázena 

rozmnožováním strun. Tehdejší technická zručnost byla ještě na velmi nízké úrovni a ještě 

dlouho nebyla známa možnost využití celého tónového rozsahu nástroje i s použitím 

vyšších poloh. Pravděpodobně na jejich vývoj měly také vliv staré loutny, které měly 

stejné (terc-kvartové) ladění a zpočátku také kovové pražce na hmatníku - podobně jako u 

kytary, odpovídaly půltónům a celým tónům. Co se podoby týká, měly ještě všechny violy 

ploché desky jako u fiduly, zároveň však měly již hluboké postranní ozvučné otvory, které 

měly podobu písmene C nebo S. Tyto otvory byly umístěny buď vedle bočních výkrojů 

nebo také často na obou stranách horní nebo dolní líce, či se objevoval jen jeden veliký 

kulatý zvukový otvor uprostřed vrchní desky pod strunami. Zároveň měly starší violy také 

poměrně široký a silný krk, který byl stejně dlouhý jako celý rozměr nástroje a byl opatřen 

hmatníkem jako samostatná část nástroje. Krk však postupně zeštíhlel. 

Základní dělení těchto různých druhů viol bylo na violy da gamba – držící se mezi 

koleny (italsky gamba = noha, šestistrunné) a na violy da braccio (italsky braccio = 

rameno, čtyřstrunné), které se při hře opíraly o rameno. Viola da gamba byla ve své době 

velmi oblíbená a často byla používána k akordickému doprovodu zpěvního hlasu i jako 

nástroj sólový a koncertní. Ceněna byla pro svůj měkký tón a v podstatě je živá a 

používaná i dodnes, kdy se její hrou zabývají hudebníci zaměřující se historicky poučenou 

interpretaci. Další staré violy byly také pětistrunné a podle připodobnění k lidským hlasům, 

kterým měly odpovídat, se dále rozdělovaly ještě na diskantové (s nejvyšším laděním), 

altové, tenorové, basové a violy kontrabasové. Kromě tohoto dělení byly také známy ještě 

jiné zvláštní druhy viol – tím byl například kvinton (malá francouzská pětistrunná viola), 

viola da spala (malá basová viola, která byla laděna jako nynější violoncello a upevňovala 

se páskou na prsou), Viola pomposa (velikostí mezi dnešní violou a violoncellem), dále 

také violet (malá anglická diskantová třístrunná viola). 
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Zajímavostí také bylo, že přibližně v 16. – 18. stol. byly velmi oblíbené violy, které 

kromě strun, na nichž se smýkalo smyčcem, měly pod struníkem ještě zavěšeny tenké 

kovové resonanční – ozvučné – struny, které byly laděny s horními strunami buď 

v jednozvuku, nebo v oktávě. Tímto způsobem, jak zesilovat alikvotní tóny, byla dodávána 

zvuku nástroje zvláštní a originální barva. Nástrojem takto opatřeným bývala velice 

oblíbená Viola d’amore (milostná nebo také maurská viola) – držela se na rameni a kromě 

sedmi normálních strun měla ještě sedm spoluznějících strun rezonančních, které 

procházely kobylkou. Byla původně oblíbeným nástrojem francouzských trubadúrů 

k doprovodu zpěvu, později k sólovému hraní – často s doprovodem harfy nebo spinetu či 

také v kvartetu s kvintonem, violou da gamba a basovou violou. Také hrávala v kvintetu 

s těmito violami avšak s přidaným spinetem nebo harfou. Tento nástroj měl však i svoje 

další podoby, kterými byla např. tenorová viola bastarda, viola di bordone (bourdonová) 

nebo také anglický violet. Viola d’amore prožila svůj největší vrchol pravděpodobně v 17. 

a 18. století, ještě v 18. století byla velmi oblíbeným nástrojem. Poté však její obliba klesla 

– přednost byla dána silnému a mohutnému zvuku houslí. Její sláva však byla opět 

obnovena - v současné době se opět vrací do rukou odborníků na historicky poučenou 

interpretaci a je také občasnou zajímavostí na koncertních pódiích. Leoš Janáček ji 

původně použil ve svém kvartetu Listy důvěrné a do své tvorby ji zařadil i Paul Hindemith 

a řada dalších skladatelů.

Do rodiny viol se tehdy též zařazovala velká lyra, která byla nástrojem 

kontrabasovým opatřeným dvanácti strunami na hmatníku a dvěma bourdonovými, dále 

také malá lyra, která velikostí a rozsahem přibližně odpovídala viole tenorové.

Nebude jistě od věci v této kapitole též zmínit, že mezi těmito starými violami 

bychom mohli najít nástroje tehdejšími houslaři velice krásně a umělecky provedené –

např. mistrovsky vyřezávané hlavice či bohatě vykládané spodní desky, které byly rovněž 

zdobeny různými olejovými vyobrazeními, což už se bohužel v dnešní době vyskytuje jen 

zřídka a je tedy poněkud raritou, dostane-li se hudebníkovi takovýto nástroj dnes do rukou. 

Co však bylo pro tehdejší a dnešní houslaře společným typickým znakem – byla to touha a 

snaha nejrůznějšími pokusy ve stavbě nástroje docílit co nejlepšího zvuku. 
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Lze však spatřovat patrný rozdíl mezi generacemi starých mistrů houslařů a houslaři 

dnešními. V dobách největšího vývoje a změn, kterými violy prošly, byl kladen důraz 

především na napodobení lidského hlasu a tím také na potřebné vyplnění určité složky 

v hudebním provedení. S postupujícím časem se však nástroj stával více koncertním a 

sólovým, a tak se houslaři začali zaměřovat především na kvalitu a nosnost tónu, který by 

vyhovoval akustickým požadavkům koncertních sálů a také požadavkům interpretů (které 

mohly být buď sólistické, nebo komorní).
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OSOBNOST MIROSLAVA KOMÁRA

Dětství

Miroslav Komár, současný žijící pražský houslař, se narodil 2. března 1953 v 

jihočeských Strakonicích a jeho cesta k houslařství se u něj začala vyvíjet již ve velmi 

raném věku. Tyto vlivy však nepřicházely ze strany jeho domova a rodičů – v rodinném 

prostředí se nevyskytoval nikdo, kdo by se houslařstvím či nějakým jiným uměleckým 

oborem zabýval profesionálně nebo jako amatér. Jeho matka tehdy pracovala na poštovním 

úřadě, otec byl automechanikem a ani jeho mladší sestra se v pozdějším věku žádným 

podobným oborem nezabývala. Avšak cestu k práci se dřevem si ještě malý Miroslav našel 

velice záhy sám. Své rané dětství až přibližně do svých třiadvaceti let (vyjma učňovských 

let) strávil s rodinou ve městě Horažďovice, které se nachází v klatovském okrese. Jako 

malé dítě ho velice fascinoval a přitahoval svět loutek, a tak již na prvním stupni základní 

školní docházky a hlavně pak od páté třídy se sám pokoušel o výrobu vlastních, zatím jen 

ne zcela dokonalých kousků. 

První jednoduchou loutku si však dokázal vyřezat již velmi brzy – a to v necelých 

šesti letech. Tou nejprvotnější inspirací v již takto nízkém věku byl pro něj dle jeho 

vzpomínek jistý pan Sekera – ten bydlel ve stejné ulici jako malý Miroslav se svými rodiči. 

Sekera byl uměleckým řezbářem a měl malého syna, o něco staršího než byl Miroslav, a 

tak se spolu začali chlapci přátelit. Sekerův syn si prý často chodíval hrát k řece a tam si 

sám vyřezával malé postavičky, různé loutky aj. - to bylo něco, co ho velmi zaujalo. 

Miroslav Komár vzpomíná, že práce pana Sekery byla opravdu na velmi vysoké úrovni, a 

tak začal chodit do jeho dílny a jeho zvědavost a úžas nad těmito výtvory brzy následovala 

i chuť sám si něco takového vyzkoušet. Docházel k Sekerovi tedy pozorovat jeho práci a 

sám se od něj v té době leccos naučil, získal tak první základní dovednosti v řezbářské 

práci a praktické poznatky pro toto řemeslo (výběr dřeva, znalost jeho hustoty a 

charakteristických rysů, práce s řezbářským náčiním atd.) Na období radostného dětství 

strávené v Sekerově dílně Miroslav Komár velmi rád vzpomíná. 
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Po nějaké době, kdy si tyto dovednosti osvojoval, ho jeho zručnost a šikovnost 

dokonce přivedla až k účasti na soutěži, která byla tehdy vyhlášena pro mládež a týkala se 

různých uměleckých činností. Malou zajímavosti jistě je, že do této soutěže Miroslav 

poslal dokonce jiný výrobek, než bylo původně požadováno, avšak úspěšně za něj získal 

zvláštní cenu. Bylo tedy vcelku jasné, kudy se chtěl po ukončení základní školní docházky 

Komár dále ubírat. Jeho nadšení pro práci se dřevem v něm vzbudilo touhu po tom stát se 

také řezbářem. 

Učňovská léta

V patnácti letech se tedy Miroslav Komár přihlásil na učení, kde by se tomuto oboru 

mohl věnovat, ale bohužel nebyl přijat. Jednalo se o učební umělecký řezbářský obor 

v pražských Hlubočepích a lákavou vidinou bylo pro Komára i to, že se mu tehdy podařilo 

domluvit si případnou řezbářskou praxi v Divadle Spejbla a Hurvínka v pražských 

Dejvicích. Avšak to, že nepocházel z prostředí, kde by mohl získat nějaký bližší vhled do 

požadavků k úspěšnému přijetí na tento obor a také velký počet zájemců o toto studium (a 

malý počet přijatých zájemců), vedlo k jeho následnému nepřijetí. Komár sám přiznává, že 

tehdy neměl dobrý přehled o náročnosti a přesných požadavcích na uměleckou úroveň, 

které byly na uchazeče kladeny, a tak neměl ani možnost svou řezbářskou práci a pokusy 

porovnat s někým jiným. Dětství a mládí strávené na malém městě mu bohužel 

neumožňovalo získat detailnější přehled o tom, jaké podmínky a nároky jsou vyžadovány 

na uměleckých oborech v Praze. 

Díky tomuto počátečnímu neúspěchu se ale začala vyvíjet již jeho přímá cesta 

k houslařství. Ačkoliv měl možnost přijímací zkoušky absolvovat i v následujícím roce, již 

se pro tuto variantu nerozhodl a spíše hledal obor, který by byl jeho tehdejšímu zájmu 

alespoň nejpříbuznější. Studium houslařství se tak stalo jedinou variantou, která byla 

řezbářství nejblíže, a tak se Komár dostal do učení do známé houslařské dílny v Lubech u 

Chebu, kde studoval mezi lety 1968 – 1971 pod odborným vedením mistra houslaře 
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Miroslava Pikarta (zaměřenému však převážně na stavbu violoncell a kontrabasů). Tehdy 

byl tento učňovský obor poněkud odlišně koncipován a Miroslav Komár nebyl tedy přímo 

přijat do oboru „houslař“, ale jako „mechanik strunných hudebních nástrojů“. Teprve pod 

tímto názvem byly v Lubech tehdy ještě tyto podobory: houslař (zaměření na housle, violy, 

violoncella, kontrabasy), kytarář a smyčcař. Ten obor, ve kterém by měl možnost nejlépe 

využít své řezbářské schopnosti, samozřejmě zvítězil. 

Na toto období Miroslav Komár ale paradoxně nevzpomíná jako na příliš šťastné. I 

přesto, že měl u Pikarta vynikající výsledky, práce ho nijak zvlášť zatím nenaplňovala a 

bylo to tedy možné také rozpoznat v jeho přístupu ke studiu. Vzpomíná, jak Pikart sám na 

jeho osobu častokrát poznamenal, že je vidět, že ho tato práce příliš netěší. Možná i to, že 

osobnost Miroslava Pikarta nebyla dle Komára příliš výrazná, a tím pádem ani tolik 

motivující, způsobovalo tehdy jeho poněkud vlažný přístup k vlastním houslařským 

počátkům. Stále mu v hlavě ležela touha po samotném řezbářství, avšak další možnosti již 

Komár tehdy z mnoha různých důvodů nevyužil. Sám přiznává, že to byla jak jeho vlastní 

tehdejší nechuť se o učňovský obor řezbářství dále pokoušet, ale i doba nebyla zvláště 

nakloněna příliš dlouholetému studiu (a tím pádem oddalování samotné pracovní činnosti). 

Padesátá léta minulého století byla v tomto ohledu velice přísná a lze to mimo jiné 

vypozorovat i z toho, že po vyučení a následné povinné vojenské službě musel Komár 

navíc absolvovat ještě pět let pracovní činnosti ve stejné továrně v Lubech. Charakter 

houslařského učiliště v Lubech u Chebu (tehdy pod názvem „Cremona“ – České hudební 

nástroje) popisuje jako podnik, který si sám vychovával své budoucí zaměstnance pro 

svoje potřeby. Podmínky tedy nebyly příliš ideální, i když na chvíli se na něj při studiu 

přece jenom usmálo štěstí. Vzpomíná, že tehdy patřil do dvojice nejlepších učňů v ročníku, 

a tak jim bylo umožněno požívat trochu větších výhod a lepšího pracovního prostředí. 

Díky svému nadání byli umístěni v odbytu do opravny nástrojů, kde mohli pracovat pouze 

ve skupince přibližně čtyř lidí. Zde se opravovaly kusy, které se v továrně nějakým 

způsobem pokazily, výjimečně se jim zde do rukou dostaly i nějaké staré zajímavější 

nástroje.

Ačkoliv v té době se tedy začal pomalu Komár učit o stavbě a provedení houslí, 

řezbářské nadšení ho ještě do osmnácti let neopustilo – dále vyřezával různé sošky a jeho 

poslední řezbářská práce z těchto dob bylo vypodobnění z lipového dřeva podle obrazu s 
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názvem Rebeka u studny. Autorem originální olejomalby tohoto výjevu (cca z r. 1740) je 

italský rokokový malíř Giovanni Battista Piazzetta – žijící přibližně někdy mezi léty 1683 

– 1754. Tuto práci má Komár dodnes jako památku uschovanou ve své dílně. 

Studium houslařství v Lubech u Chebu nebylo pro Komára technicky příliš náročné 

– jeho zručnost byla značně vyvinuta jeho předešlými řezbářskými pracemi. Sestavit tedy 

nástroj, který by odpovídal daným parametrům, a vypadal také dobře, nebyl pro něj tak 

velký problém – avšak zde se již musel zabývat tím největším úskalím v houslařské tvorbě 

– tím, aby nástroj především splňoval nároky na kvalitu zvuku. Jak sám tvrdí, je toto 

samozřejmě největším uměním v tomto oboru. Je mnoho houslařů, kteří mají schopnost 

sestavit sice krásné nástroje, ale mnohdy nebývá jejich kvalita tónu a síla zvuku na velmi 

vysoké úrovni, či tuto kvalitu brzy ztrácí. Sestavit tedy tak dokonalý nástroj, který by 

odpovídal všem žádoucím parametrům, není vůbec lehké, vyžaduje to mnoho úsilí a také 

léta zkušeností. 

Zajímavostí, která se této problematiky dotýká, je jistě také Komárův pohled na 

tvorbu nejznámějších starých italských mistrů – Antonia Stradivariho (cca 1648 – 1737) a 

Giuseppe Guarneriho (cca 1626 – 1698). Komár k tomu uvádí: 

„Mezi těmito dvěma velikány italského houslařství byly rozeznatelné rozdíly jak ve 

vzhledu nástroje, tak v jeho zvuku – zatímco Stradivari měl své nástroje dokonale řemeslně 

propracované, byly nástroje Guarneriho z řemeslného hlediska poněkud „hrubějšího“ 

rázu, tolik se nezabýval detaily jako Stradivari, jehož práci bych označil téměř jako 

hodinářskou. Rozdíl v podobě kvality tónu je zde však patrný. Ačkoliv Guarneriho nástroje 

nejsou dle mého názoru až tak řemeslně precizní a přesně detailní jako práce Stradivariho 

– je přesto až s podivem, jak krásný tón mají. Troufal bych si říci, že i oblíbenost jeho 

nástrojů v dnešní době je o něco větší – podle toho, co vím, vlastní Guarneriho nástroje 

velmi mnoho známých houslových interpretů. Pokud je mi známo, je v houslařském světě 

tedy mezi houslaři Giuseppe Guarneri považován hlavně za mistra zvuku a Stradivari za 

mistra řemeslné dokonalosti – aniž bych chtěl tvrdit, že některý z nich je zvukové horší či 

lepší, jen způsob práce a výsledný tón se u těchto dvou mistrů něčím liší. Je pak čistě 

otázkou osobního vkusu, kterému dá samotný interpret přednost.“
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A o toto spojení skvělého řemesla a zvuku se tedy musel Miroslav Komár snažit při 

svém učení v Lubech. Zde postavil svůj první nástroj a zde se také zaměřoval především na 

schopnost rozpoznat, co který materiál potřebuje (cit pro jeho správné opracování), aby ve 

výsledku bylo dosaženo požadovaného výsledku. Jak sám vzpomíná, bylo to velmi 

náročné a ačkoliv je potřeba k této schopnosti především tvůrčí talent a dobrá intuice, i tak 

je zvuková stránka nástroje při jeho stavbě něčím, co vyžaduje opakované pokusy, než se 

podaří dosáhnout ideálu.

Období po skončení učení v Lubech u Chebu

Po tříletém období stráveném na učení v Lubech u Chebu, kde získal Komár základní 

znalosti a dovednosti, co se stavby houslí, viol a violoncell týká, nastoupil tehdy ještě 

povinnou vojenskou službu a odpracoval si tedy navíc ještě pět let v továrně v Lubech, jak 

tehdy bylo po skončení učení jeho povinností. Ovšem po návratu z vojenské služby už 

nebyl umístěn do již zmíněné odbytové opravny nástrojů a tím se jeho podmínky opět na 

chvíli zhoršily. Podnik ho totiž posléze zařadil do jiného sektoru, kde se musel v lakovně 

věnovat postřiku kytar, což sama o sobě byla zároveň práce, která nebyla příliš vhodná pro 

jeho zdraví. 

V lakovně strávil tedy zmíněných pět let po vojenské službě. Jeho další pokračování 

v houslařské dráze nebylo tak zatím bohužel vůbec ideální. Chtěl se už v té době začít 

věnovat samostatné práci jako mistr houslař a stavět své nástroje doma, ovšem to mu 

tehdejší politický systém nechtěl umožnit. V Lubech bylo možno pracovat jako mistr 

houslař doma jen pod tou podmínkou, že nástroje takto samostatně vyrobené budou opět 

odevzdány podniku, který také poskytne materiál na jejich výrobu. Proto housle, které by 

Komár vyrobil (plán byl tehdy vyrobit 10 houslí ročně), musely být odevzdány do 

podnikového odbytu, odkud si je podnik sám prodával. Jinou práci pro něj tehdy bohužel 

neměli a nebyla mu ani umožněna. Podal v podniku tedy výpověď, na jejímž základě si ho 
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vedení chtělo ještě jinými pracovními nabídkami nějak udržet, ovšem to se jim nepodařilo. 

Komár se v té době ještě přihlásil na jejich mistrovskou školu, ale právě díky výpovědi, 

kterou předtím podal, mu už nebylo toto studium dále umožněno. S tímto systémem se 

tehdy nemohl smířit a ztotožnit, proto se jeho cesta v té době od houslařství ještě na nějaký 

čas odklonila. Rozhodl se z Lubů odejít a změnit své další působiště. A tak se po tomto 

nepříznivém období rozhodl, že se přestěhuje do Prahy.

Zásadní vliv na něho při rozhodování mělo i to, že se do hlavního města chtěli 

odstěhovat také někteří jeho přátelé z učiliště. Z tohoto důvodu byl pro něj odchod z Lubů 

alespoň ještě o něco snazší. Komárův příchod do Prahy však hned neznamenal rozvoj jeho 

houslařských schopností. Bylo tomu tak proto, že první zaměstnání, které zde spolu s jeho 

přáteli získal, byla tesařská práce na stavbě pro firmu Inženýrské a průmyslové stavby 

(IPS). Tato firma byla založena v roce 1953 jako státní podnik Zemstav, od roku 1961 u 

nás působila pod jménem Inženýrské a průmyslové stavby a v roce 2000 se stala součástí 

švédského koncernu Skanska. U nás tehdy byla jedna z největších, a tak tu Komár získal 

dočasné pracovní a finanční zázemí. V té době se také ještě navíc s přáteli přihlásil do 

večerního studia na střední průmyslovou školu, kam začal posléze dalších pět let docházet. 

I tesařská práce pro další firmu ho však samozřejmě nemohla umělecky naplnit, a proto pro 

něj po nějaké době mělo velký význam jeho setkání s pražským houslařem Janem 

Slípkou5, který již tehdy byl houslařem v Národním divadle. Komár vzpomíná, že Slípku 

vůbec nepotěšilo, že zastává práci tesaře u Inženýrských a průmyslových staveb a snažil se 

ho tedy svou pomocí přimět k tomu, aby se opět vrátil k houslařskému umění, které mu 

byla daleko bližší. Stalo se tak, že Komár začal spíše než do večerní školy docházet za 

Slípkou do Národního divadla a tím se pomalu ale jistě navracel k houslařství. 

Poté začal Janu Slípkovi v jeho dílně pomáhat s opravou některých nástrojů, avšak 

nebylo to nijak jednoduché – musel totiž obdržet povolení od vedoucího stavby, kde 

pracoval, že ve svém volném čase může opravovat hudební nástroje v rámci tzv. služeb 

obyvatelstvu. Proto v tomto zaměstnání podal Komár brzy také výpověď, musel však 

uhradit Střední průmyslové škole nějaké finanční prostředky, jelikož i zde si na něj kladli 

nároky ve formě několika odpracovaných let po studiích, a to už samozřejmě nebyl v té 

                                               
5 Jan Slípka - pražský houslař, nar. 9. 6. 1952 v Českých Budějovicích, od roku 1998 do současnosti je 
houslařem České filharmonie
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době ochoten přijmout. Nebylo bohužel ale možné, aby se jen věnoval opravě nástrojů u 

Slípky, jinak by mohl být tehdejším režimem trestán za příživnictví. Našel si tedy takovou 

práci, která by byla časově nenáročná a která by splňovala podmínky politického režimu. 

Stal se tak roznašečem novin, což bylo pro něj velice výhodné, jelikož pracovní dobu si 

odbyl už velmi brzy ráno a poté měl volný čas k tomu, aby se mohl zcela věnovat 

houslařské práci. Zprvu šlo jen o opravy ve Slípkově dílně, ale postupem času už začal 

stavět své vlastní nástroje. Svoji klientelu si tedy vlastně počal tvořit právě přes Jana 

Slípku, než se začínal dostávat svojí prací do širšího povědomí lidí.

Stáž u Václava Vacka

Po nějaké době, opět díky Slípkovi, přišel další zásadní impuls pro Komárovu 

pozdější houslařskou dráhu. Dostal se totiž přibližně v roce 1975 do učení u mistra 

houslaře Václava Vacka (nar. 2. 6. 1941 v Praze), u kterého sbíral podněty, inspiraci a další 

důležité poznatky po dobu dlouhých deseti let. Toto „osudové“ setkání s Vackem bylo 

zapříčiněno tím, že Komár ve Slípkově dílně dostal možnost opravovat violoncello 

jednoho ze zaměstnanců Národního divadla – ten však chtěl mít jistotu, že oprava 

proběhne opravdu zdařile a Václava Vacka jakožto svého známého tehdy požádal, aby 

s Komárem opravu průběžně konzultoval. Samozřejmě měl obavu z toho, že Komár byl 

v té době ještě vlastně začátečníkem a neměl za sebou tolik let zkušeností, jako jeho 

kolegové. Postupně pak začal tedy od Slípky do jeho dílny dojíždět a konzultovat některé 

opravy, poté mu Vacek začal zadávat již samostatné úkoly a nakonec pak Komár pro něj 

také nějakou dobu během tohoto učení pracoval, jelikož ho Vacek poprosil, zda by mu 

nepomáhal s prací, kterou již sám nebyl schopen časově stihnout.

Na toto období vzpomíná Miroslav Komár jako na nejzásadnější, jelikož mělo pro 

jeho další práci největší význam a osobnost Václava Vacka na něj měla nesmírný dopad, 

co se řemesla i osobního přínosu týká. Popisuje ho jako velmi charismatickou a 

fenomenální osobnost, která má na lidi kolem sebe značný vliv. Podle Komárova popisu 
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má Vacek velice energický a usměvavý temperament, který dokáže nadchnout každého, 

kdo s ním přijde do styku a ještě dnes popisuje, jak po každém setkání pociťuje obrovskou 

motivaci a novou chuť do práce, touhu být stále lepším a lepším. Tento mistr houslař má 

mimo jiné, jak uvádí Komár, kromě výborné manuální zručnosti také neuvěřitelně dobře 

vyvinutý sluch. Komár popisuje, že se pouze u něj a u svého přítele houslisty setkal se 

vzácnou schopností rozpoznat, jaký bude mít nástroj zvuk a jak bude hrát pouhým 

prohlédnutím, poklepáním a brnknutím na nástroj. Takovýmto způsobem je tedy údajně 

schopen zakoupit nástroje aniž by si na ně sám zahrál či je předtím slyšel rozeznít nějakým 

hudebníkem. Kromě této schopnosti je také prý schopen pouhým poklepáním na nástroj 

zároveň zjistit, co je pro nástroj potřeba, aby lépe hrál, pokud tomu tak není. Často prý také 

Vacek jezdí do zahraničí, kde si rozšiřuje poznatky z oboru houslařství prostřednictvím 

dalších houslařů, ale sám zde také (nejčastěji ve Švýcarsku, kde má dokonce nyní svoji 

vlastní dílnu) opravuje a seřizuje mistrovské nástroje – nejčastěji Stradivariho a 

Guarneriho výtečné kusy. 

Václav Vacek je dle Komárova názoru v podstatě nejlepším houslařem u nás, údajně 

velice vyniká i ve světě, a i když už dnes nestaví další své nové nástroje, zabývá se dále 

restaurováním starých mistrovských nástrojů. Jeho jméno je tedy stále živé. Dříve se však 

nezabýval údajně jen houslařskou prací – byl také všestrannějším neprofesionálním 

aktivním hudebníkem a kromě jiného také tu a tam na nějaký nástroj veřejně účinkoval. 

Jeho otec byl dokonce koncertním mistrem v Národním divadle. Zde byl také Vacek 

nějaký čas houslařem a teprve poté, co se odešel věnovat houslařskému řemeslu na volné 

noze, přebral po něm tuto dílnu již zmíněný Jan Slípka (dílna byla nabízena ale i Miroslavu 

Komárovi, ten si však samozřejmě na něco takového tehdy ještě netroufal). Zároveň 

Komár uvádí, že mu Vacek až po dlouhých letech spolupráce prozradil určité zvláštnosti a 

utajené postupy, které při stavbě svých nástrojů používá. Sám by ho označil i za jednoho 

z nejlepších mistrů houslařů ve světě, jelikož se k jeho rukám do opravy dostávají nástroje 

ze všech koutů světa poté, co si s nimi i jiní houslaři nevědí sami rady.
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Vlastní dílna

Období studia u mistra houslaře Václava Vacka bylo pro Miroslava Komára důležité 

nejen kvůli jeho vlastnímu vlivu na práci prováděnou během dalších let až po současnost, 

ale zároveň také proto, že přibližně dva roky před ukončením tohoto učení dostal možnost 

zařídit si svoji první vlastní dílnu, kde by se mohl již v klidu věnovat své tvorbě. Do té 

doby pracoval nejčastěji doma a u Vacka v dílně. Učení u Václava Vacka prý probíhalo 

formou konzultací, kdy Komárovi byla zadána určitá práce, kterou si pak sám doma 

zpracoval a několikrát týdně k němu docházel a dával práci ke kontrole a konzultaci 

s doporučeními, takže nyní to již nebylo intenzivní denní studium jako v Lubech u Chebu a 

Komár už měl více vlastního prostoru pro svůj další vývoj a originalitu. Vacek mu zprvu 

dával práci na jednodušších nástrojích, na kterých se Komár učil důležité poznatky, až 

přešel ke složitějším nástrojům a jeho mistrovství se začalo pomalu ale jistě vyvíjet. To, na 

co by musel sám přijít během dlouholeté a intenzivní práce, se dozvěděl od Vacka během 

těchto let, a tím si odnesl z jejich spolupráce cenný startovní bod pro svoji práci pozdější. 

Díky němu tedy mohl učinit velký krok vpřed. S Vackem je Miroslav Komár v kontaktu 

dodnes a stále si s ním vyměňuje poznatky z oboru houslařství a čerpá u něj mimojiné stále 

novou inspiraci.

Vlastní dílnu si Komár zřídil někdy kolem roku 1983 (stále ještě v době studia u 

Václava Vacka) v Praze, nacházela se v podkroví budovy činžovního domu ve Vysočanech 

v Kovářské ulici a nebyla prostorově pro jeho práci zcela ideální, avšak tehdy se stala jeho 

jedinou možností jak se postupně osamostatnit a získat prostor pro svoji vlastní práci. Zde 

začal mimo jiné stavět také svoje první violy. Dílna byla spíše menší pouze s jedním 

oknem, takže i osvětlení nebylo pro houslařskou tvorbu příliš vhodné. Bohužel ale tehdejší 

doba nebyla tolik nakloněna lidem, kteří se chtěli zabývat samostatnou výdělečnou prací, 

proto musel Miroslav Komár v tomto období stále ještě mít „řádné“ zaměstnání. Až 

později, když se mu do občanského průkazu podařilo sehnat razítko „svobodné povolání“, 

mohl se již naplno věnovat své činnosti. Na tuto dobu, kdy Komár pracoval ve své první 

dílně, ale sám nevzpomíná jen jako na cosi obtížného, ačkoliv podmínky pro svou práci 
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neměl v té době stále ještě dobré. Kromě ne zcela vhodného prostředí umístění a velikosti 

dílny však v tomto domě v dalších prostorách v podkroví sídlili spolu s ním ještě další 

obyvatelé domu, kteří se věnovali nějaké umělecké činnosti. Dle jeho výpovědi totiž na 

stejném patře, kde se jeho tehdejší dílna nacházela, bydlel v té době zároveň také jistý 

malíř a fotograf, posléze i mladá restaurátorka. Atmosféra tohoto místa tedy dobře 

korespondovala s jeho zaměřením a přinášela mu v té době alespoň nějakou tvůrčí útěchu a 

také potřebnou inspiraci. 

Rok 1983 byl pro něj významný nejen z hlediska prvního vlastního získaného zázemí 

k houslařské činnosti, ale také tím, že v tomto roce Komár prodal svůj úplně první nástroj, 

kterým byly housle. Cena se tehdy pohybovala kolem 7000 Kč, což byly na tehdejší dobu 

nemalé peníze, a tak se tento prodej v jeho kariéře dal jistě považovat za poměrně velký 

úspěch (běžně stály průměrné kvalitní housle v těchto letech přibližně 2500 Kč a 

mistrovský nástroj se cenově mohl pohybovat přibližně kolem 6000 Kč). Avšak rozsáhlejší 

prodej nástrojů nešel zpočátku až tak lehce – důvodem bylo samozřejmě to, že jako 

začínající houslař neměl Miroslav Komár ještě vybudované „jméno“, a tak bylo třeba tvrdé 

práce a trpělivosti, než se jeho pověst začala pozvolna rozšiřovat do houslařských kruhů a 

také mezi hudebníky, kteří jsou v tomto ohledu pochopitelně velmi nároční. Zajímavé také 

jistě je, že mezi první nástroje, které Komár v této době postavil, patřily dokonce tři violy 

d’amore, které byly ke zhotovení velmi obtížné – byla to však pro něj velmi zajímavá 

zkušenost a i v dalších letech na tyto staré nástroje nezanevřel - (nyní se také věnuje jejich 

restaurování).

Po nějakou dobu byla tedy tato dílna jeho první pevnou základnou. Zprvu se nájemné 

jeho garsoniéry pohybovalo zhruba od 70 Kč až k pozdějším cca 140 Kč za měsíc, což pro 

něj v té době bylo ještě vcelku přijatelné a nemusel zatím ještě podléhat žádným 

existenčním obavám. Avšak v devadesátých letech se podmínky začaly poněkud zhoršovat. 

Dům, ve kterém se dílna nacházela, byl totiž v restituci navrácen původnímu majiteli, který 

začal prudce zvyšovat nájemné až na neúnosnou míru, a tak se Komár rozhodl z tohoto 

místa odejít a přestěhovat se do prostoru, který by byl pro tyto účely vhodnější. 

Takovýmto novým prostorem se stala jeho současná dílna, která se nachází na 

pražském Žižkově v poměrně nově vystavěném domě v Jeseniově ulici. Na rozdíl od první 
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dílny splňuje všechny podmínky, které jsou pro houslařskou práci potřebné, i když místy 

Komár stále občas naráží na to, že by mohla být i prostorově větší. To však by ale také již 

samozřejmě obnášelo větší náklady a vyšší míru finančních prostředků. Dílna se v tomto 

domě nachází v bytovém prostoru taktéž o menší velikosti, avšak je již prostornější než 

dílna původní – při vstupu do prostoru z menší předsíňky se ocitneme v první místnosti, 

která je z části vybavená jako obytný prostor, avšak již se stolem s některým houslařským 

náčiním, hlavní prostor pro práci je ve vedlejší místnosti, kde už se nachází veškeré 

Komárovo náčiní a několik rozpracovaných a již vyhotovených nástrojů. Velikost prostoru 

tedy zhruba odpovídá bytu o velikosti 2+kk a její výhodou je především její velice dobré 

osvětlení, které houslař ke své práci potřebuje. Zároveň měl Komár možnost pořídit si tuto 

dílnu posléze na vlastní náklady, a tudíž se po jejím splacení stal jejím výlučným 

vlastníkem, což mu také samozřejmě pro jeho tvorbu přineslo později větší klid a pocit 

zázemí.

MIROSLAV KOMÁR - STAVBA VIOLY

Jak je zřejmé, je pracovní postup při stavbě smyčcového nástroje nelehkým úkolem 

vyžadujícím vysokou manuální zručnost, citlivost a také mnoho trpělivosti. Ať už se jedná 

o stavbu houslí, violy či violoncella, vždy jde o velmi jemnou práci, ve které hraje roli 

každý detail. Některá kritéria při výrobě zůstávají pro všechny smyčcové nástroje stejná, 

avšak každý nástroj zahrnuje svá vlastní specifika. Co se týká stavby violy, objevuje se 

v představě houslaře i hráče několik základních momentů, které je třeba zvážit, ještě než 

výroba začne. Miroslav Komár totiž téměř vždy vyrábí své nástroje na zakázku a tak je zde 

pár věcí, které by si měl před stavbou violy promyslet především samotný hráč. Jedná se 

hlavně o velikost nástroje. Zároveň samozřejmě existuje několik různých modelů, podle 

kterých může houslař violy stavět a které jsou odvozeny od nejznámějších starých 

italských houslařů – z těchto modelů Komár nejčastěji staví violy podle vzoru Stradivari 

Archinto z roku 1696. Rozměry tohoto modelu jsou následující: 

- délka korpusu 413,5 mm
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- šířka korpusu nahoře 183,5 mm, uprostřed 124,2 mm a dole 240,2 mm

- výška vrchní klenby 18 mm 

- výška spodní klenby 20,5 mm. 

- výška lubů u krku 31,7 mm 

- výška lubů u podbradku 34,6 mm

Pokud jde ale o stavbu violy, je tento model Komár při stavbě pochopitelně nucen 

v poměrech upravovat a to podle toho, jak velkou violu si zákazník přeje – výše popsaný 

Stradivariho model tedy není po zhotovení pokaždé rozměrově stejný.

Pracovní postup

Prvním a zásadním problémem, který je třeba promyslet, než se přistoupí k samotné 

stavbě, je velikost nástroje – v tomto případě délka korpusu violy. Tato velikost se může 

pohybovat v rozmezí od 380 mm – 450 mm délky korpusu nástroje. Sám Komár potvrzuje, 

že violu s délkou korpusu 450 mm staví opravdu velice zřídka, málokterý hráč totiž dokáže 

pohodlně hrát na tak velký nástroj, takže to bývá spíše výjimka. Zajímavostí ovšem je, že 

mezi hudebníky u nás se hovoří i o tom, že například v profesionálních amerických 

orchestrech je větší velikost violy vzhledem k nosnosti zvuku přímo vyžadována. 

Nejčastěji se však velikost Komárových objednávaných viol pohybuje mezi 400 – 430 mm 

délky korpusu.

Výběr dřeva a stavba desek

Se zamýšlenou velikostí nástroje je úzce spjat hned další a v podstatě nejdůležitější 

komponent - tím je samozřejmě výběr dřeva. Podle velikosti nástroje se totiž vybírá 

dostatečné velké dřevo jak do šířky, tak také do výšky – s tím úzce souvisí to, jaká bude 
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zamýšlená výška klenby nástroje (při vyšší klenbě je samozřejmě nutno vybrat dřevo vyšší 

a naopak). Není však důležitá pouze výška a šířka dřeva, ale v neposlední řadě také jeho 

kvalita. Tím je myšlena jak kvalita struktury dřeva, tak také samozřejmě kvalita vzhledová 

– vše je v tomto případě odvozeno od toho, jaké je přání hráče jakožto zákazníka. Pokud se 

staví dražší mistrovské nástroje, je samozřejmě třeba vybrat vysoce kvalitní dřevo 

(především jde o hustotu dřeva), které je mimo jiné také pěkné na pohled.

Když jsou splněny tyto nejzákladnější podmínky, přistoupí houslař už k samotné 

stavbě violy. Ta je v jeho dílně nejčastěji započata stavbou desek, jen výjimečně Komár 

začíná při stavbě nástroje pracovat nejdříve na lubech. Zajímavé je také to, že při výběru 

dřeva na stavbu desek se dá zvolit buď pouze jeden jediný kus dřeva, ze kterého bude viola 

vyrobena nebo se staví ze dvou různých dřevěných desek. Pokud se ovšem nástroj začne 

vyrábět z jednoho kusu, je toto dřevo také bohužel nákladnější. 

Je-li tedy vybrán vhodný materiál, který má být na stavbu violy použit, přistoupí 

houslař posléze k nakreslení šablony na toto dřevo podle daných a vybraných rozměrů 

nástroje. Miroslav Komár nejčastěji staví své nástroje v pořadí od vrchní desky přes spodní 

a na závěr teprve přejde k lubům – tvrdí, že není vůbec podstatné, jaké pořadí se při práci 

zvolí, každý houslař si toto volí sám a jsou také někteří, kteří začínají zprvu se stavbou 

lubů, než přejdou postupně k deskám. Krk nástroje vyrábí Komár zcela nakonec jako 

poslední komponent.

Stavba violy však ještě mimo jiné zahrnuje již výše zmíněnou problematiku výběru 

dřeva. Kromě nároků na dřevo již uvedených (rozměry a kvalita) je zde také fakt, že každý 

komponent nástroje (vrchní deska, spodní deska, luby, krk) zároveň Komár vyrábí z jiného 

kusu dřeva. Jak uvádí, často se totiž dřevo z jednoho stromu použije jen na jeden 

komponent nástroje – tzn. z jednoho stromu je nařezáno dřevo jen např. pouze na vrchní 

desky nástroje, z jiného stromu jen na luby atd. Málokdy se z jednoho stromu údajně 

nařeže dřevo na všechny části nástroje, a když tomu tak je, je toto dřevo na výrobu nástroje 

velice finančně nákladné, proto ani Komár toto dřevo zpravidla nepoužívá. Pro pilu je totiž 

spotřeba pro řez na všechny komponenty nástroje z jednoho stromu příliš veliká, a tak se 

tedy tento problém posléze promítne i do ceny tohoto dřeva. Jak Komár uvádí, existují 

například v Německu zvláštní pily, které se přímo zabývají houslařským dřevem, které 
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takto dřevo již rovnou zpracovávají. Tím tedy vyvstává pro houslaře další problém, a tím je 

snaha o to, vybrat pro výrobu obou desek, lubů a krku co nejpodobnější materiál, ačkoliv je 

každá část z jiného kusu dřeva (stromu).

Je třeba však také zmínit další důležitý faktor ohledně dřeva, ze kterého Miroslav 

Komár desky viol vyrábí, a tím je výběr druhu stromu. Je totiž zajímavostí, že nejčastěji 

houslař vyrábí vrchní desku nástroje z jiného druhu stromu než desku spodní. Co se týká 

výroby viol, používá Komár nejčastěji na výrobu spodních desek dřevo javorové – to je 

tvrdší. Na výrobu vrchní desky pak používá zpravidla dřevo ze smrku – pro jeho měkčí 

vlastnosti. Sám ale uvádí, že tento výběr se nestává pravidlem a je zcela na libovůli 

houslaře, jaký druh dřeva z kterého stromu vybere. Je známo několik houslařských pokusů 

o výrobu viol ze dřeva stromu hrušky či také z jasanu. I Komár sám měl již možnost stavět 

violy například ze dřeva topolového – topol použil na stavbu spodní desky a lubů. Tím se 

však, jak sám uznává, zcela změní charakteristické zvukové vlastnosti nástroje. Topolové 

dřevo u nástroje totiž způsobuje daleko subtilnější a měkčí tón – taková viola tedy zní 

velice hezky zabarveným měkkým tónem, avšak její zvuk není tak razantní a nosný, proto 

se posléze takto vyrobený nástroj příliš nehodí pro sólové koncertní hraní a není pro tyto 

vlastnosti ani příliš vyhledáván aktivními hudebníky. Z toho tedy vyplývá, jak sám Komár 

tvrdí, že pro stavbu violy je nejvhodnější použitý materiál pro spodní desku takový, který 

má tvrdší vlastnosti – tím je již zmíněný javor. Jeho struktura dřeva je podstatně tvrdší a 

má z jeho různých druhů (např. hruškové atd.) daleko nejlepší rezonanční vlastnosti. 

V historii houslaři již od samých počátků s různými druhy dřeva experimentovali a došli k 

závěru, že javorové dřevo je pro stavbu spodních desek viol pravděpodobně nejvhodnější. 

Použití jiných druhů dřeva se stalo spíše takovými zajímavými pokusy o zjištění jejich 

odlišných zvukových kvalit a o jejich porovnání.

K neposledním důležitým vlastnostem dřeva, které je třeba zmínit a které mají také 

značný vliv na zvukovou kvalitu nástroje, je vzdálenost mezi léty v jeho struktuře. Komár 

objasňuje, že čím je vzdálenost mezi léty ve dřevě větší, tím se zvuk violy stává jaksi 

temněji zabarveným, což je často jedna z vlastností, která je v prvé řadě hudebníky u 

tohoto nástroje vyhledávána. Tento nárok uspokojují rovněž tím, že požadují nástroj 

větších rozměrů, který už sám o sobě je zvukově často hlubší a temnější než violy menších 

rozměrů, avšak struktura lét může hrát v tomto případě velkou roli, i pokud nástroj není 
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zrovna příliš velkých rozměrů. Naopak čím jsou léta ve struktuře dřeva hustší, tím se 

údajně zvuk violy také stává ostřejším.

Kdybychom dále chtěli pokročit v popisu Komárova postupu při stavbě violy, měli 

bychom jistě zmínit velmi obtížný a časově asi nejnáročnější aspekt v jeho práci. Tím je 

další postupná práce s vrchní a spodní deskou nástroje – konkrétně správné a přesné 

vytvoření její klenby a zpracování zevnitř. Dřevo se totiž posléze postupně ubírá, aby se 

dosáhlo optimálního tvaru a síly desky – ta je po celém svém povrchu rozložena 

nerovnoměrně. Při vypracování horní desky violy Komár zpravidla volí tyto rozměry: 

nejsilnější je deska uprostřed, kde se její tloušťka pohybuje kolem 4 mm. Postupně 

k jejímu kraji však dřevo ještě více ubírá, až dosáhne průměru okolo 2,5 mm. Co se týká 

spodní desky, volí její průměrnou tloušťku u středu kolem 5 mm a postupně opět ke kraji 

ubírá až do cca 3 mm, nejméně do 2,5 mm, stejně jako je tomu u violové desky vrchní. 

Toto náročné propracování desek má podle něj za úkol hlavně to, aby se zvuk do stran 

nástroje šířil a také vracel stejnoměrně. Sám Komár tvrdí, že velice nerad staví takové 

desky, které by byly již slabší než výše uvedené rozměry. Práce na tomto „vylaďování“ 

desek je asi tím nejnáročnějším úkolem, který může houslaře při stavbě nástroje potkat, 

jelikož na její přesnosti a dobrém odhadu je zcela závislý zvuk nástroje – čím lépe jsou 

desky seřízeny, tím lépe bude nástroj samozřejmě také znít. Přesný postup, kterým Komár 

desky vylaďuje, je jeho vlastní výrobní tajemství, zajímavé ale jistě je, že k jejich seřízení 

nepoužívá žádný přístroj, ale „ladí“ je pouze podle poklepu na dřevo.

Kobylka

Použití javorového dřeva má však své uplatnění i u dalšího z komponentů violy, a 

tím je kobylka. Tento druh javoru je ale dle Komára poněkud jiným druhem, než jaké je 

běžně používáno na spodní desku nástroje. Jedná se údajně o tzv. „kobylkový javor“ a 

rozdíl mezi ním a mezi javorovým dřevem použitým pro spodní desku je zejména v žíhání 

tohoto dřeva – na výrobu kobylky je totiž použit javor, který toto žíhání nemá. Zajímavé 

jistě také je i Komárovo tvrzení, že tento „kobylkový javor“ je ještě o třídu kvalitnější 
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(zvukově ideálnější) než klasický javor používaný k výrobě spodní desky nástroje, avšak 

paradoxně se k výrobě spodních desek vůbec nepoužívá. Takto vyrobený nástroj by zněl 

ještě o mnoho lépe než viola se spodní deskou z klasického javoru. Kvalita kobylkového 

javoru je totiž způsobena především tím, že dřevo má hustěji strukturovaná léta a po nich 

se zvuk může šířit rychleji. Důvodem jeho nevyužití při výrobě spodních desek viol je však 

opět finanční nákladnost odvozená od toho, že již samotná kobylka vyrobená z nežíhaného 

javorového dřeva se cenově může pohybovat i kolem 1800 Kč -  Komár si dokonce nechal 

vyrobit i svůj vlastní model takovéto kobylky ve Francii. Dá se tedy v tomto případě zcela 

logicky odvodit, že výrobcům se mnohdy daleko více vyplatí prodej většího množství 

kobylek z jednoho kusu dřeva za vyšší cenu, než pokud by měli prodat jednu desku 

z jednoho kusu nežíhaného javoru.

Hmatník 

Co se týká výroby hmatníku, i zde je více možností, jaký druh dřeva může houslař 

zvolit k jeho výrobě, i když dnes se již samozřejmě vyrábí nejčastěji ze dřeva ebenového, 

ačkoliv dříve tomu tak často nebývalo. Z Komárova vyprávění se dozvídáme, že ještě 

přibližně před dvěma sty lety se hmatníky velice často vyráběly ze dřeva smrkového a byly 

podýhované – z vrchu a po stranách byly obloženy plátky ebenového dřeva anebo také 

plátky hruškového dřeva, které bylo posléze nabarveno mořidlem na černo. Bylo tomu tak 

proto, že dostupnost dřeva ebenového nebyla dříve takovou samozřejmostí, jako je dnes, a 

tak tedy i jeho cena byla na tehdejší dobu poměrně vysoká. Eben se však také nepoužíval, 

pokud se jednalo o nástroje méně kvalitní. Pro houslaře i hudebníky nebylo tedy ebenové 

dřevo při výrobě hmatníku dříve tolik běžné, jako je dnes. Teprve v pozdější době se více 

rozšířilo jeho použití a stal se dostupnějším. I tento komponent ale měl a stále má podle 

Komára své různorodé kvalitativní aspekty – čím je ebenové dřevo kvalitnější, tím je jeho 

dřevo tmavší. Postupně s úbytkem jeho kvality je na pohled eben světlejší. Je tedy zřejmé, 

že i cena nejkvalitnějších hmatníků bude výrazně vyšší.
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Effa a basový trámec

Když jsou splněny tyto podmínky, přistoupí houslař k tvorbě postranních ozvučných 

výřezů v horní desce – k effům. I zde je zapotřebí precizní a detailní práce, od níž se bude 

v nástroji posléze odvíjet i jeho pozdější zvuková kvalita – musí být přesně vypočítáno, jak 

daleko od kraje se budou výřezy nacházet.

Velice důležitým prvkem je při stavbě nástroje také basový trámec. Je to další prvek, 

který má na zvukovou kvalitu violy značný vliv – proto je důležité nejen jeho umístění a 

směr umístění, ale také jeho rozměry (šířka, délka). Vše musí být propočítáno zcela přesně.

Miroslav Komár tedy korpus violy označuje za jakýsi „motor“ díky kterému má 

nástroj velkou šanci, že bude po zvukové stránce velice kvalitní. Když jsou tedy tato 

náročná kritéria splněna, přechází Komár ke stavbě lubů. Zde je podle něj zapotřebí dobře 

propočítat, jak vysoké by měly luby vlastně být, aby opět nebyl nijak narušen záměr celé 

stavby violy – a to aby její zvuková stránka byla co nejkvalitnější. Popisuje, že pokud jsou 

luby u violy příliš vysoké, stává se, že zvuk v nástroji jakoby zůstává a není tak dobře 

propouštěn ven. Pokud jsou ovšem příliš nízké, hrozí problém, že tomu bude přesně 

naopak, je tedy potřeba najít správnou výšku lubů, tak aby se zvuk z nástroje linul co 

nejlehčeji.

Co se týká krku violy, je tento komponent při stavbě violy již podle Komára spíše 

doplňkem, na který jsou kladeny víceméně nároky převážně estetické. Krk nemá tedy 

přímo tak velký vliv na nástroj v oblasti akustické, avšak je v tomto případě třeba, aby 

korpus violy svojí délkou a šířkou také vhodně doplňoval. Aby tedy všechny části nástroje 

byly poměrem k sobě dobře sladěné a vyvážené. Je ovšem zajímavostí, podle Komárova 

popisu, že hráč si vybere nástroj větších rozměrů, aby splňoval jeho požadavky na sílu a 

barvu zvuku, jak již bylo uvedeno, avšak zároveň chce, aby se mu na takovýto nástroj lépe 

hrálo. V tomto momentě má prý tedy houslař možnost takovou, že ozvučné výřezy po 

stranách nástroje posune poněkud výše na vrchní desce violy a v poměru k tomu posléze 
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vyrobí kratší krk. Tak je tedy prý možné, že tím hráč získá menší a příjemnější menzuru 

nástroje ke hraní, avšak dle Komárova tvrzení to přesto není příliš ideální, co se zvukové 

stránky týká – ozvučné otvory po stranách vrchní desky totiž nejsou v takovém poměru, 

v jakém by se měly správně nacházet. Jak uvádí, někteří houslaři posunují ozvučné otvory 

až o 5 mm výše (krk se tím zkrátí zhruba o 2 mm), což už prý je na zvuku nástroje opravdu 

znát, ačkoliv se tím splní nárok hráče tím, že vnitřní obsah violy zůstává velký, zatímco 

menzura je menší a pohodlnější. Sám Komár tento problém řeší tak, že pokud má tedy hráč 

takovýto požadavek, zvolí na větší korpus délku struny kolem 37 cm, což je ještě pro 

konstrukci violy, aniž by se tím změnila její akustická stránka, poměrně únosné.

KVALITA ZVUKU – hlavní ovlivňující činitelé

Jak je tedy zřejmé, pokud bychom chtěli shrnout hlavní činitele ovlivňující kvalitu 

zvuku nástroje, téměř každý komponent při stavbě violy má svůj podíl na tom nakolik 

bude akustická stránka dobře propracována, ačkoliv Komár jednoznačně dochází k závěru, 

že nejpodstatnějším je konečně opravdu výběr dřeva, jak je uvedeno výše. Dle jeho 

výpovědi se totiž v dnešní době často již také používá dřevo, které je pouze esteticky 

příjemné (krásné žíhání apod.), zatímco naprosto nesplňuje nároky na zvukovou kvalitu –

v takovémto případě uvádí jako příklad nástroje pocházející z Číny. Zde podle Komára 

není prý nijak velkým problémem vypěstovat strom – dokáže v této oblasti vyrůst velice 

rychle, např. během jednoho roku. Tím, že v tamním prostředí vyroste takto rychle, je tudíž 

i jeho dřevo velice měkké se špatnými zvukovými vlastnostmi a tím pádem pro výrobu 

nástroje velice nekvalitní a nevhodné - z toho je tedy také samozřejmě odvozena nízká 

cena těchto do celého světa dovážených nástrojů. Naopak nejkvalitnějším materiálem na 

výrobu dobrého nástroje je dle Komára dřevo z bosenského javoru. Jeho kvalita je dána 

naprosto odlišným prostředím a rychlostí růstu. Tento typ javoru roste velice pomalu 

v horách a na jeho dobrou „výživu“ má v prvé řadě také vliv složení půdy, ve které vyrůstá 

– tím je z převážné většiny vápenec. Tyto ideální podmínky pro vytvoření kvalitního 

dřeva, jak tvrdí Komár, jsou tedy jedny z nejdůležitějších. Proto i kvalita smrkového dřeva 

bývá nejvíce závislá na tom, v jaké nadmořské výšce se tento strom vyskytuje. Dříve se 
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prý tyto stromy ještě dovážely z určitých míst ze Šumavy, nyní však převážně z Alp. Je 

tedy velice důležité, aby toto dřevo, používané k výrobě smyčcových nástrojů, rostlo 

pomalu a v takovém podnebí, kde není ani přílišná zima a ani veliké vlhko – léta ve dřevě 

pak mohou růst souměrně. Komár také vyvrací mýtus o tom, že čím je dřevo starší, tím je 

kvalitnější. Sám tvrdí, že dřevo starší pěti let již nemá potřebné vlastnosti pro to, aby bylo 

vhodným pro stavbu nástroje – časem totiž vysychá a je potřeba, aby si v sobě udrželo 

určité množství vody. Pak se stává dobře opracovatelným. Dřevo nástroje, které není ještě 

příliš staré, totiž stále dosychá, i když už je na něj hráno, a tím pádem začíná tvrdnout 

pomalu. Avšak pokud by houslař vybral dřevo příliš staré (a již tedy tvrdé), stalo by se 

velice křehkým. Proto je podle Komára lepší vyrábět nástroje z mladšího materiálu, které 

časem sice také dosychají, avšak neztratí svoji potřebnou pružnost.

Dalším činitelem majícím přímý vliv na zvukovou kvalitu nástroje je tedy hlavně 

tvar, výška nástroje (vnitřní obsah nástroje), vypracování desek, umístění eff, basový 

trámec, duše a kobylka. Tím se tedy značně rozšiřuje možnost, jak nástroj zvukově při 

výrobě pokazit, proto je houslařův postup opravdu čirou, prakticky matematickou vědou 

vyžadující přesný postup a dobrý intuitivní odhad. Podle Komára při výrobě není vůbec 

lehké při odřezávání dřeva správně odhadnout, kdy je nejlépe přestat. Uvádí, že právě 

v momentě, kdy je zvuk nejlepší, měl by houslař přestat, jelikož každý zářez navíc 

samozřejmě už může nevratně způsobit zhoršení zvukové kvality nástroje.

Při samotné stavbě violy je to však v neposlední řadě také výška klenutí desek, která 

dále udává barvu a sílu zvuku, který bude nástroj posléze mít. Komár potvrzuje, že čím je 

klenutí desky vyšší, tím se stává tón violy barevnějším, avšak není zdaleka tak zvukově 

průrazný. Zní tedy trochu jakoby „pod dekou“, proto si jistě takový nástroj nezvolí 

hudebníci věnující se převážně sólovému hraní, ale bude spíše vhodný pro hráče 

upřednostňujícího hru v nějakém komorním ansámblu. Tento způsob stavby violy 

s vysokou klenbou desky má podle Komára původ hlavně v době starých italských mistrů 

houslařů, kdy první takto charakteristické nástroje začal stavět Niccoló Amati (cca 1596 –

1684) a kdy tehdejší nástroje byly zvukově přizpůsobovány prostorám, ve kterých se tehdy 

hrálo – nešlo o takové koncertní sály, jaké máme dnes, a smyčcové nástroje ještě neměly 

v hudbě samotné takovou úlohu, jakou dostaly postupem času a v současné době. Nároky 

16. stol. tedy byly kladeny spíše na to, aby zvuk byl jemný a barevný, než aby byl silný a 
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linul se do prostoru. Dále Komár uvádí, že až Antonio Stradivari údajně snížil klenbu 

desky přibližně na takovou úroveň, jakou mají violy a housle v dnešní době. Stradivari prý 

stavěl klenby stejně vysoké, jako Niccoló Amati (byl jeho žákem), avšak posléze se již 

dopracoval ke stavbě nižší klenby za účelem silnějšího zvuku nástroje. Především housle 

se totiž tehdy začaly používat koncertněji ve větších sálech, a tak posléze, podle Komára, 

až houslař Giuseppe Guarneri „del Gesú“ (cca 1698 – 1744) začal stavět už téměř ploché 

desky nástrojů, aby docílil co nejprůraznějšího ostřejšího zvuku, dobře se nesoucího 

koncertním sálem. Komár ale přiznává, že pokusy s klenbou desky se dělají v houslařských 

dílnách neustále i v dnešních dobách, už jen proto, že se dnešní houslaři, často marně, 

snaží dosáhnout takové kvality zvuku jako staří italští mistři. Je tedy velkou výzvou a 

uměním postavit takový nástroj s výškou klenby, která by nástroji umožňovala jak 

dostatečnou sílu zvuku, tak také požadovanou příjemnou barevnost. Ta se totiž dle Komára 

příliš plochými deskami z nástroje posléze vytrácí.

Dalším problémem ovlivňujícím akustické vlastnosti nástroje je v neposlední řadě 

síla obou desek. Miroslav Komár k tomuto tématu prozrazuje, že čím jsou desky tenčí, tím 

získává viola zvuk temnější. To však nemusí být ani u violy podle jeho zkušeností zas až 

tak výhodné – hotový nástroj má totiž tendenci příliš „hučet“ a jeho zvuk tedy tolik 

nevynikne, co se týká hry v orchestru nebo s klavírem. Takový nástroj s temným hlubokým 

zabarvením může jistě hráče na první poslech velice zaujmout, ale sám Komár přiznává, že 

obrovskou vadou takovéto violy je, že postupem času (přibližně v průběhu 2-5 let) na 

zvuku začne nástroj zcela ztrácet. Na slabé desky totiž začne působit postupně jak tlak 

natažených strun, tak také vibrace způsobované při hře. Vzniklý tlak pak může u duše 

nástroje způsobit jakousi bouli a posléze i přemůže svým působením spodní desku, což má 

za následek to, že chvění nástroje při hře přestane vracet impulzy a přestane tedy postupně 

tolik hrát. Stejně tak tomu je podle něj i opačně – vyrobí-li houslař violu s deskami 

silnějšími, nebude zvuk ze začátku tolik průrazný, jak by si hráč mohl přát, avšak 

postupem času se začne nástroj pomalu „vyhrávat“ a má tendenci svojí zvukovou kvalitou 

stoupat čím dál výš.
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Laky

Ať už se jedná o housle, violu či violoncello, je příprava, složení a způsob použití 

laku pro nově vyrobené nástroje z hlediska výsledné podoby zvuku také velice důležitý. 

Základní funkce použití laků je pochopitelně ochranná, jinak by do obnaženého dřeva 

nástroje při jeho používání začala rychle pronikat vlhkost, špína, pot a také samozřejmě 

kalafuna – tím by se nový nástroj mohl po čase velice rychle opotřebovat a stát prakticky 

nepoužitelným a také nevzhledným. Z toho tedy vyplývá, že další důležitou funkcí použití 

laků je tedy i hledisko estetické.  

„Říká se, že i špatně zhotovený nástroj, když je nalakován krásným lakem, je 

nakonec krásný. Ačkoliv se to nezdá, houslařský lak je téma tak široké a plné rozporů, že o 

něm bylo napsáno již mnoho knih a stále mnohým houslařům i jiným příznivcům houslí 

kazí spánek. Je to skutečně překvapující, že ani v dnešní době moderních technologií a 

přesných chemických analýz stále s jistotou neznáme přesné složení tohoto cremonského 

laku, za kterým se všichni tak neúnavně pachtíme. Snad je to tím, že se ještě nenašel 

dostatečně houslařsky zasvěcený vědec či institut, který by vnesl do tabu o laku více světla, 

nebo to tajemství našich dávných předků skutečně ani při současných možnostech odhalit 

nejde. Nejlepší výsledky stále přináší zkušenost, dobré houslařské oko, praktická znalost 

všech ingrediencí, správný odhad a co nejlepší znalost praktik a postupů starých mistrů.“ 6

Avšak lak nemá na nově vyrobený nástroj vliv pouze ochranný a estetický – jeho 

způsob použití má i znatelný vliv na výsledný zvuk. Každý houslař má tedy pochopitelně 

svůj vlastní recept a způsob použití laku, který tkví především ve správném poměru 

ingrediencí, ze kterého je složen. Nanáší se na vyhotovený nástroj v několika vrstvách, 

z nichž každá má svoji specifickou funkci a právě postup při jejich nanášení je tím 

                                               
6 Citace z knihy: Špidlenové - čeští mistři houslaři: Co nevíte o houslích…(Praha 2003)
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nejkomplikovanějším faktorem, ale také tím, čím se práce houslařů od sebe také může 

výrazně lišit v závislosti na jejich preferencích.

Existuje mnoho druhů laků, avšak pro Miroslava Komára má v první řadě velkou 

váhu při jejich použití hlavně to, zda se jedná o lak lihový či olejový. Sám používá laky 

lihové nebo případně polo-olejové. K této problematice uvádí: „Laky lihové používám 

především proto, že se mi ve výsledku zdají být kvalitnější než laky olejové. Problém 

s olejovými laky bych viděl především v tom, že je velice těžké je uvařit tak dobře, aby 

následně výborně schnuly. Sám vím, že mnoho houslařů používalo v minulosti olejové laky 

a tak se také často stávalo, že i například po padesáti letech mohl nástroj začít lepit, pokud 

se dostal na delší dobu do kontaktu se světlem a teplem – nejčastěji slunečním svitem. 

Nedomnívám se, že by olejové laky byly nějakým způsobem kvalitnější než laky lihové a 

také bych si troufnul říct, že ani u starých italských nástrojů se často nemuselo jednat o 

použití laků čistě olejových. Spíše bych řekl, že se jednalo o jisté kombinace, kdy byl 

barevný lak olejový – který se snadno a dobře roztírá a nezanechává na nástroji skvrny –

přetřen následně ještě nějakým jiným lakem.“

Miroslav Komár si velmi často své laky k použití vaří sám, i když zároveň přiznává, 

že je to práce také poněkud složitější a časově náročnější. Mimo jiné také vaření laků není 

tak zcela bezpečné, jelikož se při jejich přípravě do vzduchu uvolňují i nebezpečné výpary. 

Nejčastěji si vyrábí své vlastní laky především tehdy, jedná-li se při jeho použití o nástroj, 

na kterém mu zvláště záleží. Také dodává:  „Samozřejmě to není tak, že bych chtěl stavět 

nějaké horší a lepší nástroje, snažím se přirozeně také o to, aby každý můj nástroj byl co 

nejlepší. Někdy mi ale přijde do ruky dřevo, které třeba není až zas tak dobré, jak bych si 

představoval a tehdy se občas uchýlím k tomu, že na jeho přetření použiji laky již vyrobené 

a zakoupené – v tom případě od německých firem.“

Ačkoliv Komár při výrobě svých nástrojů nepoužívá pokaždé laky se stejným 

složením, má přesto jakýsi svůj základ, který používá nejčastěji. V tomto jeho základu se 

objevují tyto hlavní ingredience: líh, sandarak, šelak pravý, mastix, elemi, terpentýnový 

olej, levandulový olej a lněný olej. V případě sandaraku, šelaku, mastixu a elemi se jedná 

o různé druhy pryskyřic, které pocházejí z různých stromů a keřů. Jejich podobu a výskyt 

bychom našli například v knize Umění houslařů od Vladimíra Pilaře a Františka Šrámka.
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Komár si však vaří sám pouze lak čistý, který až následně opatřuje barvivem již 

dokoupeným – opět od německých firem. Uvádí také: 

„Je pochopitelné, že nejdůležitější při přípravě laku je hlavně poměr ingrediencí –

pokud je zde něčeho hodně či naopak málo, dochází pak k tomu, že lak buďto špatně schne 

nebo začne praskat. Zcela konkrétně si to můžete představit kupříkladu na obrazech 

starých malířů – díváte-li se dnes na jejich olejové malby, můžete zcela jasně vidět 

praskliny, které se postupem času na jejich dílech objevily. Ideální lak tedy dobře schne, je 

pružný a nepraská. Přesné poměry ingrediencí v mých lacích Vám ale pochopitelně 

nemohu sdělit, jelikož se jedná o moje tajemství, jak jistě chápete.“

Přistoupí-li tedy Komár k samotnému lakování, popisuje tři nejzákladnější vrstvy, 

které sám používá: jedná se o základový lak, barevný lak a potahový lak. Také uvádí, že 

někteří houslaři si i základový lak jako podklad pod barevný rádi vaří sami. Komár má 

však svoji malou zvláštnost a tou je, že typicky základní lak pro první vrstvu nepoužívá –

dle jeho názoru totiž mají nástroje s jeho použitím příliš ostrý zvuk a pryskyřice šelak, 

kterou tento lak obsahuje, může také ničit pomalu nástroj. Dle jeho názoru by se totiž tento 

základový lak vůbec neměl spojit se dřevem nástroje – to má totiž pak tento následný vliv 

na kvalitu jeho zvuku. K tomuto problému ještě dodává: 

„Zastávám názor, že pokud se základový lak vpije do dřeva, začne se tím jakoby 

uzavírat zvuk nástroje a to je to, co nechci dopustit. Každý nástroj, který je zprvu 

nenalakovaný, zní totiž skoro lépe než s lakem, ačkoliv by mnozí nemuseli souhlasit a 

namítat, že tomu tak není. Tudíž dle mého názoru na podkladu záleží snad ze všeho nejvíce. 

Dále by se také podle mne neměly jednotlivé vrstvy laků spolu spojit – říká se, že tak to 

dělali dříve i staří italští mistři.“

Komár tedy místo základového laku jako podkladu používá zcela jiný materiál, který 

by čistě za lak neoznačil, jeho složení však konkrétněji dále neuvádí. Jako druhou vrstvu 

používá dále lak barevný olejový – popisuje, že tento lak se na rozdíl od lihového lépe 

roztírá. Může s ním pracovat tak, že se mu podaří natřít velkou plochu bez toho, aby se na 

dřevě později objevily skvrny. Pokud se jedná o barvy, vysvětluje Komár, že čím je v laku 

intenzivnější barvivo, tím více a sytěji bude také nástroj pochopitelně zabarven. 
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K problematice barev laku se vyjadřuje takto: „Pokud bych chtěl vyrobit například housle 

či violu v nějakém odstínu hnědé a použít k tomu lihový lak, musel bych zvolit řídký odstín 

této hnědé barvy a nástroj takto potřít třeba deseti vrstvami. Tím by ale zákonitě došlo 

k tomu, že by se na dřevě vytvořil lak příliš tlustý a tím by začal nástroj také dusit. Vím 

například, že i v houslařské dílně v Lubech u Chebu se učilo dokonce to, že se základ 

potíral přibližně pěti vrstvami laku, barevný třeba patnácti a potahový deseti vrstvami – to 

je ale příliš mnoho laku, jak je zřejmé, a zvuk tím ztrácí pochopitelně na kvalitě. Oproti 

tomu bych zmínil houslařskou dílnu Pilařů, kteří se zase vyznačují tím, že laku používají 

velmi málo, až tak, že se vám během dvou měsíců může třeba zcela ohmatat. Zvuku to ale 

v tomto případě určitě pomůže. Účelem při použití laků tedy je, aby ho výsledně bylo nutno 

použít co nejméně. Toho mohu docílit tak, že místo lihového laku použiji na tuto vrstvu lak 

olejový, který má mnohem intenzivnější barevný odstín. Tento olejový lak se velmi dobře 

roztírá a nevytvoří na dřevě nežádoucí skvrny. Pokud s ním dřevo potřu, je jeho výhodou, 

že při nějaké chybě se mohu po povrchu štětce vrátit zpátky – je to tím, že olej schne tak 

pomalu. V tomto případě je to ale jeho výhoda, jelikož alespoň mohu vzniklou chybu 

opravit. Pokud však použiji lihový lak, který schne velmi rychle, stává se často, že u krajů 

vytváří jakési tmavší pruhy. Když pak budu chtít natírat další vrstvu, musím si v těchto 

místech dávat pozor, abych se trefil lakem těsně vedle těchto míst, a nesmím se do nich 

vracet – pokud by se mi zdálo, že bych třeba někde vynechal. Oboje má tedy svoje jistá 

úskalí. Samozřejmě je také pro olejové laky zcela nejlepší, pokud mohou schnout na 

přímém slunci. Dnes se však používají speciální solární lampy podobné těm, co můžete 

vidět v solárních studiích – ty totiž schnutí laků výrazně urychlí.“

Když tedy má Komár tyto dvě vrstvy laku hotové a barevný lak je suchý, přistoupí 

dále k použití poslední vrstvy a tou je lak potahový. Velmi důležité v tomto případě je, aby 

lak potahový spodní lak nerozpustil a i to už je otázka větší praxe. Komár v tomto případě 

nepřistupuje k použití olejových laků, jako to dělá mnoho jiných houslařů. Je to dle jeho 

názoru zcela zbytečné a to právě z toho důvodu, že olejový lak tak pomalu zasychá. Volí 

tedy raději lak lihový a zdůrazňuje, že důležité je, jak tvrdý bude lak také po zaschnutí. 

Pokud by byl tvrdý příliš, dojde pochopitelně k jeho nepříjemnému popraskání. „Bude-li 

lak po zaschnutí tvrdý tak akorát, dosáhne nástroj velmi příjemného zvonivého a jasného 

zvuku. Pokud bych to měl porovnat s potahovým lakem olejovým, řekl bych zcela určitě, že, 

zvuk nástroje již pak nebude tak zvonivý a olej bude mít tendenci v tomto směru nástroj 
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spíše trochu přidusit. Zvuk pak tolik nerezonuje a dal by se přirovnat k tomu, jako kdyby 

nástroj byl pokryt nějakou mokrou látkou. Často také vídám, že bývají olejových 

potahových laků na nástrojích velké vrstvy – lak pak neproschne, zaschne pouze nahoře, 

dole je ještě mokrý a posléze jak začne dosychat i vespod, začne se pomalu trhat. Strhává 

tedy tak vrchní vrstvu a způsobuje praskliny. To samé ale může pochopitelně způsobit i lak 

lihový, v případě, že je špatně uvařený.“

Z toho by se tedy dalo vyvodit, a sám Komár to také uznává, že jedním z největších 

umění (kromě zmíněného přesného vyvážení poměru ingrediencí) je také dovednost umět 

lak především dobře uvařit. Sám Komár, jak už bylo zmíněno, tedy na housle a violy 

používá svůj lak, který si vaří zcela sám, ale pouze na violoncella používá lak již 

zakoupený. Je to hlavně z toho důvodu, že větší korpus violoncell pochopitelně vyžaduje 

také větší spotřebu laku a jeho příprava by tedy již byla pro houslaře zbytečně moc časově 

náročná. Tyto laky objednává z Německa a považuje je za kvalitativně velmi dobré, nejsou 

podle něj o nic horší než ty, které si pro housle a violy vyrábí sám.

K vaření vlastních laků Komár dodává: „Časově náročná je tato činnost především 

proto, že je nutno nejprve všechny pryskyřice navážit ve správném poměru, ve kterém je 

chci mít a poté naložit do lihu, který je musí při varu dobře spojit dohromady. Je nutné to 

při vaření neustále kontrolovat, míchat a také dolévat líh. Já sám si laky vařím v tlakovém 

hrnci. Na materiálu, ve kterém se lak vaří, také velmi mnoho záleží. Je totiž rozdíl, zda 

k tomu použijete hrnec z hliníku či ze železa. To má ve výsledku vliv na to, jakou bude mít 

lak barvu. Pokud by se lak vařil v hrnci hliníkovém, bude mít barevně lak nádech spíše do 

žluta, zato pokud budu vařit v hrnci železném nebo smaltovém, bude výsledná barva laku 

díky oxidační činnosti spíše do hněda.“

Komár sám vyrábí pro své nástroje laky, které mají výsledně barvu lehce nažloutlou 

až medovou. Pokud by nás zajímala cena, kterou musí však také zároveň vydat do laků 

kupovaných, jedná se o částku zhruba 2000kč za jeden litr (jednu nádobku). Toto množství 

mu vydrží podle momentální nutné potřeby, ale Komár uvádí, že ho spotřebuje na výrobu 

přibližně šesti violoncell.
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Výběr strun

Kromě výborného seřízení a ošetření nástroje lakem mají na kvalitu a barvu zvuku 

v neposlední řadě velký vliv také struny. Mohou nástroji tónově velice prospět nebo mu ale 

také ublížit. Záleží tedy na jejich správném výběru, který bývá podřízen přirozeně také 

zkušenosti, co který nástroj snese. Obecně se struny rozdělují do tří kategorií: na kovové, 

střevové a syntetické, každé s rozdílnými vlastnostmi. Dnešní trh nabízí pro smyčcové 

nástroje velmi široké spektrum výběru dle hráčova zaměření a dle jeho požadavků na 

kvalitu a podobu zvuku.

Pokud se jedná o violy, nejčastěji volí Miroslav Komár pro své nástroje struny Evah 

Pirazzi od firmy Pirastro. Podle jeho názoru tyto struny nástroje vždy velmi dobře rozezní. 

Ve své kategorii patří k nejvyšší kvalitativní třídě a jsou určeny především pro sólovou 

hru. Jedná se o struny se syntetickým jádrem a Komár je volí právě pro jejich velmi silný a 

také barevný tón. Mají plný a průrazný zvuk, který je bohatý na vyšší alikvóty. Jsou také 

dobře odolné proti změnám teploty a vlhkosti.

Dalšími strunami, které pro své violy Komár s oblibou používá, jsou struny Obligato, 

opět od firmy Pirastro. Tyto struny jsou si s Evah Pirazzi velmi podobné, mají také 

syntetické jádro, avšak na rozdíl od nich mají o něco slabší tón a jsou spíše vhodnější pro 

komorní a orchestrální hráče. Charakteristický je pro tyto struny také zejména rychlý ozev 

na popud smyčce.

Komár přiznává, že velice nerad používá na své violy (ale samozřejmě také housle) 

struny kovové. Ani profesionální hráči je příliš nepoužívají, ačkoliv mívají ze všech typů 

strun často nejdelší životnost. Hlavním důvodem, proč Komár nerad používá kovové 

struny je především fakt, že podle něj vytváří největší tlak na nástroj a tím mu tedy také 

škodí. Jak sám uvádí, neměl by být nástroj zatížen tlakem příliš velkým, jelikož i jeho zvuk 

se posléze stane jaksi staženým. Bude-li však tlak vytvářený strunami menší, bude i nástroj 
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mít poté lehčí ozev. Komárovi se však zdají nejlepší struny střevové, ale ty jsou také 

zároveň velmi drahé a více reagují na vlhkost – pokud tedy přijdou při hraní do styku 

s hráčovým potem, je třeba je posléze dolaďovat častěji než jiné struny. Kromě materiálu, 

z kterého jsou struny vyrobeny, pak také dále volí jejich tvrdost. Z měkkých, středních a 

tvrdých vybírá Komár téměř vždy střední, které nástroj tolik nedusí.

Zajímavostí jistě je, že Miroslav Komár dále značky strun na svých violách také 

kombinuje. Snaží se tím totiž efektivně vyvážit jejich tlak na nástroj a tím tedy docílit i 

vyrovnanějšího zvuku. Sám svojí zkušeností dospěl k dvěma verzím, jak nejlépe 

kombinovat značky strun tak, aby tyto uvedené nároky mohly být splněny. U již 

zmíněných značek strun, které používá, se však ještě struna A vyrábí ve dvou verzích –

jako kovová a opředená. Komár však s postupem času zjistil, že nejlepší na jeho violy je 

ale použít strunu A zcela jinou – a to Larsen strunu. Firma Larsen Strings totiž dle jeho 

názoru vyrábí ty nejlepší a nejvhodnější A struny, které jsou pro violy vůbec na trhu 

dostupné. Komár vypozoroval, že Larsen struna A k Evah Pirazzi nejlépe pasuje tlakem. 

Vysvětluje totiž, že pokud jsou zároveň na nástroji struny s různým tlakem, stává se často, 

že zvuk violy tzv. „přetahují“. Pokud by například byly nataženy na nástroj dvě spodní 

struny s velkým tlakem a dvě vrchní s tlakem menším, budou poté vrchní struny hůře hrát, 

jelikož budou spodními strunami právě takto přetahovány. Je tedy hlavním úkolem docílit 

vyváženého tlaku strun na nástroj.

Mimo jiné také Komár uvádí, že pokud sestaví nástroj, který je více zvukově 

průrazný, je tedy podle něj samozřejmě lepší použít takové struny, které ho mohou trochu 

utlumit. Doporučuje ale všem svým zákazníkům, aby si sami vyzkoušeli, co jim nejlépe 

vyhovuje. Hudebník si nakonec zvolí takové struny, které mu ve výsledku nejvíce vyhovují 

hlavně po stránce zvukové barevnosti, které nejvíce lahodí jeho uchu a které také nejvíce 

uspokojují jeho nároky v hudbě komorní či sólové. 
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ROZHOVOR  

(zaznamenáno v dílně Miroslava Komára dne 11.5. 2012 a 15.3. 2013)

V čem Vy osobně spatřujete výhody a nevýhody houslařského oboru?

„Za největší výhodu, kterou mi profesionální vykonávání houslařského oboru 

umožňuje, považuji jednoznačně fakt, že při své práci mohu být zcela svým pánem a tedy 

nemusím podléhat vlivu žádného nadřízeného zaměstnavatele. Tento obor mi přináší 

velkou svobodu v tom jak, kdy a co chci právě vykonávat. To sebou ale také samozřejmě 

přináší nutnost velké osobní disciplíny a zodpovědnosti, která ne každému je jistě vrozená 

a je tedy také důležité si ji vypěstovat. Jistě by nebylo pro každého lehké si dokázat sám 

pevně zorganizovat čas, takže ne pro kohokoliv by takové povolání bylo výhodou. Já sám 

jsem si stanovil svoji pracovní dobu strávenou v dílně přibližně na 9 – 17h a pracuji zde i o 

víkendech nebo o svátcích. Na dovolené nejezdím, proto se dá říct, že prakticky veškerý čas 

v roce trávím zde u sebe v dílně.

Na houslařském oboru spatřuji krásu mimo jiné v tom, že je to obor umělecký a tím 

pádem velmi tvůrčí, což přináší do života také samozřejmě radost a nové podněty. Člověk 

se neustále snaží zdokonalovat a čerpat inspiraci, tím se tedy tento obor stává i velmi 

obohacujícím.

Samozřejmě je zde ale také mnoho nevýhod, které jsou s vykonáváním houslařského 

oboru spjaty, a za jednu z největších bych asi považoval oblast financí. Tím mám na mysli 

především oblast financí v kultuře, kde je situace velmi špatná. Jak je známo, do této 

oblasti proudí stále velmi malé množství finančních prostředků a díky tomu se bohužel 

obávám o budoucnost umělců obecně. Je zcela jasné, že pokud sami hudebníci budou i 

nadále finančně podhodnocování, bude i poptávka po nových nástrojích stále více upadat, 

jelikož si je samozřejmě nebude mnoho umělců moci ze svých platů pořídit. A není to jen 

otázka platů samotných hudebníků, jedná se zřejmě i o to, že by mohlo v budoucnu ubývat 
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také orchestrů – jak je vidět z médií, ukazují se dnes snahy o sloučení některých orchestrů, 

které by později způsobily pokles poptávky po další práci houslařů. Už po revoluci v roce 

1989 bylo mnoho orchestrů a divadel uzavřeno a trochu se obávám, jak se tato situace 

bude vyvíjet dál.

Z jiného hlediska je tu také nevýhoda pro ty houslaře, kteří pracují v menších 

městech a oblastech, osobně se domnívám, že zcela logicky se mají nejlépe houslaři 

v Praze, kde je o jejich práci největší zájem už vzhledem k velkému kulturnímu dění 

v hlavním městě. Dále bych řekl, že se daří velmi dobře houslařům v Brně, pak už to bývá 

se zájmem o naši práci poněkud slabší. Je to tím, že se samozřejmě nejedná jen o prodej 

nových nástrojů, ale také o jejich menší či větší opravy, které jsou ve větších městech 

vyžadovány více a častěji. Ze svých studijních let si také samozřejmě pamatuji některé 

kamarády z ročníku, kteří se dnes již houslařině vůbec nevěnují – jednoduše proto, že 

neměli možnost se tímto oborem uživit. A tak se stalo, že dnes vykonávají zcela jiná 

povolání, která nejsou tak nejistá.“

Jak Vy osobně vidíte vývoj a perspektivu houslařského oboru do budoucna?

„Bohužel musím přiznat, že vývoj houslařského oboru v budoucnosti nevidím moc 

přívětivě. Jak je známo, kolébkou houslařství byla kdysi Itálie, která se mohla pyšnit ve své 

historii tohoto oboru velkými mistry houslaři a jejich výbornými nástroji, ale tato tradice 

zde již v dnešní době kupodivu velmi upadá. Zdá se mi, jakoby se začalo v Itálii pomalu 

zapomínat, jak se houslařství dělalo dříve a kvalita zde vyrobených nástrojů začíná, dle 

mého názoru, velmi ztrácet na síle. Domnívám se, že se postupem času začalo zapomínat 

na to, jak pracovali houslaři v dřívějších dobách, a v současnosti došlo v této zemi 

k velkému odklonu od tradice. Sám nedokážu přesně posoudit, proč se tak stalo, ale myslím 

si, že jeden z hlavních důvodů je ten, že dnešní houslaři se neustále snaží staré mistry ještě 

v stále více překonat a vylepšit svoje postupy. To ale podle mne nakonec dospělo jen ke 

škodě. 

V současnosti se zde také začala rozšiřovat snaha o to, aby nástroje byly vyrobeny co 

možná nejrychleji – tento fakt tedy samozřejmě ale také způsobil to, že kvalita takto 
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zhotovených nástrojů se značně zhoršila. Jedním z příkladů toho, jak špatná je v Itálii 

dnešní úroveň houslařství je například to, že zde již dokonce někteří houslaři ani 

nedodržují již dříve dané a ustálené velikosti částí sestavovaných nástrojů. Z praxe mohu 

uvést příklad jednoho švýcarského violoncellisty, který do Itálie odjel studovat houslařství. 

Pobýval zde asi deset nebo dvacet let a poté se vrátil do Švýcarska, kde si otevřel vlastní 

dílnu. Když zde zhotovil svoje violoncello, byl záhy upozorněn na to, že délka krku vůbec 

neodpovídá tomu, jaká by měla správně být, aby byl nástroj dobře seřízen a tedy i dobře 

zněl. A takových příkladů by se našlo mnoho. Bohužel tedy vzniká v Itálii spousta nových 

nástrojů, které nejsou vůbec dobré z hlediska zvuku, nebo jsou zpracovány tak, že 

s postupem času začínají zvuk ztrácet. Je smutné, že ve světě ještě stále pojem „italské 

housle“ má svojí slávu, ačkoliv se to již dlouho dle mého názoru jeví jako mýtus. Pokud se 

některý houslař rozhodne zvolit jiné postupy pro své nástroje, je to jistě jeho volba, ale za 

největší prohřešek považuji, pokud někdo tímto způsobem začne staré nástroje upravovat a 

opravovat – tím ho totiž často zcela také znehodnotí. Vnímám to tak, jako kdyby dnešní 

malíři chtěli přemalovávat obrazy starých mistrů.

Celkově bych řekl, že úroveň dnešních houslařů je ale v Evropě přibližně stejná – tím 

mám na mysli, že zde již není nějaké centrum, jakým kdysi byla Cremona v Itálii. K tomu 

samozřejmě přispěla propojenost dnešního světa, a tak se poznatky z oboru mohly rychle 

rozšířit dál a dál.

Zato se mi ale zdá, že k dobrému vývoji houslařství v budoucnosti nepřispívá to, 

jakým způsobem jsou někteří houslaři a jejich nástroje ve světě prezentovány. Bohužel 

bych si dovolil tvrdit, že i v tomto oboru má velkou moc v dnešní době reklama, a tak se 

často stává, že někteří mistři houslaři bývají ve světě vcelku nadhodnocováni. Řekl bych, že 

i do našeho oboru se vkrádá trend, kdy hlavním měřítkem je jméno, i když už třeba ale 

kvalita není tak vysoká, jak by se u něj také předpokládalo. Dalo by se to přirovnat 

k trendu, který můžeme vypozorovat i mezi klasickými hudebními interprety – a to, že 

hudebníci sami dobře vědí a cítí, že někteří mediálně známi umělci nejsou ani zdaleka tak 

kvalitní, jak je nám předkládáno. Taková situace ale bohužel nastává i v našem oboru. Je 

to nějaký čas, kdy ke mně přišla violoncellistka z Čech žijící v Paříži, kde si nechala dělat 

úpravy na svém nástroji od houslaře, který tam byl velice známý a propagovaný. Pak ale 

zjistila, že nástroj vůbec nehraje tak dobře, jak předpokládala. Musel jsem jí tedy znovu 

poopravit umístění duše a kobylky, aby nástroj zase dobře zněl. Já sám ale nechci zase 
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hodnotit práci jiných houslařů v zahraničí tak přísně, protože s nimi nepřijdu do kontaktu 

a vím jen to, co mi kdo po svých zkušenostech vypráví. Avšak i Václav Vacek, který často 

jezdí do Švýcarska, přiznává, že se setkává s takovou prací místních mistrů, kdy sám musí 

otevřeně přiznat, že často neznají ani základní jasné postupy.

Jako další nepříznivý fakt pro budoucí vývoj houslařství bych viděl i to, že časem 

bude i velmi těžké získat dobré dřevo na stavbu nástrojů. Příkladem může být i to, že již 

dnes se začalo vyrábět určité množství smyčců z karbonu, který by měl klasický materiál 

nahradit. Ekologická situace ve světě vypadá zatím velmi nepříznivě a je tedy možné, že 

dobré kvalitní dřevo k výrobě bude čím dál těžší sehnat – bereme-li v úvahu i to, jak 

pomalu takové dřevo také zraje, aby dosáhlo své dobré jakosti. Tím by se také samozřejmě 

mohla začít zdvihat i jeho cena a tak tedy i dostupnost.“

Nastalo u Vás někdy období, kdy jste chtěl houslařského oboru zanechat?

„Ano, musím opravdu říci, že tento obor je chvílemi natolik náročný, že jsem úvahy o 

zanechání své práce opravdu měl. Takové momenty ke mně ale nepřichází zcela náhle, 

většinou jsou výsledkem nějakého podnětu, který mě čas od času k takovému smýšlení 

donutí. Takovým momentem bývá nejčastěji samozřejmě chvíle, kdy se při stavbě nového 

nástroje nepodaří technicky vše tak, jak bych si představoval. Při jeho dokončování je tedy 

zcela jasné, že nebude natolik dobrý, jak jsem očekával a není to tudíž zcela příjemný pocit 

dokončovat práci, o které dopředu víte, že se již výbornou nestane.

Jinými takovými momenty, kdy se na pokračování své práce dívám pesimisticky, jsou 

chvíle, kdy slyším nějaké ne zcela dobré ohlasy na svoje nástroje. Kritika je jistě důležitá a 

osobně si nemyslím, že bych vždy ve všem byl perfektní, často se ale bohužel stává, že tato 

kritika přichází od lidí, kteří sami houslařskému oboru příliš nerozumí (i když o tom bývají 

často přesvědčeni). 

Problém bych viděl mimo jiné také v tom, že mnoho lidí ani nedokáže rozpoznat, co 

je opravdu dobře udělané a co nikoliv. Jednou ke mně přišel s houslemi jistý hudebník, 

který potřeboval na svém nástroji něco opravit. Dal jsem si na této opravě velmi mnoho 

záležet a podařilo se mi jeho housle seřídit tak, že poté měly nosnější a lahodnější zvuk. 
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Velkým zklamáním tedy pro mě bylo, když si tento člověk při předávání nástroje na svoje 

housle jen krátce zahrál, zaplatil a odešel. Neprojevil zcela žádný zájem o to, jak musel být 

nástroj opraven, aby lépe zněl. Vždy mě velmi zamrzí, když někdo nedokáže projevit radost 

z dobře vykonané práce.“

Jezdíte někdy také čerpat poznatky do ciziny od jiných houslařů nebo se raději spíše 
zdržujete v Praze?

„Přiznávám, že já sám do ciziny vůbec nejezdím. Je to proto, že se přecijen raději 

zdržuji tady u nás a také proto, že svoji nevýhodu vidím v jazykové bariéře, kterou mám. 

Ovládám trochu německý jazyk, ale to jen opravdu velmi slabě. Dnes je zapotřebí pro 

kontakt se světem samozřejmě především jazyk anglický, a to bohužel není v mých silách. 

Novým poznatkům z ciziny se ale samozřejmě vůbec nebráním a nijak se před nimi 

neuzavírám, mnoho toho čerpám právě od Václava Vacka, který navštěvuje cizinu 

pravidelně. O tom pak spolu diskutujeme a rád se nechám obohatit vždy něčím novým, co 

se Vacek ve světě zrovna dozví. Byl bych velmi rád, pokud by se více do světa snažili 

prosadit moji dva synové, kteří se u mě učí, ale prozatím mám z jejich strany spíše pocit, že 

budou také raději dávat přednost domácímu prostředí před cizinou.“

V čem Vy sám cítíte, že byste se ještě rád ve svém oboru zdokonalil?

„Jistě by se mnou souhlasil každý houslař, když budu tvrdit, že za největší výzvu 

v houslařství bych jednoznačně považoval zvukovou stránku nástroje. Zde ještě osobně 

samozřejmě cítím velké rezervy. Mým cílem je, aby každý další nástroj, který postavím, byl 

zase o něco lepší ve zvuku než ten předešlý. Zatím musím říct, že se mi toto celkem daří. 

Porovnám-li například nástroje, které stavím dnes a které jsem postavil přibližně před pěti 

lety, je zde určitě vidět a slyšet posun a vývoj k lepšímu. K naprosté dokonalosti má moje 

práce samozřejmě stále velmi daleko, myslím si však, že tak by to mělo být, protože jakmile 

by houslař se svojí prací byl až příliš spokojený, mohl by se přestat dále zlepšovat.
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Co se hodnocení nástrojů po stránce zvukové týká, je mezi houslaři zaveden termín, 

kterému se v našem okruhu říká „mimo kategorie“. Obyčejně se zvuková kvalita nástrojů 

hodnotí asi tak známkami třeba od jedničky do trojky, ale pokud je nějaký nástroj „mimo 

kategorii“, je tím myšleno, že je zcela výborný a blízko k dokonalosti. Takové nástroje bych 

si samozřejmě přál také stavět, ale není to nic jednoduchého. Často se totiž také stává, že 

ačkoliv dodržím při výrobě úplně přesně všechny parametry, tak i přesto je každý nástroj 

třeba úplně jiný. Jeden třeba zvukově lepší než druhý, i když postupuji úplně přesně stejně.

Samozřejmě v tom svoji velkou roli sehrává dřevo, ze kterého zrovna daný nástroj 

vyrábím, ale v tom je právě také zároveň to největší umění: za největší dovednost houslaře 

považuji schopnost podívat se na dřevo, vzít ho do ruky a okamžitě rozpoznat, jak ho 

zpracovat tak, aby z něj vznikl co nejdokonalejší nástroj. Takže schopnost poznat co které 

dřevo „potřebuje“ bych také považoval za velmi důležitou a rád bych se v ní nadále 

zlepšoval. Tato problematika není vůbec snadná, jak houslaři sami dobře ví, je velký rozdíl 

v tom, jaké vlastnosti bude mít dřevo, pokud vyroste v rozdílné výšce. Zároveň ale také to, 

jestli toto dřevo na stromě rostlo směrem na jih nebo na sever – i v tom bývá velký rozdíl, 

ačkoliv je materiál použit třeba i z jednoho stromu. 

Na zvukovou stránku má ale vliv mnoho věcí, samozřejmě také umístění duše – i 

posun o 1 mm vyvolá v nástroji změny, jak víte. Jak vyrobit nástroj, který bude zvukově co 

nejdokonalejší je tedy pro mě stále velkou výzvou a tak trochu i záhadou.“

Podle kterých modelů starých mistrů zhotovujete Vaše nástroje nejraději?

„Svoje violy zhotovuji podle modelu Stradivari. Co se týká houslí, ty zhotovuji také 

podle modelů Stradivari, ale rovněž podle Guarneriho modelů. Pokud jde o violoncella, 

přiznám se, že u nich jsem se snažil najít již nějaký jiný model a nejčastěji je tedy stavím 

podle Ruggieriho7 modelů. Konkrétně se jedná o model z roku 1695. Abych se přiznal, 

nerad tolik vyrábím nástroje podle Stradivariho a to proto, že je již tolik populární a já 

bych velmi rád objevoval nějaké nové a příjemné modely i od jiných mistrů.“

                                               
7 Francesco Ruggieri – (cca 1620 – cca 1696) – z houslařského rodu Ruggierů, byl jedním z žáků Niccola 
Amatiho
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Které komponenty Vašich nástrojů si sám nevyrábíte a proč?

„To, čím se nezabývám, a ani v budoucnu zabývat nechci, je v první řadě výroba 

smyčců. Mám k tomu hned několik důvodů. Za hlavní považuji asi ten, že mě tato práce 

nijak zvlášť netěší. Důležité je také to, že by mi výroba smyčců zabrala zbytečně mnoho 

času, který potřebuji k tomu, co chci doopravdy dělat. Tím, že se jejich výrobou 

nezabývám, necítím se v této problematice ani nijak zvlášť dobrý – jedna taková výroba 

smyčce by mi mohla zabrat kupříkladu celé jedno odpoledne a to se mi jeví, jako příliš 

velká časová investice. K tomu, aby člověk dobré smyčce vyráběl, potřebuje samozřejmě 

také v tomto oboru velkou praxi a tu já nemám. Bylo by nutné, abych je vyráběl častěji a 

pravidelněji k tomu, aby byl výsledek alespoň solidní. Smyčce jsem se rozhodl ani 

nepotahovat, protože i k tomu je zapotřebí jistého tréninku a tudíž se tím také nezabývám.

Co se týká dalších komponentů nástroje, tak si sám nevyrábím ani kolíčky, hmatníky, 

struníky, kobylky a podbradky. Vše zmíněné ale dokupuji jako polotovary od německé firmy 

a následně si je pak dotvářím podle svých potřeb sám. Znám samozřejmě houslaře, kteří si 

kolíčky vyrábí sami, protože se domnívají, že je to vyjde finančně méně nákladné. Já se ale 

nedomnívám, že ten rozdíl v nákladech by byl až tolik znatelný, a dalším důvodem je 

samozřejmě opět čas, který bych do takovéto práce musel vložit. Zároveň je pochopitelně 

příjemnější koupit si tyto komponenty již od lidí nebo firem, které jsou na to vybavené. 

Právě zmíněné německé firmy vyrábějí všechny tyto části ve velmi vysoké kvalitě – firmy 

fungují třeba již po několik generací, proto mají také možnost vyrábět z kvalitního starého 

dobře vyschlého dřeva. Oproti tomu si můžete také například pořídit indické kolíčky. Ty 

vám ale mohou v nástroji nadělat mnoho škody, jelikož nejsou tak kvalitní a dřevo, ze 

kterého jsou vyrobeny, pracuje ještě tehdy, když už jsou v nástroji umístěny. Tím tedy může 

dojít i k poškození. Také bych řekl, že je to pro mne stejné jako s výrobou smyčců – i pokud 

bych vyrobil jenom dvoje kolíčky do roka, byla by i tak na to potřeba velká praxe, kterou 

nemám. Je také umění rozpoznat dobrý materiál, který je na takovéto věci nutné použít.
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Jaká je Vaše vize do budoucna ohledně vaší dílny? Máte nějaké další učně?

„V budoucnu bych byl velmi rád, kdyby po mě již vybudovanou dílnu převzali moji 

dva synové, kteří tu se mnou nyní pracují a kteří se ode mne také učí. Staršímu synovi 

Radkovi je dnes 31 let. Obor vystudoval v Lubech u Chebu (přesněji tedy v Chebu – kam se 

houslařská škola časem z Lubů také přestěhovala), ale zde se naučil jen to základní 

ohledně znalosti řemesla, jelikož dnešní Luby jsou spíše takovým továrním závodem a 

uměleckou detailní práci se zde již mladý učeň nemá šanci naučit. Je to tedy jen taková 

startovní čára k tomu, než se houslař dostane k té opravdové práci. Radek zde tedy 

vystudoval, ale troufám si říct, že vše ostatní a opravdu podstatné se naučil až u mě. 

Mému mladšímu synovi Markovi je 25 let a ten již studoval na praxi u mě a na teorii 

docházel zde v Praze. Zdálo se mi to tehdy jako nejlepší řešení, protože jsem se obával, 

aby mladší syn neztrácel zbytečně mnoho času, než by přistoupil k opravdové práci. Proto 

jsem tehdy dostal nápad, že se domluvím s vedením umělecko-průmyslové školy v pražské 

Podkovářské ulici (samozřejmě také obor řezbářství), aby syn mohl plnit teoretické věci u 

nich, ale na praxi aby nemusel dojíždět do Lubů u Chebu. To se mi tedy podařilo a tak 

mohl syn praxi provádět již rovnou u mne v dílně, ta mu pak byla posléze ve škole uznána. 

To se nakonec ukázalo jako velmi dobré řešení, jelikož se obávám, že v Lubech by se naučil 

pouze práci tzv. „do fabriky“ a časem by se stejně mnoho věcí u mne opět přeučoval. 

Přesně tak to totiž bylo také se starším synem – po jeho studiu v Lubech se pak mnoho věcí 

u mne učil opět nově a přiznám se, že jsem sám trochu žasnul nad tím, co je tam někdy 

učili. Proto jsem staršímu synovi často říkal, ať na některé poznatky zde nasbírané rovnou 

zapomene a učil jsem ho mnoho řemeslných věci opět od píky.

Pro mne by ohledně budoucnosti mé dílny bylo samozřejmě nejvíce ideální, pokud by 

se moji dva synové postupem času snažili proniknout do povědomí také především 

v zahraničí, jelikož já sám toho již asi nebudu tolik schopen – nepočítám-li, že moje jméno 

se zatím šíří převážně přes hudebníky, kteří u mne zakoupili svůj nástroj a nyní působí za 

hranicemi, kde mne mohou nějakým způsobem doporučit. Já sám mám, jak jsem již zmínil, 

jazykovou bariéru na to, abych se mohl někde ve světě více prezentovat a prosazovat, ale 

obávám se také, že prozatím ani moji dva synové nemají v tomto směru příliš velké ambice. 

To mi přijde přirozeně líto, ale na druhou stranu si myslím, že by nemělo smysl je do 
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něčeho takového násilím tlačit. Nejdůležitější tedy asi je, aby se pro to v první řadě 

rozhodli oni sami a k tomu je možná zapotřebí ještě mnohem více času – aby k tomu 

dospěli přirozeně a postupně.

Na druhou stranu si ale také zcela kriticky myslím, že na zahraničí oba moji synové 

ještě nejsou až zas tak dostatečně připravení. Domnívám se, že k tomu, aby si někde 

v cizině mohli začít budovat jméno, nejsou ve své práci ještě dostatečně vyzrálí a na tak 

vysoké úrovni. V našem oboru se zcela oprávněně říká, že než se člověk stane opravdu 

dobrým houslařem, je k tomu zapotřebí deset let, když se vyučí a dalších deset let, kdy je 

začínající houslař pod nějakým opravdu dobrým vedením. V houslařině se tedy určitě nedá 

nic uspěchat. I když musím říct, že můj starší syn si již vede velice dobře a je schopen dělat 

sám už téměř cokoliv. Dokonce i barevné retuše na nástrojích – z hlediska oprav jsou totiž 

barevné retuše ve dřevě to nejnáročnější, co se na nástrojích dá dělat. A tuto práci již 

starší syn zvládá velice dobře, takže by se ve světě asi zatím uchytil spíše než ten mladší, 

který ještě potřebuje více zkušeností a schopností.

Handicap bych ale viděl také v tom, že ani jeden z mých synů není schopen dosud 

vyrábět smyčce, a to proto, že ani já sám je nedělám. Pokud by ale do světa proniknout 

opravdu chtěli, myslím, že tuto práci by měli také dobře ovládat, takže je možné, že k tomu 

budou muset v budoucnu ještě přistoupit. Kdyby oba chtěli vyjet do světa například 

k nějakému houslaři na stáž, tak by po nich dovednost vyrábět smyčce také byla 

vyžadována, jelikož jinde je musí houslaři samozřejmě také umět běžně vyrábět.

Pokud jde tedy o budoucnost mé dílny, je má vize jasná a proto jsem zatím ani 

neuvažoval o tom, že bych do učení kromě svých dvou synů přijímal nějaké nové 

pokračovatele. Vzhledem k tomu, že zde pracujeme všichni tři, tak by mi prostor a čas ani 

nedovoloval vzít si do dílny ještě někoho dalšího.“

Co děláte s nástroji, které jsou podle Vás „nepovedené“?

„Samozřejmě, že čas od času se přihodí, že v průběhu práce se stane nějaká 

závažnější chyba, v tom okamžiku už je tedy jasné, že nástroj nebude zvukově tak kvalitní, 

jaký by měl být. To je pro mě vždy samozřejmě velké zklamání a je tedy otázka, co potom 
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s takovým průměrným nástrojem dělat dál. Většinou takovou situaci řeším dvěma způsoby. 

Pokud nástroj ještě není až zas tak příliš špatný, tzn., byl by ještě vhodný a dostačující 

alespoň pro amatérské hráče, tak se je tímto způsobem například přes známé také snažím 

levněji prodat. Většinou se to podaří. 

Pokud se ovšem stane, že nástroj je znatelně více pod průměrem, tak i takový se mi 

většinou podaří nějak prodat – v tomto případě ale nástroj vždy otevřu a vyndám z něj 

etiketu se svým jménem. To proto, že by mi nepovedená práce samozřejmě mohla pověst 

kazit, a tak se k takovému nástroji pochopitelně raději nehlásím. Prodám ho většinou 

alespoň za takovou cenu, aby se mi finančně vrátily náklady za použitý materiál. I když má 

člověk v takovéto chvíli pocity marnosti nad svojí prací, nesmí se to brát příliš tragicky. 

Vzpomenu si vždy na zkazky, které se vyprávějí o Antoniu Stradivarim, kolik svých nástrojů 

údajně musel vyhodit jakožto „nepovedených“.

Komárovy nástroje – ceny, prodej

Ceny Komárových nástrojů se u houslí a viol pohybují přibližně ve stejné frekvenci –

a to od 100 000 Kč do cca 150 000 Kč. Pokud jde o violoncella, jedná se o částku jen o 

něco málo vyšší. Ceny jsou pochopitelně odvozeny od kvality sestavených nástrojů a také 

od toho, kolik materiálu musel Komár při jejich stavbě spotřebovat a v jaké cenové relaci. 

Komár ovšem prodává i nástroje levnější a mezi ně mohou patřit i nástroje jiných 

českých houslařů, které mu byly svěřeny do opravy a posléze k dalšímu prodeji.

Roční výroba 

Nelze jednoznačně říci, že by měl Miroslav Komár pevně daný počet nástrojů, který 

v jednom roce zhotoví – tento počet je totiž pochopitelně odvozován od toho, kolik 

objednávek je Miroslavu Komárovi v určitou dobu zadáno. Obecně Komár ale uvádí, že 

v průměru se jedná ročně o jedno violoncello, dvoje housle a přibližně jednu violu. Každý 

rok však tento počet může kolísat.
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Komár však nevyrábí své nástroje pouze na zakázku, ale pokud mu to čas dovolí, 

zhotovuje si nové nástroje také zcela jen pro potěšení, aby mohl stále zkoumat a 

vylepšovat postupy, které by zdokonalovaly kvalitu zvuku.

Nástroje a interpreti

Komárovy nástroje jsou dnes v rukou mnoha vynikajících hudebníků. Majiteli jeho 

výborných houslí jsou například Jan Fišer, který je koncertním mistrem Pražské komorní 

filharmonie. Dále pak také výborná česká houslistka Petra Vilánková – ta je členkou Orbis 

tria, absolvovala studium v USA a účinkovala na mnoha zahraničních koncertech a 

soutěžích. Majitelkou jeho houslí je i Magdalena Mašlaňová – druhý zástupce koncertního 

mistra v České filharmonii. Členkou skupiny prvních houslí v Symfonickém orchestru hl. 

m. Prahy FOK a majitelkou Komárova nástroje je i mladá houslistka Monika Růžková 

nebo také houslista Petr Hlaváč působící tamtéž.

Jeho violu vlastní například profesor Karel Doležal, který působí na Pražské 

konzervatoři, vede kurzy u nás i ve světě a externě vyučuje též na Pedagogické fakultě UK 

v Praze. Na další jeho violy hraje několik mladých hudebníků a studentů HAMU v Praze.

Na Komárovy nástroje ale samozřejmě účinkuje také řada hudebníků z celého světa 

(např. z USA, Izraele, Španělska, Kypru, Norska, Japonska, Koreje, Rakouska, Německa, 

Mexika a také Itálie).
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ZÁVĚR

Záměrem mé práce bylo přiblížit život a práci současného pražského houslaře 

Miroslava Komára, který je mezi hudebníky dobře ceněn a vyhledáván. Tím, že jsem měla 

možnost se k tématu houslařství alespoň nepatrně přiblížit, vyvstalo přede mnou při 

zpracování této práce mnoho zajímavých podnětů a do té doby netušených informací. 

Nejvíce mě ale těšily samotné rozhovory s Miroslavem Komárem, kdy jsem měla možnost 

více nahlédnout nejen do jeho houslařské práce, ale také i do jeho osobního přístupu a 

náhledu na celou problematiku. To mě dovedlo k závěru, že ačkoliv je houslařství obor, ve 

kterém velmi záleží na přesnosti a jasně daných propočtech, přesto je to práce velmi tvůrčí 

a kreativní právě proto, že každý houslař během své celoživotní práce stále hledá a 

objevuje. Vývoj tak tedy zůstává nezastaven.

Zároveň mne velice zaujal život a způsob, kterým se Miroslav Komár k houslařství 

dostal a nadšení, se kterým dokáže o svém oboru mluvit. Kromě jeho velké ochoty věnovat 

mi čas a vyprávět mi o své práci, zjistila jsem také s údivem, jak velkou trpělivost musí 

houslař při své práci mít a co vše musí znát. 

Přestože se Komár ve svém oboru velmi dobře prosadil, zajímavostí také je, že se 

nikdy neúčastnil žádných houslařských soutěží – uvádí, že to nikdy nebylo v popředí jeho 

zájmu. Je třeba však dodat, že je členem Cechu houslařů pražských a od roku 1988 je také 

členem Kruhu umělců houslařů, kam úspěšně složil zkoušky.
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PŘÍLOHA 1

Miroslav Komár
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         Miroslav Komár se svými syny Radkem a Markem
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         Dílna Miroslava Komára
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         Viola z dílny Miroslava Komára
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         Violoncello z dílny Miroslava Komára
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          Rozpracované housle z dílny Miroslava Komára
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