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ABSTRAKT 

Tato práce si klade za cíl podat ucelený přehled o čínských dvoustrunných houslích er-chu. 

Věnuje se jejich stavbě a mapuje jejich proměnu v průběhu celého vývoje. K tomu využívá 

především práci se sekundárními zdroji. První kapitola práce je věnována obecným 

zákonitostem čínské hudby. Stručně také informuje o jednotlivých oblastech hudebního 

života, kde housle er-chu nalézají největší uplatnění. 

 Ve druhé kapitole podává přehled některých dalších tradičních čínských hudebních 

nástrojů, které se mohou v různých orchestrech a seskupeních vyskytnout po boku er-chu. 

Kapitola je rozdělena na jednotlivé skupiny nástrojů podle způsobu jejich rozeznívání. 

Třetí kapitola se zabývá stavbou a zařazením houslí er-chu mezi ostatními nástroji podle 

různých klasifikačních systémů. V následujících dvou kapitolách jsou shrnuty dosavadní 

poznatky z oblasti historického vývoje nástroje a techniky hry. 

V šestém oddílu práce reflektuje výskyt hudebníků věnujících se houslím er-chu na území 

České republiky. Pro doplnění kontextu je zahrnut i stručný přehled historie setkávání 

české a čínské hudební kultury a významných institucí podílejících se na propojení obou 

kultur. Součástí kapitoly jsou medailonky českých moderních hudebních uskupení, která 

využívají ve své tvorbě houslí er-chu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

čínská hudba, čínský hudební nástroj, hudební nástroj, er-chu 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

In this bachelor’s thesis, I provide a comprehensive overview of China's two-stringed 

fiddle, the erhu. I examine the erhu’s construction and map its transformation throughout 

its evolution. To achieve this, I mostly consulted secondary sources. In my introduction, I 

give a general overview of the characteristics of Chinese music. I also explore the various 

areas of musical life where erhu fiddle was most often used.  

In the second chapter, I provide an overview of some other traditional Chinese musical 

instruments, as many of them are used in various orchestral settings and ensembles 

alongside the erhu. I divided this chapter into sections according to the means through 

which the sound is produced on the instrument. 

In the third chapter, I investigate the construction of the erhu, and I examine the 

organization of the erhu according to different classification systems. In the subsequent 

two chapters, I summarize the hitherto known knowledge pertaining to the historical 

development of the erhu and its playing technique. 

 

In the penultimate chapter, I write about musicians in the Czech Republic who work with 

the erhu in some capacity. I also provide a historical overview of Czech-Chinese musical 

and cultural relations and the formative institutions which aim to bridge the gap between 

the two cultures. I also include profiles of modern Czech music ensembles, which employ 

the erhu in their music. 
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Úvod  

 

Těžko bychom našli dva nástroje tak podobné a zároveň tak odlišné, jako jsou evropské 

housle a čínské dvoustrunné housle er-chu.
1
 Oba nástroje vznikly z touhy napodobit lidský 

hlas v instrumentální hudbě a oba nástroje tuto roli bezpochyby plní. Zatímco nám známé 

housle evropského původu se při hře drží pod bradou opřené o rameno, er-chu se opírají o 

hráčovo stehno a zaujímají vertikální polohu. Zatímco smyčec prvního nástroje je jemně 

přiložen ke struně při něžném pianu, popřípadě přitisknut při znělém forte, hráč na er-chu 

za všech okolností vede žíně mezi oběma strunami. Přes tyto a spoustu dalších odlišností 

ovšem čínské dvoustrunné housle er-chu v posledních letech budí pozornost českých 

houslistů i dalších nadšenců. O čínských houslích er-chu jsem se dozvěděla na 

přednáškách v rámci výuky předmětu Dějiny a literatura nástroje a chtěla jsem se s tímto 

nástrojem seznámit hlouběji. 

Ačkoliv na českém území roste zájem o tento orientální nástroj, problémem zůstávají 

informační zdroje. Ani v dnešní době neexistuje kvalitní česká literatura, která by o 

houslích er-chu podávala ucelený přehled, mimo několik stručných zmínek v knihách 

zabývajících se především hudební historií a etnomuzikologií. Tato práce si proto klade za 

hlavní cíl vyplnit mezeru v dostupných informačních zdrojích v českém jazyce a podat 

širší přehled o stavbě er-chu, jejich vývoji, technice hry i využití. Jejím dílčím cílem pak je 

zodpovědět otázku, zda existuje nějaká vzájemná vazba mezi evropskými houslemi a er-

chu. 

První kapitola bakalářské práce uvádí základní informace o čínské hudbě, které tvoří 

potřebný základ pro orientaci v tématu. Jejím cílem není podat všezahrnující výklad, pouze 

podat dostatečný teoretický základ pro diskuzi o čínských houslích er-chu. Dále zahrnuje 

podkapitoly zabývající se oblastmi hudby, ve kterých housle er-chu hrají důležitou roli. 

Jedná se o oblasti, kde jsou er-chu využívány nejvíce, nikoli o jediné možnosti jejich 

                                                 
1
 Pro přepis čínských termínů a jmen je použita standardní česká transkripce s výjimkou vlastních čínských 

jmen osob. Ta jsou uváděna standardní anglickou transkripcí v pořadí: příjmení, jméno. K přepisu je 

používána tabulka transkripce čínštiny: VÍTEK, Antonín. Transkripce čínštiny – Transcription of 

Chinese. Knihovna Akademie věd ČR [online]. 2003 [cit. 2020-04-17].  

Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/space.40/PCHINJIN/CINA.HTM 

https://www.lib.cas.cz/space.40/PCHINJIN/CINA.HTM
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uplatnění. Pozornost je tak věnována čínské opeře, čínskému lidovému hudebnímu žánru 

Ťiang-nan s‘-ču a čínskému symfonickému orchestru. Ve své druhé části práce podává 

stručný přehled dalších čínských tradičních nástrojů, které mohou stát po boku er-chu 

v různých orchestrech a instrumentálních souborech. 

Následující kapitoly se zabývají samotnými houslemi er-chu. V jednotlivých kapitolách a 

podkapitolách popisují jejich stavbu, pravděpodobnou linii vývoje a technické možnosti. 

Protože dosud existuje mnoho různých názorů na původ dvoustrunných houslí er-chu, je 

podán přehled možných vývojových linií.  

Šestá kapitola potom hovoří o situaci houslí er-chu v České republice. Podává základní 

přehled o historii hudebních kontaktů mezi Čínou a Českými zeměmi. Zabývá se také 

okolnostmi příchodu a vývoje čínské hudební tradice na českém území. Uvádí moderní 

české hudební soubory inspirované čínskou hudbou a jejími nástroji, stejně jako jednotlivé 

hudebníky věnující se hře na housle er-chu. 

Cílem práce je mimo jiné také zvýšit povědomí české veřejnosti o čínských dvoustrunných 

houslích er-chu a obecně podpořit její zájem o čínskou hudební tradici.  
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1 Úvod do čínské hudby 

 

Čínská hudební kultura je jedna z nejstarších na světě a její historii lze na rozdíl od dalších 

mimoevropských kultur poměrně dobře sledovat. Její vývoj ovšem neprobíhal kontinuálně, 

neboť s každou novou vládnoucí dynastií přicházela snaha o založení vlastní hudební 

tradice.
2
 Čínská hudba proto zahrnuje velké množství hudebních druhů a žánrů. Další 

rozrůznění je způsobeno rozlohou území, na kterém se zdejší hudba vyvíjela, i velkým 

množstvím různých etnických skupin žijících na tomto území. Následující shrnutí je tedy 

velmi zjednodušující a slouží pouze jako kontext k představení všech aspektů tradičního 

čínského nástroje er-chu. 

Čínská hudba je velmi těstě spjata s náboženstvím a filozofií a má silně symbolický 

charakter. Bývá jí připisována moc ovlivňovat nejenom chování, ale například i zdraví 

člověka. Je považována za nadpozemskou a její zákony mají vycházet z harmonie 

vesmíru.
3,

 
4
 Silná je také spojitost hudby s číselnou symbolikou, neboť čínská filozofie 

věří, že číselné vztahy (stejně jako hudební zákonitosti) vychází ze zákonů vesmíru.
5
 

V hudbě se podle čínských filozofů a učenců symbolicky odráží například roční období, 

měsíce v roce, hodiny dne, směry větru, barvy a podobně.
 6, 7

 

Mezi nejstarší čínské hudební nástroje patří nástroje ze třídy idiofonů. Ačkoliv tato třída 

nástrojů je typická pro počátky téměř každé hudební kultury, neboť se jedná o třídu 

vývojově nejstarší, v Číně je na ni kladen neobvyklý důraz. Zatímco v jiných kulturách 

tradice idiofonů často ustupuje do pozadí nově přicházejícím nástrojům, čínské 

samozvučné nástroje brzy získávají vlastnosti melodických, ne pouze rytmických nástrojů, 

a stávají se důležitou součástí nejen lidové hudby. Bicí nástroje blanozvučné 

                                                 
2
 JAREŠ, Stanislav a Jaroslav SMOLKA. Malá encyklopedie hudby. [2. vyd.], v Supraphonu 1. vyd. Praha: 

Supraphon, 1983, s. 131. 
3
 ŠNEJERSON, Grigorij Michajlovič. Hudební umění Číny. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění, 1955, s. 34-35. 
4
 MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby: zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000, s. 44-45. 

ISBN 80-728-1037-5. 
5
 BUCHNER, Alexandr. Hudební nástroje národů. Praha: Artia, 1969, s. 13. 

6
 ŠNEJERSON, Grigorij Michajlovič. Hudební umění Číny. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění, 1955, s.  34-35. 
7
 MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby: zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000, s. 44-45. 

ISBN 80-728-1037-5. 
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(membranofony) jsou pak v Číně využívány především ve vojenské sféře, kdy kromě 

odstrašení nepřítele plní i komunikační a signalizační funkci.  Důležitou roli hrají také 

v divadelních orchestrech. Velmi hojné využití mají nástroje dechové, především různé 

druhy čínských fléten. Strunným nástrojům dominují zejména loutny a citery.
8
 

První období většího rozvoje čínské hudby nastalo za vlády dynastie Čou (1050-

256 př. n. l.), kdy byla hudba ustanovena jako součást tradičních dvorních ceremoniálů.
9
 

Hudba při dvorních obřadech se řídila přísnými pravidly a zahrnovala nejenom 

instrumentální čísla, ale i pantomimu, tance nebo zpěv hymnů, vše v pevně určeném 

pořadí. Z tohoto období známe spoustu písemných památek dokumentujících tyto rituály, 

jejichž autorství bývá připisováno čínskému filozofu Konfuciovi. Jeho autorství je ale 

stejně jako doba jejich vzniku zpochybňováno. Jedná se například o Knihu písní (Š-ťing) a 

Knihu obřadů (I-li ťing). Již v těchto dílech se ustaluje charakter, který si čínská hudba 

udrží až do dnešních dob.
10

 

Další centrální oblastí tehdejšího hudebního života byla hudba vojenská. Ta byla nedílnou 

součástí života armády v období bojů i při různých státních ceremoniích. Byla jí 

připisována moc povzbudit ducha vojáků a dodat jim odvahu, ale i zastrašovací nebo 

komunikační funkce. Stejně jako dvorní hudba se řídila přísnými pravidly a její obsah byl 

pevně stanoven.
11

 

Za vlády dynastie Čou se také vyvíjí a zdokonaluje tónová soustava založená na 

chromatické dvanáctitónové řadě zvané „lü“,
12

 ačkoliv první dochovaná notace pochází až 

z cca 1. století př. n. l.
13

 Podle pověsti tento tónový systém vznikl za vlády bájného císaře 

Chuang-tiho, kdy Ling Lun vyrobil soustavu dvanácti bambusových rourek. Ty byly 

vyrobeny tak, aby každá rourka byla v poměru 3:2 k rource předcházející. Tak vznikaly 

další tóny vzdálené od předchozích o čistou kvintu. Tón vydávaný základní rourkou se 

nazývá chuang-čung, v překladu „žlutý zvon“, a jeho výška byla stanovena na tříčárkované 

                                                 
8
 BUCHNER, Alexandr. Hudební nástroje národů. Praha: Artia, 1969, s. 14-18. 

9
 JAREŠ, Stanislav a Jaroslav SMOLKA. Malá encyklopedie hudby. [2. vyd.], v Supraphonu 1. vyd. Praha: 

Supraphon, 1983, s. 131. 
10

 ŠNEJERSON, Grigorij Michajlovič. Hudební umění Číny. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění, 1955, s. 57. 
11

 tamtéž, s. 56 
12

 tamtéž, s. 31 
13

 SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Brno: TOGGA agency, 2001, s. 46. ISBN 80-902912-0-1. 
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e. Každý tón této dvanáctitónové řady má svou vlastní symboliku, reprezentuje například 

jeden z dvanácti měsíců nebo jednu z dvanácti hodin dne. Liché tóny představují aktivní 

mužskou energii jang, zatímco liché tóny jsou spojeny s pasivním ženským prvkem jin.
14,

 

15
 

Přestože je dvanáctistupňová chromatická řada teoretickým východiskem čínské hudby, 

byla by chyba si myslet, že jsou všechny její stupně využívány rovnocenně. Naopak bývají 

některé stupně upřednostňovány.
16

 Jedná se především o tóny, jejichž spojením vzniká 

tzv. anhemitonická pentatonická řada, která byla v Číně využívána pravděpodobně ještě 

před formálním ustanovením chromatické dvanáctitónové řady.
17, 18

 Její jednotlivé stupně 

jsou samozřejmě též opředeny řadou symbolických významů. Mají například reprezentovat 

odstíny pěti základních barev. Rozeznávat můžeme pět hlavních druhů pentatonických řad 

podle rozložení intervalů mezi jednotlivými tóny. Každá z těchto pěti řad pak může být 

vystavěna na jakémkoliv z dvanácti tónů základní chromatické řady. Přestože některé 

mody mohou mít mollový či durový charakter, čínská hudba nepoužívá dur-mollovou 

melodiku, jak ji známe z evropského hudebního jazyka.
19 

Pentatonická řada představuje základ hudebního vyjádření v čínské hudbě. Hudební 

materiál se ale samozřejmě neomezuje pouze na prostou pentatoniku. Pětitónová řada bývá 

často obohacena o doplňující tóny zvané pien, čímž vzniká řada sedmitónová.  Tyto 

doplňkové tóny bývají vloženy mezi terciově vzdálené stupně původní pentatoniky. 

Přestože tyto tóny bývají využívány většinou pouze jako průchodné nebo ozdobné, 

významně se tím zvyšuje počet dostupných modů, a to až na 84. Neznamená to ovšem, že 

by všechny byly běžně využívány.
20

 

 

                                                 
14

 ŠNEJERSON, Grigorij Michajlovič. Hudební umění Číny. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění, 1955, s. 33-35. 
15

 MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby: zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000, s. 44-45. 

ISBN 80-728-1037-5. 
16

 ŠNEJERSON, Grigorij Michajlovič. Hudební umění Číny. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění, 1955, s. 37. 
17

 ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby. Praha: Votobia, 2006, s. 16. ISBN 80-867-6817-1. 
18

 SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Brno: TOGGA agency, 2001, s. 46. ISBN 80-902912-0-1. 
19

 ŠNEJERSON, Grigorij Michajlovič. Hudební umění Číny. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění, 1955, s. 40-42. 
20

 tamtéž, s. 40 
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Obrázek 1 – Pentatonická stupnice s tóny pien. In: ŠNEJERSON, Grigorij Michajlovič. Hudební umění Číny. Praha: 

Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 41. 

 

Největší důraz je v čínské hudbě kladen na melodii a rytmus. Harmonických souzvuků sice 

využívá, například v orchestrální hudbě, často jde ale spíše o souzvuk nezávisle 

probíhajících melodií. Pokud je využit akordický doprovod, například při zpěvu, jsou 

akordy většinou tvořeny třemi tóny. Obvykle souzvuk tvoří první a osmý stupeň melodie 

v kombinaci se čtvrtým nebo pátým stupněm. Akordy tak nemají výrazné tonální ukotvení. 

Vzhledem k charakteru čínštiny, kde intonace hraje významnou roli, jsou mluvené slovo a 

hudba ještě těsněji spjaty než u jiných hudebních kultur. Hudba je tak velmi těsně spojena 

s básnickým uměním a metrum často vychází právě z čínských básní, které nezřídka mívají 

lichý počet stop. Rytmické hodnoty jsou k sobě většinou v sudém vzájemném poměru.
21

 

Se zánikem dynastie Čou rozvíjející se hudební tradice upadá a s každou novou 

přicházející dynastií se pojí snaha o její obnovení a vytvoření nové tradice. Dochází 

k obohacení čínské hudby o prvky hudby jiných zemí, například Indie nebo Turecka. Přes 

dynamický vývoj hudební tradice na čínském území však její principy do dnešních dnů 

vychází ze zákonitostí a systémů ustanovených již v tomto období.
22

 

Významným momentem je ovšem počátek institucionalizovaného hudebního vzdělávání 

v Číně, který může být datován do období vlády dynastie Tchang (618-907). V 1. polovině 

7. století byla totiž založena první hudební škola, kterou museli absolvovat dvorní 

hudebníci.
23

 Tyto školy se následně rozšířily a navštěvovali je chlapci od sedmi let. Stejně 

tak dlouho probíhalo i jejich vzdělávání v oblasti hudby.
24

 

 

                                                 
21

 ŠNEJERSON, Grigorij Michajlovič. Hudební umění Číny. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění, 1955, s. 43-45. 
22

 JAREŠ, Stanislav a Jaroslav SMOLKA. Malá encyklopedie hudby. [2. vyd.], v Supraphonu 1. vyd. Praha: 

Supraphon, 1983, s. 131-132. 
23

 tamtéž, s. 131-132 
24

 SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Brno: TOGGA agency, 2001, s. 46. ISBN 80-902912-0-1. 
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1.1 Čínská opera 

 

Čínská opera je jakýmsi souborným dílem zahrnujícím velkou řadu uměleckých činností -

 zpěv, hudbu, tanec, pantomimu, akrobatická představení nebo mluvené slovo, to vše často 

doprovázené monumentálními a výtvarně detailně propracovanými kostýmy.
25

 Podněty pro 

raný vývoj opery přicházejí často ze severní části Číny, kde se mimo jiné ustalují čtyři 

základní archetypy postav: muž (Šeng), žena (Tan), postava s namalovanou tváří (Chua) a 

klaun (Čchou).
26

 Každou z těchto postav charakterizuje specifický způsob pohybu, zpěvu i 

mluvy. Herci se tak často specializují pouze na jeden archetyp divadelních rolí na základě 

svých hlasových možností a dalších charakteristik. Tyto základní typy se ještě dále dělí.
27

 

V oblasti rekvizit je čínská opera značně minimalistická, veškerý děj je znázorňován nejen 

pomocí slova, ale i obrazně, prostřednictvím kostýmů nebo make-upu. Make-up postavy 

tak často ukazuje na její charakterové vlastnosti, popřípadě symbolizuje nějakou všeobecně 

známou postavu, zatímco kostýmy jsou ukazatelem sociálního statusu.
28

 Kostým může 

ovšem i demonstrovat různé dějové nuance a aspekty, například objeví-li se na scéně 

postava s hlavou ovázanou tyrkysovým šátkem, znamená to, že je chabého zdraví či 

nemocná.
29

 „Velmi typické kostýmní doplňky se znakovým významem jsou bílé závoje, 

visící z ženského účesu, neklamně divákům signalizující, že postava už není mezi živými, 

ale je duchem, přízrakem.“
30

 Pokud jsou použity rekvizity, často bývají využívány 

symbolicky a v závislosti na způsobu použití mohou reprezentovat mnoho odlišných 

významů během jediné hry.
31

 

Scéna čínského divadla nevyjadřuje časoprostor, ten je uveden často monologem některé 

z postav. Ty z velké části ve svých komentářích posouvají děj příběhu. Při příchodu na 

scénu tak postava většinou nejprve sama sebe představí a vysvětlí důvod svojí přítomnosti. 

                                                 
25

 SIU, Wang-Ngai a Peter LOVRICK. Chinese Opera: Images and Stories. Vancouver: UBC Press, 1997, 

s. 3. ISBN 0-7748-0593-7. 
26

 SZCZEPANSKI, Kallie. A Brief History of Chinese Opera. In: ThoughtCo. [online]. [cit. 2020-03-25].  

Dostupné z: https://www.thoughtco.com/history-of-chinese-opera-195127 
27

 SIU, Wang-Ngai a Peter LOVRICK. Chinese Opera: Images and Stories. Vancouver: UBC Press, 1997, 

s. 5-6. ISBN 0-7748-0593-7. 
28

  tamtéž, s. 3-4 
29

 KALVODOVÁ, Dana. Čínské divadlo. Praha: Panorama, 1992, s. 40-42. ISBN 80-7038-233-3. 
30

 tamtéž, s. 42 
31

 tamtéž, s. 37 

https://www.thoughtco.com/history-of-chinese-opera-195127
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Když diváka uvede do souvislostí, teprve se účastní dialogů s ostatními přítomnými 

postavami. Po odchodu všech postav ze scény se načrtnutý časoprostor opět zruší.
32

 

Kořeny čínského divadla sahají už do 2. tisíciletí př. n. l. a pojí se se šamanskými obřady. 

Na zábavnou funkci divadla začíná být kladen důraz až po 1. tisíciletí n. l., kdy vznikají 

divadelní hry zvané nuo-si. Hry se tak začaly rozvětvovat podle prostředí, ve kterém měly 

být prováděny, na palácové, chrámové, bojové a vesnické. Některé z těchto her se zejména 

ve vesnickém divadle udržely dodnes.
33

 

Dnes existuje mnoho regionálních druhů opery, z nichž každá má svá vlastní specifika. 

Obecné principy jsou ale společné všem operním druhům. Zřejmě nejznámější a 

nejrozšířenější čínskou operou je opera Pekingská.  

Instrumentální doprovod opery obvykle tvoří spíše malá skupina nástrojů, která zahrnuje 

dechové i strunné nástroje, mimo jiné housle er-chu. Strunné nástroje kromě podkladu pod 

zpěv často slouží k imitaci zpěvu ptáků a vytváření dalších zvukových efektů.
34

 Podstatnou 

složkou operního orchestru jsou bicí nástroje, které zahrnují různé druhy bubnů, činelů, 

gongů a dřevěných nástrojů. Hudba doprovázející čínskou operu nebývá skládána pro tuto 

příležitost, ale naopak velmi často improvizována podle momentálního nástrojového 

obsazení. Orchestr je umístěn přímo na pódiu a je formálně rozdělen do dvou skupin 

nástrojů neboli divizí. Wenchang („civilní divize“) zahrnuje především melodické či 

harmonické nástroje (mimo jiné právě er-chu), které slouží jako podklad pro zpěv. 

Wuchang („militaristická divize“) tvoří zejména bicí nástroje, které doprovází například 

taneční čísla nebo bojové scény.
35

 

  

                                                 
32

 KALVODOVÁ, Dana. Čínské divadlo. Praha: Panorama, 1992, s. 30. ISBN 80-7038-233-3. 
33

 tamtéž, s. 51 
34

 About the Performance. In: Peking Opera [online]. [cit. 2020-03-25]. Dostupné z: 

 http://www.pekingopera.eu/pekingopera-en.html 
35

 VAN HINSBERGH, Gavin. Traditional Classical Chinese Music. In: China HIGHLIGHTS [online]. 

 [cit. 2020-03-25]. Dostupné z: https://www.chinahighlights.com/travelguide/culture/traditional-music.html 

http://www.pekingopera.eu/pekingopera-en.html
https://www.chinahighlights.com/travelguide/culture/traditional-music.html
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1.2 Ťiang-nan s‘-ču 

 

Ťiang-nan s‘-ču je uskupení čínských tradičních nástrojů věnující se instrumentální hudbě, 

které se začíná objevovat v závěru dynastie Čching (1644-1911). Vzniklo pravděpodobně 

osamostatněním hudební složky doprovázející taneční nebo operní představení.
36

 S‘-ču je 

označení skládající se ze dvou výrazů. „S‘“ ve významu hedvábí reprezentuje skupinu 

čínských smyčcových nástrojů, jejichž struny byly tradičně vyráběny právě z tohoto 

materiálu. „Ču“ pak představuje čínské dechové nástroje vyráběné především z bambusu, 

což je také doslovný překlad tohoto výrazu. Kromě dvoustrunných houslí er-chu se pak 

nástrojové obsazení může skládat z čínského lidového cimbálu jang-čching, loutny pchi-

pcha a dalších druhů drnkacích louten, bambusové flétny ti-c‘ nebo siao a ústních varhánek 

šeng. Obvykle pak byl obsazen i jeden hráč na bicí nástroje. Celkový počet účinkujících 

nástrojů může být proměnlivý a za seskupení s‘-ču může být považováno už i duo 

melodického a harmonického nástroje. V plném obsazení se produkce účastní obvykle 

jeden hlas od každého nástroje s výjimkou er-chu. Housle er-chu naopak bývají zastoupeny 

dvěma hráči, z nichž každý ovládá nástroj s rozdílným laděním.
37,

 
38

 

Slovní spojení Ťiang-nan pak označuje území rozkládající se na středovýchodě Číny, kde 

má tento žánr rozvinutou tradici. Tyto ansámbly většinou tvoří amatérští hráči scházející se 

bez nároku na odměnu v různých, většinou neformálních, prostorách. Produkovaná hudba 

je převážně heterofonní a je silně spojena s improvizačním procesem. Vzhledem 

k volnému charakteru těchto hudebních setkání se muzikanti k produkci v průběhu 

libovolně připojují i odpojují. Často tak zaznívají stejné skladby i několikrát za odpoledne, 

                                                 
36

 ZHANG, Wenzhuo. Exploring and Listening to Chinese Classical Ensembles in General Music. General 

Music Today [online]. 2017, 31(1), s. 28-29 [cit. 2020-03-26]. ISSN 10483713. Dostupné z: 

 http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5ec2c02e-0734-4082-ab76-

36871f9cd7ea%40pdc-v-sessmgr02 
37

 JURKOVÁ, Zuzana. Muzika etnika: hudba jako zrcadlo kultur = music as a mirror of culture. Praha: 

Národní muzeum – České muzeum hudby, 2008, s. 46. ISBN 978-80-7036-249-5. 
38

 WITZLEBEN, J. Lawrence. 1987. Jiangnan Sizhu Music Clubs in Shanghai: Context, Concept and 

Identity. Ethnomusicology, 1987, 31(2), s. 241 [cit. 2020-04-03]. DOI:10.2307/851891. Dostupné z: 

 https://www.jstor.org/stable/pdf/851891.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-

5152%252Ftest&refreqid=excelsior%3A01e2acb98e902fba4adc90d32f45a848 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5ec2c02e-0734-4082-ab76-36871f9cd7ea%40pdc-v-sessmgr02
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5ec2c02e-0734-4082-ab76-36871f9cd7ea%40pdc-v-sessmgr02
https://www.jstor.org/stable/pdf/851891.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-5152%252Ftest&refreqid=excelsior%3A01e2acb98e902fba4adc90d32f45a848
https://www.jstor.org/stable/pdf/851891.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-5152%252Ftest&refreqid=excelsior%3A01e2acb98e902fba4adc90d32f45a848
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pouze v podání jiných interpretů. Jednoduchá opakující se melodie bývá použita i v rámci 

jedné skladby a dává hráčům prostor vyjádřit svou vlastní uměleckou ideu.
39

  

Základ repertoáru tvoří osm písní nazývaných „pa ta-čchü“. Ty jsou složeny z všeobecně 

známých čínských melodií a jsou odstupňovány podle obtížnosti. Nezřídka tak slouží jako 

měřítko schopností a dovedností hráčů. Při hře obvykle nebývá používán notový záznam, 

ovšem u začínajících hudebníků to není vyloučeno.
40

 Mezi oblíbené skladby tohoto žánru 

patří například The Happy Song nebo Yu Fu Rong.
41

 

 

1.3 Čínský orchestr 

 

Ačkoliv se samozřejmě orchestry malého obsazení vyskytovaly v průběhu celého 

hudebního vývoje v Číně, až do 20. století významně převládala hra sólová. Čínský 

orchestr se vyvinul z uskupení Ťiang-nan s‘-ču a začíná se objevovat ve 30. - 40. letech 20. 

století.
42

 Na jeho vznik měla velký vliv západní hudba a její tradice symfonických 

orchestrů.
43

 Velkého významu instituce čínského orchestru nabyla po vzniku Čínské lidové 

demokratické republiky, kdy byl v roce 1953 založen první moderní čínský orchestr. Je 

výsledkem vládní snahy o podporu a rozvoj tradiční čínské hudby, zejména z důvodů 

                                                 
39

 JURKOVÁ, Zuzana. Muzika etnika: hudba jako zrcadlo kultur = music as a mirror of culture. Praha: 

Národní muzeum –České muzeum hudby, 2008, s. 46. ISBN 978-80-7036-249-5. 
40

 WITZLEBEN, J. Lawrence. 1987. Jiangnan Sizhu Music Clubs in Shanghai: Context, Concept and 

Identity. Ethnomusicology, 1987, 31(2), s. 247 [cit. 2020-04-03]. DOI:10.2307/851891. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/pdf/851891.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-

5152%252Ftest&refreqid=excelsior%3A01e2acb98e902fba4adc90d32f45a848 
41

 ZHANG, Wenzhuo. Exploring and Listening to Chinese Classical Ensembles in General Music. General 

Music Today [online]. 2017, 31(1), s. 29 [cit. 2020-03-26]. ISSN 10483713. Dostupné z: 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5ec2c02e-0734-4082-ab76-

36871f9cd7ea%40pdc-v-sessmgr02 
42

 KUO-HANG, Han a Judith GRAY. The Modern Chinese Orchestra. Asian Music [online]. 1979, s. 14 

[cit. 2020-03-30]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/833965. 
43

 ZHANG, Wenzhuo. Exploring and Listening to Chinese Classical Ensembles in General Music. General 

Music Today [online]. 2017, 31(1), s. 30 [cit. 2020-03-26]. ISSN 10483713. Dostupné z: 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5ec2c02e-0734-4082-ab76-

36871f9cd7ea%40pdc-v-sessmgr02 

https://www.jstor.org/stable/pdf/851891.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-5152%252Ftest&refreqid=excelsior%3A01e2acb98e902fba4adc90d32f45a848
https://www.jstor.org/stable/pdf/851891.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-5152%252Ftest&refreqid=excelsior%3A01e2acb98e902fba4adc90d32f45a848
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5ec2c02e-0734-4082-ab76-36871f9cd7ea%40pdc-v-sessmgr02
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5ec2c02e-0734-4082-ab76-36871f9cd7ea%40pdc-v-sessmgr02
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5ec2c02e-0734-4082-ab76-36871f9cd7ea%40pdc-v-sessmgr02
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5ec2c02e-0734-4082-ab76-36871f9cd7ea%40pdc-v-sessmgr02
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touhy po sjednocení země.
44

 Významnou postavou stojící u jeho zrodu je čínský dirigent a 

skladatel Peng Xiuwen.
45

 

V průběhu vývoje čínského orchestru docházelo k různým experimentům v jeho 

nástrojovém obsazení. K jeho standardizaci došlo zhruba v 60. letech 20. století.
46

 Tato 

instrumentace zahrnuje čtyři nástrojové skupiny – nástroje smyčcové, drnkací, dechové a 

bicí.
47, 48

 Sekce bicích a dechových nástrojů bývá umístěna naproti dirigentovi. Skupiny 

drnkacích a smyčcových nástrojů jsou potom umístěny každá na jedné straně od dirigenta. 

Ve starším rozsazení jsou smyčcové nástroje po jeho levé ruce, ovšem nový zasedací 

pořádek je umisťuje obvykle na stranu opačnou. Je tomu tak především z důvodu směru 

šíření zvuku. Velkým problémem byl nedostatek zejména smyčcových nástrojů nižšího 

ladění. Experimentovalo se proto s různými novými nástroji a výjimkou nebylo ani 

obsazení evropských kontrabasů a violoncell. Tyto dva nástroje bývají součástí i některých 

současných čínských orchestrů. Jinak se skládají téměř výhradně z tradičních čínských 

nástrojů.
49

 

Západním symfonickým orchestrem byl inspirován i repertoár. Ten kombinuje prvky 

západní i čínské hudby. Skladatelé orchestrálních skladeb používají tři základní principy 

skladby. Skladby tak mohou být buď v unisonovém provedení, nebo klasické orchestrální 

kusy tak, jak je známe u nás. Třetím způsobem je koncertantní styl, kdy jeden nástroj hraje 

sólo a je doprovázen orchestrem. Jedná se o kompoziční styl, který se inspiroval západními 

instrumentálními koncerty, ovšem nepoužívá typickou formální strukturu těchto koncertů. 

                                                 
44

 KUO-HANG, Han a Judith GRAY. The Modern Chinese Orchestra. Asian Music [online]. 1979, s. 17 

[cit. 2020-03-30]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/833965 
45

 ZHANG, Wenzhuo. Exploring and Listening to Chinese Classical Ensembles in General Music. General 

Music Today [online]. 2017, 31(1), s. 30 [cit. 2020-03-26]. ISSN 10483713. Dostupné z: 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5ec2c02e-0734-4082-ab76-

36871f9cd7ea%40pdc-v-sessmgr02 
46

 KUO-HANG, Han a Judith GRAY. The Modern Chinese Orchestra. Asian Music [online]. 1979, s. 18-19 

[cit. 2020-03-30]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/833965 
47

 tamtéž, s. 24 
48

 ZHANG, Wenzhuo. Exploring and Listening to Chinese Classical Ensembles in General Music. General 

Music Today [online]. 2017, 31(1), s. 30 [cit. 2020-03-26]. ISSN 10483713. Dostupné z: 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5ec2c02e-0734-4082-ab76-

36871f9cd7ea%40pdc-v-sessmgr02 
49

 KUO-HANG, Han a Judith GRAY. The Modern Chinese Orchestra. Asian Music [online]. 1979, s. 22-23 

[cit. 2020-03-30]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/833965 
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Mezi oblíbené skladby čínského orchestru patří například Moonlight Over the Spring River 

nebo The Moon Is High.
50

 

  

                                                 
50

 KUO-HANG, Han a Judith GRAY. The Modern Chinese Orchestra. Asian Music [online]. 1979, s. 22 

[cit. 2020-03-30]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/833965 
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2 Další čínské tradiční hudební nástroje 

 

2.1 Idiofony 

 

Idiofony mají v čínské hudbě široké využití, od lidových orchestrů přes orchestry 

symfonické a operní až po rituální i vojenskou hudbu. Nejstarší nástroje z této skupiny jsou 

vyráběny z kamene, mluvíme tedy o tzv. litofonech.
51,

 
52

 

Mezi nejstarší litofony patří například š‘-čching, který má v dnešní době zahnutý tvar 

písmena L, na rozdíl od původního nepravidelného tvaru. Pochází zřejmě již z období 

3. - 4. tisíciletí př. n. l. a je možné, že kromě hudebního využití sloužil i jako platidlo.
53

 

Kamenné desky a tyče byly často sestavovány do zvonkoher zavěšených na dřevěném 

rámu. Mezi takto vzniklé nástroje patří například pien-čching, tvořený různě laděnými 

kamennými deskami. Ty jsou obvykle vyráběny z nefritu a jejich počet se pohybuje mezi 

12-16 deskami.
54, 55

 Fang-sian je nástroj s podobnou stavbou, pouze jsou místo kamenných 

desek využity obdélníkové tyče. Později pak mohou být tyče vyrobeny i z kovu.
56

 

Z nástrojů kovových se v čínské hudbě můžeme setkat s různými druhy zvonů, gongů a 

činelů.
57, 58

 Často využívaný je zvon bez srdce čung, který má původ v období vlády 

dynastie Ťin (265-420). Jedná se o dutý rezonanční prostor, ze spodní strany otevřený, na 

který navazuje tyčovitá rukojeť. Ta je spojena s okem sloužícím k upevnění nástroje do 
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systému zvonkohry.
59

 Zvonkohra sestavená z obvykle šestnácti chromaticky laděných 

zvonů čung se nazývá pien-čung.
60, 61

 

Dalším typem zvonkohry je nástroj zvaný jün-luo, který je zřejmě mongolského původu. 

Jedná se o zvonkohru vzniklou spojením obvykle deseti, ale v některých případech až 24 

bronzových gongů. Zvonkohra existuje i v přenosné podobě.
62, 63

 

Idiofony vyráběné ze dřeva zahrnují různá klepací dřívka, řehtačky, chřestící hůlky nebo 

dřevěné destičky typu kastanět.
64 

Zajímavým nástrojem z této třídy je například nástroj 

zvaný ču. Jedná se o dřevěný nástroj ve tvaru krychle nebo kvádru bez horní stěny. Uvnitř 

něj je upevněno kladívko, které rozeznívá desku tvořící dno nástroje. Původně se nejednalo 

o hudební nástroj, ale o zařízení sloužící k drcení obilí.
65

 

V lidových i operních orchestrech můžeme slyšet nástroj pchaj-pan, který tvoří tři nebo 

více dřevěných obdélníkových destiček. Ty jsou v horní části svázány provázkem 

plochami k sobě. Hráč je při hře drží v jedné ruce a nechává desky jemnými krátkými 

pohyby na sebe vzájemně narážet.
66

 

S konfuciovskými rituály je spojen nástroj jü, což v překladu znamená „tygr“.
67

 Jedná se o 

dřevěnou sošku tygra s podstavcem, jejíž hřbet je tvořen vroubky, přes které se při hře 

přejíždí bambusovým prutem.
68, 69

 Hra na tento nástroj je signálem k ukončení pobožností 

a jeho tvar, tygr, symbolizuje žně a smrt.
70

 

Mezi čínskými nástroji najdeme i zvony vyráběné ze dřeva, například mu-jü, Jedná se o 

dřevěný zvon, který má specifický tvar. Není souměrný, ale v jedné části spodního okraje 
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je zploštělý. Toto zploštění připomíná rybí ploutve nebo ocas, podle čehož nástroj získal 

svůj název, v překladu „dřevěná ryba“. Zvon nemá srdce, ale je rozezníván dřevěnou 

paličkou.
71

 

 

 

Obrázek 2 – Čínská gongová hra jün-luo. Praha, Náprstkovo muzeum. In: BUCHNER, Alexandr. Hudební nástroje 

národů. Praha: Artia, 1969, s. 31. 

 

2.2 Membranofony 

 

Membranofony mají v čínské hudbě širokou škálu využití. Jsou nejenom lidovým 

nástrojem, ale i důležitou součástí dramatu nebo vojenské hudby. Při bitvách a válečných 

taženích slouží jako důležitý komunikační prostředek mezi jednotkami, a navíc jejich 

hřmot pomáhá zastrašit nepřítele.
72

 Skupina čínských membranofonů zahrnuje desítky 

různých druhů bubnů, tamburín a dalších nástrojů. Ty jsou vyrobeny z různého materiálu, 

korpus ze dřeva, kovu, hlíny a dalších materiálů bývá překryt zvířecí kůží.
73

 Zvláštností 

čínských bubnů je, že tato kůže je obvykle k tělu nástroje přibitá hřebíky, na rozdíl od 
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bubnů jiného původu, například indických, které mají blánu upevněnou provazy. Upevnění 

pomocí hřebíků neumožňuje změnu ladění nástroje.
74

 

Nástroje z této skupiny mohou být zavěšeny na krku hráče (po-fu, tchang-ku) nebo 

upevněny na stojanu (pan-chu). Některé nástroje mají podobu tamburíny, například 

osmihranný nástroj haiao-ku. Zvuk vydávají činely připevněné na sedmi jejích hranách a 

údery do zvířecí kůže, kterou je nástroj pokrytý. Bubny jsou rozeznívány obvykle 

paličkami, některé úderem ruky hráče.
75

 

Významnou roli mají membranofony v čínské opeře, její orchestr mívá poměrně obsáhlou 

sekci bicích nástrojů. Její základ obvykle tvoří buben tan-pchi-ku doplněný velkým 

bubnem ta tchang-ku a malým bubnem siao tan-ku. Bubny doprovází činely hsing-erh 

doplněné příležitostně dalšími rytmickými nástroji.
76

  

 

2.3 Aerofony 

 

Jedním z nejstarších dechových nástrojů byl zřejmě nástroj, který dal vzniknout tónové 

stupnici „lü“. Jednalo se o systém dvanácti bambusových rourek, které byly v určitém 

vzájemném poměru a tvořily chromatickou tónovou řadu.
77

 Na podobném principu funguje 

nástroj pchai-siao, stavbou podobný Panově flétně, který mívá 12-24 takových 

bambusových trubic a je obvykle bohatě zdobený.
78

 

Již v Knize písní se pak píše o ústních varhánkách šeng. Jedná se o dechový nástroj, který 

vydává tón rozechvěním jazýčků v bambusových trubicích. Počet těchto trubic se u 

jednotlivých nástrojů liší, mimo jiné podle toho, zda se jedná o lidovou variantu, či nástroj, 

který byl určen dvorním hudebníkům. Dolní konec všech těchto píšťal je umístěn ve 

vzduchovém zásobníku, který může být vyroben z vydlabané tykve, ze dřeva nebo z kovu. 
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Každá z nich je ve volné části opatřena postranním otvorem, který musí být zakryt prstem, 

aby se její tón ozval. Tento nástroj je výjimečný tím, že může hrát nejenom jednohlasou 

melodickou linku, ale i harmonické souzvuky.
79

 

 

 

Obrázek 3 – Ústní harmoniky šeng. Praha, Náprstkovo muzeum. In: BUCHNER, Alexandr. Hudební nástroje 

národů. Praha: Artia, 1969, s. 33. 

 

Tradiční čínská hudba zná i aerofony dvojjazýčkové, například kuan. Jedná se o trubici 

vyhotovenou z různého materiálu, po jejíž délce je rozmístěno 7 hmatových otvorů. 

Nejčastěji se vyskytuje ve dvou velikostech, velká (ta-kuan) s rozsahem es
1
-c

3
 a malá 

(siao-kuan) se zmenšeným rozsahem as
1
-c

3
.
80

 

Podobným nástrojem se stejnou stavbou je suo-na. Nástroj se dostal do Číny zřejmě 

v 16. století ze střední Asie a stejně jako kuan se vyskytuje ve dvou velikostech. Na rozdíl 

od kuanu se ovšem tělo nástroje směrem k jeho dolnímu konci kónicky rozšiřuje. Taktéž 

rozsah je ve srovnání s předchozím nástrojem menší.
81
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Velmi oblíbeným nástrojem čínského původu je i v dnešní době jeden z mnoha druhů 

příčných fléten, flétna ti-c‘. V Číně se objevila během prvních dvou století našeho 

letopočtu. Její průměrná délka je kolem 60 cm a má šest tónových otvorů. Kromě nich má 

ještě další otvor, který je překrytý rostlinnou blánou a dodává flétně charakteristickou 

barvu zvuku. Nachází se mezi náustkem v horní části nástroje a otvory pro prsty.
82,

 
83

 

 

 

Obrázek 4 – Flétny ti-c‘ a čettö. Praha, Náprstkovo muzeum. In: BUCHNER, Alexandr. Hudební nástroje národů. 

Praha: Artia, 1969, s. 33. 

 

Skupina čínských aerofonů zahrnuje také spoustu dalších nástrojů, například okaríny 

z různých materiálů nebo flétny čchi-li a pang-ti, které jsou velmi populární v hudbě 

čínského dramatu. Patří sem také další nástroje původem z jiných zemí, jako trubka 

meng-ku-kchu původem z Mongolska nebo tibetský hoboj tche-ling.
84
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2.4 Chordofony 

 

Jedním z nejstarších doložených strunných nástrojů je citera se. Doložena je již v období 

dynastie Čou (1100-256 př. n. l.). Prsty obou rukou drnkají na struny, kterých může být od 

pěti až do padesáti. Nejvíce se ovšem objevují dvě varianty nástroje, tzv. velká s 25 

strunami a malá, která má strun 16. Podobný princip jako se sdílí ku-čeng. Na rozdíl od 

citery se ovšem může být levá ruka použita k tisknutí struny za kobylkou, čímž může měnit 

její ladění.
85

 

V 6. století se objevuje nástroj zvaný ku-čchin či pouze čchin.
86

 Jedná se o jeden 

z nejužívanějších drnkacích nástrojů, který byl v minulosti vyhrazen orchestrům čínských 

aristokratů. Je vyroben ze dřeva a počet jeho hedvábných strun se pohybuje obvykle 

mezi 5-7.
87

 Nástroj je spojen s velmi rozsáhlou číselnou symbolikou.
88, 89

 Každá struna je 

tak například vyrobena z přesně určeného počtu hedvábných vláken, přičemž tento počet je 

spojen s akustickými základy tradiční pentatonické stupnice.
90 

 

 

Obrázek 5 – Citera ku-čchin. Praha, Náprstkovo muzeum. In: BUCHNER, Alexandr. Hudební nástroje národů. 

Praha: Artia, 1969, s. 36. 
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Mezi nástroje loutnového typu patří například pchi-pcha, což je nástroj velmi populární i 

v dalších asijských zemích.
91, 92

 Do Číny přišel pravděpodobně ve 3. století.
93

 Má tvar 

podobný tvaru evropské loutny s vypouklou zadní deskou a krkem, který je opatřen 

obvykle šestnácti pražci (některé nástroje ale mají až 36 pražců). Pchi-pcha má čtyři, dříve 

hedvábné, dnes obvykle nylonové struny a může vystupovat jako nástroj doprovodný i 

sólový.
94

 

 

 

Obrázek 6 – [loutna pchi-pcha]. In: JURKOVÁ, Zuzana. Muzika etnika: hudba jako zrcadlo kultur = music as a mirror 

of culture. Praha: Národní muzeum – České muzeum hudby, 2008, s. 48. ISBN 978-80-7036-249-5. 

 

Čínské loutnové nástroje mají mnoho variant, mezi jinými například san-sian, což je 

třístrunný nástroj, jehož dřevěné tělo je potaženo hadí kůží.
95,

 
96

 Dále nástroj zvaný 

jüe-čchin, který je typický svou ozvučnou skříňkou ve tvaru kruhu. Má krátký krk s devíti 

pražci zakončený hlavicí, která je opatřena čtyřmi ladícími kolíky. Na těch jsou upevněny 

čtyři struny laděné dvojitě v kvintách, obvykle na tóny d1 a a1.
97

 

Mezi nejčastější variantu čínského tradičního smyčcového nástroje patří kromě er-chu také 

nástroj s velmi podobnou stavbou pan-chu. Pan-chu se ovšem liší stavbou své ozvučné 
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skříňky, která má na rozdíl od houslí er-chu tvar polokoule, která není překryta zvířecí 

kůží, ale tenkou dřevěnou destičkou.
98

 

Další smyčcové varianty více či méně vychází z obou zmíněných typů nástrojů. Objevují 

se odlišnosti v jejich velikosti, ladění, počtu strun nebo tvaru rezonanční skříňky. Mezi 

nástroje stavbou podobné er-chu můžeme zařadit například s‘-chu. Jedná se o nástroj 

typický dvojitým natažením strun, takže celkově má čtyři struny.
99
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3 Čínské housle er-chu 

 

3.1 Klasifikace 

 

Tradiční čínská klasifikace nástrojů pa jin
100

 rozeznává 8 klasifikačních tříd podle 

materiálu, který se nejvíce podílí na produkci zvuku: kov, kámen, kůže, dřevo, hedvábí, 

hlína, měď a tykev.
101

 Na základě materiálu dříve používaného na výrobu strun se er-chu 

řadí do třídy „hedvábných“ nástrojů.
102

 Tento systém má symbolický charakter, každá třída 

představuje určitou část roku a světovou stranu. Právě třída hedvábných nástrojů například 

symbolizuje léto a jižní světovou stranu.
103

 

Klasifikace podle nám známějších evropských systematik může být poněkud 

problematická, zejména z důvodu absence hmatníku, se kterou řada organologů ve svých 

klasifikačních systémech vůbec nepočítá (např. Hugo Riemann nebo Ladislav Leng).
104

 

Nejlépe aplikovatelné jsou jednoduché systematiky s nižším počtem kategorií a nepříliš 

větveným dělením, jako například systematika Alexandra Buchnera nebo Karla Irmanna. 

V těchto klasifikacích by bylo možno er-chu zařadit mezi smyčcové chordofony. Ze 

stejného třídění vycházela i československá státní norma Třídění a názvosloví hudebních 

nástrojů (ČSN 89 0000) s účinností od roku 1972. Tato norma ovšem byla v roce 2000 bez 

náhrady zrušena. Mírně rozšířená je klasifikace Adolfa Špačka, kde by bylo možné 

sledovat návaznost kategorií strunné nástroje (chordofony) – smýkací – smyčcové. 
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S nejjednodušší a nejméně větvenou klasifikací vystoupil Luděk Zenkl, zde by bylo er-chu 

zařazeno pouze do kategorie nástrojů strunných.
105

 

Podle zřejmě nejrozšířenějšího systému klasifikace hudebních nástrojů, Hornbostel-

Sachsovy systematiky, by bylo zařazení er-chu následující: 

 3 Chordofony –Jedna nebo více strun jsou napjaty mezi pevnými body. 

 32 Chordofony složené – Nástroj pozůstává z nosiče strun a rezonátoru, které jsou 

spolu organicky spojeny a nemohou být od sebe odděleny bez porušení zvukového aparátu. 

 321 Loutny – Struny jsou vedeny paralelně s vrchní deskou nástroje. 

 321.3 S rukojetí – Nosičem strun je jednoduchá rukojeť. 

 321.31 Loutny protknuté – Rukojeť diametrálně prochází rezonátorem.  

  Společné sufixy: -71 – rozezvučování smýkáním smyčcem
106

 

Podle rozšířené verze této klasifikace, jejímž autorem je Pavel Kurfürst, by pak společné 

sufixy byly klasifikovány označením -321, to znamená, že jsou struny rozeznívány 

příčným ručním třením smyčcem.
107

 

Zařazení evropských houslí do Hornbostel-Sachsovy systematiky by vypadalo následovně:  

 3 Chordofony 

 32 Chordofony složené 

 321 Loutny 

 321.3 S rukojetí 

 321.32 S krkem 

 321.322 Skříňové loutny s krkem
108
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Přestože se tedy er-chu někdy přezdívají „čínské housle“ pro podobnost s houslemi 

západní kultury, jedná se o název poněkud zavádějící, neboť stavba, a tudíž i klasifikace 

obou nástrojů, se v mnohém liší. Jedná se však o název velmi frekventovaný v české i 

zahraniční literatuře, tudíž se mu ani tato práce nebude vyhýbat.  

 

 

Obrázek 7 – [hráč na er-chu]. In: SHENGMIAO, Samuel Wong. Bowed Stringed Instruments: Erhu. Atlas Ensembel 

[Online]. 2016, s. 95 [cit. 2020-02-26] Dostupné z: 

https://www.atlasensemble.nl/assets/files/instruments/Erhu/Erhu%20by%20Samuel%20Wong%20Shengmiao.pdf 

 

3.2 Stavba nástroje 

 

Housle er-chu jsou čínský lidový smyčcový nástroj. Skrz nejčastěji šestihranné nebo 

osmihranné tělo nástroje (čchin-tchung)
109

 prochází dlouhý krk (čchin-kan), k jeho 

vyčnívajícímu konci ve spodní části nástroje pod ozvučnou skříňkou jsou pak připevněny 

                                                                                                                                                    
108

 tamtéž, s. 113 
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dvě kovové struny. Jejich druhý konec je navázán na dva ladící kolíky (čching-čou) v horní 

části krku.
110,

 
111,

 
112

 

Tělo nástroje tvoří ozvučná skříňka, jejíž přední strana bývá potažena hadí kůží. Obvykle 

se jedná o kůži z krajty a její kvalita je určující pro výslednou kvalitu zvuku nástroje.
113

 

Zadní deska může být zdobena ornamenty nebo dokonce dřevěným vykládáním. Na hadí 

kůži přiléhá bambusová kobylka, která ji spojuje s dvěma strunami (čchin-sien), 

v současnosti většinou kovovými, dříve vyráběnými z různých materiálů, nejčastěji 

z hedvábí.
114

 Jejich funkční délka je zhruba 38-41 cm.
115, 116

 

Struny jsou pod ladícími kolíky sepjaty smyčkou (čchien-ťin), která zajišťuje stejnoměrné 

vzdálenosti mezi tóny na obou strunách. Pokud by byl nástroj bez této smyčky, prsty by 

musely být kladeny na každou strunu v jiných vzdálenostech.
117

 To by ovšem nebylo 

technicky možné, vzhledem k tomu, že největší vzdálenost mezi oběma strunami dosahuje 

v oblasti kobylky cca 5 mm.
118

 Prsty jsou tedy kladeny na obě struny zároveň, přestože 

smyčec (čching-kung) obvykle rozeznívá pouze jednu z nich. Struna, která je blíž ke krku 

nástroje, se nazývá vnitřní (nej-siang) a má výšku d
1
. Vnější struna (waj-siang), vzdálenější 
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od krku, tvoří s vnitřní strunou interval čisté kvinty, je tedy laděna na a
1
.
119

 Před 20. 

stoletím hráči na er-chu hráli zhruba v rozsahu 1,5 oktávy, zatímco dnes se běžně používá 

rozsah oktáv tří, od d
1
 po d

4
. Čínské housle nemají hmatník, neboť vzdálenost strun od 

krku dovoluje pouze lehké přikládání prstů na strunu.
120

 

Mezi strunami prochází smyčec, který v dnešní době již může mít žabku se šroubkovým 

mechanismem. Je obvykle vyroben z ohýbaného prutu bambusu a zhruba 150-200 vláken, 

nejčastěji koňských žíní, ale mohou být použita i vlákna nylonová.
121

 Je ovládán pravou 

rukou hudebníka, a protože žíně nelze vyjmout z prostoru mezi strunami, dává houslím er-

chu charakteristický nepřetržitý a plynulý zvuk. 

Rozměry ozvučné skříňky byly standardizovány na rozměry přibližně 10 cm v průměru 

s hloubkou 13 cm. Krk je obvykle dlouhý zhruba 79 cm a jeho horní konec se zasazenými 

kolíky může být různě zdoben a vyřezáván, například do tvaru zvířecích hlav. Výjimkou 

není také vykládání, ať už dřevem či úlomky kostí.
122

 

 

 

Obrázek 8 – Smyčec prochází mezi strunami. In: SHENGMIAO, Samuel Wong. Bowed Stringed 

Instruments: Erhu. Atlas Ensembel [Online]. 2016, s. 93 [Cit. 2020-02-24] Dostupné z: 
https://www.atlasensemble.nl/assets/files/instruments/Erhu/Erhu%20by%20Samuel%20Wong%20Shengmiao.pdf 
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Obrázek 9 – Skica typických moderních er-chu s odděleným smyčcem. In: STOCK, Jonathan. A Historical Account 

of the Chinese Two-Stringed Fiddle Erhu. The Galpin Society Journal [online]. 1993b, 46, s. 84 [cit. 2020-03-28]. 

DOI: 10.2307/842349. ISSN 00720127. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/842349?origin=crossref 
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4 Historie houslí er-chu 

 

Zkoumání historického vývoje čínských dvoustrunných houslí er-chu nám značně 

komplikuje několik faktorů. Jedním z nich je nedostatek důvěryhodných pramenů ze 

starších historických období. Dnes můžeme dřívější vývoj zkoumat pouze na základě 

několika málo dochovaných nástrojů, jejich zobrazení na dochovaných výtvarných dílech, 

popřípadě jejich popisu v literárních dílech. Bohužel se málokdy jedná o detailní popisy 

nástrojů, proto jsme nuceni při zkoumání často odhadovat na základě náznaků. 

Zobrazení er-chu nebo chu-čchinu jsou poměrně vzácná, pravděpodobně proto, že se 

jednalo o nástroj chudších vrstev, který podle tehdejších konvencí nebylo vhodné 

zobrazovat ve výtvarných dílech. Největším zdrojem ilustrací tohoto hudebního nástroje 

jsou údajně až alba čínských omalovánek, která byla velmi populární v 19. století. 

Prostřednictvím těchto zobrazení se nástroj také začíná dostávat do povědomí i za 

hranicemi Číny.
123

 

Dalším problémem, který značně ztěžuje naše úsilí popsat vývoj houslí er-chu, je 

terminologie. Spousta termínů označuje více nástrojů, popřípadě pro jeden nástroj existuje 

více užívaných termínů.
124

 To je pochopitelné, zvážíme-li rozlohu území, na kterém se 

čínské tradiční lidové nástroje rozvíjely. 

 

4.1 Do roku 1279
125

 

 

Ačkoliv existuje řada teorií, stále není s jistotou zodpovězena otázka, zda jsou housle 

er-chu původním nástrojem vzniklým v Číně, nebo zda jsou kompletně, nebo aspoň z části, 
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přejaté od jiných národů. Spousta čínských menšin a národů má mezi svými lidovými 

nástroji některou formu dvoustrunných houslí. Jejich původ je často opředený legendami o 

přeměně zemřelých zvířat do podoby hudebního nástroje. V těchto legendách Stock 

(1993b) spatřuje tendenci připisovat nástrojům čínský původ. 

Samotný název er-chu ale vznikl poměrně nedávno
126

 a je složen z výrazů „er“ a „chu“. 

První část slova v doslovném překladu znamená dva, což s největší pravděpodobností 

reflektuje počet strun nástroje. Druhá polovina výrazu potom odkazuje na příslušnost 

k nástrojové rodině chu-čchin, kde nese význam pejorativního označení pro „barbarské“ 

kmeny.
127

 To může naznačovat, že sami Číňané vnímají tento nástroj jako importovaný.
128

 

Neznamená to ovšem, že by housle er-chu neměly delší tradici. Pouze byly dříve 

pravděpodobně označovány názvem chu-čchin. 

Oxfordský hudební slovník pojem chu-čchin definuje jako „obecný čínský výraz (doslova 

barbarský strunný nástroj) pro smyčcovou loutnu. Zástupci této skupiny mohou mít až 

čtyři struny, většinou ovšem mají struny dvě. Nástroj je rozezníván prostřednictvím žíní 

vložených mezi struny. Původ nástrojové skupiny se datuje do 8. století. Zástupci 

nástrojové rodiny chu-čchin mohou být využiti v lidové hudbě, koncertních recitálech nebo 

Pekingské opeře.“
129,

 
130

 Nástroj tak byl známý již v období dynastie Tang (618-907). 

Nejranější zmínky o chu-čchinu pocházejí z veršů básníků Cen Shen, Bai Juyi a Lin Yuxi, 

přičemž nejstarší zmínka se objevuje v polovině 8. století. Raná literární zachycení nástroje 

však zřídkakdy reflektují techniku hry. A pokud ji zmiňují, uvádí, že byly struny 
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rozechvívány drnkáním. O smyčcové variantě hovoří literární památky až o téměř 300 let 

později.
131

 

Je tak nanejvýš pravděpodobné, že se housle er-chu vyvinuly ze starší varianty zvané chu-

čchin. To je ovšem pro objasnění původu nástroje hrubě nedostačující, neboť se jedná 

zřejmě pouze o starší označení a formu téhož nástroje. Navíc se jedná o označení pro celou 

rodinu nástrojů, takže by bylo obtížné zvolit jeden nástroj, který byl přímým předchůdcem 

houslí er-chu. Prvotní zmínky o drnkací variantě nástroje chu-čchin ovšem mohou být 

interpretovány tak, že původ er-chu je možné hledat v nástrojové rodině louten, ke kterým 

byl následně přidán smyčec.  

V úvahu pak připadají zejména nástroje si-čchin
132

 a ťi-čchin. Není úplně jasné, zda se 

jedná o dva různé nástroje. Podle Stocka (1993b) se jedná o dva různé přepisy korejského 

názvu haegum. Přestože pravděpodobně existovala i drnkací varianta nástroje, některé 

prameny se zmiňují o použití bambusového plátku k rozechvívání strun. 
133

 

Vyloučeno ovšem není odvození er-chu od již existujícího smyčcového nástroje 

přizpůsobením jeho stavby. Stock upozorňuje na nástroj zvaný ču. Jednalo se o strunný 

nástroj, jehož struny byly rozechvívány pomocí bambusového prutu. Není ale jisté, zda 

k jejich rozeznívání docházelo smýkáním či úderem. Podobně jako er-chu je nástroj 

uchopen za krk a jeho tělo při hře směřuje směrem od hráče. Z tohoto nástroje se mohl 

vyvinout nástroj zvaný ja-čeng, jehož struny byly rozeznívány třením bambusovou tyčí. 

Oba nástroje sdílejí stavbu citery. Přestože se ale technika hry na tyto nástroje blíží 

technice hry na er-chu, sám Stock následně označuje za nepravděpodobné, že by se jednalo 

o jejich předchůdce.
134

 

Nástrojem velmi podobným houslím er-chu byl také qobuz
135

 (huobusi, huobisi, hunbusi, 

hubusi, hebisi, hubosi, hupoci).
136

 Různé zdroje uvádějí různý původ nástroje, Stock 
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nástroj považuje za turecký, Li (2006) jako zemi jeho původu uvádí Mongolsko. V obou 

případech je ale nástroj popisován jako typ loutny s dlouhým krkem a rezonanční skříňkou 

pokrytou hadí kůží. Jedná se zřejmě ale pouze o další nástroj používaný v této době v Číně. 

S další teorií přichází Zhou Jingbao (in Stock, 1993b), který zahrnuje do předchůdců houslí 

er-chu arabské jednostrunné smyčcové nástroje. Ty se v Arábii údajně vyskytovaly již 

kolem 3. tisíciletí př. n. l., přejímání nástrojů Čínou ale bylo zpožděné. Zhou uvádí jako 

důvod zpoždění přenosu kočovný životní styl kmenů v západní oblasti Číny, zásluhy na 

přidání druhé struny potom připisuje Mongolům. 

Stock této teorii odporuje myšlenkou, že mongolské kmeny často také vedly kočovný 

život, proto je Zhouův argument pro zpoždění transmise nástroje do Číny pochybný. Navíc 

jsou zmínky o čínských houslích starší než zmínky o mongolských houslích s vyřezávanou 

koňskou hlavou. Tuto teorii nepodporuje ani Li, podle kterého se mongolské housle 

vyvinuly ze si-čchinu, což neodpovídá Zhouově předpokladu, že vznikly přidáním struny 

k arabským jednostrunným smyčcovým nástrojům. 

Jako dalšího možného předchůdce houslí er-chu Zhou zmiňuje perský nástroj kamanche a 

ujgurský nástroj aijieke, ze kterých se housle er-chu údajně mohly vyvinout zhruba ve 14. 

století. Proti této teorii má ovšem Stock také námitky, neboť nezahrnuje dřívější vývoj 

v oblasti Číny. Přiznává ovšem pravděpodobné zásluhy střednímu východu v raném vývoji 

smyčcových nástrojů.
137

 

Nejpravděpodobnější a nejrozšířenější ovšem zůstává myšlenka, že housle er-chu vznikly 

přidáním smyčce k drnkací loutně. Je třeba ovšem zodpovědět otázku, zda k tomuto 

obohacení loutny došlo na čínském území, nebo se jedná o nástroj kompletně importovaný. 

Vzhledem ke zmínkám o drnkacím chu-čchinu se zdá být pravděpodobnější první 

z možností. 

Tuto myšlenku podporuje Stock, když navrhuje teorii příchodu loutny, jejíž struny byly 

rozeznívány pomocí smyčce, do Číny zhruba v pozdním 11. století. Tento princip pak byl 

                                                                                                                                                    
136

 LI, Yongxiang. The Music of China's Ethnic Minorities. Beijing: China Intercontinental Press, 2006, s. 14. 

ISBN 7-5085-1007-0. 
137

 STOCK, Jonathan. A Historical Account of the Chinese Two-Stringed Fiddle Erhu. The Galpin Society 

Journal [online]. 1993b, 46, s. 96 [cit. 2020-03-28]. DOI: 10.2307/842349. ISSN 00720127. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/842349?origin=crossref 

https://www.jstor.org/stable/842349?origin=crossref


38 

 

přijat tradičními čínskými třecími chordofony, které byly následně obohaceny o určitou 

formu smyčce. Liu (2001) potom uvádí jako území původu těchto příchozích nástrojů 

centrální Asii. 

Není ovšem v silách odborníků určit, který konkrétní nástroj se stal inspirací k přidání 

smyčce drnkací variantě chu-čchinu. Mohlo se jednat téměř o kterýkoliv z výše 

zmiňovaných nástrojů, či kombinaci jejich vlivů. Vyloučit s jistotou nemůžeme ani to, že 

smyčec se do Číny dostal prostřednictvím stejných nástrojů, které jsou považovány za 

prapředchůdce evropských houslí. Díky podobě s houslemi er-chu se nabízí zejména 

nástroj zvaný ravanastron, původem zřejmě z oblasti Indie. To by odpovídalo Liuově teorii 

(2001) o původu smyčce ze střední Asie. Někdy bývá nazýván také rebab, ačkoliv pod 

tímto názvem se skrývá také další smyčcový nástroj hruškovitého tvaru. Stejně jako er-chu 

má ravanastron trubicovitou ozvučnou skříňku potaženou hadí kůží, skrz kterou prochází 

krk se dvěma ladícími kolíky. Jeho původ je odvozován od bájného krále Ravana, 

vládnoucího před 7000 lety.
138

 

Jedná se ovšem pouze o domněnky, přesný původ nástroje není potvrzen a vzhledem 

k nedostatku pramenů a stále se zvětšujícímu časovému odstupu už k jeho upřesnění 

zřejmě nedojde. 

 

4.2 V období 1279-1644 

 

V období vlády dynastií Jüan a Ming dochází k rozšíření této zvláštní formy houslí a 

jejímu přijetí mnoha čínskými národy a menšinami. Ve spoustě regionů nástroj dostal nové 

jméno a často docházelo i k úpravě jeho stavby. Nelze proto sledovat kontinuální 

vývojovou linii.
139
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Čínské smyčcové nástroje v této době využívají dvojího mechanismu rozeznívání strun 

smyčcem. První způsob slouží ke hře na nástroje, které jsou vybaveny hmatníkem, a jedná 

se o klasické vedení smyčce vně strun tak, jak je běžné u evropských houslí. Druhý způsob 

je pak využíván u nástrojů, které hmatník nemají. Žíně smyčce u nich prochází prostorem 

mezi strunami. Jedná se pravděpodobně o pozůstatek tradičního způsobu rozechvívání 

strun bambusovým plátkem nebo listem u starších nástrojů. V této skupině nástrojů se dále 

rozvíjí dvoustrunné housle er-chu.
140

 

V 16. století se také poprvé dozvídáme o smyčce, která slouží k vyrovnání funkční délky 

obou strun. Její první znázornění se objevuje na malbě Autumn Entertainment at the 

Unicorn Hall od You Ziqiu. Přestože někteří čínští muzikologové toto první znázornění 

používají jako dataci jejího vzniku, Stock (1993b) se přiklání k jejímu dřívějšímu výskytu. 

Argumentuje tím, že využití obou strun by v případě absence této smyčky bylo příliš 

obtížné.
141

 

Na konci tohoto období se zdá mít tato forma nástroje chu-čchin stavbu velmi podobnou 

dnešnímu nástroji er-chu.
142

 

 

4.3 V období 1644-1992
143

 

 

V tomto období dochází k velkému nárůstu obliby bodcových houslí (mimo jiné i er-chu) 

ve spoustě hudebních forem Číny. Začínají se objevovat i v dramatických žánrech a v řadě 

operních stylů získávají velmi důležitou roli. V opeře se nejčastěji vyskytují v podobě 
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nástroje zvaného ťing-chu.
144

 Rozšíření probíhá i mezi nižší sociální vrstvy společnosti, 

housle er-chu brzy získávají status nástroje „žebráků“.
145,

 
146

 

Zatímco ještě na poč. 20. století jsou housle er-chu doménou lidových hudebníků nebo 

operních orchestrů, od 20. let 20. století získávají stále větší popularitu jako nástroj sólový. 

O tento zlom se zasloužil čínský skladatel Liu Tianhua, jehož skladby způsobily reformu 

v pojetí čínských houslí.
147

 V souvislosti s narůstající oblibou tohoto nástroje roste také 

počet vzdělávacích institucí, které umožňují jeho studium. A to jak za účelem výchovy 

profesionálních hráčů, což je profil především absolventů konzervatoří, tak vzdělávání 

budoucích učitelů nástroje, kteří mohou studovat na mnoha vysokých školách v Číně. 

Er-chu jako studijní obor se začíná prosazovat v 50. letech 20. století a počet vzdělávacích 

institucí, které jej nabízejí, stoupá v souvislosti se stále se zvyšujícími nároky na kvalitu 

hry a s rostoucí náročností repertoáru.
148

 

Zhruba od pol. 20. století pak dochází k rozdělení hráčů podle statutu na profesionální 

(čuan-jie hudebníci) a amatérské (jie-jü hudebníci), přičemž rozhodujícím kritériem 

mnohdy nemusí být kvalita hry, ale to, zda je hudebník státním zaměstnancem, či nikoli.
149

 

Ve 20. století také začínají Čínu významně ovlivňovat západní země, což s sebou přináší i 

inspiraci v oblasti hudby a hudebních nástrojů.
150

 Evropské housle, které do Číny sice 

přicházejí už v 17. století v souvislosti s misionářskými výpravami, začínají teprve ve 20. 
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století konkurovat tradičním čínským smyčcovým nástrojům. I v době Kulturní revoluce 

(1944-1976), kdy byly téměř všechny evropské nástroje zakázány a cílem byla obnova 

tradiční čínské hudby i jejích nástrojů, housle získaly prominentní postavení. Pro své 

zvukové i výrazové možnosti byly zahrnuty mezi nástroje doprovázející novou revoluční 

formu Pekingské opery, která se měla podílet na politické propagandě. Tato skutečnost 

ještě vystupňovala snahu o vývoj nové formy er-chu, která by byla schopna konkurovat 

evropským smyčcovým nástrojům. Tato snaha se objevuje již na počátku 20. století.
151

 

Ovlivňuje jak techniku hry na nástroje z rodiny chu-čchin, tak nástroje samotné. Ovlivněn 

byl samozřejmě také repertoár pro čínské dvoustrunné housle, který začal stále více 

přijímat skladby v západním koncertantním stylu. Čínští houslaři se také pokoušeli o 

vytvoření nástrojů s jiným laděním, ekvivalentních k evropské smyčcové rodině nástrojů – 

housle, viola, violoncello. Vznikly proto další nástroje jako čung-chu a ke-chu.
152

 

U moderních er-chu došlo oproti dřívější formě k řadě změn, které měly vést především ke 

zvýšení hlasitosti nástroje. Napomoci tomu měly především větší rozměry moderních 

nástrojů, dále například odstranění ozdobného vykládání na zadní desce nástroje. Přestože 

opravdu ke značnému zesílení došlo, housle er-chu stále nejsou nástrojem, který by zvládl 

větší prostory bez ozvučení. Usnadnit manipulaci s nástrojem mají také kovové ladící 

kolíky místo dřívějších dřevěných. Ty jsou nově opatřeny mechanismem využívajícím 

ozubená kolečka, podobným tomu u kolíčků kytarových. Houslaři v dnešní době již 

upustili od tradičních složitě vyřezávaných hlavic a složitého zdobení a vykládání i dalších 

regionálních zvláštností nástrojů.
153

 Souvisí to především s přesunem těžiště výroby 

nástrojů do prostředí továren a manufaktur, ačkoliv některé z nich stále zaměstnávají 

mistry, kteří buď ručně staví nové nástroje či dokončují nástroje produkované továrnou. 
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Mezi továrny s největší produkcí nástrojů er-chu patří například ty ve městech Peking, 

Šanghaj a Su-čou.
154 

Zřejmým vývojem prošel také smyčec, který je u moderních er-chu delší a není prohnutý 

do oblouku. Žíně jsou naopak po téměř celé délce natažené rovnoběžně s prutem a jsou 

nově stuhovitě rozestřené, v protikladu k natažení pramenu žíní na vývojově starším 

smyčci. V dnešní době má smyčec také větší množství žíní, což vzhledem ke křehkosti 

dříve hojně využívaných hedvábných strun nebylo možné. Na prutu nyní často můžeme 

najít žabku se šroubkovým mechanismem k napínání žíní, podobnou žabce na smyčcích 

evropských houslí. Ta mimo jiné umožňuje i odepnutí žíní od prutu a jejich vyjmutí z 

prostoru mezi strunami.
155

 

Po vzoru evropských houslí došlo i ke změně materiálu používaného na výrobu strun. Od 

tradičního hedvábí hráči er-chu zřejmě ustupovali ve dvou krocích. První fáze proběhla 

kolem poloviny 20. století a jednalo se o nahrazení vyšší hedvábné struny (a
1
) klasickou 

houslovou kovovou E strunou. Ta ale musela být nastavena hedvábím, neboť rozměr 

houslových strun neodpovídal větším rozměrům houslí er-chu. Ve druhém kroku byla 

během dalších zhruba deseti let nahrazena kovovou i druhá hedvábná struna. Již se ale 

jednalo o struny vyráběné speciálně pro tento nástroj, ne o nastavované houslové struny.
156

 

K nahrazení materiálu došlo zejména kvůli křehkosti hedvábných strun, které lehko 

praskaly. U kovových strun také v menší míře docházelo k samovolnému rozlaďování.
157
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4.3.1 Liu Tianhua (1895-1932) 

 

Liu Tianhua byl čínský hudebník a pedagog, který se narodil v roce 1895 v provincii 

Jiangsu. Je klíčovou osobností ve vývoji er-chu, především ve vývoji techniky hry, 

přestože ve svých hudebních začátcích působil spíše jako hráč na loutnu pchi-pcha. Přes 

počáteční nezaujetí západní hudbou, se kterou se seznámil při svém studiu, brzy pochopil 

přínos, který by mohla mít pro čínskou hudební tradici. Začal studovat teorii západní 

hudební harmonie a začal se také učit hře na housle.
158

 Západní prvky pak uplatňuje ve 

vlastní tvorbě, kde je plynule kombinuje s prvky čínské tradiční hudby. Díky němu tak 

er-chu začíná čerpat inspiraci z houslové hry a rozšířené možnosti er-chu dávají nástroji 

příležitost vyniknout i při sólové hře.
159

 

Přes nepopiratelný přínos jeho skladeb se nejedná o dílo příliš rozsáhlé. Dnes známe pouze 

deset jeho sólových kusů pro er-chu, z nichž některé už jsou zaznamenány na nahrávkách 

v provedení samotného autora. Nejvýznamnější přínos pro techniku hry má zřejmě soubor 

47 etud pro er-chu. Zabýval se i dalšími čínskými tradičními nástroji, mimo jiné například 

loutnou pchi-pcha, pro kterou se zachovaly další jeho skladby.
160

 

Většina z jeho skladeb pro sólové er-chu nese programní názvy, v překladu například Ptačí 

píseň v tichých horách nebo Měsíční svit. Jedná se tedy často o přírodní náměty nebo 

názvy popisující nálady a emoce. Charakterově jsou skladby velmi různorodé, od živých, 

virtuózních kusů po meditativní lyriku. Některé pasáže jsou extrémně technicky náročné. 

Objevují se rychlé běhy, a to v celém rozsahu houslí er-chu. Typická je velmi 

komplikovaná ornamentika a časté použití glissanda. Pro západního posluchače může být 

problematická absence centrální tóniny, do níž by byla skladba ukotvena.
161
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4.4 Situace po roce 1990 

 

Po roce 1990 se začínají o er-chu zajímat první výzkumníci ze západu, mezi nimi Jonathan 

Stock a Terence Liu. Oba dva mají rozdílné názory na budoucí vývoj postavení houslí 

er-chu. Zatímco Terenc Liu věří v objevení nových výrazových a technických možností 

nástroje, Stock vidí jeho budoucnost spíše pesimisticky.
162

 Vychází z rozhovorů 

s tehdejšími muzikanty, kteří údajně zmiňují nedostatek příležitostí a potřebu nástroje 

daleko větších technických kvalit, který by mohl konkurovat zvuku západních houslí.
163

 

V devadesátých letech vrcholí vývoj, který započal už dříve ve 20. století. Repertoár se 

rozšiřuje o další houslové skladby a hudba obecně čerpá další inspiraci ze západu. Vznikají 

také nové skladby čínských skladatelů, které jsou západní hudbou inspirovány, a tak 

můžeme slyšet skladby využívající kompoziční prvky moderních směrů evropského 20. 

století, jako je například dodekafonie. Začíná se standardně používat absolutní ladění 

nástroje, které do této doby bylo používáno většinou pouze při doprovodu jiných 

nástrojů.
164

 

Klíčovými institucemi pro rozvoj nástroje a koncertní činnosti jsou v průběhu celého 20. 

století čínské symfonické orchestry a konzervatoře. Právě na konzervatořích začíná být 

kladen důraz na vzdělávání studentů i v hudbě západních kultur. Studenti a absolventi se 

mohou zúčastnit nově vznikajících národních i mezinárodních soutěží v čínské hudbě.
165

 

Mezi významné hráče, kteří se zasloužili o proslavení nástroje er-chu, patří například 

Xiaochun Qi a George Gao. Oba patří k žákům profesora Wang Yongde, který vychoval 

řadu vynikajících umělců.
166
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Mezi další známé er-chu interprety v současnosti patří například Yu Hongmei, Sun Huang 

nebo Ma Xiaohui,
167

 avšak konzervatoře neustále produkují nové a nové generace 

výborných hráčů, takže je obtížné určit nejvýznačnější osobnosti a můžeme očekávat další 

významná jména z řad nových absolventů. 

Zhang Shuo (2009) ve své práci zmiňuje trend emigrace profesionálních hudebníků 

z rodné Číny, a tím i šíření houslí er-chu do ostatních částí světa. Můžeme jmenovat 

například v Japonsku působícího Zhou Yaokuna nebo George Gao (Gao Shaoinga) žijícího 

v Kanadě. Další hráči působí např. v Singapuru, v Americe i ve Francii.
168

 

Hudebníci v mnoha zemích světa se mohou zúčastnit zkoušky za účelem získání 

certifikátu, pořádané Centrální hudební konzervatoří.
169 

Ta ji pořádá už od roku 1991 a 

hráči mohou získat certifikát na jedné z devíti úrovní. V případě dosažení nejvyšší úrovně 

se mohou ucházet o tzv. Performance Certificate, který slouží jako certifikát zajišťující 

vysokou profesionální úroveň veřejně vystupujících hudebníků.
170
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5 Technika hry 

 

Současná technika hry na er-chu byla, jak už bylo zmíněno výše, v mnohém ovlivněna 

západní houslovou technikou. Byl to nevyhnutelný důsledek přejímání houslového 

repertoáru, které se stalo trendem ve 20. století. Již od 60. let se ve hře začaly vyskytovat 

západní prvky jako rychlé sledy šestnáctinových not nebo arpeggia, inspirace houslovou 

technikou ale vrcholí v 90. letech 20. století. Ačkoliv se experimentovalo i se hrou vestoje, 

po vzoru houslové hry, většinou hra na er-chu probíhá vsedě a nástroj je opírán o hráčovo 

levé stehno. Pravou rukou je ovládán smyčec a levá ruka tiskne struny k dosažení 

požadovaného tónu, stejně jako u houslí.
171

 S příchodem houslové techniky také mnozí 

hráči změnili systém cvičení a začali se věnovat studiu stupnic a akordových běhů. 

Z důvodů nedostatku instruktivní literatury pro housle er-chu nebývá výjimkou, že hráči 

využívají transkripce houslových etud za účelem zdokonalování své techniky. Jsou známy 

například transkripce alba 36 etud Heinricha Kaysera, op. 20.
172

 

 

5.1 Technika levé ruky 

 

Jeden z nejvýznamnějších rozdílů mezi čínskou a evropskou hudbou, systém stupnic, měl 

značný vliv na rozvoj techniky hry na er-chu. Čínská tradiční hudba sice nemusí být 

striktně pentatonická, často využívá i heptatoniku, přesto se liší od stupnic využívaných 

západní kulturou. Čínská hudba nepoužívá klasickou západní dur-mollovou melodiku, ale 

nejčastěji jsou využívány tři základní mody, do-sol, sol-re a la-mi.
173
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Skladby pro housle er-chu v současnosti hojně využívají část západního systému stupnic, 

většinou se ale omezují na mody, které zahrnují tóny a
1
 a d

1
. Tyto tóny mohou být na er-

chu hrány za využití prázdných strun a lze tak zkontrolovat, zda nedošlo k intonačnímu 

posunu. V případě, že tónina neobsahuje ani jeden z těchto tónů, je v podstatě vyloučena 

možnost kontroly ladění, což předpokládá naprostou profesionalitu a perfektní sluch 

hudebníka.
174

 

Další oblastí, ve které se technika er-chu inspirovala technikou houslovou, je pozice levé 

ruky. Zatímco západní houslisté mohou využívat řadu poloh a volně mezi nimi přecházet 

podle charakteru konkrétní skladby, tradiční technika er-chu rozeznává tři základní polohy 

ruky, pro jejichž použití má striktní pravidla.
175

 

V první poloze se hráč ocitne stejně jako u západních houslí při umístění prvního prstu 

(ukazováčku) ve vzdálenosti celého tónu od prázdné struny. Zatímco houslová technika by 

další polohy odvozovala neustálým posouváním prvního prstu o celý tón či půltón výše, 

druhá pozice na houslích er-chu je určena vzdáleností kvarty od prázdné struny, třetí potom 

rozsahem oktávy. Na d struně proto například první prst může zahrát pouze tóny e
1
, g

1
 a d

2
. 

Další tóny musí být zahrány ostatními prsty v příslušné poloze.
176

 

Při zvyšující se náročnosti repertoáru pro housle er-chu a její akceptaci houslových skladeb 

je ale tento systém poloh nedostačující a hráči začínají používat houslový systém poloh. 

Tato změna ovšem nemá vliv pouze na pohodlí hráče při hře, ale i na možný charakter 

použitých ozdob. Hráč proto k tomuto problému musí přistupovat velmi citlivě, neboť 

změna charakteru ozdob může vést ke změně celého stylu hry.
177

 

Specifickým výrazovým prostředkem, který ovládá levá ruka, je vibrato. Housle er-chu 

mají k dispozici 3 základní typy vibrata, které ale mohou být libovolně kombinovány. 

Prvním způsobem, jak rozechvět strunu a tím i vydávaný zvuk, je opakované stlačování 

struny příslušným prstem. Tím, že se mění tlak na strunu, vzniká vibrato. Tento způsob 

rozechvívání tónu bývá použit zejména při interpretaci tradičních folklórních skladeb. 
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Druhý způsob je podobný houslovému vibratu, kdy struny rozechvíváme mírným tlakem 

na struny a opakovanými pohyby v zápěstí. Tento způsob se uplatňuje především u skladeb 

převzatých z houslového repertoáru. Třetím způsobem je pouze lehký stisk struny a 

klouzavý pohyb vycházející z předloktí.
178

 

Velmi typická jsou pro čínskou hudbu obecně různá glissanda a skluzy. Jedná se o jeden ze 

základních prvků čínské melodiky a pravděpodobně vyrůstá z imitace čínské řeči. Ta je 

charakteristická skutečností, že intonace je významotvornou složkou, a používá tedy různé 

intonační vzorce pro odstínění významu. Mezi nimi i charakteristická glissanda mezi 

čtyřmi základními intonačními tóny. Dále glissando vychází ze samotné stavby nástrojů, 

jejichž struny jsou značně delší než struny houslové, tudíž je i vzdálenost mezi dvěma tóny 

úměrně zvětšená. Provést změnu polohy při intervalovém skoku tak, aby mezi tóny 

nezazněl žádný skluz, je tedy extrémně technicky náročné.
179

 

 

 

Obrázek 25 – [Levá ruka hráče]. In: SHENGMIAO, Samuel Wong. Bowed Stringed Instruments: Erhu. Atlas 

Ensembel. [Online] 2016. [Cit. 2020-02-24] Dostupné z: 

https://www.atlasensemble.nl/assets/files/instruments/Erhu/Erhu%20by%20Samuel%20Wong%20Shengmiao.pdf 
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5.2 Technika pravé ruky 

 

Při hře pravou rukou se používá spodní držení, kdy hráč uchopí do dlaně žabku, ukazovák 

prochází pod prutem a je opřen v jeho horní části. Proti němu směřuje palec, který 

obemyká žabku a je opřen o prut z jeho vnitřní strany, čímž dodává držení stabilitu. Tyto 

dva prsty tak vytvářejí tvar podobný „špetce“ spolu s prostředníčkem, který je umístěn 

mezi prut a žíně a slouží k napínání žíní.
180

 Třením žíněmi je pak rozeznívána většinou 

každá struna zvlášť, vnitřní (níže laděná) tisknutím smyčce během tahu směrem k tělu 

hudebníka, vnější (výše laděná) jeho oddalováním.
181

 

Pohybová technika se mezi hráči na er-chu může v jednotlivostech lišit, stejně jako u hráčů 

na západní housle. Pohyb může ve větší či menší míře vycházet z lokte, liší se například i 

míra zapojení zápěstí do pohybu. 
182

 

Samotný způsoby hry smyčcem se příliš neliší od možností západních houslí. Využitelné 

jsou téměř všechny prvky houslové smyčcové techniky jako legato, staccato, spiccato, col 

legno, tremolo i ricochet, přičemž téměř všechny styly smyku mohou být hrány buď 

odděleně, nebo řadovým způsobem. Dokonce je možné na er-chu zahrát i dvojzvuky, vždy 

se bude ale jednat pouze o interval čisté kvinty, neboť blízkost strun nedovoluje použít jiný 

hmat pro každou strunu zvlášť.
183
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Obrázek 10 – Prsty napínají smyčec. In: SHENGMIAO, Samuel Wong. Bowed Stringed Instruments: Erhu. 

AtlasEnsembel [Online]. 2016, s. 95 [Citace: 2020-02-24.] 
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5.3 Notace 

 

Od 30. let 20. století začínají skladatelé ve svých dílech pro er-chu používat číselnou 

notaci, která vznikla ve Francii.
184

 Tento typ notace nahradil čínskou notaci zvanou 

kung-čch'-pchu, která je založena na principu přiřazení jiného znaku každému tónu. Do 

Číny se dostal zřejmě prostřednictvím francouzských jezuitů, kteří přicházeli šířit svou víru 

a přinášeli s sebou hymnické zpěvy zaznamenané touto notací.
185

 Jednotlivé stupně tóniny 

jsou značeny čísly a základní hodnotou je čtvrťová nota. Její prodloužení je pak značeno 

řazením vodorovných čárek za číslo označující konkrétní stupeň. Každá čárka naznačuje 

prodloužení noty o jednu čtvrťovou hodnotu. Zkracování rytmických hodnot je naznačeno 

vrstvením vodorovných linií pod tímto číslem. Tečky se používají stejně jako v notové 
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osnově, pomlku pak značí číslice 0.
186

 Se zahrnutím houslových skladeb do repertoáru er-

chu se objevuje potřeba přesnějšího zaznamenávání, proto housle er-chu přejímají 

klasickou západní notaci s notovou osnovou. Je to první notace pro er-chu, která 

zaznamenává absolutní výšky tónů.
187

  

 

5.4 Repertoár 

 

Repertoár pro housle er-chu je velmi rozmanitý a může být rozčleněn do tří základních 

oblastí: tradiční folklórní skladby, skladby pro moderní er-chu a skladby přejaté 

z houslového repertoáru.  

Z lidových písní můžeme jmenovat jako jednu z nejznámějších Moonlight Reflection on 

Hui Spring, kterou nahrál například Zhou Yu na svém albu The Art of the Chinese Er-

chu.
188

 Podle názvů skladeb můžeme usuzovat na programní charakter lidové hudby, 

přičemž absolutní hudba pro er-chu se začíná více objevovat až v průběhu 20. století právě 

se stále zesilujícím vlivem západní hudby. 

V této době hráči na er-chu začínají přijímat do svých repertoárů čím dál více i houslové 

skladby v transkripci pro er-chu. Slyšet tak můžeme úpravy mnoha stěžejních děl houslové 

nástrojové literatury, jako například Sonáty a partity pro sólové housle BWV 1001-1006 

Johanna Sebastiana Bacha, jeho houslové koncerty (zejména Houslový koncert E dur BWV 

1042), Introdukce a rondo capriccioso, op. 28 od Camilla Saint-Saënse, ale i další 

celosvětově proslulé houslové koncerty jako Houslový koncert D dur, op. 35 od Petra Iljiče 

Čajkovského nebo Houslový koncert e moll, op. 64 Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. 

V podání er-chu se jedná v drtivé většině provedení o transkripce původních děl, ve 

kterých je ale třeba přizpůsobit například tónový rozsah z důvodu absence g struny. Další 

možností je využití nástrojů s nižším laděním, například altovou verzí er-chu, tzv. čung-
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chu. To se ovšem děje zřídkakdy, neboť tato varianta naopak nesplňuje požadavky 

evropského repertoáru na výšku rozsahu. Často bývají skladby prováděné v jiných než 

originálních tóninách pro usnadnění intonace.
189

 

 

5.4.1 „Fusion“ koncerty 

 

Ve dvacátém století začíná vznikat specifická kategorie skladeb, které bývají označovány 

jako „fusion“ koncerty. Jedná se o skladby, které kombinují západní formu sólového 

koncertu a symfonický orchestr s čínskou hudební tradicí, především její melodikou a 

instrumentací.
190

 

K vzájemným inspiracím západní a východní hudební tradice dochází už na přelomu 19. a 

20. století, kdy v Evropě vrcholí pozdní romantismus a začíná rozvoj moderní hudby 20. 

století. Do hudby stále častěji pronikají orientální vlivy a mnoho autorů je inspirováno 

čínskou hudbou, mezi jinými například Claude Debussy, Maurice Ravel nebo Giacomo 

Puccini.
191

 

Jedním z prvních autorů, kteří čínskou tematiku zahrnuli do konceptu symfonického díla, 

je Gustav Mahler. Ve své symfonické skladbě Das Lied von der Erde používá jako námět 

několik čínských básní z 8. století. Vychází z tradiční čínské pentatonické melodiky a 

zároveň se snaží imitovat zvukovou barvu čínských hudebních nástrojů.
192

 

„Fusion“ koncerty začínají vznikat ve 20. století, jejich produkce ovšem prudce stoupá po 

roce 1989. V současné době známe přes 400 takových koncertů. Jsou prováděny 

orchestrem, jehož obsazení vychází z podoby západního symfonického orchestru, ovšem 
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jeho nástroje jsou často nahrazeny vizuálně i zvukově podobnými nástroji čínské hudební 

tradice. A to jak nástroje, které vystupují sólově, tak nástroje, které jsou součástí orchestru. 

Jako sólový nástroj tak tyto koncerty využívají nejčastěji housle er-chu. Orchestr je pak 

obohacen o nástroje, jako jsou okaríny, flétny s membránou, ústní varhánky, zvony, gongy 

a další. Obsazeny jsou také drnkací strunné nástroje, například loutna zvaná pchi-pcha, 

které v západním orchestru nemají velké využití.
193

 

Takto vzniklé skladby často slouží jako instruktivní materiál a stávají se stěžejní součástí 

repertoáru studentů konzervatoří a jiných hudebních vzdělávacích institucí. Z kompozic 

určených pro er-chu můžeme jmenovat například skladbu Wang Jianmina First Er-chu 

Rhapsody (První rapsodie pro er-chu). Zajímavá úlohou orchestru je skladba nesoucí název 

Shui Mo (Inkoust) čínského skladatele Chong Kee Yonga. Kombinuje západní orchestr s 

ústními varhánky šeng, housličkami er-chu, loutnou pchi-pcha a citerou ku-čeng. Orchestr 

je rozdělen do několika sekcí, které jsou následně rozmístěny různě v prostoru, a to na 

pódiu i mimo něj.
194

 

Zajímavým počinem je pak koncert z roku 1958, Butterfly Lovers, jehož autory jsou He 

Zhanhao a Chan Gang. Původně byl napsán pro housle a jedná se o jednovětou programní 

skladbu, která je koncipována v západním stylu, ovšem s výrazovými prostředky 

typickými pro čínskou hudbu. Nejedná se tak o „fusion“ koncert v pravém slova smyslu. 

Koncert je napsán v pentatonickém ladění a je hudebně nesmírně bohatý, střídají se klidné 

melancholické pasáže s rychlými až virtuózními úseky. Příběh je inspirován starou čínskou 

legendou o nešťastné lásce. Dílo se dočkalo mnoha transkripcí pro různá nástrojová 

obsazení, například pro sólový klavír nebo klavírní duo. Sólový part je také znám 

v transkripci pro er-chu, a dokonce bývá prováděn jako dvojkoncert klasických houslí a 

dvoustrunných houslí er-chu. Ještě více tak vyniká kontrast a spojení čínské a západní 

hudební řeči.
195

 

                                                 
193

 WINZENBURG, John. Spanning the Timbral Divide: Insiders, Outsiders, and Novelty in Chinese-

Western Fusion Concertos. YANG, Hon-Lun a Michael SAFFLE. China and the West: Music, 

Representation, and Reception [online]. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2017, s. 186–204 

[cit. 2020-04-17]. DOI: 10.2307/j.ctt1qv5n9n.12. Dostupné z: www.jstor.org/stable/j.ctt1qv5n9n 
194

 tamtéž, s. 192-197 
195

 Butterfly Lovers' Violin Concerto. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2020-04-01]. Dostupné z:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_Lovers%27_Violin_Concerto 

file:///F:/www.jstor.org/stable/j.ctt1qv5n9n
https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_Lovers%27_Violin_Concerto


54 

 

6 Vzájemný kontakt české a čínské hudební tradice 

 

Zřejmě již od antiky Čína jako tajemná země budí zájem okolního světa. Prvním Čechem, 

který měl údajně Čínu navštívit, byl na přelomu 13. a 14. století Odoriko z Pordenone 

neboli Oldřich z Furlánska.
196

 Myšlenka o jeho českém původu je ale stavěna pouze na 

zmínce korutanského historika Jana z Viktrinku, že jeho otcem byl voják z družiny 

Přemysla Otakara II, kterou tvořili převážně vojáci původem z českých zemí.
197

 

První rodáci z Českých zemí, jejichž původ a cesty jsou historicky doloženy, začínají do 

Číny přicházet v souvislosti s jezuitskými misiemi na počátku 17. století. Jedním z prvních 

je pak například Václav Pantaleon Kirwitzer. Prvním misionářem, od kterého získáváme 

pohled na hudební kulturu Číny, je ale Karel Slavíček.
198

 

Karel Slavíček se narodil v roce 1678 v Jimramově a po studiích filozofie a teologie se 

v roce 1714 na vlastní žádost vydává na misii do Číny.
199 

S ním se na cestu vydává ještě 

varhaník portugalského původu Tomas Sancho Pereyra, který vystřídal na pozici dvorního 

císařského hudebníka Itala Teodorica Pedriniho.
200

 Císaře si Slavíček naklonil svou hrou 

na spinet, o čemž píše ve svém dopise duchovnímu Juliu Zwickerovi: „Potom mi císař 

zanotoval stupnici c-d-e-f atd. a kázal, abych ji opakoval po něm. Zahrál si na mém spinetu 

a vyptával se na různé věci o tónech a nakonec za mnohých roztomilých důkazů své přízně 

výslovně prohlásil, že má z mého příchodu velkou radost a že si už dávno přál, aby přišel 

nějaký dobrý hudebník, který by byl zároveň dobrým matematikem.“
201,

 
202
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O čínské hudbě Slavíček píše: „Čínská hudba má svoje pravidla, byť i ne zcela vyhovující 

delikátnímu sluchu Evropanů.“
203,

 
204

  Tato pravidla se rozhodl studovat a podle jeho 

dopisu Teofilu Sigfrídu Bayerovi, kde píše, že v jeho „zásuvkách leží mnohem cennější, 

mnou samým zpracované, věci o čínské hudbě,“
205,

 
206

 zřejmě pracoval na rozsáhlejším 

pojednání o čínské hudbě. To se ale bohužel nedochovalo. 

Kromě Slavíčka pak na území Číny působili další čeští misionáři, například Josef Florián 

Bahr, který zastával post hudebníka na dvoře císaře Qianlonga, a Jan Xawer Walter, oba 

v 18. století. Jan Xawer Walter ve svém dopise z roku 1743 adresovaném hraběnce 

Fuggerové na Wellenbergu popisuje charakter čínské hudby, u níž si stejně jako Slavíček 

všímá přesně daných pravidel:
207

 „Čínská hudba, ačkoliv má také svá umělecká pravidla, 

je zcela jednoduchá. Ačkoliv zde hraje mnoho různých nástrojů, hrají všechny jednohlasně 

a velmi pomalu; naproti tomu evropské hudební umění spočívá v půvabném mísení tónů a 

v pravidelném rytmu hry na hudební nástroje.“
208

 

Jezuité na čínském území se ale v půli 18. století začínají potýkat s problémy způsobenými 

vydáním buly papeže Benedikta XIV., ve které žádá od misionářů snahu o potlačení 

čínských tradic a zvyků. To pochopitelně vyvolalo značnou nelibost z čínské strany. 

Jezuité začali být vyhošťováni a pronásledováni a zájem evropských zemí o Čínu na 

následující roky zřetelně opadl.
209
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K obratu v oblasti vztahů Číny s evropskými zeměmi a Českem konkrétně došlo až zhruba 

v polovině 20. století, po vzniku Čínské lidové demokratické republiky, kdy také byly 

podepsány první dvě Mezivládní smlouvy o česko-čínské kulturní spolupráci.
210

 

V reakci na tyto smlouvy pak Čínu navštívil například Armádní sbor Víta Nejedlého nebo 

Smetanovo kvarteto. Do České republiky pak také zavítaly čínské orchestry a soubory, 

které mnohdy nabízely i doprovodné semináře a dílny. Nedá se ale říci, že by mezi těmito 

státy došlo k nějakému markantnímu přenosu či inspiraci v hudební oblasti. Vzájemné 

kontakty však opět vzbudily zájem českých laiků i odborníků o čínskou kulturu.
211

 

V polovině 20. století tak začínají vznikat studijní obory, zabývající se čínskou a obecně 

asijskou kulturou. Ačkoliv na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy sahají počátky výuky 

sinologie až  ke konci 19. století, jako samostatný obor je ustanovena až po 2. světové 

válce v roce 1945. 
212,

 
213

 O rok později se stejný obor začíná vyučovat na Filozofické 

fakultě Univerzity Palackého.
214

 V roce 1945 taky začíná vycházet časopis Nový orient 

vydávaný Orientálním ústavem Akademie věd České republiky, který se nezabývá pouze 

čínskou tematikou, ale také dalšími orientálními národy. Díky němu a další činnosti 

ústavu, založeného již v roce 1922, mohou čeští občané zprostředkovaně poznávat kulturu 

tak vzdálenou, jako je ta čínská.
215, 216
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K vzájemnému pronikání kultur může ve větší míře docházet až v 90. letech 20. století, 

kdy se lidé migrující z Číny začínají usazovat na našem území.
217,

 
218

 Čínská kultura 

v českých podmínkách tak sice nemá dlouhou tradici, přesto se začíná stávat nedílnou 

součástí kulturního života na našem území. V současnosti má zřejmě největší zásluhy na 

šíření čínské kultury v našem prostředí čínská zpěvačka, skladatelka a básnířka Feng-yün 

Song. 

Hrou na housle er-chu se na našem území zabývají především jednotlivci z řad studentů 

sinologie, kteří obvykle mají příležitost se s nástrojem blíže seznámit prostřednictvím 

svých studijních pobytů v Číně. Není vyloučeno, že v České republice působí další 

nadšenci projevující zájem o tento nástroj, není ovšem doložena jejich rozsáhlejší 

koncertní nebo pedagogická činnost. V našich podmínkách není příliš možností studia er-

chu, proto jsou zájemci povětšinou odkázáni na pomoc různých internetových návodů a 

instruktážních videí, soukromé pedagogy věnující se tomuto nástroji či samostudium. 

V minulých letech měli možnost navštěvovat kurz hry na er-chu v rámci Katedry asijských 

studií Univerzity Palackého v Olomouci, avšak nejednalo se o dlouhodobou systematickou 

výuku.
219

 

 

6.1 Feng-yün Song 

 

Feng-yün Song je umělkyně čínského původu, která významným způsobem ovlivňuje 

kulturní život v Česku. Svou kariéru začala v žánru pekingské opery, které se od dětství 

věnovala. Na Institutu cizích jazyků v Pekingu později svůj zájem obrátila směrem ke 

studiu českého jazyka a literatury, ve kterém od roku 1985 pokračovala přímo v České 

republice na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru bohemistiky. Nyní působí 

především jako lektorka a pedagožka, a to v Čechách i v zahraničí, například v Polsku, 
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Rakousku, Německu nebo Řecku. U nás spolupracovala mimo jiné se Státní konzervatoří 

Jaroslava Ježka, JAMU nebo Pražskou konzervatoří.
220,

 
221

 

Bohatá je také její koncertní činnost, při které vedle sebe často klade čínskou i českou 

(nejen lidovou) hudbu, v mnoha případech obohacenou o jazzové prvky. V minulosti 

účinkovala například s kapelami Horská karavana, Sluneční orchestr nebo Trio PUO. 

S poslední jmenovanou kapelou ve složení Marek Novotný, Petr Tichý a Jaroslav Kořán 

mimo jiné absolvovala turné po Čínské lidové republice.
222, 223

 

Zasloužila se o několik provedení pekingské opery s různými českými divadelními spolky 

a vydala také zpěvník Dýchánek z písní, ve kterém vedle sebe klade lidové písně české, 

moravské, slovenské i čínské a sibiřské. Působila i jako moderátorka v rozhlasovém i 

televizním vysílání.
224

 

O propojení západní a východní kultury zpěvačka říká: „Vůbec nejde o to, aby se tyto 

kultury spojily. Zkoušela jsem to deset let a vím, že to nejde, respektive to jde ztuha. Dnes 

se spíš stavím za to, že je důležité oběma kulturám umožnit, aby se potkaly. Má smysl jim 

vytvořit prostor.“
225

 Tento prostor jim vytváří v neposlední řadě taky v podobě festivalu 

Songfest.cz, který pravidelně pořádá.
226

 

 

6.1.1 Songfest.cz 

 

Ačkoliv 1. oficiální ročník Čínského festivalu proběhl v roce 2008 ve čtyřech městech 

(Brno, Praha, Hradec Králové a Český Krumlov), předchází mu již šestiletá tradice oslav 
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čínského Nového roku v Praze. Ta započala v roce 2002 při křtu prvního alba kapely 

zpěvačky Feng-yün Song, který se kapela rozhodla propojit s oslavou nového lunárního 

roku. Od prvního oficiálního ročníku se tato tradice rozšířila do více než deseti měst České 

republiky,
227

 která tak měla možnost přivítat nový lunární rok festivalem spojujícím 

významné české i čínské kulturní osobnosti. Stálým partnerem festivalu je český herec a 

režisér Jaroslav Dušek, který společně s pořadatelkou Feng-yün Song obvykle diváky 

oslavami provází.
228

 

 

6.2 Kapela Kungpao 

 

Kungpao je původně studentská bigbeatová kapela založená v roce 1999 čtyřmi studenty 

sinologie – Zdeňkem Hrdličkou, Václavem Laifrem, Lukášem Krejčím a Janem 

Chmelarčíkem. Hraje převážně čínské rockové a bigbeatové skladby a koncertuje nejen 

v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Objevila se například v Drážďanech, Londýně 

nebo Sheffieldu. Kapela také se svojí hudbou dvakrát zavítala do Číny, dokonce v roce 

2006 i na natáčení pořadu Caiyi dasai, kde cizinci soutěží ve hře čínské hudby.
229

Dnes 

kapela hraje ve složení Zdeněk Hrdlička, Václav Laifr, Lukáš Zádrapa, Miroslav Kadlec a 

Jan Chmelarčík. Kromě nám běžně známých nástrojů jako kytara, baskytara nebo klávesy 

využívají také tradičních čínských nástrojů, jako jsou čínské flétny, loutna pchi-pcha nebo 

housle er-chu. Těch se v kapele ujímá Zdeněk Hrdlička a můžeme je slyšet například 

v písních A-li-šang te ku-niang (Dívka z A-li-šanu) nebo Feng-jang chua-ku.
230
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6.3 Kapela Pražské S‘-ču 

 

Pražské S‘-ču je instrumentální kapela zabývající se tradiční čínskou hudbou žánru Ťiang-

nan s‘-ču. Její počátky sahají do roku 2010, kdy byla založena třemi původními členy, 

Janem Chmelarčíkem, Dianou Winklerovou a Václavem Laifrem. Později se její obsazení 

rozrostlo a v současné době zahrnuje další muzikanty, jako například Štěpána Němce, 

Karin Sojkovou nebo Marii Klepetkovou. Kromě nich také soubor doplňují tři hráčky na 

er-chu, Tereza Janoušková, Lenka Cvrčková a Gantulga Bold.
231

 

 

6.3.1 Gantulga Bold 

 

Gantulga Bold je hudebnice mongolského původu, která v kapele Pražské s‘-ču působí 

jako hráčka na er-chu. Prošla základním a středním hudebním vzděláním v Mongolsku a 

pokračovala studiem na Kazašské konzervatoři a Univerzitě kultury a umění Mongolska. 

Umění hry na er-chu se věnovala při svém stipendijním pobytu na Vysoké škole kultury a 

umění v Chöch Chotu. Nyní působí jako lektorka mongolského jazyka na Univerzitě 

Palackého v Olomouci.
232

 Kromě kapely Pražské S‘-ču vystupuje i se svým manželem, 

který ovládá hru na čínsko-mongolský cimbál.
233

 

 

6.3.2 Lenka Cvrčková 

 

Lenka Cvrčková je absolventkou gymnázia a Jihočeské konzervatoře v Českých 

Budějovicích, konkrétně oboru hry na housle. Ve studiu pokračovala v oboru sinologie na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde se v současnosti blíží k dokončení 
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doktorského studia.
234 

Pochází z hudbymilovné rodiny, která se z její rodné Prahy poměrně 

záhy přestěhovala do jižních Čech, kde se věnovala mimo jiné i různým amatérským 

hudebním a divadelním uskupením. Během ročního stipendijního pobytu v Šanghaji 

v rámci svého studia na filozofické fakultě se rozhodla dále se věnovat hudbě. Přes 

původní záměr pokračovat v rámci stipendijního pobytu v Šanghaji ve studiu houslí se 

nakonec rozhodla pro studium er-chu na Šanghajské hudební akademii.
235

 

 

6.4 Václav Polívka 

 

Václav Polívka se narodil v roce 1974 a jeho prvním uměleckým počinem bylo působení 

v Dětském pěveckém sboru Československého rozhlasu, kde kromě zpěvu později zastával 

i post houslisty a hráče na bicí nástroje. Po absolvování konzervatoře v Praze se v houslích 

dále rozvíjí pod vedením prof. Bohumila Kotmela. Kromě vážné hudby se věnuje i hudbě 

lidové, a to nejenom české (je zakladatelem souboru Pramínek v Černošicích se 

stejnojmennou muzikou), ale i slovenské, ve spolupráci s folklórním souborem Limbora, 

nebo keltské, které se přiučil při půlročním působení v kapele Irish Dew. Vystupoval nejen 

v řadě evropských zemí a měst, ale navštívil i USA, Afriku a Asii, kde vystupoval v Číně a 

v Japonsku. Věnuje se také hudbě z období gotiky a renesance, především jako hráč na 

nástroj zvaný cink nebo violu d’amore. Kromě všech výše jmenovaných nástrojů ovládá 

také hru na trubku, klavír, cembalo, varhany a čínské dvoustrunné housle er-chu. Všechny 

tyto nástroje také vyučuje v rámci letních Mezinárodních hudebních kurzů v Černošicích, 

které každoročně pořádá ve spolupráci s dalšími významnými hudebníky, jako například 

s houslistou a členem Dvořákova kvarteta Jaroslavem Foltýnem nebo houslistou a 

pedagogem Alexandrem Shonertem. Pedagogické profesi se věnuje i během školního roku, 

kdy učí housle na černošické ZUŠ.
236
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Závěr 

 

Přestože je téměř nemožné odhadnout či zrekonstruovat přesnou vývojovou linii nástroje 

er-chu, lze předpokládat, že jako součást nástrojové rodiny chu-čchin vznikl přidáním 

smyčce k některé z existujících forem čínské loutny. Ten pravděpodobně nahradil tradici 

tření bambusovým plátkem. K přidání smyčce k nástrojům loutnového typu došlo 

pravděpodobně na počátku 2. tisíciletí, ovšem jeho bližší okolnosti nejsou známy. 

K největšímu rozvoji tohoto nástroje došlo v průběhu 20. století, kdy získal významné 

postavení i v oblasti klasické hudby, přestože je stále důležitou součástí instrumentáře 

hudby lidové.  Toto období bylo poznamenáno značným vlivem evropských houslí. Tento 

vliv je patrný především v technickém vývoji er-chu, který směřoval k dosažení kvalit 

evropských houslí. Především byl přizpůsoben smyčec, u kterého dochází ke změnám v 

rozvrstvení žíní nebo v mechanice upínání žíní k prutu. Důležitým krokem bylo také 

nahrazení hedvábných strun kovovými, a to nejprve nastavovanými strunami houslovými, 

poté strunami speciálně vyráběnými pro er-chu. Díky této výměně se mohla dále rozvíjet 

technika hry. Ta byla výrazně ovlivněna houslovou technikou a její přizpůsobení bylo 

nezbytné vzhledem k rozšiřování repertoáru o přepisy houslových skladeb a nové 

náročnější kompozice. Zejména díky těmto změnám dnes mají er-chu postavení 

uznávaného sólového nástroje, a to i přes některé své technické nedostatky, jako je 

například slabý zvuk, který musí být v průběhu vystoupení obvykle zesilován. 

Zejména od 90. let začíná díky změnám politického uspořádání tradice čínské hudby 

pronikat na území České republiky. Housle er-chu tak začínají přitahovat pozornost 

zejména studentů sinologie, kteří mají často příležitost se s nimi seznámit přímo na jejich 

původním území při různých studijních cestách a pobytech. Přesto tradice er-chu v České 

republice zatím není široce rozšířená. Pravděpodobně z důvodu nedostatku možností 

výuky tohoto nástroje na našem území, či jeho technické nedokonalosti, kvůli níž nemůže 

konkurovat zvuku evropských houslí. Dle mého názoru právě z důvodu jejich neschopnosti 

konkurovat zvukovým a technickým možnostem evropských houslí, zůstávají er-chu 

nástrojem vázaným na čínskou kulturu. Jejich historická hodnota převažuje nad jejich 

hudebními možnostmi. Proto jsou oblíbeným nástrojem na území Číny a některých dalších 
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asijských zemí, ale nemohou ve větším rozsahu proniknout do hudebního života zemí 

s odlišným kulturním základem.  

Přesto se objevují místní kapely, které veřejnost seznamují s tradicí čínské hudby a 

využívají tradiční čínské nástroje. V posledních letech se jedná především o kapely 

Pražské S‘-ču a Kungpao. Každá z těchto kapel se věnuje jinému hudebnímu žánru.  

Česká veřejnost se s čínskou hudbou může seznámit také v rámci každoročního festivalu 

s čínskou tematikou, pořádaného zpěvačkou Feng-yün Song.  

Vzhledem k téměř neomezené možnosti cestování a mezinárodních studentských pobytů je 

pravděpodobné, že se bude povědomí české veřejnosti o čínské hudební tradici zvyšovat a 

s ním i povědomí o houslích er-chu. Jak se ovšem bude vyvíjet jejich postavení mezi 

dalšími nástroji využívanými v České republice nelze odhadnout. 
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