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Martin Žák / Banjo dávných horalů, farmářů, kovbojů, tuláků a jiných dobrodruhůČas příběhů a písní

Postup při sestavování banja:

1. Vrchní desku položte její horní stranou na stůl.

2. Na desku usaďte dřevěnou obruč.

3. Přes obruč rovnoměrně rozprostřete dostatečně vlhkou 
kůži – musí být tak velká, aby na každé straně přesahovala 
několik centimetrů přes obruč (v závislosti na výšce obruče 
a horní desky).

4. Na kůži položte kovový prstenec a stlačte jej až na doraz 
k pod ložce. Kůže se tak protlačí otvorem v obruči a horní 
desce a blána nástroje se vypne. Nechte kůži raději volnější, 
aby při vysychání nepraskla!

5. Okraje kůže připevněte pomocí malých hřebíčků nebo 
napínáčků k obruči a přebytečnou kůži odřízněte.

6. Celou konstrukci uzavřete přišroubováním spodní desky 
k obruči. Ozvučný otvor spodní desky je menší než kovový 
prstenec, který se opírá o vnitřní stranu desky.

7. Tělo banja opatrně otočte, zbývá ještě přišroubovat vrchní 
desku a nakonec krk nástroje.

8. Volná kůže se během krátkého času, který potřebuje k vy
schnutí, sama vypne.

Tajemství výroby horalského banja

Dřevo, kus kůže, struny  a několik vrutů postačí 
k vý robě tradičního horalského banja. Ale i banjo 
ze staré dřevěné kra bi ce nebo plechovky může 
dobře znít. Správný horal si dokázal vyrobit ná stroj 
z to ho, co bylo právě po ruce.

Spodní
dřevěná deska

Dřevěná
obruč

Kovový prstenec z pásu ohnutého plechu, 
plechovky nebo kusu odříznu tého hrnce. 
Je stejně vysoký jako horní deska a dře
věná obruč dohro mady.

Kůže: zkušenost starých horalů praví, že dobrá a dostatečně pevná je kůže
ze sviště, kůže z veverky je tenčí, ale někdo říká, že má lepší barvu zvuku.
Výtečně poslouží i kůže telecí, která je celkem snadno dostupná.

Horní dřevěná deska

Struník ze dřeva nebo ohnutého 
plechu. Struny mohou být kovové 
nebo střevové.

Kobylka z tvrdého dřeva

Otvory pro vruty pro spo
je ní vrchní desky s obručí

Otvory pro vruty 
pro upevnění tě la 
ke krku

Krk se vyráběl většinou z oře chu, 
třeš ně nebo javoru, stejně tak i další 
dřevě né části. Hmat ník ne měl žádné 
pražce.

Kolíčky se vyřezávaly z tvrdé
ho dřeva jen pomocí kapes ního 
nožíku. Byly v podstatě obdo
bou kolíčků houslo vých.


