
 

Rozdelenie hudobných nástrojov. 
 

Hudobný nástroj:  je predmet (vec, zariadenie), ktoré sa používa na 
vyludzovanie zvukov používaných v hudbe. Väčšinou sú pre tento účel špeciálne 
vyrobené, alebo upravené (teda nemajú iné využitie ako v hudbe). 
 

 Pri hudobných nástrojoch je dôležitý : 
 

• zdroj zvuku- telo nástroja, struna, hrana, plátok- jazýček, blana , elektrický prúd 

• spôsob rozozvučania- úder, prúdením vzduchu, brnknutie, trenie (šúchanie, napr. sláčikom) 

• telo, resp. rezonátor nástroja- jeho tvar, veľkosť a materiál z ktorého je zhotovený. Tieto vlastnosti 
ovplyvňujú výsledný zvuk (sila, farba).  

 

 

1. BICIE 
 

Blanozvučné  ( Membranofóny )  - majú telo a blanu po ktorej sa udiera 
 

S vyladeným tónom - jedine TYMPANY 
S nevyladeným tónom - Nástroj vydáva len zvuk, nie tón, preto slúži len na udávanie rytmu, nie na hru 
melódie, napr: veľký bubon, malý bubon, tamburína, bongá, kongá, djembe. 
 

Samozvučné  ( Idiofóny ) - udiera sa priamo po tele nástroja, ktoré je aj zdrojom a zosilňovačom 
zvuku 
S vyladeným tónom - napr. zvonkohra, metalofón, vibrafón, xylofón, marimba, celesta, zvony 
S nevyladeným tónom - Nástroj vydáva len zvuk, nie tón, preto slúži len na udávanie rytmu, nie na hru 
melódie, napr.: činely, triangel, gong, ozvučné drievko, paličky, marakas (rumba gule) 
 

                             
 
 

2. STRUNOVÉ (Chordofony )  
 

Sláčikové - Struna sa rozozvučí ťahom sláčika, napr.: husle, viola, violončelo, kontrabas. 
 

Brnkacie - Struna sa rozozvučí brnknutím napr.: čembalo 
S hmatníkom - na jednej strune je možné hrať viac tónov, struna sa skracuje pritláčaním o hmatník, 
napr.: gitara,(4ručne), banjo a iné. 
Bez hmatníka - každá struna vydáva spravidla iba jeden tón (niekedy sa dá preladiť), preto je počet strún 
pomerne vysoký, napr.: harfa.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=F2ObigqMV1U
http://www.youtube.com/watch?v=hP8oJ9VPT1o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JR8f9mc7KWo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6qSTwZowl98&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mDs4JTeDoMA
http://www.youtube.com/watch?v=MoCAWPxIBzg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DUVFDjqPjXQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iFgu5nCyHxY
https://www.youtube.com/watch?v=FKjqXOHw7fg
http://www.youtube.com/watch?v=X_Rv83px6FU
http://www.youtube.com/watch?v=Rrys0E5Yesk
https://www.youtube.com/watch?v=WNRnLRCapG8
http://www.youtube.com/watch?v=NgdkwEXHY0w
http://www.youtube.com/watch?v=CcsSPzr7ays
http://www.youtube.com/watch?v=oQZbT1VZAjQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=R5nlkbzm9Hs
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Úderové - struna sa rozozvučí úderom kladivka, či paličky napr.: pianino, klavír a cimbal. 
 

         
 

 
 

3. VZDUCHOVÉ (Aerofony ) 
 

Mechové - vzduch sa do nich vháňa pomocou mechu. Spravidla dokážu hrať viac tónov naraz, preto 
hovorím, že sú akordické, napr.: organ (p), harmónium, akordeón (klávesový, gombíkový). 

Dychové - vzduch sa do nich vháňa fúkaním. Spravidla dokážu zahrať naraz iba jeden tón, preto 
hovoríme, že sú melodické 

Plechové - iba nátrubkové. Niektoré nástroje majú telo z kovu, ale z rôznych príčin patria medzi drevené. 

Teda: trúbka (trúbky v rôznych ladeniach, trúbka krídlovka, basová trúbka, picolo trúbka), pozauna (altová, 
tenorová, bas-barytónová), lesný roh (francúzsky roh), tuba a iné (trúbka aidovka, fanfárová 
trúbka, eufónium=barytónový roh (barytón), basová krídlovka=tenorový roh (tenor), suzafón, kontrabasový 
lesný roh, heligón, bombardón...). 
 

Drevené - zdrojom zvuku : 

Hranové - priečna flauta, pikola, zobcová flauta (sopránová, altová, tenorová). 

Plátkové - Hoboj , Anglický roh, Klarinet (a jeho väčší bratia Basetový roh a Basklarinet), Saxofón (najzná- 
mejší je altsaxofón, ale existuje celá škála týchto nástrojov od sopránsaxofónu, cez altsaxofón,(A+T), tenor-
saxofón, barytónsaxofon až po kontrabassaxofón), Fagot (a tiež  Kontrafagot 

http://www.youtube.com/watch?v=iR0sH2AFTrM
http://www.youtube.com/watch?v=rZQ--KHn21A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1v7duyDoz4U
http://www.youtube.com/watch?v=gRb_wv7bhdY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LZBbnbU7RGI
http://www.youtube.com/watch?v=NVbuIZ-5-8o
http://www.youtube.com/watch?v=1hqtRtV17Zg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WP4-_75nigI
http://www.youtube.com/watch?v=0rW4y2QB5AA&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=Sg6NjY7XfI4
http://www.youtube.com/watch?v=Sg6NjY7XfI4
http://www.youtube.com/watch?v=a-7EgbtGumE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_ezVmQyv7vY
http://www.youtube.com/watch?v=3rV2ZwyGdY8
http://www.youtube.com/watch?v=pk9MsSHQ-sc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kVz3Jq2dK7c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TiCYn-5i8cw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TiCYn-5i8cw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jAJ4i1L3y5M
http://www.youtube.com/watch?v=8omXeui2vP4
http://www.youtube.com/watch?v=XAOrc2USVAo
http://www.youtube.com/watch?v=jVbT8XQkJx8
http://www.youtube.com/watch?v=OxXykP9u2xA
http://www.youtube.com/watch?v=DW8Ei8Fr_mI
http://www.youtube.com/watch?v=SbQnjuUwWR4
http://www.youtube.com/watch?v=FK6I54R4wtA
http://www.youtube.com/watch?v=89A0vvoeI6M&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=89A0vvoeI6M&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=GdQGa0i12Fk
http://www.youtube.com/watch?v=hXBeu7o9uUM
http://www.youtube.com/watch?v=CZ1Nz3UOOas
http://www.youtube.com/watch?v=8phuGi2am_I&feature=related
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4. ELEKTROAKUSTICKÉ  a  ELEKTRONICKÉ 
 

Elektroakustické  
Sú to klasické hudobné nástroje (tradičný spôsob vzniku zvuku) doplnené o snímač, ktorý chvenie nástroja 
prevádza na elektrický signál, ktorý sa dá ďalej zosilňovať a upravovať. Sú to najmä: 
Elektrická gitara, Basová gitara (bez elektrického snímača sa v naturálnej forme prakticky nevyskytuje), 
Elektrické husle, Elektrický kontrabas. Po úprave zvuku môže takýto nástroj napodobňovať aj zvuk iného 
nástroja.  Aj k ostatným nástrojom sa často pripevňuje špeciálny mikrofón. Nástroj potom okrem jeho 
vlastného zvuku môžeme počuť aj v reproduktoroch. Pre nahrávanie zvuku je takýto postup dokonca 
nevyhnutný. 
 

Elektronické  
Nástroje používajú na tvorbu zvuku elektronické obvody, ktoré vyrábajú nielen potrebnú frekvenciu, ktorá 
určuje výšku tónu, ale aj mierne deformácie priebehu signálu, ktoré určujú farbu zvuku. Okrem špeciálnych 
oscilátorov sa vyrábajú najmä ako klávesový nástoj - syntetizátor,   keyboard,  digitálne piano ktoré dokážu 
napodobňovaťnielen zvuky iných hudobných nástrojov, ale aj iné zvuky z okolia- výstrel, let lietadla, spev 
vtákov, atď. ... . 
 
     
               Existuje veľa iných hudobných nástrojov používaných v hudbe rôznych žánrov (folk, ľudová), či ako 
hračky, alebo vyrobených na konkrétny účel. Avšak aj tieto vieme zaradiť do niektorej vyššie uvedenej 
skupiny. Sú to najmä: 
 

Historické - Viola da gamba, Organistrum (Ninera), Serpent, Krivý roh, lýra, čembalo a jeho menšia verzia 
spinet (predchodca klavíra, má klávesovú mechaniku, ale po strunách sa brnká. citara, lutna a teorba 
 

Moderné - elektrický organ, elektrická gitara, basová gitara, (hybrid gitara), elektrické husle 
Ľudové - Trombita (tiež nazývaná Alpský roh, či jej menší brat Pastiersky roh), fujara, 
píšťalka, heligónka, gajdy,  fúkacia harmonika, bič, frndžadlo, ............. a iné. 
 

Exotické (cudzokrajné) - Syrinx (panova flauta), didgeridoo, dobro, havajská gitara, ukulele, balalajka, 
mandolína. 
  

Experimentálne - oktobas, basová a kontrabasová priečna flauta, Viola organista - klávesový nástroj 
pracujúci na princípe Ninery (zvuk podobný sláčikovému nástroju), klavír s hracou pedálovou klaviatúrou 
(ako na organe). 

http://www.youtube.com/watch?v=80mF23zen6s
http://www.youtube.com/watch?v=_DX08nQows0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8dwuW2CbO54
http://www.youtube.com/watch?v=a1VQQiGXbsw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=r9jV4_tEtXQ
http://www.youtube.com/watch?v=J8jlBXBrcRg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=J-XxvoLxJHw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WFYJOVo6XY4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rO-xrUmEML8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=z_lwocmL9dQ
http://www.youtube.com/watch?v=kbgyTVhPvRE
http://www.youtube.com/watch?v=7-EyuTTlkuU
http://www.youtube.com/watch?v=3jey-OmaKUM
http://www.youtube.com/watch?v=L6qy8RVo4v4
http://www.youtube.com/watch?v=3vdtf82TUQI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Cqno1poU9Io&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=O0-qi6ke_Yw
http://www.youtube.com/watch?v=0Wv3Ya9nskA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DC9w4KWEgJE&feature=watch_response
http://www.youtube.com/watch?v=_2vl6JWDf_c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zEC0RM14B4E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I
http://www.youtube.com/watch?v=Jg5kpVTpl5Y&playnext=1&list=PL360C25CE7D421FE7
http://www.youtube.com/watch?v=FP1QqtGe8ts&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=r1fffxjO2o8
http://www.youtube.com/watch?v=9mC9_GqP6Rs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lR7-7uQFaPc
http://www.youtube.com/watch?v=lR7-7uQFaPc
http://www.youtube.com/watch?v=Flk20xiVoYM
http://www.youtube.com/watch?v=Flk20xiVoYM

