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Návod pro výběr piana 

Výběr nástroje dělíme do dvou kategorií: 

• Elektrická piana (pozitiva: zaberou méně prostoru, méně hlučné, lehčí manipulace, 

menší cena; negativa: zvuk vytvářen digitálně, menší požitek ze hry)  

• Akustická piana (pozitiva: větší požitek ze hry, zvuk tvořen akusticky; negativa: více 

prostoru, více hlučné, nepřenosné, náklady přepravy a vyšší pořizovací cena).  

Piana elektrická (dají se dát do sluchátek) - seřazené podle velikosti: 

1) Klávesy (keyboardy) doporučuji známé značky - Yamaha třída "PSR" (PSR e373) , 

Kurzweil třída "KP" (KP110) - osobně preferuji Kurzweil 

2) Stage piana (stage = pódium - kompromis přenosnosti a kvality) doporučuji známé značky 

Yamaha "P" (p-45, p-115 atd..), Roland "FP" (FP-10, FP-30, aktuálně jsou aktualizované na 

FP-10x atd.) 

3) Digitální piana (kus nábytku) doporučuji známe značky Yamaha třídy "CLP" (CLP 735), 

"CVP" (CVP701) nebo dostupnější "YDP" (YDP144) ; Roland třída "HP" (HP702), Kurzweil 

třída "M" (M90) 

Piana akustická (nedají se ztišit, kromě dražších modelů "silent piano"): 

Akustická piana se dělí na pianina a křídla. Obě mají struny, ale liší se tím, jestli jsou struny 

nataženy horizontálně či vertikálně. Populárními značkami akustických pian jsou Petrof, 

Yamaha, Weinbach, Bluthner, Bechstein. Existuje velké množství jiných značek, ale držel 

bych se těch známých. Kupovat můžete u prodejců pian například u Prahy Piano Classic nebo 

Piano Stárek.  

Akustická piana (ty zachovalá) jsou drahá. Pokud nechcete investovat tolik peněz do nástroje, 

pianina a křídla se dají dnes už pronajmout i za několik stovek měsíčně (např. na 

www.hudebnifond.cz). Největší počáteční náklady tak bude hlavně stěhování (cca 2 tisíce 

korun), nezapomeňte, že akustické piana váží pár stovek kg, takže při stěhování zavolejte 

radši profesionály. 

1) Pianina mají struny vertikálně, čili se hodí pro menší místo při zdi a nezabere více místa 

než menší skříň. Jsou o něco levnější než křídla, počítejte spíše v řádech deseti tisíců. Pianino 

snese i panelový dům, v případě, že nemá úplně tenké zdi. Je však vhodné se nejdříve 

o Vašem záměru poradit se sousedy. Ačkoliv Vám nic nezakazuje ve svém bytě na piano hrát, 

špatné sousedské vztahy Vám mohou radost z hraní pokazit. 

2) Křídlo má struny tažené horizontálně. Je mnohem větší, hodí se spíše do větších místností 

a jejich zvuk je mnohem výraznější než u pianin. Jejich cena se pohybuje od několika desítek 

tisíc za starší kusy (kvalitnější starší křídla seženete spíše nad 100 tisíc Kč) a nová křídla se 

prodávají v řádů několik set tisíc korun až po několik miliónů. Křídlo se hodí spíše do domu, 

kde hraní neruší sousedy, protože dokáže hrát opravdu nahlas. 

 


