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Pár slov úvodem 

Milá čtenářko, Milý čtenáři! 

Děkuji Vám za stažení tohoto e-booku. Ukulele se řadí k těm jednodušším nástrojům, 

nicméně jako všechny začátky i začátek ukulele nemusí být zrovna jednoduchý, natož když 

chybí učitel. Nekladu si za cíl plně učitele nahradit, Ale podle dotazů, které mi chodí, soudím, 

že dost lidem pomůže, když alespoň základy vysvětlím.  

V celém materiálu řeším pouze levou ruku, jak chytnou správně akordy, abyste se příliš 

nenadřeli a mohli třeba s dětmi nebo s kamarády hrát. V pravé ruce jsem zvolila úplně 

nejjednodušší doprovod, je jen na Vás, zda si ho ztížíte. 

 Nechť je vám materiál k užitku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snažila jsem se postupy popsat tak, abyste jim porozuměli bez jakékoliv předchozí 

hudební průpravy. Pokud byste něčemu nerozuměli, napište mi na 

pavlina@jaknaukulele.cz 

Ráda Vaše dotazy zodpovím!  

Pokud se Vám eBook líbí a chcete ho sdílet s ostatními, prosím, pošlete jim odkaz na 

stránky www.jaknaukulele.cz, kde si ho mohou zdarma stáhnout. Děkuji. 

Všechny uvedené postupy jsou výsledkem mé vlastní praxe. Na kolik jich využijete 

je pouze na Vás. Čtením tohoto materiálu rozumíte, že autorka nenese 

zodpovědnost za Vaše úspěchy či neúspěchy plynoucí z uvedených postupů.  

 

 

mailto:pavlina@jaknaukulele.cz
http://www.jaknaukulele.cz/
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Ladění ukulele  

V současné době se ukulele převážně ladí do tzv. C ladění. To znamená, že struny jsou 

naladěné na 4 tóny G C E A (viz obrázek níže). 

 

 

 

 

Pro začátečníky je nejjednodušší využít elektrickou klipsovou ladičkou. Až ji budete vybírat, 

vsaďte na jednoduchost, oželte zbytečné funkce, které stejně nevyužijete. Pro začátek vám 

plně postačí, když ladička půjde zapnout - vypnout a půjde na ni nastavit nástroj ukulele. 

Většinou si tyto dvě funkce vystačí s jedním tlačítkem. Při 

dlouhém zmáčknutí ladičku zapnete a vypnete, při jeho 

krátkém zmáčknutí pak měníte nástroje. Ostatní funkce 

většina hráčů stejně nepoužívá a začátečníky zbytečně 

mate, když se jim na displeji ladičky objevují další značky.  

Než začnete ladit, zkontrolujte, zda máte ladičku 

nastavenou na program ukulele nebo tzv. chromatiku 

(písmeno „u“ nebo „c“). Program chromatika je univerzální pro všechny nástroje. Osobně mu 

dávám přednost, myslím si, že lépe ladí. Vy si ale můžete s klidným svědomím nastavit „u“ 

jako ukulele.  Pozor některé ladičky mají v sobě zabudované 2 programy pro ukulele. Jedno 

pro C ladění, druhé pro D ladění.  

 

 

 

 

 

 

        g
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Na konci eBooku najdete kromě nejčastějších otázek týkající se ladění také podrobný 

návod, jak naladit ukulele, co dělat, když ladička zlobí, nebo jak reagovat, když vám 

ukazuje jinou strunu, než vy ladíte. 

 

Pokud nerozumíte 

notovému zápisu, 

nebojte se, k naladění 

ani k hraní na ukulele to 

není nezbytně nutné  

MP3  č. 1 
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ZAČÍNÁME HRÁT 

Abychom se spolu dorozuměli, sjednotíme si označení prstů levé ruky. Ty počítám od 

ukazováku k malíčku (tedy ukazovák je první, prostředník druhý, prsteník třetí a malík čtvrtý 

prst). Palec nepočítám, protože standardně se palcem levé ruky nehraje. Označení prstů 

naleznete pod akordovým schématem.  

 

 

Akord C  

Nezalekněte se, pokud někde uvidíte označení 

C dur, stále se jedná o stejný akord. Zahrajete 

ho na třetím pražci první struny. Většinou se 

hraje prostředníkem, prsteníkem nebo 

malíkem (tedy druhým, třetím nebo čtvrtým 

prstem). Já jsem zvolila třetí prst (= prsteník), 

protože si myslím, že se nejlépe střídá 

s akordem G7, který budeme zkoušet za chvíli.  

 

 

 

Kde mačkat pražce? 

Prst umístěte doprostřed políčka nebo k jeho pravému okraji (z pohledu hráče). Prst 

doprostřed pražce musíte položit také u akordů, do kterých byste jinak prsty neposkládali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovníček: 

Pražec = políčko na hmatníku 

 

 

 

MP3  č. 2 

Prst těsně za pražcem 
Prst uprostřed pražce (tj. políčka) 
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Akord a moll 

Zpěvníky nemívají navzájem sladěné 

označení mollových akordů. Ty proto 

naleznete označeny buď malými 

písmeny, nebo velkými s označením „m“ 

nebo „mi“. V našem případě tedy akord 

amoll můžete najít ve zpěvníku jako a, 

Am, Ami. 

Tento akord se hraje na čtvrté struně zmáčknutím druhého pražce. My k jeho zahrání 

využijeme druhý prst.  

Oba akordy zkoušejte střídat. K procvičování můžete využít následující cvičení nebo říkadlo 

Pekař peče housky podle toho, co Vám vyhovuje více.  

 

Cvičení na střídání akordů C Am 

Nejdříve výměnu vyzkoušejte tzv. na sucho, to znamená, že si ji zkusí pouze levá ruka. Vy se 

tak můžete plně soustředit na to, co dělají jednotlivé prsty. Pak zkuste pomalu začít hrát 

pravou rukou (bohatě postačí, když přejedete palcem přes struny). Bude to vypadat třeba 

takto (šipka dolů znázorňuje úder přes struny): 

 

 

C            Am        C           Am              C      

                           

 

 

Durové akordy píšeme velkými písmeny, mollové akordy naopak malými. Ve 

zpěvnících můžete najít označení mollových akordů velkým písmenem s označením 

mollového tónorodu. Např. akord a moll se obvykle píše „a“, ovšem ve zpěvnících 

najdete označení „Ami“ nebo „Am“.  Jde o stejný akord, jen se neustálil jeden způsob 

zápisu. 

 

MP3  č. 3 

MP3  č. 4 

Ve zpěvnících se nevypisuje opakování 

akordů, bylo by to nepřehledné. Takže se 

začne třeba C a až se má změnit, je uveden 

nový akord, v našem případě akord Am.  

Nápověda pro cvičení vlevo: Zahrajte  

2 x C, 2x Am, 2x C, 2 x Am… 
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Říkadlo „Pekař peče housky“ se standardně harmonizuje jinak (tj. patří k němu jiné 

akordy). To bychom si ale na něm výměnu neprocvičili, takže jsem jeho akordové znění 

trochu upravila.  

 

 

 

 

 

 

 

Pekař peče housky 

 

 

Pokud Vás notový zápis děsí, připadá Vám příliš složitý, nevadí. Zkuste 

cvičení zahrát se zápisem níže.  

 

 

Pokud neznáte noty, tak se, prosím, neděste. Dívejte se na slova říkadla a 

písniček a sledujte druhý řádek (je u něho zelená šipka), v něm jsou znázorněné 

takové podivné noty = značky, které nám říkají, že nyní máte přejet palcem pravé 

ruky přes struny.  

Pro kontrolu či ilustraci si můžete poslechnout MP3 nahrávku. 

 

 

MP3  č. 5 
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Tento způsob zápisu najdete vždy za tím notovým  

C             Am      C                           Am      C     

Pe- kař  pe- če hous - ky, u –ždi-bu-je  kous-ky,  

                                             

C           Am          C                             Am    C 

Pe- kař- ka  mu  po- má- há, u-ždi-bu-jí   o-ba -dva. 

                                                

 

 

 

Akord F 

Akord F získáme z akordu Am přidáním 

prvního prstu na první pražec na druhé 

struně.  

 

 

 

Střídání akordů C F 

K procvičení těchto akordů použijeme obdobu předchozího cvičení.  

 

 
 

C             F            C            F                  C      

                           

 Je lepší, když oba prsty přidáváte a pouštíte najednou. Při postupném přidávání 

jednotlivých prstů hrozí, že budete při výměně příliš pomalí. 

 

 

MP3  č. 6 

MP3  č. 7 
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PRVNÍ PÍSNIČKA 

Možných doprovodů pro uvedené písně je samozřejmě několik, já jsem vybrala takové, které 

se hodí pro naši pokročilost. Jednotlivé doprovody si většinou hráči sami tvoří, ve zpěvnících 

bývá uvedena melodie a akordy, tak jak to naleznete na prvním řádku (označený modrou 

šipkou). Druhý řádek (označený zelenou šipkou) je doprovod, který budeme spolu zkoušet. 

Zvolila jsem nejjednodušší variantu záměrně, abyste se mohli soustředit na levou ruku.  Pro 

vaši lepší představu je každá píseň nahraná v MP3 formátu.  

 

Když jsem já sloužil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP3  č. 8 
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F                                   C 

Když jsem já sloužil to první léto,  

                                     

                                F       C        F 

Vysloužil jsem si kuřátko za to.  

                               

                                   C            

A to kuře krákoře, běhá po dvoře. 

                                      

                                    F          C          F 

Má panenka pláče doma v komoře. 

                                       

 

TROCHA TEORIE - Držení ukulele 

Možná trochu tápete, jak držet ukulele, aby vám neklouzalo. Možná máte nepříjemný pocit, 

že vám ukulele spadne.  

Pokud se podíváte na youtube, jak hráči drží ukulele, asi Vás brzy napadne, že každý hráč 

drží ukulele jinak a vyhovuje jim to, tak proč to vlastně řešit? Ano, v zásadě máte pravdu. 

V praxi žádné vyloženě ustálené držení neexistuje. I když převládá držení na obrázku níže.  

 

 

 

 

  

Ukulele leží na hrudi, všimněte si, že spíše na 

jeho pravé polovině. Pravá ruka ho objímá a 

přidržuje svým předloktím. 

Jde o tradiční držení ukulele umožňující chůzi. 

V polohách ale není pro všechny úplně 

pohodlné, pokud nevyužijí nějakou verzi 

popruhu.  
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Pokud Vám toto držení zcela nevyhovuje. Pak můžete využít některý z poprůhů na ukulele 

nebo si ukulele prostě opřete o nohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ať už si vyberete, kteroukoliv možnost, prosím, nezapomínejte na několik dobrých zásad. 

Najdete je  v rámečku níže. 

  
Vždy si ohlídejte, zda máte rovná záda (nebo se alespoň nezakulacujete více 

než obvykle) a máte ramena ve stejné rovině. Další dobré pravidlo je, aby 

hlavice ukulele (tam kde jsou ladící kolíčky) byla výš než tělo ukulele. Krk by 

tedy měl vést trochu vzhůru.  
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AKORDY ......................................................................................................................... 14 

 

 

LADĚNÍ 

Podrobný postup ladění 

Zahraje jednu strunu a ladička vám ukáže tón, který ona rozpozná, pokud používáte funkci 

„u“ jako ukulele tak i strunu. Pokud je tón správně, ručička by se měla na displeji 

pohybovat v jeho středu. Její vychýlení na jednu nebo druhou stranu značí, že struna 

potřebuje doladit. Správným kolíčkem, tedy trochu pootočíte a postup zopakujete, 

zahrajete strunu a kontrolujete ručičku na displeji. A tak dokola, dokud není ručička ve 

středu (u některých ladiček se displej rozsvítí zeleně). A vy budete moc přejít k další struně. 

Je jedno, od které struny začnete, jen žádnou nevynechejte.  

Takto to vypadá hodně jednoduše, že? Tak se pojďme podívat, jaká úskalí vás mohou při 

ladění potkat. První z nich je, že nechtěně otočíte jiným ladícím kolíčkem. To se bohužel 

stává nejen začátečníkům. Pokud si nejste jisti, jakým kolíčkem otočit, klidně si prstem 

ukažte, kterou strunu ladíte a jeďte po struně až k ladící mechanice. 

Začátečníci často přemýšlejí, na jakou stranu mají kolíčkem zatočit. Prostě to zkuste na 

jednu stranu a dívejte se, co vaše akce provede s ručičkou na displeji. Pokud při jejím 

opětovném zahrání se přikloní do středu, jste na správné cestě, pokud se více odchýlí, tak 

máte točit přesně opačně.   
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Ladička mi ukazuje jinou strunu, než kterou ladím. Co s tím? 

Vše vysvětlím na následujícím příkladu. Budu ladit první strunu a, ale ladička mi ukazuje tón 

g (tedy čtvrtou strunu). Co se stalo? Struna je podladěna tolik, že jí ladička identifikovala 

jako jinou strunu. Pro tyto případy, je dobré si 

vzpomenout na hodiny hudební výchovy ze 

základní školy, konkrétně na základní tónovou 

řadu (viz černý rámeček). 

Základní tónová řada nám ukazuje, jak jdou tóny 

po sobě. Všimněte si, že tóny „g“ „a“ jsou vedle 

sebe? Tón g je nižší. Pokud tedy ladička v našem 

případě ukazuje tón g, my potřebujeme tón a, 

musíme ladícím kolíčkem utáhnout strunu.  

 

Do ladičky jsem dal novou baterku, přesto mi „zlobí“ 

V zimě často ladička stávkuje, pokud jdete ze zimy do tepla. Baterka je studená a odmítá se 

„nastartovat“. Stačí ji nechat zahřát a vše je v pořádku. Případně můžete baterku vyjmout a 

prohřát ji mezi prsty. Po vložení by vše mělo být v pořádku.  

Někdy i elektronická ladička má své dny a tak si musíme poradit sami.  Na následujících 

diagramech najdete způsob, jak si můžete ladění zkontrolovat podle sluchu.  

Nápověda pro čtení diagramu (schématu): 

- Vertikální čáry znamenají struny 

- Horizontální představují pražce 

- Bílá tečka představuje prázdnou strunu = pravá ruka je hraje, levá se však o ně 

nezajímá  

- Černá tečka označuje umístění prstů  

- Křížky říkají, tuhle strunu nehrajte.  

 

 

 

 

 

V každém diagramu by měla bílá a černá tečka znít stejně. 



PaPaPavlína Vargová  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 

www.jaknaukulele.cz pavlina@jaknaukulele.cz 

 

                                                                                P a v l í n  a    V a r g o v á 

 

Určitě zvládnete všechny čtyři diagramy přečíst sami, pro případné pochybnosti zde uvedu 

ještě slovní nápovědu: V prvním případě má znít čtvrtá struna stejně jako třetí pražec 

(=políčko) na druhé struně. Ve druhém případě se má shodovat první struna s druhým 

pražcem na čtvrté struně. Třetí obrázek znázorňuje, že druhá struna má být stejně vysoko 

jako tón na čtvrtém pražci na třetí struně. Poslední schéma znázorňuje shodu mezi první 

strunou a pátým pražcem na druhé struně. 

 

Jak se liší ukulele laděné do C a do D? 

Věřte, že samotná konstrukce nástroje nehraje roli. Jakýkoliv nástroj můžete přeladit do 

jednoho či druhého ladění. Ladění do D je o celý tón vyšší, můžete s ním dosáhnout trochu 

jasnějšího tónu. Z praktického hlediska se k němu uchylují hráči z touhy si zjednodušit 

hmaty akordů v případě, že hodně hrají s kytaristy. Tónina D dur je mezi kytaristy oblíbená. 

Zatímco C dur zas až tak ne, vychází v ní těžší hmaty akordů.  

 

Mohou spolu hrát ukulele laděné do C a do D?  

Ano, mohou, jen oba musí hrát správné akordy. Tedy oba v jednu chvíli musí hrát stejný 

akord, což znamená, že budou držet jiný hmat. Pozor, akordy budou sice ladit, ale nebudou 

znít úplně stejně.  Jinak laděné ukulele znamená, že na hmatníku jsou tóny trochu jinak 

uspořádány, takže akordy budete hrát stejné, ale tóny akordu budou zpřeházeny. Takže 

stejný akord zahraný na ukulele v C ladění zní trochu jinak než na ukulele laděné do D. 

Kombinací zvuku obou ukulelí získáte barvitější zvuk. 

Zvukově tato varianta může být barvitější a pro posluchače zajímavější. Zase jde především 

o vkus a preferenci barvitosti zvuku. 

Ukulele se mi stále rozlaďuje. Co s tím? 

Máte asi nové ukulele nebo nové struny. Nástroje se obvykle skladují s povolenými 

strunami, které proto nejsou zvyklé na správnou výšku a mají tendenci se zpět vracet. 

Nezbývá než mít trpělivost a ladit tak často, jak jen to jde. Někdy pomůže, struny trochu 
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„vytáhnout“. Po naladění pravá ruka u ozvučného otvoru chytne strunu a lehce zapéruje. Po 

té struna sjede dolů a je nutné ji znovu naladit.  

Stejně postupujte i v případě, že jste vyměnili struny. Ty se prodávají zamotané v klubíčku, 

když je natáhnete na ukulele, chtějí se opět vrátit zpět. Zase pouze trpělivost a trpělivost – 

ladit a ladit.  

Pokud nic nezabírá, případně ukulele máte již nějakou dobu, struny jste neměnili, pak zbývá 

jen kontrola mechaniky. Někdy stačí u mechaniky dotáhnout šroubek a je vše v pořádku. 

Pokud si na to netroufáte, klidně tuto práci nechte odborníkovi, aby vám mechaniku seřídil.  

 

KTERÁ STRUNA JE PRVNÍ? 

Když si chytnete ukulele tak, abyste na něj 

mohli hrát – tedy zadní deska je na Vaší 

hrudi. První struna je ta, která je nejblíže 

k podlaze. Zároveň by to měla být ta 

nejvyšší.  

 

AKORDY 

Až budete hledat akordy na ukulele, musím Vás upozornit, abyste se nezalekli dvou věcí. 

Jednak každý akord se dá hrát různými hmaty. Přesto bude znít stejný akord. Proto se 

nelekněte, když naleznete jiný hmat pro akord, který již umíte. Berte to jako příležitost si 

rozšířit obzory. Druhou věc, kterou bych ráda zdůraznila, je to, že i jeden konkrétní hmat se 

může hrát různě, můžete použít jiné prsty. Např. akord C se sice nejčastěji hraje třetím 

prstem, ale můžete ho hrát čtvrtým i druhým prstem.  
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Místo závěru 

Děkuji, že jste dočetli až sem. Přeji vám, ať Vás hra na ukulele baví. Vždy mějte na 

paměti, že má být především o radosti.  

 

O autorce 

Hru na kytaru a ukulele učím 16 let. Mezi mé studenty patří jak malé děti tak dospělí 

včetně seniorů (věk mých studentů se pohybuje mezi 

5 a 75 lety).  Posledních 5 let se věnuji organizováním 

kurzů pro dospělé, především hry na kytaru a ukulele, 

které sama vedu.  

K ukulele jsem se dostala náhodou. Jednoho dne mi 

ho kolega ukázal, zkusila jsem ho a byla jsem mile 

překvapena, že hned hraji. I když jsem tehdy hrála 

úplně jiné akordy, než jsem si myslela, nástroj mě 

zaujal a už jsem ho neodložila. Problém potom nastal 

s dalším rozvojem. Materiály nebyly téměř žádné, učitelů méně než šafránu. A tak 

jsem si všechny materiály nechávala vozit ze zahraničí.  Ke kurzům kytary jsem 

postupně přidala kurzy hry na ukulele, zájemců přibývalo a otevírala jsem další kurzy, 

přibývaly individuální lekce.  V jejich průběhu jsem si ověřovala metodiku. Dnes již 

kurzy běží ve standardizované podobě.  

V roce 2013 jsem se jako lektorka1 zúčastnila 1. Czech Ukulele festivalu v Úněticích u 

Prahy. Nyní se věnuji lektorské činnosti. Jsem ráda, že kurzisty nadšení a chuť 

neopouští. Naopak, někteří absolventi zůstávají v tzv. Hudebním ansámblu, spolu 

hrajeme hudbu různých žánrů.  Je krásné vidět jejich pokroky a neutichající nadšení. 

Některé jejich výsledky si můžete poslechnout zde. 

 

                                                           
1
 Tehdy ještě pod jménem Pavlína Beyblová. Vdávala jsem se sice měsíc před festivalem, ale všechny materiály 

již zůstaly s mým dívčím jménem. Vedla jsem workshopy pro začátečníky. 


