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Abstrakt česky 
Tato práce se zabývá názvy hudebních nástrojů ve španělštině z pohledu 

diachronního a synchronního. Vzhledem k velkému počtu existujících hudebních nástrojů 

bude pro tento výzkum vymezeno lexikum na základě Sachs-Hornbostelovy klasifikace 

hudebních nástrojů a, až na malé výjimky, podle jejich zařazení do standardního 

evropského symfonického orchestru. V souvislosti s vývojem hudby na Pyrenejském 

poloostrově budou nastíněny hláskové změny ve španělském jazyce s příklady 

souvisejícími s hudební terminologií. Prostřednictvím etymologických slovníků a 

diachronních korpusů CDH a CORDE analyzuji, z jakých jazyků nejčastěji byly názvy 

hudebních nástrojů přejímány a pomocí synchronních korpusů CORPES XXI a CREA 

zjistím, která pojmenování upřednostňuje aktuální běžný jazyk. 

 

Klíčová slova: hudební nástroje, španělština, diachronní pohled, synchronní 

pohled, výpůjčky, lexikologie, etymologie 

 

 

Abstract in English 
This thesis deals with names of the musical instrument in the Spanish language 

from a synchronic and diachronic perspective. Taking into consideration the great variety 

of all existing musical instruments, the specified lexicon for this work will be based on the 

Sachs-Hornbostel classification of musical instruments and, with a few exceptions, its 

occurrence in standard European form of the symphonic orchestra. I will present the 

phoneme changes, using the words from musical terminology, in connection with the 

historical evolution of the music on Iberian Peninsula. Using NDHE dictionary and 

diachronic corpus CDH and CORDE I will analyse the origin of the names and then the 

preferred usage in the actual language via corpus CORPES XXI and CREA. 

 

Key words: musical instruments, Spanish, diachronic perspective, synchronic 

perspective, word loans, lexicology, etymology 
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Úvod 

V této práci jsem se rozhodla propojit dva obory, které simultánně studuji – hudbu 

a jazyk. Z jazykovědného hlediska mě vždy zajímala etymologie slov a historie jazyka. Jako 

posluchačka houslové třídy konzervatoře shledávám spojení lingvistiky a hudby velmi 

blízkým a ze své zkušenosti vím, že k sobě nemají tyto sféry vzájemně daleko, neboť jsem 

si sama mnohokrát ověřila, že hudba je jazykem univerzálním. 

V následujících kapitolách bude mým cílem nastínit historický vývoj hudby se 

zaměřením na hudební nástroje na území Španělska od pravěku do současnosti, a na 

tomto základě vysledovat původní slovní zásobu, výpůjčky a lingvistické změny, kterými 

španělština procházela. Zkoumané lexikum je omezené na hudební nástroje převážně 

vyskytující se v tradičním symfonickém orchestru evropského typu. 

Teoretická část bude sledovat z čistě muzikologického hlediska vývojovou linii 

historie hudby na Pyrenejském poloostrově se zřetelem na vývoj hudebních nástrojů a 

cizí vlivy působící v různých dějinných etapách na kulturní podhoubí Španělska. Dále 

budou představeny základní vývojové tendence jazyka, původní slovní zásoby a 

jazykových adaptací výpůjček. Příklady hláskového vývoje budou uváděny s orientací na 

hudební terminologii. 

V praktickém oddílu budu pracovat s diachronními korpusy CORDE a CDH a 

etymologickými slovníky. Zaměřím se především na první doložený výskyt daného názvu 

hudebního nástroje, který budu ověřovat právě v korpusech, a také na jazyk, ze kterého 

byl přejat do španělštiny. Z pohledu současné španělštiny také v synchronním korpusu 

CORPES XXI a CREA srovnám preference užití případných synonym. Jedním z dílčích cílů 

bude také srovnání informací získaných z jednotlivých zdrojů o daném názvu a 

komparace s historickým vývojem jazyka i hudby. 

Jako celkový výstup této práce bych chtěla předložit základní, avšak ucelený pojem 

o jazykových přejímkách v oblasti hudebních nástrojů, jejich prvním výskytu a etymologii. 
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1 Historický přehled vývoje hudby na španělském území 

1.1 Pravěk 

Iberský poloostrov je pro svou geografickou pozici důležitou křižovatkou vývoje 

už od paleolitu. Archeologické nálezy z této doby podléhají často velmi široké interpretaci, 

která vychází z předpokládaného chování prehistorického člověka. Podle nalezišť v údolí 

podél Taja, Guadiany a Guadalquiviru1 můžeme hovořit o ojedinělých idiofonech. Můžeme 

se domnívat, že již od nejstaršího paleolitu mohly být některé kamenné nástroje 

využívány jako primitivní nástroje hudební. 

Ve svrchním paleolitu (31 000 – 8000 p. n. l.) se již člověk dovyvinul do homo 

sapiens, o kterém můžeme s jistotou říci, že byl schopen tvořit umění. Velkým zdrojem 

poznatků jsou stále pohřebiště, které odhalují a potvrzují rituální formu těchto aktů. Podle 

některých etnomuzikologů, například Curta Sachse či André Schaeffnera, byl obloukovitě 

ohnutý prut používán dříve jako smyčec než jako lovná zbraň, což by implikovalo 

existenci chordofonů už v mladém paleolitu.2 

Po neolitické revoluci, kdy člověk opustil kočovný život a organizoval se do prvních 

osad, se toho z etnomuzikologického hlediska příliš nezměnilo. S vývojem hrnčířství a 

rozvojem keramiky se můžeme domnívat, že snad některé miskovité, pohárovité či 

vázovité nádoby mohly sloužit po potažení kůží i jako bubny, či samostatně jako 

melodické bicí nástroje. I přes to, že se v době železné a bronzové výrazně rozvíjela 

metalurgie, neodrazilo se to nijak ve vývoji hudebních nástrojů.3 Pro srovnání – 

v Mezopotámii, Egyptě či Řecku tou dobou už byly hojně využívány lyry, harfy, či první 

loutny. Přechod k zemědělskému způsobu života, a tedy stabilnímu obydlí vedl 

k silnějšímu sociálnímu cítění a soudržnosti, což napovídá, že hudba, tanec i zpěv byly 

součástí kultury tehdejších obyvatel Pyrenejského poloostrova. 

 

 
1 FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. Historia de la música española: 1. Desde los orígenes hasta el "ars nova". 
Madrid: Alianza Editorial, 2001. ISBN 84-206-8501-2., s. 15 
2 Tamtéž, s. 17 
3 Tamtéž, s. 38 
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1.2 Starověk 

Velký rozvoj na Iberském poloostrově v době bronzové můžeme zaznamenat 

především díky aktivním zámořským obchodům s celou středozemní oblastí. Féničané, 

kteří v té době na poloostrov přijížděli, měli v té době ve své kultuře už zabudované 

dědictví sumerské a babylonské. Spolu s dalšími egyptskými vlivy byla tato fénická vlna 

zajímavým vkladem do tamějšího kulturního vývoje. Z pohledu hudby nám z této doby 

však nezůstalo z archeologických nálezů nic, co by mohlo být definitivně jako hudební 

nástroj označováno. Můžeme se domnívat, že i původní obyvatelstvo, tedy kmeny 

keltiberů, což byla kultura z podstaty velmi bojovného charakteru, mělo mezi svými 

komunikačními prostředky bojové hlásné trouby, které se podobaly těm galským.4 

Co však z hlediska hudby a dochovaných pramenů představuje velký mezník, je 

období římské nadvlády. Nejvíce nových informací nám přináší římská ikonografie a 

výtvarné umění obecně, ze kterého se nám zachovalo podstatně více než z hudby 

samotné. Kultura dovezená z Apeninského poloostrova s sebou přivezla svou tradici 

divadel a her, ale také literaturu, a především složitý panteon bohů, na který byly i po 

rozšíření křesťanství navázány společenské či zemědělské události. Za nejčastější téma 

platily především bakchanálie, tedy oslavy k poctě boha Dionýsa, který platil za patrona 

sklizně a především vína. Reliéfy s tímto výjevem se objevovaly na rozličných stélách, 

oltářích, sarkofázích, ale také v podobě mozaik či maleb nebo rytiny v opracovaných 

polodrahokamech. Často byli zobrazováni tanečníci s prstovými činelky, tzv. crótalos 

nebo chinchines nebo sistrem – což je kovový bicí hudební nástroj původně z Egypta 

s podobným využitím jako později křesťanské mešní zvony. Vyvinulo se v podobu držadla 

a kovového rámu ve tvaru písmene O, do kterého jsou volně umístěné tenké kovové 

proutky, které po zatřesení vydávají chřestivý zvuk.5 

Z dalších vyobrazených výjevů známe například procesí kněžích, kteří hrají na 

rozličné nástroje, mezi které patří například tibia či lituus.6 Tibia pochází z řeckého 

nástroje aulós, kterému Římané začali říkat tibicen či latinsky tibia. Jedná se o 

dvouplátkový dechový nástroj s hlavní částí vyrobenou z kostí. Častá vyobrazení 

naznačují, že v případě tohoto vertikálního typu se hrálo na dva naráz – jde tak o prvního 

 
4 Viz FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. Op. cit., 2001, s. 59 
5 Viz BUCHNER, Alexander. Hudební nástroje od pravěku k dnešku. Praha: Orbis, 1956. Obrazové 
publikace., s. 24 
6 Viz FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. Op. cit., 2001, s. 81 
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předchůdce nejen hoboje či fagotu, ale také například dud. Lituus má původ už v etruské 

říši, tento žesťový hudební nástroj ve tvaru písmene J měl poměrně dlouhou úzkou 

trubici, takže tóny jím vydávané byly spíše výše laděné. Používal se také jako válečný 

signalizační roh a dá se považovat za ekvivalent galského carnyxu. S militární hudbou byla 

spojená také tuba, která však s tou současnou nemá absolutně nic společného. Jednalo se 

také víceméně o signalizační nástroj, který vypadal jako lituus bez koncového zahnutí.7 

Z výtvarných vyobrazení spojených s mytologií víme také o nástrojích zvaných címbalos 

(činely), tímpanos (bubínky), plagiaulos (nástroj vycházející z původního tibicenu, ovšem 

otvor, do kterého hráč foukal, byl umístěn laterálně, podobal se tak principiálně spíše 

dnešní příčné flétně) či scabellum (činelky umístěné pod podrážkou boty, takže při 

každém podupnutí zvonily).8 

Na Pyrenejském poloostrově z této doby stále nemáme archeology potvrzené 

pozůstatky chordofonů – liras, cítaras – či rozšířených typů dechových nástrojů, nicméně 

záznamy o jejich existenci nalézáme na malovaných nádobách, na kterých se často 

vyobrazovaly scény z divadelních představení. Hry byly nejčastěji doprovázeny na činely 

(címbalo), bubny (tímpano) nebo rozšířenou tibiu. Malby dokonce zachycují i koncerty – 

vyobrazený hudebník obklopený dalšími lidmi hraje například na lyru, citeru nebo malou 

harfu, velmi vzácně na pandoru (pandura).9 Jak poznamenává Corominas ve svém 

etymologickém slovníku, slovem pandura (z řeckého pandûra) byl původně pojmenován 

nástroj strunný podobný loutně (udává rok 1335)10. Až později se tento název začal 

používat i pro jiné nepříbuzné hudební nástroje. 

S koncem nadvlády Římanů nejen nad španělským územím jsou historicky 

spojovány nájezdy germánských kmenů po celé Evropě. Nepopiratelně převratný 

moment pro všechny oblasti tehdejšího evropského života nastal se vznikem křesťanství 

a následně postupným oslabením antické kultury, která do této chvíle vládla Evropou. 

Pyrenejský poloostrov se potýkal s nájezdy Vizigótů, v té době byla na poloostrově 

rozšířena již nemalá židovská diaspora, která významným způsobem přispěla k nástupu 

křesťanství na hispánském území. Z míst, která byla dříve nejvíce romanizována a 

zároveň obývaná židy se rozšiřovalo nové náboženství do ostatních oblastí. Důležitým 

dokumentem pro přerod starověku do středověku se stal Edikt milánský z roku 313, který 

 
7 Viz BUCHNER, Alexander. Op. cit., 1956, s. 26 
8 Viz FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. Op. cit., 2001, s. 82 
9 Viz Přehled evropských dějin hudby. Učební texty konzervatoře v Ostravě. Ostrava: 1978, s. 30 
10 Viz COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, 436 
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uznal rovnoprávnost křesťanství. První křesťané vycházejí z učení apoštola Pavla a 

zároveň ze židovské tradice a Starého zákona, tehdejší hudba tedy povstala ze stejného 

zdroje – z žalmických zpěvů. Vizigótský odkaz v hudbě podržel tradici ústního předávání 

liturgických výrazně melismatických zpěvů, proto ještě poměrně dlouho neexistovaly 

žádné písemné hudební záznamy. Záznamy o prováděných vizigótských liturgiích 

ariánského ritu však známe už ze 4. století.11 Po celé Evropě se na základě tohoto začíná 

šířit tzv. gregoriánský chorál. Jedná se o jednohlasý liturgický zpěv římskokatolické církve 

založený na melodice starých antických tónin (módů)12 s koloraturními melismaty. 

Rytmus byl nemetrizovaný a vyplýval jen z dikce.13 S rozrůstajícím se repertoárem a 

unifikací bohoslužeb se objevila i potřeba tyto zpěvy zaznamenávat, a tak v 6. století 

vznikají neumy. O těchto značkách ještě zdaleka nelze mluvit jako o notovém zápisu, 

jednalo se o grafické symboly názorně zachycující směr melodie. Existovala spousta 

druhů a souborů, ne všechny se však podařilo spolehlivě rozluštit, neboť byly 

v prvopočátcích zapisovány „in campo abierto“ – neměly tedy linky, ani pozici, která by 

jim příslušela. Samotný záznam notace se vyvinul z interpunkčních znamének, kdy daná 

značka na základě svého původního prozodického a syntaktického významu nabývala 

význam hudební.14  

 

1.3 Středověk 

Na přelomu starověku a středověku v hudbě liturgický zpěv absolutně převládal a 

světské žánry ustoupily do pozadí. Křesťanství rozšiřující se po celé Evropě se 

jednoznačně přiklonilo k hudbě vokální a instrumentální hudba zaznamenala výrazný 

úpadek. Některé nástroje – jako fidula, roh, buben nebo různá chřestítka – byly 

považovány za nástroje „čertových muzikantů“ a oproti starozákonní Davidově harfě či 

různým druhům varhan nebo zvonkoher se dostaly na seznam zakázaných položek. 

Mnoho hudebních nástrojů se tak svým využitím omezilo na charakter signalizační. Jediné 

důkazy o existenci nástrojů nám poskytují ilustrované rukopisy a ty nejsou starší než 

z 9. století. Přímé exempláře hudebních nástrojů se však dochovaly opět až ze století 

šestnáctého, jedná se tedy o propast několika staletí mezi nálezy starověkých a 

 
11 Viz FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. Op. cit., 2001, s. 105 
12 iónská, dórská, frygická, lydická, mixolydická, aiolská, lokrická 
13 Viz Přehled evropských dějin hudby. Op. cit., 1978, s. 31 
14 Viz FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. Op. cit., 2001, s. 155-156 
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středověkých nástrojů.15 Také z tohoto období nemáme žádné větší záznamy o vývoji 

hudebních nástrojů na Pyrenejském poloostrově. Zmínka v knize De ecclesiastias officiis 

svatého Isidora ze Sevilly praví o možném doprovodu církevních zpěvů při bohoslužbách 

na salterio (psaltérium, či česky žaltář), jehož název vyplývá právě z doprovázení žalmů 

(šp. salmos). Název órgano v dobových textech neodkazuje často na konkrétní nástroj 

(tedy varhany), nýbrž nahrazuje pouze obecný název pro hudební nástroj.16  

Mimo liturgickou hudbu se nesmí opomenout ani hudba světská. Jak bylo 

naznačeno na začátku podkapitoly, z pohledu hudebních nástrojů bylo vše nesouvisející 

s církevním obřadem považováno za nežádoucí. Své důležité místo však našli trubadúři, 

španělsky juglares. Definice tohoto postavení se v průběhu staletí měnily. Souviselo to 

nejspíš s různým sociálním postavení trubadúra – mohl působit jak v palácích, tak mezi 

lidmi mnohem níže postavenými. Samotné slovo juglar vychází z kořene latinského 

jocularis. V latině již od 7. století používané slovo joculator poukazuje jednoznačně na 

osobu, jež měla za úkol bavit.17 V různých prostředích byli trubadúři přijímáni odlišně a 

hudebníci sami se mezi sebou časem začali striktně separovat – zda šlo o člověka 

působícího na dvoře, nebo osobu bavící nižší lid. Aby se zejména instrumentalisté 

působící na královských dvorech vyhnuli konotaci potulného šumaře, oddělili se 

katalánským názvem ministriles. Měli rozdílné funkce podle svého nástroje. Hráči na 

dechové nástroje – jako trubky, rohy, ale i tympány – nazývané také de boca nebo 

instrumentos altos, díky své signalizační funkci v historii nechyběli při žádné královské 

oficialitě. Ministriles hrající na strunné nástroje, také nazývané bajos, byli zas pevně spjati 

s působením na dvoře a s ním spojenými zábavami, často i v komorních uskupeních.18 

Z jazykového hlediska je důležité zmínit vládu krále Alfonse X. v druhé polovině 13. 

století. Vznikající kastilština se stala místo latiny úředním jazykem kastilského království 

a prošla důležitou kodifikací v souvislosti s uměleckou prózou a toledskou 

překladatelskou školou, kde byly pořizovány překlady především z arabštiny a 

hebrejštiny.19 

 
15 Viz BUCHNER, Alexander. Op. cit., 1956, s. 23 
16 Viz. tamtéž, s. 199 
17 Viz FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. Op. cit., 2001, s. 336 
18 Viz tamtéž, s. 337 
19 Viz ZAVADIL, Bohumil. Vývoj španělského jazyka I. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-718-4541-8, s. 68-69 
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1.3.1 La música andalusí 

Kulturní podmínky Pyrenejského poloostrova se velmi zásadně změnily po vpádu 

arabských válečníků. V době od začátku 8. století na tomto území došlo k vzájemnému 

soužití všech tří světových náboženství – zaprvé židovství, dále relativně nového, avšak 

již zakořeněného křesťanství, a také velmi znenadání se objevivšího islámu. Toto 

působení zasáhlo širokou měrou samozřejmě i sféru umění. Romové mezi 7. a 10. stoletím 

hráli velkou roli v otázce kočování, a především přenášením nástrojů. V tomto období 

putovali z Indie přes Írán (Persii), Egypt, až do Andalusie. Přinesli tak na jih Španělska 

spoustu nástrojů asijského původu – rabel, kamanche, saiterios – tedy druh citer nazývané 

také kanun či santur, který byl v 15. století zaznamenán i v Maďarsku a jedná se o přímého 

předchůdce cimbálu, tímpanos, Panovu flétnu, starobylé verze hobojů, dud či bubnů 

panderos.20 Romové vždy přejímali hudbu země, ve které se zrovna nacházeli, proto Jak 

v islámské, tak židovské hudbě převládala ústní tradice – zpěvy náboženských textů se 

předávaly bez záznamů a celkově nám byla zachována jen minimální literatura té doby. 

Na jihu brzy převládla arabská hudba. Ve spojení s křesťanským obyvatelstvem dostala 

pojmenování andalusí.21 Hlavní rozpuk vlivu Arabů na kulturu, a především hudbu, na 

novém území nastal reálně až v 9. století.  

Arabové kolonizující tehdejší španělské území byli především ne příliš kultivovaní 

vojáci, které za nositele hudební tradice nelze považovat, dále v menší míře obchodníci a 

až v 2. polovině 8. století se stala Córdoba kulturním centrem, na jejímž dvoře probíhalo 

veškeré zásadní prolínání dvou hudebních světů. Na córdobském dvoře se poté začala 

utvářet i stabilní dvorská hudební tělesa. Za nejčastější nástroje platil právě například úd, 

rebab (malý strunný smyčcový nástroj), nay (druh flétny), qanun (v podstatě orientální 

citera, ekvivalent španělského salteria), či derbukka (darbuka). Arabští vládci výrazně 

podporovali umění a vědu, a to i v nově založených sídlech. Do Córdoby vedla významná 

obchodní cesta, která kromě zásilek s luxusními látkami, drahými kameny a knihami 

přiváděla do nového centra Andalusie také intelektuály, vědce a lékaře.22  

 
20 Viz LEBLON, Bernard. Gitanos y moros en la vuelta musical al Mediterráneo hacia Andalucía, un lugar de 
encuentro entre Oriente y Occidente. O Tchatchipen: lil ada trin tchona rodipen romani = revista trimestral de 
investigación gitana [online], ISSN 1133-6420, Nº. 49, 2005, págs. 33-39. [08-07-2020] Dostupné z: 
https://flun.cica.es/bdrevistas/repositorioPaginas/REVISTA_DE_FLAMENCOLOGIA/n17/003.pdf, s. 33-34 
21 Viz FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. Op. cit., 2001, s. 205 
22 Viz ISMAIL MUHAMMAD, Muhsin. La música de Ziryáb, puente cultural entre Bagdad y Córdoba. Arte y ciencia: 
Creación y responsabilidad / coord. por María Angustias Ortiz Molina [online]. Vol. 2, 2010, ISBN 978-989-96165-
2-3, págs. 283-296 [08-07-2020]. Dostupné z: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3677009, s. 286 
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Jednou z významných osobností této doby, které v 9. století podnikly pouť 

z Bagdádu do Córdoby, byl i muzikant, básník a učitel jménem Ziryáb. Proslul především 

jako inovátor v oblasti hudebních nástrojů – přidal laúdu pátý pár strun, a především 

založil první hudební školu v Córdobě – dalo by se mluvit o jistém druhu konzervatoře. 

Postupně právě na této půdě začala na orientálních základech vznikat autentická 

andaluská hudba, která se postupem času naprosto osamostatnila a vytyčila vlastními 

specifickými rysy. Ziryáb přišel s novou pěveckou školou i hudebním stylem, který se 

v Andalusii udržel i po jeho odchodu díky generacím jeho žáků.23 

Andalusie mezi 9. a 13. stoletím vstřebala několik výrazných kulturních vlivů – 

arabský, židovský, vizigótský a romský. Ústředním „nosičem“ hudby byli v té době lidé 

sami, ústní tradice převažovala ve všech zmíněných kulturách. Důležitým vkladem 

křesťanství do tohoto tavného kotle byla literární tradice a tendence uchovávat historii 

písemně. Na těchto textech se aspoň částečně povedlo vytvořit obraz o hudebním pozadí 

Al-Andalus.  

1.4 Renesance 

V celé Evropě se během 15. století udával velký přelom ze středověku do 

novověku. Zejména ve Španělsku se této změně dá přiřadit i z jiných důvodů důležitý rok 

1492. Hybným proudem počátku renesance byl rozvoj měšťanstva. Tento univerzální 

sloh, kterému v různých uměleckých oborech bývají přiřazovány i jiné názvy (např. 

literární humanismus), pronikl v identické podobě do všech vrstev obyvatelstva. Již od 14. 

století se začal tvořit styl zvaný ars nova a je považován za ranou renesanci. 24 Hudba se 

v renesanci rozvíjela několika směry. Můžeme proti sobě postavit hudbu církevní a 

světskou, instrumentální a vokální a také provozovanou profesionály a amatéry. 

Důležitou roli v této době hrála podpora hudby u vládnoucích králů. Podporovat umění 

byla téměř povinnost, ať z vlastní iniciativy, nebo jen z důvodu stávajícího trendu. 

Za rychlým rozvojem hudby v renesanci stálo hlavně měšťanstvo – amatérské 

komponování i ovládání nástrojů dokonce převládlo do takové míry, že profesionální 

muzikanti už tehdy pociťovali konkurenci pro jejich výhradní cechovní činnost. Pro tyto 

neprofesionální potřeby se začal i výrazným způsobem rozvíjet a urychlovat zápis hudby. 

Profesionální hudebníci používali noty pouze na cvičení, proto také do 16. století 

 
23 Viz ISMAIL MUHAMMAD, Muhsin. Op. cit., 2010, s. 296 
24 Viz HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby: II. Renesance. V Praze: Ikar, 2005. ISBN 80-249-0615-5., s. 16 
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neexistuje příliš záznamů instrumentální hudby. Noty byly v drtivé míře využívány pouze 

v hudbě vokální, proto také může vzniknout domněnka, že byla v renesanci naprosto 

převládající25. Asi nejpodnětnějším elementem pro skládání hudby na španělském území 

byla církev, a proto se z tohoto pěstovaného žánru zachovalo i nejvíce notopisů.26 Jak při 

katedrálách, tak na královských dvorech začaly vznikat stabilní ansámbly, což již vlivem 

córdobské vlády nebylo nic nového. Stále platilo, že dechové nástroje byly součástí 

velkých slavností a ceremoniálů, oproti čemuž strunné nástroje zastávaly své místo při 

komorních setkáních – nejpopulárnější byly loutnové soubory nebo soubory složené 

z různých viol či lir. U hudby převládal koncept homogenního zvuku bez nároku na 

konkrétní nástroj, u instrumentů šlo tedy především o rozsah, což přispělo k výraznému 

rozšiřování nástrojových rodin, kdy například hojně užívaná zobcová flétna modifikovala 

na až devět velikostí. 27 

Květnatý rozvoj literatury zejména v Itálii se odrazil na odlišném vnímání rytmů v 

poezii, což vedlo k důrazu na mimořádný soulad mezi hudbou a zpívaným textem.  

Ideálem se stal po všech uměleckých stránkách Petrarca a byl také nejčastěji 

zhudebňován.28 Svébytná instrumentální hudba vycházela ve svých prvopočátcích 

z vokální, která již touto dobou měla určitou tradici. Hráči nebo skladatelé použili vokální 

skladbu a adaptovali ji pro provedení nástrojové. Dalším z neopomenutelných vlivů pro 

rozvoj hudby na španělském území byly katalánsko-francouzské sňatky. Hudba 

v tehdejším Katalánském království nebyla příliš invenční a v Kastilii téměř stagnovala. 

Druhý přímý vliv přinášelo Neapolské království, které bylo součástí aragonských držav. 

O tom svědčí i doložené cesty španělských autorů do Itálie či velká obliba italských pavan 

a gallard mezi španělskými hudebníky, zatímco v Itálii se rozmáhaly typicky španělské las 

folias.29 

Ve Španělsku se hudební materiály a dokumenty začaly publikovat až poměrně 

pozdě oproti Itálii či Německu, nicméně velkým krokem dopředu jsou školy hry na 

nástroje, které jako celky začínají vznikat a vycházet. V renesanci už máme informace o 

konkrétních interpretech, kteří psali víceméně didaktické knihy pro ostatní hudebníky, 

včetně poznámek o ladění, údržbě nástroje a čtení notace. O samotných životech autorů 

 
25 Viz HRČKOVÁ, Naďa. Op. cit., 2005, s. 22 
26 Viz RUBIO, Samuel. Hitotria de la música española: 2. Desde el "ars nova" hasta 1600. 2. Madrid: Alianza 
Música, 1998. ISBN 84-206-8502-X., s. 63 
27 Viz HRČKOVÁ, Naďa. Op. cit., 2005, s. 260 
28 Viz tamtéž, s. 195 
29 Viz RUBIO, Samuel. Op. cit., 1998, s. 106 
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víme jen rámcově skrze záznamy z jejich působišť a podle dat zanechaných v jejich 

publikacích. Takovými byli například vihuelisti Luis de Milán, Luis de Narváez či Alonso 

Mudara.30 Vihuela byl nástroj, jehož historie vede do Orientu a do Řecka. Jméno nástroje 

vzniklo mnoha převraty z latinského „fides“ a „fiducula“, struna, což pak vlivem různé 

středověké výslovnosti došlo k tvarům „fidula“ a „vitula“. Vývoj slova pokračoval přes 

„citola“, „figola“ a „vigola“ a ustálil se na „vigüela“ či „vihuela“.31 Pro tento nástroj vzniklo 

mnoho skladeb s poměrně přehlednou notací. O tuto změnu se zasloužil hlavně 

francouzský skladatel a hudebník Philippe de Vitry, který sjednotil a upevnil notový 

systém. Během 14. a 15. století tak vznikají noty s hodnotami, které již mezi sebou mají 

pevné vztahy a jsou usazeny do notové osnovy.32 

Dalším významným obohacením prošel varhanní repertoár, který se však v jižních 

zemích příliš nedochoval. Varhanní velmocí renesance bylo bezpochyby Německo, ze 

kterého pochází drtivá většina zdrojů už od 15. století, oproti tomu španělské publikace 

se začaly velmi poskrovnu objevovat až v druhé polovině století šestnáctého. 

Z přispívajících interpretů to byl například Venegas de Henestrosa či Antonio de 

Cabezón.33 

Ve Španělsku před rokem 1600 nacházíme asi dvacet samostatných druhů 

hudebních nástrojů, ale bez významnějších dokumentů, které by je popisovaly či 

ilustrovaly. Jeden z důvodů, proč tomu tak je, je fakt, že každý nástroj byl víceméně 

výhradní originál a navíc v 15. století docházelo k signifikantnímu vývoji nástrojů 

samotných. Proto zachytit podobu nástroje a přiřadit jí správný název bylo možné až 

zpětně, a to ještě ne zcela přesvědčivě.34 Přesně takovým příkladem unikátnosti byly 

renesanční klávesové nástroje. Tato skupina prošla významnou technologickou změnou 

a vzniklo několik předchůdců dnešního klavíru. Velmi rozšířeným byl například 

klavichord (clavicordio), který se vyvinul z původně řeckého monochordu (monocordio). 

To způsobilo poměrně dlouhodobé nejasnosti ohledně názvu. To, čemu dnes říkáme 

klavichord, bylo tehdy nazýváno monochordem a klavichord byl souhrnný název pro 

víceméně všechny nástroje s tangentovou mechanikou.35 Pod takové spadalo také 

cembalo (cémbalo), nazývané též clavecín, které bylo poměrně malé, ale blížilo se nejvíce 

 
30 Viz RUBIO, Samuel. Op. cit., 1998, s. 220-221 
31 Viz tamtéž, s. 220 
32 Viz tamtéž, s. 265 
33 Viz tamtéž, s. 237 
34 Viz tamtéž, s. 279 
35 Viz tamtéž, s. 282-283 
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dnešní podobě klávesových nástrojů – totiž každé klávese odpovídala jedna struna. 

V Zaragoze existovalo poměrně významné centrum výroby nástrojů pod vedením 

Moferreze, známého spíš jako Moro de Zaragoza. Že byly vysoko ceněny pro svůj vzhled i 

kvalitu provedení, dosvědčuje přítomnost takového nástroje na granadském dvoře kolem 

roku 1480 a další z r. 1570 je zachován dodnes.36 

Strunné nástroje svým výrazem dobře napodobovaly lidský hlas, proto byly 

oblíbené na všech místech a ve všech žánrech. Změna v hudebním smýšlení vznesla 

požadavek na chromatiku, proto nejvýraznější změnou byl rozvoj hmatníku a pražců.37 

Diatonická podstata harfy se v 16. století úplně přehodnotila a byla proto předělána na 

chromatickou, čímž z výhradně sakrálních prostor prorazila i na královské dvory, kde 

díky své lepší přenosnosti suplovala právě klávesové nástroje.38 Nejvýraznějším 

nástrojem renesance je bezpochyby laúd, který paradoxně ve Španělsku nebyl tak 

oblíbený jako ve zbytku Evropy.  Pravděpodobně se tak dělo kvůli stále přítomné nelibosti 

vůči Maurům na Pyrenejském poloostrově. Provedením i hráčskou technikou byl téměř 

totožný s vihuelou, na krku se zalomenou hlavicí byly nataženy sbory strun, jejichž ladění 

odpovídalo tomu na vihuele. Z tabulatur pro vihuelu tak bylo možno hrát i na laúd. Přese 

všechny tyto identické znaky byl však harfou i vihuelou v renesančním Španělsku 

překonán.39 Vihuela jako taková byl souhrnný název pro všechny strunné nástroje s tělem 

ve tvaru osmičky, na který se drnkalo nebo smýkalo.40 Ovládat vihuelu de mano 

představovalo nutnost pro každého člověka, který se považoval za vzdělaného. Technika 

a virtuozita byla převzata z laúdu i s identickými šesti strunami, byla však o něco levnější, 

což nejspíš podpořilo její popularitu. Na konci 16. století ustoupila kytaře, která se pak 

rozšířila po Evropě jako guitarra española. Vihuela de arco se dá považovat za ekvivalent 

italské violy da gamba. Lišila se však od ostatních smyčcových nástrojů, jelikož měla 

pražce. 41 Dechové nástroje se pro svou vysokou oblibu také rychle vyvíjely a až do 19. 

století – tedy do vynálezu ventilů a klapkového systému – neprošly během následujících 

století výraznějšími změnami. Podle inventáře z královských dvorů šlo především o 

sacabuche (středověký pozoun), pífaro (zobcová píšťala), corneta (kornet), flauta (flétna), 

 
36 Viz RUBIO, Samuel. Op. cit., 1998, s. 283-284 
37 Viz tamtéž, s. 287 
38 Viz tamtéž, s. 286 
39 Viz tamtéž, s. 287 
40 Viz tamtéž, s. 289 
41 Viz tamtéž, s. 288 
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chirimía (šalmaj), cromorno (krumhorn), bombarda (bomhart – přímý předchůdce 

hoboje), fagot či dulzaina (dulcian – přímý předchůdce fagotu).42 

 

1.5 Baroko 

Na přelomu 16. a 17. století se ve Španělsku, stejně jako ve zbytku Evropy, udály 

veliké změny na poli krásných umění, které se projevily ve všech odvětvích, hudbu 

nevyjímaje. Ve Španělsku nastal Zlatý věk a rozkvět impéria i slovesné kultury měl dopad 

i na jazykovou stránku. Do spisovného jazyka vlivem humanismu pronikají další latinismy 

a zároveň se mění spisovný úzus podle některých, v mluvené řeči již běžných, 

starokastilských tendencí (F- > /h/, ç > /θ/, aj.)43 

Za zásadní mezníky přerodu renesance v baroko se dají považovat úmrtí 

renesančních skladatelů r. 1594 – Palestrina a Lasso, kteří byli ve své estetice poslední, a 

již dalšími nenásledováni. Přirozenou evolucí renesanční hudby, jejíž vrcholy se roztříštily 

v nové hudební směry, se tak na území Španělska nenásilně a dynamicky vynořilo 

baroko.44 

Hlavní hudební estetickou změnou bylo chápání melodie jako nosného prvku. 

V renesanci se skladatelé snažili o co nejvyváženější polyfonní zvuk, ve kterém nástroje 

zastávaly rovnocenná postavení. Harmonie, která začala v baroku nabírat tvary a 

zákonitosti, které považujeme za poplatné dodnes, byla poměrně konzervativní. 

Základním stavebním kamenem se stal odklon od modality (církevní módy) a přechod 

k tonalitě (dur-mollový systém).45 Toto chápání vedlo k rozdělní hudby na vedoucí hlas a 

doprovod zastávající ryze harmonickou funkci za pomoci tzv. basa continua (šp. bajo 

continuo, bajo acompañamiento). Basový nástroj (ze začátku nejužívanější fagot) opouští 

melodickou linku a transformuje se do čistého basového doprovodu, typicky postavený 

na střídání kvart a kvint.46 Baso continuo, zvané také vlivem němčiny generálbas (šp. bajo 

general), sloužilo nejprve v chrámech k doprovodu sborů, a bylo původně tvořeno pouze 

fagotem. Později se v zápisech začaly objevovat i jiné specifikace doprovodného nástroje. 

 
42 Viz RUBIO, Samuel. Op. cit., 1998, s. 289 
43 Viz ZAVADIL, Bohumil. Op. cit., 1998, s. 72 
44 Viz LÓPEZ-CALO, José. Historia de la música española: 3. Siglo XVIII. 2. Madrid: Alianza Música, 1988. ISBN 84-
206-8503-8., s. 10-11 
45 Viz tamtéž, s. 79 
46 Viz LÓPEZ-CALO, José. Op. cit., 1988, s. 16 
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Až po nějaké době byla na této pozici vídána viola da gamba (violón), která dodávala zvuku 

další barvu. Takovéto komorní uskupení hudebníků sloužilo především jako „pojistka“ 

pro sbory, aby se udržely v tónině.47 Kompozice pro více sborů, které nebyly v 17. století 

zvláštností, si začaly žádat doprovod pro každý sbor zvlášť, proto nebylo neobvyklé, že 

byly v barokních chrámech zkonstruovány i dvoje varhany, které podporovaly každý 

jeden sbor. Mobilní baso continuo, tvořené nejčastěji fagotem, harfou, violónem a jejich 

kombinacemi, doprovázelo první sbor sestavený ze sólistů, který byl umístěn blízko 

hlavního oltáře a odkud společně se sbormistrem řídil celý chrámový ansámbl.48 

Varhany ve španělsku v první polovině 17. století skýtaly tolik autentických 

zvláštností, že se naprosto výhradně odlišovaly od ostatních evropských typů. Órgano 

ibérico se stal tak naprosto konkrétním pojmem své doby. Španělská verze tohoto 

chrámového nástroje se vyznačovala především enormně rozšířenými jazýčkovými 

registry a mnohonásobností píšťal – jeden tón vyluzovalo až 5 píšťal naráz, což vytvářelo 

velmi mohutný a nosný zvuk.49 Dalším signifikantním prvkem se stala rozdělená 

klaviatura (teclado partido), také nazývaná „de medio registro“. Inovace spočívala 

v rozdělení varhanní klaviatury na polovinu, čímž se jednoznačně oddělily basy od středů 

a výšek, což implikovalo i technické změny uvnitř nástroje. Umožnilo to právě ve velkém 

rozšiřovat zvukové registry.50 

Stejně jako v případě varhan se s chrámovými prostory neodmyslitelně pojila 

harfa. Většinou se stávala druhou povinností varhaníka, a to z naprosto pragmatických 

finančních důvodů. Její diatonickou verzi velmi rychle překonaly konstrukční snahy o 

chromatickou dvouřadou harfu a od 17. století se již využíval pouze tento model se 

střevovými strunami.51 Pro možnost snadného přenosu byla velmi oblíbená a její vývoj je 

zaznamenán i v několika exemplářích učené teoretické literatury. Jeden takový ucelený 

traktát napsal Fernández de Huerte, jedná se o knihu několikadílného rozsahu, ve kterém 

popisuje všechny důležité aspekty hry na harfu – od postavení rukou, prstokladů, až 

 
47 Viz LÓPEZ-CALO, José. Op. cit., 1988, s. 52-53 
48 Viz tamtéž, s. 57 
49 Viz tamtéž, s. 123 
50 Viz JAMBOU, Louis. Evolución del órgano español: Siglos XVI-XVIII [online]. Universidad de Oviedo: Ethos-
música, 1988 [cit. 2020-07-08]. ISBN 84-7468-182-0. Dostupné z: 
https://books.google.cz/books?id=VCGOfr5vd7cC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, s. 139-140 
51 Viz LÓPEZ-CALO, José. Op. cit., 1988, s. 59-60 
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k notovému zápisu a jeho správnému čtení a ladění. Velikým tématem bylo zdobení 

melodické linky, které pro každý nástroj skýtal svá specifika.52 

Na konci 16. století se dostávala na žebříček oblíbenosti také kytara, která pomalu 

vytlačovala vihuelu, jejíž technice bylo zejména v 17. století věnováno dost pozornosti i 

v literatuře. Autoři zachycovali jak ladění, styl samotné hry i ozdob, věnovali se také 

zdokonalování notového zápisu. Z těchto osobností můžeme jmenovat například Gaspara 

Sanze či Nicoláse Doizi de Velasco. Za nejkomplexněji pojatou knihu vděčíme Juanu 

Carlosi Amatovi. Tento vysokoškolsky vzdělaný medik se zabýval didaktikou kytary i 

interpretací na tento nástroj, učí, jak hmatat akordy ve všech hraných tóninách, a to nejen 

s názornými tabulaturami, ale také s prstoklady. Ucelené poznatky pak sepsal v díle 

Guitarra Española de cinco órdenes. Na barokní kytaře byla každá natažená struna 

zdvojená, k původním 4 řadám strun byla přidána pátá, a tato změna odlišila španělskou 

kytaru od ostatních.53 Další z autorů, Luis de Briceño, nazývá nástroj „gvitarra“, rozvíjí 

systém tabulatur a zaměřuje se ve svém díle na hraní stylem vybrnkávání, což bylo známé 

jako „po španělsku“.54 

Itálie má na kulturní dění Evropy v 16. a 17. století nezanedbatelný vliv. Hudba, 

literatura a jazyk těmto tendencím podléhá a vzniká velké množství překladů z italštiny. 

Spisovný úzus jazyka vytváří především spisovatelé a krajové odlišnosti v pravopise, 

výslovnosti i morfologii se sjednocují (např. v tomto období definitivně zaniká výslovnost 

/h/-).55 

Oproti předešlým staletím již z baroka máme množství hudebně-literárních 

záznamů, které mohou být významným vodítkem v obou oborech. Tyto informace se 

dochovaly např. ve velmi rozsáhlém díle Melopeo (El melopeo y maestro: tractado de 

música theorica y pratica; en que se pone por extenso; lo que uno para hazerse perfecto 

musico ha menester saber), knize XXI, od původem italského teoretika Pietra Ceronea, 

který většinu času žil ve Španělském království a španělsky psal. Nástroje rozděluje na tři 

hlavní skupiny – bicí (de golpes), dechové (vientos) a strunné (cuerdas). 

Mezi bicími vyjmenovává: atambor, sinfonia, gistro, crotal, ciémbalo, tintinábulo, 

pandero a atabal. 

 
52 Viz LÓPEZ-CALO, José. Op. cit., 1988, s. 204 
53 Viz tamtéž, s. 199 
54 Viz tamtéž, s. 197 
55 Viz ZAVADIL, Bohumil. Op. cit., 1998, s. 72-73 
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Rozsáhlý soubor dechových nástrojů shrnuje: coro, tibia (flauta), sambuca, cálamo, 

sodelina (gaita), siringa (fístula), chirimía, trompeta, sacabuche, corneta, regal, órgano, 

fagote, cornamusa, cornamuda, dulzaina. 

Ze strunných nástrojů vyjmenovává tyto: sistro común, salterio, acetábulo, pandura, 

dulcemiel, requibina (rabel), vihuela, violón, lira, cítara (cítola), guitarra, tiorba, laúd, arpa, 

monocordio, clavicordio, címbalo, espineta.56 

Tyto výčty ve svém díle překládá zejména z kompozičních důvodů – výše uvedené 

popisuje jako koncertní nástroje a jejich běžné obsazení v orchestru. Jejich obvyklé 

využití, problematika ladění nástrojů s kovovými a se střevovými strunami, popisy a 

souhrnné podrobné tabulky s rozsahy jednotlivých nástrojů (včetně osnov se 

zakreslením) měly sloužit k usnadnění skladatelovy práce, a zároveň k vyvarování se 

instrumentačních chyb. Cerone se vyjadřuje i k charakteru hudby a její interpretaci – 

hudebníci by se při hře měli soustředit výhradně na výkon, proto by i světská hudba měla 

být vážná a majestátní, aby svým případným žertovným charakterem neodváděla 

pozornost. 57 

Světská instrumentální hudba 17. století ve Španělsku však téměř neexistuje, byla 

naprosto zastíněna chrámovou a také světskou vokální. V celé Evropě se rozvíjí nový 

atraktivní žánr – opera. Na španělském území vstupuje hudba na jeviště však i v rámci 

nezpívaných divadelních her, často jako výplň mezi jednáními nebo i jako scénická. 

Klasická struktura divadelního představení byla obohacována o tzv. tono, což byl úvodní 

vstup hudebníků, nejčastěji ve složení kytary, vihuely a harfy. Za první operu uvedenou 

ve Španělsku se považuje dílo La selva sin amor od Lope de Vegy z roku 1627, ke které 

hudbu zkomponoval italský autor Filippo Piccinini. Další operní dílo přišlo až s tvorbou 

Calderóna de la Barcy a jeho libretem La purpura de la rosa, jehož hudbu již složil Španěl 

Tomás de Torrejón y Velasco Sánchez.58  

1.6 Klasicismus 

Dělení a ohraničování 18. století přelomovými daty je vzhledem k jeho 

rozmanitosti poměrně problematická záležitost. Z hlediska hudebního je klíčový rok 

1750, ve kterém zemřel Johan Sebastian Bach, a proto tradičně ukládá konec barokního 

 
56 Viz LÓPEZ-CALO, José. Op. cit., 1988, s. 208 
57 Viz tamtéž, s. 212 
58 Viz tamtéž, s. 180 
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období v Evropě. Jedná se ovšem spíše o smluvenou tradici, jelikož žádná změna slohu 

neproběhla revolučně z hodiny na hodinu. Ve Španělsku má poměrně značnou 

setrvačnost přísná barokní návaznost na náboženské slavnosti, což bylo důsledkem 

vládnoucí dynastie. Změny v umělecké sféře nastávají po roce 1759, kdy umírá Fernando 

VI. a na španělský trůn dosedá rod Bourbonů. 18. století se vyznačovalo především 

centralizovaným udáváním vkusu, který vycházel výhradně z královského dvora, což bylo 

v případě bourbonské vlády významně pocítěno. Za vlády Carlose III. proběhlo několik 

zásadnějších změn v ekonomice a školství, což z mnoha ohledů pozvedlo střední třídy, 

čímž narostl zájem o umění obecně. Hudebníkům se zvýšil rapidně počet příležitostí 

k zaměstnání, jelikož každý kostel, šlechtický dvůr i divadlo mělo své stabilní ansámbly.59 

Šlechtický dvůr se stal epicentrem vkusu, a zároveň vrcholem dosažitelné 

muzikantské kariéry. Zvyšovala se oblíbenost komorní světské hudby, která musela 

odpovídat přáním a cítění vládce, žánry a styly se přizpůsobovaly vkusu panovníka pod 

neopomenutelným vlivem italské estetiky. Hudba byla součástí veřejných i soukromých 

audiencí a kapelníci se také starali o hudební vzdělávání samotných šlechtických rodin, 

včetně králů.60 

Během celého 18. století zaznamenává Španělsko masivní příliv Italů, kteří si 

s sebou přináší i své hudební manýry. Mezi nimi byl i Domenico Scarlatti, který pobýval 

v Madridu jako klavicembalista a výhradní skladatel pro nejvyšší vrstvy včetně krále. Jeho 

doménou byly klávesové nástroje, zejména cembalo (zvané clave, či gravicembalo).61 Na 

postu prvních houslí v Real Capilla se střídali především hudebníci italského původu. Na 

španělské půdě tak vznikaly řady skladeb z per italských skladatelů, a to jak v komorní, 

tak operní hudbě. Z manuskriptů zachovaných v knihovnách máme záznamy o 

instrumentaci a obsazení některých oper, například Alejandro en las Indias nebo Farnace. 

Partitury zmiňují: violines, violeta, trompa, violoncello, „basso“, „bassone“, volines di 

ripieno“, „bassone di ripieno“ nebo také „trombe lunge“, „trombe de caccia“ a „hautbois“.62 

Bourbonská dynastie umožnila především světské hudbě výrazný rozkvět, již Fernando 

VI. si nechal postavit kabinet harmonie, „Gabinte armónico“, ve kterém nechal rozestavět 

několik soch hrající na dobře rozpoznatelné nástroje: clave, salterio, clarine, tiorba, 

 
59 Viz MORENO, Antonio Martín. Historia de la música española: 4. Siglo XVIII. 1. Madrid: Alianza Música, 1985. 
ISBN 84-206-8504-6., s. 15-18 
60 Viz tamtéž, s. 213 
61 Viz tamtéž, s. 226 
62 Viz tamtéž, s. 354-355 
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regalías, violeta, lira, bajón, oboe, flauta dulce a flauta traversa. Z účetních záznamů 

Carlose III. z r. 1761 byl dochovaný seznam hudebních nástrojů, které byly pořízeny pro 

jeho syna Gabriela: čtyři kytary, dvoje housle a osm bubnů.63 Jeho další syn a nástupce 

trůnu, Carlos IV, také hudbě holdoval, hrál na housle pod italským vedením a hrával i ve 

smyčcových kvartetech, které již měly obsazení, jaké známe dodnes. Oblíbenost hry na 

hudební nástroje se rozrostla natolik, že se výrazně zvýšila poptávka po literatuře 

dostupné všem vrstvám. Jeden z literárních pramenů, který dokládá výčet soudobých 

nástrojů, je dílo Pabla Mingueta e Yrola, který své učebnice pro samouky na rozličné 

nástroje vydával v oddělených sešitech během druhé poloviny 18. století. Souhrnně pak 

nesly název Reglas y advertencias generales que enseñan el modo de tañer todos los 

instrumentos mejores y más usuales, como son la Guitarra, Tiple, Vandola, Cytara, 

Clavicordio, Organo, Arpa, Psalterio, Bandurria, Violín. Flauta travesera, Flauta dulce y la 

Flautilla, noc varios tañidos, danzas, contradanzas, y otras cosas semejantes demostradas y 

figuradas en diferenes láminas finas por música y cifra al estilo Castellano, Italiano, Catalán 

y Francés, para que cualquier aficionado las pueda comprehender noc mucha facilidad y sin 

maestro; noc una breve explicación de cómo el Audor los aprendió.64 Ač se po celé Evropě 

rozšiřovala houslová rodina podpořená nejlepšími houslařskými dílnami všech dob, 

největší popularitě se  ve Španělsku stále těšila kytara, která nechyběla ani na dvoře 

Carlose IV s příslušnou literaturou Andrése de Sotos s názvem Arte para aprender noc 

facilidad y sin maestro a templar y tañer rasgado la guitarra de cinco órdenes o cuerdas y 

también la de cuatro o seis órdenes, llamadas guitarra española, bandurria y vandola, y 

también el tiple, publikovaná v roce 176465. Z názvu je na tomto místě důležitý především 

počet pojmenování, které kytara nesla. Nosnou inovaci přinesl otec Benito Jerónimo 

Feijoo, kterého jeho zájem o hudbu, zejména o kytaru, dovedla až k pokusu o konstrukční 

změny – sestavil kytaru s větším tělem a přidal šestou dvojici strun.66 Nelze mu spolehlivě 

prokázat prvenství v tomto kroku, nicméně na konci 18. století se již objevují učebnice, 

které jsou určeny pro tuto variantu, například autor Juan Manuel García Rubio sepsal roku 

1799 Arte, reglas y escalas armónicas para aprehender a templar y puntear la guitarra 

española de seis órdenes, según el estilo moderno.67 

 
63 Viz MORENO, Antonio Martín. Op. cit., 1985, s. 233-234 
64 Viz tamtéž, s. 333-334 
65 Viz tamtéž., s. 333 
66 Viz tamtéž, s. 221 
67 Viz tamtéž, s. 334 
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Je třeba z vývojového hlediska nástrojů určitě zmínit, že v období klasicismu 

některé důležité instrumenty teprve vznikly. Mnoho jich setrvalo z barokního období a 

v dalších epochách se změnily jen minimálně (například housle), další naopak ztrácely na 

oblibě a znovu si k nim skladatelé a hudebníci našli cestu až později ve 20. století (např. 

zobcová flétna, laúd, autentické rekonstrukce barokních souborů užívající violy da gamba, 

klavichordy či cembala atd.), nebo naopak ztratily své místo úplně (dulcian, dulzaina). 

Z nově objevivších se nástrojů jsou ty nejdůležitější zejména první typy klavírů (šp. 

fortepiano, piano) a klarinetů (šp. clarinete), které se poté rekonstrukčně ještě několik let 

měnily a na začátku 19. století dovyvinuly.  

1.7 Romantismus 

19. století bylo z uměleckého hlediska nesmírně přínosné. Výtvarné umění, 

literatura i hudba se rozvíjely po celé Evropě. Romantismus představuje poslední 

univerzální směr, znamená to, že jako poslední sloh protkal celou Evropu a napříč všemi 

uměními. Španělsko se potýká s poměrně nepříznivými politickými situacemi, nicméně ač 

některé tendence přijímá se zpožděním nebo oslabeně, na uměleckém poli, které je stále 

od minulého století ovlivňováno hlavně Itálií a nově i Francií, nestagnuje.68 Bylo to období 

koncertů pro sólové nástroje, ale především neutuchající symfonické tvorby s důrazem na 

instrumentaci, která se již napevno stala jedním z výrazových prostředků hudby. 

Zdokonalení technických aspektů nově vzniklého klavíru stahovalo veškerou 

pozornost k tomuto nástroji, nejinak to bylo i ve Španělsku. Zájem o tento nástroj byl 

plošně velmi vysoký, avšak nepřinesl evropské hudbě nic převratného. Výzkum 

muzikoložky a pianistky Glorie Emparán ukázal, že během 19. století vzniklo více než 

3000 děl klavírní literatury z per více než 500 španělských skladatelů.69 Jejich díla nebyla 

však příliš nosná, jednak ve svém cítění ještě relativně dlouho neupustili od klasicistního 

stylu, a také se spíše drželi vlivů ostatních evropských zemí, což bylo důsledek častějšího 

cestování, které s sebou neslo import zahraničních partitur.70 Hudební literatura 

vznikající ve Španělsku se dále zaměřovala na houslistický a violoncellistický repertoár, 

méně již harfový, ale především naprosto neopomenutelný kytarový. Zájem o tento 

nástroj, o možnou virtuozitu, která byla podnícena hrou Niccola Paganiniho, o 

 
68 Viz GÓMEZ AMAT, Carlos. Historia de la música española: 5. Siglo XIX. 2. Madrid: Alianza Música, 1988. ISBN 
84-206-8505-4, s. 26 

69 Viz tamtéž, s. 81 
70 Viz tamtéž, s. 71-72 
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samostatnost a národní charakter, který kytara nesla, dovedl kytaru ve Španělsku na 

stejnou pozici koncertního nástroje, jako jinde ve světě stály housle či klavír. 

Nejvýraznější skladatelskou i hráčskou osobností byl Fernando Sor, který vydal v roce 

1830 Gran método de guitarra. Jeho skladby již vyžadovaly poměrně virtuózní technickou 

hru, což ji udělalo nedostupnou pro široké spektrum neprofesionálních hráčů. Nicméně 

jeho cesty, a zejména jeho pobyty v Paříži a Londýně, představily Evropě španělský 

hudební potenciál a do domácího umění vnesly romantickou vlnu.71 Národní cítění 

romantismu probudil i zájem o folklór a lidovou literaturu i hudbu. Vznikaly první pokusy 

o vytvoření sbírek lidových písní, které však později prošly značnou reedicí, jelikož často 

trpěly na chybné či zcela nepochopené zápisy melodií, což vznikalo vlivem nedostatečné 

erudice autora. Zájem o folklór lze pozorovat napříč celou Evropou a nejeden skladatel se 

o lidovou notu opírá.72 

Oblíbenost hudebního divadla z předešlého století neblaze ovlivnila situace před 

napoleonskými válkami, jejichž důsledkem byl mimo jiné i dekret, který znemožňoval 

zahraničním umělcům působit ve španělských divadlech a celkově hrát v cizím jazyce. 

Madridská představení tak byla ke zhlédnutí výhradně v překladech. Barcelona, které se 

ovšem toto nařízení netýkalo, však umožňovala až do války o katalánskou nezávislost 

v letech 1808-1809 pravý opak, čímž se na Pyrenejský poloostrov dostaly i originální 

verze. Po pokusu o převrat se situace otočila a zahraničním umělcům bylo povoleno 

působit i v metropoli.73 

Novou a do uměleckého dění výrazně zasahující disciplínou se stala hudební 

kritika a muzikologie. Na domácí půdě vyvstala výrazná negativní kritika ohledně 

ovlivňování vkusu zahraničními tendencemi – zejména Wagnerovými a Verdiho operami. 

S nesouhlasem se také potýkala religiózní hudba, které byl vytýkán příliš okázalý 

wagnerovský styl. Techničnost a symfoničnost příliš zastiňovala muziku samotnou a její 

účel. Jako vzory byl předkládán gregoriánský chorál či renesanční a barokní polyfonie. 

Především církevní instituce prošla poměrně těžkými změnami, což ovlivnilo i hudební 

náhled na náboženství. V první třetině 19. století se hudba ještě těšila klasicistní 

setrvačnosti. Poté se však drasticky mění sociální a ekonomické panorama španělské 

církve – přišla desamortizace majetků, spousty kaplí a konventů byly pozavírány a 

 
71 Viz GÓMEZ AMAT, Carlos. Op. cit., 1988, s. 82-85 
72 Viz tamtéž, s. 295 
73 Viz tamtéž, s. 103-104 
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religiózní hodnoty se otřásly v základech. Podle nových ustanovení mohli být součástí 

chrámových ansámblů jen mniši, což vedlo i k úpadku kvality hudební interpretace a tím 

i požadavků na náročnost skladeb, jelikož jen málo řádových bratrů bylo opravdu 

dobrými hudebníky. Po této dekadenci se na konci století přešlo k opatrnému 

znovuobjevování hodnot a renovaci, zejména v oblastech hudby varhanní a vokální.74 

1.8 20. století 

Ač v nadcházejícím století zájem o folklorní prvky, a především ty cizokrajné, 

přetrvává, zbytek estetiky prochází naprostým obratem. Jak v hudbě, tak ostatních umění, 

tvůrci odvrhují vše staré, cítí nedostatky v dosavadním vývoji umění, které si přejí co 

nejmoderněji odstranit a přijít s revolucí výrazových prostředků. To se děje zejména ve 

vizuálním umění skrze avantgardu a pod její křídla spadající kubismus, surrealismus, 

dadaismu či futurismus. Objevy na poli vědy a psychologie také čím dál více prostupují i 

krásná umění. Projevů a hudebních proudů po celé Evropě vzniká spousta, estetika začíná 

být napříč státy a národy nekonzistentní a každý kout Evropy kráčí trochu jiným směrem, 

všechny však spojuje antiromantické cítění a touha jít proti 19. století. 75 

Závěr 19. století byl pro Španělsko fatální, což se odrazilo nejen v politice a 

ekonomice, ale také ve filozofii, kritice myšlení, a samozřejmě umění. Stále byla populární 

italská opera a zarzuela, ale neexistovaly stabilní symfonické orchestry, samotný 

španělský symfonický repertoár nevznikal, a evropský nebyl příliš známý. Skladatelé však 

pod manifestem Felipa Pedrella Por nuestra música z roku 1897 započali snahu o 

vyzdvihnutí španělské tvorby na evropskou úroveň. Společně s literární generací 27 ve 

stejném duchu tvořili i hudební skladatelé. Navazovali na folklorní tradici a do své hudby 

inkorporovali avantgardní prvky. Občanská válka způsobila, že spousta z nich musela 

zemi opustit, ztratili tak kontakt se španělskou hudební scénou a možnost ovlivňovat ji i 

dále. Čím dál častěji zaznívají i katalánská jména jako Joaquín Rodrigo či Xavier 

Montsalvatge.76 

Nejvýraznější osobností je však Manuel de Falla y Mateu. Jeho největším 

inspiračním zdrojem byl impresionismus, jelikož část života prožil ve Francii, a andaluský 

 
74 Viz GÓMEZ AMAT, Carlos. Op. cit., 1988, s. 261-262 
75  VÍTEK, Bohuslav. Přehled dějin hudby [online]. Pardubice: 1992 [cit. 2020-07-12]. Dostupné z: 
https://is.muni.cz/el/ped/podzim2017/HV7BP_DH3/um/Vitek-Prehled_dejin-hudby.pdf, s. 77 

76 NADALES, Belén. Música española del siglo XX [online]. 2016 [cit. 2020-07-12]. Dostupné z: 
http://belennadales.com/musica-espanola-del-siglo-xx  
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folklór, jehož melodiku, rytmiku i harmonii systematicky studoval, aby ji pak přiznal ve 

svých nejlepších dílech.77 

Hudba se stávala součástí čím dál tím většího ranku disciplín, nechávala se 

inspirovat vědou a technologiemi, které se aplikovaly do její struktury. Cílem bylo najít 

nové pravdy a rozvíjet nové skladební techniky založené na nekonvenčním přístupu. 

Dodekafonie Arnolda Schönberga byla jedna z prvních „matematických“ metod. 

Kompoziční postupy založeny na Fibonacciho numerické řadě či fraktálech vedly i 

španělské skladatele do univerzitních laboratoří matematicko-fyzikálních fakult.78 

  

 
77 Viz VÍTEK, Bohuslav. Op. cit., 1992, s. 81 
78 SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Letizia. Relaciones entre Música, Ciencia y Tecnología durante el siglo XX. Encuentros 
multidisciplinares. ISSN-e 1139-9325, Vol. 13, Nº 38, 2011, págs. 9-19. Dostupné z: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3693394, s. 10-12 
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2 Hlavní vývojové tendence jazyka 

V této kapitole, vzhledem k obsáhlosti této problematiky a pro účel práce, budou 

představeny pouze hlavní vývojové procesy. 

Španělština byla po dlouhá staletí formována vlivy rozličných kultur. Na základě 

prerománských jazyků, které se tvořily ve starověku pod vlivem mnoha kmenů a národů 

– Řeků, Féničanů, Ligurů, Tartésů, Kartaginců, Basků, Keltů a Iberů – začala stavět jádro 

lexika donesená s Římany v 3. století vulgární (mluvená) latina. Poté přišel kontakt 

s germánskými kmeny a vizigótským jazykem, který se překlenul v kontakt s arabskou 

kulturou. Zároveň na tuto formu iberorománštiny nejvíce dopadaly vlivy z Francie, Itálie 

a severního království Kastilie, přičemž kastilština nakonec svými tendencemi prosadila 

mnohé rysy moderní španělštiny.79 (K tomuto tématu podrobněji viz např. Bohumil 

Zavadil: 1998 nebo Steven N. Dworkin: 2012) 

Výsledkem jazykového vývoje je jazyk ve své současné podobě, za výchozí stav 

naopak považujeme vulgární, mluvenou latinu. Příčiny změn ve vývoji mohou být jak 

vnější, tak vnitřní (společenské vlivy, vliv jiného jazyka, psychika mluvčích).80 V této 

kapitole nebude cílem popsat všechny hláskové změny a procesy, kterými španělština 

prošla, nýbrž vytyčit zejména ty hlavní v souvislosti se zkoumaným lexikem. 

Původní prerománská slovní zásoba se týkala především substantiv odkazujících 

na fyzikální a meteorologické jevy, názvy rostlin, zvířat, oblečení a realitu obecně.81 

Vulgární latina se dostala na poloostrov v roce 218 př. n. l s Římany a velká část území 

byla romanizována během prvních dvou století do příchodu Vizigótů. První ne-latinský 

kontakt, kterému tehdejší iberorománština musela čelit, byly germánské kmeny a s nimi 

jejich jazyk. Tehdejší španělština spíše asimilovala gótské jazyky, ačkoliv územní 

nadvláda byla zcela v germánských rukou. Kontakt vznikal z počátku převážně na 

hranicích území, kde bylo třeba bránit, lexikum se proto týká militárních záležitostí a 

některého jídla. Druhá vlna vlivu přišla po zabrání území, ale mnohem větší vliv měly 

germánské jazyky na Galii, proto je možné, že se u některých původně vizigótských slov 

jedná již o výpůjčky jihofrancouzské.82 Jedna z přímých výpůjček je například gaita 

(dudy), z gótského výrazu gaits – „koza“. Corominas ve svém Breve diccionario etimológico 

 
79 Viz ZAVADIL, Bohumil. Op. cit., 1988, s. 74 
80 Viz tamtéž, s. 19 
81 Viz DWORKIN, Steven N. A History of the Spanish Lexicon. A Linguistic Perspective. 1. vydání. New York: 
Oxford University Press Inc., 2012. ISBN 978-0-19-954114-0, s. 30 
82 Viz tamtéž, s.66-69 
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de la lengua castellana83 zařazuje výskyt tohoto slova do 1. poloviny 12. století, což je na 

pomezí období předliterárního a formování spisovné kastilštiny.84 

Arabismy tvoří druhou největší skupinu v lexikonu. Je třeba rozlišovatt mezi 

arabismy dočasnými a těmi, které setrvaly v aktivním slovníku dodnes. Některé zároveň 

ovlivnily všechny jazyky Pyrenejského poloostrova, další se vyskytují ojediněle. Arabismy 

nejčastěji odkazují na substantiva spojená s kulturními novinkami donesenými na 

poloostrov z Východu.85 Týká se to například slov laúd86 (laúd, loutna), guitarra87 (kytara) 

nebo atabal88 (buben, tympány), které Corominas zařazuje všechny na počátek 14. století. 

Latinský element tvoří absolutní jádro španělského lexika, a to ve dvou větvích – 

původní slovní zásoba latinského původu a latinismy přejaté a začleněné do španělštiny 

později, zejména z psaných textů. 89 

Postupným znovudobýváním území se od severu na jih šířily dialekty, které 

vznikly v severních královstvích, které si ubránily křesťanství. Jak uvádí Zavadil90, 

nejvýrazněji se prosadil dialekt kastilský, který s sebou přinesl řadu vývojových tendencí, 

které jej odlišily od ostatních románštin na poloostrově. Jedná se například o změnu lat. 

F- > /h/ > 0, či lat. CE, CI > /θe/, /θi/: 

 

lat. CI > /θi/: CYMBĂLUM > címbalo (činel); 

lat. -SS- > /x/: BASSUS > bajo (bas); 

lat. Ó > /wé/: CORNU > cuerno (roh, horna); 

lat. É > /jé/; VENTU > viento (zde dechový [nástroj]). 

 

 
83 COROMINAS, Joan. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana: Tercera edición muy revisada y 
mejorada. 3. Madrid: Editorial Gredos, 1987. ISBN 84-249-1331-0., s. 287 
84 Viz ZAVADIL, Bohumil. Op. cit., 1988, s. 74 
85 Viz DWORKIN, Steven N. Op. cit., 2012, s. 83-86 
86 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 355 
87 Tamtéž, s. 311 
88 Tamtéž, s. 69 
89 Viz DWORKIN, Steven N. Op. cit., 2012, s. 157 
90 Viz ZAVADIL, Bohumil. Op. cit., 1988, s. 61 
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Zavadil dále popisuje vulgárnělatinské tvary slov v casu obliquu vycházející 

z akuzativu klasické latiny, které bylo v iberorománském období zbaveno koncového -M 

a fonetickým vlivem tak i koncové -/u/ splynulo s koncovým -/o/91. Proto např.: 

 

lat. CORNU > cuerno; 

lat. ORGĂNUM > órgano (varhany); 

lat. BASSUS > bajo. 

 

V psané podobě se občasně koncové -U uchovává až do 13. století, dodnes se tento 

fonetický princip objevuje v katalánštině a portugalštině. Koncovky jako -US, -ARIUS, -

ICUS se proměnily v -O, -ARIO, -ICO.92 

 Z klasické latiny počáteční konsonantické skupiny PL-, CL- a FL- podlehly ve 

španělštině palatalizaci LL- /ľ/. Ve knižních slovech se však tyto skupiny zachovaly, 

Zavadil v tomto směru připouští, že může jít o vliv nekastilských dialektů93. Palatalizace 

totiž zejména u skupiny FL- není absolutní, Corominas dokládá původ právě tohoto slova 

ve staré okcitánštině94: 

 

okc. flauta > flauta (flétna). 

 

Změny tzv. geminátů (zdvojených konsonantů) vyústily v pozdnělatinském období 

různě. Nejčastěji zdvojená výslovnost trvala až do doby sonorizace, a poté se zjednodušila 

v neznělou souhlásku95: klas. -CC- – vulg. -/kk/- > šp. -/k/-: 

 

lat. ACCORDARE > acordar (z toho pak acorde či později acordeón). 

 

Redukční změna, která nastala v případě vývoje konsonantů, je ztráta aspirace 

označovaná v klasickém jazyce písmenem H. Neznělé aspirované okluzivy se ve vulgární 

latině vyslovovaly jako neaspirované: CH - /k/96: 

 

 
91 Viz ZAVADIL, Bohumil. Op. cit., 1988, s. 78 
92 Viz DWORKIN, Steven N. Op. cit., 2012, s. 169 
93 Viz ZAVADIL, Bohumil. Op. cit. 1998, s. 163 
94 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 275 
95 Viz ZAVADIL, Bohumil. Op. cit. 1998, s. 180 
96 Viz ZAVADIL, Bohumil. Op. cit. 1998, s. 143 
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lat. CHORDA > cuerda.  

 

Pozdní a renesanční latina datovaná mezi léta 1400-1650 rekonstruovala 

klasickou výslovnost latiny, společně s italskou literaturou tak do jazyka proniklo další 

množství slov, především italianismy. Zejména se zkracovaly koncové vokály97, např.:  

 

it. violone > violón; 

it. violino > violín. 

 

 

  

 
97 Viz ZAVADIL, Bohumil. Op. cit., 1988, s. 164 
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3 Praktická část 

3.1 Data a metodologie 

3.1.1 Slovníky 

Pro získání dat o nejstarším výskytu daného výrazu a etymologickém původu jsem 

využívala několika etymologických slovníků: Nuevo diccionario histórico del español 

(NDHE) dostupný online – REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario 

histórico del español (NDHE) [en línea]. http://web.frl.es/DH a Breve diccionario 

etimológico de la lengua castellana 1987 Joana Corominase (dále v tabulkách uvedeno pod 

zkratkou BDELC). Databáze NDHE je přímo propojena s korpusem CDH. Je-li vytvořené 

heslo ve slovníku, umí slovník odlišit významy slova a nabízí k nahlédnutí výskyty 

jednotlivých významů přímo v odkazu na korpus CDH i s příslušnou datací. Ačkoli oba 

historické korpusy obsahují jak písemnou, tak orální databázi výskytů, je třeba zmínit, že 

zdaleka nemusí obsahovat všechny výrazy, které se v dané době vyskytovaly. 

 

3.1.2 Korpus CDH 

Dále pak diachronní korpus Corpus del Nuevo diccionario histórico (verze 3.1): 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN RAFAEL LAPESA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

(2013): Corpus del Nuevo diccionario histórico (CDH) [en linea]. 

http://web.frl.es/CNDHE. Tento korpus obsahuje 355 740 238 registrů, umožňuje 

konzultaci na 3 úrovních, Corpus nuclear de NDHE, dále S. XII-1974 a 1975-2000, na který 

poté navazuje svou databází korpus CORPES XXI. Tyto úrovně jsem při výzkumu 

neomezovala.98 

Korpus CDH je částečně lematizovaný, pro vyhledávání v CDH jsem použila tento 

základní dotaz:   

 

Lema: dané slovo v sg. 

Clase de palabra: sustantivo 

+Subcorpus: Origen: España 

 
98 Viz CORPES XXI|Real Academia Española. Real Academia Española [online]. Madrid: Real Academia Española, 
2020 [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: https://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/cdh  
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Na takto zadaný dotaz umí korpus vyhledat všechny objevující se pravopisné 

varianty slova v singuláru i plurálu, v textech původně ze Španělska a počítá počet 

výskytů. Korpus je automaticky chronologicky řazený. Nebylo-li heslo zpracováno ve 

slovníku NDH, bylo třeba poté ručně vyfiltrovat slova s významem hudebního nástroje, 

jelikož korpus neumí odlišovat slova ze sémantického hlediska. Z nich poté bylo nutné 

určit nejstarší výskyt. Tematicky nebylo ve většině případů možné ve vstupním dotazu 

strojově výskyty odfiltrovat, neboť hledaná slova se mohla vyskytnout v kterémkoli 

z nabízených okruhů. Ojedinělé výjimky při omezení korpusu tematicky budou uvedeny 

v následující kapitole u příslušného hesla. Při víceslovných názvech bylo třeba dotaz 

rozšířit přidáním +Proximidad a do pole lema zadat lematický tvar druhého slova, zvolit 

derecha a podle fráze zvolit i interval výskytu. Např. u corno inglés byl interval 1, u 

trombón de varas byl zadán interval 2. U vyhledávání konkrétních variant byl příslušný 

tvar zadán do pole Forma.  

Korpus Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI): REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA: Banco de datos (CORPES XXI) [en línea]. Corpus del Español del Siglo XXI 

(CORPES). http://www.rae.es jsem využívala pro srovnání preferencí užívání 

jednotlivých výrazů v současné době. Tento korpus ve verzi 0.92 byl spuštěn v březnu 

tohoto roku a obsahuje texty od r. 2001.99 

3.1.3 Korpus CORDE 

Korpus CORDE: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. 

Corpus diacrónico del español. http://www.rae.es obsahuje 250 miliónů registrů, jeho 

databáze je ohraničená rokem 1974, kde se setkává s korpusem CREA. Byl také výchozí 

databází při tvorbě CDH.100 

Korpus CORDE není lematizovaný, bylo třeba proto zadávat dotazy kombinované. 

Při tvaru slova jsem vycházela z databáze CDH, která varianty. Základní dotaz jsem 

vytvořila s operátorem O, který zajistí, že alespoň jedno se zadaných slov musí být 

v dokumentu obsaženo. Geograficky jsem texty omezila také pouze na Španělsko. 

 

 
99 Viz CDH|Real Academia Española. Real Academia Española [online]. Madrid: Real Academia Española, 2020 
[cit. 2020-07-27]. Dostupné z: https://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi  
100 Viz CORDE|Real Academia Española. Real Academia Española [online]. Madrid: Real Academia Española, 
2020 [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: https://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corde  
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Jelikož tento korpus také nerozlišuje interpunkci, bylo třeba u některých dotazů 

použít operátoru ?, ten na příslušné místo dosadil právě jednu z ortografických variant. 

To se dělo nejčastěji při opozici akcentu, grafémů v ⨯ u ⨯ b; i ⨯ y; c ⨯ z ⨯ç ⨯ss apod. Při 

víceslovných názvech byl použit operátor DIST/, za lomítkem uvedená číslicí vzdálenost, 

ve které se druhé slovo má vyskytovat. Toto zadání ve výsledku zobrazilo výskyty 

s druhým slovem jak vpravo, tak vlevo od prvního.  

Poté bylo třeba v druhém kroku pro získání konkrétních výskytů nastavit 

Concordancia a do pole Clasificación vybrat seřazení podle data (Año). Dále bylo nutné 

ručně vyfiltrovat slova týkající se hudebního nástroje a z nich určit nejstarší výskyt. Tento 

korpus však umožňoval dodatečné seřazení výskytů podle tématu, což mírně 

zjednodušilo ruční procházení výrazů. Zejména v případě, byl-li text obtížnější na 

vyhodnocení, bylo toto řazení dobrým vodítkem. 

Ruční filtrování daných výrazů v souvislosti s hudebním nástrojem vnáší do této 

práce také lidský faktor, jehož výsledek může být diskutabilní. Při určování prvního 

možného výskytu jsem vycházela z historie nástroje a z historie vývoje hudby na 

Španělském území popsaného v první kapitole. 

Korpus Corpus de Referencia del Español Actual (CREA): REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de referencia del español actual. 

http://www.rae.es jsem využívala jako druhý zdroj pro srovnání preferencí užívání 

jednotlivých výrazů v současné španělštině. Tento korpus ve verzi 3.2 byl spuštěn 

v červnu r. 2008 a obsahuje texty od r. 1975.101 

V následující kapitole shrnu všechny takto získané údaje. Budou uvedeny české i 

španělské názvy jednotlivých nástrojů. Po krátkém popisu hudebního nástroje bude 

uveden etymologický původ názvu (případně jeho synonym) a následovat budou tabulky 

se zpracovanými informacemi ohledně prvního doloženého výskytu slova v daném 

významu, původu slova, případně také jeho synonym a ortografických variant. V případě, 

že se s daným výrazem objevují ve španělštině užívané frazémy, budou uvedeny také. 

Proškrtnuté pole značí, že pro daný výraz nebyly nalezeny na základě určené metodologie 

žádné výsledky. Nakonec, v případě synonymických případů, uvedu a shrnu stručně 

preference užívání v současné španělštině na základě výskytu v korpusech CORPES XXI a 

CREA. 

 
101 CREA|Real Academia Española. Real Academia Española [online]. Madrid: Real Academia Española, 2020 
[cit. 2020-07-27]. Dostupné z: https://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/crea  
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4 Přehled hudebních nástrojů 

Věda zabývající se hudebními nástroji se nazývá organologie. U hudebních nástrojů 

existuje velká řada systematik rozdělující je do skupin. Vzhledem k tématu této práce není 

nutno na tomto místě problematiku dělení příliš rozšiřovat. Podrobněji popsané 

systematiky uvádí Pavel Kurfürst ve své publikaci Hudební nástroje (2002). 

Velmi užívanou klasifikací je také orchestrální dělení nástrojů, obsahuje 4 

kategorie: dřevěné dechové (los instrumentos de viento), žesťové (los instrumentos de 

metal), bicí (los instrumentos de percusión) a smyčcové (los instrumentos de cuerda). Pro 

úplnost můžeme v této kategorii uvést i hudební nástroje klávesové (los instrumentos de 

tecla). Pro účely této práce jsem zvolila systematiku uvedenou v publikaci Alexandera 

Buchnera. Buchner definuje ještě řád znějících nástrojů. Uvádí 7 řádů. 

Pod hlomozící a zvukové nástroje se řadí ty, které nevydávají určitou frekvenci 

tónu, vyrábí tak ruchy. Mezi takové patří řehtačky, klapačky, biče, ostruhy, vábničky, 

hřmění, déšť, či vítr.  

Dále rozlišujeme kategorii tónových nástrojů, to jsou zpravidla ty, na které lze již 

vyrobit konkrétní tón, nemají však funkční mechanismus pro jeho změnu, případně jsou 

odkázány na přirozenou alikvótní řadu. Jedná se především o lesní, poštovní nebo 

signálové rohy, také sirény, ladičky a píšťalky.  

O řádu hudebních nástrojů bude podrobněji rozepsáno v následující kapitole. 

V případě mechanických hudebních nástrojů jde v zásadě o hrací skříňky či skříně, 

jejíž nejdůležitější součástí je hrací válec – tedy flašinety, kolovrátky či orchestriony. 

Samotný zvuk pak mohou vydávat různé píšťaly či rozličnými způsoby rozeznívané 

struny. 

Elektrofonické hudební nástroje se dají definovat jako elektrifikované akustické 

nástroje. Konstrukce takového nástroje byla upravena, aby byl skrz snímač po zapojení 

do aparatury zvuk zesilován a modifikován. Na půli cesty stojí nástroje elektroaktustické. 

Čistě elektrické nástroje pracují na analogovém či digitálním principu. Jedná se 

například o nejrozšířenější klávesové syntetizátory či samplery, Thereminův aerofon 

nebo Magrův magrofon. 

Hudební stroje mají za úkol hudbu či zvuky jen reprodukovat, patří mezi ně tedy 

fonograf, gramofon nebo rádio. Řád hudebních nástrojů v následující podkapitole bude 

rozdělen podle tvorby tónu – Sachs-Hornbostelova klasifikace. V rámci tohoto rozdělní se 
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dále zaměřím především na nástroje orchestrální s přidáním několika dalších, které se 

v současnosti běžně vyskytují mimo orchestr nebo které jsou ve své formě již zaniklé, ale 

zastávají důležitou roli z hlediska lingvistického i muzikologického. 
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5 Idiofony (šp. idiófonos) 

Idiofony jsou hudební nástroje samoznějící, tóny a zvuky vznikají rozechvíváním 

sebe sama. Řadí se zde většina bicích nástrojů bez membrány. V rámci této kategorie se 

rozlišují tyče a desky. Tyče mohou být ležící – s rezonátorem (marimba, celesta, vibrafon) 

nebo bez (xylofon, zvonkohra), zavěšené – triangl či orchestrální buben a upevněné. 

Poslední kategorie také rozlišuje druhy bez rezonátoru s chvěním přímým a nepřímým, i 

s rezonátorem (brumle, zanza, jazykové píšťaly varhan). Desky se dělí na stejné tři 

podtypy. Mezi zavěšené patří činely, gong, rolničky, ale také věžní zvony. Do typů ležících 

řadíme kastaněty nebo štěrbinový buben a do upevněných například netradiční zpívající 

pilu. 

5.1.1 Činely 

Česky: činely, puklice, talíře. 

Španělsky: platillos (m), címbalos (m) 

Tento hudební nástroj vyráběný z mosazi či bronzu má orientální původ a je znám 

již od starověku. Do Evropy se dostal s tureckými hudbami. Nejstarší zmínka o jejich 

využití v umělé hudbě pochází z konce 17. století. V orchestru se používají nejčastěji 

v kombinaci s velkým bubnem. Používají se párově či jednotlivě zavěšené.102 

 

PLATILLOS 

Corominas uvádí rok 1400, z lat. plato „zploštělý, plochý“, a to z řec. platýs. Ke slovu 

platillos v konkrétním významu „činely“ neodkazuje.103 Význam „činely“ nese tento název 

až druhotně.104 DRAE uvádí dem. z plato z vulg. lat. plattus „rovný“105. V NDHE neuvedeno. 

DRAE uvádí frazém (a) bombo y platillo(s) – „con gran publicidad al anunciar o 

presentar algo“106, čes. „s velkou slávou, s fanfárami“. 

 

 
102 Viz MODR, Antonín. Hudební nástroje. 7. Praha: Supraphon, 1982. ISBN 9788086385129., s. 189-190 
103 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 463 
104 Prvotní význam tohoto slova označuje „misku“ nebo „talíř“, či jiný podobný druh nádobí nebo také „pokrm“. 
105 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/platillo?m=form [20-07-2020]. 
106 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/bombo?m=form [27-07-2020]. 
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CÍMBALOS 

Corominas uvádí rok výskytu 1220-1250, z lat. cŷmbălum, to z řec. kýmbalon 

„mísa“.107 DRAE uvádí také z lat. cymbălum, to z řec. kýmbalon108. Z r. 1444 podle CDH 

existuje záznam o pravopise çímbalos. NDHE neuvádí. 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
platillos   1825 1825     lat. (řec.) vulg. lat. 
címbalos   1236 1526 1220-1250   lat. (řec.) lat. (řec.) 

Tabulka 1 - První doložený výskyt a jazykový původ slov platillos a címbalos 

Jak již bylo poznamenáno výše, u slova platillos bylo třeba v korpusech ručně 

odfiltrovat významy, které se netýkají hudebního nástroje. Výsledek je zachycen v tabulce. 

 

 Výskyt v současné španělštině 

 CORPES XXI CREA 
platillos 21 15 
címbalos 8 7 

Tabulka 2 - Výskyty slov platillos a címbalos v současné španělštině 

Ačkoli je slovo platillos známo od 15. stol., jeho užití jako název hud. nástroje 

ukazují korpusy až ve stol. devatenáctém. Címbalos oproti tomu svůj význam nese od 

počátku. Můžeme zde pozorovat vliv kast. dialektu na výslovnost a změnu z lat. CI- na 

interdentálu /θi/, jak dokládá Zavadil109 . 

5.1.2 Gong 

Česky: gong 

Španělsky: gong (m), gongo (m), batintín (m) 

Původem z jihovýchodní Asie se tento bronzový nástroj připomínající velkou mísu 

se zahnutými okraji začal v Evropě využívat od 18. století. Rozeznívá se úderem plstěné 

paličky do středu nástroje, bývá obvykle zavěšen. Zvuk má během svého trvání 

crescendový charakter a jeho zabarvení se dá ovlivnit místem úderu (blíže ke středu se 

rozeznějí vyšší harmonické tóny). Nejvyužívanější druh gongu zejména v symfonických 

 
107 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 150 
108 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/c%C3%ADmbalo?m=form [20-07-2020].  
109 Viz ZAVADIL, Bohumil. Op. cit., 1998, s. 61 
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orchestrech je čínský druh tam-tam, také nazývaný jako chau-gong, který se od gongu liší 

pouze určitou výškou tónu.110 

 

 

GONG, GONGO 

Corominas toto slovo neuvádí. DRAE uvádí etym. původ z angl. gong, a to z malaj. 

gong.111 NDHE uvádí etym. původ z fr. gong nebo angl. gong, to z malaj. gung, a to z jáv. 

gong. První doložená zmínka z r. 1828. Jako synonyma uvádí NDHE gongo (1801), 

batintín, var. batintin (1825), gongom (1767), tamtam (1841)112. 

 

BATINTÍN 

Corominas neuvádí. DRAE neuvádí etym. původ slova. NDHE uvádí neznámý etym. 

původ slova. První výskyt datuje do r. 1825113. 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDH CDH CORDE BDELC NDH DRAE BDELC 
gongo 1801 1945 1945   angl./fr. (<malaj) angl. (<malaj. < jáv.)   
gong 1828 1811 1900   angl./fr. (<malaj.) angl. (<malaj. < jáv.)   
batintín 1825 1971 1971         

Tabulka 3- První doložený výskyt a jazykový původ slov gongo, gong a batintín 

 

 Výskyt v současné španělštině 

 CORPES XXI CREA 
gongo     
gong 45 54 

batintín  1 
Tabulka 4 - Výskyt slov gongo, gong a batintín v současné španělštině 

U tohoto hudebního nástroje souhlasí jeho první výskyty v korpusech s obdobím, 

kdy se dostal do Evropy a zaujal místo v symfonických orchestrech.  

 
110 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 187 
111 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/gong?m=form [20-07-2020]. 
112 REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=5ti9n23NPac= [21-07-2020] 
113 REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=IHff8HWdAXU= [27-07-2020] 
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5.1.3 Kastaněty 

Česky: kastaněty 

Španělsky: castañuelas (f), crótalos (m, ant.) 

Starověký nástroj přinesený do Evropy Maury a rozšířen zejména v 16. století. 

Slouží k artikulaci rytmů velmi rychlých hodnot. Skládají se z malých okrouhlých 

dřevěných misek mušlovitého tvaru s mělkým prohloubením. Jsou k sobě připoutány 

šňůrkou nebo stuhou, která se navléká na palec a prsty, aby o sebe mohly pohybem prstů 

narážet. Mohou být vyrobeny také z kostí nebo slonoviny. Zvuk takto vyrobených 

kastanět je vyšší a sušší. Na mistrovskou úroveň se dostaly zejména typickým využitím ve 

flamencu.114 

 

CASTAÑUELAS 

Corominas uvádí původ slova odvozený od castaña, čes. „kaštan“, také hovor. „rána, 

úder“, 1256-76, a to z lat. castanĕa, a to z řec. kástanon, odvozené castañuela, 1495. 

Castañeta, 1571115. DRAE uvádí původ odvoz. z castaña a -uela.116 NDHE neuvádí.  

DRAE uvádí frazém estar como unas castañuelas – „estar muy alegre“,117 čes. „být 

velmi veselý“. 

 

CRÓTALOS 

Corominas neuvádí. NDHE uvádí etym. původ z lat. crotălum, to z řec. krótalon, 

1786.118 DRAE uvádí stejný etym. původ jako NDHE.  

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
 NDH CDH CORDE BDELC NDH DRAE BDELC 

castañuelas   1495 1589 1495     lat. (<řec.) 
crótalos 1786 1785 1786   lat. (<řec.) lat. (<řec.)   

Tabulka 5 - První doložený výskyt a jazykový původ slov castañuelas a crótalos 

 

 

 
114 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982., s. 192 
115 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 138 
116 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/casta%C3%B1uela [20-07-2020] 
117 Tamtéž, [20-07-2020] 
118 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/cr%C3%B3talo?m=form [27-07-2020] 
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 Výskyt v současné španělštině 

 CORPES XXI CREA 
castañuelas 89 84 
crótalos 14 28 

Tabulka 6 - Výskyt slov castañuelas a crótalos v současné španělštině 

Ač původ kastanět sahá podle A. Modra do Afriky, etymologii těchto obou názvů 

nacházejí slovníky v latině. Můžeme zde vidět, jak další pův. latinské slovo nesoucí jiný 

význam postupem času přejalo i označení pro hud. nástroj. 
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6 Membranofony (šp. membranófonos) 

Též blanozvučné. Jak již název napovídá, zvuk vzniká rozechvěním blány, což bývá 

nejčastěji zpracovaná zvířecí kůže.119 

6.1 Velký buben 

Česky: velký buben, turecký 

Španělsky: bombo (m), tambor (m) 

U tohoto bubnu s neurčitou výškou tónu se přetahuje blána přes oba okraje lubů, 

které mohou být široké i více než tři čtvrtě metrů. Do Evropy se dostaly z perských a 

arabských zemích a své místo v orchestru našly ve století osmnáctém. Jedná se o dodnes 

nejrozšířenější etnický nástroj.120 

 

BOMBO 

Corominas uvádí původ nejspíš v lat. bombus, či jako onomatopoické pojmenování, 

r. 1832.121 DRAE uvádí původ lat. bombus „hluk“.122 NDHE neuvádí. 

DRAE předkládá frazém (a) bombo y platillo(s) – „con gran publicidad al anunciar 

o presentar algo“, čes. „s velkou slávou, s fanfárami“. 

 

TAMBOR 

Corominas uvádí výskyt z r. 1251 ve tvaru atambor, z r. 1140 atamor. Z per. tabír, 

v 10. století ovlivněno arabštinou, tabûr.123 DRAE vykládá etym. původ z hispánské 

arabštiny ṭabbūl, což je dem. od ṭabál.124 NDHE neuvádí. 

DRAE uvádí frazém: a tambor, con tambor, batiente – „con aire triunfal“ 125, čes. 

„vítězoslavně“. 

 

 

 
119 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 17 
120 Viz tamtéž, s. 170-171 
121 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 101 
122 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/bombo?m=form  [28-07-2020] 
123 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 555 
124 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/tambor?m=form  [28-07-2020] 
125 Tamtéž [28-07-2020] 
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  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
bombo   1836 1836 1832   lat. lat. 
tambor   1270 1251  1251   hisp. arab. per. (>arab.) 

Tabulka 7 - První doložený výskyt a jazykový původ slov bombo a tambor 

Pravopisné varianty slova tambor: 

  Rok prvního doloženého výskytu Nejvyšší frekvence výskytu podle 
CDH (roky)   NDHE CDH CORDE BDELC 

atambor   1236 1250 1251 1501-1700 
atamor   1140 1236 1140 * 
atanbor   1251 1251   1064-1500 
atabor   1386 1581   1064-1500 
tambor     1901-2005 

Tabulka 8 - Pravopisné varianty slova tambor a jejich výskyt 

*tento tvar se vyskytl pouze třikrát, v letech 1386, 1598 a 1901. 

 

 Výskyt v současné španělštině 

 CORPES XXI CREA 
bombo 130 148 
tambor 550 415 

atambor 2 0 
Tabulka 9 - Výskyt slov bombo, tambor a atambor v současné španělštině 

Zbývající výše uvedené názvy se v synchronních korpusech již nevyskytovaly vůbec. 

Tento velmi starý nástroj byl přinesen i se svým názvem z perských zemí, což dokládají i 

slovníky. Jeho rozšíření v orchestrech potvrzuje i nová varianta bombo objevující se od 

začátku 19. století. 

6.2 Tympány 

Česky: tympány, kotle 

Španělsky: tímpano (m), atabal (m)  

S prvními křižáckými výpravami se do Evropy dostaly první verze tohoto typu 

bubnů. Až později se jejich tvar prohluboval a zvětšoval. Důležitou roli hrály především 

při slavnostních ceremoniích v kombinaci s trubkami. Na rozdíl od velkého bubnu jeho 

konstrukce umožňuje hru konkrétních tónů. Skládá se z velkého měděného kotle, který je 

přetažen vydělanou zvířecí kůží. Upevněna na rám je několika šrouby, které podle míry 

utažení mění výšku tónu. Na hráče se tak mohou vyskytnout požadavky ohledně přeladění 

i během skladby. Na začátku 19. století přispěl k výraznému zdokonalení ladicího 
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mechanismu Gerhard Kramer. Usnadnění spočívalo v možném přeladěním pouze za 

pomocí jedné páky či pedálu, díky němuž je možné hrát i chromaticky. V orchestru se 

vyskytují klasicky párově.126 

 

TÍMPANO 

Corominas uvádí rok 1450. Z lat. týmpánum, to z řec. týmpanon, vliv fr. timbre 

„druh bubnu“127. DRAE uvádí etym. původ ze středov. lat. tympanum, to z lat. tympănum, 

to z řec. týmpanon. Toto slovo se vykytuje také ve smyslu arch. tympanon, dekorativní 

trojúhelníkovitý či půlkruhový štít nad vchodem.128 NDHE neuvádí. 

 

ATABAL 

Corominas uvádí rok 1300, z arab. tabl, tabál. 129 DRAE popisuje původ v hispánské 

arab. aṭṭabál, a to z klas. arab. ṭabl.130 NDHE neuvádí. 

CDH nachází 3 ortografické varianty. Pravopisná varianta atabal se podle CDH se 

nejvíce vyskytovala mezi lety 1501-1700, zatímco tabal mezi lety 1064-1500, varianta 

ataval měla pouze 2 výskyty v letech 1275 a 1414. 

 

TIMBAL 

Corominas uvádí původ slova křížením atabal a tímpano, r. 1739.131 DRAE uvádí 

původ z lat. tympănum, a to z řec. týmpanon.132 NDHE uvádí původ zkřížením slov atabal 

a tímpano, r. 1627. Uvádí varianty timbal, tymbal.133 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 

tímpano   1376 1549 1450   středov. lat. fr. 
(<lat.<řec.) 

 
126 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 166-170 
127 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 562 
128 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/t%C3%ADmpano?m=form [28-07-2020] 
129 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 69 
130 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/atabal?m=form [28-07-2020] 
131 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 69 
132 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/timbal [28-07-2020] 
133 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=hS+I0Uh5XDs= [28-07-2020]  
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atabal   1348 1255 1300   hisp. arab. (<klas. 
arab.) arab. 

timbal 1627 1627 1379-1425 1739 atabal + tímpano lat. (řec) atabal + 
tímpano 

Tabulka 10 - První doložený výskyt a jazykový původ slov tímpano, atabal a timbal 

 

 Výskyt v současné španělštině 

 CORPES XXI CREA 
tímpano 4 1 
atabal 10 13 
tímbal 62 66 

Tabulka 11 - Výskyt slov tímpano, atabal a tímbal v současné španělštině 

 

Všechny korpusy i slovníky potvrzují, že se tento nástroj stal doložitelně známým 

již ve 13. století, což koresponduje jak s Modrovým tvrzením, že se první typy tohoto 

bubnu dostaly do Evropy právě při křížových výpravách. Vliv Arabů té doby na 

Pyrenejském poloostrově také zanechal v tomto případě stopu na označení tohoto 

nástroje. 

6.3 Malý buben 

Česky: malý buben, virbl, šroťák, céčko, rytmičák 

Španělsky: caja, caja clara, redoblante 

Jedná se v podstatě o druh velkého bubnu, který postupem času dostal menší 

podobu, luby se snížily, dostaly kovovou podobu a napínání blány zajišťovaly šrouby 

místo provazů. Také v 16. a 17. století doprovázel vojenská tažení s malým rozdílem 

techniky hry – oproti předchůdci se ke hře používají paličky dvě. Jako u velkého bubnu se 

kůže napínají z obou stran, zvláštností a jedinečností zvuku vyniká tento buben díky 

strunění, které je nataženo na spodní bláně. Tři až čtyři napjaté struny opředené 

dracounem nebo s navlečenými korálky dodávají zvuku při úderu velmi průrazný 

charakter. Jemu příbuzný je ještě tzv. vířivý buben, na něž se také hraje dvěma paličkami. 

Není opatřený strunami, jeho značně vysoké luby umožňují dunivější zvuk.134 

Corominas uvádí z lat. capsa „bedna, truhla, korpus“, přes kat. caixa.135 Neuvádí, 

kdy se slovo začalo používat pro hud. nástroj. DRAE se také shoduje na lat. capsa. NDHE 

neuvádí. 

 
134 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 171-173 
135 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 117 
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  Rok prvního doloženého výskytu136 Jazykový původ 
 NDHE CDH CORDE BDELC NDH DRAE BDELC 

caja  1980 1980     lat. lat. 
caja clara               
redoblante   1912 1912         

Tabulka 12 - První doložený výskyt a jazykový původ slov caja, caja clara a redoblante 

 

  Výskyt v současné španělštině137 

 CORPES XXI CREA 
caja 6   
caja clara 1   
redoblante 35 2 

Tabulka 13 - Výskyt slov caja, caja clara a redoblante v současné španělštině 

Vzhledem k malým výskytům i nepříliš rozsáhlým informacím, které nám slovníky 

o tomto nástroji předkládají, se nabízí hypotéza, že se v minulosti tento buben nazýval 

jinak. Označení caja či redoblante souhlasí spíše s novodobým označením. 

6.4 Tamburína 

Česky: tamburína, baskický bubínek 

Španělsky: pandereta (f) 

Další z Asie pocházející nástroj se v Evropě uchytil zejména na španělském a 

italském území. Byl oblíbený u středověkých tanečnic a trubadúrů. Jeho typický zvonivý 

zvuk vydávají plechové talířky volně navlečené na drátech v otvorech úzkých lubů. Blána 

je natažená jen na jedné straně, proto zvuk postrádá hloubku. Speciální vířivý efekt vzniká 

drhnutím navlhčených prstů o membránu (šp. riscado, triscado).138 

Corominas uvádí původ v pozdní lat. pandúra, to z řec. pandúrion, r. 1884139. DRAE 

uvádí původ v dem. z pandero, a to z lat. pandorium.140 NDHE uvádí původ jako dem. 

z pandera a sufixu -ete, a, r. 1758, pandera pravděpodobně z katalánštiny.141 

 
136 Vzhledem k velkému počtu výskytů nesouvisejících s hudebním nástrojem byly při hledání všechny korpusy 
omezeny ještě na téma Artes. 
137 Vzhledem k velkému počtu výskytů nesouvisejících s hudebním nástrojem byly při hledání všechny korpusy 
omezeny ještě na téma Artes. 
138 Viz KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje. Praha: Togga, 2002. ISBN 80-902-9121-X s. 431; Viz MODR, Antonín. 
Op. cit., 1982, s. 173-174 
139 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 436 
140 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/pandereta?m=form [28-07-2020] 
141 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=rDMmnzu+S6g= [28-07-2020] 
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DRAE uvádí frazém DRAE: de pandereta – „caracterizado por su folclorismo y poca 

seriedad“ 142, čes. „velmi lidový a málo seriózní“. 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
pandereta 1758  1758  1758 1884  kat.  lat.  lat.(<řec.) 
Tabulka 14 - První doložený výskyt a jazykový původ slova pandereta 

 

 Výskyt v současné španělštině 

 CORPES XXI CREA 
pandereta 82 75 

Tabulka 15 - Výskyt slova pandereta v současné španělštině 

Původní slovo pandúra označovalo nástroj řeckého boha Pana. Dalšími vlivy se 

tento název přijal jako označení pro tamburínu. Jelikož podle Modra sahá oblíbenost 

tamburíny již do středověku, výsledky z korpusů by mohly naznačovat, že tento nástroj 

nesl kdysi jiný název. 

  

 
142 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/pandereta?m=form [28-07-2020] 
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7 Aerofony (šp. aerófonos) 

Tón u dechových nástrojů vzniká rozvibrováním vzduchového sloupce. Vzduchový 

sloupec může vzniknout buď nárazem o hranu otvoru, rozechvěním plátku či rty 

přitisknutými na nátrubek. 

7.1 Hranové (šp. bisel) 

Do skupiny hranových nástrojů patří všechny druhy fléten, a to jak starší podélné, 

tak pozdější příčné, které se o Evropy dostaly s Maury a během křižáckých výprav. Flétny 

různých druhů byly známy už od starověku a prošly velmi dlouhým vývojem.143 

Corominas uvádí, že slovo flauta se objevuje od r. 1335, ze staré okc. flauta, r. 1200, 

asi ve 12. stol. derivovalo z lat. flatare, a okc. flaujar. 144 DRAE uvádí původ nejspíše v okc. 

flauta.145 NDHE uvádí původ nejasný, nejspíše z okc. flauta, r. 1343. Jako graficko-

fonetické varianty uvádí flauta, frauta.146 

DRAE uvádí frazém sonó la flauta por casualidad, y sonó la flauta – „para indicar 

que un acierto ha sido casual“147, čes. vyjadřuje, že nějaká „šťastná událost byla dílem 

náhody“. 

7.1.1 Zobcová flétna 

Česky: zobcová flétna, flétna podélná 

Španělsky: flauta dulce (f) 

Tento dřevěný hudební nástroj, známý a hojně v Evropě využívaný už od 11. 

století, se původně skládal z jednoho kusu dřeva. Později se rozdělil na tři části – hlavici, 

střední a spodní díl. Hlavice má tvar zobce (boquilla), v ní je uložen špalíček, který 

usměrňuje proud vzduchu na hranu ve vrchní části hlavice. Mezi 15. a 17. stoletím zažil 

tento druh flétny široký rozvoj, rodina zobcových fléten se rozrostla až na 9 (podle 

rozsahu). Do poloviny 18. století v notovém zápise, neexistovalo-li upřesnění „traverso“, 

jednalo se vždy o zobcovou. V orchestru své stabilní využití nenašla kvůli neprůraznému 

 
143 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 81-84 
144 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 275 
145 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/flauta?m=form [28-07-2020] 
146 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=lnw2EUB5L3c= [28-07-2020] 
147 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/flauta?m=form [28-07-2020] 
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tónů, nicméně stále se používá pro interpretaci dobové hudby v renesančních a barokních 

souborech.148 

Podle NDHE je slovní spojení flauta dulce doloženo z r. 1764. 149 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
flauta 1343 1330 1330-1343 1335 okc. okc. okc. 
flauta dulce 1764 1764 1764   

Tabulka 16 - První doložený výskyt a jazykový původ slov flauta a flauta dulce 

 

 Výskyt v současné španělštině 

 CORPES XXI CREA 
flauta 459 600 
flauta dulce 15 15 

Tabulka 17 - Výskyt flauta dulce v současné španělštině 

7.1.2 Příčná flétna 

Česky: příčná flétna 

Španělsky: flauta (f) traversera, traversa, traversal 

Mladší verze flétny zobcové se vyobrazená v dobových materiálech objevuje 

koncem 13. století. Zajímavostí je, že podle nich se tehdy držela opačně, tedy vlevo od 

hráče. V průběhu věků prošla ještě složitějším vývojem než flétna podélná. Původně byla 

též z jednoho kusu dřeva, rozdělena byla rovněž na tři díly a její tělo mělo kuželovitý tvar. 

Na konci 17. století neměla stále než jednu klapku, a kvůli šikmému vrtání dírek pro 

pohodlnější dosazení prstů, zněla stále velmi přidušeně. Roku 1832 Theobald Böhm přišel 

se systémem klapek, které umožnily vrátit tělu flétny válcovitý tvar, rovnoměrné 

rozmístění dírek, a tudíž výrazně přesnější intonaci a jasný tón. Základní tón flétny 

odpovídá její délce. Čím delší flétna, tím hlubší základní tón bude. Flétna, kromě pikoly, 

svým rozsahem dosahuje nejvýše z dechových nástrojů.150 

Rozlišení konkrétního typu flétny datuje NDHE mezi roky 1550-1580, kdy se 

poprvé zmiňuje flauta traversa. 151 

 

 
148 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 85-86 
149 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=lnw2EUB5L3c= [28-07-2020] 
150 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 86-88 
151 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=lnw2EUB5L3c= [28-07-2020] 
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  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
flauta 1343 1330 1330-1343 1335 okc. okc. okc. 
flauta travesera  1550-1580   1714   
traversal  1550-1580       
traversa  1550-1580 1984     

Tabulka 18 - První doložený výskyt a jazykový původ slov flauta a flauta travesera 

 

 Výskyt v současné španělštině 

 CORPES XXI CREA 
flauta travesera 17 8 
traversa  1 

Tabulka 19 - Výskyt variant flauta travesera v současné španělštině 

 

Tvar traversal se nevyskytuje. 

Výskyt tohoto slova odpovídá oblíbenosti u středověkých juglares a ministriles. 

Upřesnění „dulce“ či „traverso“ také koresponduje s údaji, které nám předkládá Modr, 

první konkretizace sousloví flauta dulce pochází z poloviny 18. století. 

7.2 Plátkové (šp. lengüeta) 

Česky též jazýčkové. Starší skupina dvouplátkových byla známa již od starověkých 

Řeků díky nástroji aulos, který se stal hromadným předchůdcem. Tón vzniká rozechvěním 

jednoduchého či dvojitého plátku. 

7.2.1 Dvouplátkové (šp. lengüeta doble) 

Základem dvoujazýčkových nástrojů je tzv. strojek (šp. la caña), což je dvojitý 

plátek tvořící štěrbinu. Ta se při hře rychle otevírá a zavírá a tvoří tak tón. Na výrobu 

strojku, který si každý hudebník vyrábí sám, je potřeba speciální druh rákosu – podle 

kterého se taky postupně vyvíjel název. Z latinského calamus – rákos se přes francouzské 

chalumeau vyvinulo německé slovo Schalmei, které bylo do češtiny přejato v podobě 

šalmaje. 152 

 
152 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 81 
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7.2.2 Hoboj 

Česky: hoboj 

Španělsky: oboe (m) 

Hoboj má velmi dávnou historii, jeho předchůdcem datovaného mezi 12. a 7. 

stoletím před naším letopočtem by mohl být indický nástroj otu a středoasijská zurna. 

S Araby se na evropský kontinent dostaly i mnohé nástroje, včetně šalmajového 

dechového, kterému se říkalo chalemel. Koncem středověku se z něj vyvinul bomhart, ze 

kterého se v 17. století vyvinul ve Francii hoboj dnešní podoby. Nynější nástroj je tvořen 

třemi hlavními částmi, přičemž hlavní trubice je kuželovitého vrtání a má devět až čtrnáct 

klapek.153 

Corominas uvádí původ ve fr. hautbois, r. 1763.154 DRAE uvádí totéž. NDHE uvádí 

taktéž původ z fr. hautbois (ve francouzštině se objevuje od r. 1455), složené z haut 

„vysoký“ a bois „dřevo“. Uvádí též graficko-fonetické varianty oboe, abúe, hobue, óboe, 

oboé, obúe, obué.155 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
oboe 1710 1714 1714 1763 fr. fr. fr. 
obúe     1600-1714   
abúe     1600-1714   

Tabulka 20 – První doložený výskyt a jazykový původ slova oboe a jeho ortografických variant 

V synchronních korpusech se již žádná z ortografických variant kromě oboe 

nevyskytovala. 

Korpusy i slovníky jasně potvrzují, že hoboj přišel z Francie v 17. století. Jeho 

varianty obúe a abúe odpovídají fonetickému znění fr. hautobois. Do té doby bylo pro starý 

typ tohoto nástroje užíváno názvu chirimía, jak dokládá Samuel Rubio156 . 

 
153 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 90-92 
154 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 419 
155 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=ptpVB3kmRbI= [28-07-2020] 
156 Viz RUBIO, Samuel. Op. cit., 1998, s. 289 



55 
 

7.2.3 Anglický roh 

Česky: anglický roh, altový hoboj 

Španělsky: corno inglés (m) 

Vznikl v první polovině 18. století a svůj název získal podle původního zahnutého 

tvaru. Přívlastek „anglický“ mylně derivoval z původního francouzského anglé – tedy 

„zahnutý“ a zakořenil v názvu ve všech jazycích.157 

Corominas uvádí u slova corno původ z lat. cŏrnu, toto slovo se objevuje již od 

r. 945.158 DRAE uvádí v souvislosti s nástrojem původ z it. corno, správně šp. cuerno, a to 

z lat. cornu.159 NDHE neuvádí. 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
 NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 

corno inglés   1880 1901     it. (<lat.) lat.  
Tabulka 21 - První doložený výskyt a jazykový původ slova corno inglés 

Slovníky překvapivě nevysvětlují etymologický původ slova „inglés“, nicméně 

korpusy potvrzují oblíbenost v romantickém období, kdy byly orchestry rozšiřovány o 

řadu nových nástrojů, mezi nimi právě i anglický roh. Ve Španělsku, jak píše Gómez 

Amat160, v první pol. 19. století ještě převládaly klasicistní tendence, proto není 

překvapivé, že se anglický roh vyskytuje v korpusu až ke konci století. 

7.2.4 Fagot 

Česky: fagot 

Španělsky: fagot, fagote (m) 

Podle etnomuzikologů historie jeho vývoje sahá k bomhartu, existují však také 

hypotézy o samostatném vývoji. V 16. století se vyskytovaly tři druhy tohoto nástroje, 

nazývaného jako dolzian nebo dulzian. Stálé obsazení v orchestru získal asi v polovině 

století sedmnáctého. Vývoj byl zcela dokončen až v půli 19. století, kdy se díky Heckelově 

systému upravilo zejména vrtání dírek a pružnost klapek. Konstrukce fagotu je poměrně 

 
157 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 92-93 
158 COROMINAS, Joan. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana: Tercera edición muy revisada y 
mejorada. 3. Madrid: Editorial Gredos, 1987. ISBN 84-249-1331-0., s. 183 
159 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/corno?m=form#1CR1CeE [28-07-2020] 
160 Viz GÓMEZ AMAT, Carlos. Op. cit., 1988, s. 261 
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složitá. Tělo tvoří dva a půl metru dlouhá dřevěná ohnutá trubice. Nejdůležitější částí je 

tzv. křídlo (šp. la tudelera), do které se vsazuje kovové „esko“ (šp. tudel) se strojkem.161 

Corominas uvádí původ z fr. fagot, r. 1843. DRAE uvádí taktéž původ z fr. fagot. 

Varianta fagot je podle DRAE ne příliš užívána.162 NDHE uvádí výskyt slova již od r. 1450 

ve významu „otýpka dříví“, jako hud. nástroj je znám od r. 1559, z it. fagòtto. Graficko-

ortografické varianty: fagot, fabot (1712), fagote, fagoto, fagotte.163 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
fagote  1559 1600 1600 1843 it. fr. fr. 
fagot 1712 1712 1714-1780   

Tabulka 22 - První doložený výskyt a jazykový původ slova fagot a jeho varianty 

 

 Výskyt v současné španělštině 
 CORPES XXI CREA 

fagote 3 3 
fagot 19 40 

Tabulka 23 - Výskyt variant fagote a fagot v současné španělštině 

Jak se shoduje Zavadil164 i López-Calo165, Itálie měla v 16. a 17. století vliv na vývoj 

hudební i jazykové sféry. U slova fagot je toto přehledně a prokazatelně vidět na 

výsledcích vyhledávání v korpusech i podle definic etym. slovníků. 

 

7.2.5 Jednoplátkové (šp. lengüeta simple) 

Jednoplátky se od dvouplátků již podle názvu liší počtem rákosových jazýčků, které 

se upevňují do strojku nástroje. Původ mají také ve starověkém šalmajovém nástroji, ale 

k rozvíjení jednoplátkových nástrojů, které vedlo k dnešní podobě, celkově došlo 

poměrně pozdě – až na konci 17. století. Do zobce (la boquilla) se vsazuje plátek, který se 

připevní strojkem (také možný název prstenec).166 Tón vzniká při hráčově výdechu do 

zobce s připevněným plátkem, který se podobně jako u dvouplátkových nástrojů velmi 

rychle rozkmitá a vzniká tak v nástroji vzduchový sloupec. 

 
161 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 94-96 
162 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 266 
163 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=ODBXIP3QIHM= [28-07-2020] 
164 Viz ZAVADIL, Bohumil. Op. cit., 1988, s. 72 
165 Viz LÓPEZ-CALO, José. Op. cit., 1988, s. 208 
166 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 98 
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7.2.6 Klarinet 

Česky: klarinet 

Španělsky: clarinete (m) 

Ačkoli tento nástroj využívá jako příčná flétna Böhmovy klapkového systému, jsou 

na klarinetu hmaty i samotná mechanika poněkud složitější. Od prvního pokusu 

zdokonalit šalmaj přidáním plátku, který se nejprve ne příliš účinně nasazoval na horní 

ret, uběhlo 150 let, než byl vývoj dokončen přidáním právě Böhmova systému. Trubice i 

vrtání má válcovitý tvar, až na spodní díl s ozvučníkem, který je na konci rozšířen. Na 

středních dílech klarinetu je umístěn klapkový systém, a jejich délka udává celkový rozsah 

a ladění nástroje.167  

Corominas uvádí etym. původ v it. clarinetto, což je dem. z it. clarino, převzaté 

z kast. clarín, 1780.168 DRAE uvádí etym. původ v dem. ze slova clarín.169 NDHE uvádí 

první záznam z r. 1747, původ dokládá ze šp. clarín, nicméně samotnému nástroji i 

s původním názvem clarinetto připisuje původ italský.170 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
clarinete 1747 1714 1714 1780 it. (<šp.) šp. clarín it. (<šp.) 

Tabulka 24 - První doložený výskyt a jazykový původ slova clarinete 

Zde vidíme také příklad italského vlivu na vývoj hudby a jazyka zároveň. Stejně 

jako v případě hesla fagot zde korpusy i slovníky předkládají jednoznačnou shodu 

s informacemi představenými v první kapitole. 

7.2.7 Saxofon 

Česky: saxofon 

Španělsky: saxofón (m) 

Myšlenka vzniku saxofonu se zrodila v hlavě Adolfa Saxe, belgického designéra 

hudebních nástrojů, roku 1840. Chtěl spojit zvukově barevný tón dřevěného nástroje se 

silou zvuku žesťového. Nasadil proto na kovové tělo klarinetovou hubičku a výsledek se 

 
167 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 98-101 
168 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 153 
169 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/clarinete?m=form [28-07-2020] 
170 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=9nuAi3ukVms= [28-07-2020] 
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dočkal velmi rychle popularity zejména v jazzu, amerických vojenských dechových 

hudbách a sólovém hraní. Své stabilní místo v symfonickém orchestru si však neprosadil. 

Podobně jako u fléten či klarinetů je saxofonová rodina rozšířena až na 8 různých nástrojů 

podle rozsahu – od sopránového po kontrabasový.171 

Corominas uvádí původ v angl. saxophone, 1851, to složeno z řec. phōne a jména 

Adolpha Saxe, od 1900.172 DRAE uvádí původ v fr.  saxophone, to ze jména A. J. Sax, 1814-

1894, belgického hudebníka, který nástroj vymyslel, a -phone '‒́fono'.173 NDHE uvádí 

původ ve fr. saxophone, vytvořeného z antroponyma Sax a sufixu -phone, r. 1849. Uvádí 

graficko-fonetické varianty saxofon, saxofón, sacsofon, saxophon, saxófono, saxo.174 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
saxofón 1846 1901 1901 1900 fr. fr. angl. 

Tabulka 25 - První doložený výskyt a jazykový původ slova saxofón 

 

 Výskyt v současné španělštině 

 CORPES XXI CREA 
saxofón 43 76 
saxo 156 152 

Tabulka 26 - Výskyt slova saxofón a jeho variant v současné španělštině 

Korpusová analýza potvrzuje údaje z etymologických slovníků. Vzhledem k roku 

vzniku nástroje je pochopitelné, že se první výskyty v korpusech datují do poloviny 

19. století. 

7.3 Nátrubkové (šp. boquilla, embocadura) 

Nátrubkové nástroje nesou také název žesťové (šp. de metal) či lidově plechy, 

jelikož jejich tělo je vyráběno z tepaného mosazného plechu. Nejstarší nástroje tohoto 

typu byly vyráběny i z keramiky, kůže či zvířecích rohů a jejich historie sahá až do 

starověkého Egypta nebo etruské či židovské kultury. Tón vzniká přímo rozechvěním rtů 

v kombinaci s jejich sevřením. Nátrubek chvění převádí do nástroje a troubovité tělo 

 
171 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 104-105 
172 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 527 
173 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/saxof%C3%B3n#EJNgAqJ [28-07-2020] 
174 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=OtCug8jvkBY= [28-07-2020] 
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funguje jako zesilovač. Pro usnadnění vzduchového impulsu se používá nátrubek (šp. 

boquilla, embocadura), který je buď kotlíkový (šp. anillo, aro) nebo nálevkový (šp. copa). 

Až do 19. století byly tyto nástroje odkázány svým tónovým materiálem na alikvótní řadu 

(šp. la serie armónica), a mohly tak být v orchestrech využívány pouze v omezených 

tóninách. Jiné alikvótní řady bylo možno dosáhnout tzv. invencemi – tedy různými 

násadami prodlužujícími původní trubici. Tvar dnešních žesťových nástrojů se vyvinul 

z původně rovných retných kuželovitě se rozšiřujících trubic a nyní jde v podstatě jen o 

její několikanásobně prodlouženou stočenou verzi. Z původně přirozených nástrojů se 

v 19. století díky přidáním ventilů (šp. sistema de pistones) či snižce (šp. sistema de varas) 

se staly nástroje chromatické, protože tyto systémy umožnily „vyplnění“ mezer mezi 

jednotlivými tóny alikvótními. Podle polohy ventilu či snižce se rozšíří či zkrátí délka 

trubice, tudíž se změní celá základní alikvótní řada.175 

7.3.1 Trubka 

Česky: trubka, trumpeta 

Španělsky: trompeta (f) 

Různé podoby trubky známe již od starověku od většiny národů v souvislosti s boji 

nebo náboženskými obřady. Zmiňuje se o ní také Starý zákon. Původně rovná poměrně 

dlouhá trubice zakončená kuželovitým ozvučníkem se postupem času elipsovitě ohýbala 

a mírně zkracovala až do dnešní podoby. Na konci 19. století byla po původní klapkové 

verzi opatřena ventily. Nyní je trubková rodina rozšířena o poměrně široký počet nástrojů 

s různým rozsahem i barvou tónu či specifickým zaměřením (např. polnice – šp. bugle či 

trubka „Aidovka“). 176 

Corominas uvádí původ ve fr. trompette z r. 1339 nebo v katalánském trompeta z 

1. pol. 14. stol. trompeta vychází z dem. trompa.177 DRAE uvádí pouze dem. z trompa.178 

NDHE uvádí nejasný etym. původ, nabízí varianty z fr. trompette či z kat. trompeta, dem. 

z trompe nebo trompa, 1284. Uvádí graficko-fonetické varianty: trompeta, tronpeta, 

tropeta, trumpeta.179 

 
175 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 110-119 
176 Viz tamtéž, s. 120-123 
177 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 582 
178 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/trompeta?m=form [29-07-2020] 
179 REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=5C44xsHBUNM= [29-07-2020] 
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DRAE uvádí užití slova trompeta také jako „hombre insignificante o 

despreciable“180, čes. „bezvýznamný a opovrženíhodný člověk“. 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
trompeta   1284 1300 1348 1339 fr./kat. dem. ze šp. trompa fr./kat. 
tronpeta 1284 1284 1284   

Tabulka 27 - První doložený výskyt a jazykový původ slova trompeta a jeho ortografických variant 

Středověký vliv Francie na Španělsko a oblíbenost dechových nástrojů u juglares, 

jak uvádí Fernández de la Cuesta181, dokládají jak slovníky, tak výsledky korpusové 

analýzy. 

7.3.2 Tuba 

Česky: basová tuba, tuba 

Španělsky: tuba (f) 

Byla vynalezena r. 1835 berlínským nástrojařem a bylo jí využíváno především ve 

vojenských orchestrech. Velmi rychle vlivem romantických orchestrací našla své místo i 

v symfonickém orchestru. Je klasicky opatřena čtyřmi ventily a sceluje svou barvou 

zvukový obraz basových nástrojů. Existuje i o oktávu níže znějící kontrabasová tuba.182 

Corominas uvádí původ slova v lat. tŭbus, „trubice, kanál, potrubí“. Jako 

odvozeninu ve smyslu hud. nástroje uvádí r. 1936 z lat. tŭba „trumpeta“.183 NDHE uvádí 

synonymické heslo bastuba z r. 1852 pravděpodobně z fr. bass-tuba.184 (V CDH na tomuto 

zadání odpovídá 0 výsledků.) DRAE uvádí původ v lat. tuba „trumpeta“.185 

 

  Rok prvního doloženého výskytu186 Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
tuba 1852 (bastuba) 1901 1901 1936 fr. lat. lat. 

Tabulka 28 - První doložený výskyt a jazykový původ slova tuba 

 
180 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/trompeta?m=form [03-08-2020] 
181 Viz FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. Op. cit., 2001., s. 337 
182 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 140-141 
183 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 588 
184 REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=TvpSbirdp0k= [29-07-2020] 
185 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/tuba?m=form [28-07-2020] 
186 Vzhledem k velkému počtu výskytů nesouvisejících s hudebním nástrojem byly při hledání korpusy omezeny 
ještě na téma Artes. 
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Synonyma bastuba nebo bajo tuba uvedené v NDHE nemají ve využívaných 

synchronních i diachronních korpusech žádné výskyty.  

Vznik tohoto nástroje v 19. století potvrzuje romantický trend rozšiřování 

instrumentálního arsenalu symfonických orchestrů. Můžeme zde mluvit o označení 

nástroje slovem, které předtím neslo primárně jiný význam, a pro svou podobnost bylo 

užito i v hudbě. 

7.3.3 Pozoun 

Česky: pozoun, trombón 

Španělsky: trombón (m), trombón (m) de varas, sacabuche (m) 

Vznikl v 15. století jako chrámový nástroj zvětšením původní trubky ve snaze 

rozšířit rozsah nástroje do hloubky. Jedná se o jediný nátrubkový nástroj, který byl od 

prvopočátku chromatický díky snižcové mechanice a možné přímé manipulaci. Je schopen 

jako jediný ze skupiny nátrubků hrát čistě přirozené tónové řady, a to včetně rozdílů mezi 

shodnými tóny u temperovaných nástrojů. Po vynalezení ventilů se rozšířil i na pozoun 

s ventilovou mechanikou, u kterého se používal v češtině název trombón, nicméně tyto 

rozdíly v názvosloví se velmi stírají. Také pozounů existuje početná rodina podle rozsahu 

a ladění.187 

 

TROMBÓN 

Corominas uvádí původ v it. trombone, a to pravděpodobně z trompa, 19. stol.188 

DRAE uvádí z it. trombone. NDHE se shoduje v původu v it. trombone, r. 1808.  

 

SACABUCHE 

Corominas uvádí původ ve složeném slově z fr. saqueboute, fr. saquer, šp. tironear, 

čes. „potahovat, trhat, škubat“, bouter, šp. arrojar, čes. „mrštit, hodit, vrhnout“, r. 1450. Pro 

hudební nástroj se začalo užívat mezi 15. a 16. stoletím.189 DRAE uvádí původ ze staré fr. 

saqueboute, to ze saquer a bouter.190 NDHE uvádí původ ve fr. sacquebute, doloženo jako 

 
187 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 126-129 
188 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 586 
189 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 519 
190 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/sacabuche?m=form [29-07-2020] 
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hud. nástroj z r. 1487-1488. Další graficko-fonetické tvary: sacabuche, saca-buche, 

sacabuches, sacavuche, saquebuche, xacabuche.191 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
trombón 1808 1831 1831 19. stol it. it. it. 
trombón de varas     1960         
sacabuche 1487-1488 1488 1454-1469 1450 fr. fr. fr. 

Tabulka 29 - První doložený výskyt a jazykový původ slov trombón (de varas) a sacabuche 

 

 Výskyt v současné španělštině  
 CORPES XXI CREA 
trombón 44 55 
trombón de varas 3 4 
sacabuche 3 7 

Tabulka 30 - Výskyt variant slov trombón (de varas) a sacabuche 

Výsledky analýzy dokumentují zajímavý posun v užívání dvou různých názvů pro 

stejný nástroj. Při jeho vzniku vidíme vliv francouzštiny, která byla v tomto období velmi 

silná. Jak píše Dworkin192, Francouzi pomáhali znovudobývat španělské území a přes 

francouzské hranice se do Španělska dostalo značné množství věřících putujících do 

Santiaga de Compostela i s kněžími, kteří ve španělsku sloužili francouzské mše. Vytváří 

to tedy zajímavé pozadí u vzniku trombónu, který, jak bylo řečeno výše, vznikl právě jako 

chrámový nástroj. 

7.3.4 Lesní roh 

Česky: lesní roh, horna 

Španělsky: cuerno (m), corno (m) francés, trompa (f) 

Jak již název prozrazuje, sloužil původně k vytrubování signálů a fanfár na lovech 

a honech. K nám byl přinesen již na konci 17. století z Francie, kde se tou dobou již těšil 

velké oblibě i v orchestrech. Dávnější tvar horny udával její původní materiál, tedy roh 

zvířecí. S přechodem na výrobu z plechu se tvar změnil na kruhovitě stočený, který udal 

nástroji dnešní podobu. U staršího typu přirozeného lesního rohu se používalo 

kruhovitých invencí pro prodloužení trubice, aby se docílilo většího rozsahu. Typická byla 

 
191 REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=eTjesv4N6BE= [29-07-2020] 
192 Viz DWORKIN, Steven N. Op. cit., 2012, s. 118 
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také technika tzv. „krytí“ – spočívala ve vložení pěsti do ozvučníku a změnou polohy ruky 

bylo možné intonovat i chromatiku, ačkoli tóny takto zahrané nemají plnohodnotný zvuk. 

Pro získání určitých témbrů tónu se krytí používá i nyní na ventilové verzi rohu. Značná 

délka kónicky rozšiřující se trubice (může přesáhnout až 3 metry) a kotlíkový nátrubek 

propůjčuje lesnímu rohu velký rozsah a výjimečně pestrou škálu barev tónů.193 

 

CUERNO (FRANCÉS) 

Corominas uvádí u slova corno původ z lat. cŏrnu, toto slovo se objevuje již od 

r. 945.194 Ve smyslu hudebního nástroje rok neuvádí. DRAE akceptuje význam „lesní roh“, 

uvádí původ v lat. cornu. 195 NDHE neuvádí. 

 

TROMPA 

Corominas uvádí původ slova v r. 1295 primárně označující „chobot“, ale také již 

akceptuje další významy. Slovo se objevuje ve všech románských jazycích a vychází 

pravděpodobně z onomatop. „trrrump“, který má imitovat zvuk nástroje.196 DRAE uvádí 

také onomatop. původ.197 NDHE neuvádí. 

DRAE vykládá tyto frazémy, u všech uvádí nízké, až žádné užívání; a trompa tañida 

– „para referirse al modo de juntarse uniformemente y a un mismo tiempo todos los 

convocados para un fin al sonar la trompa“, čes. „spořádaně se shromáždit na jedno 

místo“. A trompa y talega – „sin reflexión, orden ni concierto“198, čes. „bez rozmyslu, bez 

ladu a skladu“. 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
cuerno   1240 1240-1250     lat. lat. 
corno francés*               
trompa   1240 1240-1250 1295   onomatop. onomatop. 
Tabulka 31 – První doložený výskyt a jazykový původ slov cuerno (francés) a trompa 

 
193 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 130-133 
194 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 183 
195 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/cuerno?m=form [29-07-2020] 
196 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 586 
197 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/trompa?m=form [29-07-2020] 
198 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/trompa?m=form [29-07-2020] 
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*Ačkoliv jsem pro tuto práci vymezila korpus pouze na texty původně Španělské, vzhledem k překvapivě 

nulovému výskytu tohoto běžného výrazu připadá v úvahu poznamenat, že se tato varianta vyskytuje častěji 

právě v latinskoamerickém korpusu.  

 

  Výskyt v současné španělštině 
  CORPES XXI CREA 
cuerno 1  
corno francés 1  
trompa 36 36 

Tabulka 32 - Výskyt variant cuerno (francés) a sacabuche v současné španělštině 

Oba názvy se vyskytují paralelně ve stejném časovém úseku s rozdílným původem. 

Onomatopoický původ slova není u hud. nástrojů ojedinělý. 

7.4 Vícehlasé 

7.4.1 Varhany 

Česky: varhany 

Španělsky: órgano (m) 

Varhany jsou vícehlasy vzduchový nástroj složený z početných řad píšťal různých 

průměrů i velikostí, z nichž vychází tóny pomocí stlačení vzduchu za pomocí kláves a 

složitého mechanismu. Jejich původ je orientální a ve svém primitivní podobě je tvořilo 

několik jednoduchých píšťal typu syrinx. Vzduchový měch byl přidán pravděpodobně 

někdy v 8. století v Byzantské říši s účelem nahradit při hraní lidské plíce. Tento typ 

varhan se od 9. století začal stavět v chrámech po téměř celé Evropě a prošel významnými 

změnami. V 16. století došlo k výraznému zlepšení mechanismu u tehdejší podoby 

nástroje, která již čítala klávesnici, menší počet měchů a rozšířenou tónovou řadu o 

chromatiku. Byla sestrojena vzdušnice a začala se vyvíjet rejstříková hra. Varhany ze 17. 

století se již v mnohém zvukově neliší od těch dnešních. 

Varhany jsou tvořeny třemi hlavními částmi – měchy s rozvodem stlačeného 

vzduchu, píšťalištěm a hracím stolem. Měchy se dělí na měchy čerpací a zásobníkové. Do 

těch čerpacích je nyní vzduch přiváděn motoricky, nejčastěji elektřinou, dříve pomocí 

pákového zařízení nebo ručně. Vzdušnice mající skříňovou podobu slouží k distribuci 

vzduchu do píšťal. Pro jeden tón existuje ve varhanách vždy více píšťal různé velikosti a 

šířky, aby bylo dosaženo různých barev tónů – tzv. rejstříky, které lze na hracím stole 

přepínat. Píšťaly jsou konstruovány buď jako hranové či jazýčkové, a na základě této 
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charakteristiky se v nich tvoří tón podle mechanismů popsaných výše u fléten nebo 

hobojů. Počet píšťal u větších varhan obvykle přesahuje stovku.  

V dnešní době se staví varhany i plně elektrifikované, kde je tón utvářen výhradně 

elektrickými kmity o různých kmitočtech.199 

Corominas uvádí výskyt mezi lety 1220-1250 jako obecný název pro hud. nástroj, 

ale i pro varhany. Etym. původ uvádí v lat. ōrgānum, to z řec. órganon.200 DRAE uvádí z lat. 

orgănum, a to z řec. órganon.201 NDHE neuvádí. 

 

  Rok prvního doloženého výskytu202 Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
órgano   1246-1257 1246 1220-1250   lat. (<řec.) lat. 

Tabulka 33 – První doložený výskyt a jazykový původ slova órgano 

Výskyt slova órgano pro konkrétní nástroj souhlasí s tvrzeními Buchnera203, tak 

De la Cuesty204. Do jisté doby byl tento název využíván obecně pro jakýkoliv hudební 

nástroj, postupem času se zdokonalováním a tříbením komplexity varhan se toto označení 

zkonkretizovalo. Od renesance je název již jednoznačný. 

7.4.2 Akordeon 

Česky: akordeon, tahací harmonika 

Španělsky: acordeón (m) 

Jedná se o poměrně nový nástroj – byl vyroben r. 1822 Friedrichem Buschmannem 

v Berlíně. Základní částí harmoniky je měch umístěný ve středu nástroje s mnoha ostrými 

záhyby. Na jeho bocích jsou uvnitř něj umístěny kovové jazýčky, které se rozechvívají 

během roztahování a stlačování měchu. Přístup k jednotlivým jazýčkům ovládá hráč 

pomocí knoflíkových tlačítek nebo klavírních kláves. Podle toho rozdělujeme základní dva 

typy harmoniky – knoflíkové, které mají tlačítka po obou stranách a pianové – ty mají 

klaviaturu umístěnou pouze na pravé straně, na levé straně pak tlačítka. Pravou rukou 

tedy lze hrát melodie a levou rukou basy a harmonický doprovod. Také lze přepínat mezi 

 
199 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 144-154 
200 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 426 
201 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/%C3%B3rgano?m=form [29-07-2020] 
202 Vzhledem k velkému počtu výskytů nesouvisejících s hudebním nástrojem byly při hledání korpusy omezeny 
ještě na téma Artes. 
203 Viz BUCHNER, Alexander. Op. cit., 1956., s. 23 
204 Viz FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. Op. cit., 2001, s. 336 
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několika rejstříky, které mají na starost výběr skupiny jazýčků. V orchestru své místo 

nenašla, avšak pro svůj charakteristický zvuk se stala oblíbeným nástrojem v mnoha 

žánrech napříč zeměmi.205 

Corominas uvádí původ ve fr. accordéon, a to z něm. Akkordion, r. 1853.206 DRAE 

uvádí původ v něm. Accordion, podle jména výrobce z r. 1829.207 NDHE uvádí pův. ve fr. 

accordéon, a to z něm. Akkordion, r. 1836. Graficko-fonetické varianty: acordeón, acordion, 

acordión, alcordión, cordión.208  

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
acordeón 1836 1885 1885-1887 1853 fr. (<něm) něm. fr. (<něm) 

Tabulka 34 – První doložený výskyt a jazykový původ slova acordeón 

U této přejímky je zřejmé, že má původ v jazyce svého vynálezce. Výskyty 

v korpusu také souhlasí s prvním fyzickým výskytem nástroje. 

7.4.3 Dudy 

Česky: dudy, gajdy 

Španělsky: gaita (m) 

Dudy se řadí mezi lidové aerofony, jejichž tělo je tvořeno vzduchovým 

rezervoárem – měchem, nejčastěji z kozlí kůže – a píšťalami různých délek, které jsou 

opatřeny jednoduchým nebo dvojitým plátkem. Vak drží hráč v podpaží a jejím stlačování 

rozeznívá píšťaly. Jelikož není kontakt s nimi přímý, zvuk je poměrně nestabilní a hůře 

kontrolovatelný. Dudy mají zpravidla jednu melodickou píšťalu s otvory pro prstoklad 

a poté jednu až tři píšťaly doprovodné, bordunové, které drží jeden tón, nejčastěji 

základní, kvintu a oktávu. Původ dud se odhaduje do starověkého Řecka, případně Indie 

a poté byly hojně využívány ve středověku trubadúry. V Baskicku a Galicii tvoří stále 

důležitý kolorit folklorní muziky, stejně jako u nás mají zejména na Domažlicku a Valašsku 

své místo.209 

 
205 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 157-162 
206 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 25 
207 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/acorde%C3%B3n [29-07-2020] 
208 REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=eTjesv4N6BE= [29-07-2020] 
209 OLING, Bert a Heinz WALLISCH. Encyklopedie hudebních nástrojů. Čestlice: Rebo, 2004. ISBN 80-723-4289-
4., s. 95 
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Corominas uvádí původ v gót. gaits „koza“, pol. 12. stol. 210 DRAE uvádí taktéž 

původ gótský, rozlišuje gaita gallega.211 NDHE uvádí původ také gótský, od r. 1348 se 

objevuje jako název pro dudy. Uvádí také graficko-fonetické varianty: gaita, gayta.212 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
gaita 1348 1348 1348 pol. 12. stol. gót. gót. gót. 

Tabulka 35 – První doložený výskyt a jazykový původ slova gaita 

Tato přímá přejímka z gótského jazyka, stejně jak tvrdí Zavadil213, je z období před 

formováním spisovné kastilštiny.  

 

8 Chordofony (šp. cordófonos) 

Skupina strunných nástrojů prošla poměrně sofistikovaným vývojem a výrobci i 

dnes se snaží rozvíjet jejich potenciál. O tom svědčí i široký počet těchto nástrojů. 

Mechanika rozeznění tónu je závislá na chvění struny, která je natažena mezi dva pevné 

body. Nástroje se dále rozdělují podle toho, jakým způsobem je struna rozechvívána – na 

smyčcové (instrumentos de cuerda de arco), kolové (de cuerda frotada, zde se řadí pouze 

niněra), drnkací (de cuerda pulsada), a úderné (de cuerdas percutidas o golpeadas). 

8.1 Smyčcové (šp. instrumentos de cuerda de arco) 

Jedná se o pravděpodobně nejmladší skupinu strunných nástrojů. Za jejich 

předchůdce se obvykle považují nástroje drnkací, u nichž bylo drnkání prsty či trsátkem 

postupně nahrazeno prutem lukovitého charakteru s napnutými zvířecími šlachami či 

koňskými žíněmi. Prapůvod takových nástrojů můžeme najít již u ravanastronu ve 

starověké Indii, v Evropě tyto nástroje vznikly pravděpodobně z keltského nástroje cwrth 

(též chrotta), u něhož byl přechod ke smyčci nejdřívější.214 Úplně prapůvodní smyčcové 

nástroje přišly do Evropy společně s mnoha arabskými kulturními obohaceními v 8. 

století (přičemž Arabové zase čerpali ze zanikající Perské říše), či již o něco dříve 

 
210 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 287 
211 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/gaita?m=form 29-07-2020] 
212 REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=4jDASpJW4zw= [29-07-2020] 
213 Viz ZAVADIL, Bohumil. Op. cit., 1998, s. 74 
214 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 20 
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s maloasijskými Řeky z Byzance. Ve středověku se rozlišovaly dva hlavní typy nástrojů – 

fiduly, které se skládaly z dvou plochých desek a lubů, a rubeby s dvojdílným trupem svým 

tvarem připomínající hrušku. Staly se oblíbeným nástrojem potulných kumštýřů. Na konci 

15. století počala vývojová linie směřující k dnešním houslím vznikem starých viol a 

zejména vývojem liry da braccio. V době mezi 15. a 17. stoletím najdeme po celé Evropě 

mimořádné množství smyčcových nástrojů, jejichž využití ztrácelo postupně na významu 

a většinou se jich během 18. století přestalo používat úplně. Výjimkou jsou nástroje, které 

se i nyní ve své staré podobě využívají v dobové interpretaci zejména hudby barokní.215 

8.1.1 Housle 

Česky: housle 

Španělsky: violín (m) 

Patří do skupiny smyčcových nástrojů, které dosáhly svým vývojem nejvyšší 

dokonalosti. Mezi violou, violoncellem a kontrabasem zaujímají housle sopránovou 

příčku. Ačkoli přesný mezník určující vznik houslí není stále znám, zásadní přeměna liry 

da braccio v housle nastala někdy v první polovině 16. století v Itálii. Na tomto základě 

začaly pak vznikat houslařské školy, což byla společenství houslařů působících na jednom 

území v jedné době.216 Krom vyhlášených škol italských významně přispěly ke 

zdokonalení nástroje také školy bavorské, tyrolské, ale také české a polské. Konstrukčně 

se housle od první italské školy Amati z 16. století již nezměnily a zdokonalování bylo 

dokončeno na začátku 18. století. Housle vyrobené v tomto období význačnými houslaři 

jsou dodnes nepřekonané ve svém tónu i provedení.217 Se samotným nástrojem, který se 

skládá z korpusu s lehce vypouklými deskami spojenými luby, a krku, na kterém jsou 

vedeny od hlavice ke struníku čtyři struny, se vyvíjel také smyčec (šp. arco), který také 

nezanedbatelně ovlivňuje výsledný tón nástroje.218 

 
215 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 21-23 
216 Viz tamtéž, s. 24 
217 Viz tamtéž, s. 25-26 
218 Viz tamtéž, s. 27 
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Corominas uvádí původ v it. violino, r. 1611.219 DRAE uvádí jako dem. z viola.220 

NDHE uvádí původ v it. violino, r. 1599. Graficko-fonetické varianty: violín, vigolín, 

biolín.221 

DRAE uvádí frazém tocar el violín – „no hacer nada de provecho“222, čes. „nedělat 

nic užitečného.“ 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
violín 1599 1599 1599-1614 1611 it. it. it. 

Tabulka 36 – První doložený výskyt a jazykový původ slova violín 

 

8.1.2 Viola 

Česky: viola, brač 

Španělsky: viola (f) 

Jedná se v podstatě o altové housle, konstrukčně je o něco větší a její rozsah je celý 

posazený o kvintu níž. Kvůli svému zastřenějšímu, a ne tak průraznému tónu se jí 

nedostalo tolika sólového repertoáru, způsobeno je to poměrem délky strun k trupu, 

který vlastně svou velikostí neodpovídá tónovému rozsahu, jelikož je viola jen o 3-4 cm 

větší než housle. Již od baroka zaujímá však své důležité místo ve všech komorních i 

orchestrálních uskupeních, a právě pro svou barvu a rozsah je v takových ansámblech 

nenahraditelná.223 

Corominas uvádí původ v it. viola, r. 1739.224 DRAE uvádí původ z okc. viula.225 

NDHE uvádí pův. v it. viola, objevující se v italštině ve 14. stol. charakterizující nástroj 

v této podobě, a to z okc. viula. Dokumentováno r. 1739. Do té doby pravděpodobně 

varianta slova vihuela, v podobě uiola (NDHE: 1205, CORDE: 1240). 226  

 
219 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 606 
220 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/viol%C3%ADn?m=form [29-07-2020] 
221 REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=OjPZ4t1qAeE= [29-07-2020] 
222 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/viol%C3%ADn?m=form [29-07-2020] 
223 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 36-38 
224 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 606 
225 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/viola?m=form [29-07-2020] 
226 REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=UA+M0AQPVG8= [29-07-2020] 
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VIHUELA227

Corominas uvádí nejistý původ, možná onomatopoie, možný původ ze staré okc. 

viula (12. stol), to z viular „hrát na vihuelu nebo jiný dechový nástroj“, nebo dialekt. it. 

viulà „dovádět, hrát si“, nebo fran.-prov. vionnar „hrát falešně“. Germ. fidula „housle“ je 

také onomatop. původu, nezávisle na románských jazycích. Možný další onomatop. původ 

z dialektu kat. fiular „pískat“, piular „pípat“, viula „jemný závan“, r. 1250.228 DRAE uvádí 

nejspíše původ v okc. viula.229 NDHE uvádí první výskyt v r. 1240, u kterého ještě nelze 

jednoznačně rozpoznat, jaký nástroj označuje. Do 15. století slovo vihuela a jeho varianty 

označovaly jakýkoli strunný nástroj, na který by bylo možno hrát smyčcem či trsátkem. 

V 15. století pak byla vihuela (a její ortografická varianta viola) pokládána za nástroj 

především podobný kytaře a tyto výrazy byly výsledkem překladů latinských textů, ve 

kterých se objevovaly výrazy cithara nebo lira. Ze 17. století již existují písemná svědectví, 

ve kterých je lira popisována jako vihuela de arco. 230 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
viola 1613 1739 1730-1791 1739  it. (<okc.)  okc. it. (<okc.) 
vihuela 1240 1240 1240  1250 okc. okc. okc./onomatop. 

Tabulka 37 – První doložený výskyt a jazykový původ slov viola a vihuela 

8.1.3 Violoncello 

Česky: violoncello 

Španělsky: violoncelo (m), violonchelo (m) 

Tento tenorový nástroj z rodiny houslí vznikl nejspíše na konci 16. století v Itálii. 

Také u violoncella se po jistou dobu vyvíjela velikost těla, aby se dosáhlo požadované 

rezonance. Vzniklo zvětšením tvaru houslí, nikoli zmenšením kontrabasu, jak by se mohlo 

podle etymologie jména zdát, a kvůli usnadnění techniky hry se poté při vývoji mírně 

odchýlilo od matematické správnosti. Rozměry spolu s technikou hry vyžadují od hráče, 

aby seděl, a nástroj byl opatřen podpěrným bodcem. 

 
227 Vzhledem k tomu, že vihuela v současnosti není běžný nástroj, nebyla zařazena pod svým vlastním heslem. 
Jelikož tento název prodělal výraznou změnu i ze sémantického hlediska, byl přiřazen podkapitole Viola, ke 
které má etymologicky nejblíže. 
228 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 606 
229 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/vihuela?m=form [29-07-2020] 
230 REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=UA+M0AQPVG8= [29-07-2020] 
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Corominas uvádí ekvivalentně oba výrazy z it. violoncello, r. 1843.231 DRAE 

odkazuje na heslo violonchelo, a to z it. violoncello.232 NDHE uvádí z it. violoncello, 

violoncelo: r. 1790, violonchelo: 1798. Graficko-fonetické varianty: violonchelo, 

violonchuelo, violonzuelo, violoncelo, violoncello, violonchello.233 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
violonchelo 1798 1912 1912 1843 it. it. it. 
violoncelo 1790 1898 1898-1907 1843 it. it. it. 

Tabulka 38 – První doložený výskyt a jazykový původ slova violonchelo a jeho ortografické varianty 

 

  Výskyt v současné španělštině 
  CORPES XXI CREA 
violonchelo 118 111 
violoncelo 11 39 
violoncello 27 56 
cello 31 27 

Tabulka 39 – Výskyt slova violonchelo a jeho variant v současné španělštině 

8.1.4 Kontrabas 

Česky: kontrabas, basa 

Španělsky: contrabajo (m) 

Předchůdci kontrabasu byly basové violy z 16. století, zvané též někdy „violoni“. 

Velikost kontrabasu dlouho nebyla jednotná, pohybovala se od 1,8 m do 2,5 m. 

(Nadstandardně se v 19. století objevil i tzv. oktobas, který dosahuje výšky až 4 m, pro 

praktické využití však nemá valného významu.) Jedná se o nejhlubší smyčcový nástroj, a 

právě proto se stal pro většinu ansámblů, zejména pro symfonický orchestr, 

nepostradatelným.  

Corominas uvádí původ z vulg. lat. bassus, dále nespecifikuje, r. 1553.234 DRAE 

uvádí it. contrabasso.235 NDHE uvádí původ spojením bajo, a contra-, od r. 1553 

zaznamenáváno jako hud. nástroj s nejnižším laděním ve své rodině, contrabaxo. Jako 

 
231 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 607 
232 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/violonchelo [29-07-2020] 
233 REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=z7tJh2Y43pg= [29-07-2020] 
234 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 80 
235 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/contrabajo [29-07-2020] 
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kontrabas pravd. r. 1730-1791, CORDE. Graficko-fonetické varianty: contrabajo, 

contrabaxo, contra baxo.236 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
contrabajo 1553 1553 1553 1553 komp. bajo a contra it. lat. 

Tabulka 40 – První doložený výskyt a jazykový původ slova contrabajo 

 

Celá houslová rodina nástrojů se ve Španělsku objevila ve své finální podobě 

objevila v období baroka. To dokazují jak korpusy, tak etymologické slovníky, které také 

potvrzují italský původ těchto nástrojů, jak vykládá A. Modr237. Souhlasí to také 

s jazykovou tendencí, jež uvádí Zavadil238, která způsobila zkracování koncovek slov 

především italského původu (it. violino > violín). 

8.2 Drnkací (šp. instrumentos de cuerda pulsada) 

U drnkacích nástrojů se rozeznívá struna pomocí trsátka z různých materiálů či 

prsty. Jedná se o nejstarší skupinu strunných nástrojů a jejich charakteristické znaky byly 

v podstatě zachovány už od starověku. K těmto nástrojům náleží po určité stránce i 

cembalo, u kterého se struny rozezvučují drhnutím malých jazýčků o struny, které jsou 

ovládány skrz klaviaturu. Plektrum neboli trsátko (španělsky la púa, la uña, el plectro), 

způsobuje ostřejší a konkrétnější zvuk než při hře prsty. Jako úplně nejstarší drnkací 

nástroj lze uvést harfu, která je zároveň nástrojem bez hmatníku, a tedy svým způsobem 

nejjednodušším. Měnit výšku tónu pomocí zkracování struny lze pouze u nástrojů 

s hmatníkem, tedy typu kytara či loutna. 239 

8.2.1 Harfa 

Česky: harfa 

Španělsky: arpa (f), harpa (f) 

Nejstarší z drnkacích nástrojů. Její původ lze připsat prastarému luku, od jehož 

tvaru se pak po tisíciletí vyvíjela. Harfa byla známa ve všech významných starověkých 

 
236 REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=OpkTy1XczYQ= [29-07-2020] 
237 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 24-27 
238 Viz ZAVADIL, Bohumil. Op. cit., 1998, s. 164 
239 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 51 
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civilizacích – zejména v Egyptě a Řecku. Po Evropě se rozšířila zásluhou Keltů, jejichž 

bardové ovládali hru již ve 3. století př. n. l. a výrazné oblibě se těšila poté u středověkých 

trubadúrů. Někdy v 15. století byla upozaděna loutnovými nástroji. Od 17. století začala 

opět růst její popularita a s ní i pokusy o zdokonalování mechanismů a rozšiřování 

tónového rozsahu.240 Sedmipedálová harfa, jakou známe teď, byla sestrojena na začátku 

19. století v Paříži.241 

Corominas uvádí pův. v fr. harpe, to z fran. harpa.242 DRAE uvádí z fr. harpe, to ze 

staré horní němčiny har[p]fe, to z germ. harpō, to z něm. Tvar harpa označuje za málo 

užívaný.243 NDHE uvádí fr. harpe a to z germ. harpa, r. 1250 jako farpa. Graficko-fonetické 

varianty: arpa, farpa, ffarpa, harpa.244 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 

arpa 1240-1250 1240 1240-1250 1250 fr. (<germ.) fr. (<stará horní 
němčina<germ.) fr. (<fran.) 

harpa   1260 1260   
Tabulka 41 – První doložený výskyt a jazykový původ slova arpa a jeho varianty 

 

  Výskyt v současné španělštině 
  CORPES XXI CREA 
arpa 242 235 
harpa 5 5 

Tabulka 42 – Výskyt slova arpa a jeho varianty v současné španělštině 

 

Arpa je tedy přejímkou z francouzštiny, jejíž pravopisná tendence naprosto 

odpovídá jevu, který popisuje Zavadil245, a to změna počátečního F- > /h/ > 0, což je 

výsledkem prosazení kastilského dialektu při znovudobývání španělského území. 

 

 
240 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 52 
241 Viz tamtéž, s. 54 
242 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 63 
243 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/arpa?m=form [30-07-2020] 
244 REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=ytxwshTB3Fs= [30-07-2020] 
245 Viz ZAVADIL, Bohumil. Op. cit., 1998, s. 61 
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8.2.2 Loutna 

Česky: loutna 

Španělsky: laúd (m) 

Tento původem orientální nástroj je vědci považován za nejdůležitější nástroj 

dějin. Víceméně všechny starověké asijské národy měly svou verzi tohoto drnkacího 

nástroje. Například v Egyptě se takovýto loutnový nástroj dá doložit již v 15. století př. n. l. 

Pro Evropu je historicky nejdůležitější přinesení loutny Araby v 8. století, kterými byla 

považována za nejdokonalejší nástroj. Ze Španělska se pak šířila na sever a v 15. století 

byla nejrozšířenějším středověkým nástrojem. Původní loutna mívala zdvojené struny a 

existovala v mnoha velikostech i rozsazích.246 Krk byl proto značně široký a ovládání ne 

příliš pohodlné. V časech největšího rozvoje louten mohla mít i více než 20 strun, tedy 

deset strunových sborů. Charakteristickými znaky jsou vypouklá zadní část těla složená 

z javorových pásků, úplně rovná deska přední a krk s prudce zalomenou hlavicí.247 

Corominas uvádí z arab. alaúd „dřevo“, „al-“ je připojený arab. určitý člen, 

14. stol.248 DRAE uvádí hisp. arab. al‘úd, y to z klas. arab. ‘ūd.249 NDHE uvádí z andal. alʕúd, 

to z klas. arab. ʕúd „dřevo“, r. 1250. Graficko-fonetické varianty: laúd, alaud, alaut, alod, 

laud, laüd, laut.250 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 

laúd 1250 1250 1330-1343 14. stol. andal.  (<klas. 
arab.) 

hisp. arab. 
(<klas. arab.) arab. 

Tabulka 43 – První doložený výskyt a jazykový původ slova laúd 

Slovo laúd je tedy výhradní přejímkou z arabštiny, což odpovídá danému období 

arabské nadvlády, jak píše Dworkin251, s mírnými modifikacemi se na tomto shodují 

všechny slovníky. Jak uvádí Rubio252, byl tento nástroj v renesanci s Araby spojován, a 

právě proto se netěšil ve Španělsku takové popularitě jako ve zbytku Evropy. 

 
246 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 60 
247 Viz tamtéž, s. 61 
248 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 355 
249 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/la%C3%BAd?m=form [30-07-2020] 
250 REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=KmihQ1E0Y7U= [30-07-2020] 
251 Viz DWORKIN, Steven N. Op. cit., 2012, s. 83-86 
252 Viz RUBIO, Samuel. Op. cit., 1998, s. 287 
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8.2.3 Kytara 

Česky: kytara 

Španělsky: guitarra (f) 

S loutnou má kytara v mnoha ohledech společnou historii. Dostala se do Evropy 

stejnou cestou, ale nevyvíjela se zdaleka tak rychle. Podle některých muzikologů se kytara 

dokonce vyvinula až na území Španělska přestavbou fiduly. Jisté je, že se pak ze Španělska 

od 10. století přes Itálii šířila dále do Evropy a na přelomu 18. a 19. století již svou 

popularitou loutnu předčila. Od loutny se liší především tvarem trupu, který připomíná 

číslo osm a plochostí obou ozvučných desek. 

Corominas uvádí z arab. kitára, z řec. kithára, r. 1335.253 DRAE uvádí z arab. 

qīṯārah, to z aram. qiṯārā, to z řec. cítara.254 NDHE uvádí z arab. kītâra, to z řec. kithára, r. 

1250. Graficko-fonetické varianty: guitarra, gitarra, gujtarra, guytarra.255 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 

guitarra 1240-1250 1240 1240-1250 1335 arab. 
(<řec.) 

arab. 
(<aram.<řec.) arab. (<řec.) 

Tabulka 44 – První doložený výskyt a jazykový původ slova guitarra 

Výskyt slova guitarra souhlasí s etym. původem, který nám předkládají všechny 

slovníky, je zde patrný arabský vliv, jak píše Dworkin256 a jak také uvádí Rubio257, má 

tento nástroj řecké kořeny a dalekosáhle předčil na španělském území arabskou loutnu.  

  

 
253 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 311 
254 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/guitarra?m=form [30-07-2020] 
255 REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=0sc3EUw7UnU= [30-07-2020] 
256 Viz DWORKIN, Steven N. Op. cit., 2012, s. 83-86 
257 Viz RUBIO, Samuel. Op. cit., 1998, s. 221 
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8.3 Úderné (šp. instrumentos de cuerda golpeada o percutida) 

Jak již název prozrazuje, u těchto nástrojů je struna rozechvívána úderem – a to 

buď kladívek (šp. martillos) nebo paliček (šp. mazos). 

8.3.1 Klavír 

Česky: klavír, piano 

Španělsky: piano (m) 

Klavír je v současné době jeden z nejpopulárnějších hudebních nástrojů. Jeho 

kladívkový mechanismus ovládaný pomocí klaviatury je výsledkem vývoje po několik 

staletí. Úplný prazáklad pro tento nástroj můžeme spatřovat ve starověkém monochordu, 

což byl nástroj sloužící spíše didaktickým účelům při měření a určování intervalů. Tento 

model se poté kolem 11. století objevoval i v křesťanských klášterech po Evropě. Ve 14. 

století se již z monochordu vyvinul klavichord, který již měl převzaté klávesy z varhan. 

Klávesy byly zakončeny jazýčky, tzv. tangenty, které se dotýkaly strun, tím pádem je při 

rozechvění na určitém místě i zkracovaly. 258 Dalším z předchůdců ovlivňujících vývoj 

klavíru paralelně ke klavichordu bylo cembalo, u kterého však mechanika nebyla 

kladívková, nýbrž plektrová a při hraní se struna rozezvučela drnknutím, což při hře na 

cembalo platí dodnes. V 18. století nástrojáři spojili některé prvky klavichordu a cembala 

a tangenty byly nahrazeny kladívky, potaženými nejčastěji plstí. Vyvíjela se pak dvojí 

mechanika – tzv. anglická a vídeňská a zejména v detailech se tyto liší a rozlišují dodnes. 

Zdokonalování vyvrcholilo, jako u většiny nástrojů, v první polovině 19. století, a to 

zejména díky firmě Steinway.259 Klavír se tak z desky uchycující jednu strunu vyvinul se 

svými nynějšími 12 000 součástmi umístěných především do dřevěné ozvučnicové skříně 

v nástroj konstrukčně velmi složitý. 

 
258 Viz MODR, Antonín. Op. cit., 1982, s. 70 
259 Viz tamtéž, s. 77 
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Corominas uvádí z it. komp. piano a forte, to zkráceno na piano, r. 1817, varianta 

fortepiano r. 1800.260 DRAE uvádí abrev. z pianoforte.261 NDHE uvádí pův. z fr. piano 

z r. 1774, a to z it. pianoforte, komp. z piano a forte, r. 1791.262 

 

  Rok prvního doloženého výskytu Jazykový původ 
  NDHE CDH CORDE BDELC NDHE DRAE BDELC 
piano 1791 1791 1787-1803 1817 fr. (<it.) abrev. pianoforte it. 
pianoforte 1786 1787 1787-1803   
fortepiano 1786 1787 1787-1803 1800 

Tabulka 45 – První doložený výskyt a jazykový původ slova piano a jeho variant 

  Výskyt v současné španělštině 
  CORPES XXI CREA 
piano 2107 2111 
fortepiano 1 3 
pianoforte 4 1 

Tabulka 46 – Výskyt slova piano a jeho variant v současné španělštině 

Tuto přejímku všechny z etym. slovníků hodnotí lehce jinak, i přesto korespondují 

s vlivnými tendencemi jak Itálie, tak Francie na kulturní život barokního období. Výskyty 

v korpusech také potvrzují dokončení vývoje nástroje.  

 
260 COROMINAS, Joan. Op. cit., 1987, s. 455 
261 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
https://dle.rae.es/piano?m=form [30-07-2020] 
262 REAL ACADEMIA Española (2013- ): Nuevo diccionario histórico del español (NDHE) [en línea]. 
http://web.frl.es/DH/enlace?idLema=2k8dE9B3vv4= [30-07-2020] 
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Závěr 

Cílem této práce bylo prezentovat základní poznatky o hudebních nástrojích na 

španělském území ze dvou hledisek – představit výskyt jednotlivých nástrojů a jejich 

vývoj z pohledu muzikologického, a v první řadě zkoumat vliv na tento obor 

z lingvistického úhlu. První kapitola sleduje vývoj zejména instrumentální hudby a 

hudebních nástrojů se zřetelem k cizím vlivům ve Španělsku. Představuje historické 

pozadí událostí, které měly vliv na kulturní formování Pyrenejského poloostrova. Jako 

nejdůležitější prvky z široké škály utvářející tento spojitý kolorit změn, které ovlivňují jak 

hudební tak jazykovou sféru, zde můžeme shrnout vliv křesťanství, arabskou nadvládu, 

literární vliv renesanční Itálie, barokní změnu v chápání harmonie a vyvrcholení 

zdokonalování hudebních nástrojů v období romantismu spolu se sílícím národním 

cítěním. 

Již od počátku bylo toto území svou geografickou pozicí klíčovou křižovatkou při 

setkávání národů, jejich mísení, asimilování, předávání zvyků a jazyka. Jak dokládá 

Dworkinova publikace A History of Spanish Lexicon vztažená do kontextu sérií Historia de 

la música española (Alianza Música), s jednotlivými vývojovými etapami probíhajícími na 

španělském území přišly i vklady jazykové, vystavené na latinském jádru. 

Můžeme potvrdit, že latinské prvky, což je velmi stará jazyková základna (často 

mající původ v řečtině, poté šířena ve formě vulgární latiny), tvoří jádro celého 

španělského jazyka, a proto z latiny pochází převážně názvy pro hudební nástroje, jejichž 

tvar připomínal předměty původně běžného využití (např. platillos, tuba) a až později 

přijala tato slova význam hudební. Složitější nástroje, které již přišly na Pyrenejský 

poloostrov ve své finální podobě, se jazykově i konstrukčně zformovaly jinde, a jejich 

název si proto uchoval mnoho z původního jazyka (např. fr. saxofón). 

 

Následující graf shrnuje první doložené výskyty názvů a vyjadřuje je 

v procentuálním poměru po staletích. Data pro tento graf tvoří tabulky z předchozí 

kapitoly zachycující Rok prvního doloženého výskytu, a to i u všech synonym využívaných 

v aktuálním jazyce (nebyly tedy započítány varianty, které se již nyní nevyskytují, např. 

graf nepočítá s výskytem ortografických variant slova tambor). Graf je vytvořen 
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z absolutních počtů výskytů, tzn. počítá se všemi uvedenými roky v tabulce ze všech 

zdrojů u každého hesla. 

 Z grafu můžeme potvrdit, že nejvýraznější nárůst v oblasti sledovaného 

hudebního názvosloví spadá do 18. století, což odpovídá silnému baroknímu trendu, který 

měl ve Španělsku právě ještě v tomto století dlouhou setrvačnost. Toto období mělo 

dopad na celoevropskou eskalaci umění ve všech odvětvích. Druhé nejvýraznější období 

v tomto ohledu představuje 13. století, což také souzní s kulturním vývojem popsaným 

v první kapitole. 13. století představovalo ve Španělsku silné křesťanské vědomí pod 

nadvládou Arabů, což dohromady přineslo mnohé nové prvky jak z oblasti jazyka, tak 

hudby. Romantismus a 19. století představuje třetí nejvýraznější dopad na nově objevivší 

se názvy, což potvrzuje evoluce mnoha hudebních nástrojů, které právě v romantickém 

období dospěly po dlouhém vývoji do své finální podoby nebo na druhé straně potřeba 

rozšiřovat zvukově barevnou škálu instrumentů vedla k vytvoření úplně nových.  

 

18. stol.
24%

13. stol.
19%

19. stol.
18%

20. stol.
13%

14. stol.
12%

15. stol.
5%

16. stol.
5%

17. stol.
3%

12. stol
1%

Procentuální zobrazení všech prvních doložených výskytů 
názvů hudebních nástrojů

Graf 1 - Procentuální zobrazení všech prvních doložených výskytů názvů hud. nástrojů 



80 
 

Následující graf shrnuje v procentech stejným způsobem data týkající jazykového 

původu přejímaných slov. Taktéž graf počítá se všemi údaji ze všech zdrojů, se kterými 

bylo v této práci zacházeno a jsou uvedeny v tabulkách v předchozí kapitole. 

Graf 2 - Procentuální vyjádření poměru mezi jazyky, z nichž bylo lexikum přejímáno 

 

Tento graf jasně potvrzuje, že latina měla na vývoj španělštiny zásadní dopad, 

stejně jako tvrdí Dworkin263 či Zavadil264. Ve vymezeném lexiku týkajícím se hudebních 

nástrojů je tento vliv téměř čtvrtinový. Není překvapivé, že dalšími vlivnými jazyky jsou 

jazyky románské. Dopad francouzštiny je bezpochyby dán geografickým umístěním na 

severní hranici se Španělskem a silným prouděním věřících do Santiaga de Compostela ve 

všech epochách. Francie také svého času byla významným kulturním centrem, zejména 

v období baroka. Dopad italštiny na hudební sféru je ve všech evropských jazycích velmi 

značný a ve španělštině je to nejinak. Zejména v renesanci a baroku, kteréžto oba slohy 

vzešly právě z Itálie, byl pocítěn kulturní vliv na celou Evropu, který byl u Španělska ještě 

posílen jazykovou podobností. Arabská kultura byla velmi silná a arabština se svým 9% 

 
263 Viz DWORKIN, Steven N. Op. cit., 2012, s. 88 
264 Viz ZAVADIL, Bohumil. Op. cit., 1998, s. 74 
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podílem dokazuje, že se přejímky z arabštiny do španělského jazyka odrazily také 

v hudbě. 

 

Práce s diachronními i synchronními korpusy je dle mého názoru pro studii jazyka 

z jeho vývojového hlediska zásadní, neboť tyto systémy nabízí vzhledem k své obsáhlé 

databázi poměrně jednoduché vyhledávání konkrétních jevů, a na základě výsledků je tak 

možno postavit či vyvrátit hypotézy související s evolucí jazyka. Je nasnadě poznamenat, 

že diachronní korpusy vzhledem k omezenému rozsahu rozhodně nemusejí dokonale 

odrážet jazykovou realitu v oblasti přejímek, ovšem v rozsahu mého zkoumání jsem 

nenarazila na žádné zásadní rozpory. V případě své bakalářské práce jsem ověřila, že 

výsledky, které nabízejí korpusové databáze, odpovídající etymologickým slovníkům. 

Odchylka většinou nebyla zásadní a v případě propojených platforem CNDH a NDH bylo 

ověřování o to průkaznější. Lze tedy na základě tohoto výzkumu potvrdit některé jevy, 

které zároveň souvisí s vývojem hudby i jazyka. 

Přínos této práce spatřuji především ve vymezeném lexiku, kterého se 

v takovémto pojetí žádné české odborné publikace nedotkly. Je nutné poznamenat, že 

vzhledem k rozsahu lexika, které se během tvorby této práce ještě rozšiřovalo 

o pravopisné či synonymické varianty daných hesel, se tímto otevírá spousta témat, 

kterým by bylo vhodné věnovat další výzkum a zpracovat je podrobněji, ale pro účel 

bakalářské práce bylo nutné se omezit na absolutní základ jazykovědné analýzy. 

Etymologie je úzce navázána na kulturní podloží, které zároveň vytváří i jazyk sám.  

Závěrem lze říci, že se v tomto případě tyto dva obory – lingvistiku a muzikologii – 

podařilo propojit na poměrně přehledné křižovatce. 
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Resumé 

Tato práce se zabývá etymologií a prvními výskyty názvů hudebních nástrojů ve 

španělštině. Prezentuje základní přehled daného lexika z diachronního a synchronního 

hlediska. Hesla byla vybrána a představována na základě Sachs-Hornbostelovy klasifikace 

hudebních nástrojů a jejich zařazení do symfonického orchestru. Cílem práce je zjistit 

etymologický původ slov, zaměřit se na přejímky z jiných jazyků a na základě srovnání 

údajů z etymologických slovníků (NDHE, J. Corominas: Breve diccionario de la lengua 

castellana) a diachronních korpusů (CDH, CORDE) určit, kdy se slovo do španělštiny 

dostalo a ověřit první doložený výskyt. 

První kapitola představuje historický vývoj hudby na španělském území od 

pravěku po současnost, zejména je sledována linie hudebních nástrojů. Pozornost je 

věnována také cizím vlivům působící na španělskou kulturu. V podkapitolách jsou 

představovány jednotlivé kulturní epochy a hudební nástroje, které se v té době 

objevovaly nebo zdokonalovaly. Tato kapitola se věnuje tématu z muzikologického 

hlediska a nastiňuje stručný pohled na evoluci hudby na Pyrenejském poloostrově. 

Vokální hudbě je věnováno jen minimum, zaměřuje se především na hudbu 

instrumentální a částečně také na hudební literaturu, ponejvíce didaktickou, která 

zaujímá klíčovou úlohu při zkoumání dobových nástrojů a techniky hry. 

Druhá kapitola se již věnuje lingvistické stránce celé práce. Jsou zde zmíněny 

chronologicky hlavní cizí vlivy na vývoj španělštiny. Předloženy jsou hlavní hláskové 

změny, které se projevily na původní slovní zásobě vlivem kastilského dialektu, vulgární 

latiny a poté rekonstruované latiny středověké. Příklady hláskových změn jsou 

demonstrovány na vybraných heslech z hudební oblasti. 

V další kapitole je představena práce s korpusy a etymologickými slovníky. 

Metodologie je založena na srovnávání údajů zejména ze slovníku J. Corominase Breve 

diccionario de la lengua castellana a Nuevo diccionario histórico Španělské královské 

akademie, který je dostupný online. Ze slovníků jsou čerpány informace o etymologii a, je-

li uvedeno, také datum prvního výskytu. To je poté konzultováno s diachronními korpusy 

Corpus del Nuevo diccionario histórico a Corpus Diacrónico del Español. 

V kapitolách 4 až 8 jsou zpracovány podle Sachs-Hornbostelova dělení hudebních 

nástrojů jednotlivé skupiny nástrojů podle tvorby tónu. Jsou zde uvedeny české i 

španělské názvy jednotlivých nástrojů. Po krátkém popisu samotného nástroje je uvedena 
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etymologie slova a následují tabulky se zpracovanými údaji z korpusů a slovníků o prvním 

doloženém výskytu a jazyku, ze kterého bylo slovo přejato. V případě, že se s daným 

výrazem objevují ve španělštině užívané frazémy, jsou uvedeny také. V případě, že pro 

daný nástroj existují běžně užívaná synonyma, jsou zde uvedeny stručně preference 

užívání v současné španělštině na základě výskytu v korpusech CORPES XXI a CREA. 

Práce s korpusy a etymologickými slovníky potvrdily sledované prvky u 

jednotlivých názvů. Z obecných závěrů zde můžeme zmínit, že téměř čtvrtina slovní 

zásoby spojené s hudebními nástroji pochází z latiny a taktéž necelá čtvrtina sledovaného 

lexika byla do španělštiny inkorporována v 18. století. Vývoj jazyka a kulturních vlivů 

koresponduje s údaji uvedenými ve slovnících a daty doloženými v korpusech. Rozpory 

v sledované oblasti jsou pouze minimální a nebylo třeba se nad nimi na této úrovni 

výzkumu pozastavovat, nicméně na základě této analýzy vzešly v některých směrech nové 

poznatky, kterým by bylo vhodné v budoucnu věnovat podrobnější výzkum. 
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Resumen en español 

El presente trabajo trata sobre la etimología y las primeras apariciones de los 

nombres de los distintos instrumentos musicales en la lengua española. Se presenta una 

perspectiva básica básico del léxico desde el punto de vista diacrónico y sincrónico. Los 

distintos términos han sido elegidos basándose en la clasificación de los instrumentos 

musicales de Sachs-Hornbostel y según su presencia en las orquestas sinfónicas. 

El objetivo del trabajo es descubrir la etimología de las palabras y centrarse en los 

préstamos lingüísticos. Para ello, se comparan datos de los diccionarios etimológicos 

(NDHE, J. Corominas: Breve diccionario de la lengua castellana) y de los corpus diacrónicos 

(CDH, CORDE) a fin de encontrar para cada palabra la fecha de entrar en el español y su 

primera aparición documentada. 

El primer capítulo presenta la evolución de la música en el territorio español, desde 

la prehistoria hasta el presente, sobre todo se ecentra en la línea de los instrumentos 

musicales. Se presta atención a las influencias extranjeras en la cultura española. En los 

subcapítulos se describen los distintos períodos culturales los instrumentos musicales 

que aparecían o se desarrollaban en cada etapa. El capítulo trata el tema desde el punto 

de vista musicológico y constituye una introducción a la evolución de la música en la 

Península Ibérica. No se dedica mucho espacio a la música vocal, ya que el propósito 

principal se dirige a la música instrumental y, parcialmente, a la literatura musical 

didáctica, que, muchas veces, resulta clave en la investigación de los instrumentos de 

época y en la técnica de ejecución. 

El segundo capítulo se dedica a la parte lingüística del trabajo. Se mencionan las 

influencias extranjeras en la evolución de la lengua española. Se presentan los cambios 

fonéticos más importantes que influyeron en el vocabulario original, sobre todo el 

dialecto castellano, el latín vulgar y el latín medieval. Los cambios fonéticos presentados 

se demuestran en las palabras del campo musical. 

En el siguiente capítulo se presenta el modo de trabajo con los corpus y los 

diccionarios etimológicos. La metodología se basa en comparar los datos del diccionario 

de J. Corominas Breve diccionario de la lengua castellana y Nuevo diccionario histórico de 

la Real Academia Española (disponible en línea). De los diccionarios se extrae la 

información sobre la etimología y, en caso de estar disponible, la fecha de la primera 
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aparición. Después, se contrasta con los corpus diacrónicos: Corpus del Nuevo diccionario 

histórico y Corpus Diacrónico del Español. 

En los capítulos IV a VIII se muestran los instrumentos musicales según la 

clasificación de Sachs-Hornbostel, basada en el modo de producción del sonido. Se 

presentan los nombres de los distintos instrumentos, tanto en checo, como en español. 

Para cada uno se hace una descripción breve y se indica la etimología de la palabra; a 

continuación, se presentan las tablas con los datos de los corpus y diccionarios referentes 

a la primera aparición y el idioma de origen. En el caso de uso de que la palabra aparezca 

también en frases hechas, se mencionan igualmente en este apartado. Si existen 

sinónimos para el instrumento en cuestión, se presentan asimismo los datos sobre la 

preferencia de uso, basados en el análisis de los corpus sincrónicos CORPES XXI y CREA. 

El trabajo con los corpus y los diccionarios etimológicos confirmó los elementos 

que eran objeto de estudio para cada nombre. Una de las conclusiones generales del 

presente trabajo es que casi una cuarta parte del vocabulario asociado a los instrumentos 

musicales proviene del latín, y, asimismo, casi una cuarta parte del vocabulario estudiado 

se incorporó al español en el siglo XVIII. La evolución de la lengua y de las influencias 

culturales se corresponde con la información extraída de los diccionarios y los corpus. Las 

posibles discrepancias en el campo analizado fueron mínimas y, para los fines del 

presente análisis, no se consideró necesario realizar un estudio pormenorizado. Sin 

embargo, cabe mencionar que durante el análisis aparecieron algunos datos los cuales 

podrían ser objeto de estudio en el futuro, en el marco de una investigación lingüística, 

más detallada. 
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