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KAPITOLA 1 
VÝROBNÝ PROCES FUJARY 

 
1.1 OPIS 
 
Fujara je najsvojráznejšou slovenskou ľudovou, cylindrickou, hranovou, trojdierkovou 
píšťalou s dômyselným pomocným zariadením prívodu vzduchu a uplatňovania hmatovej 
techniky. Dĺžka fujary je zvyčajne od 165 do 190 cm. Je ručne vyrobená s dreva 
pochádzajúceho z listnatých stromov rastúcich vo vyšších polohách. Priemer píšťalovej 
trubice je 3-5 cm. V píšťalovej trubici sú tónotvorné zariadenie a tri dierky. Tónotvorné 
zariadenie pozostáva z hrany, vzduchovej štrbiny, klátika. Tieto tri časti nám vo veľkej miere 
ovplyvňujú charakter nástroja. Dierky určujúce výšku tónu sú navŕtané potrebným vrtákom 
podľa daného vzorca. Vzduchovod pomáha hráčovi privádzať vzduch do fujary. Vo 
vzduchovode je príustný cecúľ a spájací cecúľ, ktorý nám spája vzduchovod s píšťalovou 
trubicou (50 - 70 cm). Obidve časti sú k sebe pritiahnuté koženým pásom  
Je to nástroj slovenských pastierov, ktorý nenájdeme nikde inde okrem Slovenska. Je 
typickým slovenským ľudovým nástrojom, ktoréto kolíska je na strednom Slovensku v 
regióne zvanom Podpoľanie. Fujara pretrvala storočia v jednoduchej podobe akú mala na 
počiatku. Unikátne spája prirodzenú, ľahko sa učiacu techniku hrania a úžasný zvuk. Každá 
fujara je jedinečným ľudovým nástrojom, originálom. Objavila s v 10. storočí, ale najstaršie 
fujary zachované podnes sú z druhej polovice 19. storočia. 
 
1.2 MATERIÁL 
 
Slovenský tradičný, ľudový, hudobný nástroj – detvianska fujara vyrábame zväčša z dreva 
bazy čiernej (Sambucus Nigra), ale tiež z javora (Acer), jaseňa (Fraxinus Excelsior), agáta 
(Robinia pseudoacacia), ale robia sa aj zo šípa, orecha atď. Drevo potrebné k výrobe musí 
byť tvrdé, husté a suché. Nesmie byť blízko potokov, močiarov. Musí mať ťažké podmienky 
na rast, jedine tak sa docieli jeho čo najvyššia hustota a tvrdosť. 
 

   
Báza – Sambucus nigra    Drevo javora – Acer  
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Agát – Robinia pseudoacacia  Drevo agáta 
 
 
Materiál zbierame v období chladných mesiacov od novembra do januára. 
Drevo nesmie mať chyby napr. hrče, trhliny, vyosenie stržňa a samozrejme huby a hmyz. Na 
výrobu klátika vo fujare potrebujeme liesku, na ktorú takisto kladieme rovnaký dôraz čo sa 
týka kvality ako je to u vyššie spomenutých drevín  
 
1.3 HRA 
 
Pri hre na fujare sa zásadne stojí vzpriamene, v mierne rozkročenom postoji. Fujaru hráč 
drží v správnej polohe predovšetkým ľavou rukou. Ľavou rukou uchopíme fujaru asi v úrovni 
najvyššieho bočného hmatového otvoru s takýmto rozložením prstov: palec a malíček sa 
opierajú o stenu fujarovej píšťaly zboku ľavej strany, prostredný prst zakrýva najvyššiu 
dierku, ukazovák a prstenník sú položené voľne na trubici fujary zhora, oba vzdialené od 
prostredníka asi na 1 - 1,5 cm. 
Palcom pravej ruky zakryjeme dierku prostrednú, prostredným prstom dierku najnižšiu, 
ukazovák pravej ruky leží voľne na fujarovej trubici zhora /je o hodne bližšie k prostredníku 
ako k palcu/, prstenník sa mierne opiera o píšťalu fujary zboku sprava /od prostredníka 
vzdialený asi na 0,5 - 1 cm/, malíček pravej ruky sa nástroja vôbec nedotýka, voľne vyčnieva 
mimo nástroj. Prstami obidvoch rúk si pritláčame fujaru k telu spredu i z oboch strán.  
Fujaru nedržíme zvislo dolu, ale mierne priečne tak, že keď sledujeme jej polohu od hora 
nadol, pretína zvislú os tela zľava doprava. Pritláčaním fujary o telo vzniknú tieto oporné 
body: dolná časť fujary sa opiera o vonkajšiu /pravú/ stranu pravého kolena, ďalej o stehno 
pravej nohy spredu, asi v polovici dĺžky opierame fujaru o prsia /niekedy aj o brucho/ a cecúľ 
vzduchovodu pridržiavame ústami, pričom ľavá strana nosa sa mierne opiera o trubicu 
vzduchovodu, a niekedy sa trubica vzduchovodu dotýka aj čela., prípadne strechy klobúka. Z 
povedaného vyplýva, že ľavou rukou pridŕžame fujaru vo vyššej časti, pravou rukou nižšie. 
Fujaru držíme zľahka. 
 
Ukazuje sa teda, že pôvod slova „fujara“ treba odvodzovať z koreňa slovanských slov: 
fujavica, fujať, fujak, pričom sa pôvodne ním označoval každý nástrojový druh hranového 
alebo náustkového typu, ktorý sa rozozvučoval priamym vháňaním vzduchu z úst hráča. 
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1.4 VÝROBNÝ PROCES 
 
 
1.4.1 NÁSTROJE A NÁRADIE 
 
HRUBÉ OPRACOVANIE 
 
1. dlabacie vrtáky – nebožiece  
2. obojručný nôž (môže byť aj iný) ,  
3. ručnú pílu  
4. stredne veľký hoblík  
5. malý „hobby“ hoblík 
6. zvinovací meter, posuvné meradlo  
7. rezbársky nožík  
8. dláto ploché (od 6 do 10 mm)  
9. vŕtačku  
10. vrtáky (od 4,5 do 10 mm)  
11. ihlové pilníky  
12. korkové vrchnáky  
13. ladička  
 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  

14. rašpľa  
15. brúsny papier (zrnitosť – 60, 80, 120, 180, 220, 360, 1200)  
16. úlomok skla alebo pliešok  
17. moridlo z orechových šupiek  
18. ľanový alebo parafínový olej  
19. šelak v nerozpustenej forme  
20. denaturovaný lieh  
21. čisté ľanové alebo bavlnené handry  
22. kožený pás (šírka 5 mm, hrúbka 2 - 3 mm, dĺžka 1 m  
 
 
1.4.2  TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBY 
 

1. Sušenie a vŕtanie dreva 
2. Zbavenie kôry a hrubé opracovanie 
3. Tónotvorné zariadenie 
4. Základné ladenie 
5. Vzduchovod 
6. Výroba bočných hmatových otvorov a konečné ladenie 

 (pozri tiež obrázok v prílohe – Konštrukčné časti fujary) 

 

1.4.2.1 Sušenie a vŕtanie dreva 

Pred výrobou musí byť drevo kvalitne vysušené. Znamená to, že musíme materiál ihneď 
uskladniť ak s ním nemáme iné zámery (napr. predvŕtanie). Vždy je lepšie pred domácim 
sušením drevo predvŕtať vrtákom s priemerom menším o polovicu ako je konečné vŕtanie. 
Drevo vložíme do hoblice a pevne upevníme (obr. 1 a 2). Po prevŕtaní zatrieme oba konce 
dreva. Necháme mesiac sušiť na mieste so stálymi klimatickými podmienkami. Zo začiatku 
môže zotrvávať v exteriéry, aby nestrácalo rýchlo vodu a následne nedochádzalo k trhlinám. 
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http://acoustics.sk/hn/fujarka/konecne-ladenie.html


Po mesiaci z neho poodrezávame časť kôry. Opäť necháme ďalej sušiť, Drevo na fujaru je 
použiteľne prakticky po polroku, ale aj tu sa potvrdzuje čím dlhšie tým lepšie. Drevo po 
vysušení ak nebolo predvrtávané tak ho predvŕtame približne vrtákom s polovičným 
priemerom konečného vŕtania. Fujara je predvrtávaná vrtákom o priemere 16 mm a konečné 
vŕtanie je 24 mm (obr. 3). Pokiaľ je drevo prehnuté riešime to prípravkom zabezpečujúci 
vyrovnanie a pevné upevnenie dreva. Prípravok je v tvare písmena V do ktorého sa vloží 
drevo a stiahne. Následne po jeho upnutí môžeme drevo pomaličky začať veľmi opatrne 
vyrovnávať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  1 

 

Obr.  2 
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Obr.  3 

1.4.2.2 Zbavenie kôry a hrubé opracovanie 

Po prevŕtaní materiálu, nožom zbavíme drevo kôry (obr. 4). Môžeme použiť aj obojručný nôž. 
Pre opracovanie na potrebný priemer si najprv ceruzkou naznačíme požadovaný priemer a 
potom malým „hobby“ hoblíkom opracujeme. Veľké hrúbky odoberáme stredným hoblíkom. 
Dôležité sú vždy nadmiery. Nesmieme zabúdať ani na prehobľovanie materiálu. Ako prvú 
hobľujeme časť tam kde bude tónotvorné zariadenie (obr. 5,6,7,8). 

 

 

Obr.  4 
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Obr.  5, 6, 7, 8 

1.4.2.3 Tónotvorné zariadenie 

Práve tónotvorné zariadenie má najväčší vplyv na kvalitu a farbu tónu o čom svedčí aj jeho 
samotné pomenovanie. 

 
 

 

 

 

 

 

Obr.  9 

Ako prvé si musíme ceruzkou nakresliť umiestnenie okienka (obr. 9). Miesto okienka určíme 
nasledovným výpočtom. Odmeriame si priemer vŕtania. Tento rozmer vynásobíme dvoma a 
pripočítame 10 mm. Túto dĺžku nanesieme na os nástroja, ktorú sme si už predtým naznačili. 
V našom prípade to bude 58 mm. Tzn.24x2 +10 = 58 mm. Spomínaný rozmer je vzdialenosť 
od okraja materiálu až po vrchnú časť okienka. 
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Pokiaľ je materiál jemne prehnutý okienko umiestňujeme na vypuklú časť materiálu. Na 
tomto bode si nakreslíme malinký štvorček, ktorý nám bude označovať hranice okienka. 
Potom si jemne naznačíme hranice drážky (prieduchu) dlátom (10 mm). V strede štvorčeka, 
ktorý sme si už predtým naznačili navŕtame otvor s priemerom 4,5 mm. Po prevŕtaní 
opracujeme okienko rezbárskym nožíkom tak, aby siahalo po hranice drážky, ktoré sme si 
naznačili dlátom (obr. 10). Okienko by malo byť o 1 mm kratšie ako je jeho šírka. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  10       Obr.  11 

Po dôkladnom vypracovaní môžeme pristúpiť k prehlbovaniu drážky (obr. dole). Drážku 
prehlbujeme rovnomerne. Prehlbujeme ju dovtedy kým drážka nie je pod úrovňou okienka. 
Spodnú časť okienka jemne zarovnáme len, aby nám vznikla rovná plocha. Vytvoríme tam 
hranu ktorá bude mať na konci hrúbku 1 – 1,5 mm. Práve na tomto mieste sa tvoria tóny a 
vzduchový stĺpec vytvára frekvencie nami určeného tónu. Všetky nedokonalosti môžeme 
jemne zabrúsiť ihlovými pilníkmi (obr. 11).  

Keď dokončíme túto časť pristúpime k výrobe klátika, ktorý musí byť presný, lebo by inak 
vypadával. Klátik vyrábame z liesky. Klátik vložíme do materiálu a označíme si hrany drážky. 
Označené hrany potom na lieske zrovnáme 10 mm dlátom. Opäť vložíme klátik do materiálu. 
Pokúsime sa fúknuť do dreva a analyzujeme zvuk, ktorý sme vybudili.  

 

 
1.4.2.4 Základné ladenie 

Všetky dychové nástroje ladíme skracovaním. Inak to nie je ani u fujary. Pokiaľ sme si 
kvalitne vypracovali okienko a vytvára nám materiál krásny, čistý tón. Môžeme pristúpiť k 
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základnému ladeniu. Základné ladenie je, keď nám nástroj hrá tón, ktorý sa najviac vyskytuje 
v oktávach. Fúkneme do nástroja a pomocou ladičky určíme základný tón. Pokiaľ nám 
nástroj vydáva viacero tónov, alebo nám hrá nečisto nejaký tón. Je potrebné nástroj skrátiť 
pomocou pílky. V našom prípade bol poltón 10 mm z dĺžky nástroja. Pamätajme si, že 
postupným skracovaním hrá nástroj vyššie tóny. Po naladení základného tónu môžeme 
vyrobiť vzduchovod.  

1.4.2.5 Vzduchovod 

Aby sme mohli, ďalej pokračovať, musíme vyrobiť vzduchovod. Vzduchovod uľahčuje hru na 
fujare a umožní nám poriadne naladiť nástroj a pritom uvidieť z časti nástroj ako-tak v celku. 
Vzduchovod si pripravíme takisto z bazy. Dĺžka vzduchovodu je jedna tretina z celkovej dĺžky 
fujary. Bazu zbavíme kôry a prevŕtame nebožiecom s priemerom 10 mm. Na opačnej strane 
než je okienko si naznačíme bod vo vzdialenosti 15mm od vrchu nástroja. Do neho zavŕtame 
vrtákom o priemere 9 mm. Prejdeme aj cez klátik (obr. 12). To isté urobíme aj na 
vzduchovode. Jedna diera pôjde tam kde sa vzduchovod priloží k navŕtanej časti na 
píšťalovej trubici, aby sa potom mohol spojiť spájacím cencúľom. Druhú dieru navŕtame 
približne 80 mm od spodného okraja fujary. Konce zapcháme korkom.  

   

Obr.  12 

 9



 

Cecúľ vyrobíme tak, že si prichystáme malé kusy bazy približne 30 - 40 mm dlhé. Dajú sa 
vyrobiť z kúskov čo ostanú po skracovaní nástroja. Prevŕtame ich 6 mm vrtákom. Ďalej 
opracujeme tak, ako je to na kreslenom obrázku. Tento diel po vypracovaní cencúľa vložíme 
do píšťalovej trubice a k nemu pripojíme vzduchovod. Do vzduchovej štrbiny vložíme kožený 
klin. Fúkneme do píšťalovej trubici a pozorujeme či nám nikde neuniká vzduch. Po 
skontrolovaní do píšťalovej trubici vložíme spájací cecúľ a do neho následne vložíme 
vzduchovod.  

 
1.4.2.6 Výroba bočných hmatových otvorov a konečné ladenie 
 
Keď máme nástroj naladený na základný tón a pripravený nástroj môžeme pristúpiť k vŕtaniu 
bočných hmatových otvorov. Od základného tónu sa budú odvíjať aj ostatné tóny. Preto je 
veľmi dôležité dodržať rozmery jednotlivých častí fujary. 
 
Pracovný postup pri výrobe bočných hmatových otvorov je nasledovný. Ako prvé si 
odmeriame celkovú dĺžku fujary. Celkovú dĺžku vydelíme štrnástimi. Táto jedna štrnástina 
nám určuje jeden diel, ktorý budeme postupne nanášať na os píšťalovej trubice. 

Na osi si označíme odspodu trubice rozmer rovnajúci sa priemeru vŕtania fujary a od neho 
naznačíme 4 diely.  

1. hmatový otvor pripadne na tretí bod  
2. hmatový otvor na štvrtý bod s tým, že ho posunieme o polovicu priemeru vŕtania dierky 
3. hmatový otvor na piaty bod 

 
Označené body prevŕtame zo začiatku vrtákom s priemerom 6 mm. Po každom vŕtaní 
skúšame ladenie nástroja. Nástroj musí vydávať tóny, ktoré sú odvodené od jeho 
základného tónu. Napr. ladenie v C ďalšími tónmi sú D, E, F, G, A, H, C. Na našej fujare boli 
po každom zväčšení priemeru dierok odskúšané ladenia dierok. V našom prípade dierky 
zväčšujeme do priemeru 8 - 9 mm. Pri tejto práci si musíme dávať veľký pozor pri ladení 
jednotlivých tónov na presnosť ladenia. Po každom zväčšení, alebo inom opracovaní dierok 
ich musíme zbaviť drobných triesok. K tejto činnosti použijeme ihlové pilníky. Vnútro nástroja 
vyčistíme kúskom brúsneho papiera upevneného na nejakej tyči. Veľký vplyv na presnosť 
ladenia a čistotu tónu má aj hrúbka steny na miestach dierok. Po dokončení ladenia nástroja 
skúsime na ňom zahrať stupnicu, alebo melódiu a takisto ešte raz preveríme ladenie 
nástroja. 
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1.4.3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁSTROJA 

Ladenie bolo poslednou operáciou, ktorou sme rozsiahlo zasahovali do samotnej akustickej 
kvality nástroja. Po týchto operáciách nasleduje povrchová úprava, ktorá v sebe zahŕňa 
nielen lakovanie nástroja, ale aj jeho vybrúsenie na požadovanú drsnosť (nástroje a 
prípravky k povrchovej úprave sú spomenuté v časti Nástroje a náradie potrebné k výrobe 
fujary). Nástroj si poobzeráme zo všetkých strán. Miesta, ktoré nám narúšajú celkový dojem 
z nástroja môžeme upraviť hoblíkom. Taktiež potrebujeme zrovnať konce nástroja, aby boli v 
relatívnej kolmosti s nástrojom. Toto zarovnanie uskutočňujeme na brúsnom kotúči, ktorý 
môže byť upnutý vo vŕtačke. Po skontrolovaní hrúbok stien pokračujeme orašpľovaním 
celého nástroja. Orašpľovaný nástroj vyhladíme úlomkom skla alebo plieškom. Po 
opracovaní skontrolujeme píšťalovú trubicu aj vzduchovod či nám neostali stopy po rašpli. 

Potom pokračujeme vybrúsením celého nástroja. Začíname brúsnym papierom so zrnitosťou 
60. Brúsime papierom s jednou zrnitosťou dovtedy, kým nemá materiál drsnosť na všetkých 
miestach rovnakú. Nesmie tam ostávať žiadna ryha odlišujúca sa svojím smerom, hĺbkou, 
nepravidelnosťou. Po skontrolovaní kvality povrchu prejdeme na papier s jemnejšou 
zrnitosťou. Celý proces ukončíme pri brúsnom papieri so zrnitosťou 360. Po vybrúsení celý 
nástroj pošúchame jemne vlhkou handrou a ešte raz prebrúsime papierom so zrnitosťou 
360. Nástroj vlhčíme z dôvodu odstránenia nepriľnavých vlákien. Takto vybrúsený nástroj je 
pripravený na lakovanie.  

 
Postupnosť pri lakovaní nástroja:  

1. Morenie  
2. Impregnácia olejom  
3. Základná vrstva šelaku  
4. Politúra  
 
 
1.4.3.1 Morenie 
 
Morenie je uskutočňované prírodným moridlom. Takéto moridlo je vyrábané zo šupiek 
orecha kráľovského (Juglans regia), ktoré extrahujeme v denaturovanom liehu. 
Extrahovaním orechových šupiek získame prírodné moridlo s hnedým odtieňom.  
 
Moridlo nanášame buď štetcom alebo molitanom. Nanášame ho vo vrstvách, ktoré musia 
postupne zasychať. Časový interval medzi jednotlivými vrstvami musí byť minimálne 4 
hodiny. V našom prípade to boli štyri vrstvy, čím sme docielili tmavo hnedý odtieň. Moridlo 
nanášame len na vonkajšiu časť nástroja. 
 
 
1.4.3.2 Impregnácia olejom 

Pri impregnácií používame ľanový olej alebo parafínový olej. Olej má v nástroji zohráva veľmi 
dôležitú úlohu. Tým, že drevo naimpregnujeme znižujeme riziko výskytu húb a plesní, a má 
takisto aj zmysel pri lakovaní. Tiež eliminuje vznik trhlín z dôvodu náhlych zmien klimatických 
podmienok. Ako prvé nástroj natrieme niekoľkokrát zvnútra a následne nato aj povrch 
nástroj. Potom nalejeme olej do nádoby do ktorej ponoríme vrchnú časť nástroja. Oleja tam 
musí byť toľko, aby v ňom bolo ponorené celé zvukotvorné zariadenie vrátane hrany. Celé 
zvukotvorné zariadenie ostane ponorené v oleji približne 48 hodín. Robí sa to z toho dôvodu, 
že v týchto miestach je nástroj najviac ovplyvňovaný vonkajšími činiteľmi (napr. vlhkosť). 
Samozrejme celý nástroj potierame olejom zvnútra aj zvonku. Po 48 hodinách na nástroj už 
nenanášame žiaden olej a tiež zvukotvorné zariadenie vytiahneme z oleja. Celý nástroj 
poutierame od nadbytočného oleja. Nastroj necháme oddychovať na vzduchu približne 72 
hodín. 
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1.4.3.3 Základná vrstva šelaku 

Po oddýchnutí nástroj môžeme začať lakovať. Na lak používame šelak a denaturovaný lieh. 
Na základnú vrstvu zriedime v pomere šelak : denaturovaný lieh – 1 : 2. Po rozpustený 
šelaku ho prefiltrujeme. Na nanášanie používame polnu. Polna je handrička v ktorej je 
zložený kúsok ovčej vlny, ale môže byť aj čistá bavlna. Na povrch nástroja nanášame lak 
veľmi pozorne a obozretne. Základných vrstiev je približne 5 – 6. Každú vrstvu nechávame 
chvíľu schnúť. Dokiaľ nám nezmizne liehová vrstva. Základný lak nanášame v tenkých 
vrstvách v pozdĺžnom smere. Po dokončení necháme nástroj približne 12 hodín stáť, aby 
mohol lak poriadne vyschnúť. 

 

1.4.3.4 Politúra 
 
Poliltúra sa pripravuje z toho istého šelaku ako základný náter. Vezmeme pohár so 
zriedením šelakom, ktorý sme predtým použili na nanášanie základného laku. Dolejeme to 
isté množstvo liehu ako tam ostalo. Takisto ju nanášame polnou. Politúru nanášame vo 
veľmi tenkých vrstvách.. Nanesieme toľko vrstiev, aby bolo vidno na nástroji vrstvy. 
Necháme ho poriadne vyschnúť do druhého dňa. Zatiaľ si pripravíme vodné abrazívum. Vo 
vode necháme rozpustiť mydlo, alebo kvapneme do vody prípravku na umývanie riadu. Po 
jemnom vytvrdnutí politúry prebrúsime nástroj brúsnym papierom so zrnitosťou 1500, ktorý 
sme ponorili do vodného abrazíva. Pokračujeme v ďalších vrstvách. Pokiaľ nie sme 
spokojný. Občas, pre tenšie vrstvy, sa dáva kvapka parafínového oleja. Politúru nanášame 
dovtedy, kým nie sme spokojný s jej leskom. 
 

1.4.4 KONEČNÁ ÚPRAVA NÁSTROJA 

Konečnú úpravu nástroja uskutočňujeme po dôkladnom vyschnutí laku. Píšťalovú trubicu 
spojíme so vzduchovodom cez spájací cecúľ a približne v polovici vzduchovodu začneme 
obmotávať kožu. Obmotávame smerom hore. Počet „závitov“ je individuálny. Po obtočení 
vložíme koniec kože medzi vzduchovod a píšťalovú trubicu a stiahneme. Zopakujeme. 
Koniec vložíme medzi dva pásy kože a urobíme uzol. 
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Maple – Acer 
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Konštrukčné časti fujary 
1 – Píšťalová trubica, 2 – Hrana, 3 – Klátik, 4 – Vzduchová štrbina,5 - Vzduchovod, 6 – 
Spájací cecúľ, 7 – Korkové uzatvorenie vzduchovodu zvrchu, 8 - Kožený klin, 9 - Priústny 
cecúľ, 10 - Korkové uzatvorenie vzduchovodu zospodu, 11 - Bočné hmatové otvory 
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KAPITOLA 2 
 

PROCES VÝROBY HUSLÍ 
 
 
2.1  ÚVOD 

Drevené pláty použité na prednú a zadnú stranu huslí sú zlepené s ďalšími kusmi, ktoré 
musia držať spolu azda aj na stovky rokov.  

 

Na tvarovanie siluety tenkých pásikov javora zvaných luby sa vyrába forma, ktorá je neskôr 
odstránená. Horná a spodná doska sa musí vyrobiť dostatočne tenká, aby ľahko rezonovala, 
ale tiež musí znášať veľa pnutia, takže je tvarovaná do veľmi presného klenutia. Hrany 
tenkých dosiek sú potom zosilnené vkladaním lemovania, ktoré tiež zvýrazňuje vizuálnu 
stránku. Keď je vytvarované vonkajšie klenutie dosiek, možno začať s hĺbením vnútornej 
časti. Kalibrovanie dosiek do správnej hrúbky spolu s vyrezaním zvukových “f” otvorov a 
upevnení a prilepením basového trámca sú najťažšími aspektmi výroby huslí.  

 

Neexistujú dva kusy dreva s rovnakými vlastnosťami a preto je na každom kuse odlišná 
práca. Zatočenie slimáka na konci krku strunového nástroja má dlhú tradíciu a 
pravdepodobne aj symbolický archetypový význam. Pri finálnom dokončovaní je nástroj 
natretý vrstvou laku, ktorý môže byť rôzne farebne tónovaný v súlade so zvukovým 
“posadením” huslí a inými aspektmi záverečného prevedenia. 
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2.2 MATERIÁL 

Tradične sa na výrobu huslí používa javorové alebo platanové drevo an spodnú dosku, luby 
a krk a všeobecne smrek na výrobu “brucha” – hornej dosky. Z rôznych druhov javorov sa 
najčastejšie používa Acer Pseudoplatanus (Javor horský) a Acer Platanoides (Javor 
mliečny). Javory sú stredne vysoké stromy s priebežným kmeňom, palmovito lalokovými 
listami, malými pravidelnými kvetmi a charakteristickými okrídlenými plodmi rastúcimi v páre. 
Smrek najčastejšie používaný na výrobu strunových nástrojov je Picea abies (Smrek 
obyčajný) s praslenovitými vetvami, úzkymi ihlicami rastúcimi na hrboľatých konárikoch. 
Všeobecným názorom je, že drevo vhodné na výrobu huslí rastie vo vyšších nadmorských 
výškach s horšími životnými podmienkami, ako je chladné počasie a na živiny chudobná 
pôda. To má súvis s pomalším ročným prírastkom ročných kruhov, takže sa tvorí husté drevo 
s lepšími rezonančnými vlastnosťami. Známym faktom je tiež, že drevo sušené voľne 
niekoľko rokov oproti sušenému v sušiarni je lepšou voľbou. Dôležité je to najmä pre 
strunové hudobné nástroje, kde je drevo tvarované do tenkých foriem a musí znášať značný 
ťah napnutých strún. Obyčajne sa za kvalitné považuje drevo uskladnené 8-10 rokov. Ak je 
použité čerstvé drevo, bude nezvratne poškodené. Výrobcovia huslí zvyknú zahryznúť do 
dreva, aby zistili, či bude dostatočne tvrdé a nechajú ho spadnú, pričom počúvajú zvuk, čiže 
vyberajú tiež “pocitom”.  

  

Javor – Acer sp.      Javor - drevo 

Pred zoťatím stromu je dobré mať skúsenosti z prvotného spracovania, výroby a uskladnenia 
materiálu. V skutočnosti je výroba huslí uchovaným postupom, ktorý sa vyvinul počas storočí 
až dodnes, kde poznatky o celom procese od počiatočných krokov zahrňujúc prípravu 
všetkého potrebného materiálu sú kľúčovými pre úspešnosť práce ako celku. Aj keď 
neplánujete zrúbať strom ako začiatok, je to iste hodnotná skúsenosť urobiť tak aspoň raz . 
Veľmi dôležité je odkôrniť drevo tak rýchlo ako je to len možné, kvôli prevencii pred 
poškodením hmyzom alebo hubami rastúcimi medzi kôrou a kambiom. Ošetrenie dreva pred 
hubami s bóraxovým roztokom môže spôsobiť škvrny a zafarbenie dreva. Vhodné je prvotné 
uskladnenie klátov vzpriamene v smere ako drevo rástlo na niekoľko týždňov (kvôli miazge, 
ktorá je uložená v póroch). Dreva sa počas niekoľkých prvých mesiacov uskladní vonku 
chránené pred dažďom a vlhkosťou, čo síce nie je determinujúce, ale vhodné, keďže vysoká 
vlhkosť je atraktívna pre rast húb a hmyzu ako sú červotoče.  
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Smrek - drevo 

 

Smrek – Picea abies 
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2.3 POSTUP VÝROBY HUSLÍ  

 

Materiál Opis SPÁJANIE / LEPENIE 

(JOINTS / GLUEING) 
- tradičné lepidlo 
vyrobené z kolagénu 
- lepidlo nie je adhezívum, 
ktoré vypĺňa diery, takže 
hoblík musí vyhladiť ostré 
okraje / hrany a časti 
musia byť spájané s 
veľkou precíznosťou 
- reverzibilita je hlavnou 
výhodou 

- spoje na husliach majú 
jednoduché držiaky ako je 
centrálny spoj dosiek a komplex 
spojov krku. Správne spojenie 
zohráva významnú úlohu v zdraví 
a dlhovekosti nástroja. 

FORMA 
 
(THE MOULD) 

- šesť blokov je vyrezaných, vložených do formy a trvalo 
zalepených  
- bloky sa vytvarujú do finálnej kontúry lubov  
- luby sú ohýbané horúcou žehličkou a vyrobené tak, aby 
zapasovali do tvaru formy a nakoniec zlepené trvalo s blokmi 
- odstránime luby  z formy a zlepíme s hornou a spodnou 
doskou, keď sú dokončené 
 
Materiál Opis LUBY 

 
(THE RIBS) 

4-6 pásov javora alebo 
platana, ktoré vytvoria 
štruktúru oddeľujúcu 
hornú a spodnú dosku 
huslí  

- luby sú ohýbané teplom a 
vlhkosťou, aby sa dosiahol tvar 
formy. 
- luby sú príležitostne vkladané  
aj bez formy na rovný drevený 
plat alebo zadnú stranu 
- luby sú zlepené do 6 blokov, 
ktoré zostávajú na posilnenie 
štruktúry vnútra nástroja 
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- ak povrch lubov lícujúci dosky 
nie je dostatočne veľký na 
vytvorenie formy pre dobrý spoj, 
12 liniek vyrobených zo smreka a 
vŕby je vstavaných a zlepených 
do vnútra lubu lícujúc dosku 

KLENUTIE 

(ARCHING) 

- vonkajšia kontúra oblúka spodnej a hornej dosky huslí je 
tvarovaná žliabkovým hoblíkom a škrabkou 
- tvar klenutia je vyrobený, aby dal tenkej doske dreva 
dostatočnú rezistenciu na trvalý ťah strún a aby distribuoval 
tlak rovnomerne cez dosku  

LEMOVANIE 
 
(THE PURFLING) 

Lemovanie alebo intarzia majú dvojitú funkciu: - chráni, tenké, 
krehké hrany pre opotrebovaním počas rokov trvalého 
používania  
- estetická funkcia – vizuálny trik, ktorý dodáva tvaru nástroja 
prominentnejší výzor 
 

HĹBENIE    (HOLLOWING) - tvarovanie a hĺbenie dreva zaberie 
veľa času 
- keď budeme päsťou udierať do 
drevených dosiek, zistíme že niektoré 
kusy vibrujú hlasno s dlhotrvajúcim 
zvonivým tónom zatiaľčo iné znejú tupo 
a tón rýchlo zaniká  

ZVUKOVÉ “f” OTVORY 

(SOUND HOLES) 

- vyrežeme otvory s malou pílkou dokončíme s ostrým 
špicatým nožíkom  
- veľkosť otvorov závisí od rozsahu frekvencie vibrujúcej 
masy vzduchu vnútri nástroja a tým odlišnosti tónov  
- otvory tiež ovplyvňujú pružnosť hornej dosky a následne 
tak vplývajú na jej vibračnú škálu 
 

Materiál Opis BASOVÝ TRÁMEC (BASS BAR) 

 
- basový trámec je 
kúskom zo smreka 
odrezaný tak, aby 
jeho vlákna boli v tom 
istom smere ako 
vlákna hornej dosky 
(brucha), na ktorej 
vnútornej strane je 
prilepený  

- basový trámec sa vkladá s 
veľkou precíznosťou na vnútornú 
stranu dosky, ale názory sa líšia, 
či má byť prilepený pod tlakom / s 
napätím  

Materiál Opis PODPORNÝ KOLÍK - duša 
(SOUND POST) - duša je cylindrický 

kus smreka približne s 
priemerom 6 mm, 

- duša je dovnútra nástroja 
vložená pomocou “vkladača” a 
stále tvarovaná až zapasuje do 
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ktorý je vložený do 
vnútra huslí medzi 
hornú a spodnú dosku 

vnútra nástroja  
- podporný kolík sa nelepí, ale 
drží vďaka pnutiu, ktorá vytvorí 
ťah strún 

SLIMÁK (SCROLL) 

 

-je dôležitým estetickým prídavkom barokového štýlu do 
rodiny huslí 
- je jedinou časťou nástroja, ktorý nemá špeciálny účel, 
okrem možnosti uchopenia zaň 

ZOSTAVENIE  (FITTING UP) - všeobecne zahŕňa vstavanie 
podporného kolíka a kobylky, 
vloženie a dotvarovanie 
hmatníka, upevnenie strunníka  
pražca, a strunových kolíkov 

LAKOVANIE  

 

(VARNISH) 

dva ciele:  
- nasiaknutie dreva substanciou chráni pred špinou a potom  
- natretie nástroja s vhodným farebným lakom má čisto estetickú 
funkciu 
- lakuje sa len tenká vrstva, aby lak nástroj “nestiahol” 
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2.4 KORÝTKOVÉ HUSLE (popis sa nenachádza v anglickej verzii) 

 
2.4.1 História korýtkových huslí na Slovensku 

V európskom inštrumentári patria husle k najrozšírenejším hudobným nástrojom. Vznikli v 
prvých desaťročiach 16. storočia z nástroja zvaného líra da braccio a pochádzali zo 
severného Talianska. Do vnútra Európy sa rozšírili v 17. storočí. V slovenskom husliarskom 
umení významnú úlohu zohral Oswald Willmann, ktorý žil v Bratislave. Známy je aj výrok 
rožmitálskeho organistu Jana Jakuba Rybu, ktorý povedal, že husle sú v hudbe nástrojom 
takým potrebným ako v živote človeka každodenný chlieb. 

Najvýznamnejším obdobím používania sláčikových nástrojov na Slovensku je podľa Dr. 
Ivana Mačáka (1980) pravdepodobne 17. storočie, kde sa začali formovať prvé ansámblové 
zoskupenia. Husle najskôr spomínali v kombinácií s gajdami a ich význam postupne rástol. V 
minulom storočí sa už uvádzali zoskupenia dvoch huslistov, ku ktorým sa pridala basa, 
potom cimbal a klarinet. Približne v rovnakom zložení sa od 18. storočia používajú v našej 
ľudovej hudbe dodnes.  

2.4.2 Charakteristika korýtkových huslí, lokalita výskytu  

Husle patria do skupiny chordofónov, čiže strunozvučný sláčikový hudobný nástroj. Ich 
základ tvorí spriahnutá sústava: Generátor (sláčik) – Vibrátor (struny)- Rezonátor (korýtko) 
(obr. 1). Kobylka prenáša chvenie strún na vrchnú dosku a výrazne vplýva na kvalitu tónov. 
Dôležitú funkciu plní duša. Spája vrchnú dosku s korýtkom. Liptovské oktávky sú podľa L. 
Lenga (1967) blízke husliam tanećných majstrov (Tanzmeistergeige) a pošetám. Muzikanti si 
oktávky ladili, podobne ako továrenský vyrobené husle, v čistých kvintách: g – d1 – a1 – e2, 
len kovosýto znejúca struna g na nich chýbal. Najhrubšiu z troch strún d1 nazývali v troch 
Sliačoch šíkovka. Korýtkové husle sú charakteristické aj pre kraj goralov, kde sa v dosť 
hojnej miere objavovali. Korýtkové husle sú vyrábané v rôznych dĺžkach. Korýtkové husle 
môžu byť šestnástky, oktávky atď. 

 

Obr. 1 Konštrukčné časti korýtkových huslí 
1 – hlavicam, 2- kolíková skrinka, 3 – hmatník, 4 – vrchná doska, 5 – korýtko, 6 – struny, 7 – 
kobylka, 8 – žaluď, 9 – ladiace kolíky 
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2.4.3 Materiál  

Slovenský tradičný, ľudový, hudobný nástroj – korýtkové husle vyrábame z dreva javora 
(Acer) a smreka (Picea). Drevo potrebné k výrobe musí byť tvrdé, husté a suché. Musí mať 
ťažké podmienky na rast, jedine tak sa docieli jeho čo najvyššia hustota a tvrdosť.  
Drevo nesmie mať chyby napr. hrče, trhliny, vyosenie stržňa a samozrejme huby a hmyz. 
Naopak žiadúce sú „kučery“ javora, taktiež vysoká hustota smreka.  

 
Javor (Acer) 

Nástroje a náradie potrebné k výrobe korýtkových huslí  

Nástroje 

1. ručnú pílu 
2. hoblíky s korýtkovým dnom 
3. stredne veľký hoblík  
4. malý „hobby“ hoblík 
5. zvinovací meter, posuvné meradlo 
6. rezbársky nožík 
7. lupienková pílka 
8. hrúbkomer 
9. dláto ploché, dlabacie (od 6 do 10 mm) 
10. vŕtačku 
11. vrtáky (od 4,5 do 10 mm) 
12. ihlové pilníky 
13. škrabky 
14. rašpľa 
15. brúsny papier (zrnitosť – 60, 80, 120, 180, 220, 360, 1200 

2.4.4 Technologický postup výroby 

1. Sušenie dreva 

2. Hrubé opracovanie celého korpusu (korýtka) 

3. Dlabanie koryta 

4. Výroba krku a kolíkovej skrinky 

5. Výroba vrchnej dosky 

6. Výroba súčastí 
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Technologický postup výroby  

2.4.4.1 Sušenie dreva 

Pred výrobou musí byť drevo kvalitne vysušené. Znamená to, že musíme materiál ihneď 
uskladniť. Drevo je možné najjednoduchšie možne získať na pílach. Kde guľatinu krátia na 
potrebnú dĺžku. Takto nakrátený materiál rozrežeme na štvrťky (obr. vpravo). Materiál 
nechávame prirodzene schnúť. Najprv vo vlhšom prostredí a neskôr na suchu. Sušenie je 
jedným z najdôležitejších procesov pri výrobe akéhokoľvek nástroja. 
Preto túto operáciu nesmieme zanedbať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4.2 Hrubé opracovanie celého korpusu (koryta)  

Po vysušení materiál si pripravíme na ďalšie spracovanie. Pílou si vyselektujeme daný 
materiál. Materiál opracujeme na súmerný kváder s podstavou štvorca o rozmeroch v x š x d 
250 x 250 x 700. Dôležité sú vlákna. Celý nástroj prebieha v pozdĺžnom smere.  
Na pripravený materiál si nakreslíme tvar huslí. Tento tvar potom pílami a dlátami postupne 

vypracujeme (obr. vľavo). Keď máme na hrubo vypracovaný 
obrys nástroji. Postupne používaním hoblíkov, dlát a škrabiek 
sa dopracujeme k ďalšej operácií. 
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2.4.4.3 Dlabanie koryta  

Pristúpime k dlabaniu koryta. Koryto dlabeme dlabacími dlátami (obr. vpravo). Hrúbka stien u 
huslí by sa mala pohybovať okolo 8 mm. 
Hrúbku stien kontrolujeme hrúbkomerom. 
Korýtko po dôkladnom vyhĺbení dopracujeme 
škrabkami a brúsnym papierom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.4.4 Výroba krku a kolíkovej skrinky  

Po vydlabaní koryta pristúpime k ďalšiemu dôležitému procesu vo výrobe huslí a tým je 
výroba kolíkovej skrinky. Kolíková skrinka sa nám vlastne vyvíja s celým korpusom nástroja. 
Nakoľko celá spodná časť korýtkový huslí je z jedného kusu. Preto od začiatku sa nám 
formuje aj hlavica nástroja s krkom (obr. dole). Takže od začiatku máme na korpuse 

nakreslený tvar a ten postupne 
vypracovávame. Snažíme sa čo najpresnejšie 
obkopírovať naznačený tvar. Používame pri 
tom hoblíky, rašpľu, nožík.  

 
 
 
 
 
 

 

 

2.4.4.5  Výroba vrchnej dosky  

Na vrchnú dosku používame smrek. Smrek je mäkký, ľahko a dobre sa s ním pracuje. Na 
vrchnú dosku sa používa práve preto, lebo má výborné rezonančné vlastnosti. 
Pri vrchnej doske postupujeme tak, že si najprv na dosku o sile 8 mm naznačíme tvar huslí. 
Samozrejme v tomto štádiu výroby už na koryte nesmie dôjsť k žiadnym tvarovým zmenám. 
Nakreslený tvar vypílime lupienkovou pílkou. Na vonkajšej časti dosky po vypílení a 
opracovaní zaoblíme hrany. Na doske zospodu vydlabeme miesta tak, aby nám blízko k 
optickému stredu zostávala vyvýšenina, ktorá slúži ako basový trámec. Práve aj týmto sa 
korýtkové husle odlišujú od klasických talianskych huslí. U talianskych huslí sa basový 
trámec vliepa, ale u korýtkových sa vyberú miesta okolo trámca. Po opracovaní trámca 
môžeme začať robiť ozvučné otvory. Tieto otvory nám slúžia na to, aby zvuk mohol ľahšie 
prenikať nástrojom. Na modeli sú ozvučné otvory v tvare mesiačikov.  
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2.4.4.6  Výroba súčastí  

Vyrobené koryto, vrchná doska, krk a kolíková skrinka nám dávajú dobré znamenie na to, 
aby sme odložili celý nástroj a pustili sa do výroby drobných súčastí. Medzi drobné súčasti 
zaraďujeme dušu, strunník, kobylku, hmatník, ladiace kolíky a žaluď. 

 
Dušu vyrábame zo smrekového dreva. Môžeme povedať, že je to pravidelný valec s 

priemerom 5 mm. Vlákna prebiehajú v pozdĺžnom smere.  

Strunník sme vyrobili z javora. Na drievku sme si naznačili tvar, ktorý 
sme postupne opracovali. Strunník má za úlohu držať struny, takže 
musí odolávať mechanickým napätiam.  

  

  

 

 
Kobylka je takisto vyrobená z javora. Naznačili sme si tvar a ten 
sme postupne vypracovali. Kobylka sa postupne zužuje smerom k 
strunám. Od 4 mm do 2 mm. 

  

 
 

Hmatník je vyrobený z javora. Hmatníku v priereze pripomína tvar polovici elipsy.  
Ladiace kolíky boli vyrobené z javora. Kolíky nesmú mať najmenšiu chybu dreva. 
Žaluď je vyrobený z javora. Má symetrický tvar. Slúži nám na upnutie strunníka. 

2.4.5 Povrchová úprava nástroja 

Na korýtkových husliach sa povrchová úprava nevykonáva z dôvodu zachovania prírodného 
charakteru. 

2.4.6 Konečná úprava nástroja  

Konečnú úpravu nástroja uskutočňujeme po zlepení celého nástroja. Za konečnú úpravu 
považujeme zlepenie celého nástroja. Po zlepení nástroja natiahneme struny. Korýtkové 
husle sú ladením a menzúrou zhodné s klasickými husľami. Po natiahnutí a ustálení strún sa 
môžeme pustiť do hry. 
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