
Návod na ukulele 

 

Ukulele je drnkací nástroj pocházející z Havaje připomínající malou kytaru. Oblibu si získalo díky svému nezaměnitelnému zvuku, který je 

veselý, hravý a donutí vás si zazpívat a možná i zatančit. Je velmi malé a většinou se vyrábí v dřevěném a plastovém provedení. Doporučujeme 

si k němu pořídit i praktický obal, který ho ochrání ze všech stran. Z dalšího příslušenství by vám neměla chybět klipová ladička a náhradní 

sada strun. Je vhodný pro děti i dospělé. 

Existuje ve více variantách, které se liší velikostí :  

- Sopránové – 53cm 

- Koncertní – 58cm 

- Tenorové – 66cm 

- Barytonové -74cm DGHE 

- Ostatní 

Vyrábí se v několika barvách a designových provedeních, vyberte si takové, které se Vám bude líbit. Standardně má pouze 4 nylonové 

struny, které se ladí GCEA.  

Jak hrát akordy na ukulele 

K naučení akordů slouží akordové schéma, které znázorňuje, kde je třeba struny zmáčknout, abyste získali daný akord. Struny jdou od “g” 
(struna při držení nástroje v herní pozici nahoře), přes “c”, “e” až po strunu úplně dole - “a”. První řádek nahoře na schématu je nultý 
pražec, který je nejblíže hlavy ukulele. Další řádky jsou jednotlivé pražce. Plné tečky znázorňují místa na pražci, která se mačkají prsty. 
Otevřená tečka znamená, že strunu necháte volně hrát. 

Ve většině případů si vystačíte se základními akordy. 

Jak vyměnit struny na ukulele 

 

Výměna strun u ukulele je stejná, jako výměna strun na kytaře. Výměnu strun budete potřeboval kličku na ladicí kolík, náhradní struny 
a štípací kleště. Nejprve nasaďte kličku na ladicí kolík a strunu povolte do té doby, dokud nepůjde z  kolíku vysunout. Po jejím odmotání ji 
sundejte i z druhé strany na takzvané kobylce. 
 
Novou strunu nejdříve připevníme do kobylky. Pokud jste si koupili strunu s kovovým očkem, stačí ji pouze protáhnout otvorem. V případě, 
že máte strunu bez tohoto očka, protáhněte ji otvorem a dvakrát překřižte. Tím zabráníte možnému uvolnění. 
Druhý konec protáhneme otvorem v ladicím kolíku, se kterým alespoň třikrát otočíme. Kolíkem otáčíme od středu hlavy s kolíky směrem 
k vnější straně. Díky důkladnému otočení se nebude struna tak snadno povolovat a nestrávíte před každým hraním spoustu času laděním. 
Konce, které by mohly překážet zkrátíme štípacími kleštěmi. 
 
Jak se starat o ukulele 
 
Péče o ukulele není nijak složitá. Největším problémem je u strunných nástrojů mastnota a pot z prstů. Pravidelně struny i tělo otírejte 
suchým hadříkem, tím prodloužíte jeho životnost. Dbejte na to, abyste u táboráku seděli dál od ohně. Z hygienických důvodů svůj nástroj 
nepůjčujte ostatním muzikantům a pokud přece jen, tak se snažte o velkou čistotu. Plastové ukulele stačí pouze utřít hadříkem a nechat 
dobře vyschnout. 
 
Dávejte si při přenášení ukulele bez pouzdra také pozor na mechanické poškození. Ukulele  je křehký nástroj a mělo by se s ním zacházet 
citlivě.  
 
  
 

 

 


