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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá rolí falzetu při strukturaci mužského pěveckého hlasu. 

Konkrétně je sondou do české i světové pěvecké literatury 20. století a do toho, jak její autoři 

nahlíží na roli hlavového rejstříku při pěveckém tréninku. Kritériem pro výběr níže uvedené 

pěvecko-pedagogické literatury bylo, zda tyto knihy spatřují falzet jako zásadní prvek při 

školení mužských hlasů. Z českých pedagogů zde autor uvádí myšlenky Antonína Maříka, 

Jiřího Bara, Rudolfa Vaška a Přemysla Kočího. Z cizojazyčných autorů je zde zastoupen 

Anthony Frisell. Autor v práci uvádí myšlenky a pedagogické koncepty, které v knihách chápe 

jako zásadní. Práce na základě citací objasňuje názory, které jsou společné všem anebo většině 

výše zmíněných autorů, a naopak poukazuje na to, když se v nějaké publikaci objeví názor 

výrazně odlišný či radikální. Pedagogické postupy uvedených autorů pak autor srovnává 

s metodou výcviku hlasu přes hrudní rejstřík, kde kromě zmíněné literatury vychází z vlastních 

zkušeností ze studia klasického zpěvu na Pražské konzervatoři. Práce si zároveň klade za cíl 

shrnout a porovnat chápání pojmů jako je rejstřík, hlavový tón, fistule, falzet, voix mixte či 

falsetto di petto. Autor na konci práce uvádí názory uvedených autorů na roli, kterou hraje ve 

školení pěveckého hlasu mluva a mateřský jazyk, a uvádí tyto myšlenky do vztahu ke staré 

pěvecké radě “zpívej, jako když mluvíš”. 

Klíčová slova: falzet, pěvecká technika, pěvecká pedagogika, hlavový tón, mužský zpěvní hlas 

Abstract 

This master thesis will examine the role of falsetto in structuring the male singing voice. The 

author will examine both Czech and international literature of the 20th century concerned with 

pedagogy of singing with regard to the use of head register. Works that are cited in this thesis 

were chosen based upon their authors’ common view that it is the contribution of head voice 

that should play major role in structuring the singing voice. Czech authors in this thesis include 

Antonín Mařík, Jiří Bar, Rudolf Vašek and Přemysl Kočí. Foreign authors are represented by 

Anthony Frisell. This thesis strives to summarize main pedagogical concepts of the above 

mentioned authors. Based upon citations, it lists and explains their most common views. Apart 

from explaining thoughts and opinions that are shared by a majority of listed authors, this thesis 

also mentions views and opinions that are in some way radical or significantly different from 

the rest of the group.  These pedagocial concepts of head voice training are later compared with 

the current method of chest voice training. Here, the author draws not only on the literature but 
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also on his experience from his studies of classical singing at the Prague Conservatory. This 

work will also strive to summarize and compare terms such as register, head voice, “fistule”, 

voix mixte and falsetto di petto, based upon how these terms are understood by the above 

mentioned authors. In the last chapter, the author examines  selected authors’ views on the 

influences that the speaking voice and the native tongue have on structuring of the singing 

voice. These opinions are later confronted by the author with an old proverb “sing as you 

speak”. 

Key words: falsetto, singing technique, vocal pedagogy, head voice, male singing voice 
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 Úvod 

Do psaní této práce zasáhla vládní opatření, která reagovala na aktuální epidemiologickou 

situaci, a mírně tím pozměnila jak formu, tak obsah, které jsem měl pro toto téma připravené. 

Původně jsem měl v plánu se v druhé části práce věnovat rozhovorům s pedagogy pěveckého 

oddělení na několika vybraných hudebně vzdělávacích institucích. Chtěl jsem zjistit, zda tito 

pedagogové znají falzetová cvičení a zda je při své výuce využívají. Zajímalo mě, zda 

pedagogické koncepty, které se opakovaně vyskytují v níže uvedené literatuře, vyučující znají, 

a jestliže ano, jak s nimi ve výuce pracují. Vzhledem k celostátním omezením jsem však od 

tohoto cíle upustil a soustředil se pouze na analýzu vybrané literatury zpěvní pedagogiky. Pro 

výběr literatury bylo pro mne určující, zda daná publikace nahlížela při strukturaci mužského 

pěveckého hlasu na hlavový tón (neboli falzet) jako na své hlavní východisko. Z níže 

uvedených publikací jsem se pokusil vybrat a vyložit ty myšlenky, které se mezi autory 

vyskytovaly nejčastěji, případně které se naopak jevily u některého z autorů jako radikální 

a ojedinělé. 

Myslím, že zúžení záběru této práce nakonec mělo i své výhody. Vzhledem k poměrně složité 

a často nejednotné terminologii, která hlas a jeho školení obepíná a která zasahuje do několika 

staletí a do pěti světových jazyků (od italské školy P. F. Tosiho a G. B. Manciniho přes 

francouzské pojmy M. Garcii ml. k německé škole primárního tónu Paula Brunse, k české škole 

Rudolfa Vaška a Přemysla Kočího až k myšlenkám Anthonyho Frisella), a vzhledem 

k několika myšlenkám, které si zasloužily detailnější pojednání, se nakonec omezení práce 

pouze na teoretickou stránku ukázalo jako celkem vhodné. 

Osobní rovina práce 
Přestože se může zdát, že se jedná o suchopárně uchopené téma, v rámci něhož se zabývám 

pouze teoretickou komparací jednotlivých knih o zpěvu a jejich myšlenek, pojí mě k tomuto 

tématu silný osobní vztah. Jelikož jsem sám studentem klasického zpěvu a jsem nyní v šestém 

ročníku studia na Pražské konzervatoři, pěvecká pedagogika je něco, s čím se po dlouhá léta 

denně setkávám. Zároveň, jako každý student zpěvu, jsem se při školení svého vlastního hlasu 

setkával s problémy. Cítil jsem, že na některé důležité otázky mi moji pedagogové (navzdory 

jejich nepochybně dobré vůli) nebyli s to dát uspokojivé odpovědi. Byla to tedy z velké části 

osobní frustrace a touha porozumět svému vlastnímu hlasu, která mne přivedla k literatuře 

o falzetovém výcviku. 
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Přestože si myslím, že knihy, kterými se v této práci zabývám, pojednávají o metodě hlasového 

školení, jež by si zasloužila větší pozornost a širší využití z řad pedagogů, snažím se v této 

práci zdržet popisování svých osobních zkušeností (jakkoliv mne k tomu daná problematika 

vybízí) a představovat níže uvedené autory a jejich myšlenky co možná nejobjektivněji. I tak 

jsem si vědom toho, že samotný výběr jednotlivých myšlenek a citace určitých pasáží - samotné 

mé čtení daných autorů - je nevyhnutelně určitou interpretací, která je do velké míry určena 

mou zkušeností z vlastního studia zpěvu. 
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1. Falzetový výcvik 

1.1 Teorie dvou rejstříků 
Poznání, že lidský hlas má k dispozici tóny, které se od sebe v různých polohách výrazně liší 

barvou a charakterem, není v pěvecké pedagogice ničím novým.1 Je to skutečnost, která je 

podle Jiřího Bara už po staletí jedním z hlavních témat pěvecké pedagogiky. Jak píše Bar: 

“Registrální otázka byla od začátku hlavním problémem zpěvní pedagogiky, ať už přímo pod 

tímto názvem, nebo nepřímo jako snaha o zvukové vyrovnání hlasu, překlenutí hlasových 

zlomů, požadavku plynulého zesílení a zeslabení, vyrovnaného spojování poloh apod.”2 

Porozumění hlasovým rejstříkům a zvládnutí jejich spolupráce (Bar mluví ve své knize 

o “registrální hře”) je podle Bara klíčem k samotnému fungování hlasu: “Registrální hra 

hlasivek (tak totiž nazýváme složitou, v mnohém osvětlenou, a přece ještě tajuplnou činnost 

hlasivek při zpívání) je nesporně ohniskem, do něhož a z něhož vedou nitky, na něž se zpěvní 

pedagogika přímo nebo nepřímo po několik staletí soustředila. V ní spatřovala kořen všech 

potíží i klíč k tajemství lidského hlasu.”3 

Všichni autoři, které v této práci zmiňuji, se přiklání k názoru, který zastávali už slavní italští 

kastráti a pedagogové 18. století P. F. Tosi a G. B. Mancini, a který později potvrdilo vědecké 

poznání 19. a 20. století, totiž že hlas má dva hlavní rejstříky.4 Jiří Bar ve své knize Pravý tón 

a pravé pěvecké umění uvádí, že tato stará italská škola chápala zvukový přechod mezi rejstříky 

ne jako fyziologický jev na úrovní hrtanu, ale jako poruchu rezonance.5 Zkoumání anatomie 

a fyziologie hrtanu v 19. a 20. století přineslo zjištění, že odlišný zvukový charakter 

jednotlivých rejstříků nesouvisí s rezonancí, která je až druhotná, ale se samotným 

mechanismem fonace na úrovni hlasivek.6 Hlasivky, které se k sobě musí přitisknout, aby 

mohly začít vibrovat, mohou tento úkon provést pomocí dvou odlišných svalových skupin.7 

Buď je jejich sevření určeno dominantním zapojením samotného hlasivkového svalu 

(musculus vocalis) - pak se jedná o tzv. hrudní rejstřík - anebo tento úkon provedou za hlavní 

činnosti zevního napínače hlasivek (musculus cricothyroideus) - jedná se pak o tzv. hlavový 

rejstřík.8 Bar zmiňuje, že stará italská škola si konkrétní fyziognomie nebyla vědoma 

 
1 Vašek, Rudolf. Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika. Praha: Panton, 1977, 39-42. 
2 Bar, Jiří. Pravý tón a pravé pěvecké umění. Praha: Supraphon, 1976, 15. 
3 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 15. 
4 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 42. 
5 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 20. 
6 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 20. 
7 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 42. 
8 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 42. 
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a jednotlivé rejstříky pojmenovala podle toho, v jakém místě v daném rejstříku zpěvák cítil, že 

tón rezonuje. Pokud byl hlasivkový uzávěr tvořen převážně kontrakcí samotného hlasivkového 

svalu, zpěvák cítil, že mu tón “vibruje v hrudi” (odtud název “voce di petto”, neboli “hrudní 

hlas”). Pokud se naopak fonace uskutečňovala za dominantní činnosti zevního napínače 

hlasivek, zpěvák “cítil vibrace v hlavě” (“voce di testa”, neboli “hlavový hlas”).9 

Rudolf Vašek ve své knize Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika uvádí, že někteří 

pedagogové zpěvu prosazovali, že hlas má více než dva rejstříky. Uvádí na tomto místě 

Františka Pivodu, který rozeznával pět hlasových rejstříků,10 L. D. Aspelunda, který hlas dělil 

do tří rejstříků;11 Scheidmantel pak v lidském hlase spatřoval rejstříků sedm,12 Giulio Silva 

čtyři13 a Tona Hermann a Giuseppe Gradenigo pak jakékoliv dělení ve svých spisech úplně 

pomíjejí.14 Vašek na tomto místě zastává stejný názor, jaký můžeme vyčíst z knihy Jiřího Bara, 

když souhlasí s dnešním vědeckým poznáním, že hlas se dělí do dvou základních rejstříků, 

které jsou zapříčiněny zapojením dvou různých svalových skupin.15 Pocitové (a rezonanční) 

chápání hlasu do více rejstříků je pak podle Vaška zapříčiněno pouze tím, že se dva základní 

rejstříky zřídkakdy objevují ve zcela čisté, izolované podobě.16 

Teorii dvou rejstříků a fakt, že tyto dvě svalové skupiny jsou k sobě permanentně 

antagonistické, zastává ve svých knihách i Anthony Frisell: “The two vocal registers are 

permanently antagonistic toward each other. This antagonism is the main obstacle that blocks 

approximately 98% of all students from attaining a professional singing voice. The antagonism 

between the registers denies all singers a “smooth” and seamless complete range of vocal 

tones.”17 

 
9 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 20. 
10 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 43. 
11 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 45. 
12 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 46-47. 
13 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 44. 
14 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 52. 
15 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 44. 
16 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 44. 
17 Frisell, Anthony. The Art of Singing on the Breath Flow. New York City: Elysian Fields Books, 2005, 7 – 

kurzíva zanechána v původní podobě. 
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1.2 Při zpěvu má převažovat hlavový tón 
Základní myšlenka, která se vyskytuje ve všech publikacích, které jsem si pro tuto práci vybral, 

vychází z přesvědčení, že to má být hlavový tón (tedy fonace určená dominantní činností 

zevního napínače hlasivek), který má převažovat při zpěvu.1819202122 

Výhody, které má hlas, jehož funkce je v celém rozsahu určována falzetem, jsou podle mnou 

uvedených autorů následující: volné plynutí dechu,23 měkkost a kulatost tónu,24 temnost 

a zároveň jas (Frisell pro tuto charakteristiku používá označení “chiaroscuro”, termín, který se 

běžně překládá do češtiny jako ”šerosvit”),25 eliminace “hlasového zlomu”,26 rozřešení 

rejstříkové otázky,27 libovolná dynamika a čistota vokálů,28 správná intonace,29 hlasová 

výdrž,30 vysoké alikvoty31, které Frisell nazývá “squillo” (italské označení pro ”zvonek, 

zvoneček”)32 a které umožní hlasu nést se přes orchestr. 

1.3 Proč není falzetový výcvik rozšířený  
Vzhledem k výše uvedenému by se mohlo zdát podivné, proč není hlasový výcvik, při kterém 

by se uplatňovala dominantní funkce hlavového tónu, rozšířen mezi širokou veřejnost mužské 

pěvecko-pedagogické obce. Zde vycházím z vlastní zkušenosti jako studenta zpěvu, který ještě 

před studiem na konzervatoři navštívil vícero pěveckých pedagogů na pražských ZUŠ a dále 

pokračoval pět let ve studiu na oddělení klasického zpěvu na Pražské konzervatoři. Z vlastní 

zkušenosti mohu říct, že jsem se ani v jednom případě nesetkal (ani jsem o tom neslyšel od 

svých spolužáků, kterých jsem se na to ptal) o konzistentně uplatňovaných falzetových 

cvičeních při školení mužských hlasů. Tím nechci říct, že takoví pedagogové nikde nejsou, 

pouze vycházím z předpokladu, že se nejedná o rozšířenou formu výcviku. 

 
18 Mařík, Antonín. Pěvecké metody a falzetový výcvik. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a 

umění, 1960, 53. 
 
19 Kočí, Přemysl. Základy pěvecké techniky. Praha: Supraphon, 1970, 28. 
20 Frisell, Anthony. The Tenor Voice. Boston: Branden Publishing Company, 1996, 10. 
21 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 102. 
22 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 77-78. 
23 Frisell, Anthony. The Art of Singing on the Breath Flow. New York City: Elysian Fields Books, 2005, 17-18. 
24 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 102. 
25 Frisell, Anthony. ”Is there an ’American school’ of voice training? If so – has it failed American singers?” in 

The Art of Singing on the Breath Flow. New York City: Elysian Fields Books, 2005, 5-6. 
26 Mařík, Pěvecké metody a falzetový výcvik, 36-37. 
27 Mařík, Pěvecké metody a falzetový výcvik, 18. 
28 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 16. 
29 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 13. 
30 Kočí, Základy pěvecké techniky, 25-26. 
31 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 124-125. 
32 Frisell ”Is there an ’American school’ of voice training? If so – has it failed American singers?” in The Art of 

Singing on the Breath Flow, 5-6. 



   
 

 11  
 

Důvodů, proč je výchova hlavového tónu jako dominantní funkce při pěveckém školení 

mužských hlasů opomíjená, zmiňují výše uvedení autoři více, přestože jsou v tomto ohledu 

různě konkrétní. Pro účely mé práce se je pokusím shrnout do čtyř hlavních bodů, které se 

v níže uvedené literatuře vyskytují nejčastěji. 

1.3.1 Hlavový mechanismus je oslaben mutací 
Mutaci, tedy fyziologickou proměnu, během níž mužům v průběhu dospívání zbytní hrtan 

a zvětší se samotný hlasivkový sval (James Stark v knize Bel Canto: A history of vocal 

pedagogy33 uvádí, že blanitá část hlasivek se u chlapců během mutace prodlouží zhruba 

o šedesát procent34), zmiňují ve svých knihách jak Antonín Mařík, tak Anthony Frisell. Oba 

autoři ji vnímají jako komplikaci při snažení zpěváků strukturovat hlas tak, aby byl dominantní 

funkcí hlavový, tedy falzetový rejstřík. Mařík vliv mutace na zpěv popisuje takto: 

Chlapecké pěvecké hlasy bývají po mutaci rozbity častěji proto, že s nimi chlapci zacházejí neopatrně: 

přepínají měnící se hlasivky a provádějí se svým novým “mužským” hlasem různé silácké kousky. Hlas 

chlapců v období puberty se dá těžko ovládat, neboť často přeskakuje mezi dvěma naturelními rejstříky. 

Signály z mozkových center neodpovídají změnám způsobeným v hlasovém orgánu. Rozsah nově se 

tvořícího mužského hlasu se posouvá do nižší polohy. Aby se mutující chlapec zbavil nepříjemného 

přeskakování hlasu, využívá více hlubší části hrudního rejstříku. Po čase přivyká novému tvoření zvuku 

(při hovoru) a přenáší ho samozřejmě i do zpěvu.35  

Mařík zde vyjadřuje zajímavou myšlenku, že se nejedná jen o samotné zbytnění hlasivkového 

svalu (musculus vocalis), které během mutace jednostranně posiluje hrudní rejstřík, ale že 

proces mutace zároveň chlapce postaví do nepříjemné situace, kdy s nově vznikajícím hlasem 

neumí nakládat způsobem, aby nepřeskakoval. Podle Maříka si tak mutující chlapec zvolí 

mluvit ve spodní části hlasu, kde nebude hrozit hlasové selhání. 

Frisell zase zmiňuje, že mužský zmutovaný hlas se školí obtížněji, než tomu bývalo u hlasu 

kastrátů. Jako důvod uvádí, že kastráti neprošli mutací, která by způsobila zbytnění hlasivek, 

a zůstal tak u nich dominantní hlavový mechanismus. 

Because of castration, these male-sopranos' or castrati 's vocal mechanisms became permanently altered, 

denying the full "natural" muscular growth of the chest voice's muscles. Consequently, their upper head 

voice muscles remained dominant. When the castrati performed the messa di voce exercise, they did so 

with upper register muscles which were different from those of uncastrated men. Therefore, they had an 

 
33 Stark, James. Bel Canto: a history of vocal pedagogy. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 

1999. 
34 Stark, Bel Canto: a history of vocal pedagogy, 8. 
35 Mařík, Pěvecké metody a falzetový výcvik, 67-68. 
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advantage over non-castrated men, and present-day singers. Because the inherent bulk and power of their 

chest register muscles were nullified through castration, these castrati could facilely "pull up" whatever 

vibrato action of the lower register's muscular controls remained (after castration),  and achieve 

a complete collaboration of both the head and chest voice's muscular control and tonal colors, through 

the messa di voce exercise, transforming the two formerly antagonistic registers into a harmonious 

"team”.36  

Touto logikou Frisell argumentuje i ve své další knize, ve které píše, že správně vyškolit 

pěvecký hlas je těžší pro muže než pro ženy: “Admittedly, it is much more difficult for a male 

student to achieve a superior singing voice than for a female student. This is because the male 

singer’s total range of tones possess more chest voice tones than head voice tones, through 

which most vocal problems find their solutions.”37  

Úloze hlasového cvičení “messa di voce”, které je podle Frisella nejužitečnějším cvičením pro 

synergické spojení obou rejstříků a o kterém Frisell psal, že se lehčeji provádělo kastrátům, 

jelikož neměli vyvinuté svaly hrudního rejstříku, se budu věnovat v následujících kapitolách. 

1.3.2 Časová a psychická náročnost falzetového výcviku 

Názor, že hlasový výcvik, který aspiruje k rozvinutí hlavového tónu do té míry, aby převládal 

v celém hlasovém rozsahu, je psychicky i časově náročný, je nejdůrazněji zformulován v díle 

Anthonyho Frisella. Frisell píše, že jelikož je u mužského zpěváka falzet často zanedbán a jeho 

svaly nejsou vyvinuty, trvá proces jeho rehabilitace poměrně dlouhou dobu a je provázen 

pocity frustrace a zmatku. 

Carrying out these instructions may cause the singer a great deal of confusion and insecurity. Many 

frustrated singers permanently eliminate the use of these detached falsetto exercises. This is because they 

temporarily deny the singer the resonant elements of the lower register, which are more readily 

identifiable and stable, even if incorrect, than are the vague nature of the transitory, progressively 

developing, detached falsetto tones. When the singer is denied the solidity and vibrancy of the lower 

register, he often feels confused and discouraged. However, the "vagueness" is only temporary, in order 

to allow the lower register to undergo the necessary transition from its initial dominance to a state of 

subordination and cooperation with the muscles of the upper register.38 

Zmiňuje, že mnoho žáků rovnou zavrhne užívání izolovaných falzetových cvičení, neboť 

taková fonace studentům odepře “sílu” a “stabilitu” spodního rejstříku, na kterou jsou zvyklí. 

 
36 Frisell, The Tenor Voice, 48-49. 
37 Frisell ”Is there an ’American school’ of voice training? If so – has it failed American singers?” in The Art of 

Singing on the Breath Flow, 8 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
38 Frisell, The Tenor Voice, 38. 
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Zároveň zde Frisell píše, že hlasová “nejasnost” (“vagueness”) je pouze dočasná a vyskytuje 

se pouze do doby, než se spodní rejstřík podřídí dominantní funkci falzetu a naučí se s ním 

spolupracovat. 

O tom, jak dlouho výcvik falzetu trvá, se zmiňuje Frisell v knize The Baritone Voice.39 Píše 

v ní, že zpěvák by se měl věnovat základnímu výcviku tři až čtyři roky, což by mu mělo 

poskytnout “reasonably well structered voice”.40 Teprve po třech letech může zpěvák začít 

(omezeně) vystupovat.41 Podle Frisella pak trvá další dva až tři roky, než se student stane 

profesionálem.42 

Přemysl Kočí ve své knize Základy pěvecké techniky konkrétní počet let tréninku falzetu 

nezmiňuje, ale souhlasí s tím, že zpočátku se musí cvičit převážně v hlavovém rejstříku. 

Zároveň dodává, že taková doba není omezena. Jako minimum pro začátečníka a mírně 

pokročilého studenta Kočí uvádí tři hodiny denně. Píše, že čím více cvičíme, tím dříve budeme 

moci přejít k plnému tónu: 

Řekli jsme, že hlavní součástí hlasového výcviku je posilování hlavové funkce. Čím více budeme cvičit 

“hlavově”, tím snáze se dostaneme k plnému tónu. Doba cvičení není omezena. Cvičíme tak dlouho, jak 

dlouho se budeme moci soustředit na kontrolu cviků. Později budeme moci dělat hlavové cviky naprosto 

mechanicky bez bedlivé kontroly. Po zautomatizování cviků může při nich žák třeba číst román. 

Domnívám se, že minimum pro začátečníka i pokročilejšího žáka je cvičení tři hodiny denně. Z toho více 

než 2/3 (zpočátku více než ¾) času je radno věnovat procvičování funkce hlavové a superfalzetové [...]. 

Zprvu pouze zlomek času věnovat cvikům v plné rezonanci.43 

Funkci superfalzetu, kterou zmiňuje ve své knize i Kočího učitel, Rudolf Vašek, a kterou přejal 

od německého autora Paula Brunse, se věnuji v samostatné kapitole 4.4. 

1.3.3 Současná forma studia 
Jestliže jsem v předchozích kapitolách ukázal, že dle výše citovaných autorů je mužský hlas 

po mutaci v nevýhodě (oproti hlasům ženským a dřívějším hlasům kastrátů), poněvadž má 

disproporčně zesílen hrudní rejstřík oproti rejstříku hlavovému, a jestliže budeme souhlasit 

s názorem Frisella, že počáteční trénink falzetu trvá tři až čtyři roky, než může začít zpěvák 

(omezeně) vystupovat, nebude se tento bod vysvětlení - proč není falzetový výcvik více 

rozšířen - jevit jako velké překvapení. 

 
39 Frisell, Anthony. The Baritone Voice. Boston: Branden Publishing Company, 2007. 
40 Frisell, The Baritone Voice, 103. 
41 Frisell, The Baritone Voice, 103. 
42 Frisell, The Baritone Voice, 103. 
43 Kočí, Základy pěvecké techniky, 25-26 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
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Z vlastní zkušenosti studenta klasického zpěvu na Pražské konzervatoři mohu říci, že věnovat 

první tři roky studia základnímu budování hlasu před tím, než student začne vystupovat, není 

něco, s čím by se v současném systému pěveckého vzdělávání počítalo. Na Pražské 

konzervatoři (podle mého názoru to tak ale bude probíhat i na jiných hudebně vzdělávacích 

institucích) je žák povinen vystupovat každé pololetí na závěrečných zkouškách a svůj hlas 

prezentovat (jakkoli je z počátku studia repertoár “jednoduchý” a skládá se z lidových písní 

a “arií antiche”). 

Kočí se ke konfliktu, který vzniká mezi tím, když student cvičí tři čtvrtiny času falzet, a přitom 

má zazpívat na zkouškách lidovou píseň v hrudním rejstříku, věnuje pouze okrajově, když 

zmiňuje, že je ze začátku záhodno necvičit repertoár, neboť ten se má provádět až na 

“zvládnutém instrumentu, to znamená na dokonale technicky připraveném hlasu”.44 Frisell si 

tlaku na rychle hotový hlas je palčivě vědom a současné pedagogy nešetří: 

Most teachers instead quickly attempt to draw from their students "polished", "beautiful", and highly-

controlled vocal sounds which can only be produced by advanced professionals. For an untrained voice 

to progress from the crude vocal sounds of an amateur to the beautiful and highly-controlled vocal sounds 

of a professional is a matter of correct muscular development of the vocal instrument. It is not a matter 

of the singer comprehending the "aesthetics, beauty, and subtleties of refined singing.45 

Kočí s tímto požadavkem souhlasí, když ve své knize dodává, že je nutné od sebe oddělit 

hlasová cvičení a samotný zpěv. Přirovnává zpěváky k atletům, kteří také při posilování 

nevykonávají činnost, která by na první pohled souvisela s disciplínou, v níž se specializují: 

Na hřišti jsme dále svědky toho, že například rozcvičení skokana nespočívá pouze v tom, že jenom skáče. 

Dělá celou řadu jiných průpravných cvičení, kupříkladu posilovací cviky, běhy, starty atd. Je obvyklé 

u sportovců, že jejich cvičení a rozcvička se skládá z pohybů, které zdánlivě nesouvisí s jejich profesí. 

Právě tak je tomu u zpěvu. Cviky, které se objevují v naší metodě, se mohou někomu zdát zbytečné, bez 

smyslu a bez souvislosti s tím, co si pod pojmem zpívání představuje. Tato domněnka je nesprávná.46 

1.3.4 Změna estetického cítění 
Faktor, který stojí v pozadí požadavků na mužský pěvecký hlas a který ve svých knihách 

zmiňuje Vašek i Bar, je měnící se hudební vkus. Bar hned z počátku své knihy píše, že zatímco 

skladatelé raných oper byli povětšinou sami zpěváci a ctili přirozené potřeby hlasu (jako je 

 
44 Kočí, Základy pěvecké techniky, 14. 
45 Frisell, The Tenor Voice, 8-9. 
46 Kočí, Základy pěvecké techniky, 22. 
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klenutá melodie, střídání poloh atd.), novější skladatelé se při komponovaní svých oper na hlas 

neohlíží.47 

V souvislosti s odklonem od přirozeného fungování hlasu Bar zmiňuje úspěch Gilberta Luise 

Dupreze u pařížského publika.48 Duprez (1806-1896) byl francouzský tenorista, který se 

proslavil tím, že jako první zazpíval v roce 1836 tenorové “vysoké c” “krytým hrudním 

hlasem”.49 O změně estetického cítění, které dává přednost “hrdinnému” zvuku ve střední 

poloze a vyšší tóny “kryje”, píše Bar toto: 

[...] je zjevno, že se nutnost krytí ukáže teprve tehdy, postavíme-li z ryze estetických důvodů “otevřený 

prsní rejstřík” s jadrným, otevřeně hrdinným apod. zněním za bezpodmínečný základ hlasu, za jedině 

upotřebitelný charakter tónů v hlubší a střední poloze. [...] Zvuková představa, sledující tento otevřený 

hrdinný charakter zvuku se pak prosadí tak, že pomocí nepěvecky artikulované přehnaně otevřené 

vokální formy nutí hrtan k narušení fyziologické “registrální směsi” ve prospěch aktivních napětí.50 

Barově nekompromisnímu názoru na krytí jako na největší chybu novodobé zpěvní 

pedagogiky51 se věnuji v pozdější kapitole, která pojednává o metodě pěveckého výcviku 

založené na funkci hrudního rejstříku. 

1.3.5 Přerušení dlouhé tradice 
Jako poslední bod vysvětlení, proč falzetový výcvik není více rozšířen, uvádím názor, který se 

vyskytuje jak u Bara, tak Kočího a Frisella. Podle výše uvedených autorů je pro pěvecký výcvik 

zásadní, aby samotný pedagog zpěvu uměl správně zpívat a věděl, jak jednotlivé aspekty hlasu 

znějí ve všech fázích svého vývoje a jak je má zpěvák pociťovat. 

Bar na tomto místě zmiňuje, že o zpěvu a pěvecké technice bylo napsáno již bezpočet knih, 

neboť pedagogové snadno sklouznou k podrobnému popisování svých pocitů, které se ale často 

zakládají na od začátku špatně postavené hlasové funkci: 

Stejně tak je pravda, že mají pro nás cenu jen ty znalosti a vědomosti, které jsme poznali a pochopil 

vlastním prožitkem! Pouhé rozumové chápání zůstane ve zpěvní pedagogice naprosto bezcenné, i kdyby 

naše znalosti byly sebeobsažnější a sebedůkladnější. Tak si vysvětlím, že byly už napsány mnohé tlusté 

svazky o zpěvu, nabité velikou učeností, a přece pro výchovu sterilní a plné omylů, protože se jednalo 

jen o spekulace a rozumové konstrukce; ty ale nadmíru snadno zabloudí. Takovým autorům můžeme 

snadno dokázat, že jejich popis a výklad nejrůznějších funkcí a fenoménů je postaven jen na jejich 

 
47 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 23. 
48 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 51. 
49 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 51. 
50 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 52. 
51 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 38. 
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“vymyšlené”, nikoliv “prožité” představě, pokud nejsme donuceni uznat, že se sice jedná o “prožitou” 

představu, ale o představu nepravých funkcí a fenoménů. Takoví autoři nikdy sami nezazpívali ani 

nezažili pravý tón, a tudíž jej ani nemohli vpravdě poznat a pochopit!52 

Názor, že zpěv je možné učit jen tehdy, když pedagog poznal jeho správnou zvukovou, 

svalovou i emocionální stránku sám na sobě, pak Bar ilustruje na hlasové funkci falzetu: 

Podobně také zůstane správný popis, - třeba u falzetu – pro čtenáře tak dlouho bezcenný a planý, dokud 

ho sám nezazpívá, dokud se jeho anatomické, fyziologické a ostatní znalosti nepromítnou do počitku 

zvukového charakteru falzetu, stejně jako i do počitku svalového, emocionálního atd. Dokud jen vím, jak 

falzet funguje a nezakusil jsem, jak se slyší a cítí, nevím o falzetu nic! To platí o všem, co jakkoliv souvisí 

se zpěvem.53 

Kočí se problematice toho, jak probíhá předávání pěveckých konceptů od učitele žákovi věnuje 

také. Jestliže Bar v předchozí citaci zmiňuje nemožnost učitele učit falzet, jestliže jím nikdy 

nezpíval, Kočí zde popisuje situaci z druhé strany, když vzpomíná na to, jak si nemohl 

navyknout na nový pocit při správném, lehkém nasazení tónu, který po něm chtěl jeho učitel, 

neboť ho nikdy předtím nezažil. Pěvecká forze byla pro něj tak přirozená, že vůbec nevěděl, 

že na hlas tlačí: 

Říká se, že zvyk je druhá přirozenost, Toto pravdivé přísloví vystihuje jednu z hlavních příčin, proč 

hlasový výcvik je tak složitý a boj s nesprávnými návyky tak obtížný. Zpěvákovi, který pracuje na 

zdokonalení svého instrumentu, je velice často správný stereotyp nebo návod k vylehčení hlasové funkce 

“nepřirozený”. Zdá se mu nepřirozený, poněvadž je navyklý na jinou funkci. Podvědomě se brání 

vytvořit určený tón jinak, než je zvyklý. Velikou roli zde hraje sluchový návyk, adaptace. Mohu potvrdit 

z vlastní zkušenosti, že ani mně se nechtělo tvořit zvuk jinak, než jak jsem si navykl. Měl jsem dojem, 

že můj navyklý tón je lepší, že zní lépe než tón, který mi předváděl profesor a jemuž mě chtěl naučit. 

Zvuk profesorem předváděného tónu jsem sice pokládal za správný - u mne samého však mě nový tón 

přiváděl do rozpaků. Zdálo se mi, že původní kvalita mého tónu je bližší zvuku předzpívanému 

profesorem, než zvuk nový, jím požadovaný. Nový cvik mi byl nepohodlný. Když učitel vytkne žákovi, 

že nadměrně forsíruje, tj. “tlačí na hlas”, odpoví zpravidla každý “ale ne, ja zpívám lehce, mě to 

nenamáhá”. Nemá skutečně pocit námahy, protože už ztratil představu, co to je hlasová námaha. Je na 

navyklý na námahu a tlaky, kterými je jeho zpěv provázen. Zdají se mu přirozené. Není už schopen 

představit si lehké nasazení tónu.54 

1.4 Snesení falzetu až k spodní hranici rozsahu 
To, že má být během hlasového školení falzet snesen skrz celý rozsah až do nejnižších 

hlasových poloh, bude pro čtenáře, který je navyklý na školení hlasu přes hrudní rejstřík, 

 
52 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 177. 
53 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 177. 
54 Kočí, Základy pěvecké techniky, 20 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
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zřejmě nejkontroverznější výrok, který mnou vybraní autoři zmiňují. Autoři ho také zmiňují 

různě explicitně a dávají k tomuto úkonu více či méně konkrétní rady. Antonín Mařík například 

píše, “[...] že určující úlohu v celém pěveckém rozsahu má mít napínací složka zevní (zevní 

napínání); a falzetový výcvik plní i tento úkol.”55 Ale nedává konkrétní rady, jak falzet skrze 

celý hlas stahovat. Pouze zmiňuje výhody, které takové školení přinese: 

K dolnímu, tj. teoretickému zlomu hlasovému při falzetovém výcviku hlasu prakticky nedochází […]. 

Pěvec přivykl již do té míry měkkému nasazení, že ztrácí vůbec schopnost uplatňovat při začátku zpěvu 

dřívější své návyky. Ve skutečnosti tento nový návyk podmiňuje stálá převaha napínání hlasivek zevním 

napínačem. Řada nejnižších tónů, u nichž bude převládat napínání hlasivek vnitřním napínačem, je již 

natolik zkrácena, že vnitřní napínání přes svou faktickou převahu je i zde složkou doplňující napínání 

zevní. 

Převaha zevního napínání v celém hlasovém rozsahu prakticky znamená, že se také rozšiřuje falzetový 

rejstřík na úkor rejstříku hrudního.56 

Bar ve svém popisu toho, jak snést falzet do nižších poloh hlasu, také není konkrétní. Mluví 

o falzetu jako o obecném principu, který by měl v podobě “falzetového pocitu” prostupovat 

celý hlas: “’Falzetový pocit’ je univerzálně platný pro každou výšku, sílu i zvukový charakter 

tónu a překonává samočinně každou registrální disfunkci, vyrovnává hlas a v každém ohledu 

jej napravuje a rozvíjí.”57 

Vzápětí tuto rétoriku ještě zesiluje a dodává: “Z toho pro Brunse dále vyplývá - a my se s tímto 

pedagogickým požadavkem ztotožňujeme - že každý pravý tón je zesílený falzet.”58  Dále píše: 

“Falzet je tím předělem, který rozděluje hlasy na zdravé a nemocné, dobře a špatně fungující, 

kvalitní a nekvalitní, výkonné a nevýkonné!”59 A končí shrnutím, že falzet by měl pronikat 

všemi tóny všech rejstříků u všech hlasů: “Ať už je měnivý se poměr rejstříků jakýkoliv, ať už 

se tedy jedná o jakýkoli tón u jakéhokoli hlasu, vždy bude platit snad nejdůležitější věta tónové 

produkce: falzet je východiskem, jádrem a páteří každého tónu.”60 

Rudolf Vašek nevolí tak extrémní formulace, ale když mluví o hlasovém zlomu a vyrovnání 

rejstříků, vyjadřuje to samé přesvědčení: 

Poněvadž hlavový tón, který by plynule vyzníval v celém rozpětí zpěvního hlasu, bývá u dnešních 

hlasových materiálů velmi řídkým úkazem, musí být proto uměle vyvinut a spolehlivě upevněn. Přílišný 

 
55 Mařík, Pěvecké metody a falzetový výcvik, 53. 
56 Mařík, Pěvecké metody a falzetový výcvik, 53. 
57 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 102 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
58 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 102 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
59 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 102. 
60 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 102 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
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spěch by tu přinesl více škod než užitku. I zde je spolehlivý základ, jako u každé jiné práce, nezbytnou 

podmínkou úspěchu. Teprve když už hlavový rejstřík zabírá spolehlivě a bezpečně na každém tónu 

hlasového rozpětí, může se přikročit k jeho spojování se silnějšími rejstříky […].61 

Kočí ve své knize uznává, že v pěvecko-pedagogické obci je myšlenka falzetu problematická. 

Poukazuje na to, že někteří pedagogové tvrdí, že “[...] nelze zpívat falzetem, či hlavovou 

funkcí.”62 Dodává, že zpívat pouze izolovaným falzetem v uměleckém projevu samozřejmě 

nelze, ale přesto hlavový tón musí být základ, ze kterého se plný tón buduje: “Ale na bázi 

hlavové funkce, pružně smíchané s lehkou, neforsírovanou funkcí prsní, vybudovali největší 

ze světových koncertních i dramatických pěvců svou hlasovou techniku. Musí jít o dokonalé 

splynutí dvou funkcí - hlavové a prsní, přičemž převahu u zpěvního hlasu má mít zpravidla 

funkce hlavová.”63 

Frisell myšlenku stažení hlavového tónu až k nejnižším tónům zpěvákova rozsahu zmiňuje 

nejrozsáhleji. 

What becomes evident, during this slow building process, is that the muscles controlling the tones of the 

upper register begin to grow in strength, within their original boundaries, and simultaneously, can be 

transported physically, not merely aesthetically, downward in the vocal range, overlapping all the tones 

of the lower register. Exercises will be presented which facilitate this desired downward "stretching", 

until they the upper registers' muscular controls envelop all the tones of the lower or chest register. Once 

this has been accomplished (this often takes years), the lower registers tones which have been 

restructured, and the upper register will then possess control of all the tones of the singer's range.64 

Zároveň zmiňuje, že snést falzet až do nejnižší polohy zpěvákova hlasu je velmi složitý proces: 

Inverting all the tones of the vocal range, particularly those of the bottom octave, is complex in nature. 

It requires an extended period of time and much practice to understand and accomplish. The singer must 

take special note that, it is not an abstract mental concept, but rather a tangible muscular accomplishment. 

It is also a radical departure from ordinary speech.65 

Možnost fyzicky snést falzet dolů zmiňuje také Jeremy Hines, basista, který přes třicet let 

zpíval v Metropolitní opeře, ve své knize Four Voices of Man.66 Zmiňuje, že ho k tomu přiměl 

rozhovor s Jussim Bjoerlingem, který mu řekl, že falzet vůbec nemá. 

 
61 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 77-78. 
62 Kočí, Základy pěvecké techniky, 28. 
63 Kočí, Základy pěvecké techniky, 28 - kurzíva nechána v původní podobě. 
64 Frisell, The Tenor Voice, 10. 
65 Frisell, The Tenor Voice, 71.  
66 Hines, Jeremy. The four voices of man. New York City: Hal Leonard Corporation, 1997, 48. 
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Jussi Bjoerling once told me that he did not have a falsetto. When I mentioned this to Dr. Leo Reckford, 

who treated us both, he said, “Of course he has a falsetto. Its just that he slips in and out of it so easily 

that he is not aware that anything is happening. All tenors should be able to make a smooth transition 

from falsetto to chest voice. Some baritones are also able to do it, but no basses.” I took the bit about “no 

basses” as a personal challenge and eventually found the secret of how to do it, a matter which we will 

discuss in Chapter XI.67 

Hines popisuje, jak názor svého kolegy na falzet zmínil foniatrovi, ke kterému oba 

s Bjoerlingem chodili, a ten mu řekl, že Bjoerling samozřejmě falzet má, jen do něj 

“vklouzává” tak snadno, že o tom vůbec neví. Dále mu řekl, že by takového úkonu měli být 

schopni všichni tenoři, ale že hlubší hlasy to většinou nedokáží. Hines zmiňuje, že si jeho 

poznámku vzal osobně a že se zabýval výše zmíněnou dovedností tak dlouho, až ji nakonec po 

letech procvičování zvládnul. V kapitole XI k procvičování falzetu uvádí: “As an exercise, 

I recommend that all male singers strive to make a full sound in the fourth-voice, imitating the 

female opera singer in that range, and then try to descend smoothly down through the third-, 

second- and first-voices, using the shoehorn effect continuously after leaving the fourth-

voice.”68 

Hines na tomto místě zmiňuje své specifické chápání hlasu, podle kterého lze každý hlas 

rozdělit do čtyř zón. Čtvrtou zónu pro něj představuje falzet, neboli – jak se lze dočíst ve výše 

uvedené citaci – zvuk, který vytvoří mužský zpěvák, když se pokusí napodobit ženský operní 

hlas. Dále zdůrazňuje, že by se měl zpěvák tímto hlasem pokusit plynule přejít do nižších 

rejstříků. O tomto cvičení píše, že pokud se takový počin zpěvákovi povede, najde “celý svůj 

hlas”: 

But bear in mind that there should be a smooth transition between the four voices, and that certain throat 

settings are essential to accomplishing this. […] This sort of challenge for all voices will enable a singer 

to find his/her complete voice, and will tend to wipe out any obvious switching of gears when going from 

one register to another. I know this will sound controversial to many, but it is not theory, it may be 

demonstrated practically. However, in my own case, took me almost fifty years to accomplish what we 

have just discussed, because it was “What My Teachers Never Taught Me.”69 

Hines na tomto místě používá prakticky té samé formulace jako Frisell, když zmiňuje, že 

snesení falzetové funkce až do spodu hlasu sice může znít kontroverzně, ale že to není pouhý 

teoretický koncept, ale velmi konkrétní dovednost, kterou lze předvést a které lze dosáhnout 

 
67 Hines, The four voices of man, 48. 
68 Hines, Jeremy. The four voices of man. New York City: Hal Leonard Corporation, 1997, 99-100. 
69 Hines, The four voices of man, 99-100. 
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pravidelným cvičením. Stejně jako Frisell i on zde zmiňuje, že je to dovednost, která zabere 

léta cvičení a velmi málo pedagogů o ní ví a učí ji. 

Požadavek, aby falzet (neboli fonace za dominantní činnosti zevního napínače) byl stažen skrze 

celý zpěvákův hlas až k nejnižším tónům, se nějakým způsobem objevuje ve všech mnou 

zmiňovaných publikacích. U Rudolfa Vaška a Přemysla Kočího pouze latentně v požadavku, 

aby byl každý tón zpíván s převahou zevního napínače. U Antonína Maříka je tento úkon 

popsán podrobněji jako postupné posouvání hlasového zlomu do stále hlubší a hlubší polohy, 

čímž v jednu chvíli přestane hlasový zlom existovat. U Jiřího Bara je tento požadavek nejsilněji 

přítomen v jeho citacích myšlenek Pula Brunse, od něhož přebírá myšlenku, že falzet je 

“východiskem, jádrem i páteří” každého správného tónu, což ho přivádí k lapidární formulaci, 

že “každý pravý tón je zesílený falzet”. 

Pro Anthonyho Frisella je stáhnutí falzetu až do samého dna hlasu hmatatelný a fyzický počin, 

který vnímá jako zásadní pro hlasový výcvik. Přiznává, že to není jednoduché, neboť falzet 

bude mít tendenci přeskočit do hrudního rejstříku a zastavit tak volný proud vzduchu. Zároveň 

uvádí, že takové snažení často zabere léta. 

V tom mu dává za pravdu Jeremy Hines, který ve své knize Four voices of man uvádí, že 

stažení falzetu až do samého dolního okraje hlasu mu trvalo téměř padesát let (Jeremy Hines 

však není pedagog zpěvu; uvádím ho zde jen jako zajímavost). 
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2. Současný pěvecký výcvik skrz hrudní rejstřík 

2.1 Výstavba pěveckého nástroje vs. interpretace 
Vašek, Bar, Kočí i Frisell ve svých knihách podrobně popisují rozšířený způsob dnešního 

školení mužských hlasů, který jednostranně využívá hrudního rejstříku. Jeden z důvodů, proč 

se tomu tak děje, spočívá podle autorů ve skutečnosti, že v současné pěvecké pedagogice často 

nedochází k rozlišení mezi budováním pěveckého instrumentu a učením umělecké interpretace. 

Ladislav Šíp v předmluvě k Vaškově knize Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika 

poznamenává, že Rudolf Vašek se rád nazýval po německém vzoru “stimmbildner”: 

 [...] čímž chtěl zdůraznit, že je zaměřen k vytvoření hlasu jako dokonalého nástroje, a to, jak potom 

tohoto nástroje pěvec využije, jakým interpretem, jakým umělcem se stane, to je věcí jeho dalšího růstu 

a pomocí korepetitorů, doprovazečů, dirigentů. Chtěl tím zdůraznit důležitost základního školení hlasové 

techniky a odsoudit praxi, která se často soustřeďovala a soustřeďuje na zdůraznění výrazového přednesu 

a zaměňuje nebo předčasně směšuje vytváření zpěvního hlasu se studiem interpretace písní nebo arií.
70 

Důležitost toho, aby se při pěveckém školení rozlišovalo mezi budováním nástroje a uměleckou 

interpretací, zmiňuje i Kočí. Ve své knize Základy pěvecké techniky píše: 

Značná část představitelů současné pěvecké pedagogiky postupuje však nesprávně, když od samého 

začátku nerozvíjí psychofyziologickou činnost hlasového orgánu žáka, ale pouze jeho duševní činnost 

při hudební interpretaci. Všímá si tedy rozvoje jeho muzikálnosti, jeho hudebního myšlení a jeho 

hudebního cítění a odděleně od této hlavní složky je při výuce zpěvu zapojen také žákův hlas, jehož 

“vývoji” je ponechána volná cesta. Hlasu se při této ryze hudebně-estetické (a nikoliv hlasově-technické) 

pedagogice pouze jaksi samozřejmě užívá, a to více méně v tom stavu, v jakém byl při začátku školení.71 

Názor, že hlasu se v průběhu pěveckého školení “jaksi samozřejmě užívá”, často ve stavu, 

v jakém se nacházel na začátku školení, zastává i Frisell. Ten ve své knize The Tenor Voice 

popisuje, jak učitel i student často přijmou žákův hlas ve jeho původním, nevyvinutém stavu 

a počnou s ním dělat nesmyslné, nikam nevedoucí škály v hrudním rejstříku: 

The reason most vocal training methods fail to develop superior vocal instruments for hopeful students 

is because the muscles of the registers are generally accepted in their original, undeveloped and incapable 

state, wherein superior tone and advanced muscular maneuvers are asked of him. The student is assigned 

a series of difficult rote, meaningless scales (usually employed the "dangerous open, chest registered 

a (ah) vowel) to perform, in the blind hope of meeting the rigorous demands of superior singing.72 

 
70 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 12-13. 
71 Kočí, Základy pěvecké techniky, 13 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
72 Frisell, Anthony. The Tenor Voice. Boston: Branden Publishing Company, 1996, 10. 
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Výše zmínění autoři poukazují na důležitost toho, aby se při pěveckém školení oddělovala 

technická stránka hlasového školení, jejímž cílem je postavit hlas jako funkční nástroj, 

a umělecko-intepretační stránka. Té by se měla dle výše zmíněných autorů věnovat pozornost 

až ve chvíli, když je pěvecký nástroj správně vybudován. 

2.2 Založení zpěvního hlasu na disfunkci 
Bar i Frisell zmiňují, že největší problém při školení mužských hlasů nastává hned zpočátku 

výcviku, když se hlas začne stavět ze střední polohy, kde převládá vnitřní napětí hlasivkového 

svalu (hrudní rejstřík). Frisell zmiňuje, že to souvisí s mylnou představou mužských adeptů 

zpěvu, že zpěvní hlas vychází z mluvy: 

Singing is mistakenly thought to be an extension of the speaking voice. But singing, in all its forms, 

requiers a more sustained production of vocal sound than does ordinary speech. It also requires an 

extensive range of pitches above the speaking voice’s range. These factors are beyond the limitations of 

the speaking voice. If the singer holds a mistaken image of singing as being the same as the speaking 

voice, then he/she is embarking on a journey in the opposite direction from his/her ultimate destination.73 

Frisell dále zmiňuje, že důvod, proč studenti ve většině případů jednostranně používají hrudní 

rejstřík, spočívá v mylném přesvědčení, že pouze hrudní rejstřík je zdroj jejich síly: “Because 

the tones of the chest voice are located at the bottom of all singer’s range, it has been mistaken 

to be the “power source” of the singing voice. However – it is not! It is merely one section (of 

many) of the complete range through which the vibrations, created by the vocal cords, enter 

into and pass through, on their way to the next section.”74 

A dále zmiňuje, že pokud student vyjde z tohoto mylného předpokladu - totiž že hrudní rejstřík 

ve své spodní, silné poloze, je základem zpěvního hlasu - a snaží se tuto sílu uplatňovat 

v stoupajících škálách, vydává se opačným směrem, než je cesta k správně fungujícímu hlasu: 

"The most consistent mistake is to believe that the “raw power” of the chest voice, which is 

easily accessible at the bottom of the range, must be transported upward, to the very top of the 

singer’s range. Once that counterproductive idea has been put into play, it sets off a series of 

negative maneuvers that dooms the student to complete failure.”75 

Podobně katastrofický scénář zmiňuje i Bar, když popisuje, jak pomýlené estetické cítění, které 

preferuje “mužné” a “hrdinné” střední polohy, dovede hlas k naprosté disfunkci: 

 
73 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 1 - kurzíva ponechána v původní podobě. 
74 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 8 - kurzíva ponechána v původní podobě. 
75 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 8 - kurzíva ponechaná v původní podobě. 
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Zvuková představa se dá velice snadno svést, a není-li zakotvena ve vypěstovaném smyslu pro elasticitu, 

pasivitu hrtanu, a vůbec pro přirozenou, fyziologickou funkčnost, je proti vidině takto zdůrazněných 

zvukových kvalit naprosto bezmocná a s určitostí podlehne. Otevřený prsní charakter pak rychle 

přesvědčí a nikdo si nevšimne krátkozrakosti takového počínání! “Krásná” hlubší a střední poloha je 

zajistěna, a po výšce se člověk ptá až v druhé řadě. Potíže, které se z takového “základu” ve výšce ukáží, 

berou se jako přirozené, a metoda, která je pak musí odstraňovat se pokládá za nevyhnutelnou a tudíž 

plně oprávněnou! V registrálním “zákulisí” se zatím při otevřeném prsním rejstříku přesunuje důraz na 

aktivní napětí hlasivek, ty časem samozřejmě nepřiměřeně a nerovnoměrně zesílí, zbytní a “ztvrdnou”, 

takže se dobrovolnost mísení aktivních a pasívních napínacích mechanismů hrtanu (hlasivek) 

progresivně snižuje a nutnost nahražení této dobrovolnosti vědomě řízeným násilím je stále 

nevyhnutelnější.76 

Bar zde zmiňuje, že počáteční chybou bylo přijmout “krásné” a “hrdinné” střední a hlubší 

polohy jako správné. Žák, který se tímto - od začátku špatně tvořeným - způsobem pokusí 

zpívat vyšší střední polohu, pak zjistí, že se dostal k nepřekonatelné překážce uprostřed svého 

hlasu, která mu neumožňuje pokračovat výš. Bar zde tyto potíže ilustruje, když cituje z knihy 

Carlo Emericha Moderner Belcanto: 

 

Kdo o tomto násilí neví (tzn. o jeho charakteru a způsobu aplikace), ten zjistí s Emerichem, že 

“Zazpíváme-li tímto krásným a hrdinným zvukem nad horní hranici střední třetiny” pak “krásy 

a hrdinnosti” náhle ubývá, hrtan se zvedá a zkřečovatí a prsní registrální funkce “se zlomí”. Izolace 

prsního rejstříku, kterou vlastně zavinil omyl a libovůle svedeného estetického citu už v hluboké a střední 

poloze, se na přechodných tónech nic netušícímu zpěváku ukáže v celé obludnosti. Pojednou stojí před 

propastí uprostřed svého hlasu, která se při správném zpívání nikdy nemohla utvořit. A v momentě, kdy 

by byl ještě čas se vrátit, tzn. poznat tento svůdný zvukový přelud jako kořen všeho zla a odvrátit se od 

něho, v tom momentě ho potvrdí a prohlásí za nediskutabilní základ, na němž musí být celý hlas 

vybudován: [...] Od této chvíle stojí celý hlas, ba celá zpěvákova existence na hlasové disfunkci...77 

Zpěvák, který se vydá výše zmíněnou cestou přetěžování hrudního rejstříku, se podle Bara záhy 

ocitne před hlasovou propastí, která se na přechodných tónech ukáže “nic netušícímu zpěváku 

v celé obludnosti”. Bar pak popisuje, že místo toho, aby žák celý takový způsob fonace zavrhl, 

ho naopak prohlásí za “nediskutabilní základ hlasu”. Metodu krytí, která tento otevřený, 

“hrdinný” způsob zpěvu ve střední poloze doporučuje a která ve vyšší poloze radí - jako jako 

lék - hluboké postavení hrtanu a deformaci vokálů, pak Bar nazývá “největší chybou zpěvní 

pedagogiky”.78 

 
76 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 52-53 - kurzíva ponechaná v původní podobě. 
77 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 52-53. 
78 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 38. 
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Kromě techniky krytí, které se věnuji v samostatné kapitole, Bar uvádí další z pomýlených 

řešení už předem špatně zahájené fonace - tentokrát v kapitole o “appoggiu”. Bar zmiňuje, že 

nefunkční, “znetvořený primární” tón se pak určitý druh pedagogů snaží “opřít” a “usměrnit 

do masky”. O této kategorii pedagogů píše následující: “Do první musíme zahrnout všechny 

ty, kteří zaměnili příčinu s účinkem a vůbec neznají správnou zpěvní funkci [...] Tím trpí hrtan 

a kvalita primárního tónu. Většinou se dostavuje jeho “přeprsnění”. Jsou štastni, když 

subjektivně dosáhli drnčivé, “mužné” jadrnosti, nápadné “kovovosti” a údernosti, pro vlastní 

ucho veliký, dramatický tón.”79 

Dále píše, že tato mylná představa žáků o tom, že zpívají “mužný” a “dramatický” tón, je ve 

skutečnosti připravila o možnost zpívat správně:  

Že se to všechno událo na úkor falzetu, a tudíž měkkosti, krásy, pravého volumen a sonórnosti, uvolněné 

nesenosti a pravé nosnosti tónu, o hlasové zběhlosti a výrazových možnostech ani nemluvě, to jim 

v prvním opojení většinou ujde. Tento znetvořený primární tón pak “usměrňují a tlačí “do hlavy”, do 

masky nebo na jiná zvlášť doporučovaná místa a jsou přesvědčeni, že jsou u cíle, že dosáhli svého 

vytoužené appoggia, když jim některá místa v lebce pořádně drnčí, když celé to opírání “snese” pořádný 

kus svalové námahy a síly, jak oni říkají, když se mohou pořádně opřít do masky atd.80 

O nebezpečí toho, že se žákův hlas vydá od začátku nesprávným směrem (tedy směrem 

přílišného zapojení hrudního rejstříku), píše podobným způsobem i Kočí. Píše v této 

souvislosti, že jedním z hlavních poznávacích znamení takového špatného výcviku je tvrzení 

pedagoga, že zpívání v slabé dynamice je těžce proveditelný úkon: 

Je proto úplně absurdní - a je to jeden z bezpečných rozpoznávacích znaků naprosto špatného školení 

a špatné metody vyučovací - , když se tvrdí, že “piano je jedním z nejtěžších technických prvků”, že patří 

k nejtěžším hlasovým problémům” - a že tedy “výuku nelze od piana začít, nýbrž směřovat k jeho 

ovládání jako k poslednímu cíli”. Je to takřka neuvěřitelné, ale celá řada pedagogů to tvrdí s vážnou tváří. 

Jen s největšími výhradami a rizikem omylu dá se takový “pedagogický postup” hodnotit shovívavě. 

Když je hlas školen a veden od tvrdého nasazení, nasazování silou s velikou kompresí vzduchovou, pak 

samozřejmě je piano velice složitý úkol, protože žák, sveden představou špatně tvořeného plného tónu, 

se bude pokoušet o hlasu škodlivé “piano hrudní”, a nikoliv o přirozené “piano hlavové”.81 

Jak Frisell, tak Bar i Kočí jsou ve svých knihách k pedagogům, kteří vyučují přetahování 

izolovaného hrudního rejstříku směrem nahoru, neúprosní. Frisell píše o tom, že žák, který se 

pokouší budovat hlas z lehce dostupných not hrudního rejstříku, tím zahajuje kaskádu 

negativních manévrů, které ho hned z počátku školení odsuzují k selhání. Bar píše o tom, že 

 
79 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 112. 
80 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 112. 
81 Kočí, Základy pěvecké techniky, 22-23 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
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“libovůle svedeného estetického citu” v nižší a střední poloze žáka postaví před “propast 

uprostřed hlasu”, která se nic netušícímu žákovi vyjeví na přechodových tónech “v celé své 

obludnosti” a která při správné fonaci nikdy neměla vzniknout. Kočí zas mluví o tom, že pokud 

žák považuje zpívání v pianu za těžce proveditelný úkon, byl “sveden představou špatně 

tvořeného tónu” a Kočí to prohlašuje za “bezpečné znamení naprosto špatného školení”. 

2.3 Metoda krytí v hrudním rejstříku 
Problém, na který narazí mužské hlasy ve vyšší poloze, není pěvecké pedagogice neznámý.82 

Bar píše, že zastánci “hrdinného”, “otevřeného” a “mužného” hrudního rejstříku ve střední 

poloze tento problém řeší technikou, která se v češtině označuje termínem “krytí” 

(z německého “decken”), a spojuje jí s francouzským pedagogem Manuelem Garciou ml. 

A německým pedagogem Georgem Arminem.83 O násilně hlubokém postavení hrtanu, které 

doprovází tzv. “krytí”, Bar říká toto: “Tak další kapitola, o ’hlubokém postavení hrtanu’, nám 

má dopomoci k ujasnění jednoho z nejzávažnějších omylů, kterých se zpěvní pedagogika kdy 

dopustila. Závažného jednak pro zvučnost jmen, se kterými je spojován, ale i pro zhoubné 

důsledky, s nimiž se dodnes setkáváme jak na podiích, tak ve vědomí velké učitelské a pěvecké 

obce.”84 

Bar vznik tohoto “nejzávažnějšího omylu zpěvní pedagogiky” spojuje se slavnou postavou 

Manuela Garciou ml. (ten se kromě spisů o pěvecké technice také proslavil vynálezem 

laryngoskopického zrcátka). Píše o něm, že jeho myšlenky jsou tak škodlivé hlavně kvůli tomu, 

jaké se mu dostalo popularity a kolik zpěváků a pedagogů svými názory ovlivnil. 

Bar se na tomto místě pouští do podrobných citací Garcii ml., který ve svém spise uvádí 

konkrétní rady, jak upravovat vokály, když se hrudní hlas dostane do vyšší polohy. Bar 

k názorům Garcii ml. zastává nekompromisně odmítavý postoj a píše o nich: “To tedy Garcia 

správně vypozoroval, jak říkám, na nefyziologickém, nepravém tónu. Tehdy snad ještě nemohl 

vědět, že není normální to, co se nejčastěji vyskytuje, a že se, jak uvidíme, taková zvuková 

abnormalita nejlépe napravuje tím, že se celý takový způsob produkce tónu - ‘zahodí’!”85 

Bar dále zdůrazňuje, že hrtan by neměl podléhat jakýmkoliv vnějším tlakům, a uvádí, že pouze 

mozková centra, která vysílají do hrtanu intonační představu, jsou povolaná upravovat svalová 

 
82 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 51. 
83 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 38. 
84Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 38. 
85 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 44 - kurzíva ponechaná v původní podobě. 
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napětí: “Mozková centra řídící zvukovou představu a uplatňující intonační vůli jsou jedině 

povolaná i schopná, aby řídila bezvadnou registrální práci hrtanu po stránce intonační.”86 

A dodává, že jakékoliv manipulace s hrtanem popírají správně fungující registrální hru. 

Připustit Garciovo hluboké postavení hrtanu by znamenalo popřít samočinnou registrální hru. Přesto 

vděčíme Garciovi za to, že nechtěje propracoval a formuloval jeden z nejzákladnějších 

a nejrozšířenějších omylů (s druhým se seznámíme v kapitole o “registrálních školách”), že mu svým 

jménem propůjčil prvořadou atraktivnost, a že tak nápadně vyzvedl jev, který by jinak šířil své dílo zkázy 

jen skrytě a neodhalitelně.87 

Ve své knize uvádí, že snaha zabránit hrtanu v stoupání tím, že ho zpěvák násilně drží dole 

a ztmavuje přitom vokály, je přirozená reakce neškoleného hlasu na rejstříkovou nevyváženost, 

která vzniká, když se hlas dostává do vyšších poloh. K tomuto jevu ale píše, že je sice 

přirozenou reakcí neškoleného hlasu, ale bylo chybou z této rejstříkové disfunkce vyjít: “Už 

v souvislosti Garciou jsem podotkl, že tento způsob (krytí) odpovídá ve značné míře 

přirozeným reakcím na nevyrovnanost a zlomy neškoleného disfunkčního hlasu. Jeho jedinou 

chybou bylo, že danou disfunkci nepoznal jako disfunkci, že ji nejdříve nezrušil, aby ‘z ničeho’, 

z klidové polohy usiloval o funkci novou a zdravou, ale že této disfunkce použil přímo jako 

východiska k nápravě!”88 Podobný názor na krytí a na učení George Armina zastával i Rudolf 

Vašek, když píše: “Nejzajímavější je však Arminovo doznání, že vývoj hlasu, školeného na 

stauprincipu, je vždy provázen hlasovými krizemi, vyvolávajícími v hrdle pocit nevolnosti, 

nejistoty a umdlenosti, poněvadž v hlasovém ústrojí znamenají nenormální stav.”89 

Souhlasí tak v tomto případě s Barem, když říká, že krytí je snahou řešit problém, který by 

neměl v první řadě vůbec vzniknout. 

Při vyučování zaměřeném na univerzální hlasovou techniku pochopitelně nelze popírat hlasový zlom 

a otevřené vokály na něm krýt. Je zapotřebí ho likvidovat jinými prostředky. Rejstříkově scelené zpěvní 

hlasy, jaké jsme shledali u J. Lva a S. Taubera, se s hlasovými rejstříky nepotýkají. Přechodní tóny se 

u nich nevyskytují a můstek ze střední polohy do výšky je tak pevný, že se o něj nemusejí vůbec starat. 

Jejich analýzou zjišťujeme, že na hlasovém zlomu vynikají silně vyvinutými falzetovými tóny, v nejvyšší 

výšce pronikavě resonujícím voix mixtem a nejméně v oktávovém úseku střední polohy jsou schopny na 

jakékoliv slabice vytvářet dokonalé messa di voce.90 

 
86 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 45 - kurzíva ponechaná v původní podobě. 
87 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 46 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
88 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 51. 
89 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 47-48. 
90 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 77. 
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Aby vůbec nedošlo k potřebě vysoké noty krýt, radí Vašek, aby byla skrz celý hlas posílena 

funkce hlavového tónu. 

[…] Hlavový tón pak musí tvořit zvukový základ, na který teprve navazují resonanční vrstvy falzetu, 

voix mixtu v horní oktávě a nakonec prsního rejstříku v celém tónovém rozsahu zpěvního hlasu, a to ve 

vodorovném směru. Poněvadž hlavový tón, který by plynule vyzníval v celém rozpětí zpěvního hlasu, 

bývá u dnešních hlasových materiálů velmi řídkým úkazem, musí být proto uměle vyvinut a spolehlivě 

upevněn.91 

Vašek se tedy v tomto místě připojuje k názoru Bara. Oba metodu krytí zavrhují a dávají 

přednost školení, které skrz celý rozsah hlasu posiluje falzet. 

Pro Frisella je nutnost budovat falzet a učinit ho dominantní složkou hlasu tak jasným 

a zásadním požadavkem skrz celé jeho dílo (zmiňuje tento požadavek prakticky na každé 

stránce), že se dopodrobna technice krytí, která se podle výše uvedených autorů snaží 

vyrovnávat od začátku špatně tvořenou fonaci, vůbec nevěnuje. Termínem “covering” pak 

označuje dočasné zatmavení a zastření hlasu (tedy ne násilné držení hrtanu v nízké poloze), 

které chápe jako dočasný kompromis zpěváka, který si je vědom toho, že nemůže do vrchní 

polohy pustit plnou sílu hrudního rejstříku: 

Whereas, more understanding singers temporarily "cover" these tones by "holding out" the bright steely 

chest quality, and instead sing them with a "darker" "velvety" "smothered" "covered" quality until they 

reach advanced development. This "covered approach" is better and "safer" than the "steely, chest voice 

approach", but is still inadequate, since there exists a superior approach to fulfilling the potentials of the 

Middle Range's tones. When "covering" a tone, the singer is applying greater amounts of the head voice's 

muscular control (and darker coloring), to the tone, than chest voice control (bright coloring). Since the 

head voice's innate timbre is dark, its tones cannot avoid taking on a darkish hue. The reason that the 

singer feels an urge to "cover the tone" is because the head voice's control of the tone is not strong enough 

to allow the singer to add the preferable bright timber's contributions.92 

Frisell na tomto místě uvádí, že “covering” znamená pouze temnější a zastřenější barvu hlasu, 

která je výsledkem toho, že zpěvák se snaží při zpěvu vyšších poloh zapojit větší podíl 

hlavového tónu. Píše však, že tento manévr je nucen zpěvák dělat pouze z důvodu, že nemá 

ještě dostatečně silný falzet, který by do zpívaného tónu byl schopen přizvat funkční zapojení 

hrudního rejstříku. 

 
91 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 78. 
92 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 33-34. 
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2.4 Mylné představy o falzetu 
Přestože všichni uvedení autoři zmiňují, že hlavový tón by měl ve zpěvu převažovat v celém 

rozsahu a že falzet je nutné cvičit, jedině Frisell konkrétně pojmenovává důvody, které mohou 

stát za skutečností, že takový druh školení mnoho současných pedagogů nezastává. 

Zmiňuje, že odmítnutí falzetu v současném pěveckém výcviku pramení z toho, že pedagogové 

nejsou navyklí na zvuk nevyvinutého hlavového rejstříku a nejsou si vědomi pozitivních 

výsledků, které systematické cvičení falzetu přinese.  

They must look beyond the “obvious” and the “readily available” responses of the “raw” chest voice, to 

the more subtle messages which the head voice is always ready to present, to those who are willing to 

open-mindedly listen to them. Admittedly, at first, these “messages” can be obscure and rather puzzling. 

But once one begins to perceive their structural truths, and sincerely and patiently attempts to apply them, 

then a longtime closed-door will swing open and begin to slowly reveal long, lost, sought after voice 

training secrets.93 

Zmiňuje, že zatímco hrudní rejstřík je většině zpěvákům samozřejmý a bez problému dostupný, 

nevyvinutý hlavový rejstřík pro mužské zpěváky zdaleka tak samozřejmý není. Zároveň 

zmiňuje, že první kontakt s takovými tóny (které byly často léta nevyužívané) bude podivný 

a bude zpěváka mást. 

Frisell zmiňuje, že opominout v hlasovém tréninku falzet je zásadní chyba, neboť hlavový 

rejstřík je z dvou rejstříku lidského hlasu pro hlasové školení ten důležitější. Zdůrazňuje, že 

hrudní rejstřík sice nelze opomenout a je potřeba ho umět zapojit, ale vypichuje, že jeho úloha 

v hlasovém školení je až druhotná: “It is the head voice’s contributions, not those of the chest 

voice, which exert the greater influence upon all voice training procedures. However, the head 

voice produces vocal sound that are often confusing to understand, and to properly 

implement.”94 A dále tuto myšlenku opakuje: […] try to accept that the contributions of the 

chest voice are secondary to basic tone. They are not lacking in importance, but they are less 

important than the head voice’s contributions.”95 

Myšlenku, že zvuk nevyvinutého hlavového tónu může být pro pedagoga a žáka zavádějící, 

zmiňuje Frisell i ve svém doslovu ke knize The Art of Singing on the Breath Flow: “At the 

 
93 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 24. 
94 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 8 - kurzíva ponechaná v původní podobě. 
95 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 8 - kurzíva ponechaná v původní podobě. 
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beginning of training, these “hollow”, breathy” falsetto or whistle-voice, top range-tones, 

convey very little of their true worth, nor what finally emerges at advanced levels of training.”96 

I Jiří Bar uvádí, že přestože se jedná o klíčovou komponentu správně fungujícího hlasu, zdaleka 

není povaha a důležitost falzetu obecně uznávána. Píše, že přestože se falzet v diskuzi o zpěvní 

pedagogice stále vynořuje a nikdy úplně nevymizel, figuruje ve vědomí zpěváků jako “neběžný 

a podivuhodný fenomén”: 

O důležitosti, ba nezbytnosti pravého falzetu pro všechno to, co tu bylo vyjmenováno, věděla zpěvní 

pedagogika už velmi záhy. Doklady o tom podávají díla Tosiho, Manciniho a dalších. Od té doby 

můžeme sledovat, jak se falzet stále objevuje v diskuzi, jak se nikdy neztrácí ze zorného pole každého 

dobrého pedagoga, jak se až do dnešního dne uchoval ve vědomí zpěváků jako neběžný a podivuhodný 

fenomén, o němž se hodně mluví, v němž se hodně chybuje, s nímž jsme v praxi stále nějak 

konfrontováni. Každý rozený zpěvák nějak tuší, že falzet konec konců nějak souvisí s bytím či nebytím 

hlasu.97 

Bar na tomto místě poukazuje na to, že přestože je falzet téma, o kterém v pěvecké pedagogice 

panuje mnoho omylů a ve kterém se hodně chybuje, každý zpěvák nějakým způsobem cítí, že 

existence falzetu souvisí se samotnou existencí jeho hlasu. 

 

  

 
96 Frisell, ”Is there an ’American school’ of voice training? If so – has it failed American singers?” in The Art of 

Singing on the Breath Flow, 3-4 - kruzíva nechaná v původní podobě. 
97 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 100-101 - kurzíva ponechaná v původní podobě. 
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3. Terminologie 

3.1 Hlavový tón, fistule, falzet, voix mixte - dělení Vaška 
Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá literaturou o hlasovým výcviku, který klade důraz 

na tvoření tónu, jenž probíhá za dominantní činnosti zevního napínače hlasivek (musculus 

cricothyroideus), je vhodné ujasnit pojmy, které autoři v uvedené literatuře ve vztahu 

k takovému druhu fonace používají. 

V první kapitole jsem uvedl, že všichni autoři, které zde cituji, ve svých knihách přistupují na 

dvou-rejstříkové chápání hlasu. Toto dělení můžeme najít už v manuálech italských pedagogů 

18. století. Bar ve své knize zmiňuje, že italské termíny “voce di testa” a “voce di petto” našly 

v češtině svůj ekvivalent v termínech “hlavový rejstřík” a “hrudní rejstřík”. 

Pojmů, jež se pojí s otázkou hlasových rejstříků, je však v uvedené literatuře víc. Při čtení 

Maříka, Bara, Vaška a Kočího narazíme kromě pojmů hrudní a hlavový rejstřík na pojmy 

fistule, falzet a “voix mixte” (termínu “superfalzet” se věnuji v samostatné kapitole o Paulu 

Brunsovi). Nejpodrobněji a nejsystematičtěji se tomuto názvosloví věnuje Rudolf Vašek. Hned 

na začátku knihy Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika uvádí, že vzhledem k existenci 

pouze dvou základních rejstříků, jsou ostatní registrální úkazy pouze výsledkem kombinace 

těchto dvou mechanismů.98  

Hlavový tón pro něj znamená jakýkoliv způsob fonace, kde je dominantní složkou 

hlasivkového uzávěru zevní napínač hlasivek (musculus cricothyroideus).99 Fistulí pak 

označuje slabý, nevyvinutý hlavový tón.100 Jeho silnější formu označuje termínem falzet.101 

“Voix mixte” je pak termín, kterým Vašek označuje tón, který již má zvukový charakter plného 

hlasu, ale stále je v něm falzet dominantní.102 

3.2 Head voice, falsetto, mezzo-falso, voce finta, voce racolta - termíny 

Frisella 
Anthony Frisell ve svých knihách používá anglický ekvivalent italských pojmů “voce di testa” 

a “voce di petto”, a nazývá tyto dva způsoby fonace “head voice” a “chest voice”.103 

 
98 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 44-45. 
99 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 42. 
100 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 44-45. 
101 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 44-45. 
102 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 44-45. 
103 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 7. 
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Termín “falsetto” pak v knize používá nejčastěji ve spojení “detached falsetto note”, což Frisell 

chápe jako označení pro izolovaný hlavový tón zcela oproštěný od hrudního rejstříku.104 

Při popisu toho, jak konkrétně se buduje hlas přes falzetový výcvik, pak používá termíny 

“mezzo-falso”, “voce finta” a “voce racolta”. 

O termínu “voce finta” Frisell píše, že je ekvivalentem francouzského “voix mixte”, tedy že se 

jedná o silný falzet, kde již dochází k částečné participaci hrudního mechanismu.105 Samotný 

mechanismus takovéto pokročilé registrální spolupráce pojmenovává termínem “mezzo-falso” 

a jeho výskyt zmiňuje jako předstupeň dokončeného hlasového školení.106 

Při postupném přidávání hrudního rejstříku do již existujícího “voce finta” pak podle Frisella 

student (po douhé době cvičení) narazí na “voce racolta”, neboli “gathered voice” (scelený, 

spojený hlas).107 To pro Frisella představuje cíl hlasového školení, neboť taková hlasová 

produkce umožní žákovi začít jakýkoliv tón jako izolovaný falzet -  “detached falsetto note” - 

a postupně k němu přidat plnou sílu hrudního rejstříku. “Voce racolta” je podle Frisella 

poslední etapou hlasového školení a je to právě tento hlas, který podle Frisella zpěvák využívá 

při veřejném vystupování.108 

3.3 Falsetto di petto 
Termín “falsetto di petto” (neboli “hrudní falzet”) uvádí ve svých knihách Bar, Vašek i Mařík. 

Ve všech případech se tomu tak děje v souvislosti s popisem hlasového výcviku, jehož principy 

zformuloval německý pedagog Paul Bruns. Německé spisy Paula Brunse ve své práci 

neuvádím, ale vzhledem k tomu, že tento termín trefně pojmenovává paradox, který vzniká 

fyzickým stažením falzetového mechanismu do rozsahu, kde tóny pocitově “rezonují v hrudi”, 

přestože jsou tvořeny “hlavovým mechanismem”, tak zde uvádím alespoň to, co o něm píší 

výše zmínění autoři. 

Bar termín “falsetto di petto” zmiňuje v kapitole, ve které se plně hlásí k Brunsovým 

myšlenkám a ve které prohlašuje, že “falzet je východiskem, jádrem a páteří každého tónu”109 

a kde kurzívou zakončuje, že “každý pravý tón je zesílený falzet”.110 Myšlenku, že falzet není 

 
104 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 20. 
105 Frisell, The Tenor Voice, 12. 
106 Frisell, The Tenor Voice, 68. 
107 Frisell, The Tenor Voice, 80. 
108 Frisell, The Tenor Voice, 80. 
109 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 102. 
110 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 102. 
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jen slabá fonace vhodná pro vysoké tóny, ale že to je princip, který musí procházet celým 

hlasem - tedy i spodní částí hlasu, kde tóny pocitově “rezonují” v hrudi - zde vyjadřuje takto: 

Neuškodí, když si závěrem uvědomíme, že jsme mluvili o hlasovém fenoménu, který s původně nazýval 

falsetto di petto, což znamená nepravý hrudní či prsní hlas. Starou pedagogiku nezajímala funkce a její 

mechanismy, ale zvuk a jeho úloha při výchově a zpěvu. Akceptujme vkus starých, který v prsním 

rejstříku slyšeli pravý prsní hlas, dalo by se také říci mužskou komponentu hlasu a ve falzetu jeho podobu 

nepravou, nemužnou. Avšak ať pravý nebo nepravý, v obou případech šlo o hrudní či prsní hlas! Kdo na 

to zapomněl a “hledá” falzet “v hlavě”, tomu má tato závěrečná poznámka ukázat cestu z nebezpečného 

omylu.111 

Uvádí tak na pravou míru častou představu zpěváků, že falzet, jakožto hlavový tón, by měl 

rezonovat v hlavě. Ve chvíli, kdy falzet stáhneme skrze celý rozsah, však falzet podle Bara 

rezonuje přesně tam, kde rezonoval “původní, pravý prsní hlas”, tedy v hrudi. Zároveň termín 

“nepravý hrudní hlas” (český překlad pojmu “falsetto di petto”) souhlasí s pojetím Frisella, 

který ve svých knihách uvádí názor, že u správně školeného hlasu jsou spodní noty zpěvákova 

rozsahu pro posluchače nejvíce matoucí, neboť nesignalizují, že by mohly vznikat skrz 

falzet.112 Jejich iluzornost, nepravost (jak ostatně lze slyšet v etymologickém kořenu slova 

“falsetto”) tedy vyjadřuje to, že posluchače zavádí v jejich úsudku, jak takové tóny vznikají, 

neboť - přestože znějí ”prsně” - s izolovanou funkcí hrudního rejstříků nemají nic společného. 

Vašek o Brunsově termínu “falsetto di petto” píše v souvislosti s kategorizací německých 

pěveckých škol. Píše, že první skupina učitelů rozeznávala v hlase tři rejstříky, druhá uznávala 

rejstříky dva a zastávala metodu krytí, třetí skupinu pak pro Vaška reprezentuje Bruns: “Třetí 

směr pak zastupuje Brunsova škola, scelující naturální rejstříky prostřednictvím parciálních 

tónů a volného běhu hlasu v hrudní falzet, ve falsetto petto, který má charakter prsního hlasu 

a v důsledku úplného splynutí hlasových rejstříků představuje analogický hlas, jaký Francouzi 

nazývají voix mixte.”113 

Z výše uvedeného se zdá, že Vašek chápe termín “falsetto di petto” pouze jako analogii 

k francouzskému “voix mixte”. Fakt, že posluchače může tento hluboký falzet mást, neboť zní 

a rezonuje ve stejných místech jako “pravý” hrudní hlas (tedy hlas, kde je dominantní aktivní 

napětí hlasivek), zde Vašek na rozdíl od Bara nezmiňuje. Pojmy “parciální tóny” a “volný běh” 

hlasu vysvětluji v kapitole 4.6. 

 
111 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 103 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
112 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 37-38. 
113 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 67. 
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Mařík ohledně Brunsova pojmu “falsetto di petto” píše, že je to jediná metoda, kde nedochází 

k žádným rejstříkovým přechodům. Ve své knize uvádí, že “naturelní metoda” hlasového 

výcviku se musí zabývat výrazným rejstříkovým přechodem uprostřed hlasu. O “mixtové 

metodě” a funkci “falsetto di petto” pak píše: 

Je-li falzet považován za zesílený smíšený tón a voix mixte za zesílený falzet, pak se tato činnost 

hlasových rtů u nich pochopitelně stupňuje v přiměřené míře, přičemž dochází i k stále většímu zúžování 

a zkracování hlasové štěrbiny. Že se to vše děje za převládající aktivity vnějšího napínače hlasových rtů 

nad vnitřním, dosvědčuje ten fakt, že z žádného z těchto rejstříků nelze přejít do plného hlasu bez 

slyšitelného “přeskočení” v hrdle. Jedině u Brunsova prsního falzetu je činnost obou těchto napínačů 

v poměrné rovnováze, třebaže funkční nadvládu i zde udržuje napínač vnější, jak už to dosvědčuje sám 

název tohoto rejstříku - falsetto petto.114 

Mařík zde uvádí zajímavý názor, že “mixtová metoda” sice zakládá svoji tónovou produkci na 

“smíchání” obou rejstříků, ale stále v ní dochází k “přeskočení” v hrdle při přechodu do plného 

tónu. Je to podle Maříka pouze Brunsův “prsní falzet”, který zpěváka dovede k jednolitému 

hlasu bez jakýchkoliv rejstříkových přechodů. 

 

 

 

  

 
114 Mařík, Pěvecké metody a falzetový výcvik, 73. 
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4. Jak budovat pěvecký hlas skrz falzetový výcvik? 
Přestože všechny uvedené pěvecké příručky zdůrazňovaly při popisu pěveckého výcviku roli 

falzetu a jejich autoři měli za to, že by hlavový tón měl mít dominantní postavení v rozsahu 

celého hlasu, jen málo z nich se věnovalo konkrétním cvičením, jak tohoto cíle dosáhnout. 

Nejobsáhleji a nejkonkrétněji se této problematice věnoval Frisell; jeho myšlenky proto 

uvádím na samý konec kapitoly. 

4.1 Podle Maříka 
Mařík ve své knize jmenuje tři přístupy k hlasového školení. Jako třetí metodu pěveckého 

výcviku (po “naturelní” a “mixtové” metodě) uvádí metodu falzetovou, která “[…] začíná 

výcvikem falzetu (fistule), přechází potom na tóny mixtové (přechodní) a teprve pak odstraňuje 

chyby tónů hrudních.”115 

Mařík zde uvádí, že v první části výcviku je důležité posilovat falzet v horní poloze hlasu, 

neboť při brzkém sestupu by mohlo dojít k opětovnému zapojení hrudního rejstříku: “Když 

pěvec cvičil nějaký čas v rozsahu hlavového rejstříku fistuli, můžeme fistulové tóny zesilovat 

postupně v tóny falzetové. Toto zesilování je možno provádět pouze v rejstříku hlavovém 

(sestupem), a to proto, že při zesilování fistule v rozsahu rejstříku hrudního a v mixtu mohlo 

by dojít k zesílení (zpětnému zlomu do naturelního tónu)”116 

Varování před tím, aby se zpěvákův hlas při cvičení neprolomil z falzetu zpět do hrudního 

rejstříku, uvádí Mařík i pro další etapu cvičení: 

Po dobrém zesílení a procvičení falzetu možno sestupovat po půtónech na tóny přechodní (mixtové). 

Tento postup musí být mnohem pomalejší, než tomu bylo u předcházejícího výcviku. Zvláště bedlivě je 

třeba střežit každý pohyb hrtanu, aby pěvec neupadl opět do naturelního způsobu tvoření těchto tónů. 

Každý jednotlivý půltón je třeba v sestupné řadě pevně stmelit s předcházejícími falzetovými tóny 

v jediný celek. Jen při takovém postupu se hlasový zlom vůbec neobjeví. Při drobných chybách se 

vracíme a postupujeme v sestupné řadě k témuž tónu. Při opakovaných chybách začínáme opět fistulí, 

zesilujeme ji ve falzet a pak teprve opakujeme cvik, v němž se chyby vyskytly.117 

Jako poslední fázi falzetového výcviku uvádí Mařík stav, kdy se falzet snesl tak nízko, že už 

prakticky nemůže dojít k zpětnému “prolomení” do hrudního rejstříku, a zlom tedy přestane 

existovat. 

K dolnímu, tj. teoretickému zlomu hlasovému při falzetovém výcviku hlasu prakticky nedochází […]. 

Pěvec přivykl již do té míry měkkému nasazení, že ztrácí vůbec schopnost uplatňovat při začátku zpěvu 

 
115 Mařík, Pěvecké metody a falzetový výcvik, 36. 
116 Mařík, Pěvecké metody a falzetový výcvik, 51. 
117 Mařík, Pěvecké metody a falzetový výcvik, 52. 
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dřívější své návyky. Ve skutečnosti tento nový návyk podmiňuje stálá převaha napínání hlasivek zevním 

napínačem. Řada nejnižších tónů, u nichž bude převládat napínání hlasivek vnitřním napínačem, je již 

natolik zkrácena, že vnitřní napínání přes svou faktickou převahu je i zde složkou doplňující napínání 

zevní.118 

Mařík dále zmiňuje, že snesením falzetu do spodní části hlasu zpěvák způsobí, že do sebe oba 

rejstříky začnou “vrůstat”. Student tento benefit vrůstání falzetu do hrudního hlasu vnímá jako 

posílení soudržnosti hlasu a zlepšení intonace, neboť tvoření všech tónů nyní probíhá na 

jednom základě: 

Převaha zevního napínání v celém hlasovém rozsahu prakticky znamená, že se také rozšiřuje falzetový 

rejstřík na úkor rejstříku hrudního. Toto vrůstání falzetu do hrudního rejstříku se projevuje velikou 

celistvostí a soudržností všech tónů celého hlasového rozsahu. Přechod od jednoho tónu k druhému je 

možno provádět ve velmi rychlém sledu. Intonace je přesnější, neboť se všechny tóny v podstatě tvoří na 

základě jednoho principu.119  

Mařík tento proces popisuje především jako dlouhodobé uplatňování sestupných škál, při 

kterých si student musí dát pozor, aby mu hlas nepřeskočil do původního (Mařík používá 

termín “naturelního”) rejstříku. 

4.2 Podle Vaška 
Jeden z prvních bodů, které Vašek ve své publikaci o pěvecké technice zmiňuje, se zabývá rolí 

dechu při zpěvu. Souhlasí na tomto místě se “staroitalskou pěveckou školou” a píše, že 

samostatná dechová cvičení nemají žádný pedagogický význam, neboť správné užití dechu se 

musí pojit se správnou fonací: “Zpěvnímu dechu byla při pěveckém výcviku věnována 

odedávna velká pozornost. V starovlašské pěvecké škole se však neužívalo samostatně 

prováděných dechových cviků - jak dosvědčuje dílo Tosiho i Manciniho – pro získání dlouhého 

pěveckého výdechu. Dech se vždycky školil jen ve spojení s tvorbou zpěvního hlasu.”120 

Zajímavým momentem v jeho popisu, jak má žák cvičit, je zmínka, že pokud žák cvičí správně, 

může cvičit tři až pět hodin denně: “V pokročilejším stadiu školení, kdy jste si už osvojili 

základy správné, tj. přirozené činnosti mluvidel při zpěvu a vytvořili-li jste si tak alespoň 

částečně z nich zpěvní nástroj, můžete cvičit s delšími přestávkami 3-5 hodin denně bez obav, 

že uškodíte svému hlasu. Naopak. Tím jen zkrátíte dobu hlasového výcviku, kterým musí 

přirozená činnost zpěvního nástroje přejíti do masa a krve a stát se automatickou.”121 

 
118 Mařík, Pěvecké metody a falzetový výcvik, 52. 
119 Mařík, Pěvecké metody a falzetový výcvik, 53. 
120 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 39. 
121 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 103. 
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Tento požadavek se shoduje s názorem Kočího, který říká, že začátečník by měl cvičit 

(převážně ve falzetu) nejméně tři hodiny denně. Konkrétní způsob, jak napojovat lehká 

falzetová cvičení na funkci plného hlasu, pak Vašek popisuje takto: “[...] Představujte si, že 

stále zpíváte falzetem a že plnosti tónu dosahujete přibráním prsní resonance pomocí otvírání 

hrdla lehkým pocitem zívání. Toto hlavové posazení nesmíte nikdy pozbýt. Ztěžkopádněl by 

vám hlas, nebyl by schopen ani silové ani barevné modulace a ztratil by lehce nabírající 

výšku.”122 O tomto pocitu zívání dále píše: “Pociťujeme je jako falzetové zakotvení tónů v tzv. 

masce, obličejové to části lebky, a jako schopnost takto opřené tóny svažovat vytčeným 

otvíráním hrdla směrem dolů (spodním záběrem) do dutiny hrudní, aby přibírajíce prsní 

resonanci vyzněly kovově, voluminózně, ale bez ztráty svého pružného falzetového 

základu.”123 

Konkrétní rada, jak z falzetových cvičení postupovat k plnému hlasu, tak u Vaška spočívá 

hlavně v důrazu na pocit zívání a na “pocit přibírání hrudní rezonance”. 

4.3 Podle Kočího 
Kočí byl žákem Rudolfa Vaška a některé jeho myšlenky od svého učitele přejímá. Hned na 

začátku formuluje cíle pěveckého výcviku, které vidí v “[…] lehkosti hlasu, lehkého nasazení 

a s tím spojené přirozené krásy tónu a hlasové pohyblivosti.”124 Dále pak uvádí, že je “[…] 

třeba zaměřit se na pružnost zvukové modulace tónu a jeho nosnost, na dynamický rozsah od 

pianissima přes mezza voce až k leskle a kovově znějícímu a přitom voluminóznímu 

fortissimu, včetně messa di voce, trylku a koloratury. Samozřejmě je třeba získat potřebný 

rozsah hlasu a hlasovou odolnost, včetně znalosti hlasové hygieny, relaxace, event. 

i rehabilitace.”125 

Základ pěveckého výcviku Kočí spatřuje ve vybudování silného falzetu, který žák počíná stavět 

od “hlavového piana”: 

Můžeme tedy říci, že základ, od něhož hlas budujeme, je hlavové piano”. Při takovém nasazení tónu na 

falzetové funkci jsou v činnosti především tzv. zevní napínače hlasivek. Zevní napínač (musculus 

cricothyreideus) způsobuje podélné napětí hlasivek. Její okraj protáhne, zeštíhlí, takže uzávěr, štěrbina 

mezi hlasivkami je pak štíhlá a okraje hlasivek jsou velice ostré. Stačí pak korový podnět mozkový a 

minimální proud vzduchu, aby hlasivky lehce kmitaly.126 

 
122 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 105. 
123 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 105-106. 
124 Kočí, Základy pěvecké techniky, 15 - kurzíva zanechaná v původní podobě. 
125 Kočí, Základy pěvecké techniky, 15 - kurzíva zanechaná v původní podobě. 
126 Kočí, Základy pěvecké techniky, 23 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
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Zároveň však Kočí uznává, že nelze zpívat pouze izolovaným falzetem, neboť takový tón by 

nebyl umělecky plnohodnotný. Píše, že z hlediska hlasové výdrže a šetrnosti k hlasu by to bylo 

prospěšné, ale že takový druh zpěvu by vylučoval většinu pěveckých požadavků: 

Zpívat pouze s převahou zevního napínače bylo by pro zdraví hlasového ústrojí naprosto nezávadné, 

z hlediska tzv. “vylehčení hlasu” dokonce prospěšné. Všechny rehabilitační cviky také spočívají 

především na posilování této funkce, funkce hlavové, funkce zevních napínačů. Ovšem zpívání pouze 

pomocí zevního napínače by umělecký projev velmi omezovalo, zužovalo, a největší část pěveckých 

požadavků zcela vylučovalo. Tím způsobem lze vytvářet pouze určitý a svým způsobem omezený 

hlavový rejstřík.127 

Kočí se na tomto místě shoduje s Frisellem. Ten také píše, že přestože hlavní cíl hlasového 

školení spočívá ve vybudování silného falzetu, hrudní rejstřík musí být do funkčního hlasu 

zapojen.128 

Zajímavé rady poskytuje Kočí ohledně toho, jak by měl žák cvičit. Píše, že doba cvičení není 

omezena. Ve své knize radí, že čím více budeme cvičit hlavový tón, tím dříve se dostaneme 

k “plnému tónu”. Dodává, že žák může cvičit tak dlouho, dokud bude schopen kontrolovat 

správnost daných cviků: 

Řekli jsme, že hlavní součástí hlasového výcviku je posilování hlavové funkce. Čím více budeme cvičit 

“hlavově”, tím snáze se dostaneme k plnému tónu. Doba cvičení není omezena. Cvičíme tak dlouho, jak 

dlouho se budeme moci soustředit na kontrolu cviků. Později budeme moci dělat hlavové cviky naprosto 

mechanicky bez bedlivé kontroly. Po zautomatizování cviků může při nich žák třeba číst román.129  

Dále píše, že začátečník i pokročilý žák by měl cvičit minimálně tři hodiny denně, z toho více 

než tři čtvrtiny toho času falzet: 

Domnívám se, že minimum pro začátečníka i pokročilejšího žáka je cvičení tři hodiny denně. Z toho více 

než 2/3 (zpočátku více než ¾) času je radno věnovat procvičování funkce hlavové a superfalzetové […]. 

Zprvu pouze zlomek času věnovat cvikům v plné rezonanci. I vyspělý profesionál, který už zvládl 

metodu, by měl zachovat tento poměr cviků při rozezpívávání. Po dvouhodinové “terapii” hlavovou 

funkcí se může během ¼ hodiny dostat do plného tónu a potom je schopen dlouho zpívat, studovat 

a zkoušet bez jakýchkoli potíží.130 

Tento režim pak radí zachovat i profesionálům při rozezpívání. Uvádí, že “dvouhodinová” 

terapie falzetem pak umožní profesionálnímu zpěvákovi, aby se během čtvrt hodiny “dostal do 

plného tónu”, se kterým pak může dlouho zkoušet bez sebemenších problémů. 

 
127 Kočí, Základy pěvecké techniky, 23-24 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
128 Frisell, The Tenor Voice, 10. 
129 Kočí, Základy pěvecké techniky, 25-26 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
130 Kočí, Základy pěvecké techniky, 25-26. 
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Ohledně rehabilitace Kočí píše, že je správné, “[...] když po vypjatém dramatickém zpívání 

věnuje opět aspoň čtvrthodinu rehabilitaci hlavové funkce, aby zase nabyl lehkosti, se kterou 

začal cvičit. Pěvec zpravidla pozná, že po některém pěveckém výkonu nejdou lehčí cviky tak 

samozřejmě jako při rozezpívávání. Je třeba si tuto lehkost znovu osvojit, obnovit automatiku 

tvoření tónu. Obtíž, která se tu objevila, je způsobena tím, že nastala určitá převaha prsního 

rejstříku, což je v přímé souvislosti s nadměrným břišním tlakem.”131 Kočí zde zdůrazňuje 

důležitost toho, aby se zpěvák po vystoupení vrátil cvičením falzetu k opětovné dominanci 

hlavového tónu. Zmiňuje zde jako velkou chybu, když zpěvák po náročném vystoupení nechá 

hlas pouze “odpočinout“: ”[...] Velikou chybou by bylo, kdybychom hlas po namáhavém 

výkonu nechali jenom tzv. odpočinout. Každý pěvec by měl dbát na to, aby po představení, po 

koncertě nebo i po zkoušce uvedl svůj hlas do toho stavu, v jakém byl před začátkem produkce, 

aby obnovil lehké nasazení tónu, aby hlas “vyhladil” a “vylehčil”. Potom teprve může 

následovat normální odpočinek.”132 

Jako konkrétní cvik, jak si hlavový tón procvičovat v souvislosti s repertoárem, Kočí uvádí 

čtení (recitace) textů arií na jednom tónu ve falzetu. Uvádí, že v pokročilém stadiu můžeme 

“[…] recitovat na daném tónu celé texty, které si volně určíte, jako byste pronášeli přednášku. 

Musíte už mít pocit naprosto lehké přirozené mluvy a nikoliv zpívání.”133 

4.4 Podle Bara 
Přestože je pro Bara falzet “páteří a východiskem” každého tónu, problém, jak tento 

mechanismus stáhnout do nižší polohy hlasu, konkrétně neadresuje. Ba naopak, ve druhém 

svazku publikace Pravý tón a pravé pěvecké umění studentovi radí začínat ve střední poloze134 

(tedy na rozdíl od Frisella, Maříka i Kočího). Cvičení, která ve své knize uvádí jsou pak 

převážně umělecko-interpretačního charakteru: co je to martellato, staccato, legato, jak nacvičit 

trylek apod.135 

Konkrétní radu, jak zahájit fonaci ve falzetové koordinaci popisuje, když cituje německého 

zpěváka J. Miksche, který se u kastráta Caselliho učil “[…] prvním ‘tónečkům’, vyvolávaným 

zcela lehoučkým dechem za naprostého uvolnění ‘krčních orgánů’: ‘Je třeba se naučit uchopit 

dech tak tiše (jemně, že je možno i nejslabším výdechem vyvolat zvuk, který pak poznenáhlu 

mohutní v nejsilnější tón, schopný každým směrem zesílení a zeslabení.’ [...] To je sice 

 
131 Kočí, Základy pěvecké techniky, 26 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
132 Kočí, Základy pěvecké techniky, 26 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
133 Kočí, Základy pěvecké techniky, 76 - kruzíva nechaná v původní podobě. 
134 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění II, 59. 
135 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění II, 63-74. 
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primitivní, ale imponující způsob bezpečného docílení falzetu, jako ‘východiska’ i ‘páteře’ 

každého pravého tónu.”136 

Hlasová cvičení, která mají adresovat rejstříkovou nevyváženost, pak Bar dělí do tří kategorii. 

Za prvé uvádí “[…] spojování a střídání výšky s hloubkou a naopak. Sem patří např. 

šestnáctinkové ale i pomalejší střídání sekund, tercií a větších intervalů, nejrůznější pasáže, 

portamenta apod.”137 Jako druhý bod zmiňuje změnu intenzity tónu. Kromě cviku “messa di 

voce” zde zmiňuje i “přírazy, martelato, trylek”.138 Jako poslední kategorii cviků jmenuje “[…] 

tzv. 'předení tónu’. Rozumí se tím procvičování nepřetržitého zvukového toku vzdor, nebo ještě 

lépe, pomocí plastické a vydatné artikulace slabik a volného textu.”139 

Bar završuje své rady opětovnou citací Brunsových myšlenek: “Nade vším nechť pak zaznívá 

Brunsovo heslo: zpívej stále s falzetovým pocitem!”140 

4.5 Podle Frisella 

Ze všech autorů, které v této práci uvádím, zmiňuje Frisell požadavek na to, aby falzet 

prostupoval celý hlas a stal se dominantní složkou každého tónu, nejčastěji. Frisell radí, že klíč 

k tomu, aby žák objevil falzet (tedy fonaci za hlavní činnosti zevního napínače hlasivek, tzv. 

hlavový tón), je začít vokalizovat v horní části zpěvákova rozsahu.  

“At the onset of training, all notes selected for exercise purpose must be chosen from within 

the head voice’s range of tones, F above middle C – upward in the range, not from within the 

chest voice’s range of tones – E above middle C – downward.”141 

Konkrétně radí začínat vokálem “u”, případně anglickým vokálem “aw”, neboť to jsou podle 

Frisella vokály, které nejvíce přibližují hlas k jeho falzetové koordinaci.142 

Poté, co student našel správně tvořený hlavový tón (jakkoliv může být slabý a dyšný), Frisell 

radí, aby ho student opakovaně procvičoval řadou sestupných škál.143 Frisell zmiňuje, že 

 
136 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 27 - kruzíva nechaná v původní podobě. 
137 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 120. 
138 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 120. 
139 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 120. 
140 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 120. 
141 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 9 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
142 Frisell ”Is there an ’American school’ of voice training? If so – has it failed American singers?” in The Art of 

Singing on the Breath Flow, 10. 
143 Frisell ”Is there an ’American school’ of voice training? If so – has it failed American singers?” in The Art of 

Singing on the Breath Flow, 3. 
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vzhledem k tomu, že u každého se svaly hlavového rejstříku nachází v různě vyvinutém stavu, 

může tato etapa trvat dlouhou dobu, klidně i několik let.144 

O snesení falzetu až do spodních tónů pak Frisell říká, že to není lehký počin, neboť tyto tóny 

byly po léta pod vlivem hrudního rejstříku, a budou tak klást odpor. Konkrétně zmiňuje, že 

volný proud vzduchu bude mít tendenci se náhle “utnout”, jak hlavový tón skočí zpátky do 

hrudně dominantní koordinace.145 

Frisell zmiňuje, že přestože takové dlouhé cvičení “odpojeného” a slabého hlavové tónu může 

být frustrující, student má ve svém úsilí vytrvat, neboť to bude mít dlouhodobý a pozitivní 

účinek na celý jeho hlas.146 

Přestože Frisell zmiňuje, že by se v průběhu výcviku nemělo zpívat “starým” hlasem, kterým 

žák mluví a který se snaží pěveckým výcvikem přestrukturovat, doporučuje, aby si student po 

určité delší době falzetových cvičení zkusil zazpívat jednoduchou píseň, aby viděl, jaké 

pozitivní změny se s jeho plným hlasem udály.147 

Po určité (Frisellem blíže nespecifikované) době, píše Frisell, že žák ucítí, jak k sobě zesílený 

falzet “přibírá” část funkce hrudního rejstříku.148 Tomuto mechanismu smíchávání rejstříků 

říká Frisell “mezzo falso” a jeho objevení podle Frisella znamená příchod “voce finta”; tedy 

hlasu, který je pro Frisella italskou variantou francouzského pojmu “voix mixte” a znamená 

fonaci za smíšené činnosti obou rejstříků.149 Na tomto místě radí Frisell dále pokračovat 

s cvičeními “messa di voce” a postupně do “voce finta” přidávat větší a větší podíl hrudního 

rejstříku. Takové snažení pak podle Frisella žáka dovede k “voce racolta”, “gathered voice”, 

neboli “spojenému hlasu”, kde je sice stále dominantní falzet, ale síla hrudního rejstříku je již 

naplno připojená. Tento stav Frisell zmiňuje jako cíl hlasového školení a píše o něm, že 

studentovi poskytne “performing voice”, neboli hlas, kterým zpěvák zpívá při veřejných 

vystoupeních. 150 

Zásadní cvičení, které zmiňuje ve všech svých knihách - The Art of Singing on the Breath Flow, 

The Tenor Voice i v knize The Baritone Voice - je pro Frisella “messa di voce”. Frisell tím má 

na mysli pěvecký úkon, při kterém žák začne zpívat tón v čistě hlavové, falzetové koordinaci 

 
144 Frisell, The Baritone Voice, 103. 
145 Frisell, The Tenor Voice, 71. 
146 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 6. 
147 Frisell, The Tenor Voice, 65. 
148 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 20-21. 
149 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 21. 
150 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 21. 
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a na jednom dechu ho rozvine do ff dynamiky, kde k falzetu plynule připojí hrudní složku 

hlasu. Stále při jednom výdechu pak tento tón opět stáhne do falzetového pp.151 

O tomto cvičení zmiňuje, že se má nejdříve cvičit v horní části hlasu (kolem g1-h1). Teprve po 

úspěšném zvládnutí má student tento cvik provádět v nižší poloze.152 

Zároveň zmiňuje, že nejsnáze se výše zmíněný způsob scelování rejstříků provádí na vokál “i”, 

neboť silné falzetové “i” k sobě samo přizve zapojení hrudního rejstříku. Teprve po zvládnutí 

“messa di voce” na “i” se má přistupovat k ostatním vokálům (a to ideálně v pořadí “u”, “i”, 

“e”, “o”, “a”).153 

Frisell uvádí, že si je vědom toho, že školení hlasu přes hlavový tón je dlouhý, matoucí a často 

frustrující proces. O tom, že studenti a jejich pedagogové tomuto druhu výcviku nevěří a volí 

cestu “snažších” a “dostupnějších” tónů hrudního rejstříku, píše Frisell toto: 

Because the chest voice’s tones lie at the bottom of all singer’s range, and they are strong and easily 

accessible, a majority of students mistakenly believe their influence should be extended upward in the 

range. They also believe that the head voice’s tones are too weak and inconsequential, and “don’t relate 

to the bright and powerful sounds” of the performing voice – therefore, they “should not be employed”. 

It is my understanding, after decades of training singers, that it is only after a singer has repeatedly 

applied the upward forcing of the chest voice, and have repeatedly failed, that, as a last desperate 

measure, he/she inquires about the possibilities of the neglected head voice register method of training.154 

Frisell zde zmiňuje, že vzhledem k tomu, že tóny náležící hrudnímu rejstříku jsou obvykle silné 

a pro většinu zpěváků lehce dostupné, vedou studenty k mylnému přesvědčení, že by měli tento 

mechanismus rozvíjet směrem nahoru. Zároveň si, podle Frisella, tito studenti myslí, že 

falzetové tóny jsou příliš “slabé” a nevztahují se k jasným a silným zvukům, kterými je 

vyškolený hlas charakteristický a lehce rozpoznatelný, a tím usoudí, že se falzetem nemá smysl 

zabývat. 

Dodává, že z jeho zkušenosti pěveckého pedagoga je zapotřebí, aby student ve svém snažení 

tlačit hrudní hlas do vyšších poloh opakovaně selhal, než se rozhodne se začít zajímat 

o možnosti hlasového tréninku skrz falzet. 

 
151 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 48. 
152 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 34. 
153 Frisell, The Tenor Voice, 20-21. 
154 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 9 - kurzíva nechaná v původní podobě. 
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4.6 Podle Brunse 

Přestože knihy Paula Brunse nevyšly v češtině a nemám je k dispozici, jeho myšlenky jsou 

uvedeny jak v díle Vaška, tak v díle Kočího, Maříka a Bara. Vzhledem k tomu, jakým 

způsobem Bruns ovlivnil výše zmíněné pedagogy, cítím jako povinnost zde jeho názory na 

falzet a pěvecký výcvik alespoň zběžně uvést, přestože se nejedná o moje vlastní pochopení 

originálního textu, ale pouze o to, jakým způsobem ho chápou ostatní autoři. 

Bar o Brunsovi píše, že jeho hlavním požadavkem byla pasivita – a to jak dechového, tak 

hlasového aparátu.155 Bar píše, že tato pasivita dechové funkce dovedená do důsledků je 

Brunsem pojmenovaná jako “funkce minimálního vzduchu”.156 

Druhý pojem, který Bar uvádí, je tzv. volnoběh. O tom Bar píše, že spočívá v samovolné 

kontrakci bránice, která vyvolá dechový impuls, jenž “zprvu nekontrolovaně strhne hrtan 

k fonaci”:  

Podle Brunse vzniká a probíhá volnoběh asi takto: je-li bránice správně uvolněna a inervována, pak např. 

Při “předení” tónu v hlubší střední poloze náhle propuknou trhavé afekty (impulzivní pohyby) bráníce. 

Zprvu mimovolně a nekontrolovatelně. Tato prudká, spontánní trhnutí jsou provázena trhnutím až 

smýknutím celého těla a “vystřelením” břišní stěny v žaludeční krajině navenek. Tak zachvátí zmíněný 

afekt bránice celého člověka. Vymrštivší se bránice, podle Brunse především její zadní část, vyvolá 

dechový impuls, který, zprvu rovněž nekontrolovatelně, strhne hrtan k fonaci.157 

Bar uznává, že se jedná o kontroverzní myšlenku, které by sám nevěřil, kdyby si ji neověřil na 

svém vlastním hlase. O fonaci, která vzniká těmito uvolněnými a nekontrolovanými impulsy 

bránice, říká, že představuje jakési “prazvuky”.158 

Další fenomén, který nezmiňují ve svých knihách žáadní výše zmínění autoři - a když, tak 

protože citují myšlenky Brunse - je Brunsovo učení o “parciálních tónech”. Bruns měl za to, 

že při naprosto uvolněné fonaci lze pomocí malého tlaku vzduchu rozeznít něco, co připomíná 

flažoletové tóny na houslích.159 Bar zmiňuje, že se pravděpodobně jedná o jemné víření 

blanitých okrajů hlasivek.160 Bar píše, že Bruns se o těchto vysokých, pískavých tónech 

domníval, že to jsou alikvoty běžně se vyskytující v jakémkoli zpívaném tónu, až na skutečnost, 

že je běžné ucho - při současném znění s tónem základním - není s to rozlišit.161 

 
155 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 89. 
156 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 94. 
157 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 96. 
158 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 96. 
159 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 104. 
160 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 104. 
161 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 104. 
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Rudolf Vašek ve své knize uvádí Brunsovy myšlenky také a zmiňuje pár doslovných 

(Brunsových) vět: “[…] ‘Přidruží-li se k zvukově zesílenému falzetu jako přirozenému 

hlasovému elementu zjemňující, estetizující a nesmírně pronikavý zvuk parciálních tónů, pak 

je vytvořeno dokonalé splynutí izolovaného prsního hlasu s hlavovým rejstříkem a mezi tóny 

jednočárkované a dvoučárkované oktávy (Bruns tu má na mysli ženské hlasy) není více 

dynamických rozdílů.’”162 

O konkrétním postupu, který Bruns používal k postavení pěveckého hlasu, pak píše Vašek 

následující:  

Postupoval při tom tak, že napřed vyvinul silně resonující falzet a do toho začleňoval předtím už 

vzbuzené parciální, alikvotní tóny, které v podobě jemňoučkých flažoletů houslí po patřičném vývinu 

zabírají rozsah větší dvou, tří oktáv nad hlasovým zlomem. Už jimi získává falzet podobu normálního 

plného hlasu, který je však pružnější, pohyblivější a ve výšce nenamáhá. K naprostému scelení rejstříků 

dochází pak ve volném běhu hlasu.163 

Přestože se jedná o kontroverzní myšlenky, jejichž originální znění nemám k dispozici a nečetl 

jsem ho, Brunsovy pojmy jako “volnoběh”, “funkce minimálního dechu” a “superfalzet” se 

nějakým způsobem promítly do učení jak Vaška, tak Kočího a Bara. U Maříka se vyskytuje 

narážka na učení Brunse pouze ve zmínce fenoménu “falsetto di petto”, neboli “hrudní falzet”, 

o němž jsem psal v kapitole 3.3. 

  

 
162 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 48. 
163 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 50. 
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5. Mluvní hlas 

5.1 Role mluvy a mateřského jazyka 

Je neopominutelným faktem, že jakýkoliv zpěvák (ať už je to student nebo profesionál) používá 

hlasové ústrojí nejen ke zpěvu, ale také - často ve větší míře - k mluvě. Rolí mluvního hlasu 

a mateřského jazyka se z uvedených autorů zabýval jak Bar, Kočí tak Frisell, a to shodně kvůli 

názoru, že při mluvě je u většiny lidí hlas posazen nevhodně.164165166 

Společně je pojí názor, že ze všech jazyků je pro zpěv nejvhodnější italština. Vašek uvádí, že 

si toho byli vědomi sami Italové: 

Už staří Vlaši si byli vědomi toho, že na kvalitu hlasových materiálů má velký vliv mluva. Třebaže v 

jejich době byla zvučná hovorová italština pokládána za nejzpěvnější mluvu na světě, rozlišoval v ní 

pěvecký pedagog MANCINI ještě mezi dialogy a kraji a došel k zjištění, že “s hudbou se nejlépe pojí 

nářečí Florenťana, pronášené ústy Sieňana s graciéznosti Pistoana”. Všechna ostatní nářečí považoval za 

nevhodná pro operní divadlo, neboť “mládež vsaje do sebe pouhou konverzací nevědomky řeč jako dítě 

mléko, bez školy, studia, metody. V tom případě je dokonalou učitelkou sama příroda a věk.167 

Názor, že Italové jsou díky italštine, kterou mluví už od dětství, ve zpěvu ve výhodě, zastává 

i Kočí. Konkrétně zmiňuje dva faktory, které podle něho Italy predisponují k dobrému zpěvu, 

a tím jsou otevřené vokály a zvyk Italů mluvit ve vysoké poloze: 

Ani pěvec - profesionál nepoužívá svého hlasového ústrojí pouze při zpěvu. Používá ho daleko více při 

řeči a málokdo z nás hovoří správně. Řeč některých národů - například severských - je tvořena z hlediska 

přirozeného posazení hlasu příliš krčně (“vzadu”, “hluboce”), čímž narušuje harmonické splývání obou 

základních rejstříků (hlavového a hrudního) a oslabuje v této nízké poloze nadměrně zevní napínač. Jen 

některé národy mají přirozenou mluvní intonaci v patřičné zvukové rezonanci, posazené v tzv. “masce”. 

Je to především italština, která nemá mnoho vedle sebe nakupených konsonantů, které, jak už bylo 

řečeno, pomáhají dramatizaci řeči, ale poškozují harmonicky správnou funkci hlasu. V italštině je mnoho 

krásných otevřených vokálů a obvyklý způsob mluvy ve vysoké poloze, čili s převahou falzetové funkce 

a zevního napínače. Proto tolik talentovaných tenorů - a méně hlubokých basů.168 

Stejně jako Vašek, i Kočí zde zastává názor, že ne všem národům mateřská řeč pěvecký výcvik 

usnadňuje. Zatímco italštinu vnímá Kočí jako pro zpěv výhodnou, neboť používá čisté 

 
164 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 40. 
165 Kočí, Základy pěvecké techniky, 24-25. 
166 Frisell ”Is there an ’American school’ of voice training? If so – has it failed American singers?” in The Art of 

Singing on the Breath Flow, 12. 
167 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 32. 
168 Kočí, Základy pěvecké techniky, 24-25 
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a otevřené vokály a její intonace se provádí “v rezonanci”, “v masce”, a v poloze, kde převažuje 

falzetová funkce, češtinu a němčinu takhle pozitivně nevnímá: 

S češtinou je to komplikovanější. Především mluvíme v podstatě v nižší poloze než Italové, máme ve 

slovech velikou řadu shluků souhlásek. Také němčina je řeč, která spíše škodí správnému pěveckému 

tónu. Její duté vokály uu, oo jsou tvořeny na hluboko postaveném hrtanu, což je v naprostém protikladu 

k posazení hlasu “do masky”, tak typickému právě pro italštinu. V hovorové němčině se dostává do 

převahy vnitřní napínač, což je zrodem mnoha potíží při pěvecké výuce. Je v tom určitá zákonitost, že 

právě Němci, kteří mají tak vysokou hudební kulturu, se vinou své řeči a vinou přehnaně uplatňovaného 

Wagnerova Sprechgesangu dostali v pěvectví do značných potíží, avšak - na druhé straně - právě oni 

postoupili v pěvecké pedagogice nejdále, protože se musili s těmito potížemi co nejrychleji vyrovnat.169 

Kočí zde uvádí, že čeština není pro zpěv tak vhodná jako italština, přičemž zastává názor, že 

Němci jsou na tom ještě hůře. Jako důvod uvádí dva faktory: Za prvé je samotná němčina pro 

zpěv nevhodná, neboť má podle Kočího nevhodné, “duté” vokály, které zabraňují posazení 

hlasu “do masky”. Za druhé se Němci, podle Kočího, vydali cestou přehnaně uplatňovaného 

“Sprechgesangu”, což Kočí popisuje jako specifický styl zpěvu, který vznikl, aby uspokojil 

dramatické potřeby Wagnerových oper. 

Zmiňuje zde však, že to byli právě Němci, kteří se museli vyrovnat s nevýhodami, které jim 

němčina a náročnost Wagnerových oper představovala, kdo došel v pěvecké pedagogice nejdál. 

V své knize Kočí tento pokrok v pěvecké pedagogice ztotožňuje s myšlenkami Paula Brunse 

a s jeho učením o primárním tónu, se kterým se Kočí seznámil u svého pedagoga, Rudolfa 

Vaška.170 

Názor, že němčina není vhodná pro zpěv, Vašek zmiňuje v podobném duchu jako Kočí. 

Zastává ten samý názor, když tvrdí, že nevhodnost němčiny pro správné posazení hlasu vedla 

k bohatému rozpracování pěvecké pedagogiky. Dává tuto skutečnost do kontrastu se stavem 

italské literatury o zpěvu. Ta je podle Vaška ovlivněna kulturou “pěveckého prakticismu” a za 

několik století existence sólového zpěvu se zvládla omezit jen na pár knih, které navíc řeší 

problémy převážně estetického rázu: 

Nebyla tedy náhoda, že právě v Německu, kde se vyskytovaly jen sporadicky krásné hlasové fondy a kde 

byla po dobrých operních pěvcích velká poptávka, došlo k nejintenzívnějšímu tříbení názorů na pěvecký 

výcvik, při němž hrály význačnou roli hlasové rejstříky. Proto také tady vznikla velmi bohatá zpěvní 

teoretická literatura, zabývající se hlavně hlasovým školením, která se v Itálii, v zemi pěveckého 

 
169 Kočí, Základy pěvecké techniky, 25 - kruzíva je zanechaná v původní podobě. 
170 Kočí, Základy pěvecké techniky, 25. 
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prakticismu, za necelá tři století existence dnešního sólového zpěvu omezila jen na několik knížek, které 

se ještě ke všemu zabývají více estetickými než hlasovými otázkami.171 

Frisell se o mluvním hlasu vyjadřuje většinu času jako o překážce k správnému zpěvu. Ve 

svých knihách opakovaně uvádí, že “Singing is mistakenly thought to be an etension of the 

speaking voice.”172 Většinu času ve svých knihách Frisell varuje před škodlivým přetahováním 

hrudního rejstříku do vyšších poloh. 

O samotné italštině se pak vyjadřuje krátce, ale velmi jasně: “The classic Italian vowels, as 

pronounced and modified by native Italians, play a major role in correctly accomplishing the 

above critical factors of superior vocal structuring and singing, and no other language, other 

than Italian, accomplishes the same superior results.”173 

Frisell tím však převážně myslí úlohu, které v hlasovém výcviku mají čisté italské vokály. 

O samotné mluvě říká, že zpěvák musí dát pozor na to, aby se nevrátil ke špatně posazenému, 

mluvnímu hlasu: “At the very end of training when the superior singing voice has finally been 

obtained, and while singing, the vocal organs behave radically different than they once did at 

the start of training. They must not be made to return to serving the old speaking voice! Doing 

so would throw them out of harmonious balance with each other. It is for that reason that great 

singers usually adopt a rigid, permanent policy of limited, soft volume speaking.”174 

O tom, že mluva do pěveckého školení často vnáší nežádoucí kvality, neboť mluvní hlas je 

u většiny lidí špatně posazen, mluví i Bar: “Volným, zvučným, pěkným a modulace schopným 

hlasem mluví, nehledě ani ke zpěvu, žalostně málo lidí. Většinou se setkáváme se zvukovými 

deformacemi nejrůznějšího druhu. A přece bezpečně víme, co je zdravá fonační funkce, a že ji 

uvedená většina nevlastní!”175 

Zároveň zmiňuje, že nedostatky hlasu nejsou při mluvě tak jednoznačně postřehnutelné, jako 

při uměleckém zpěvu, který klade na výraz, rozsah i zvučnost hlasu mnohem větší nároky.  

Obecně platí, že funkční vybočení a vady se v začátku a při malém výkonnostním nároku jen těžko 

poznávají. V hovorové mluvě (už ne tak v jevištní mluvě) je fonační činnost hrtanu po rozsahové, 

dynamicky a výrazové stránce ve srovnání s uměleckým zpěvem zatížena jen omezeně. Pohyby a napětí 

hrtanu se vzdalují od své klidové polohy poměrně málo a funkčně i zdravotně škodlivé pokračování meze 

 
171 Vašek, Kultivovaný zpěv, jeho zásady a metodika, 70-71. 
172 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 5 - kurzíva zanechaná v původní podobě. 
173 Frisell, The Baritone Voice, 127. 
174 Frisell ”Is there an ’American school’ of voice training? If so – has it failed American singers?” in The Art of 

Singing on the Breath Flow, 12. 
175 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 40 - kurzíva zanechaná v původní podobě. 
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znavitelnosti není tak aktuální, tím spíše, že se skromnější zvukový nárok na hlas při mluvení spokojuje 

i s více méně nekvalitním a nedostačujícím zvukem.176 

Bar se zde připojuje k názoru Frisella, když zmiňuje, že mluvní hlas je v dynamice, rozsahu 

i nosnosti často omezen. To, co se při běžném mluvení obtížně pozná jako “funkční vybočení 

a vada”, se naplno projeví až při uměleckém zpěvu. 

5.2 “Zpívej, jako když mluvíš” 
Vzhledem k tomu, že jsem v předchozí kapitole ukázal, že mnou zmiňovaní autoři vesměs 

zrazují před mluvním hlasem, neboť u většiny lidí postrádá tzv. správné posazení (tedy převahu 

hlavového tónu), se může zdát překvapující, že Přemysl Kočí uvádí slavné italské rčení “zpívej, 

jako když mluvíš” na začátku i konci své knihy Základy pěvecké techniky. V kontextu toho, že 

se tato rada objevuje po téměř sto stranách textu, který je věnován pěvecké technice, to může 

působit poněkud neobvykle. Jak jsem ukázal v předchozí kapitole, Kočí zrazoval od brzkého 

zpívání repertoáru a radil, aby student nejprve co nejdokonaleji postavil svůj instrument. Kočí 

zároveň doporučoval, aby začátečník cvičil nejméně tři hodiny denně a z toho tři čtvrtiny této 

doby věnoval falzetu. Pokud by stačilo zpívat tak, jak se mluví, tak není jasné, proč Kočí 

zmiňuje všechny tyto technické rady. Kvality, které Kočí má na mysli, když mluví o tom, že 

by se mělo zpívat tak, jak se mluví, se tedy nemohou týkat samotné fonace (neboť zpěvák 

proto, aby mluvil, tato cvičení rozhodně vykonávat nemusí), ale nejspíše se týkají určitých 

kvalit, které Kočí u mluvy považoval za žádoucí. 

Jeremy Hines, basista, který přes třicet let zpíval v Metropolitní opeře v New Yorku a který 

o svém pojetí pěvecké techniky napsal knihu Four voices of man, se k tomuto výroku vyjadřuje 

také: 

Singing exactly the same way as you speak! This cliché is only applicable if the student has a natural, 

beautifully placed speaking voice. But, what does one do with those hordes of poor souls, including 

singers, who constantly consult speech therapists to correct bad habits acquired in early childhood. And, 

indeed, any laryngologist who treats opera singers can tell you that many successful performers who sing 

technically well constantly damage their vocal folds through poor speech habits.177 

Hines na tomto místě zmiňuje, že vzhledem k tomu, že většina lidí (i zpěváků) mluví špatně 

posazeným hlasem, bylo by možná lepší toto přísloví přeformulovat: 

Singers with this sort of problem could profit by the reverse cliché/axiom, “Speak exactly the same way 

you sing.” A more accurate restatement of this would be, “Speak and sing in exactly the same way” 

 
176 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 40. 
177 Hines, The four voices of man, 8. 
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(assuming, of course, that you do both correctly). Anyway, if you speak beautifully, emulate that in your 

singing—or, if you sing beautifully, emulate that in your speaking.178 

Hines tak vtipně dodává, že rada “zpívej, jako když mluvíš” by se pro lidi, co nemluví správně 

posazeným hlasem, mohla přeformulovat na “mluv, jako když zpíváš.”. A pak dodává, že 

přesnější formulace by spíše zněla: “Mluv a zpívej stejným způsobem”, ovšem za předpokladu, 

že fonace v obou případech probíhá správně. To už je však tak nekonkrétní rada, že Hines téma 

mluvy na tomto místě raději opouští. 

Přesto mi přijde zajímavé se zamyslet, co konkrétně požadavek “zpívej, jako když mluvíš, 

a mluv, jako když zpíváš” v kontextu výše uvedené literatury může znamenat.  

Přestože mluvní hlas je pro Frisella synonymem k zapojování dominantní funkce hrudního 

rejstříku, který by pro pěvecký hlas měl zaujmout podřadnou roli, i on zmiňuje důležitost, 

kterou si ve zpěvu zachovává autenticita čistých vokálů, které používá při řeči rodilý Ital.179 

Bar sice zmiňuje, že většina lidí nedisponuje zdravou fonační funkcí, ale ve svém popisu 

správného zpěvu mluví o tom, že hlasový projev by měl fungovat na povel myšlenky (na rozdíl 

od složité, kalkulované úpravy vokálů a hrtanu při “krytí”180), čímž se dotýká jedné 

z charakteristik mluvy. 

Pro mne osobně z výše uvedeného vyplývá, že rada “zpívej, jako když mluvíš” v sobě obsahuje 

požadavek na to, aby zpěvák ovládal zpěvní hlas způsobem, který se bude jemu i posluchači 

jevit jako autentický. Pokud “zpívám, jak mluvím”, budu používat srozumitelné, nezkomolené 

vokály a můj hlas bude bezprostředně reagovat na povel myšlenky. To všechno jsou kvality, 

kterými při mluvě běžně disponuje i neškolený hlas. Při zpěvu, který na hlas klade větší nároky 

jak z hlediska rozsahu, tak dynamiky a výdrže, tyto kvality zpěvákovi poskytne (dle výše 

zmíněných autorů) právě a pouze falzetový výcvik. Podle Bara je pro zpěv, který je volný 

a radostný a reaguje pouze na povel myšlenky, podmínkou pasivní hrtan a falzetová dominance 

hlasu. Pro Frisella je pak falzetový výcvik podmínkou čistého a správného vyslovování vokálů. 

Jeremy Hines přísloví “zpívej, jako když mluvíš” uvádí také. Vzhledem k tomu, že pro většinu 

lidí, kteří mluví špatně posazeným hlasem, toto přísloví neplatí, dodává k němu “a mluv, jako 

když zpíváš”. 

 
178 Hines, The four voices of man, 8. 
179 Frisell, The Art of Singing on the Breath Flow, 4. 
180 Bar, Pravý tón a pravé pěvecké umění, 53-54. 
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Pro pojmenování zvukových charakteristik, kterými by měl správně školený pěvecký hlas 

disponovat, není ve výše uvedené literatuře zapotřebí dlouho hledat. Kvality, které se pojí se 

správně školeným hlasem, zmiňují všichni autoři v podobném duchu. Takový hlas by měl být: 

měkký a kulatý, tmavý a přitom zářivý (měl by mít “chiaroscuro”, neboli šerosvit), barevně 

vyrovnaný v celém rozsahu s jasně rozlišenými vokály a schopností libovolné dynamiky. 

Znovu se jedná o kvality, které hlasu propůjčí právě a pouze (alespoň podle mnou uvedených 

autorů) falzetový výcvik. 

“Zpívej, jako když mluvíš a mluv, jako když zpíváš” se tedy ve světle výše zmíněné literatury 

jeví jako platná rada, avšak pouze tehdy, když zpěvákův hlasový aparát prošel extenzivním 

školením, které ustanoví falzet (neboli fonaci za převažující činnosti zevního napínače 

hlasivek) jako dominantní složku v celém rozsahu zpěvákova hlasu. 
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Závěr 
V této práci jsem provedl sondu do pěvecko-pedagogické literatury 20. století, která chápe 

falzet jako základní princip při strukturaci mužských pěveckých hlasů. 

Zjistil jsem, že mnou zvolené knihy shodně pracují s názorem, že hlas je ovládán pomocí dvou 

hlavních svalových skupin, které k sobě zaujímají antagonistický vztah. Jedná se o vnitřní 

napínač hlasivek (samotný hlasivkový sval – musculus vocalis) a zevní napínač (musculus 

cricothyroideus). Jiří Bar ve své knize Pravý tón a pravé pěvecké umění uvádí, že staří Italové 

tyto dva mechanismy pojmenovali podle pocitů zpěváka, který cítil vibrace tónů jednoho 

rejstříku v hlavě (voce di testa) a druhého v hrudi (voce di petto), a zmiňuje, že tato 

terminologie dále přešla do ostatních jazyků. Čeští autoři, které v práci cituji, ve svých knihách 

shodně používají pojmy hlavový a hrudní rejstřík, příp. hlavový a hrudní tón. V angličtině pak 

Anthony Frisell aplikuje doslovně překlady původních italských názvů a používá termíny 

“head voice” a “chest voice”. 

Na základě citací jsem ukázal, že všichni výše uvedení autoři mají za to, že úloha zevního 

napínače (tedy svalu, který je zodpovědný za fonaci v hlavovém rejstříku) by měla dominovat 

celému zpěvnímu hlasu. Výhod, které takové školení přináší, je podle uvedených autorů 

mnoho. Antonín Mařík ve své knize Falzetový výcvik píše, že hlasový zlom se při falzetovém 

výcviku posouvá níž a níž, až prakticky zanikne. Jiří Bar zmiňuje, že pouze noty založené na 

falzetu umožní zpěvákovi správnou intonaci, měkkost a kulatost tónu a zároveň nosnost 

a vysoké alikvoty, pro které Frisell používá termín “squillo” a které umožňují, aby se zpěvákův 

hlas nesl přes orchestr. Anthony Frisell pak ve svých knihách The Art of Singing on the Breath 

Flow a The Tenor Voice  píše o tom, že pouze falzetový trénink zpěvákovi umožní provedení 

dokonalého “messa di voce”, což je podle Frisella už po staletí ukázka správně školeného hlasu. 

Tvrzení, že by celému zpěvnímu hlasu měl dominovat falzet, jsem ve své práci uvedl do 

protikladu s názorem, se kterým se podle Frisella často setkáváme jak u laiků, tak u zpěváků, 

totiž že falzet je druh slabé, dyšné a pro zpěvní hlas nedůležité fonace, do které hlas přeskočí, 

když už nevyzpívá vyšší noty. Cituji na tomto místě Maříka i Frisella, kteří říkají, že falzet je 

možné ba dokonce nutné stáhnout až k nejspodnějším notám zpěvákova hlasu. Jiří Bar, který 

v tomto ohledu vychází z myšlenek německého autora knih o zpěvní pedagogice, Paula Brunse, 

se k tomuto názoru připojuje a doslova píše, že “každý pravý tón je zesílený falzet.” 

Vzhledem k tomu, že fonace za dominantní funkce zevního napínače je dle výše zmíněných 

autorů pro zpěv výhodnější, pokládám si v práci otázku, proč tedy není metoda výcviku 
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mužských hlasů přes falzet více rozšířená. Na to jsem se pokusil odpovědět ve čtyřech bodech, 

kde shrnuji, co jednotliví autoři uvádí ve svých knihách, a propojuji to se svými zkušenostmi 

z role studenta zpěvu. 

Jako první bod zmiňuji mutaci, která u mužských hlasů způsobí zbytnění samotného 

hlasivkového svalu a dle Frisella a Maříka tak obvykle disbalancuje rejstříky, čímž učiní 

výchovu jejich zpěvního hlasu složitější, než tomu bývalo u hlasů kastrátů anebo tomu je 

v současnosti u hlasů žen. Dále uvádím časovou a psychickou náročnost, kterou s sebou takový 

výcvik přináší. Podle Frisella se jedná o dlouhý a choulostivý proces - od nalezení prvních tónů 

hlavového rejstříku, které se u každého zpěváka nachází v jiném stavu, až po složitou výměnu 

svalové dominance u spodních not, které transformaci falzetem vzdorují nejdéle. Frisell dále 

uvádí, že oproštění středních a spodních not hlasového rozsahu od dominance hrudního 

rejstříku je proces, který je uvádí do přechodného stavu nejistoty a zamlženosti, kterou zpěvák 

může pociťovat jako ztrátu identity. 

Jako třetí bod zmiňuji podobu současného školení mužských pěveckých hlasů. Z vlastní 

zkušenosti na Pražské konzervatoři uvádím skutečnost, že od počátku studia se hlas po každém 

půlroce “prezentuje” na závěrečných zkouškách. Frisell ve svých knihách uvádí, že choulostivý 

proces transformace hlasu by měl probíhat pouze za přítomnosti školeného učitele a teprve po 

třech letech by zpěvák měl zahájit (omezené) vystupování. Tuto myšlenku podporuje i Vašek, 

když zmiňuje, že je důležité v prvních fázích tréninku vyloučit jakýkoliv repertoár. 

Jako poslední bod zmiňuji změnu estetického cítění. Jiří Bar uvádí, že od dob 19. století se 

začaly preferovat u mužských hlasů “hrdinné” a “maskulinní” kvality hlasu, které se pojí 

s větším zapojením hrudního rejstříku. Jiří Bar tuto skutečnost ilustruje na postavě Luise 

Gilberta Dupreze, který si (historickým počinem) v roce 1836 získal oblibu pařížského publika 

svými “plnými, hrudními” výškami. 

Ve své práci jsem se též pokusil objasnit termíny, které v průběhu staletí pro jednotlivé rejstříky 

a jejich kombinace vznikaly a které se ve všech výše zmíněných knihách v různých formách 

objevují.  

Zmiňuji, že dělení hlasu do dvou hlavních rejstříků pojmenovaných podle pocitů rezonance, 

kterou zpěvák při jejich zpěvu cítí, má svůj původ už v 18. století v dílech P. F. Tosiho a G. B. 

Manciniho. Dále se zaobírám rozdílem mezi termíny fistule, falzet a “voix mixte”. V tomto 

místě cituji Rudolfa Vaška, který tyto termíny ve své knize Kultivovaný zpěv, jeho zásady 

a metodika vysvětluje jako označení pro různě vyvinutý hlavový tón. Ve své knize uvádí, že 
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fistule je slabý, nezesílený hlavový tón, falzet je jeho silnější verze a “voix mixte” je tón, při 

němž již došlo k částečnému zapojení hrudního rejstříku, ale falzetová funkce je stále 

dominantní.  

Tento pojem používá i Frisell a říká, že v italštině se takovému způsobu fonace říká “voce 

finta”. To je podle něj zárodek plného hlasu neboli moment, kdy se k vibracím hlasivkových 

okrajů, které způsobuje falzetová fonace, začíná přidávat vibrace samotného hlasivkového 

svalu. Tento mechanismus přibírání hrudního rejstříku Frisell pojmenovává termínem “mezzo 

falso”.  

V tomto bodě popisuji, jak výše zmínění autoři chápou jednotlivé kroky falzetového výcviku. 

Docházím k závěru, že přestože všichni zmiňují důležitost zachování dominance hlavového 

tónu v celém rozsahu zpěvákova hlasu, jen málo z nich k tomu dává konkrétní rady. Jediný 

autor, který přímo adresuje samotný úkon stažení falzetové funkce až do spodních tónů hlasu 

a pojmenovává problémy a překážky, na které takové snažení narazí, je Frisell. 

Tomu se pak v práci věnuji podrobněji a uvádím, jak Frisell ve své metodice mluví o třech 

vrstvách hlasu, které se v průběhu studia žák musí naučit k sobě připojovat. První vrstvu Frisell 

chápe jako čistý hlavový tón bez jakékoliv participace hrudního rejstříku a pojmenovává jí 

“detached falsetto note”. Když falzet zesílí, tak podle Frisella sám přizve do registrální hry 

mírné zapojení hrudního mechanismu. Tím se podle Frisella zrodí tzv. “voce-finta”, italský 

pojem pro fenomén, který podle Frisella znamená to samé jako ve francouzštine “voix-mixte”. 

Tato hlasová produkce je umožněna díky mechanismu, který Frisell nazývá “mezzo-falso”, 

a ztělesňuje pro něj předstupeň k závěrečné etapě hlasového školení. Poslední stádium 

falzetového tréninku pak pro Frisella znamená zapojení všech tří vrstev hlasu, tzv. “voce 

racolta” (v angličtině “gathered voice”, což do češtiny překládám jako “scelený, spojený hlas”). 

V tomto stádiu dojde k úplnému napojení hrudního rejstříku na falzet (přestože falzet stále 

zůstává dominantní) a je to hlas, který podle Frisella správně školení zpěváci používají při 

veřejném vystupování. 

Frisell zdůrazňuje, že je důležité umět jednotlivé vrstvy hlasu opět od sebe opět rozdělit a vrátit 

se k odpojenému falzetovému tónu. Jako zásadní cvičení, které studenta posouvá z jedné fáze 

do druhé a postupně ho učí zapojovat stále větší podíl hrudního rejstříku, je podle Frisella 

“messa di voce”. Toto cvičení popisuje ve stejném duchu jako Bar, když uvádí, že už od dob 

starých italských mistrů je toto cvičení ukázkou správně školeného hlasu. Zvládnutí cviku 

“messa di voce” podle Frisella znamená, že student je schopen začít zpívat tón v čistě hlavovém 
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rejstříku v pp dynamice, postupně ho rozvinout do ff, kde jsou naplno zapojeny oba rejstříky, 

a zase ho na jednom dechu vrátit do hlavového pp. 

Frisell zdůrazňuje, že toto cvičení je zapotřebí provádět nejprve v horní části zpěvákova 

rozsahu (nad e1), kde je přirozená dominance falzetu, a teprve když je toto cvičení úspěšné, 

má ho student posouvat níž. Dále radí začínat na vokál “i”, který je podle něj k propojování 

rejstříků nejvhodnější, a teprve potom postupovat k ostatním vokálům. 

V práci několikrát zmiňuji své zjištění, že mnou citované knihy shodně prohlašují (různě 

explicitně), že falzet má a také musí být stažen až do spodního rozsahu hlasu. Některé z knih 

pak zmiňují, že se nejedná o jednoduchý počin. Frisell ve své metodice mluví o tom, že 

stáhnout falzet až do nejspodnějších tónů a učinit ho dominantním v celém rozsahu hlasu 

vyžaduje tři až pět let práce. Neintuitivnost takového počínání Frisell potvrzuje, když mluví 

o spodních notách jako o “největší iluzi” dokonale strukturovaného hlasu, neboť posluchači 

dávají mylnou představu, že se jedná o hrudní hlas. 

Tuto myšlenku rozvíjí i Bar, když mluví o pojmu Paula Brunse “falsetto di petto” (neboli 

“hrudní falzet”). Bar píše, že je nutné si uvědomit, že falzet nemusí rezonovat “v hlavě”, 

přestože se jedná o hlavový tón. Termín “falsetto di petto”, neboli “nepravý hrudní hlas”, tak 

výstižně vystihuje paradox, který vzniká, když se falzet snese do spodu hlasu, neboť jeho 

“hrudní” a “prsní” vyznění je v protikladu k tomu, jakým mechanismem vzniká. 

O postupném budování falzetu Vašek píše, že se jedná o časově náročnou činnost, které by 

měla být věnována pozornost hned od počátku tréninku. Vašek i Kočí také zmiňují, že repertoár 

je potřeba ze začátku studia odložit a dát metodě a cvičení přednost před samotným zpěvem. 

Poslední kapitolu své diplomové práce věnuji tomu, jakou úlohu výše zmínění autoři 

přisuzovali při pěveckém školení mluvnímu hlasu. Zmiňuji zde slavné italské rčení “canta 

come si parla”, které Přemysl Kočí v českém překladu “zpívej, jako když mluvíš” uvádí na 

začátku i na konci své publikace Základy pěvecké techniky. Tuto jeho radu následně 

problematizuji výroky ostatních autorů, kteří poukazují na to, že jen málokterý student zpěvu 

má od přírody správně posazený mluvní hlas. Bar v této souvislosti mluví o tom, že je důležité 

odlišit od sebe nejběžnější a nejčastěji se vyskytující hlasovou funkci od “přirozené”, tj. 

ekonomické, fyziologické a pěvecky nejvýhodnější funkce hlasu. Píše o tom, že nejběžnější 

stav hlasového aparátu se u studentů zpěvu zdaleka neblíží ideální, tj. “přirozené” funkci hlasu, 

a že je chyba na takovou disfunkci začít při studiu zpěvu navazovat. 
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V závěru práce se zamýšlím nad tím, jaké konkrétní požadavky z výroku “zpívej, jako když 

mluvíš, a mluv, jako když zpíváš” vyplývají. V mém chápání výrok zdůrazňuje, že zpěv by 

měl být tak samozřejmý a přirozený (ve smyslu, že se na něj nemusíme soustředit a reaguje 

pouze na naši myšlenku - nárok, který zastává Bar) jako mluva. Druhá část výroku pak v mém 

chápání poukazuje na to, že jakákoliv hlasová produkce (i mluva) by měla být tvořena volným 

a fyziologickým způsobem fonace, jejímž výsledkem by měl být lehký, nosný, libozvučný 

a barevný zvuk - tedy “technikou”, kterou si nejčastěji spojujeme právě se zpěvním hlasem. 

Na konci práce poukazuji na to, že je to dle mnou citované literatury právě falzetový trénink, 

který ve své konečné fázi umožní zpěvákovi dosáhnout obou výše zmíněných cílů. Konečným 

výsledkem takového tréninku je (podle uvedených autorů) celistvý hlas bez slyšitelných 

rejstříkových přechodů, který je měkký, kulatý, a přitom zářivý a nosný, s jednotnou barvou 

v celém rozsahu, a přitom jasnými a srozumitelnými vokály, se schopností libovolného “messa 

di voce” na všech vokálech a půltónech zpěvákova rozsahu, a zároveň s pronikavými 

alikvotami, o kterých Frisell píše, že je Italové nazývají “squillo”, a které umožní lidskému 

hlasu, aby se nesl přes orchestr. Zároveň je tento výcvik - podle Frisella, Bara i Maříka - 

nejlepším řešením rejstříkové otázky, což je oblast pěveckého výcviku, kterou Bar 

pojmenovává jako ústřední problém pěvecké pedagogiky. 
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