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V dřevěné stodole, postavené vedle ro-
dinného domku u lesa v malé obci Břís-
tev na Nymbursku, se vyrábí etnické 
hudební nástroje, pocházející od původ-
ních obyvatel Afriky, Austrálie a Ameriky.
Této činnosti se od roku 1998 věnují
manželé Věra a Václav Martincovi, kteří
ročně vyprodukují okolo devadesáti kusů
nástrojů zařazených do pěti skupin.
Dominantní postavení (asi 70 % produk-
ce) mezi nimi zaujímají djembe, tradiční
africké bubny ve tvaru kalicha vydlabané
z jednoho kusu dřeva. Dalších 20 %
představují šamanské bubny a zbytek
různá chrastidla a tlučky, didgeridoo (de-
chové nástroje) a na zakázku vyráběná
bonga (velké bubny, které jsou směrem
dolů mírně zúžené).
„Na počátku všeho byla naše záliba v et-
nické hudbě, nicméně samotný poslech
nám nestačil. Toužili jsme po tom, aby-
chom si na tyto cizokrajné nástroje 
mohli kdykoliv zahrát. A tak začaly vzni-
kat první kusy, které vycházely z tradič-
ních bubnů djembe a bongo, doveze-
ných z Afriky, z australských didgeridoo
či z indiánských šamanských bubnů. Po-
stupně jsme si našli svůj vlastní styl 
a vyrobené nástroje jsme začali také
prodávat,“ svěřuje se nám šestatřiceti-
letý Václav Martinec, původně vyučený
zámečník, a dodává, že vše (od výběru
dřeva, jeho zpracování a sušení až ke
shánění kůží včetně jejich přípravy k na-
tažení na buben) si s manželkou dělají
sami.
Nejčastěji poptávané bubny djembe, na
které se hraje rukama, mají podle Vác-
lava Martince univerzální využití. Nabí-
zejí širokou škálu tónů (zvláště nástroje
větších průměrů) a je pro ně charakte-
ristické výrazné odstínění hlubokého ba-
sového tónu ve středu bubnu a výšek 
na hranách bubnu. „Používají se jak pro
skupinové, tak i pro sólové hraní a jsou
velmi oblíbené např. při muzikoterapii,“
doplňuje výrobce s tím, že se nejčastěji
zhotovují v průměrech 23 – 33 cm a výš-
kách 50 – 68 cm (s přibližným poměrem
obou rozměrů 1: 2) většinou z březo-
vých, olšových, topolových nebo osiko-
vých špalků a v menší míře také z javoru
či modřínu. „Čím je dřevo tvrdší, tím má
buben plnější zvuk. Na kvalitu zvuku má
vliv také průměr a výška, přičemž pěkně
znějící bubny bývají už od průměru 28
centimetrů,“ upřesňuje V. Martinec. Ma-
teriál je vybírán ze zimní těžby a nakupo-
ván v podobě 1,6 metrů dlouhých polen,

Nejvíce etnick˘ch 
nástrojÛ smûfiuje do muzikotera-

peutick˘ch dílen
z nichž každé se využije maximálně na
dva nástroje. Tato polena se přeříznou
na polovinu a vykrátí podle požadované
výšky bubnu tak, aby se odstranily veš-
keré koncové praskliny. „Na čele takto
připraveného špalku si kružidlem vyzna-
čím vnitřní průměr budoucího bubnu 
s deseti až patnáctimilimetrovým na-
dměrkem pro seschnutí. Motorovou pilou
ho částečně ořežu, abych odstranil kůru

a zjistil množství a rozsah suků či jiných
případných vad. Pokud je dřevo čisté,
motorovou pilou a následně dláty a spe-
ciálně pro tento účel zhotovenými oce-
lovými škrabkami vydlabu vnitřek. Podle
něj pak kopíruji vnější tvar bubnu tak, aby
výsledná tloušťka stěny byla přibližně 
15 mm, a to opět pomocí pily a poté po-
řízu a dlát,“ pokračuje výrobce s tím, že
takto vytvořený korpus se dále suší po
dobu minimálně dvou měsíců venku pod
přístřeškem bez přímého dopadu slu-
nečních paprsků. Po vysušení (na cca 
16 %) se vnitřek korpusu i jeho povrch
vybrousí (ručně nebo s pomocí ruční 
vibrační brusky), případně namoří liho-
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Manželé Věra a Václav Martincovi z Břístve na Nymbursku se už více jak deset let za-
bývají výrobou etnických hudebních nástrojů, na které si občas i sami zahrají >
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vým mořidlem a navoskuje nebo na-
lakuje vodou ředitelným lakem. Po do-
končení povrchové úpravy se na korpus
napne mokrá kozí nebo srnčí kůže, která
se šponuje silonovými provázky. Pomocí
nich se djembe, prodávané v cenách od
3200 do 5500 Kč, i ladí.
V podstatě stejným způsobem zhoto-

vuje Václav Martinec na zakázku vyrá-
běná bonga (od průměru 35 cm a výšky
70 cm), na která se hraje paličkami 
a používají se při skupinovém hraní, kde
vytváří basový základ. Jejich cena se po-
hybuje od 6500 Kč výše.
Při výrobě svého jediného dechového
nástroje uplatňuje na rozdíl od bubnů
opačný postup. „Domorodí obyvatelé
Austrálie Aboriginci vyrábí tento asi 
125 cm dlouhý nástroj z dutých eukalyp-
tových větví vyžraných termity. Já pou-
žívám dubové, jasanové nebo javorové
silnější větve nebo tenčí suché kmeny,
které po předchozím opracování po-
délně rozříznu, vydlabu a následně sle-
pím.“ 
Doménou manželky Věry jsou vedle tlu-
ček a chrastidel hlavně šamanské bub-

ny, na které se stejně jako na bonga 
hraje plstěnými paličkami. Základem ša-
manských bubnů je bukový korpus zho-
tovený z 4 mm silné a 70 mm široké
švartny, která je za studena nadvakrát
stočena do kruhu o průměru 45 – 50 mm
a slepena vodovzdorným lepidlem.Tento
korpus je z jedné strany potažen kozí 
nebo srnčí kůží a z druhé vypleten pro-
vázky z telecí či hovězí kůže, která se
aplikuje za mokra a poté se nechá po-
malu vysychat. „Šamanské bubny vyža-
dují od hráče opravdový zájem a hlavně
zvýšenou péči. Tím, že jsou tvořeny 
převážně z kůže, reagují na vlhkost 
v ovzduší, a proto je indiáni před samot-
ným hraním nahřívali u ohně. V podstatě
stejným způsobem (nahřátím) se musí
vždy naladit i naše nástroje. Za energii
do nich vloženou se ale odvděčí pře-
krásným hlubokým tónem,“ pochvaluje
si Věra Martincová s dodatkem, že tyto
bubny mají vzhledem k postupně se 
sušící kůži většinou nepravidelný tvar,
který z každého kusu dělá originál, po-
dobně jako u ostatních typů bubnů.
Výše představený způsob výroby jed-
notlivých nástrojů se podle Martinco-
vých vyvíjel postupně metodou pokusů 
a omylů. K nejobtížnějším patřilo osvojit
si vyčiňování kůží, které musí být tenké
jak pergamen a musí se stejně jako 
dřevo zajišťovat jen v určitém období.
„Výroba bubnů naším způsobem je dlou-
hodobější proces a jelikož se chceme
vyhnout dlouhým dodacím lhůtám, s vý-
jimkou bonga je vyrábíme do zásoby. Z ní
si pak zákazníci vyberou podle zvuku
ten, který jim nejlépe sedí. Z technolo-
gických důvodů proto musíme mít na
skladě dostatek dřeva a hlavně kůží, 
neboť koz je stále méně a zabíjí se nej-
více na jaře nebo na podzim. V podstatě
stejný problém je také u srnek, které se
zase nesmí střílet v době říje atd.,“ vy-
světluje Věra Martincová a dodává, že
stejně jako výroba se postupně rozjížděl
i prodej. Bubny si nejprve kupovali je-
jich přátelé a kamarádi, přes které se
okruh zájemců dále rozšiřoval.V posled-
ních letech prodeji hodně napomáhá i in-
ternet. V současné době jsou největšími
odběrateli muzikoterapeutické dílny pro
mentálně postižené děti i dospělé nebo
lidi s duševním onemocněním, které se
stále častěji zřizují na speciálních ško-
lách a v zařízeních po celé republice.
„Některé z muzikoterapeutických dílen
jsou vybaveny i několika desítkami na-
šich nástrojů. Za tuto popularitu vděčíme
PaedDr. Lubomíru Holzerovi z Olomou-
ce, který je autorem pracovních metod 
v těchto dílnách a provádí také školení 
jejích vedoucích. V této souvislosti pro-
paguje české nástroje, které jsou ve
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Korpusy bubnů jsou vyráběny ručně z dřevěných špalků

Opracované korpusy se před broušením minimálně dva měsíce přirozeně suší zavě-
šeny na tyči ve stínu přístřešku sousedícího s dílnou >
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srovnání se zahraničními finančně do-
stupnější. Tím myslím kvalitní zahraniční
nástroje a nikoliv levné bubínky produ-

kované jako suvenýry pro turisty, kde se
během krátké doby používání protrhne
blána. Hovořím z vlastní zkušenosti, ne-

boť takové nástroje občas i opravujeme,“
uzavřela Věra Martincová náš rozhovor.
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Bubny se potahují kozí nebo srnčí kůží


