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Tro¿ku jsem se obával, æe v kraválu mezi stánky
nebudu schopen napsat víc neæ dojmy z toho,
jak nástroj sedí do ruky. Pravda ale, jak jsem
zjistil na místê, byla na¿têstí tro¿ku jiná. Místo
bêæného stánku p‡istavil totiæ Basslab do kyta-
rové haly zvukotêsnÿ autobus, do kterého jsem
se mohl v klidu sám zav‡ít a od‡íznout kravál ky-
tarové haly. Sám pouze s vybranÿmi modely,
zesilovaçem Glockenklang a úæasnou bednou
SWR 8 x 8Ü. Jediné, co mê ru¿ilo, byly nosy
náv¿têvníkû vÿstavy, nalepené na skle autobu-
su, jak se chtêli také dostat dovnit‡ a zahrát si...
Smûla :).

KonstrukceJe pravda, æe na první pohled vypadá STD V,
pêtistrunnÿ bezhlavÿ model, ponêkud stra¿idel-
nê. Nebo alespoñ extravagantnê. Se zvykáním
na tento tvar budete v¿ak mít mnohem men¿í
problémy neæ va¿i kolegové v kapele. Pakliæe
se vám z nêjakého dûvodu nelíbí, nemusíte se
na nêj (na rozdíl od nich) dívat, vy basu totiæ bu-
dete pouze dræet a hrát na ni. A k tomu je uzpû-
sobena naprosto perfektnê. Ten dlouhÿ roh to-
tiæ není bezúçelnÿ. Jednak proto, æe Basslab
vytvá‡í charakteristiku zvuku pomocí kaædého
krychlového milimetru hmoty a poçítá i s tím, æe
kaædÿ tvar hraje trochu jinak. Druhÿ dûvod je
çistê fyzickÿ. Kdyæ si basu za roh povêsíte na
krk, automaticky se posadí do úhlu 45̊  a tam
pevnê dræí. Máte tedy naprosto volné ruce, kte-
ré se nemusí starat o to, jak nástroj lítá kolem a
p‡idræovat ho. Ohromnou vÿhodou je také hmot-
nost nástroje, která se u pêtistrunné STD pohy-
buje mezi 2700 a 3000 g (podle toho,
jaké zvolíte snímaçe a mecha-
niky) − to díky smêsi umêlÿch
materiálû, z níæ je nástroj
vyroben. Tu lze namíchat po-
dle (zvukovÿch) tuæeb zá-
kazníka.

 Stejnê tak pravá ruka má dosta-
tek pohodlí. Pouæité kobylce a dola-
âovacím mechanikám ABM vdêçí
STD V za velice ¿irokÿ rozchod mezi

strunami. Na nástroj se tedy vÿbornê hraje prs-
ty (a to i kvûli tomu, æe vædycky najdete místo,
kde si op‡ete palec p‡i hraní na spodním H).

 Hmatník STD V je rovnÿ jako deska stolu, na
coæ si hráç zvyklÿ z klasickÿch bas musí chvilku
zvykat (podle vÿrobce ale prÿ není problém vy-
robit kus s charakteristikami podle p‡ání zákaz-
níka). Ale ne p‡íli¿ dlouhou. Po pár minutách si
rozdílu ani nev¿imnete. P‡es poçáteçní nedû-
vêru jsem zjistil, æe takovÿ tvar (v kombinaci
s velice nízkÿm dohmatem, kterÿ tahle basa
má) je mnohem pohodlnêj¿í pro tapping.

 Kromê zmínênÿch vlastností je STD V velice
dobrÿ slapper. Tomu, kromê rozteçí strun, po-
máhá také na¿ikmo posazenÿ poslední praæec,
kterÿ slouæí jako podloæí bu¿ícímu palci, ale zá-
roveñ neubírá prostor pro trhající prsty. STD V
je opravdu univerzální basa, na kterou mûæete
hrát cokoliv od reggae po slap typu ßko¿tê ve
vêtrákuÜ (a podle designu i na jakékoli planetê).
A pokud vám nêkdo ‡íkal, æe si nezvyknete na

ßbezhlavouÜ basu, nevê‡te tomu. Za hlavu ji
p‡ece nedræíte.

Elektronika a zvukPohodlí je jedna vêc, ale posluchaçe bude zají-
mat jen zvuk basy (tedy to je na¿e zboæné p‡ání

− zvuk basy je hned za tím, jak vypadáte, co má-
te na sobê, které çásti têla p‡i koncertê odhalí-
te a jestli flu¿ete do publika). Vêzte, æe zvuk
STD V je nep‡eslechnutelnÿ. Heiko
tvrdí, æe se nesnaæí plastem
nahradit d‡evo, ale jít dál, za

jeho moænosti. Netroufám si tvrdit, zda se to
skuteçnê poda‡ilo, ale jisté je, æe nástroj má
vlastnosti, které byste u d‡evêného jen têæko
hledali. Perfektnê vede zvuk, má zároveñ neu-
vê‡itelnê dlouhÿ sustain jako nástroje s prûbêæ-
nÿm krkem (aby ne, kdyæ je z jednoho kusu), ale
stejnê dob‡e reaguje na rychlé pasáæe, slap
a tapping. Je velmi citlivÿ, takæe ho jednodu¿e
rozezníte pouze levou rukou, a navíc má aæ do-
konale (matematicky) p‡esnê vyrovnanou dy-
namiku po celém krku.

 Basu navíc krásnê rozezvuçí dva aktivní
humbuckery Rough Crystal Soapbars. Její
elektronika zahrnuje t‡ípásmovÿ ekvalizér (ba-
sy, vÿ¿ky a st‡edy s parametrem), jehoæ pomocí
mûæete z basy dostat snad jakÿkoliv zvuk. Je
vÿborné, æe st‡edovÿ potenciometr má aretaci
ve st‡edové poloze (0 dB), takæe v prûbêhu hra-
ní si pro prsty mûæete lehce p‡idat st‡edy a p‡i
slapu se zase vrátit na nulu. I kdyæ moæná nebu-
dete cítit pot‡ebu, protoæe nástroj je stejnê prû-
raznÿ a stejnê hlasitÿ p‡i prstech i p‡i slapu. Ne-
mêl jsem ale moænost zkusit STD s kapelou,
takæe je moæné, æe v takovém p‡ípadê tuto vlast-
nost oceníte. Podobnê jako funkci ßmuteÜ na
hlasitostním potenciometru (staçí vytáhnout).

 STD V nádhernê reaguje na styl. Dokáæe
mñoukat jako bezpraæec, ale také si krásnê
za¿têkat. S pomocí ekvalizéru mûæete bez vÿ-
mêny nástroje vytvo‡it takové mnoæství zvukû,
jako byste mêli na pódiu deset bas.

Uæ po loñském Frankfurtu jsme slibovali, æe pro vás
otestujeme nêkterou z baskytar nêmecké firmy Basslab,
která se specializuje na vÿrobu nástrojû z umêlÿch
materiálû. A skuteçnê jsme od toho nebyli tak daleko.
Zabránili nám v tom jen celní p‡edpisy, díky nimæ po
nás stát p‡i p‡ebírání basy poæadoval nehorázné
sumy, nebo registraci nástroje na nêkolika místech
– no, doufám, æe vstupem do EU se tahle hraniçní
buzerace radikálnê omezí. Tak jsme se nakonec s Heiko
Höppfingerem, vÿrobcem têchto nástrojû, rozhodli, æe
udêláme krátkÿ (seznamovací) test aæ letos na Musikmesse.
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A dal¿íP‡i¿la ale i chvíle, kdy jsem se s nástrojem mu-
sel rozlouçit. (Musím ‡íct, æe zvykat si na nêj je
daleko rychlej¿í neæ odvykat.) Ale z autobusu
jsem se hned tak vyhodit nenechal. Padl mi do
oka je¿tê jeden nástroj − bílÿ Soul. Na první po-
hled Fender Jazz − jenæe p‡irozenê z polykarbo-
nátû. Od originálu ho vizuálnê odli¿oval jen pic-
kguard, kterÿ byl na nástroji jen vylisován. A
hraje jako fendery? P‡i prvních dotycích jsem
mêl pocit, æe se zvuk velice blíæí. Jenæe to byly
korekce basy jen napûl (!). Pro zvuk tohoto mo-

delu se jen têæko hledá správnÿ çeskÿ ekviva-
lent. Musím si, aç nerad, vystaçit s anglickÿm

ßpunchyÜ nebo spí¿ jazzbassovitêj¿í (?).
 Mezi nástroji firmy Basslab by si vybrali i

p‡íznivci ßstaré ¿kolyÜ. A æe byste si nezvykli na
ten materiál? Taky jsem sly¿el hodnê o tom, æe
analog nikdy nemûæe nahradit digitál a æe CD
nikdy nevytlaçí kazety a vinyly. No, nikdy ne‡í-
kej ßnikdyÜ!

Jakub Tureçek
jaku b. tu recek@m u zi ku s. cz

STD V je pêtistrunná baskytara ze slitin poly-
karbonátû. Její cena je 2500 eur (p‡i p‡ímém
prodeji ve firmê 2250 eur).

maximální pohodlí p‡i hraní  
vÿteçnÿ zvuk ve v¿ech stylech, má neuvê‡itel-
nou ¿kálu barev  
perfektnê sedí na têle  
hmotnost  

draæ¿í double-ball end struny  
cena  


