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ABSTRAKT:

Diplomová práce pojednává o historickém vývoji dechových hudeb v období od 

zakládání orchestrů rakousko-uherské armády v 19. století přes vývoj orchestrů 

vojenských a civilních dechových hudeb v průběhu 20. století až po současnost. 

S vývojem dechového orchestru úzce souvisí rozšiřování repertoáru, vznik nových 

aranží a formování pohledu na aranžérskou práci. Následují kapitoly, které obsahují 
vymezení základních pojmů aranžování a instrumentace a detailní charakteristiku 

jednotlivých nástrojů dechového orchestru, jejich rozsah a notaci. V práci byl 

definován školní dechový orchestr, jeho funkce a možnost variability. V kapitole 

aranžování vedle všeobecných zásad jsou také demonstrovány možnosti aranžování pro 

školní dechový orchestr na konkrétních vlastních příkladech.
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1. ÚVOD

Aranžování hudby je z hlediska hudební pedagogiky tvůrčí činnost, která je 

důležitá pro zpřístupňování a popularizaci skladeb všech žánrů a slohů pro soubory 

různé technické vyspělosti. Díky obrovskému množství původních skladeb z oblasti 

artificiální a současné populární hudby je tento zdroj prakticky nevyčerpatelný. I přes 

tuto skutečnost se aranžérské činnosti věnuje jen malá část pedagogů. Dokonce 

dostupnost a rozmanitost aranžováných skladeb je zejména v ČR značně omezená. 

Proto se někteří vedoucí souborů pokoušejí o vlastní aranžérskou činnost, která se ne 

vždy setká s uspokojivým výsledkem. Nejvíce souborů nacházíme v základních 

uměleckých školách, ve kterých je hraní v souboru samozřejmou součástí výuky na 

hudební nástroj.

Ve své práci jsem se zaměřil na aranžování skladeb pro dechový orchestr a 

vycházím z modelu českého dechového orchestru, pro který je dostupnost nových 

vhodných skladeb odkázána na zahraniční vydavatele. Cenová hodnota těchto aranží je 

však tak vysoká, že pravidelné rozšiřování repertoáru touto cestou je pro české 

orchestry nedostupné. Získávání nového repertoáru probíhá z velké části bohužel 

nelegálním kopírováním, zejména z archivů vojenských hudeb, které jsou pravidelně 

doplňovány aranžemi a transkripcemi vojenských dirigentů a původními skladbami 

současných skladatelů. V ČR existuje nyní pouze jedno hudební vydavatelství, a to je 

americké. V čele stojí Čechoameričan Joel Blahnik, který je velkým popularizátorem 

dechové hudby v USA.

Vzhledem k tomu, že již 19 let působím jako vojenský hudebník a působil jsem 

na několika hudebních postech včetně pedagogické činnosti na Vojenské konzervatoři 

(výuka orchestrální hry), využívám všech svých zkušeností právě pro oblast aranžování, 

kterému se věnuji osm let.

Pojal jsem obsáhleji kapitolu o historii dechového orchestru u nás, která je úzce 

spjatá s rozvojem vojenských hudeb, a to již od začátku 19. století v armádě Rakousko- 

Uherska. Pro pochopení svébytnosti českého dechového orchestru považuji sledování 

vývoje dechové hudby v souvislosti s vojenskými orchestry, a to i z hlediska 

aranžování, za velmi podstatné.
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Dříve, než se začneme zabývat vlastní aranžérskou prací, je třeba si vymezit 

pojmy jako je instrumentace a aranžování. Následuje podrobný popis hudebních 

nástrojů určených pro dechový orchestr, jejich funkce a možnosti důležité při 

aranžérské práci.

V kapitole Aranžování pro školní dechový orchestr vycházím z již získaných 

zkušeností o aranžování z publikací Jindřicha Pravečka a Karla Pádivého a soustředím 

své vlastní poznatky společně s notovými ukázkami mých aranží.

V příloze uvádím kompletní partituru své vlastní aranže „Píseň samotářky“ 

Claude-Michela Schónberga z muzikálu Bídníci. Tato aranž zachycuje mou představu o 

moderním zvuku dechového orchestru současnosti, s využitím elektronických nástrojů.



2. HISTORIE DECHOVÉHO ORCHESTRU

Historie dechového orchestru současnosti je velice úzce spjatá s vývojem 

vojenské hudby, která vedle svých specifických armádních úkolů plnila úlohu 

zprostředkovatele hudebního umění pro širokou veřejnost. Právě tato skutečnost se 

začala projevovat v období od začátku 19. století zejména v zemích Rakousko-Uhersko 

a Prusko. Vojenská hudba postupně formovala podobu dechového orchestru tak, jak jej 

známe dnes, a to jak co se týče složení orchestru tak repertoáru, kdy nej význačnější 

skladatelé a aranžéři pro dechové orchestry vycházejí z řad profesionálních vojenských 

hudebníků. Bez vojenské hudby a její historie by samotný dechový orchestr nemohl 

vzniknout.

18. a 19. století znamená zdokonalování a umělecký vzestup vojenských kapel; 

především to byly kapely rakouské a německé. Již Bedřich Veliký, pruský král, věnoval 

vojenským hudebním sborům zvláštní úřad zvaný „Ředitelství všech vojenských 

gardových hudebních sborů“. První z hudebníků, který byl touto funkcí poctěn, byl 

známý virtuos na flétnu a Bedřichův učitel Jan Joachim Quantz1. Když se počátkem 19. 

století vojenská hudba rozšířila na 32 -  36 mužů a rozmnožilo se nástrojové vybavení 

ventilovými nástroji, počíná se její opravdová umělecká činnost. Během dvaceti let 

vyrůstají vojenské pěchotní hudby v dokonalá umělecká tělesa schopna zvládnout každý 

úkol a provést velká mistrovská hudební díla. Později byla upravována díla 

Schubertova, Lisztova, Berliozova, Brucknerova, Wagnerova a mnoha jiných autorů. 

Nešlo o úpravy jen akademické; tyto skladby se v dechovém obsazení opravdu hrály po 

dobu více než čtvrtstoletí a v Německu ještě déle. Vojenské hudby měly značné zásluhy 

o zpopularizování klasických a vážných hudebních skladeb. Mnoho lidí poznalo 

hodnotná díla právě jen z poslechu vojenských hudeb.

Pátráme-li po smyslu těchto úprav, narážíme na několik činitelů, které sehrály 

významnou roli, i když každý na jiném poli:

1 Jan Joachim Quantz (30. 1. 1697 Oberscheden -  12. 7. 1773 Potsdam) 
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• Předně úplné chromatizování žesťových nástrojů učinilo z dechového orchestru 

technicky rovnocenné těleso s orchestrem symfonickým. Bylo tak zde těleso 

schopné zahrát každé chromatické seskupení tónů, chyběly jen skladby. Bylo 

tudíž nutné nově instrumentovat starší. Úprava skladeb náročných, případně 

stěžejních, byla pak otázkou vojenské prestiže. Vojenská hudba chtěla prostě 

dokázat, jaké jsou její možnosti.

• Druhou příčinou byl nedostatek velkých orchestrů. Hudba baroka a klasicismu 

byla většinou odkázána na šlechtické orchestry, jejichž početní stavy byly 

závislé na finančních možnostech vydržovatele. Je tedy přirozené, že většina 

těchto orchestrů byla orchestry komorními, u nichž počet hudebníků jen 

výjimečně přesáhl dvacet. Náročná instrumentální díla se mohla provozovat jen 

ve velkých tělesech operních a ta byla většinou v sídelních městech. Poslech 

takových těles byl záležitostí nepatrného počtu lidí. Vojenské hudby se tedy 

ujaly provedení náročných skladeb, byla to pro ně vítaná příležitost, aby ukázaly 

svoji uměleckou vyspělost. Jejich početní stavy se pohybovaly mezi 40 -  50 

hudebníky a byly rozesety po celém území státu, takže měly všechny 

předpoklady, aby šířily hudební kulturu v nej širším okruhu.

Po politickém a kulturním útisku Mettemichovy vlády a po pádu Bachova 

absolutismu (1859) dochází k politickému uvolnění a zakládají se masově spolky 

zpěvácké, čtenářské, ochotnické, hasičské, jakož i Jednoty sokolské. K pěstování této 

družnosti sloužily v 60. letech 19. století hromadné výlety do přírody spojené s tancem, 

nebo rekreačním posezením, často i s politickým projevem a k tomu všemu bylo 

zapotřebí hudby. S vojenskou hudbou se nedalo počítat jednak proto, že při masovosti 

těchto akcí by vojenské hudby všechno nezvládly, ale také proto, že se vojenské hudby 

nesměly účastnit politických akcí. Proto u uvedených spolků vznikly (kde pro to byly 

předpoklady) amatérské dechové orchestry, které hrály do pochodu nebo v cíli výletu 

k poslechu a tanci.

Jejich hudební úroveň však nebyla nijak vynikající a nedala se srovnat 

s vojenskou hudbou. Jejich repertoárem byly pochody, polky, valčíky a mazurky, 

případně k poslechu též směsi národních a vlasteneckých písní. Nejčastější skupinu 

tvořily hudby sokolské. Postupem času se většina těchto hudeb stala kapelami
- 9 -



výdělečnými. Od 90. let 19. století se v hudebním životě objevuje nový typ dechového 

orchestru, který můžeme nazvat orchestrem koncertním. Koncertní způsobilost tohoto 

orchestru byla podmíněna skutečností, že téměř všichni hudebníci byli Vysloužilými 

hudebníky vojenskými. Rakousko-Uhersko mělo totiž specifický způsob zaopatření 

vojenských hudebníků. Každý hudebník po odsloužení dvanácti a více let po vojenské 

prezenční službě měl nárok na to, aby byl umístěn ve státní správě jako podúředník 

nebo sluha-zřízenec. Tak vznikaly orchestry poštovních zaměstnanců, železničářů, 

příslušníků policejních sborů apod. Tyto koncertní dechové orchestry se soustřeďovaly 

hlavně ve větších městech, kde byla dostatečná koncentrace bývalých vojenských 

vysloužilců.

K nej významnějším z těchto orchestrů patřila Kmochova hudba z Kolína, která 

podnikala koncertní turné nejen po české zemi, ale i do ciziny, zejména Rakouska, 

Polska, Ruska a Ameriky. František Kmoch2 byl nejen kapelníkem, ale také skvělým 

skladatelem a aranžérem. Jeho tvorba (napsal přes 300 skladeb obsahující zpívané 

pochody, valčíky, polky, mazurky a další tance) vytvořila základ tradičního repertoáru 

pro dechové hudby. František Kmoch byl velkým popularizátorem národní lidové 

hudby. Lidové písně často tvořily tria jeho pochodů např. Šly panenky silnicí, Andulko 

šafářova, Muziky, muziky, Můj koníček atd. Jeho skladby zněly na všech sokolských 

slavnostech i sletech.

Zastavíme-li se u historie českého dechového orchestru, je třeba zmínit období

19. století a armádu rakousko-uherské monarchie, kdy v každém větším městě působila 

vojenská jednotka zpravidla společně s vojenskou hudbou. Všechny rakousko-uherské 

vojenské hudby byly složeny z největší části z českých muzikantů. Mimo to i české 

nástrojařství mělo zde svůj podíl. Hudební nástroje firmy Červený v Hradci Králové 

byly podstatně měkčí než nástroje německé. Jmenovitě německé komety se nemohly 

měřit s rakouskými křídlovkami. Rakousko-Uhersko bylo na své vojenské hudby velmi 

hrdé a náležitě svou úctu projevovalo. Důkazem toho je pieta zachovaná českému 
vojenskému kapelníku Karlu Komzákovi3 (8. 1 1. 1850 Praha -  23. 4. 1905 Baden u

2 František Kmoch (1.8. 1848 Zásmuky -  30. 4. 1912 Kolín)
3 Synu pověstného českého kapelníka Karla Komzáka (4. 11. 1823 Netěchovice nad Vltavou -  19. 3. 
1893 Netěchovice nad Vltavou), v jehož kapele hrával na violu Antonín Dvořák.
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Vídně), jehož ostatky uložené původně na badenském hřbitově byly 9. 11. 1905 

exhumovány a převezeny na Ústřední hřbitov ve Vídni, kde mu byl v roce 1907 odhalen 

na čestném hrobě města Vídně umělecký pomník ztvárňující jeho osobu s taktovkou

v ruce.

Konec první světové války znamenal též rozpad staré přísné c. a k. rakousko- 

uherské armády a zrod Československé republiky, jeho branné moci a s ní zrození 

československé vojenské hudby, která plně navázala na slavnou tradici vojenské hudby 

rakousko-uherské. Nutno vzít v úvahu, že bývalá rakousko-uherská armáda měla v době 

začátku 1. světové války 102 pěších pluků společného vojska se systemizovanými 

hudbami, 4 plukovní hudby u bosensko-hercegovských pěších pluků a 4 plukovní 

hudby u pluku tyrolských císařských myslivců, všechny s kapelníkem v čele. Na 

začátku 1. sv. války odešly plukovní hudby s plukem do pole a u náhradního praporu 

těchto pěších pluků byly zřizovány záložní hudby (podle povahy posádkového města) 

s větším či menším počtem hudebníků.

Během 1. světové války byly zřizovány hudby též u některých vojenských 

útvarů, které v době míru hudby neměly (např. v Praze u náhradního útvaru sanitního 

oddělení číslo 11 nebo u náhradního útvaru vozatajské divize číslo 8, rovněž v Praze).

Po ukončení světové války v roce 1918 a návratu těchto vojenských hudebníků a 

kapelníků do vlasti -  Československé republiky, rozhodlo Ministerstvo národní obrany 

(dále MNO) výnosem č. 1453 ze dne 11. prosince 1918, aby byly postaveny ve větších 

městech posádkové hudby vojenské, které se počaly již tvořit bez vyšších pokynů. 

Sestavení i povolení jednotlivých posádkových hudeb nařídilo MNO na návrh 

posádkového velitele. Tyto posádkové hudby byly doplňovány jen z délesloužících 

poddůstojníků. Počet každé kapely byl stanoven na 60 mužů. Aby další existence těchto 

posádkových hudeb byla organizačně zajištěna, byl počátkem roku 1919 při prezídiu 

MNO ustaven inspektorát posádkových hudeb. Inspektor byl referentem MNO ve všech 

záležitostech týkajících se všech vojenských hudeb. Jeho úkolem bylo pečovat o 

ustavení a doplňování hudeb, měl proto právo inspekce všech posádkových hudeb a 

dbát na jejich uměleckou výkonnost.
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Prvořadým úkolem bylo vytvoření instrumentace Československé státní hymny, 

která sestávala ze skladeb „Kde domov můj'‘ (na slova Františka Škroupa) a „Nad 

Tatrou sa blýská“ (na slova Janka Matušky). Autorem této aranže byl inspektor 

posádkových hudeb František Fridrich4 a pro provozování vojenskými hudbami byla 

schválena MNO.

Po 1. světové válce vojenská hudba měla své kulturní poslání. Jejím úkolem 

bylo popularizovat hudební umění, zejména českou hudbu. Cílem bylo, aby veřejné 

vystupování vojenských hudeb sbližovalo armádu s posluchači. Pro vojenskou muziku 

„kutálku“, jak se tehdy říkalo vojenské hudbě, byla příznačná velká obliba obyvatel. 

Jakmile bylo „kutálku“ slyšet v ulicích, hned se všichni začali sbíhat a každý měl lepší 

náladu, pobroukával a prozpěvoval si a se zájmem sledoval dirigenta a jeho gesta a 

bravurní kousky s holí, s níž dával znamení, aby hudba začala nebo ukončila hraný 

pochod.

Pro vojenské hudby bylo též důležitým úkolem provozovat hudební činnost i 

mimo rámec svých služebních povinností, aby tak mohly pokračovat v dobré tradici 

přerušené 1. světovou válkou. Po útlumu společenského života za války nastalo 

v poválečném čase určité oživení nejen hospodářské, ale i společenské. Byla to vhodná 

doba a příležitost, aby vojenské hudby opět pronikly s náročným a pestrým českým 

programem do povědomí obyvatel a svými vystoupeními plnily tak vedle kulturního 

poslání též funkci vojensko-propagační. Hrálo se v parcích, zahradních restauracích, na 

promenádách, hrálo se téměř denně. Lidé byli na vojenské dechové koncerty tak 

navyklí, že si rekreační posezení v zahradní restauraci nedovedli bez vojenské hudby 

ani představit. To byla vítaná příležitost pro vojenské hudby, aby potvrdily svou 

uměleckou vyspělost. Jejich početní stavy se pohybovaly mezi 40 až 50 hudebníky, 

hudby byly rozesety po celém území republiky a měly všechny předpoklady, aby šířily 

hudební kulturu v nej širším druhu.

Mimo to v rámci služebních povinností pořádaly vojenské hudby bezplatné 

promenádní koncerty pro veškeré obyvatelstvo. To byla cílevědomá propagace armády 

ze strany státu. Podle Výnosu vlády čís. 29, čl. 390 /1928 mohla každá vojenská hudba 

pořádat jen jeden koncert týdne v době od 1. V. do 30. IX, protože nastudování

4 František Fridrich (24. 5. 1856 Horusice u Říčan -  26. 11. 1933 Praha)
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hudebních skladeb vyžadovalo určitou dobu na přípravu. V Praze to bylo vždy v neděli 

od 11 do 12 hodin a zde účinkovaly hudby pěšího pluku 5 „T.G.M.“? a pěšího pluku 28 

„T. a F.“5 6, a to střídavě, jedna na Hradčanském náměstí a druhá zpravidla na 

Staroměstském náměstí, nebo na jiném vhodném místě, jež určilo Posádkové velitelství 

Prahy. Plukovní hudby venkovských posádek se s pořádáním koncertu zaměřily na 

všední den, zpravidla úterý až čtvrtek. Byly-li pražské vojenské hudby v uvedené dny 

jinak služebně zaneprázdněny, byly do Prahy odveleny hudby z mimopražských 

posádek, např. z Benešova, Berouna, Vysokého Mýta, Mostu, Písku, Chomutova.

Ve vojenské hudbě byla zastoupena jak hudba dechová tak i smyčcová, což 

kladlo na vojenské hudby, a to jak na kapelníka tak i hudebníky, vysokou náročnost. 

Jednotlivá čísla programu byla volena podle významu a účelu pořádaného koncertu se 

zřetelem na vyspělost posluchačů, kterým byla určena. Přihlíženo bylo také k místním a 

krajovým zvykům i národnostnímu složení obyvatelstva. Vybavení vojenských 

hudebních archivů bylo natolik bohaté, že vojenská hudba mohla uspokojit programově 

svým uměleckým provedením i ty nejnáročnější posluchače.

Plukovní hudby v dechovém obsazení nesměly hrát symfonické básně ani 

symfonie a směly hrát jen v prostředí a místnostech dobré společenské úrovně. Pokud se 

týče hudby smyčcové, nesměla mimo to hrát v barech, v nočních kavárnách, v 

pokoutních hostincích a podobných prostorách.

Nejméně dvakrát v roce pořádaly všechny plukovní hudby tzv. symfonické 

koncerty ve smyčcovém obsazení. Jejich program (převažovala díla českých mistrů) a 

nástrojové obsazení se muselo předem předkládat MNO - inspektorátu hudeb ke 

schválení. Na těchto koncertech byla zastoupena díla Smetanova, Dvořákova, 

Janáčkova, Fibichova, Suková apod. Plukovní hudby ve venkovských posádkách se 

plně zapojovaly do kulturního života též ve spolupráci s ochotnickými pěveckými i 

divadelními spolky a v jejich součinnosti pořádaly divadelní operetní i operní 

ochotnická představení např.: Prodaná nevěsta, Dalibor, Jakobín, dále operety Dům u tří 

děvčátek, Perly panny Serafmky, Na tý louce zelený a mnoho dalších operet i oper za 

účasti hostujících herců a zpěváků stálých divadel. Souhrnně to byla velmi různá škála

5 Vojenská hudba 5. pěšího pluku Tomáše Garique Masaryka
6 Vojenská hudba 28. pěšího pluku Tyrše a Fúgnera, předchůdce dnešní Posádkové hudby Praha (od roku 
1953)
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významné spolupráce, která dávala vojenským hudebníkům možnosti získat praxi v 

jiném hudebním žánru. Sezónní propůjčování vojenských hudeb lázním schvalovalo 

MNO.

Při veřejném vystoupení nesměly plukovní hudby používat harmoniky. 

Vojenskou hudbu směl řídit jen aktivní důstojník kapelník nebo rotmistr dirigent a jeho 

zástupce. Plukovní hudby také nesměly hrát na pochodech, přehlídkách, pohřbech a 

venku vůbec, přesahoval-li mráz -5 °C, později -7 °C. Rovněž účast vojenské hudby při 

průvodech občanského rázu byla zakázána. Účelem veřejného vystupování vojenských 

hudeb bylo plnit své kulturní poslání, popularizování hudebního umění a především 

české hudby.

Trvalá snaha inspektorátu hudeb nejen o udržení, ale i zvyšování úrovně 

vojenských hudeb, v situaci stálého úbytku rotmistrů hudebníků a nedostatečném 

naplňování počtu délesloužících, dala podnět k založení vojenské hudební školy nového 

pokrokovějšího typu, než tomu bylo v minulosti. Nově zřízená vojenská hudební škola 

měla být na zcela jiném principu výchovy a výcviku, než předcházející vojenské školy, 

z nichž se do tehdejší doby o malém počtu žáků udržela jen Endrštova hudební škola v 

Praze Krči.

Zásluhou zkušeného organizátora, štábního kapitána kapelníka Prokopa 

Oberthora, pro československou vojenskou hudbu vznikla v září roku 1923 Výnosem 

vlády č. 44, čl. 413 ze dne 15. 9. 1923 v Praze na Pohořelci, v Potockého ulici 

„Vojenská hudební škola". Velitelem této vojenské hudební školy byl MNO jmenován 

štábní kapitán Prokop Oberthor7. Zřízení vojenské hudební školy bylo mezníkem v 

uměleckém růstu vojenské hudby pro budoucnost.

K vývoji vojenských hudeb je nutno připomenout, že období mezi dvěma 

světovými válkami nebylo příznivé pro plynulý rozvoj společenského významu 

vojenských hudeb. Jakmile vojenská hudba překonala potíže po 1. světové válce, začala 

se v roce 1926 hlásit hospodářská krize a sní částečný útlum angažovanosti

7 Prokop Oberthor (1. 7. 1872 Praha -  8. 6. 1958), vojenský kapelník a skladatel, autor volacích signálů a 
večerky československé armády pro trubku. Byl absolventem Pražské konzervatoře, v roce 1894 vstoupil 
do vojenské služby jako hráč na lesní roh a později se stal kapelníkem plukovní hudby. Od roku 1925 
působil jako inspektor československých vojenských hudeb až do roku 1935.
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obyvatelstva na hudebním životě. Drastická finanční opatření ve státní správě dopadala 

na celou armádu a škrtaly se početní stavy vojenských hudeb.

Po částečném hospodářském oživení nastala opět vhodná doba. v níž se 

mimoslužební účinkování vojenských hudeb mimořádně rozvíjelo. Každý kapelník se 

snažil uvádět něco nového nebo populárního a vytvořit program koncertu takový, aby 

byl jedinečný. Repertoár byl rozmanitý, v bohatší míře byly na programech předehry, 

operní árie, případně i operní suity zvané fantazie. Vzhledem k různosti publika 

neopomíjeli vojenští kapelníci i posluchačsky „lehčí“ skladby.

Nová velká příležitost pro smluvní účinkování vojenských hudeb se naskytla 

v nově vzniklé instituci Československý rozhlas. Pro vojenské hudby to bylo něco 

nového a velmi náročného, hrálo se zpravidla 55 minut, jednotlivé skladby následovaly 

za sebou bez delších přestávek, neboť se hrálo živě -  přímo do éteru. Díky svým 

vynikajícím výkonům prestiž vojenských hudebníků rychle vzrostla, a to mezi ostatními 

profesionálními hudebníky a také veřejností. Je třeba si připomenout, že v uvedené době 

nebyly stálé symfonické orchestry a to ani ve velkých městech. Často se orchestrálních 

koncertů ujaly dobrovolné ochotnické spolky a to na úrovni svých možností. Spojené 

vojenské hudby rády tuto hudebně-uměleckou činnost propagovaly a armádě toto 

sblížení s civilním obyvatelstvem jen prospělo.

Od třicátých let byly každoročně pořádány „monstr" koncerty spojených 

vojenských hudeb, a to i v místech mimo Prahu v rámci jednotlivých divizí, spojením 

příslušných plukovních hudeb o celkovém počtu 120 -  150 účinkujících. Tyto koncerty 

se prováděly jak v obsazení hudby dechové tak i smyčcového orchestru. (Vojenský
o

hudebník ovládal hru na dechový i smyčcový nástroj .)

Při festivalu k 50. výročí úmrtí Bedřicha Smetany konaného dne 27. 4. 1934 

reprezentoval vojenskou hudbu dvousetčlenný vojenský orchestr řízený inspektorem 

vojenských hudeb podplukovníkem Prokopem Oberthorem v Národním divadle 

v Praze. Toto vystoupení se setkalo se vřelým ohlasem u posluchačů a velmi příznivou 

kritikou.

8 Do roku 1975 byla ve VHŠ vyučována současně hra na smyčcový i dechový (bicí) nástroj u každého 
žáka.
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Nelze opomenout ani úspěšný zájezd šedesátičlenné vojenské hudby na festival 

vojenských hudeb v Paříži v roce 1933, kdy mimořádný umělecký výkon 

československé vojenské hudby zajistil české hudbě slavné jméno a zasloužený obdiv.

Mimo těchto reprezentativních koncertů byly každoročně pořádány výstupní 

závěrečné absolventské koncerty žáků VHŠ ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, 

jichž se zúčastnila široká pražská i mimopražská hudební veřejnost.

V roce 1938 v období zvýšené pohotovosti obrany ČSR byla činnost vojenských 

hudeb do značné míry omezena, ne-li úplně zrušena. V době okupace 1939 -  1945 bylo 

zřízeno tzv. vládní vojsko protektorátní (pro Čechy a Moravu), v jehož organizaci byly i 

vojenské hudby. Celkem bylo ustaveno 12 praporních hudeb po čtyřiceti hudebnících a 

v Praze o padesáti hudebnících. Mnohé z těchto hudeb konaly záslužnou činnost v době 

okupace, propagujíce českou hudbu. Během 2. světové války se začala formovat 

v zahraničí československá armáda. V SSSR byl vybudován armádní sbor a při něm 

byla postavena i vojenská hudba u 1. samostatné československé brigády. Další 

vojenská hudba československého zahraničního vojska vyrostla na Středním Východě 

(Palestina. Egypt), která byla v roce 1943 odvelena československé jednotce do Anglie.

Po roce 1945 s vytvořením nové československé armády společně s vojenskými 

hudbami byl opět zřízen inspektorát vojenských hudeb a obnovena Vojenská hudební 

škola v Praze, jejíž vedení převzal tehdy kapitán Jindřich Praveček. Vojenských hudeb 

bylo postaveno 16 po 42 hudebnících s dvěma dirigenty.

V roce 1950 byla založena Ústřední hudba ČSA jako největší dechový orchestr 

v éře československých vojenských hudeb. Měla možnosti několikanásobného obsazení 

všemi dechovými nástroji; tedy mimo běžné nástroje dechového orchestru také hoboje, 

fagoty, anglický roh, basový klarinet a harfa. Bohaté nástrojové obsazení a skvělá 

interpretační úroveň předurčovaly tento orchestr k výjimečnému postavení mezi 

vojenskými hudbami československé armády. Repertoár této hudby zasahoval do všech 

používaných hudebních žánrů v tvorbě pro dechový orchestr v originálním znění, 
aranžích nebo v transkripcích.

Další činnost vojenských hudeb do současnosti vychází z tradice, která byla 

ověřena časem a citlivým vnímáním publika. Aranžování pro dechový orchestr se stalo

- 16-



důležitou součástí práce dirigentů, zejména u ÚH AČR. Hledaly se nové zvukové 

možnosti a kombinace nástrojů pro dosažení nejlepšího zvuku orchestru. Toto úsilí bylo 

reakcí na dřívější aranže (transkripce), kdy přepisy nástrojů vycházely většinou 

z jednoduché šablony, a to:

1. housle -  1. křídlovka (flétna)

2. housle -  2. křídlovka 

viola -  baskřídlovka (klarinet) 

violoncello -  baryton 

kontrabas -  tuba

Tyto transkripce byly sice brzy hotové, ale málokdy v této podobě ideálně 

hratelné. Hráči na 1. křídlovku a tenor se stali nej důležitějšími členy orchestru, na 

jejichž umělecké úrovni závisel mnohdy celkový výkon orchestru. Odtud i název 

nástrojů křídlovka (něm. Flúgelhom), tenor (něm. Bassflúgelhom) -  křídlovák stál na 

pravém boku (křídle) a tenorista stál na levém boku (křídle) první řady orchestru (z 

pohledu publika). Do poloviny 20. století byly tímto způsobem upraveny stovky 

skladeb. Prvními aranžéry, kteří toto nedokonalé schéma změnili ve prospěch zvuku 

orchestru a rovnoměrného využití hráčských schopností členů orchestru, byli vojenští 

dirigenti Jindřich Praveček a Karol Pádivý. Napsali desítky skladeb věnovaných 

výhradně dechové hudbě. Všímali si zvukových odlišností jednotlivých nástrojových 

skupin a možností jejich různé kombinace. Odmítali šablonovitost, kterou nepovažovali 

za umění. Upevnili nástrojové využití tak, aby nebyly protěžovány žádné nástroje ve 

zvuku orchestru.

V padesátých letech 20. století přichází do vojenského dechového orchestru 

sekce saxofonů. Ve svých aranžích tento nástroj začali poprvé obsazovat Jindřich 

Praveček, Rudolf Urbanec, Hynek Sluka a Jan Fadrhons -  dirigenti pražských 

vojenských hudeb. Na ně navázali moderní aranžéři (vojenští dirigenti) Eduard 

Kudelásek, Jindřich Brejšek, Jiří Lhotský, Karel Bělohoubek, Zdeněk Gregor, Petr 

Stříška, Václav Matoušek. Českými skladateli původní tvorby pro dechový orchestr 

současnosti jsou Evžen Zámečník, Mojmír Bártek, Jaromír Hnilička, Mojmír Zedník, 

Zdeněk Lukáš, Karel Bělohoubek, Miloš Machek, Pavel Staněk.
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Dechový orchestr současnosti má velké bohatství v tradici. Aby však byl stále 

živým tělesem a byl zajímavý pro své posluchače, je důležité sledovat nové hudební 

proudy a zabývat se jimi v moderních aranžích.
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3. VYMEZENÍ POJMŮ

Pro přesné vymezení pojmů aranž (úprava) a instrumentace jsem vyhledal 

zmíněné pojmy v několika slovnících a encyklopediích. Vzhledem k tomu, že se ve 

svém vysvětlení různí, uvádím je všechny a v přesné citaci.

Arrangement9

Definition and scope

The word ‘arrangement’ might be applied to any piece of music based on or 

incorporating pre-existing materiál: variation form, the contrafactum, the parody mass, 

the pasticcio, and liturgical works based on a cantus firmus all involve some measure of 

arrangement. In the sense in which it is commonly ušed among musicians, however, the 

word may be taken to mean either the transference of a composition from one medium 

to another or the elaboration (or simplification) of a piece, with or without a change of 

medium. In either čase some degree of recomposition is usually involved, and the result 

may vary from a straightforward, almost literal, transcription to a paraphrase which is

9http://www.grovemusic.com/grove-owned/music/Entries\S01332.htm
(The Grove Dictionary o f Music and Musician. Londýn 1980)'. Arrangement, český překlad:
Definice a rozsah

Slovo „aranž“ (úprava) se může vztahovat k jakémukoli hudebnímu kusu, který je založen na již 
existujícím hudebním materiálu: variační forma, contrafactum, materiál vycházející z parodie, pastichio a 
liturgická díla založená na cantu firmu -  vše zahrnuje jistou míru úpravy. Ve smyslu, který je běžně 
užíván mezi hudebníky, může být toto slovo považováno buď za přenos skladby z jednoho média na 
druhé, nebo za zjednodušení skladby se změnou nebo beze změny média. V jistém smyslu je určitý 
stupeň nového skladatelského myšlení obvykle zapojen a výsledek může být různorodý: od doslovného 
přepisu, přes transkripci až po parafrázi, což přináší mnohdy více práce než samotnému původnímu 
skladateli. Mělo by být nicméně připojeno, že rozdíl mezi úpravou a transkripcí není ještě obecně přijat...

Úpravy existují ve velkém množství ve všech obdobích hudební historie, a ačkoli vnější 
okolnosti ovlivnily jejich charakter, důvody jejich existence přetínají slohové a historické hranice. 
Komerční zájem hraje velkou roli, zejména od doby vynalezení hudebního tisku...

Velké množství úprav vzniká z důvodu, že interpreti chtějí rozšířit repertoár pro daný nástroj, 
kdy z nějaké příčiny chybí množství, nebo hodnotné a vděčné originální a sólové skladby... a to je také 
stále případ brass bandů a také (pokud někde existují) salonních orchestrů. Úpravy tohoto druhu nezbytně 
zahrnují přenos z jednoho hudebního média na jiné, ale existuje mnoho příkladů úprav, kdy se mění celý 
záměr skladby, ale nikoli instrumentace originálu...

S přihlédnutím na všechny tyto i jiné kategorie aranží je jakýkoli pokus srovnat pohnutky 
aranžéra s hudebními hodnotami výsledku zavádějící. Je možné rozlišovat mezi čistě praktickou úpravou, 
ve které je malý nebo žádný umělecký záměr na aranžérské části, nebo mezi tvořivější úpravou, ve které 
originální skladbou silně proniká hudební představivost aranžéra. Aranže od tvořivých hudebníků jsou 
pochopitelně důležitější, nabízejí osvětlení hudební osobnosti skladatele -  aranžéra...
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more the work of the arranger than of the originál composer. It should be added, though, 

that the distinction implicit here between an arrangement and a Transcription is by no 

means universally accepted ...

Arrangements exist in large numbers from all periods of musical history, and 

though extemal factors háve influenced their character the reasons for their existence 
cut across stylistic and historical boundaries. Commercial interest has played an 

important part, especially since the invention of music printing...

A large number of arrangements originate because performers want to extend the 

repertory of instruments which, for one reason or another, háve not been favoured with 

a large or rewarding corpus of originál solo compositions... and this is still the čase 

with brass bands and (in so far as they exist) salon orchestras. Arrangements of this kind 

necessarily involve a transference from one instrumental medium to another, but there 

are also numerous examples of arrangements which alter the layout but not the 

instrumentation of the originál...

In considering all these and other categories of arrangements, any attempt to equate 

the motives of the arranger with the artistic merits of the result would be misleading. It 

is, however, possible to distinguish between the purely practical arrangement, in which 

there is little or no artistic involvement on the arranger’s part, and the more Creative 

arrangement, in which the originál composition is, as it were, filtered through the 

musical imagination of the arranger. Arrangements by Creative musicians are clearly the 

more important kind, both on account of their intrinsic merits and because they often 

serve to illuminate the musical personality of the composer-arranger ...

Arrangement10

franc., upravení, zpracování, zprostředkování, narovnání. [Arrangement], V 

hudbě jest upravení skladby na jiné poměry tónové, než prvotně určeno, např. skladby 

klavírní pro velký orchestr (Dvořákovy »Slovanské tance«), skladby orchestrální pro 

smyčcové kvarteto (»Sedm slov Kristových« od J. Haydna). zpěvohry pro piano

10 http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/375897-arrangement (převzato z Ottova slovníku naučného) 
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(klavírní výtah) aj. Zdařilý [Arrangement] vyžaduje svědomitého a inteligentního 

hudebníka, tím spíše, bere-li na sebe volnější tvar směsi (potpourri), fantasie, 

transkripce a parafráze.

Aranžmá11

Úprava skladby pro určité nástrojové (orchestrální či komorní) nebo pěvecké 

obsazení při zachování její melodické, harmonické i rytmické výstavby. V džezu a v 

populární hudbě má často určující stylotvomý význam. Head arrangement (anglicky 

aranžmá z hlavy), nezapsaná, domluvená úprava.

Instrumentace 11 12

jest způsob, jakým součástky hudební skladby rozděleny jsou mezi jednotlivé 

nástroje orchestru (odtud nazývá se také orchestrací). Na primitivním stanovisku hudby 

nástrojové v XV. stol. nebyla [Instrumentace] nijakž podstatnou částí tvořivé činnosti, 

skladatelé omezovali se na detailovanou osnovu čistě hudební práce a ponechávali 

dirigentům, aby dle potřeb svých pořizovali sobě [Instrumentace]-ci. Teprve počátky 

opery v XVII. stol. přinesly uvědomělé zužitkování zvláštní povahy jednotlivých 

nástrojů skladateli samými. [Instrumentace] ovšem závisela na vývoji nástrojů, z nichž 

těžila a jichž zánikem pozbyla praktické ceny. Např. skladby XVII. a XVIII. stol. 

používající nástrojů později nepěstěných (theorb, gamb aj.) možné jsou jen v obnovené 

instrumentaci vyhovující požadavkům doby novější, mezi jinými téměř veškera díla 

Bachova. Otcem instrumentace ve smyslu moderním jest Haydn, poněvadž zavedl 

individualisaci jednotlivých nástrojových skupin a učinil orchestr způsobilým 

výraznosti před tím neznámé, tak že jím počínajíc [Instrumentace] odvazuje se jako 

veledůležitá stránka skladatelské schopnosti. Schopnost tato v míře daleko menší jest 

vrozena než zkušenostmi a routinou dosažitelná. Nauka Instrumentace vštěpující obírá 

se předem povahou zvukovou jednotlivých nástrojů, jich objemem tónovým, způsobem 

notace a technického ovládání, načež na základě empirie hlavně četnými příklady z

11 http://www.cojeco.cz/index.php7detaiM&id_desc=4548&s_lang=2&title=aran%9Em%El
12 http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/272967-instrumentace (převzato z Ottova slovníku naučného)
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praxe poučuje o seřaďování jich k hromadnému účinku. Paedagogický návod sám o 

sobě nevede k výsledkům zdárným, není-li dotvrzován styky s živým prováděním 

orchestru, neboť jedině tím postupem upevňuje se v nezkušeném sluchu představa o 

úhrnném zvukovém dojmu. Při nesmírném pokroku, který instrumentační umění od 

prostoty klassiků učinilo romantickou školou (Weber, Mendelssohn), ještě více však t. 

zv. novoromantickou (Berlioz, Wagner, Liszt, R. Strauss a j.), nelze [Instrumentace]-ci 

oddělovati od vlastní komposice, tak aby tato od oné neodvisle byla předsebrána. 

Naopak má již ve skizze myšlénka hudební přizpůsobena býti povaze nástroje a nikoli jí 

vnucena. [Instrumentace] má za úkol plasticky zdvihnouti jednotlivá vlákna skladby a k 

úěelu tomu kořistiti z dynamických a barvitostních kombinací nástrojů v orchestru 

zastoupených. V moderním orchestru soustředěny jsou tři skupiny nástrojů: smyčcové, 

vyznamenávající se největším rozsahem a nejznačnější pohyblivostí, dechové, dělící se 

v hebčí dřevěné a massivnější žesťové, a bicí (krustické). Kdežto posléze jmenované 

nástroje pouze sesilují rhythmus ostatních, prvé dvě skupiny buď spolu kontrastují, 

nebo podporují se v melodickém spádu. Instrumentace šetří zřetele, aby v duchu 

skladby propůjčeno bylo závažnějším hlasům větší mocnosti sestavami nástrojů 

navzájem se sesilujících oproti hlasům podřízenějším a, pokud zužitkovává veškerých 

skupin společně, snaží se vyhlazovati růzností barev podmíněnou dynamickou 

nerovnost a soustřeďovati tak prvky nástrojové k jednolitému hromadnému zvuku. 

Učebnice Instrumentace: Berlioz, Traité ďinstrumentation et ďorchestration modeme 

(Paříž, 1844); Gevaert, Nouveautraité ďinstrumentation (1885); týž, Cours méthodique 

ďorchestration (1890 1. díl); Guiraud, Traité pratique ďinstrumentation; Kling, Populáre 

Instrumentationslehre; Riemann, Katechismus der Musikinstrumente (Lipsko, 1888); 

Hofmann, Praktische Instrumentationslehre (1893); Jadassohn, Lehrbuch der 

Instrumentation (1889); J. Srb-Debmov, Instrumentace čili návod k poznání nástrojů 

hudebních; týž, Příklady k instrumentaci (Praha, 1883). Srv. Lavoix, Histoire 

ďinstrumentation (Paříž, 1878).



Instrumentace 13

Instrumentace nebo též orchestrace je technika využití možností hudebních 

nástrojů při komponování skladby nebo při přepracovávání pro jiné nástrojové obsazení.

Instrumentace14

[Latina], technické využití dispozic hudebních nástrojů při kompozici skladby 

nebo při její úpravě pro jiné nástrojové obsazení, součást nauky o kompozici. Zahrnuje 

znalost ladění, rozsahu, notace, barvy a technické možností hudebních nástrojů, jejich 

využití, možností kombinace a podobně. Od období romantismu a novoromantismu 

nastalo uvolnění a rozvoj instrumentace jako projev snahy po individualizaci výrazu. 

Významné místo v tomto procesu měli zvláště H. Berlioz, F. Liszt, R. Wagner, N. A. 

Rimskij-Korsakov, R. Strauss, G. Mahler, C. Debussy, I. F. Stravinskij.

13 http://cs.wikipedia.org/wiki/Instrumentace
14 http://www.cojeco.cz/index.php?detail=l&id_desc=38853&s_lang=2&title=instrumentace
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4. PŘEHLED NÁSTROJŮ DECHOVÉHO ORCHESTRU

Základem při aranžování pro dechové orchestry je detailní znalost 

charakteristiky jednotlivých nástrojů. Notace, rozsah, znění, barvy rejstříků, technické 

možnosti jednotlivých nástrojů, zvuková intenzita, změna barvy nástroje (dusítkem) - to 

vše jsou vlastnosti nástroje, kterými by se měl každý dobrý aranžér zabývat.

Popis jednotlivých nástrojů následuje v pořadí, s jakým se můžeme setkat 

v partituře dechového orchestru.

Uváděné tónové rozsahy jsou jen relativní: zkušený sólista je bude často 

překračovat nahoru, případně i dolů. Svou roli také hraje stavba nástroje (např. další 

ventily, nebo klapky). Stejně relativní jsou však i uváděné „běžně užívané" tónové 

rozsahy. Aranžér musí především vědět, co od „svých" hudebníků může vyžadovat: zda 

instrumentuje pro děti nebo dospělé, pro amatéry nebo profesionály. Slovní popis 

zvukového charakteru nástroje je jen pomůckou. Pro každého skladatele, nebo aranžéra 

dechové hudby náleží zvuková představa, ověřená vlastní sluchovou zkušeností, k 

základním pracovním předpokladům. Vyzkoušení zvukových barev s některým 

dechovým orchestrem a jejich cílevědomý odposlech jsou k tomu nejlepší metodou. 

Problémům nástrojového ladění, notace a transpozice a stejně tak i diferencovaným 

možnostem uplatnění jednotlivých nástrojů v dechovém orchestru věnujeme podrobný 

popis.
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PIKOLA

Ladění: C, netransponující

Notace: v houslovém klíči o oktávu níž než zní

Celkový rozsah: c2 - c5 (znění), c1 - c4 (notace)

Běžně užívaný rozsah: b2 - b4 (znění), b1 - b3 (notace)

Pikola je malá flétna s nej vyšším rozsahem ve skupině dřevěných 

dechových nástrojů. Většina pikol nemá nej hlubší dva půltóny (c1, cis1) a dva 

nejvyšší půltóny (h3, c4) jsou obtížně hratelné a vyžadují velkou zkušenost a 

dovednost hráěe. Ve středním rejstříku zní jasně, ve vysokém rejstříku ostře až 

pronikavě. V dechovém orchestru se jí hraje nejvyšší tóny a takto i vytváří 

špičku harmonie a zvukového objemu. Její zvuk účinně přispívá ke stupňování 

orchestrálního lesku. Ve vysokých polohách bývá ovšem intonace na pikole 

obtížná. Ačkoliv pikolu většinou podporujeme flétnou a klarinetem Es, budeme ji ve 

vysokém rejstříku uplatňovat velmi opatrně. Ve velkém dechovém orchestru je pikola 

zastoupena jako samostatný nástrojový hlas. Ve středním obsazení střídá pikolu hráč 2. 

flétny. I když je pikola nástroj rozměrově malý, její zvuk se dokáže jedinečně prosadit 

ve vysoké poloze přes celý orchestr. Proto na rozdíl od flétny bohatě postačí jenom 

jedna pikola v dechovém orchestru. Hluboký rejstřík se zpravidla nepoužívá, tato
poloha je přirozená pro flétnu.

FLÉTNA

Ladění: C, netransponující

Notace: v houslovém klíči, zní stejně s notací 

Celkový rozsah: c1 - c4 

Běžně užívaný rozsah: b1 - b'1



Tón flétny je v hlubokém rejstříku nevýrazný, kovově zabarvený; ve 

středním rejstříku měkký a sytý; ve vysokém rejstříku ostrý. V dechovém 

orchestru obsazujeme zpravidla dvě flétny (první a druhou). Flétna je nástroj

!
s Bóhmovou mechanikou, která jí umožňuje velmi vysokou pohyblivost, 

využitelnou pro snadnou hru rychlých pasážových běhů a akordických rozkladů v 

legatu i staccatu. Lze na ni bez větších potíží hrát rychle opakující tóny, jako jsou 
dvojitý a trojitý jazyk (ta-ka, ta-ta-ka). Kromě spodního rejstříku (např. cis1 - dis1, 

c1 - dis1 atd.) je hraní trylků a tremol běžně využíváno. Trylek c1 - cis1 je v tempu 

nehratelný. Tóny g3 - c4 se hrají velmi obtížně a použít se dají pouze v dynamice ff. 

Flétna se znamenitě uplatňuje i jako sólový nástroj. Ve zvláštních případech působí 

efektně flétnové tremolo i frullato (současně hraní, zpívání a vrčení).

HOBOJ

Ladění: C, netransponující

Notace: \  houslovém klíči, zní stejně s notací

Celkový rozsah: b - f3

Běžně užívaný rozsah: d1 - ď

Hoboj je hudební nástroj s typicky nasální barvou tónu, hojně využíván 

v klasické, moderní i populární hudbě. Tóny hlubokého rejstříku jsou poněkud 

tvrdé a neozývají se lehce; střední rejstřík je zpěvný a tónově sytý; směrem k 

vysokému rejstříku přibývá tónové ostrosti. Hoboj přináší do dechového 

orchestru svěží a charakteristickou zvukovou barvu a ve spojení s jinými 

nástroji (např. s flétnou, lesním rohem, fagotem aj.) znamená podstatné 

obohacení zvukové palety. Jelikož hoboj není svou hrací technikou tak 

pohyblivý jako klarinet nebo flétna, nedoporučuje se jej uplatňovat v rychlých 

technických pasážích a figuracích, v rychlém staccatu apod. Naproti tomu se 

hodí pro zpěvné partie - a to jak sólově, tak i ve spojení s jinými nástroji. Ve 

velkém dechovém orchestru se hoboj obsazuje dvěma hlasy (první a druhý). Zvládnutí
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hry na hoboj je značně náročné. Dosažení mistrovské hráčské úrovně je spojeno 

s vhodným výběrem strojku, na kterém závisí kvalita i barva tónu. Pro praxi je dobré, 

když je hráč schopen si strojky vyrobit sám.

KLARINET ES

Ladění: Es, transponuj ící

Notace: v houslovém klíči o malou tercii níž než zní

' 3 3  Celkový rozsah: g - b (znění), e - g (notace)

3 3Běžně užívaný rozsah: g - f  (znění), e - d (notace)

Tón klarinetu Es je oproti klarinetu B tvrdší, ve vysokém rejstříku ostrý 

až ječivý. Ve střední poloze od f1 do b1 (v notaci) se jeho tóny poměrně špatně 

ozývají a znějí dutě. Pro krátkost nástroje je intonace, zejména ve vysokých 

polohách, obtížná a hra náročná. Naproti tomu dobře zní hluboká poloha a hodí se 

k zesílení klarinetu B. Ve vysokých polohách podporuje klarinet Es vedoucí hlas 

flétny nebo klarinetu B. Ve zvláštních případech lze klarinet Es uplatnit i jako 

sólový nástroj, zejména pro znázornění folklóru nebo groteskních nálad. Často se 

pro jeho štěbetavý tón nazývá „štěbenec“. Klarinet Es se používá ve všech typech 

dechových orchestrů.

KLARINET B

Ladění: B, transponuj ící

Notace: v houslovém klíči o celý tón výš než zní

Celkový rozsah: des - f  (znění), es - g (notace)

Běžně užívaný rozsah: d - d '(znění), e - e3 (notace) 
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Klarinet je nej důležitější a nejlépe ovladatelný dechový nástroj. Jeho 

předností je zejména velký rozsah a značné technické možnosti. Skupina 

klarinetu B je v dechovém orchestru těžištěm dřevěných nástrojů. V praxi se 

uplatňuje téměř celý jejich tónový rozsah. Nedoporučují se jen nejvyšší tóny 

vysokého rejstříku ( f , fis , g ), a to pro jejich ostrou barvu a obtížnou intonaci, 
zvláště hraje-li několik hráčů stejný hlas. Klarinet B má velmi odlišné zvukové 

rejstříky: v hluboké poloze zní tmavě; ve střední (f - b1) matně, skoro 

bezvýrazně; ve vyšší poloze sytě a zpěvně; v nejvyšších polohách ostře. Ve 

středním a velkém dechovém orchestru je klarinet B obsazen třemi hlasy (první, 

druhý a třetí), v malém orchestru dvěma nebo i jen jedním hlasem. Pro své 

mnohostranné zvukové a technické možnosti bývá nejvíce vytíženým nástrojem 

dechového orchestru. Uplatňuje se v tenorových i sopránových polohách, v technicky 

náročných pasážích i v kombinacích s jinými nástroji nebo celými sekcemi, ve 

výjimečných případech také v doprovodu (jako přiznávka). Klarinetu B se velmi často 

používá jako sólového nástroje, a to jak jednotlivě, tak i v klarinetové sekci (tříhlasně 

nebo čtyřhlasně). Na klarinetu možno hrát též glissando; v případě sólového nástroje 

přes větší rozsah, v celé sekci ovšem jen přes menší intervaly.

BASOVÝ KLARINET

Ladění: B, transponující

Notace: v houslovém klíči o velkou nónu výš než zní

Celkový rozsah: Bi - c (znění), c - d (notace)

2 3Běžně užívaný rozsah: D - c (znění), e - d (notace)

Basklarinetu používáme především k fundamentálním tónům harmonií, 

ve zvláštních případech i jako nástroje sólového. Díky velkému rozsahu a syté,

sametové barvě tónu nachází nové uplatnění v jazzové hudbě jako nástroj
i

basový, ale často i melodický. Ve velkém dechovém orchestru je využíván jen 

jako nástroj basový.
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FAGOT

Ladění: C, netransponující

Notace: v basovém klíči (ve vysokém rejstříku i v tenorovém klíči), notace je shodná se 

zněním

2
Celkový rozsah: Bi - es

Běžně užívaný rozsah: Bi - g1

Tón fagotu je v hlubokém rejstříku trochu drsný a dutý; ve středním 

rejstříku měkký a zpěvný; ve vysokém rejstříku přibývá na ostrosti. V dechovém 

orchestru nachází fagot poměrně široké uplatnění. Používá se ho k podpoře basu, 

jakož i basových a tenorových melodií. Pro jeho technickou pohyblivost ho lze 

uplatnit také v rychlých pasážích, a to v legatu i staccatu. Fagot se osvědčuje též 

jako sólový nástroj a hodí se zvláště pro vyjádření groteskních nálad. Ve velkém 

orchestru je fagot obsazován ve dvou hlasech (první a druhý).

KONTRAFAGOT

Ladění: C, transponuj ící do nižší oktávy

Notace: v basovém klíči o oktávu výš než zní

Celkový rozsah: B2 - f (znění), B] - f1 (notace)

Běžně užívaný rozsah: Di - d (znění), D - ď (notace)

Kontrafagotu se používá jen ve velkém orchestru, kde slouží k 

podpoře nejhlubších tónů základní harmonie.



SAXOFON

Saxofony tvoří v dechovém orchestru samostatnou sekci. Bývá zpravidla 

pětičlenná (2 altové, 2 tenorové a 1 barytonový saxofon), některé orchestry používají i 

jiné kombinace (např. 3 tenorové a 1 barytonový nebo 1 altový, 3 tenorové a 1 
barytonový saxofon apod.). Hráči na saxofony obvykle střídají klarinet, někteří i flétnu, 

hoboj, basový klarinet atd. Kromě uvedených saxofonů zdomácněl v jazzové a 

populární hudbě ještě sopránový saxofon B a výjimečně se ještě objevuje basový 

saxofon B. Všechny saxofony mají plný hutný tón a sekce saxofonů má bohatou 

jadrnou barvu. Technika hry je velmi podobná hře na flétnu nebo klarinet. Na saxofon 

lze hrát stupnicové diatonické i chromatické běhy, rozložené akordy i skoky a pasáže v 

legatu i staccatu jsou rovněž snadno proveditelné. Všechny saxofony se píší v houslo

vém klíči a mají stejný psaný rozsah od malého b do f3. Někteří vynikající sólisté 

dovedou zahrát ještě několik půltónů nad tento rozsah.

SOPRÁNOVÝ SAXOFON

Ladění: B, transponující

Notace: v houslovém klíči o celý tón výš než zní

Celkový rozsah: as - es3 (znění), b - f3 (notace)

Běžně užívaný rozsah: c1 - c3 (znění), d1 - d3 (notace)

I  Tento saxofon se běžně v dechovém orchestru (saxofonové sekci) neužívá,

jk je-li však v orchestru k dispozici, je pro jeho barvu vítaným zpestřením. Klade

I velké nároky na intonaci a má typickou barvu tónu, schopnou velkých 

dynamických odstínů. Používá-li se sopránový saxofon jako vedoucí hlas

I I  saxofonové sekce, měly by spodní saxofony hrát ve slabší dynamice. Lze ho také 
SI velmi dobře použít sólově. Transponujeme ho jako klarinet o tón výše než zní.
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ALTOVÝ SAXOFON

Ladění: Es, transponuj ící

Notace: v houslovém klíči o velkou sextu výše než zní 

Celkový rozsah: des - as2 (znění), b - f3 (notace)

Běžně užívaný rozsah: f  - f2 (znění), ď - d3 (notace)

V dechovém orchestru se altový saxofon hodí zejména pro 

melodickou hru a pro zesílení barvy křídlovek. Nejhlubší tři půltóny mají 

trochu bučivou barvu, hodící se spíše pro vnitřní harmonické tóny 

saxofonové sekce, nej vyšší tři půltóny (ač mají jasnou svítivou barvu) 

působí značné intonační problémy ne zcela dokonalým hudebníkům. 
Nej typičtěji zní altový saxofon v rozsahu ď - d3.

TENOROVÝ SAXOFON

Ladění: B, transponuj ící

Notace: v houslovém klíči o nónu výš než zní

Celkový rozsah: As - es (znění), b - f  (notace)

2 1 3Běžně užívaný rozsah: c - c (znění), d - d (notace)

Tenorový saxofon se hodí pro zesílení tenorových rohů a pozounů. 

Spodní čtyři půltóny jsou nátiskově obtížné a zní trochu tvrdě, dobří 

hudebníci však umějí na kvalitním nástroji zvládnout i tuto polohu bezpečně. 

Nejvyšší 3 půltóny znějí trochu stísněně, ale lze je snadněji zvládnout než na 

altovém saxofonu. Některé nové typy tenorových saxofonů mají i klapku pro 

psané fis3.
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BARYTONOVÝ SAXOFON

Ladění: Es, transponuj ící

Notace: v houslovém klíči o oktávu a velkou sextu výše než zní

Celkový rozsah: Des - as1 (znění), b - f3 (notace)

Běžně užívaný rozsah: F - f1 (znění), d1 - d3 (notace)

Zní tedy o oktávu níže než altový saxofon. Má hutnější barvu 

než výše uvedené dva saxofony a dobře se s nimi pojí. Spotřebuje však 

více vzduchu, a je proto třeba počítat s pomlkami pro nabrání dechu, 

zvláště v pomalých tempech. Původně se příliš často nepoužíval pro 

sólovou hru, v posledních letech se však zařadil i mezi sólové nástroje. 

V dechovém orchestru jej často využíváme k podpoře basové linky. 

Dobrý hráč zvládne celý rejstřík, ideální poloha je od psaného d do d . 

Na tomto místě je nutno zdůraznit, že termín „ideální poloha" je značné

nepřesný; velmi záleží na kvalitě nástroje a schopnostech hudebníka. Přesto je dobré si 

stále uvědomovat, že krajní polohy jsou obtížné na každém nástroji. Některé nové typy 

barytonových saxofonů hrají ještě o půl tónu níž, tedy znějící C.

BASOVÝ SAXOFON

Ladění: B, transponuj ící

Notace: v houslovém klíči o oktávu a nónu výš než zní

Celkový rozsah: As, - es (znění), b - f  (notace)

Běžně užívaný rozsah: C - c1 (znění), ď - d3 (notace)

Téměř vymizel, užívá se ho jen zcela výjimečně. Zní o 

oktávu níže než saxofon B tenor a transponujeme tedy o dvě oktávy 

a sekundu výše. Technicky je méně pohyblivý, vysokého rejstříku 

se prakticky vůbec nepoužívá.
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Pomocí tzv. „falešného prstokladu" lze ve vysokém rejstříku všech saxofonů 

zahrát ještě 5 až 7 půltónů nad uvedený rozsah. Tyto tóny však spolehlivě zvládnou jen 

vynikající instrumentalisté. V běžné praxi se zpravidla nepoužívají.

Pro aranžování jsou zajímavé zvláštní zvukové efekty saxofonu jako například:

• Glissando možno zahrát pomocí chromatického běhu mezi dvěma tóny, nebo jen 

pomocí nátisku.

• Flareýt prudké glissando směrem vzhůru.

• Smear je střídavý vrchní nebo spodní tón (eventuelně půltón) vytvořený 

glissandem pomocí nátisku.

• Whip je krátké prudké glissando směrem vzhůru.

• „ Chechtání” je komicky působící opakované krátké glissando dolů.

LESNÍ ROH

Ladění: F, transponuj ící

Notace: v houslovém klíči o čistou kvintu výš než zní, výjimečně i v basovém klíči

Celkový rozsah: H] - f2 (znění), Fis - c3 (notace)

Běžně užívaný rozsah: es - c (znění), b - g (notace)

Tón lesního rohu je v hluboké poloze tmavý, ve 

středním rejstříku měkký, sytý a kulatý. Směrem nahoru 

stává se tón postupně plošším a pronikavějším. V moderní 

instrumentaci se lesního rohu používá velmi rozmanitě: 

jako doprovodného nástroje (přiznávky), ve funkci 

harmonické výplně, v tenorové poloze jako melodického

nástroje, ve zvláštních případech i sólově nebo v rámci samostatného kvarteta lesních 

rohů. Ve velkém orchestru se obsazují čtyři lesní rohy. Lesní roh je nátiskově velmi 

náročný nástroj a jen opravdu zdatní hráči dovedou hrát čistě bez kazů. Plynulé 

melodické vedení hlasu je nástroji přirozenější než neobvyklé skoky. Nejlépe zní ve
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středním rejstříku, spodní oktáva je nevhodná pro rychlé pasáže. Všechny tóny nad 

psaným g2 jsou velmi choulostivé a užívají se jen zcela mimořádně.

Způsob hry je podobný jako u jiných žesťových nástrojů, hra jazykem je však 

méně zřetelná než u trubek a trombónu. Horná má zcela zvláštní typickou barvu a 
nejlépe zní bez vibrata. Hodí se velmi dobře pro sólové protimelodie. Sekce 4 lesních 

rohů je efektní a dramatickou skupinou orchestru, zvláště hraje-li unisono ve f  nebo f f  ve 

vyšším rejstříku. Při hře akordů znějí lesní rohy nejlépe v úzké poloze v rozmezí jedné 

oktávy. Dobře se pojí s dřevěnými dechovými nástroji. Hráč na lesní roh drží nástroj 

tak, že pravá ruka je uvnitř korpusu nástroje. Touto rukou může hráč tlumit zvuk 

nástroje dvojím způsobem. Vloží-li ruku hluboko do nástroje a zahraje-li do m f ozve se 

vzdálený zvuk, zahraje-li ve f  nebo //i ozve se ostrý kovový zvuk způsobený chvěním 

roztrubu. Tento způsob hry označujeme znaménkem + nad notou a návrat k otevřené hře 

znaménkem °. Vloží-li hráč ruku do roztrubu jen částečně a neblokuje zcela proud

vzduchu, ozve se zvláštní polotlumený zvuk. Tento způsob označujeme znaménkem x 

nad notou. Oba tyto způsoby hry mění výšku výsledného tónu. Plně utlumený roztrub 

zvyšuje hraný tón o půltón, částečně utlumený roztrub snižuje hraný tón o půltón. Hráči 

v orchestrech si sami upravují potřebné změny prstokladu při různém způsobu hry a 

nemusíme se tedy tímto problémem hlouběji zabývat.

B  Barvu lesního rohu možno také měnit dusítkem, zpravidla ostrým, které 

nemění výšku hraného tónu. Lze použít i ostrého dusítka zasunutého do 

y  korpusu nástroje jen zčásti tak. že tok vzduchu není zcela blokován. Tohoto 

způsobu hry používají hráči převážně ve vyšším rejstříku v tichých 

pasážích. Hraje-li homista zněleji než při otevřeném nástroji, získává tím větší kontrolu. 

Zvláštní dusítko kulovitého tvaru se někdy používá v hlubokém rejstříku nástroje tam, 

kde plné krytí roztrubu není zcela spolehlivé. Toto dusítko, stejně jako plné krytí 
roztrubu, zvyšuje hraný tón o půltón. Ve středním a vysokém rejstříku lze na lesním 

rohu zahrát plynulé glissando tak, že při drženém tónu na otevřeném nástroji vsune hráč 

ruku do roztrubu a sníží tak plynule výšku znějícího tónu o půltón. Prstoklad se nemění,

ladění se sníží polohou ruky.
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KŘÍDLOVKA

Ladění: B, transponuj ící

Notace: v houslovém klíči o velkou sekundu výš než zní

Celkový rozsah: e - b (znění), fis - c (notace)

2 1 3Běžně užívaný rozsah: b - b (znění), c - c (notace)

Křídlovka má měkký, zpěvný, v hlubokém rejstříku poněkud 

:z"- • ,-x temný tón. Používá se ve všech dechových orchestrech od nej menších

po největší, především v zemích střední Evropy. V některých státech ji 

zastupuje kornet, jehož tón je oproti křídlovce užší a jasnější. Pro svou 
l-JE ři 1 zpěvnost se křídlovka uplatňuje především k vyjádření melodických 

„lW  J  1 linií a ploch. Méně se hodí pro fanfáry, rychlé technické běhy,

^t***'< I  intervalové skoky apod. V nástrojovém obsazení ji obvykle užíváme

*  .. > ve dvou hlasech (první a druhá). Ve spojení s tenorem a barytonem 

tvoří křídlovky stejnorodý kvartet ušlechtilého, měkkého a vyrovnaného souzvuku 

(všechny uvedené nástroje patří k rodině zpěvorohů). Křídlovka je vynikající sólový 

nástroj.

TENOR (BASKŘÍDLOVKA)

Ladění: B, transponuj ící

Notace: v houslovém klíči o velkou nónu výš než zní

Celkový rozsah: E - b (znění), fis - c (notace)

Běžně užívaný rozsah: B - b1 (znění), c1 - c3 (notace)



Tenor (baskřídlovka) má měkký, zpěvný tón a po technické 

stránce je poměrně pružný. V dechovém orchestru se obsazuje jedním 

hlasem, v některých zemích dvěma nebo i třemi hlasy. Ve všech 

případech přejímá tenor melodický hlas a má obdobnou funkci jako 

violoncello v symfonickém orchestru. Hodí se zvláště pro melodie v 
tenorové poloze, pro kontrapunktické protimelodie nebo jako 

harmonická výplň. Jeho časté spojování s barytonem je účelné, stejně 

tak i spojování s 1. a 2. křídlovkou. Obvykle se také uplatňuje při

podpoře basových melodií v tubách a pozounech. Tenor je oblíbeným sólovým ná

strojem, zatímco případný 2. a 3. tenor slouží výhradně k posílení doprovodu lesních 

rohů, nebo k harmonické kombinaci s doprovodnými trubkami.

BARYTON (EUFONIUM)

Ladění: C, netransponující

Notace: v basovém klíči stejně jak zní

Celkový rozsah: E - b1

Běžné užívaný rozsah: B - b1

Baryton (eufonium) má plný, široký, přesto však měkký tón. 

Uplatňuje se nejlépe v tenorových a basových melodiích a při 

podpoře tub a pozounů. Homogenní kvartet tvoří s tenorem a s 1. a 2. 

křídlovkou. Velmi dobře se uplatňuje i jako sólový nástroj. V 

pojmenování a v notaci barytonu panuje ve světě ještě nejednotnost. 

V různých zemích se notuje buď transponované v houslovém klíči 

(takže zní o velkou nónu níž, než je notován). Bylo by nicméně 

žádoucí, aby se všude postupně prosazovala netransponující notace v

basovém klíči. V některých zemích se baryton označuje také jako 1. tuba B.
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TRUBKA

Ladění: B, transponující

Notace: v houslovém klíči o velkou sekundu výš než zní

Celkový rozsah: e - b (znění), fis - c (notace)

Běžně užívaný rozsah: e - b (znění), fis - c (notace)

_j Je nutno vědět, že tóny nižší než c1 jsou slabší ve zvuku a v e /

t
 vyžadují hodně vzduchu. Vynikající instrumentalisté hrají až do 

psaného g3, někteří ještě výše, ale aranžér využívající tohoto rozsahu 

musí vědět, pro koho píše, nebo se dožije trpkého zklamání. Ve 

spodním rejstříku zni trubka slaběji a tupě, střední rejstřík je jasný a 

pronikavý, vysoký registr je trochu užší ve zvuku i barvě a je nutno 

užívat ho s rozvahou.

Trubka je nej pohyblivější nástroj žesťové rodiny. Skoky přes oktávu jsou velmi 

obtížné, legato je snazší směrem vzhůru. Rozsáhlá arpeggia se pro trubku příliš nehodí, 

i když jsou hráči, kteří je ovládají virtuózně. Dvojitý a trojitý jazyk se příliš nepoužívá, 

ovládá ho však každý dobrý instrumentalista. Pro každého hráče na žesťový nástroj je 

velkým problémem vydržet nátiskově, proto je rozumné pamatovat na možnost 

odsazení a oddechu.

Některé zvláštní efekty, které možno na trubkách (také na ostatních žesťových 

nástrojích) použít:

• Flutter -  tongue (třepotavý jazyk) vzniká, vysloví-li hráč do nástroje vibrační 

rrrr. Ozývá se drsný, vrčivý až vřeštivý zvuk.

• Flare je krátké glissando před ostrým nasazením tónu. Provádí se nátiskem a 

polovičním stisknutím pístového strojiva.

• Glissando lze zahrát od c1 nahoru a provádí se pomocí polovičního stisknutí 

pístového strojiva a nátiskem. Není vždy snadné zahrát je plynule bez přerušení.
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• Drop možno použít krátkého i dlouhého glissanda snadněji. Provádí se buď 

částečným stisknutím strojiva. nebo jen uvolněním nátisku.

• Lip trill je retný trylek, který se používá mezi dvěma sousedními alikvotními 

tóny a provádí se nátiskem.

• Hand shake je efekt podobný retnému trylku, ale provádí se tak. že hráč rychle 

pohybuje rukou držící nástroj proti rtům. Oba uvedené trylky jsou snazší ve forte 

a ve vyšší střední poloze.

• Rip provede hráč tak, že prsty i nátiskem zahraje v rychlém sledu v legatu tři 

čtyři tóny před psaným tónem, který však zazní v plné své hodnotě.

Základní barvu nástroje a sílu zvuku lze změnit dusítky nebo rukou zakrývající 

korpus nástroje. Dusítek se vyrábí mnoho druhů. Jejich užívání podléhá trochu módě, 

proto uvedeme jen nej užívanější. Nejlepší způsob pro aranžéra, jak se seznámit s barvou 

jednotlivých dusítek, je požádat hráče o ukázku znění každého z nich. Dusítka, která se 

zasunují do korpusu nástroje, nepoužíváme pro tóny nižší než c1. V nízkých polohách 

totiž trubka s dusítkem neladí (dusítka přestávají rezonovat) a ztrácí svou zvonivou 

barvu.

Straight Mute je ostré dusítko, dává nástroji jasnou, ostrou barvu, zvláště ve 

středním a vysokém rejstříku. Bez vibrata je zvuk podobný hoboji.

4 Cup Mute je šálkové dusítko, které dává příjemný měkký tón.

Wa-Wa (Harmon) Mute se používá buď s nožkou vytaženou 3 - 5  cm, nebo 

bez nožky. Zní lépe ve vyšších polohách, kde má charakteristickou 

„skleněnou" měkkou a intimní barvu.
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Hush Mute je „tiché“ dusítko, má kulatější a měkčí zvuk než dusítko šálkové. 

Používá se hlavně k dosažení pp v kombinaci trubek s dřevěnými a smyčco

vými nástroji. Ve spojení s křídlovkovým (trychtýřovitým) nátrubkem má ve 

střední poloze barvu anglického rohu.

Velvet Mute je sametové dusítko, které je typické pro swingové orchestry. Je to 

uzavřený válec, který se nasazuje na korpus nástroje. Má typickou tlumenou 

barvu.

Plunger je mírně vypouklá poklička tvarovaná tak, aby mohla přilehnout ke 

korpusu nástroje. Hráč drží pokličku v levé ruce před korpusem, a buď ji 

přiklápí k nástroji (označuje se opět znaménky + nebo x), nebojí oddálí, což se

označuje °. Vznikne tak zřetelný „wa-wa“ efekt, který trumpetisté často používají v 

jazzových sólech. Podobný efekt možno docílit i pouhou dlaní nebo kloboukem.

Hand - In Hand je podobný zvukový efekt, kdy se místo klobouku užívá dlaně ruky. 

Někdy bývá také označován „In Hand“, „Hand over bell“ nebo znaménkem + nebo *.

Nasazení dusítka označujeme slovy „muted“, nebo „con sord (sordino)“, přesněji 

pak přímo zvoleným dusítkem (Hush Mute, Wa-Wa Mute, In Hat apod.); návrat k 

normální hře označíme „open“ nebo „senza sord“. K nasazení a sejmutí dusítka je 

potřeba určitého času! Na trubce je na otevřeném nástroji intonačně velmi choulostivé 

cis',d’, a proto je dobré vyhnout se mu v sólech a v unisonu několika trubek, pokud 

nezazní jen krátce postupem od sousedního tónu. Tóny nad psaným g2 se těžko ozývají 

ve slabé dynamice (možno tu použít dusítek). Jen opravdu zdatní hráči dovedou v této 

poloze hrát m f nebo p. Tuto polohu raději využíváme ve zvukově vypjatých místech 

partitury.



POZOUN (TROMBÓN)

Ladění: C, netransponuj ící

Notace: v basovém klíči stejně jak zní

Celkový rozsah: E - b

Běžně užívaný rozsah je od E do b1 a dobří instrumentalisté 

zvětšují tento rozsah o řadu dalších tónů, někteří až do f2 (i výše). Dobře 

a jadrně se ozývá i pedálový tón B,. Ve forte dovedou dobří hráči zahrát 

i A|, Asi, teoreticky je možné zahrát v silné dynamice i další tóny až do 

Ei, ale v praxi se tyto tóny neobjevují. Hluboký rejstřík je drsný a silný, 

střední má bohatou sytou barvu, vysoký rejstřík je sametově měkký, 

vhodný pro sóla.

Snižec, který zkracuje sloupec vzduchu v nástroji, určuje spolu s 

nátiskem výšku hraných tónů. Je možno použít 7 poloh. Na první 

(uzavřené) poloze se ozývá tón B a jeho svrchní alikvotní tóny, další 

polohy klesají po půltónech až k tónu E a jeho alikvotům. Jak už bylo

uvedeno, B] lze zahrát snadno, nižší pedálové tóny (až do Gi) se ozývají obtížněji. Lze 

je používat jen v silné dynamice /  ff. Pohyb snižce má vliv na techniku hry. je proto 

nutné vyvarovat se rychlé výměny vzdálených poloh. Tento problém odpadá ve 

vysokém rejstříku, kdy hráč může volit z více možností poloh, na které lze určitý tón 

zahrát.

I když někteří vynikající sólisté ovládají nástroj po technické stránce 

mistrovsky, není trombón pohyblivý jako trubka a na to je třeba myslet při kombinaci 

trubek s trombóny. Efekty a frázování popsané u trubky jsou na trombónu snadno 

proveditelné, navíc je pro trombón typické snižcové glissando. Nejlépe se ozývá mezi 

tóny vzdálenými od sebe alespoň o dvě polohy snižce.

Z dusítek se nejčastěji používá ostré nebo šálkové. Zvuk trubky s dusítkem Wa- 

Wa se nejlépe kombinuje s pozounovým dusítkem Cup nebo Velvet Mute.
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Wa-Wa Velvet Blucket Cup Stright

TUBA B, F

Ladění: C, netransponující

Notace: v basovém klíči stejně jak zní

Celkový rozsah: E] - b (tuba B)

H!-f'(tuba F)

Běžně užívaný rozsah: Fi - f  (tuba B)

H, - f'(tuba F)

Tón tuby je temný, melancholický a má velké dynamické rozpětí od pp a žk ff. 

Ačkoliv je tuba co do vzhledu nástroj zdánlivě nemotorný, ovládána dobrým hráčem je 

velmi pohyblivá. V dechovém orchestru se zpravidla využívají oba typy B i F, avšak 
s tím, že F tuba hraje vrchní oktávu v basové lince tuby B, tedy společně hrají 

v oktávách. Na velký dechový orchestr postaěí zpravidla jedna tuba F a tři tuby B. Tuba 

B (kontrabasová) má plný, mohutný, přesto však měkký tón. Její funkce v dechovém 

orchestru je obdobná jako funkce kontrabasu v orchestru symfonickém. Homogenní 
zvuk tvoří tuba v kombinaci s lesními rohy nebo s kvartetem: 1. a 2. křídlovka, tenor a 

baryton. Tuba zní také dobře s pozouny, barytonovým saxofonem, fagotem, 

kontrabasem či basovou kytarou. Tuba se používá ve všech typech dechového 

orchestru. Dnešní hráči mohou dosáhnout mistrovské úrovně a vystupovat sólově. Tuba 

má i jiný tvar přizpůsobený ke hře v pochodu. Právě čeští nástrojaři byli tvůrci
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pochodového tvaru tuby nazvaného helikon (heligon). V americké dechové hudbě 

nacházíme jiný pochodový tvar tuby zvaný sousafon15. Tuba jako nástroj vyžaduje 

hodně dechu a je na to třeba myslet při psaní delších frází, zvláště u dlouhých držených 

tónů v silné dynamice. Barvu tónuje možno měnit ostrým dusítkem.

Tuba B Tuba F Sousaphon Helikon

KONTRABAS

Ve velkých dechových orchestrech se s úspěchem používá též 

kontrabasu, smyčcového nástroje v nejhlubší tónové poloze. Kontrabas má 

čtyři struny (E, A, d, g; výjimečně až pět - C) a je laděn v kvartách. Zní o 

oktávu níž, než se notuje (tedy Ci, Ei. Ai D, G). Kontrabas slouží k podpoře 

nejhlubších harmonických tónů a uplatňuje se i samostatně jako basový 

nástroj, zvláště v pizzicatu. Zpravidla se používá v transkripcích symfonické 

hudby, kdy nelze barvu kontrabasu zaměnit za jiný dechový nástroj.

15 Podle Johna Philippa Soussy, autora populárních amerických vojenských pochodů.
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TYMPÁNY

Ve velkém dechovém orchestru se tympánů

W
 používá v koncertních skladbách, ale také např. u 

fanfárových pochodů, pokud to vyžaduje jejich 

hudební výraz. Většinou se hraje na dvou 

tympánech, jež se notují v basovém klíči. Větší 

tympán má rozsah D - d, menší A - a. Pro 

praktickou hru se u většího tympánu používá tónů F - c, u menšího B - f. Uplatňování 

tympánů musí být promyšlené a účelné. Zvlášť působivé je víření ve všech 

dynamických odstínech od pp do f f  nebo krátké rytmické údery, tremolo apod. Notace 

hlasů pro tympány není jednotná. Většinou se hned na začátku partu označuje údaj např. 

„tympány B a F“, což jsou konkrétní tóny, na něž je třeba tympány před skladbou 

naladit. Při tom na notové osnově odpadá předznamenání a posuvka stojí přímo před 

příslušnou notou. Jiní skladatelé a instrumentátoři vypisují naopak předznamenání za 

notovým klíčem (jako u melodických nástrojů) a případné posuvky pak vynechávají.

OSTATNÍ BICÍ NÁSTROJE

V průběhu posledních padesáti let se skupina bicích nástrojů značně rozšířila. K 

tradičním nástrojům (velký buben, malý buben a činely) přibývá bicí souprava a další 

melodické bicí nástroje (xylofon, zvonkohra, marimba. zvony). K obohacení zvuku 

dechového orchestru získaly na oblibě „zvukomalebné“ bicí nástroje: kastaněty, 

maracas, templbloky, claves, tamburína, rolničky, řehtačka, triangl, bonga, konga, 

kravské zvonce atd. Notace těchto nástrojů není sjednocena, a proto aranžér řeší tuto 

situaci „legendou“, ve které je vysvětlena poloha (v notové osnově) a značka každého 

nástroje.
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5. ARANŽOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ DECHOVÝ ORCHESTR

Při studiu literatury o aranžování a instrumentaci jsem hned na začátku zjistil, že 

neexistuje univerzální šablona, kterou je možno při úpravách skladeb použít. 

Aranžování je podmíněno důkladnou znalostí hudební teorie a samozřejmě tvořivým 

přístupem, zvukovou představivostí a smyslem pro experiment. Jestliže se vrátíme 

k oblasti hudební teorie, je třeba se zaměřit ve svém studiu na:

• Dokonalou znalost rozsahů hudebních nástrojů, jejich notace, transpozice, 

technické možnosti, ideální polohy a jejich barvy, výrazové prostředky, typy 

nasazení a možnosti změny zvuku nástroje.

• Znalost harmonie, kontrapunktu, vedení hlasů, rozvody akordů, sazby pro 

jednotlivé polohy a skupiny nástrojů.

• Znalost hudebních forem a vnitřní stavby skladby.

Důležitou vlastností dobrého aranžéra je píle a trpělivost, neměl by se obávat 

aranžovanou skladbu několikrát přepracovat, aby byl výsledek dokonalý nejen pro 

aranžéra, ale také pro hráče, kterým je skladba určena. Dále je to cit pro volbu 

obtížnosti aranže vzhledem k technické úrovni hráčů orchestru. Jedná-li se o aranžování 

skladby, kdy podkladem od autora je pouze melodie a akordické značky, je práce 

náročnější a až práce aranžéra dává takové skladbě konečnou podobu a vdechuje jí 

život.

Při aranžování pro tradiční dechový orchestr je nutné si uvědomit, že na rozdíl 
od orchestru symfonického má dechový orchestr o jednu barevnou skupinu méně, a to 

jsou smyčce. Po několik let se objevuje trend začlenit do orchestru keyboard, harfu, 

akordeon, melodické bicí nástroje, elektrickou kytaru, baskytaru, kontrabas, které byly 

dosud využívány v dechovém orchestru jako sólové, nebo k posílení některé nástrojové 

skupiny. Barva těchto nástrojů vytváří kontrast, který zásadně mění zvuk tradičního 

dechového orchestru a zvyšuje možnosti interpretace zvláště současných a populárních 

skladeb.

Obliba dechového orchestru je dnes do značné míry ovlivněna výběrem 

repertoáru. Z toho důvodu považuji včlenění skupiny elektronických nástrojů za
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přirozené, ačkoli se tím na druhé straně stírá původní přednost dechových orchestrů -  

možnost hrát na jakémkoli místě bez závislosti na elektrické energii. Dnes se s 

vystoupením tradičního dechového orchestru setkáváme především na koncertech a 

akcích vojenských hudeb, jako je vítání státních delegací na letištích, hudba při 

slavnostních či smutečních příležitostech, vojenských přísahách, festivaly dechových 

hudeb, přehlídky hudeb při pochodování městem, hraní tzv. showprogramů, kdy se 

orchestry představují svým hraním i pohybem v předem připravené choreografii.

Pro každou příležitost (koncertní vystoupení v sále s ozvučením, hraní venku 

nebo pro showprogram) je třeba jiného typu aranže. Každá aranž má svá specifika. 

Koncertní vystoupení dává důraz na jemné, barevné a kontrastní odstínění zvuku 

orchestru s přihlédnutím na případného sólistu. Hraní venku, zjednodušeně řečeno, je 

aranž, kdy všichni hrají všechno. To znamená, že zde není dominantní využití 

jednotlivých nástrojů či skupin, ale důležitý je celkový zvuk, který má znít vyrovnaně a 

silně s přihlédnutím na fyzické možnosti hráčů, zejména žesťových nástrojů.

Showprogram je 15-20 minutové vystoupení (většinou v rámci mezinárodních 

hudebních festivalů) určené pro velké publikum. Představuje veškeré možnosti 

orchestru, a to jak schopnosti hráčské tak pohybové. Cílem je maximálně zaujmout a 

pobavit diváka, a proto se v takovém vystoupení objevují často i humorné situace, 

předem připravené. Aranže jsou vytvářeny s vysokými nároky na hráče po technické i 

fyzické stránce, to vše se propojuje pohybem, zejména pochodovým. Vzhledem k tomu, 

že při showprogramů je atmosféra v publiku emocionálně vypjatá, bývá takové 

vystoupení doprovázeno bouřlivým potleskem nebo i smíchem. Z důvodu, aby v těchto 

chvílích nebyl potlačen zvuk orchestru, musí být aranž napsána pro jednotlivé nástroje 

tak, aby byla využita jejich maximální síla. Slabší dynamiku zde pro svou nefunkčnost 

nepoužíváme.

Nástrojové obsazení dechového orchestru je závislé na počtu hráčů. Nemůžeme 

jednoznačně stanovit přesný počet hráčů jednoho konkrétního nástroje. Zkušený 

dirigent však může stanovit podíl takového nástroje na celkovém zvuku orchestru. 

V praxi zjišťujeme, že jen málo orchestrů je složeno tak, aby síla jednotlivých sekcí 

byla rovnoměrně rozložena. Téměř vždy se musí síla, a tím i barva, podřizovat slabším
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nástrojům. To je koneckonců práce dirigenta. Pokud není aranž šťastně napsána, musí 

tento handicap dirigent řešit retuší (potlačením, nebo vytažením síly) nevhodně 

napsaných nástrojů či skupin.

Barva jednotlivých nástrojů se mění v souvislosti s dynamikou. Kvalita a 

kultivovanost tónu se zmenšuje použitím příliš velké síly. Schopnosti hráče a dobrý 

nástroj tyto hranice posouvají. Jedná-li se však v orchestru pouze o jednotlivce, jsou tito 

hráči ve výsledném zvuku orchestru snadno poznatelní a to narušuje kompaktnost 

zvuku.

Máme-li přiblížit typy dechových orchestrů, které se v ČR vyskytují, využijeme 

jako základ tabulku nástrojového obsazení tak, jak jej uvádí Jindřich Praveček,16 a 

doplníme ji o elektronické nástroje.

• Typ A lze považovat za největší obsazení dechového orchestru, 

zřídkakdy se však v praxi vyskytne

• Typ B je obsazení dnešních velkých dechových orchestrů -  nad 45 členů

• Typ C je obsazení středních dechových orchestrů -  19 - 45 členů

• Typ D je možné složení školních orchestrů

A B C D
Pikola + + + (+)
Flétna I + + + +
Flétna II + +
Hoboj I + + + (+)
Hoboj II + +
Anglický roh +
Klarinet As +
Klarinet Es + + +
Klarinet I B + + + +
Klarinet II B + + + +
Klarinet III B + + +
Altový klarinet F +
Basový klarinet B + +
Fagot I + + (+)
Fagot II + +
Kontrafagot +

16 PRAVEČEK, J. Dechový orchestr. Praha: PANTON, 1987, s. 96 
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Sopránový saxofon B +
Altový saxofon I Es + + (+) (+)
Altový saxofon II Es + + (+) (+)
Tenorový saxofon I B + + (+) (+)
Tenorový saxofon II B + + (+) (+)
Barytonový saxofon Es + +
Basový saxofon B +
Lesní roh IF + + + (+)
Lesní roh II F + + +
Lesní roh III F + + +
Lesní roh IV F + +
Trubka I B + + + +
Trubka II B + + + +
Trubka III B + + + +
Trubka IV B + + +
Trubka I Es (Altový roh I Es) + +
Trubka II Es (Altový roh II Es) + +
Pozoun I + + + +
Pozoun II + + + +
Pozoun III + + + +
Pozoun IV + + +
Harfa + (+)
Tympány + + (+)
Bicí nástroje + + + +
Malý komet Es +
Křídlovka I B (Komet I B) + + + (+)
Křídlovka II B (Komet II B) + + +
TenorIB + + + (+)
Baryton (eufonium) + + + (+)
Tuba I (F) + + +
Tuba II (B) + + + +
Kontrabas + +
Klávesy (Varhany) (+) (+) (+) (+)
Basová kytara (+) (+) (+) (+)
Elektrická kytara (+) (+) (+)

V posledních letech se trubky Es přestává užívat a bývá nahrazována trubkou B, 

avšak v notaci in Es. Nástroje v závorce jsou volitelné. Použití anglického rohu, 

altového klarinetu, kontrafagotu závisí na kompozičním záměru autora. Samozřejmě 

existují i jiné možnosti a varianty orchestrálního obsazení, se kterými aranžér může 

realizovat své zvukové představy.

Specifickou kategorií jsou školní dechové orchestry. Právě díky nim mohou

vznikat a žít dobré amatérské dechové hudby a orchestry profesionální. Posláním aranží 
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pro školní soubory je zaujmout malé muzikanty a utvářet jejich vztah k dechové hudbě 

a k její bohaté tradici. Uvědomuji si důležitost tohoto poslání, a proto věnuji tuto část 

práce právě těm nejmladším hudebníkům. Vzhledem k tomu, že repertoár pro školní 

dechový orchestr lze obtížně získat, vytvořil jsem variabilní obsazení orchestru 

s myšlenkou, jak efektivně a zajímavě pro takový soubor aranžovat.
V orchestru najdou uplatnění všichni hráči na dechové nástroje (kromě zobcové 

flétny) a na některé bicí a elektronické nástroje. Tento školní dechový orchestr vychází 

z obsazení všech poloh: sopránové, altové, tenorové a basové. Sopránová, altová a 

tenorová poloha je vždy rozdělena na tři hlasy a basová obsahuje pouze jeden hlas. 

Nejvyšší soprán můžeme zdvojit s jeho vrchní oktávou (např. pikolou) a bas lze zdvojit 

sjeho spodní oktávou (např. baskytarou). Vzniká nám tedy základní partitura s deseti 

melodickými nástroji a případnými nástroji bicími. Každý hlas má svou nástrojovou 

variabilitu, takže výsledný zvuk stejné skladby může znít u různých orchestrů barevně 

rozdílně. Ve svých aranžích využívám výrazových prostředků nástroje a jeho různých 

funkcí v orchestru: vedení melodie, protimelodie, doprovod, melodické vyhrávky, sólo.

Následující tabulka obsahuje obsazení školního dechového orchestru sjeho 

variabilními možnostmi. Nástroje jsou seřazeny podle ladění.

Základní
(Partitura) C hlas B hlas Es hlas F hlas

Soprán 1 Flétna Flétna 
Pikola (8va)

Es Klarinet

Soprán 2 Klarinet 1B Flétna
Hoboj Klarinet B

Soprán 3 Klarinet 2B Hoboj Klarinet B 
Soprán sax.

Alt 1 Trubka 1B Trubka B 
Křídlovka Alt sax.

Alt 2 Trubka 2B Trubka B 
Křídlovka Alt sax.

Alt 3 Trubka 3B Trubka B 
Křídlovka Angl. Roh

Tenor 1 Pozoun 1 Tenor 
Tenor sax. Lesní roh

Tenor 2 Pozoun 2 Baryton
Fagot

Tenor 
Tenor sax. Lesní roh
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Tenor 3 Pozoun 3
Baryton
TubaF
Fagot

Bas Tuba B Baskytara
Keyboard

Partitura je psána pro větší přehlednost v základním obsazení, které je dáno 

nejčastěji vyučovanými dechovými nástroji na ZUŠ. Hlasy v jiném ladění jsou vytištěny 

zvlášť a aktuální obsazení si pro přehlednost dirigent zapíše do partitury.

Při aranžování pro školní orchestry ZUŠ vycházím z charakteristik dechových 

nástrojů, které jsem popsal v předešlé kapitole. Předem je nutné si uvědomit, že vyšší 

rozsahy a technické možnosti nástrojů si žáci osvojují postupně, a proto raději 

využíváme střední polohy. Je nutno vzít také v úvahu, že v orchestru jsou žáci 

rozdílných ročníků a jejich schopnosti jsou tedy na různé úrovni. Tyto technické rozdíly 

v aranžích zohledňujeme zpravidla tak, že těžší party píšeme jen prvním nástrojům nebo 

sólistům.

V několika následujících příkladech se zabývám touto konkrétní problematikou 

a uvádím různé typy sazeb v několika žánrech. Partitury jsou psány v základním 

obsazení a plně korespondují s variabilitou uvedenou v tabulce na straně 48 a 49.

1. P.I.Čajkovskij

2. Slovenská lidová

3. R. Schumann

4. P.I.Čajkovskij

5. G. Zamfir

Ruská píseň

Nedaleko od Trenčína

Snění

Neapolská píseň

Píseň osamělého pastevce
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PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ

RUSKÁ PÍSEŇ

Album pro děti op. 39

(Příklad 1)

Příkladem aranže nejméně technicky nároěné je skladba P. 1. Čajkovského 

Ruská píseň. Jedná se o pomalou skladbu, která využívá zejména čtvrťových a 

osminových hodnot a je rytmicky přehledná.

Všechny nástroje jsou psány v nejméně náročné střední poloze a v ideální tónině 

F dur. Zejména trubky využívají rozsahu jedné oktávy (d -  d ), která nečiní problémy 

žákům nižších ročníků. V této úpravě jsou kladeny vyšší nároky na pozouny (co se týče 

rozsahu), avšak kombinací s jinými tenorovými nástroji (např. tenorový saxofon) je 

možno problém vyřešit výměnou těchto nástrojů.

Tato aranž přináší změnu barvy zvuku orchestru, která vzniká střídáním celého 

pléna se sazbou bez tuby, dvou hlasů trubek a snížením dřev o jednu polohu. Dochází 

tak ke kontrastu bez nutnosti snížení základní dynamiky. Výhodu lze nalézt ve 

vzniklých pomlkách, které šetří výdrž hráčů. Zvláště u orchestrů s méně vyspělými 

hráči je zařazování „pauz na odpočinek“ důležitou součásti aranží.

Velkou výhodou této skladby je její krátký rozsah, kdy příprava nezabere mnoho 

času. Výborně zní ve všech prostorách, zejména v kostele. Je vhodná na začátek 

koncertu pro získání psychické pohody a nátiskové jistoty hráčů.
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LIDOVÁ ZE SLOVENSKA

NEDALEKO OD TRENČÍNA

(Příklad 2)

Lidovou hudbu, zejména polky a valčíky, je možno slyšet nejvíce v repertoáru 

malých dechovek. Aranže jsou často technicky a rozsahově náročné (využívají vysoký 

rejstřík nástrojů), a proto nevhodné pro školní účely.

Lidová hudba má svá specifika a vyžaduje delší přípravu. Zejména ve frázování 

melodie je typické zkracování osminových a čtvrťových hodnot na polovinu. Jako 

příklad aranže jsem vybral lidovou píseň Nedaleko od Trenčína. Na rozdíl od předchozí 

skladby je nejméně náročná pro sekci pozounovou, ale pro další nástroje se již využívá 

větší rozsah a v rytmu se vyskytují šestnáctinové hodnoty. V sekci dřevěných 

dechových nástrojů se objevují melodické ozdoby, zejména trylky a nátryly. Pro 

lidovou hudbu je typické využití bicí soupravy, která udává charakteristický rytmus.

Jednou z možností při aranžování lidové hudby je inspirace typickou šablonou 

(viz. následující ukázka), která zaručí tradiční znění orchestru. Tuto sazbu můžeme však 

změnit a vytvořit různé varianty, které, pokud mají v sobě vtip a nápad, jsou vítaným 

zpestřením programů koncertů (sólo pro tubu a pikolu, dva klarinety atd.).

Při aranžování lidových písní je důležitý výběr vhodné skladby, nejlépe poněkud 

delší a melodicky zajímavé. V dnešní době, kdy je vydáno několik desítek zpěvníků, 

není problém takovou skladbu objevit. Je důležité zabývat se výběrem vhodné tóniny, 

která z hlediska rozsahu a předznamenání bude pro žáky svou náročností vhodná. 

Následuje výběr formy, nejčastější schéma je:

1. Úvod (zpravidla 2-8 taktů)

2. Píseň

3. Mezihra nebo basová figura
4. Píseň

Úvod závisí na fantazii autora, případně je možno použít část melodie písně, 

kdy není nutné, aby úvod hráli všichni hráči. Skladba může také začínat sólem dvou 

nástrojů (pomalejší tempo, rubato).
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V části „Píseň“ se uvádí celá melodie. Jestliže je melodie delší (nad 16 taktů), 

umožňuje střídání nástrojů po frázích, a to v sekcích trubek, pozounů a dřev. Tyto tři

sekce zastávají také tři funkce, které mohou být v průběhu skladby těmito sekcemi
~  ~T~~

různě střídány. Jedná se o vedení melodie, melodické vyhrávky a doprovod.

Doprovod je rytmické odrážení (např. ve 2/4 taktu hrané krátké osminy na 2. a 

4. osminu). Vidíme jej v ukázce u sekce pozounů společně s bicí soupravou a probíhá 

ve střední poloze v celkovém rozsahu cca jedné oktávy d -  ď, pokud odrážejí trubky, 

tak psané b -  b1. Doprovodnou funkci dřev využíváme zejména v basové figuře, kdy 

zpravidla bas s tenorovými nástroji hraje melodii, a ostatní nástroje odrážejí.

Mezihra je část, která má 8 -  32 taktů. Její funkcí je obohatit skladbu o nový díl, 

který vytváří aranžér. Nejčastěji mezihra využívá dvou nástrojů, které hrají v terciích 

nebo sextách, bývá napsána efektně, často technicky náročně. Při delší mezihře se 

jednotlivé nástroje mohou vystřídat. Oblíbené dvojice nástrojů, které hrají melodii 

v mezihře, jsou trubka a tenor; dvě trubky; dva klarinety; tenor s barytonem. Sólo 

basové linky a společně tenorové linky (basové sólo může hrát pouze tuba) za 

rytmického odrážení ostatních nástrojů se nazývá basová figura.

Funkcí basu kromě basové figury je udávat pomocí krátkých hodnot 

(osminových a čtvrťových) harmonickou pozici skladby vždy na začátku doby a to 

zpravidla střídáním základního tónu hraného akordu sjeho 5. stupněm. Ve druhé 

polovině doby (po osminové pomlce) zazní doprovod (bicí souprava s doprovodnou 

sekcí). Vzniká nám jakési „pumpování", které je typické pro lidovou píseň - polku. Do 

tohoto základu zazní melodie a melodické vyhrávky, které aranžér vytvoří. Nejčastěji 

tyto vyhrávky hrají dřeva a díky své zvukomalebnosti dodávají skladbě typický 

charakter. Píšeme je v závěru frází, kdy mají melodické nástroje delší hodnoty nebo 

pauzy.

V příkladu skladby Nedaleko od Trenčína jsem uvedl možnost krátkého úvodu a 

ukázku sazby při vedení melodie trubkami, kdy třetí trubka má další funkci zvanou 

obligátní a hraje v koncích frází rytmické vyhrávky (štosy). V průběhu skladby může 

hrát třetí hlas k hlavní melodii.
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Při nácviku polky je důležité, aby hodnoty čtvrťové či osminové (stojící 

samostatně bez ligatury a legata) byly zkracovány na polovinu a to ve všech nástrojích. 

Polky jsou veselé a optimistické skladby, které je možné zařadit ke konci programu 

koncertů nebo do pochodu. U posluchačů se těší velké oblibě a tvoří jádro tradičního 

repertoáru.



Nedaleko od Trenčína
Lidová ze Slovenska 
arr. Matěj Far kaš
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ROBERT SCHUMANN

SNĚNÍ

Dětské scény op. 15

(Příklad 3)

Skladby z období romantizmu jsou oblíbeny zejména u velkých dechových 

orchestrů svou melodičností, citovostí, bohatou harmonií a zvukovou barevností. Na 

druhé straně u žáků ZUŠ jsou skladby romantiků považovány z hlediska interpretace za 

dosti náročné. Oblibu si získávají až ve vyšším věku. Proto další aranž romantické 

skladby je určena pokročilejšímu orchestru. Ne však po stránce technické. Důraz je 

kladen na zvukovou stránku, zejména hráčů na první nástroje: flétna, 1. trubka a 1. 

pozoun. Doporučuji je obsadit nejlepšími žáky. Výborně bude také znít ve variabilním 

obsazení se saxofony.

Jako předlohu k této aranži jsem vybral klavírní skladbu Snění R. Schumanna. Je 

to modelový příklad, jak postupovat při aranžování skladby z klavírní předlohy. Již při 

prvním pohledu je zřejmé, že hlavní melodie obsahuje velký intervalový rozsah. Tento 

problém vyřešíme, jestliže přeneseme pokračování stoupající melodie do vyšší sekce, ve 

které je tento rozsah obsažen ve snadněji hratelné poloze (ukázka 8. takt, kde hlavní 

melodii po 1. trubce přebírá sekce dřev). Vyhneme se tak problému možných potíží ve 

hratelnosti. Je důležité, aby aranžér k této skladbě vytvořil úvod. který nemusí být 

dlouhý, ale je vhodný k navození atmosféry pro nástup hlavního tématu. K vedení 

tohoto tématu zvolíme takový nástroj, který obsáhne svým rozsahem pokud možno celé 

téma. Protimelodie, vyhrávky, basovou linii či doprovodné hlasy doplníme do partitury 

tak, aby byly v souladu se středním rozsahem vybraných nástrojů. Obtížným úkolem 

pro aranžéra je doplnění ostatních hlasů, které spočívá ve vytvoření dalších hlasů 

k melodii, a tím jsou protimelodie, doprovodné hlasy, harmonické výplně, případně 

změna rytmického půdorysu.

Skladba je vhodná pro programy koncertů určených ke hraní v sále nebo 

v kostele.
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Snění
Robert Schumann 
arr. Matěj Far kaš
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PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ

NEAPOLSKÁ PÍSEŇ

Album pro děti op. 39

(Příklad 4)

Neapolská píseň je typickým příkladem aranže, kdy z původní předlohy klavírní 

skladby si aranžér vyjme pouze melodii a základní harmonické funkce. Je určená 

pokročilejšímu orchestru a je upravená jako sólo dvou nástrojů (dvě trubky nebo dva alt 

saxofony). Sólové nástroje vyžadují vyšší úroveň technické vyspělosti, která je 

dosažitelná přibližně po čtvrtém ročníku I. cyklu studia na ZUŠ.

Základem úspěšnosti této aranže je vytvořit pro ni zajímavý styl. Zvolil jsem 

tarantelu, která celou skladbu odlehčila. Na první pohled se zdá, že zvolený doprovod je 

pro žáky ZUŠ náročný a komplikovaný. Ale je to jenom zdání. Při nácviku se žáci učí 

pouze jeden model rytmizace na různých tónech, který brzy pochopí. V mé ukázce se to 

týká pozounů a tuby. Jedna složitější rytmizace je mnohem vhodnější než více 

rozdílných, a třeba i jednodušších rytmických variant.

K hlavní melodii jsem přidal spodní tercii, která tvoří přirozený druhý hlas 

v rámci dané tóniny. Pro 3. trubku jsem vytvořil jednoduchou protimelodii vycházející 

ze základních harmonických funkcí. Dřevěná sekce tvoří volné imitace hlavní melodie 

ve stupnicových bězích, které se navzájem doplňují a dávají celé skladbě plný a 

kompaktní zvuk.

Neapolská píseň svým charakterem patří do kategorie populárních skladeb 

v repertoáru dechových hudeb a je vhodná ke hraní venku i v sále. Pro sólové saxofony 

doporučuji ozvučení mikrofony.
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GEORGHE ZAMFIR

PÍSEŇ OSAMĚLÉHO PASTEVCE

(Příklad 5)

Skladby Georghe Zamfira, rumunského skladatele a virtuóza na Panovu flétnu, 

si rychle získaly značnou oblibu a jsou vítaným oživením koncertních programů.

Notový materiál tohoto žánru je jen těžko dostupný, proto musíme často nejdříve 

skladbu přepsat ze zvukového záznamu do notové podoby. Potom zvolíme styl, ve 

kterém skladbu budeme aranžovat.

Vybereme nástroje, které budou nositeli melodie, doprovodu a kontrapunktu. 

Hlavní melodii bohužel nemůžeme jako v předešlém příkladě rozšířit o druhý hlas 

v paralelní tercii, ale postupujeme postupnou harmonizací do trojhlasu tak, že nejprve 

všechny hlasy začínají unisono a rozvíjejí se postupně s využitím akordických tónů 

daného akordu (2. a 3. takt sekce trubek).

Rytmicky doprovodnou funkci pozounů kombinujeme v závěru frází 

harmonickou protimelodií, kdy rytmizaci přebírají dřeva v akordických rozkladech. 

Tubu doporučuji zdvojit keyboardem, a to z důvodu malých možností nádechů a 

zvýšení síly basové linky. V celé skladbě je využita bicí souprava, čím také dostává 

taneční charakter.

Aranž považuji za středně náročnou. Obtížnější je part dřev, který vyžaduje 

vyšší technický stupeň vyspělosti pro hru rozložených akordů. Je třeba se také více 

soustředit na správnou rytmizaci synkop v sekci pozounové. Sekce trubek, ačkoli je 

pověřena vedením melodie, je napsána v ideální střední poloze.

Skladbu doporučuji zařadit do programu koncertů pro hraní jak venku, tak i

v sále.
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6. ROZHOVOR S MgA. JIŘÍM LHOTSKÝM

Jiří Lhotský je hudební osobností, která svým záběrem zasahuje snad do všech 

oblastí dechové hudby. Působí jako pedagog hry na trubku na Vojenské konzervatoři a 

ZUŠ, pedagog dirigování a hudebně teoretických předmětů na Vojenské konzervatoři, 
dirigent dechového orchestru Vojenské konzervatoře a Dechové harmonie ve Stětí a 

ředitel ZUŠ v Lovosicích. Dále se přes 40 let věnuje aranžování a skladbě pro dechové 

orchestry. V minulosti vedl několik instrumentálních souborů a dokonce několik sezón 

i Pěvecké sdružení Severočeských učitelů. V závěru svého aktivního působení u 

Armády ČR zastával funkci Hlavního inspektora vojenských hudeb. Jiří Lhotského 

znám již od roku 1985, kdy působil jako zástupce velitele pro výuku na Vojenské 

konzervatoři (tehdejší Vojenské hudební škole Víta Nejedlého) a byl mým profesorem 

ve studiu dirigování.

• Jaké by měl mít složení dnešní orchestr mladých hudebníků, vytvořený dle
v

zájmu o studium na ZUS?
Zabývám se tímto problémem již delší dobu. Nejdříve se musí postavit rytmika, což je 

alespoň jeden hráč na bicí nástroje, basová kytara, klávesy a kytara -  to je základ, ze 

kterého vychází postavení dalších nástrojů. Vzhledem k tomu, že v současné době je na 

ZUŠ nedostatek hráčů na kontrabasy, violy a violoncella, je možno využít pro tento 

orchestr houslí. Z dechových nástrojů je to melodická sekce: trubky, pozouny, homy a 

samozřejmě další zvuková nástavba nástrojů dřevěných a saxofonů. I zde se setkáváme 
s nedostatkem hráčů na pozouny, homy a tuby. Pokud mohu hovořit za ústecký kraj, 

situace je taková, že se inklinuje k souborové hře založené na rytmice, na kterou se váže 

skupina dalších nástrojů, které v dané ZUŠ jsou. Je možné také využít složku vokální, 

jak sólový zpěv, tak i sbor.

Velkým problémem je nalézt vhodné úpravy pro tento orchestr a aranžéry, kteří 

se takovým složením orchestru zabývají. Nejlepší je, pokud takový soubor má svého 

aranžéra, který píše přímo „na tělo“.
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• S Dechovou harmonii se jistě zúčastňujete různých festivalů a soutěží. Máš 
přehled, kolik dechových orchestrů při ZUŠ v ČR existuje?

V celé republice je dnes 35 dechových orchestrů, které existují při ZUŠ. Největší tradici 

a kontinuitu si zachovaly orchestry na severní Moravě, kde jich je osm.

• Napsal jsi pro dechové orchestry mnoho skladeb vlastních i aranží. Při 
psaní jsi vycházel z vlastních zkušeností, nebo jsi využil rady již z vydaných 

publikací?
Vycházel jsem z obojího. Přečetl jsem všechny publikace o aranžování, které vyšly 

(Bartoš, Praveček, Pádivý atd). Potom jsem měl možnost předkládat své aranže komisi, 

které předsedal Eduard Kudelásek. To byla legendární postava svými výroky, ale i 

množstvím zkomponovaných skladeb (myslím, že 104) a pamatuji si, že naprostá 

většina z nich byla v rychlém tempu. Také byl vynikající aranžér a ten nás tedy „školil“. 

Neměl rád průchodné basy, ty podle něj patřily do symfonického orchestru a ne do 

dechovky -  jemu to znělo falešně.

Další obrovskou školou pro mne bylo procházet edici Inspektorátu vojenských hudeb, 

ve které pravidelně vycházely skladby různých autorů a aranžérů. Zde jsem měl 

možnost setkat se s vnímáním dechové hudby jiných autorů, „lámání“ staré a nové 

instrumentace. V jedné době začal R. Urbanec prosazovat ve zvuku dřevěné nástroje, 

což vyústilo v tak kritickou situaci, že se v doprovodech árií psaly pouze basy, B 

klarinety a horný a ostatní hudebníci nehráli. Dokonce jsem viděl, že se do partitury 

nepsaly ani křídlovky a tenory. Toto považuji za kritický bod ve vývoji a od toho času 
se začala situace opět vracet zpět.

Napsal jsem asi 500 aranží všeho druhu. Rozdíl mezi aranží pro profesionály a amatéry 

je v tom, že pro amatéry se musí určité úseky rozložit tak, aby to byly schopni 

„udýchat“, upravit technicky náročná místa, artikulace a přizpůsobit fyzické výdrži. 

Velice rád hraji také skladby jiných aranžérů a sleduji jejich rukopis.

• V současnosti jsou nositeli profesionálních dechových orchestrů vojenské 

hudby. Ty však čeká velká reorganizace, která s největší pravděpodobností
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počítá s ponecháním pouze dvou orchestrů. Jaký na to máš názor -  nyní už 

jako nevoják?

Reorganizace armády souvisí se snížením tabulkových počtů, ale to nepovažuji za 

hlavní problém. Ten spočívá v tom, že vedení armády nemá k vojenským hudbám bližší 

vztah a chápe je pouze účelově: zahrát při nástupu, pohřbu, přísaze, při společenských 

akcích vzpomínkového charakteru atd. Myslím si a tvrdím to i svým žákům (vojenským 

dirigentům), že po revoluci v roce 1989 se měly vojenské orchestry „převléct“ do bílých 

sak tak, jak to činí Američané, a hrát na čtyři, hrát swing jako základ a k tomuto 

repertoáru přibírat další formy a nedržet se tradičních repertoárových struktur. Tím totiž 

vojenská hudební složka odradila velkou část posluchačů a nevzbudila pozornost u 

generality armády.

Kdybychom byli navázali na americký způsob a rozdělili vojenské orchestry na big 

bandy, domnívám se, že by nahlížení na vojenské hudby bylo v jiné poloze. Dle mého 

názoru to byla zejména chyba kapelníků, kteří se touto hudbou nechtěli zabývat, protože 

byla pro Čechy netradiční. V Čechách neexistovaly pro tuto hudby ani aranže a 

repertoár. Jediný orchestr, který mohl tuto situaci změnit, byl big band Armádního 

uměleckého souboru, ten byl bohužel po revoluci zrušen.

• V sousedním Rakousku měla armáda podobné záměry. Avšak asociace 

dechových orchestrů tomuto zabránila z důvodů zachování tradic. Je česká 

tradice tak malá?

Řekl bych - pokud jde o koncertní dechovou hudbu - je skutečně v současné 

době tradice bohužel malá. Obliba dechových hudeb byla velká v 19. století, v době 

vzniku hudeb rakousko-uherské armády. Tyto hudby byly závislé na služebním 

repertoáru a zejména na transkripcích operních a symfonických děl. I za 1. Republiky 

se tato tradice dechových hudeb rozvíjela, na kterou po 2. světové válce úspěšně 

navázal Jindřich Praveček a Rudolf Urbanec. Bohužel tehdejší repertoár se ubíral ke hře 

častušek a dobových skladeb, takže i z tohoto důvodu se odradilo mnoho posluchačů.
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7. ZÁVĚR

Při zamyšleni nad posláním dechového orchestru v dnešní době v souvislosti 

s historií zjišťuji, že společenský význam dechové hudby je oslabován. Existence 

obrovského množství hudebních médií a jejich snadná dostupnost ovlivňují posluchače 

tím způsobem, že přestávají vyhledávat koncerty dechových hudeb. Právě ty v minulosti 

seznamovaly široké publikum s rozsáhlou hudební literaturou, která byla jinak obtížně 

dostupná. Dechové orchestry zastupovaly úlohu dnešních hromadných sdělovacích 

prostředků a zvukových nosičů. Kapelníci těchto hudeb se těšili stejné popularitě jako 

dnes zpěváci showbyznysu.

Dechové orchestry tedy hledají východisko v novém atraktivním repertoáru, 

který by přilákal posluchače. Z mého hlediska však nepovažuji pouze výběr repertoáru 

za nej důležitější, ale nacházím další cestu pro dechový orchestr v nových zvukových 

možnostech ve spojení s elektronickými nástroji, tancem, zpěvem a velkoplošnou 

projekcí či světelnými efekty a celkovém novém ozvučení orchestru.

Uvědomuji si, že publikum dnes vyžaduje komplexní zážitek -  určitý druh show, 

která se již objevuje například v moderních muzikálech. Chce-li dechová hudba nadále 

žít, musí tedy nabídnout něco navíc -  v podstatě syntézu všech složek showbyznysu.

V současné době řeší zatím dechové orchestry nároky publika po vizuálním 

zážitku tím způsobem, že spolupracují se soubory mažoretek, které jsou -  nutno říci -  u 

diváků velice oblíbené. Jejich choreografie už nevychází pouze z pochodů či polek, ale 

přerůstá do různých žánrů.

Vývoj dechového orchestru se nezastavil a stále pokračuje. V posledních 

patnácti letech do obsazení dechové hudby pronikají elektronické nástroje, jejich zvuky 

jsou věrné a nepůsobí uměle, proto jejich obliba stoupá, a to i díky jejich cenové 

dostupnosti.

Odpověď na otázku hledání nových cest pro dechové hudby však závisí hlavně 

na postoji dirigentů: zda vůbec je pro ně nový zvuk orchestru zajímavý a vidí v něm
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budoucnost, nebo raději dávají přednost tradičnímu způsobu vedení dechového 

orchestru.

Co se týče vojenského dechového orchestru, je možno konstatovat, že repertoár 

„zaspal“. Vojenské plechové hudby po 2. světové válce hrály převážně pochody a 

skladby poplatné dané politické situaci a tím ztrácely popularitu a oblibu u obyvatelstva. 

Prestiž se jen těžko znovu nabývá.

Z hlediska pokračování tradice dechového orchestru vidím budoucnost 

v nejmladších muzikantech, kteří vyrůstají na ZUŠ. Právě proto jsem zaměřil svou 

diplomovou práci na aranžování skladeb pro školní dechové orchestry. Navrhované 

zjednodušení aranží a variabilní složení orchestru by mělo přispět k:

• rozšíření repertoáru

• vytvoření dalších orchestrů

• zvýšení obliby dechového orchestru u dětí

• žáci se mohou sami v praxi seznámit s různými žánry a získat k nim bližší vztah.

Aranž by měla být hratelná zejména pro méně technicky vyspělé žáky, aby v nich 

vzbudila potěšení ze hry a mohla je přilákat k hlubšímu zájmu o hudbu.

Chceme-li vystihnout hodnotu dechového orchestru z hlediska společenského, je 

to určitý druh sounáležitosti -  pocitu člověka, že je součástí skupiny lidí se stejným 

zájmem a podobným prožitkem radosti, který naplňuje a propojuje hráče na jedné straně 

a současně posluchače na straně druhé.
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8. ANGLICKÉ RESUMÉ

|  My diploma thesis focuses on the historical development of the brass bands. It 

covers the period since the foundation of the bands of Austria-Hungary's army in the 

19th century through the development of the army and civil bands in the course of the 

20th century until the present time. The extension of the repertoire and the occurence of 

new arrangements are very closely related to the development of these bands at all. 

The following chapters of my diploma thesis include the definitions of the basic terms 

of the arrangement and the instrumentation that are completed with the detailed 

characteristic of particular instruments of these bands, their range and notation. I also 

defined the school brass band, its funcions and variations.In the chapter devoted to the 

arrangement, there are demonstrated apart from generál principles also the possibilities 

of the arrangements for school brass bands in my own particular instances.
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10. PŘÍLOHA

P ÍS E Ň
S A M O T Á Ř K Y

Les Misérables
Muzikál autorském dvojice Alain Boublil 

o Claude-Míchel Schónberg 
Podle motivu románu Victora Huga "Bídníci" 

Hudbo Claude-Míchel Schónberg 
Český překlad Zdeněk Borovec

Duratta : 4:50 min.

Úprava pro velký dechový orchestr Matěj Farkaš
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