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Clawhammer banjo - eBook 
Lekce 0: Předehra 
Každý chce úspěch ihned, tzv. instantní banjo. Přinesete si domů pětistrunné banjo. Naladíte si ho 
snadno ladičkou na mobilu na gDGHD. Pozor: tam kde my máme H, oni na Západě mají B. Brnknete 
přes všechny struny a zní bezpracný akord Gdur. Žádné vyhmatávání prsty levé ruky jako na kytaře. 

Jak začít? 

Dříve bylo oblíbené auto Moskvič, zvané Ragulin. Vydrželo úplně všechno. Potíž byla, že po koupi 
nového Moskviče bylo třeba zajet do garáže a utáhnout všechny šrouby a matky (některé byly jen 
ručně – ostatně to radili i ve Světě motorů). I hromadní výrobci banj to „sekají jak Baťa cvičky“. Nejlépe 
bude s novým banjem zajít do opravny hudebních nástrojů (kde umí banja) a nechat si to seřídit 
(blána, kobylka, výška strun). Nač se zbytečně trápit se zmetkem? V opravně si po konzultaci nechte 
vyměnit struny za nějaké kvalitnější a pro začátek i měkčí. Nechte si do hmatníku zatlouct tři skobičky 
(oni už vědí jaké, budou časem potřeba při hraní s kapodastrem). 

Pomůcky 

Budete potřebovat ladičku. Nejlepší je elektronická připínaná klipsem (snímá vibrace) a funguje tudíž 
i při okolním hluku. Cena 200 – 600 Kč. Zadarmo poslouží aplikace na mobilu „Pro Guitar Tuner“. 
Snímá zvuk přes mikrofon, a tudíž chce okolní ticho. 

       
Obrázek 1-1: Ladička Obrázek 1-2: Pro Guitar Tuner Obrázek 1-3: Metronome Beats Obrázek 1-4: Kapodastr 

Potřebujete taky metronom. Zdarma poslouží aplikace na mobilu „Metronome Beats“, která funguje i 
na sluchátka a pěkně bliká. Do budoucna je třeba mít i kapodastr. 

Na co je kapodastr? 

Banjo dobře zní prázdné, tak je naladěné. Od podlahy D, H, G, D, g = David Hodil Granát Do garáže. 
Posuneme-li základní pražec = ořech (nut), nějakou svorkou (kapodastr) na druhý pražec, bude znít 
A dur akord na prázdném hmatníku. Ovšem musíme taky jakoby zkrátit i krátkou strunu z tónu g na 
a. To se udělá zaháknutím pod skobičku na 7. pražci. Hrajeme tedy naprázdno A dur. A tak dál i další 
skobičky a posuny kapodastru. 

     
Obrázek 1-5: Ladění Open G  Obrázek 1-6: Skobička na A1 Obrázek 1-7: Kapodastr na A dur (druhý pražec) 

Rozsahy lidských hlasů 
Pětistrunné banjo má ladění g2, D1, G1, H1, D2. Dvanáctý pražec je D3. Pátá krátká struna je 
g2. Struny na kytaře a banju zní o oktávu níž, než jsou zapsány v notové osnově. 

 

Hospodský pěvecký smíšený sbor má min E1 , běžně A1 až A2, max H2 . 

Mužským hlasům se daří v tónině D a E, ženským v tónině C a G. 

http://www.skolime.cz/wp-content/uploads/2015/02/rozsah-hlasu.png
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U každého člověka se to musí vyzkoušet, co mu sedí, aby se nepotápěl, nebo neškrtil. Písnička se 
musí rozpitvat a zjistit rozsah, podle toho vybrat tóninu. Následující písnička „Koukejte vycouvat“ má 
rozsah jedné oktávy. Takže: 

 

Všichni to zazpívají v D dur (a1_a2). Někteří v C (g1_g2) i v E (h1_h2). V A o oktávu níž (e1_e2). 
Gdur a Fdur je mimo mísu. 

A už můžeme zpívat? Ano, akorát většina písniček má alespoň tři akordy, tedy v tónině Gdur je to G 
(dží), pak C (sí) a D (dý). A je to. G je prázdno, C je barré na 5. pražci a D je barré na 7. pražci.  

Koukněte, jak to vypadá v praxi u Tony Thomase (pick= trsátko): 

https://www.youtube.com/watch?v=wFqz3HDTGmw&index=5&list=RD0JMl6rGmORM 

Zpátky domů. Základem českého banja je Ivan Mládek. Jeho písničky jsou krásné, ale těžké na hraní. 

Tak snad kousek: Koukejte vycouvat 

D
Koukejte vycouvat, já před váma tu dávno byl; 

A
nechtějte abych se na vás rozzlobil

D
 

čekal jsem až ten pán místo pro mě vytvoří; 
A

chtěl jsem tam zacouvat, vše pro mě hovoří
D

 

https://www.youtube.com/watch?v=-TXiT1iRlPU&list=RD-TXiT1iRlPU#t=38 

Zatím se tam plete ta krátká struna. Tu můžeme sundat, nebo utlumit. Z gumy na gumování tužky 
vyřízneme kostičku, nařízneme jí a nasadíme na tenkou krátkou asi 1 cm od kobylky a je klid. Stalo 
se z toho čtyřstrunné banjo ´= tenor, nebo plectrum. Teď už jen pár akordů a můžeme k táboráku. 

Ke zpěvu se hodí Ddur (D,G,A7). Při hraní v Ddur se hodí zaháknout krátkou strunu na skobičku 
(pokud tam skobičky máte) na sedmém pražci, ta pak zní A, což patří do akordu Ddur (D, Fis, A) a 
nezní tam falešně. Z mollů se nejsnáze hraje Cmi (Cmi, Fmi, G7) spřažená s Es dur. 

   

   

Pro transpozici mezi tóninami pomáhá kvartový kruh. Jak na něj? Např. v Gduru se hraje C a D7,v Es 
duru (tři béčka pro altsaxofon) je to As a B7. Ke Gduru patří Emi, Ami a H7, kdežto Es duru odpovídá 
Cmi, Fmi a G7. 

Na pořadí tónin mají Američani říkanku: Fat Cats Go Down And Eat Ham (Breakfast). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wFqz3HDTGmw&index=5&list=RD0JMl6rGmORM
https://www.youtube.com/watch?v=-TXiT1iRlPU&list=RD-TXiT1iRlPU#t=38
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K transpozici pomůže následující tabulka. Akordy si odpovídají svisle. Např. máte písničku napsanou 
v Dduru a je tam akord A7, chceme to do Gduru, svisle odpovídá D, respektive D7, atd. 

1 (I) 2 (II) 3 (III) 4 (IV) 5 (V) 6 (VI) 7 (VII) 8 (VIII) 

As B C Des Es F G As 

Es F G As B C D Es 

B C D Es F G A B 

F G A B C D E F 

C D E F G A H C 

G A H C D E Fis G 

D E Fis G A H Cis D 

A H Cis D E Fis Gis A 

E Fis Gis A H Cis Dis E 

Základní akord je tvořen tóny 1,3,5, tedy F dur je pak F, A, C.  

Američani si vytvořili systém snadné transpozice Nashville Number System. Namísto značek akordů 
tam píšou čísla (někdy i římská) viz hlavičky předchozí tabulky. Takže k doprovodu v G = G, C, D7 
napíšou 1 4 5. Ta sedmička někdy ano, někdy ne. Číslo 6 napovídá související moll, tedy v G duru je 
to Emi. Jak tedy vypadá předchozí písnička? 

1
Koukejte vycouvat, já před váma tu dávno byl; 

5
nechtějte, abych se na vás rozzlobil

1
 

čekal jsem až ten pán místo pro mě vytvoří; 
5

chtěl jsem tam zacouvat, vše pro mě hovoří
1

 

Hraní na kytaru je nuda. Čtyřstrunné banjo taky nuda. Hráč hraje rytmus a doprovod, ale musí hlasem 
táhnout melodii, což umí tahací harmonika (zednické piano). Řešením je clawhammer banjo. Většina 
lidí hraje pětistrunné banjo stylem blue grass, tedy prstýnky na palci, ukazováku a prostředníku. Je to 
nuda, zní to jako automat, člověk robot. 

Oproti kytaře má banjo struny blízko u sebe a musíme klást prsty levé ruky v akordech přesně, aby 
netlumily vedlejší struny. Nehty musí být tak krátké, jak jen možno. Bříška prstů na levé ruce časem 
skoro z kamene. 

Takže jsme zpátky u otroků na plantážích s africkými kořeny. Old time music. Clawhammer (frailing), 
osadníci v Apalačských horách. Tento styl začíná v U.S.A. zase frčet. Clawhammer banjo kombinuje 
melodii a rytmus způsobem, který nutí lidi vstát a začít tancovat.  

Z hlediska času je menší problém: 

1. Nejdřív je třeba nadřít clawhammer motor na rychlost 120 čtvrtin za minutu. To trvá tak půl 
roku, než to půjde samo. Chtělo by to denně po chvilkách. 

2. V průběhu nácviku motoru začnete přidávat akordy a tím vznikne doprovod. 
3. Pak přidáme melodii. 
4. Nakonec přidáme ozdoby a možná i jednoduchá sóla. 

Nejde to zlomit přes koleno, je to mozková činnost a prsty jen poslouchají řídící počítač (mozek). 

Následující text volně vychází ze školy slavného mozkového chirurga Joshua Allen Turknett, M.D. 
Atlanta: How to play clawhammer banjo in 8 essential steps, umístěné na youtube (anglicky): 

https://www.youtube.com/watch?v=XvcZUJq24fk 

1. LEKCE 1: ZÁKLADNÍ POHYB 
Je přirozené, že pokud chceme brnknout přesně nějakou strunu, podbrnkneme ji zespodu, jako na 
kytaře. 

S tím je v clawhammeru konec. Mastíme to pořád shora dolů. Tečka! 

Naučíte se trefovat struny úderem shora (downpicking motion). Dá to hře rytmus. 

Pravá ruka musí být uvolněná, žádné křeče. Struny fakticky rozeznívá pohyb generovaný zápěstím.  

Struny hrajte ukazovákem. Možné je hraní prostředníkem s vytrčeným ukazovákem (což pokládá 
Josh pro sebe jako osobně pohodlnější). Jestli nevíte, hoďte si mincí. 

Ruka funguje, jakoby jste z ní střásali vodu. Uvolněně. Jako klepání na dveře. 

Cvičte úder na první struně, která je nejblíže k podlaze. Tvar ruky = spár (claw) je absolutně nutné 
dodržovat. Žádné brnkání špetkou! Ideální je vzít si bankovní kartu jako David Holt (nejslavnější učitel 
clawhammeru). https://www.youtube.com/watch?v=HdWOYFnRiz0 

https://www.youtube.com/watch?v=XvcZUJq24fk
https://www.youtube.com/watch?v=HdWOYFnRiz0
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Hrajte lehce. 

 

2. LEKCE 2: ODPOČÍVADLO PRO PALEC 
Charakteristickým rysem pětistrunného banja je krátká struna g. U clawhammeru musí stále znít, 
jakoby se vznášela nad hrou. Obsluhuje ji palec, který na ní normálně odpočívá a občas si brnkne. 

Každý pohyb ruky dolů končí lehárem palce na páté struně. 

 

Cvičte pohyb ruky nahorů a dolů vždy s přistáním palce na páté struně po pohybu dolů. Pusťte si 
metronom na 80. 

3. LEKCE 3: ÚDERY NA JEDNOTLIVÉ STRUNY 
Budeme pracovat na úderech na jednotlivé struny brnkacím prstem. Chceme být schopni: 

1. Brnknout každou strunu čistě 

2. Brnknout každou strunu bez koukání na ruku. 

3. Modulovat množství síly, kterou používáme při úderu na strunu. Umožňuje to změny hlasitosti 
našeho hraní. 

Teď, když začnete pracovat na dovednosti úderu na jednotlivé struny brnkacím prstem, budete 
nepochybně zpočátku nepřesní. Minete strunu, trefíte špatnou, brnknete dvě. To se začátečníkům 
stává. 

3.1. JE TO OTRAVA 
Nebuďte otrávený. Pamatujte si, že většina ze změn, které se objevují v mozku na podporu jakékoli 
nové dovednosti se bude dít stejně, a to i když spíte, na základě toho, co jste udělali den předtím.  

Skutečný cíl tréninku není zlepšení tady a teď, ale spíše, aby váš mozek dostal signál, že byste chtěli 
změnu a jak, t.j. naučit se nové řemeslo. 

Když napřete trochu úsilí denně, každý další den se probudíte se zlepšením. Budete pravděpodobně 
překvapeni, jak rychle jste schopni se naučit něco, co se na první pohled zdálo jako nemožné. 

Pro začátek brnkejte jednotlivé struny samostatně: první strunu (tenká dole), druhou, třetí a čtvrtou 
tím brnkacím prstem. 

Hned zjistíte, že nejlépe se brnká první struna, neb má jen jednu sousedku. 

Vezměte v potaz následující doporučení pro brnkání na jednotlivé struny: 

1) Začněte s velmi lehkým dotykem, a pak postupně zvyšujte množství síly, které můžete dát 
do struny. Budete pravděpodobně překvapeni, jak málo úsilí je zapotřebí, aby se struna 
rozezvučela. Pokud jste schopni vyvinout lehký dotyk, zjednodušíte si život.  Umožní vám to zvýšit 
rychlost a měnit hlasitost. 

2) Jak už to budete hrát pohodlně, začněte experimentovat s nedíváním se na brnkací prst při 
hře. Budete skutečně moci snadněji rozvíjet přesnost, pokud se nebudete dívat na ruku. Nemusíte 
to udělat hned. Časem zjistíte, že pohled je zbytečný. 
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Ukazuje se, že váš mozek je vlastně docela dobrý na sledování polohy vašeho těla, včetně pozice 
rukou, bez vizuální zpětné vazby. A ve skutečnosti tyto zpětnovazební smyčky "tělo na mozku" pracují 
mnohem rychleji, než vizuální smyčky. Jsou vhodné pro hraní na hudební nástroj. 

Nedívání se na ruku, rozvíjí zpětnou vazbu posloucháním.  

Jděte do toho a cvičte kladivový úder na jednotlivé struny. Nezapomeňte, že palec patří na 
odpočívadlo – bříško palce musí být přitlačeno na pátou strunu při dokončení úderu. 

3.1.1. Tabulatura 
Tabulatura je notový zápis, ale na rozdíl od standardní notové osnovy zobrazuje struny banja jakoby 
od podlahy. Tenké (u podlahy) říkáme první struna (D). Nejtenčí horní krátká, je pátá struna. Čísla, 
která sedí na strunách jako ptáci znamenají, na který pražec na které struně máme hmátnout. Nula 
je prázdná struna. 2 na nejtlustší struně D znamená stiskni strunu na 2 pražci (těsně za pražcem, aby 
to nedrnčelo). Není třeba nijak tlačit. 

3.1.2. Zahrajeme si jednoduchou melodii 
Zopakujme si struny v nejběžnější tónině G dur: 

 

Hezká primitivní melodie je “Frère Jacques”(hrálo jí i Family Frost při rozvozu zmzliny): 

 

Následující melodii zahrajte své milé a sledujte, jestli pozná, co to je. Slyšela „Red driver valley“? Ano, 
jste teprve na začátku při koordinaci mozku, rukou a uší. Ono se to poddá. 

 
Tab 6-2: Playing the melody to “Red River Valley” 

3.1.3. CVIČENÍ 1 
Oproti Joshuovi přecházím na čtyřčtvrťový zápis, neboť se lépe čte a všichni ho v tabulaturách 
používají. 

V tomto cvičení brnkneme každou jednotlivou strunu čtyřikrát, počínaje první strunou, postupně 
směrem k čtvrté struně, a pak zase zpátky dolů k první struně. Doporučuji hrát to spolu s 
metronomem. Metronom můžete mít v mobilu aplikace Metronome Beats. Settings: Beats per bar = 4; 

Clicks per beat=1. 

U těchto cvičení, začněte s nižším nastavením metronomu na 80 BPM (úderů za minutu), a pak když 
už to budete hrát pohodlně, přidejte si o 10 BPM, do té doby až dosáhnete 110 BPM. Nemyslím si, 
že musíte být schopni hrát rychleji. Zde je první cvičení v tabulatuře. Hrát jeden úder za každé dvě 
kliknutí metronomu. 
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3.1.4. CVIČENÍ 2 
Ve druhém cvičení, budeme bít jednotlivé struny jen jednou na první úder metronomu (celá nota), 
počínaje první, a pak se vracíme zpět do čtvrté, a pak zpátky do první: 

 

3.1.5. CVIČENÍ 3 
Ve třetím cvičení, budeme následovat vzor podobný cvičení jedna, ale namísto toho po každém úderu 
dáme probrnk přes všechny struny. Údery jsou na liché doby metronomu (brushe na sudou). 

 

Vypadá to jednoduše, ale není. Pravá ruka musí držet pařát (claw), jako byste měli v ruce bankovní 
kartu. Žádné brnkání špetkou. Tady je kámen úrazu! Dokud to nezvládnete, nemá cenu pokračovat 
dál. Je to jako v angličtině, na začátku se naučíte špatně výslovnost a už se toho nikdy nezbavíte. 
Tady je ten zakopaný pes! 

4. ROZEZNÍVÁME PÁTOU 

4.1. PODVOJNÁ POVINNOST 
Pátá struna v clawhammeru je jako čmelák, který se vznáší na pozadí hudby. Je faktem, že je to 
pořád tón g, který v některých akordech neladí. Proto bendžisti hrají všechno v Gdur. Pravá ruka tedy 
musí hrát melodii a doprovod ale i rozeznívat pátou strunu. Někdy to nejde a musí pomáhat i levá 
ruka přibrnkáváním (hammer, odtrh). 

Vyskytují se tady dva odborné termíny: brnk na strunu (hammer) a probrnk přes všechny struny (brush) 

4.2. ŽDÍMÁNÍ 
Nejdřív začneme jen palcem. Přitlačte bříško palce na pátou strunu, tlačte dolů (ano skoro se zařízne 
do masa), až se palec odvalí od banja. Nehet palce není v akci. Zkoušejte to mnohokrát. Koukněte 
se na youtube na Cathy Fink, která to umí dost polopaticky ukázat: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fib1x7l0KtM&list=PLQjJ-1Vc23GCMCyd8hBLo_cek3nnuNgJ4  

Teď to uděláme na konci clawhammerového pohybu. Udeřte ukazovákem na první strunu, palec 
zatím přistál na odpočívadle tenké struny. Teď odbrkněte jakoby vpřed tím palcem. Je to jako ždímání 
tenké struny směrem k vaší dlani. 

4.3. PŘIDANÝ BONUS 
Po odždímnutí se ruka zas vrátí do původní polohy. Prostě palec leží na odpočívce páté struny a 
buďto ždímne, nebo ne. Pokračujte s metronomem. 

4.4. CVIČENÍ 
V tomto případě už hraju jeden úder (čtvrťovou notu) na jeden ťuk metronomu. Předtím jsem hrál 
jeden úder na dva ťuky metronomu. Tedy na 80 ťuků za minutu budeme muset být dvakrát rychlejší. 
Nařiďte si 50 a pak si postupně přidávejte, až zvládnete 80. 

4.4.1. Soubor jedna 
V tomto souboru klepneme na strunu a pak zas klepneme na strunu a přidáme palec na tenké g. 

Cvič. 4.1 

 
Teď to opakujte i na dalších strunách: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fib1x7l0KtM&list=PLQjJ-1Vc23GCMCyd8hBLo_cek3nnuNgJ4
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Cvič. 4.2 

 
Cvič. 4.3 

 
Cvič. 4.4 

 

4.4.2. Soubor dva 
Teď si přidáme úder prostředníkem přes čtyři struny: 

Cvič. 4.5 

 
Cvič. 4.6 

 

Cvič. 4.7 

 
Cvič. 4.8 

 
Cvič. 4.9 

Přidáme si akordy a už jede doprovod: 

 

4.4.3. Soubor tři 
Střídáme struny: 

Cvič. 4.9 

 

4.4.4. Soubor čtyři 

Konečně jsme u motoru clawhammeru: 
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Cvič. 4.10 

 
Sláva! Jsme na konečné stanici. Motor jede. 

 

5. LEKCE 5: ZÁKLADNÍ PRSTOKLAD A BRNKÁNÍ 

Obtížnost clawhammeru je v práci pravé ruky. Je třeba udržovat clawhammer motor. 

U levé ruky: prsty kolmo na hmatník, mačkat lehce, prst těsně za pražec. 

5.1. CVIČENÍ NA PÍSNIČCE 
Písnička je “Skip to My Lou.” 

https://www.youtube.com/watch?v=LgQXhs9BWt8 

Je to primitivní píseň pro ladění Open G. Tady je melodie, bez clawhammerových ozdob: 

5.1.1. Cvičení 5.1 

 

Hrajeme všemi prsty levé ruky, abychom nemuseli jezdit rukou nahoru a dolů po krku (banja). 

5.1.2. Cvičení 5.2 
V tomto prvním cvičení hrajeme stejnou melodii, ale po každé notě přidáme úder prostředníkem přes 
všechny čtyři struny (brush, strum) a palec. Říkají tomu vzorec "bum ditty". Je to motor clawhammeru. 

 

5.1.3. Cvičení 5.3 
Stejně jako v předchozím, akorát namísto úderu prostředníkem přes čtyři struny přidáme za každou 
notu ukazovákem notu a palec. Je to trochu jiný zvuk. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LgQXhs9BWt8
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5.1.4. Cvičení 5.4 
Hrajeme stejnou melodii, ale po každém úderu přidáme palec. Zní to jako kulomet, říkají tomu vzorec 
"ditty": 

 

5.1.5. Valčík v rytmu ¾ 
Hrajeme doprovod Bum –dity_dity: 

 

5.1.6. Jednoduchý doprovod 

 
Tab 4-8: “Red River Valley” with clawhammer accompaniment 

 
Tab 4-9: “Boil Them Cabbage Down” with clawhammer accompaniment 
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6. LEKCE 6: PŘÍKLEP (HAMMERING ON) 

6.1. PŘÍKLEP NA STEJNÉ STRUNĚ 

6.1.1. Příklep na prázdné struně 
Brnkněte na tlustou strunu D (čtvrtá) a nechte ji znít. Prst nezvedejte moc nad hmatník, musí být 
připraven na další akci. Teď klepněte rychle prostředníkem na druhý pražec (jakoby kladivem) a 
nechte ležet. Tón D se změnil na E.  

Teď to udělejte na třetí struně na druhém pražci a tón G se změní na A. 

Teď na druhé struně 1. pražec t.j. H na C. Nakonec na první struně druhý pražec t.j. D na E. 

Banjo je naladěno na akord G dur. Takže když to mastíme pořád přes prázdné struny zní G dur, 
akorát nudně. Tónina G dur = G, A, H, C, D, E, Fis, G. Takže příklepy E, A, C, E hru oplodňují. 

Nejběžnější je příklep na tlusté struně, ten druhý pražec. 

 

Hezky je to vidět na Banjo Tunes Mark Pearson, kde přiklepává I odtrhuje tamtéž. 

https://www.youtube.com/watch?v=gh6Z3lEI074 

 

6.1.2. Příklep na už obsazené struně 

 

 

 

6.2. PŘÍKLEP NA JINÉ STRUNĚ (ALTERNATE STRING HAMMERONS) 
Brkněte čtvrtou strunu a nechte ji znít, přiklepněte na třetí struně druhý pražec. Měla by znít A. To už 
je I na kvalitě banja, jestli je to slyšet. 

Teď to zkuste naopak brkněte třetí strunu a přiklepněte na čtvrté na druhém pražci, měla by znít E. 

Ano je to těžké. 

6.2.1. Cvičení 6.1 
V tabulatuře je příklep znázorněn písmenkem h nad osnovou a obloučkem. Příklep na jinou strunu 
má taky oblouček, ale bez písmenka (viz čtvrtý takt). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gh6Z3lEI074
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6.2.2. Cvičení 6.2 
Ukázkou, co tato technika dokáže je kus písně "Turkey in the Straw." Vidíme, že nám tato technika 
umožňuje uhrát víc not, než by stačil ukazováček pravé ruky. 

 

Cvičte to s metronomem, zpočátku na 40 úderů za minutu (bpm). 

 

7. LEKCE 7: ODTRH 
Technika levé ruky nám umožňuje zaznít notu, aniž bychom brnkli levou rukou na strunu, podobně 
jako u příklepu, jenže naopak. 

7.1.1. Odtrh na stejné struně 
Zahrajte první strunu na 2. pražci, zní E. Odtrhněte vodorovně prst a zazní D. Jo chce to cvik a dobré 
banjo, aby to bylo slyšet. Odtrh je jakoby napříč krku. Podívejte se na Marka Pearsona 
https://www.youtube.com/watch?v=gh6Z3lEI074. 

Zopakujte to ukazovákem na prvním pražci druhé struny; prostředníkem na druhém pražci třetí 
struny; prostředníkem na druhém pražci čtvrté struny. Trik je v malém pohybu prstu do strany, 
napříč hmatníkem. Na druhé struně se to málo používá. 

 

7.1.2. Odtrh na obsazené struně 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gh6Z3lEI074
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7.1.3. Odtrh na jiné struně (alternate string pull offs) 

Většinou jen na první struně. Zmáčkněte první strunu na druhém pražci prostředníkem levé ruky. Aniž 
byste brnkali pravou rukou na tuto strunu, odtrhněte. Zazní prázdná první struna. 

7.1.4. Cvičení 7.1 
V tabulatuře je odtrh na stejné struně znázorněn obloučkem s písmenkem P. 

Odtrh jiné struny je znázorněn v tabulatuře obloučkem bez písmenka. Prázdnou strunu odbrnknete 
ukazovákem, nebo prostředníkem levé ruky, lhostejno na které poloze hmatníku. 

 

7.1.5. Cvičení 7.2 
Motor clawhammeru se nesmí zastavit! 

 

V taktu 3. A 4. Máme barré, t.j. ukazovák přes všechny čtyři struny, jako u havajské kytary želízko. 

 

8. LEKCE 8: SKLUZ 
Zde opět vyrábíme nový tón levou rukou. Dejte prostředník na druhý pražec třetí struny, brkněte na 
ni a sklouzněte na čtvrtý pražec. Ano struna se musí mačkat celý pohyb, ale ne moc. Zpočátku to 
bolí. Je to jedna z nejvíce používaných ozdob. Chce to hladké struny. 

Pak zkuste na čtvrté struně skluz z 4. na 5. pražec. Pak na druhé struně z 2. na 3. pražec. Nejčastější 

skluz je na třetí struně 24. 

8.1.1. Cvičení 8.1 
V tabulatuře je skluz vyznačen obloučkem a písmenkem Sl (Slide) nad ním. 
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V praxi se musí skluz uskutečnit rychle, neb za ním následuje obvykle brush. 
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8.1.2. Cvičení 8.2 
Zkusíme to u písně “Bile Dem Cabbage Down”. 

 

“Bile Dem Cabbage Down”. Celá píseň (ano je primitivní) vypadá takto: 

 

9. LEKCE 9: VYTAŽENÍ (CHOKING, BEND) 

Prst levé ruky vytáhne strunu z hmatu kolmo na hmatník, dolů či nahorů. Tón se vytáhne o 1/4 až celý 
tón. Vytažení je snadné ve vyšších polohách hmatníku. Značí se šipkou s velikostí vytažení. 

 

  



Clawhammer banjo_eBook_390408_20pages.docx  15 

10. LEKCE 10: KLESAJÍCÍ PALEC (DROP THUMB) 

Palec opustí svou odpočinkovou polohu na páté struně a podle potřeby udeří na druhou strunu. 
Písmenko I= index, ukazovák; t= thumb, palec. 

 

Po každé notě je palec na páté struně. Je to taková ozdoba. Říkají tomu Double Thumbing: 
Cvič. 4.11 

 
Cvič. 4.12 

 
Cvič. 4.13 

 
Cvič. 4.14 

 

11. MEZIHRY, SÓLA (LICKS) 

Jsou to takové vsuvky do mezer, nebo když zpěvák nabírá dech. Jejich kombinací či složením lze 
sestavit jednoduché sólo. Akorát je třeba dbát na akord, který ostatní hrají. 

11.1. TÓNINA G 
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11.2. TÓNINA C 

 

11.3. RŮZNÉ 

 

12. CLAWHAMMER SONG - WILL THE CIRCLE BE UNBROKEN 

Clawhammer se výborně hodí na doprovod. Prostě hrajete clawhammer motor s akordy bez melodie 
a bez parádiček. Stejně na to musíte přejít v kapele, když někdo hraje sólo a vy musíte ztišit a jen 
doprovázet. Až dojde na sólo, přidáme melodii a parádičky (embellisments). 

Jednoduché aranžmá není nutně podřadné, pokud je zahrané dobrou technikou a časováním. Je 
určitě lepší než komplikovaná úprava, hraná nedbale.  

Je to oblíbená píseň, všichni ji hrají. Hodí se, např. když vám zemře matka. Jako my máme píseň 
Vlajka, oni mají Will the cicle. 

Nejdříve melodie (půlové noty jsou v kroužku): 

 

Teď aranžmá Joshuy Turknetta: 
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Ano mohlo by to být složitější, např. Richard Hefner. Nějak mu to nakynulo o dva takty. Hezké 
kotrmelce v 8 a 16 taktu. 
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13. DIVNÁ LADĚNÍ 
Banjistu poznáte podle toho, že pořád ladí, většinou má klipsem přidělanou digitální ladičku. Ano 
blána je dost nejistá věc a působí na ní hlavně počasí a změny. Dále uvidíte na youtube různé machry, 
jak během hry klidně povolí strunu a hned zas zpět. 

Pomáháme si kapodastrem, který jakoby nahrazuje barré prst přes všechny struny. Když dáme na 
kytaře capo na první pražec, zvedne se celá kytara o půlton. Zahrajeme pak akord Edur, ale zní Fdur, 
což mají trumpetisti rádi, budou hrát jeden křížek (Gdur) a bude jim znít Fdur. 

Kytara má ladění E, A, D, G, H, E (Emil Hodil Granát Do Atomové Elektrárny). Na kytaře nejlíp zní 
Edur. Když hrajeme s alt saxofonem (když hraje C dur, zní mu Esdur), podladíme kytaru o půltón 
níž a při hraní akordu Edur zní Es dur. OK. Trubka by chtěla, aby se hrálo v Bdur (hraje C, ale zní 
B). 

Čtyřstrunné banjo (tenor, plectrum) má ladění C, G, D, A. Nejlépe zní na 5. a 7. pražci. Je možné 
ho naladit jako spodek kytary D, G, H, E, ale zní to jako ze sudu. Na druhé straně se nemusí 
kytarista učit banjo akordy. 

Pětistrunné banjo je primitivní nástroj a je třeba kouzlit, hledat různé nálady. 

Standard, G tuning, Open G má: g, D, G, H, D. Často se dává capo na druhý pražec a zní pak A dur, 
ale musí se krátká struna g, zaháknout na 7 pražci za skobičku a doladit. 

Sawmill, Mountain Minor, G modal tuning: g, D, G, C, D. Druhá struna je ½ tónu výš oproti Standard. 

Double C tuning: g, C, G, C, D. Používá se pro hru v Cduru, či s capo v Dduru. Vyhovuje houslistům 
(fiddlers). 

Drop C, Classical tuning, C tuning, Standard C, Single C: g, C, G, H, D. 

14. JDEME MEZI LIDI (JAM SESSION) 
Hraní na banjo není o technice, ale o přátelství. Že to neumíte, a počkáte, až budete lepší = to 
nebudete nikdy! Šikovní Američané www.meandmartha.com pořádají jam sessiony pro začátečníky, 
kde se hraje všechno pomalu. Rychlost nevadí, clawhammerová melodie až časem. Dvě věci se ale 
nedají oddiskutovat = clawhammerový motor (zatím to můžete mastit shora jako na kytaře) a hlavně 
nesmíte hrát falešně (rozladěné banjo), nebo mimo tóninu. 

Buď se zeptáte, v které tónině se to bude hrát a nebo se pokusíte tu tóninu najít během jejich hry 
brnkání na tlustou strunu D. Jak na to? Hezky vás to naučí Rick Mc Keon Finding the Key. 

15. PÁR PÍSNIČEK JAKO MATURITA 
Red river valley snadné: 

 

http://www.meandmartha.com/
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Red river valley naplno: 

 
Tab 6-5: Red River Valley se všemi ozdobami 

 
Tab 6-7: Boil Them Cabbage Down 

 
  



Clawhammer banjo_eBook_390408_20pages.docx  20 

16. AKORDY 

 

*** 


