
Umělecká výroba heligonek

Jmenujeme se Adam Dufek a Stanislav Samuel Raška a věnujeme se umělecké výrobě heligonek.
Naše  heligonky  jsou  kombinací  tradiční  výroby  a  vlastního  mnohaletého  výzkumu.  Velkou  péči
věnujeme především výběru dřeva a jeho ideálnímu použit. Dřevo si dokonce sami kácíme v lesích,
abychom měli pod kontrolou celý proces od stromu až po hotový nástroj. V našem skladu už teď
schne dřevo, které použijeme na heligonkách až za několik let.

Intenzivně se také zabýváme zvukem heligonky a proto nově nabízíme „Opravdu ruční hlasy“, což
jsou hlasy  s naší  ruční  úpravou po vzoru starých mistrovských nástrojů.  Abychom zaručili  kvalitu
heligonky, tak si mechaniky vyrábíme také sami. Díky tomu naše heligonky neobsahují žádné plasty,
ale pouze ušlechtlé materiály jako jsou kov, kůže nebo dřevo.

Potkali jsme se během studia na konzervatoři, kde jsme oba studovali hru na akordeon. Po dokončení
studia Adam založil  opravnu harmonik v Praze a Samuel se věnoval  koncertování a komponování
skladeb pro akordeon. Přátelství a náš společný zájem o heligonky, jak ze stránky technické, tak ze
stránky  zvukové,  logicky  vyústl  v  založení  vlastní  výroby.  Samuel  hraje  na  heligonku  od  raného
dětství a každý nástroj po dokončení intenzivně testuje. Heligonka neopust dílnu, dokud s  ní nejsme
opravdu spokojeni.

Skutečně dobrý nástroj dokáže vyrobit jedině člověk, který je schopen na něj zahrát a sám posoudit
jeho kvality. Proto věříme, že naše heligonky udělají radost i Vám.



Dvouřadová TRADIČNÍ

 Tradiční provedení inspirované nástroji z období První republiky
 Heligonka je vyrobena z masivu, možnost vybrat různá dřeva (jasan, olše, ořech, atd...)
 Intarzie mosazí, perlet a tombakem nebo dřevo do dřeva
 Nástroje vhodné na hraní nebo do sbírky jako investce

Dvouřadová DŘEVĚNKA

 V případě tohoto modelu klademe velký důraz na výběr zajímavých dřevin jako jsou například
rýglovaný jasan nebo rezonanční smrk ze Šumavy

 Možnost vybrat dřevo přesně dle přání zákazníka
 Decentní zdobení, aby vynikla kresba dřeva
 Doporučujeme dřevěnou příklopku pro lepší zvuk nástroje

 



Dvouřadová SPECIAL

 Heligonka speciálních parametrů přesně dle přání zákazníka, například:
 9 basových knofíků, basový tón navíc dle vlastní volby
 23 knofíků v pravé ruce, možno přidat další dva půltóny nebo dva vysoké tóny
 Kompaktní rozměry 30x19 cm

Trojřadová heligonka

 Trojhlas v pravé ruce, 14 basových knofíků
 8 plnohodnotných heligonových basů (žádné půlené)
 6hlasé akordy v levé ruce (tzv. přiznávky)
 Kompaktní rozměry 31x21x cm (o 1 cm větší, než naše dvouřadová heligonka)



Čím jsou naše heligonky unikátní?

 Tělo nástroje je vyrobeno z masivu, nikoli z překližky, např. javor, olše, ořech nebo jasan
 Dřevo si sami kácíme v lesích, abychom měli pod kontrolou celý proces zpracování a schnut.

Díky tomu vyrábíme heligonky z kvalitního dřeva, které už nebude dále pracovat
 Nápis a motvy jsou intarzovány mosazí, perlet a tombakem přímo do dřeva, možnost 

intarzovat také dřevo do dřeva, např. světlé do tmavého nebo obráceně
 Nabízíme „Opravdu ruční hlasy“, což jsou hlasy s naší ruční úpravou po vzoru starých 

mistrovských nástrojů. Heligonka hraje ve větším dynamickém rozsahu a má jinou barvu tónu
 Možnost vybrat duralové nebo mosazné hlasy (2hlas, 3hlas nebo 4hlas) a ladění na přání 

hráče
 Mechaniku pravé i levé ruky vyrábíme ručně z ušlechtlých materiálů jako jsou kov, kůže 

a dřevo, naše heligonky neobsahují žádné plasty
 Basové knofíky z masivu (tmavé a světlé), knofíky pravé ruky mohou být také dřevěné
 Možnost dřevěné příklopky
 Kompaktní rozměry dvouřadových heligonek 30×19 cm

Kde nás najdete?

Praha

Adam Dufek
+420 606 174 697

Českobrodská 29E
Praha 9 – Hrdlořezy

190 00

Otevírací doba dle telefonické domluvy

Morava

Stanislav Samuel Raška
+420 775 623 003

Horní 121
Frenštát pod Radhoštěm

744 01

Otevírací doba dle telefonické domluvy

info@dufek-raska.cz
www.dufek-raska.cz

Najdete nás také na Facebooku, YouTube nebo Instagramu 


