
Návod na zobcovou flétnu 
 

Sopraninová, sopránová, altová, tenorová 

 

Zobcové flétny patří mezi nejstarší dechové nástroje lidské civilizace. Jedná se o nástroje, na které je poměrně 

jednoduché se naučit hrát, proto jsou vhodné pro děti a dospělé začátečníky. Nejběžnějším hudebním nástrojem, 

se kterým se začíná je zobcová flétna.  

                                                            Vybíráme flétnu 

Pokud jste začátečníky nebo pořizujete flétnu pro někoho, kdo se na ni bude učit hrát, bude vhodnější volbou 

levnější plastové flétny pro děti, která nevyžaduje tak složitou údržbu jako flétny dřevěné. Plastové flétny se také 

skvěle hodí pro menší děti, u kterých je možné, že u hraní nevydrží. 

1. Kupujte flétnu rozkládací na tři díly. Jednak lépe hraje a za druhé se lépe čistí. 

2. Kupujte flétnu plastovou. Pro děti a začátečníky je ideální a její údržba je oproti dřevěné snadnější. Na druhou stranu 

dřevěné flétna má příjemnější a kvalitnější zvuk. 

Poté co se naučíte základy, můžete si pořídit kvalitnější dřevěnou flétnu. Ty mají příjemnější zvuk, ale není tak 

jednoduché se o ně starat 

                                                   Jak správně sestavit a držet flétnu? 

Sestavení flétny 

Po zakoupení flétny je důležité naučit se ji správně sestavit. Školní flétny a některé typy plastových fléten mají 

pouze jednu část, ale ostatní typy fléten mají většinou tři oddělitelné části: 

• Horní část s náustkem 

• Střední část s otvory 

• Spodní část ve tvaru zvonu s dalším otvorem 

Všechny části flétny k sobě jemně přišroubujeme. Spodní část flétny by měla být natočená tak, aby její dírka byla 

jemně natočená doprava, pokud jste pravák. V opačném případě ji natočte jemně doleva. 

                                                                        Držení flétny 

Dalším důležitým krokem je správné držení flétny. Flétnu vezměte do rukou a přiložte si ji k ústům. Jemně ji 

držte mezi rty a přidržujte si ji prsty. Zadní strana (s jedním otvorem) míří k tělu, přední strana s více otvory míří 

dopředu. Flétny se nedotýkejte zuby ani do ní nekousejte. Poslední pravidlo je logické, a to že zadní strana s 

jednou dírou směřuje k tělu a přední strana s více dírami směřuje nahoru (dopředu). 

 

Zdroj: Kvapil Jan, Kvapilová Eva - Flautoškola 1 Učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu 

 

                                                                       Základy hraní 

Správné foukání 

Jednou z nejtěžších, ale zároveň nejdůležitějších technik, je správné foukání. Do flétny foukejte jemně a stále 

stejnou silou. Pokud budete foukat příliš silně, flétna bude mít ostrý a nepříjemný zvuk. Základem je foukat do 

náustku, a to velmi jemně. Stejně jemně jako když foukáte do bublifuku a chcete mít krásné bubliny. Foukejte stále 

stejnou silou, jedině tak budete hrát všechny tóny stejně silně. Do flétny foukejte vzduch z bránice a udržujte 

stejnou sílu dechu, aby byly tóny stejně silné.  
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Že do flétny foukáte příliš silně poznáte podle toho, že se z ní budou linout nepříjemné a ostré zvuky. V takovém 

případě je potřeba dech zmírnit a foukat méně silně a intenzivně. 

Technika jazyku 

Druhým nejdůležitějším krokem je správná technika jazyku. Při hraní na flétnu se noty začínají a ukončují jazykem. 

Jazyk si položte na horní patro a zuby a pokuste se říci "důůdůůdůů". Zvuk by měl vždy začínat a končit u horního 

patra, díky tomu se naučíte hrát krásné tóny s jasným začátkem i koncem. Při trénování správné polohy jazyka a 

během celé hry na zobcovou flétnu si dejte pozor, abyste do flétny nezpívali, ale vydávali tóny pouze pomocí svého 

dechu.                                       

                                                                              Vaše první nota 

První nota, kterou se učí většina nováčků, je nota H. 

1. Flétnu vezměte do rukou a přiložte ji k ústům 

2. Otvor v zadní části flétny zakryjte levým palcem a nejvyšší přední otvor zakryjte levým ukazováčkem. 

3. Pravým palcem si přidržujte flétnu. 

4. Následně jemně foukněte do náhubku. Nezapomeňte si tón kontrolovat jazykem. 

5. Pokud se vám tón nepovede, zní příliš škřípavě nebo silně, překontrolujte si, zda máte oba otvory dobře zakryté. Také 

se zaměřte na sílu dechu. 

6. Trénujte hraní, dokud nebudete úplně spokojeni.  
 

Dále dle zakoupení různých škol  : např. Kvapilovi-Flautoškola nebo Ladislav Daniel,atd…na trhu je spousta kvalitních škol. 

 

Čištění flétny dřevěné :  

Dřevěné zobcové flétny patří mezi nejchoulostivější hudební nástroje co do možnosti poškození při zahrávání i při běžném 

provozu. Novou dřevěnou flétnu musíte před prvním použitím ošetřit pomocí vytěráku zevnitř olejem a je nutné ji 

postupně rozehrát. Jak novou dřevenou flétnu připravit ke hře a jak o ni pečovat? 

Promazání dřevěné zobcové flétny olejem 

Na vytěrák nanesete dostatek oleje, který v bohaté vrstvě otřete o vnitřní stěny středního (případně i spodního) dílu nástroje a 

necháte jej vpít stěnami vrtání. Tento proces je nejlépe po pár hodinách opakovat do chvíle, kdy je dřevo nasáklé a přestává 

olej absorbovat. Vrchní díl (hlavici) není potřeba důkladněji mazat, pokud ji ale také naolejujete, dejte pozor, abyste se 

nedotkli lábia (podélný otvor, kde vzniká chvění a tón), kde by mohlo snadno dojít k poškození tvaru a hrany štěrbiny. 

Pak setřete vytěrákem přebytečný nevpitý olej a můžete začít dřevěnou flétnu pomalu zahrávat. Používejte syntetické 

oleje, které na rozdíl od kombinovaných rostlinných nežluknou a nezapáchají. 

Čištění flétny plastové :  

Plastová flétna je bezproblémová, stačí pouze po hraní flétnu rozdělat na díly a vytěrákem vytřít uvnitř. 

 

POZOR : Z hygienických důvodů na Vaši flétnu nenechávejte hrát další muzikanty!  

 

 

 

 


