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Anotace 

 Diplomová práce se zabývá irskou tradiční hudbou a jejím možným 

uplatněním v hudební výchově na druhém stupni základních škol a v odpovídajících 

ročnících víceletých gymnázií v České republice. 

 Teoretická část práce informuje o irské tradiční hudbě a historických 

a geografických podmínkách, ve kterých se rozvíjela. Praktická část se zabývá 

možnostmi jejího zapojení do školní výuky v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání.  

Součástí práce jsou obrazové, zvukové a multimediální přílohy, noty, videa 

a pracovní listy. 

 

 

Summary 

 The master’s thesis deals with Irish traditional music and its possible use in 

music teaching at lower secondary schools in the Czech Republic. 

The theoretical part provides information on Irish traditional music and the 

historical and geographical conditions under which it developed. The practical part 

deals with the possibilities of its implementation into school education in accordance 

with the Framework Educational Programme for Basic Education. 

Accompanying the thesis is an appendix consisting of pictures, texts, 

worksheets and sheet music. The attached CD contains audio and video recordings as 

well as multimedia presentations. 
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Úvod 

Irsko. Smaragdový ostrov v Atlantském oceánu je domovem národa 

s pohnutou historií, prastarým keltským jazykem a bohatým kulturním dědictvím. 

Stále živá irská tradiční hudba má dnes své příznivce po celém světě, Českou 

republiku nevyjímaje. Zrcadlí se v ní historické, geografické i společenské 

podmínky, ve kterých se vyvíjela, a je proto fenoménem, který si jistě zaslouží naši 

pozornost. 

Má cesta k irské tradiční hudbě se začala v roce 2008, kdy jsem měla možnost 

studovat v rámci programu LLP-Erasmus na University College Dublin v Irsku. Na 

School of Music jsem navštěvovala kurzy zaměřené na tradiční irskou hudbu vedené 

profesorkou Thérèse Smith, členkou mezinárodní rady pro irskou tradiční hudbu 

(International Council for Traditional Music Ireland). V rámci studia jsem 

se seznámila s teoretickými poznatky o irské tradiční hudbě, měla jsem přístup 

i do bohaté fonotéky a odborné knihovny. K tamnímu studentskému životu navíc 

patřilo členství ve spolku tradiční hudby (Traditional Music Society), návštěva 

sessions a tanečních céilí. 

Nabyté informace a zkušenosti jsem o dva roky později zúročila ve své 

bakalářské práci Dudácká tradice v Čechách a Irsku. Protože byla část práce 

zaměřena na irské loketní dudy, její součástí bylo i obecné pojednání o irské tradiční 

hudbě. Právě na něj má diplomová práce navazuje a tematicky jej rozšiřuje. 

Můj zájem o irskou kulturu, hudbu a tanec se dále prohluboval díky různým 

aktivitám, koncertům a tanečním vystoupením pořádaným v České republice. V roce 

2011 jsem se zúčastnila Bernard’s Summer School, kde jsem se pod vedením 

Gerarda Butlera seznámila se setovými tanci. V témže roce jsem se zúčastnila i set 

dancingového víkendu vedeného renomovaným učitelem Patem Murphym. 

Navštěvovala jsem také základní taneční kurz sólového tance v klubu irských tanců 

Rinceoirí. 
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Protože jsem studentkou oboru učitelství hudební výchovy pro základní 

a střední školy, začala jsem se zajímat o to, jakým způsobem by se tato tématika 

mohla odrazit v mé budoucí pedagogické praxi. Rámcové vzdělávací programy, 

hlavní kurikulární dokumenty, které od roku 2007 nahradily jednotné osnovy, 

vymezují cíle vzdělávání a učivo jen obecně. Na jejich základě pak jednotlivé školy 

sestavují vlastní školní vzdělávací programy, ve kterých specifikují, jakým způsobem 

a prostřednictvím jakého učiva budou stanovených cílů dosahovat. Zde se nám tedy 

nabízí možnost včlenit do hodin hudební výchovy irskou tradiční hudbu a díky ní 

přispívat k naplňování očekávaných výstupů. 

Zároveň ale vyvstává problém s výběrem vyhovujícího materiálu a zejména 

pak s nedostatkem vhodné hudební i všeobecné odborné literatury. Na českém trhu je 

sice poměrně mnoho publikací věnujících se Irsku, jeho historii i kultuře, ale jsou 

často tematicky roztříštěné. Autoři se buď detailně věnují jen úzké problematice, 

nebo naopak píší velmi obecně o nejrůznějších aspektech života v Irsku. Mnoho 

informací můžeme vyhledat i na nejrůznějších webových stránkách, zde ale často 

schází spolehlivé odkazy na odbornou literaturu či zdroje, což snižuje jejich 

důvěryhodnost. 

Cílem mé diplomové práce je proto jednak podat přehledné a komplexní 

informace o irské tradiční hudbě a historických a geografických podmínkách, ve 

kterých se rozvíjela, a především navrhnout hudební činnosti a připravit materiály, 

s jejichž pomocí s irskou tradiční hudbou můžeme seznámit žáky druhého stupně 

základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Doufám, že práce 

přispěje k zpřístupnění irské tradiční hudby učitelům i žákům v českých školách. 

Věřím, že si prostor v hodinách hudební výchovy zaslouží. 
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1 Irsko 

1. 1 Geografické podmínky Irska
1
 

1. 1. 1 Poloha 

Irsko, nebo také Smaragdový či Zelený ostrov, je s rozlohou 84 413 km
2
 

druhým největším z Britských ostrovů. Republika Irsko zaujímá zhruba pět šestin 

celkové plochy, jedna šestina připadá Severnímu Irsku, kterému se také říká Ulster
2
. 

Základní správní jednotkou jsou jednotlivá hrabství – dvacet šest jich tvoří 

Republiku Irsko, šest náleží Severnímu Irsku. (viz přílohu str. I) 

Břehy ostrova omývají ze severu, západu a jihu vody Atlantského oceánu 

a z východu jej od Velké Británie oddělují Keltské a Irské moře. 

1. 1. 2 Povrch 

Pro Irsko jsou charakteristické nížinaté oblasti, které pokrývají většinu 

ostrova a zahrnují zejména louky, pastviny a vřesoviště. Říká se proto, že v Irsku 

můžeme vidět až čtyřicet různých odstínů zelené.  

Hornatiny se převážně vyskytují v blízkosti pobřeží. Nejvyšším vrcholem 

Irska je hora Carrauntoohill v pohoří MacGillycuddy’s Reeks s 1 042 metry, 

v Severním Irsku je to pak Slieve Donard s 852 metry v Mourne Mountains. 

Západní pobřeží je na rozdíl od východního velmi členité. Značnou část 

pobřeží tvoří strmé útesy, mezi nejznámější patří například Mohérové útesy 

v hrabství Clare.  Podél západního pobřeží také najdeme stovky ostrovů, k největším 

patří ostrov Achill nebo Aranské ostrovy. 

 

 

                                                           
1
 GILLMOR, Desmond A. Ireland. The World Book encyclopedia, str. 422-424 

2
 Ulster je historická provincie na severovýchodě Irska. Z devíti ulsterských hrabství jich šest nyní 

náleží Severnímu Irsku – Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry a Tyrone. Zbylá tři 

hrabství, Cavan, Donegal a Mohaghan, připadla po rozdělení ostrova Republice Irsko, spolu se třemi 

provinciemi Leinster, Munster a Connacht. 
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1. 1. 3 Vodstvo 

Nejdelší irskou řekou je Shannon, která se za Limerickem vlévá do 

Atlantského oceánu. Mezi další významné řeky patří například Liffey, jejíž ústí tvoří 

Dublinský záliv, nebo řeka Boyne. Nejdelší řekou v Severním Irsku je Bann. 

Jezera, zvaná loughs (čti láks), najdeme zejména na západním pobřeží. Mezi 

nejkrásnější patří ta podél řeky Shannon v národním parku Killarney. Největším 

jezerem Irska a Britských ostrovů vůbec je Lough Neagh v Severním Irsku, které 

pokrývá plochu 396 km
2
. 

1. 1. 4 Podnebí 

Pro Irsko je příznačné mírné vlhké klima. Průměrná teplota je okolo 5°C 

v zimě a 15°C v létě zejména díky teplému Severoatlantickému proudu a západním 

větrům. Ty také způsobují časté deště (průměrně 150 cm srážek ročně), které 

prodlužují zemědělskou sezonu.  

 

 

1. 2 Památky a zajímavá místa  

1. 2. 1 Newgrange
3
 

Největší prehistorická chodbová hrobka Irska se nachází v Newgrange, 

západně od Droghedy, v hrabství Meath. Vznikla pravděpodobně kolem roku 3 100 

př. n. l. 

1. 2. 2 Glendalough
4
 

Raně středověké opatství z 6. století leží v hrabství Wicklow. V tomto 

okrsku, jakémsi „Římě Západu“, žilo až 3 000 mnichů a noviců. 

                                                           
3
 SKRENTNY, Werner. Irsko a Severní Irsko, str. 35 

4
 tamtéž, str. 36 
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1. 2. 3 Dublin
5
 

Hlavní město země, v jehož těsném okolí žije třetina Irů (asi 1,1 milionu 

obyvatel), není typicky irské. Zdejší obyvatelé, nazývaní „jackeens“ (čti džakýns), se 

často povyšují nad venkovské „culchies“ (čti kalčís), o nichž říkají, že se jim na boty 

lepí rašelina z močálů.  

Dublin má mnoho tváří – najdeme zde jak novostavby, tak noblesní 

georgiánskou architekturu. Temple Bar, s úzkými dlážděnými uličkami a domy ze 

17. až 19. století, je rušným kulturním a zábavním centrem města. Mezi další 

zajímavá místa patří park St. Stephen’s Green, Grand Canal, protékající středem 

města, katedrála sv. Patrika, Trinity College nebo dublinský hrad. 

1. 2. 4 Cobh
6
 

Malé přístavní městečko Cobh (čti kouv) poblíž Corku bylo nejvýznamnějším 

vystěhovaleckým přístavem. Od roku 1815 do šedesátých let 20. století odtud ostrov 

opustily více než 3 miliony Irů, téměř 40 000 vězňů bylo deportováno do britských 

kolonií v Austrálii a roku 1912 zde Titanic nabral poslední cestující. 

1. 2. 5 Aranské ostrovy
7
 

Ostrovy Inishmore, Inishmaan a Inisheer patří mezi tzv. Gaeltacht oblasti, 

kde je irština převládajícím jazykem. Na ostrovech se nachází mnoho prehistorických 

památek, např. kamenná pevnost Dun Aenghus na Inishmoru. 

1. 2. 6 Sligo
8
 

Město i celé hrabství na severozápadním pobřeží bývá označováno jako 

„Yeats Country“. William Butler Yeats, nositel Nobelovy ceny za literaturu, se ve 

Sligu narodil a později se sem často vracel. 

 

                                                           
5
 SKRENTNY, Werner. Irsko a Severní Irsko, str. 20 

6
 tamtéž, str. 26 

7
 GRAGLIOVÁ, Rosalba. Irsko, str. 82 

8
 tamtéž, str. 87 
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1. 2. 7 Armagh
9
 

Stejnojmenné hrabství Armagh v Severním Irsku hraničí s jezerem Lough 

Neagh. Založení města je spojováno se svatým Patrikem. Najdeme zde dvě 

katedrály, které jsou mu zasvěcené – jedna je katolická a jedna anglikánská. Narodil 

se zde i irský král Brian Boru. 

 

 

1. 3 Dějiny Irska 

1. 3. 1 Doba předkřesťanská 

Přesné údaje o tom, kdy lidé osídlili Smaragdový ostrov, nemáme. Dle irské 

mytologie přišli na ostrov postupně v pěti vlnách, o nichž se můžeme dočíst 

v pseudo-historické knize Lebor Gabála Erenn (Kniha o dobývání Irska).
10

 

Historikové se domnívají, že první lidé žijící na území Irska přišli z Evropy 

asi 7000 let př. n. l. Usadili se na severovýchodním pobřeží a postupně se podél řek 

přesouvali do vnitrozemí. Živili se lovem, rybolovem a sběrem.
11

 

Přibližně 4000 let př. n. l. přišli do Irska lidé, kteří se zabývali zemědělstvím 

a chovali domácí zvířata. Používali vyspělé kamenné nástroje, předli, tkali a vyráběli 

nádoby z hlíny. Z tohoto období pochází i obrovské kamenné (megalitické) stavby 

a útvary, které sloužily k uctívání bohů či jako pohřebiště – dolmeny, menhiry, 

mohyly a zejména monumentální chodbové hroby (např. Newgrange).
12

 

                                                           
9
 Armagh City [online]. 

10
 BLAMIRES, Steve. The Five Invasions of Ireland. Seancha, str. 2 

11
 Ó CRÓINÍN, Dáibhí, ed. A new history of Ireland. 1, Prehistoric and early Ireland, str. 65-66 
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Doba bronzová se v Irsku datuje zhruba od doby 2000 let př. n. l. Přinesla 

nejen způsob získávání a zpracování nového materiálu, ale například i změny 

v přípravě pokrmů či v pohřbívání.
13

 

Dobu železnou předznamenal okolo roku 500 př. n. l. příchod Keltů. Ti 

získali nadvládu nad celým ostrovem a rozdělili jej na více než 150 malých 

království zvaných tuatha. Nejvyšší postavení ve společnosti měli vládci 

jednotlivých království – rí, kteří pocházeli z královské rodiny derbhfine, po nich 

následovali válečníci, učenci (mimo jiné i kněží – druidové, lékaři, či básníci 

a hudebníci – bardové), řemeslníci a zemědělci. Nejníže stáli otroci. Z četných 

nalezišť keltských sídel se dozvídáme mnoho i o jejich kultuře a zvycích. Na 

vysokých kamenech u jednotlivých hrobů jsou známky vůbec první formy písma na 

území Irska – tzv. ogamského písma (ogham). Irština je odvozena z jazykové 

podskupiny označované jako Q-keltština, z gaelského jazyka, kterým hovořily 

všechny irské kmeny již v 5. století n. l. Keltové věřili v mnoho bohů, mezi nimiž 

byla například bohyně řek Boann, po níž je pojmenována řeka Boyne. Mnoho 

pohanských svátků se v mírně pozměněné podobě dochovalo dodnes – Samhain, 

Beltine a další.
14

 

1. 3. 2 Středověké Irsko 

V 5. století n. l. přinesl Svatý Patrik do Irska křesťanství. Jako misionář 

obracel pohanské Kelty na víru, zavedl latinku a založil první kláštery, které se staly 

centry vzdělanosti. Ačkoliv se život lidí a organizace keltské společnosti téměř 

nezměnily, výsadní postavení druidů, kteří byli nahrazeni křesťanskými kněžími a 

biskupy, postupně skončilo. Po smrti okolo roku 461 se stal svatý Patrik hrdinou, 

kterého Irové oslavují dodnes. Státní svátek se slaví v předpokládaný den jeho úmrtí, 

17. března.
15
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Koncem 8. století začali podnikat nájezdy na východní a jižní pobřeží Irska 

Vikingové. Usídlili se poblíž přístavů a založili první irská města Dublin, Cork, 

Limerick a Waterford, ale také drancovali a ničili venkovské kláštery. Nejprve se 

Irové proti dobře vyzbrojeným Vikingům nedokázali bránit. Až roku 1014 dokázal 

irský král Brian Boru zorganizovat vojska z mnoha oblastí Irska a porazil Vikingy 

u Clantarfu. Protože směli zůstat ve svých přístavních městech, po nějaké době 

splynuli s irským obyvatelstvem.
16

 

Ve 12. století došlo k bojům o moc mezi dvěma irskými králi. Turlough 

O’Connor porazil Dermota Mac Murrougha a ten požádal o pomoc normanského 

krále Anglie Jindřicha II. a slíbil mu část dobytého území. Po Dermotově smrti roku 

1171 však mnozí normanští baroni zabrali irskou půdu a sám Jindřich II. se pak 

přihlásil o svrchovanost nad dobytým územím a vytvořil tak Panství Irské. Do 

počátku 14. století Normané kontrolovali téměř celé Irsko. Ale protože postupně 

uzavírali sňatky s místními obyvateli a přijali i irský jazyk a zvyky, jejich loajalita 

k Anglii slábla, až na začátku 15. století Anglie ve skutečnosti ovládala jen malé 

území okolo Dublinu zvané The Pale (Koloví).
17

 

1. 3. 3 Kolonizace Irska 

K úplnému podrobení Irska tak došlo až za vlády Tudorovců. Nejprve se o to 

pokoušel Jindřich VIII., kterému se podařilo zavést v zemi anglické zákony, a irský 

parlament jej roku 1541 prohlásil králem Irska. Jindřichův syn Edward VI. a dcery 

Marie I. a Alžběta I. pokračovali v otcových opatřeních. Marie započala se 

systematickou kolonizací Irska jako možným způsobem, jak posílit nadvládu a šířit 

anglický jazyk a zákony. Alžběta se, stejně jako její otec, pokoušela zavést 

protestantismus, římsko-katolické bohoslužby prohlásila za nezákonné, popravila 

mnoho biskupů a kněží, ale výsledkem byl jen větší odpor irských katolíků. Na 

sklonku 16. století vypukla v Ulsteru řada povstání v čele s irským vůdcem Shanem 

O’Neillem a později jeho synovcem Hughem O’Neillem. Vyvrcholením 
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tzv. Devítileté války byla roku 1601 bitva u Kinsale, kdy byl irský odpor i přes 

pomoc armády katolického Španělska zlomen.
18

 

Jakub I., který roku 1603 vystřídal na trůnu Alžbětu I., se pokusil předejít 

dalším nepokojům pokračující kolonizací Irska. Zabral půdu v Ulsteru a daroval ji 

anglickým a skotským protestantům, čímž vytvořil protestantskou většinu, která 

v Severním Irsku existuje dodnes.  

V důsledku kolonizace se římští katolíci v celém Irsku obávali, že přijdou 

o svoji půdu a navíc budou pronásledováni puritány, kteří v Anglii právě získávali 

moc. Roku 1641 se začali proti Anglii opět bouřit, ale nakonec byli roku 1649 

Oliverem Cromwellem potlačeni. Ten pak věnoval anglickým protestantům další 

půdu a zbavil katolíky mnoha politických práv. 

Roku 1685 se stal anglickým králem katolík Jakub II, který mnohé proti-

katolické zákony zrušil. Později byl však donucen vzdát se trůnu a odejít do Francie. 

Tam také připravil vpád do Irska, zformoval vojsko a rozhodl se bojovat proti 

novému protestantskému králi Vilému III. Oranžskému. Ulsterští protestanti se však 

postavili na Vilémovu stranu a Jakub II. byl roku 1690 v bitvě u řeky Boyne poražen. 

Válku pak roku 1691 definitivně ukončila tzv. Limerická smlouva (Treaty of 

Limerick), na jejímž základě zemi opustily tisíce Jakubových vojenských vůdců 

i příznivců, tzv. Jakubitů. 

Po Vilémově vítězství bylo irským katolíkům zabráno ještě více půdy, takže 

v roce 1704 vlastnili už jen jednu sedminu z celkového území. Také jim bylo 

znemožněno půdu koupit či zdědit. Byli vyloučeni z irského parlamentu a armády 

a praktikování jejich víry bylo rovněž velmi omezené.
19

 

1. 3. 4 Unie s Velkou Británií
20

 

V 18. století si Britové udržovali přísnou kontrolu nad Irskem a omezovali 

i moc irského parlamentu. Mnozí irští protestanti se proti těmto omezením bouřili 
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a parlament vedený Henry Grattanem požadoval legislativní svobodu.  Britové jejich 

požadavky vyslyšeli roku 1782, a tak zemi osmnáct let vládl celo-protestantský irský 

parlament. Ten navrátil katolíkům právo vlastnit půdu a zrušil některá náboženská 

omezení, odmítl jim však udělit jakákoliv politická práva. 

Někteří protestanti v irském parlamentu se snažili katolíkům zajistit více 

práv. Vytvořili skupinu zvanou Spojení Irové (United Irishmen), která bojovala za 

rovnoprávnost všech Irů a později požadovala úplnou nezávislost na britské vládě. 

Roku 1798, inspirováni ideály americké a francouzské revoluce, uskutečnili 

neúspěšné povstání, po němž britský a irský parlament schválily tzv. Zákony o unii 

(Acts of Union). Těmito zákony, které vešly v účinnost roku 1801, se Irsko oficiálně 

stalo součástí Spojeného království Velké Británie a Irska, činnost irského 

parlamentu byla ukončena a Irsko začalo vysílat své zástupce do britského 

parlamentu. Roku 1829 Daniel O’Connell, irský katolický vůdce, pomohl katolíkům 

získat právo zasedat v britském parlamentu a ve většině dalších veřejných institucí.  

1. 3. 5 Velký hladomor
21

 

V první polovině 19. století se počet obyvatel Irska prudce zvyšoval. 

Vzhledem k omezenému průmyslu se země ve značné míře spoléhala na zemědělství. 

Většina obyvatel žila jako nájemci nebo námezdní zemědělští dělníci na malých 

farmách a většinu toho, co vypěstovali, museli odevzdat statkářům jako nájemné. 

Museli vyžít s  málem, které jim zbylo. Jejich základní potravinou byly brambory. 

Ty se však snadno kazí a nedají se skladovat pro případ nouze jako obilí, takže při 

neúrodě čekala Irsko pohroma takového rozsahu, jakou nebylo schopno zvládnout 

a na jakou britská vláda nebyla vůbec připravena. 

V letech 1845–1848 byly brambory opakovaně napadeny plísní.  Vyhladovělí 

a vyděšení Irové se stahovali do měst a obléhali úřadovny nouzových veřejných 

prací, emigrovali do anglických měst a odtud, pokud měli dostatek peněz, do 

Ameriky. Asi milion lidí zemřel hladem nebo na různé choroby a další milion zemi 
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opustil. Neúčinné záchranné akce a vůbec přístup britské vlády k irské katastrofě 

vedly k hluboké nedůvěře a nenávisti Irů vůči Angličanům a dalším vlnám emigrace. 

Z původních 8 milionů obyvatel v roce 1841 jejich počet postupně klesal až na 4,5 

milionu. 

1. 3. 6 Irská nezávislost
22

 

Na sklonku 19. století se v literárních a kulturních kruzích rozšířily národně-

obrozenecké tendence a následovaly i politické snahy o autonomii. Vůdčím duchem 

jednoho z apolitických hnutí byl básník William Butler Yeats, který tvrdil, že bez 

duchovního života si Irové dlouho svou národní identitu neudrží. Široký ohlas 

veřejnosti si však získalo až hnutí Gaelská liga, které se zasloužilo o zavedení irštiny 

do škol, o obnovu tradičních národních her nebo o stanovení národního svátku na 

den výročí úmrtí svatého Patrika. 

Roku 1905 založil irský novinář Arthur Griffith politickou organizaci zvanou 

Sinn Féin, což v irštině znamená „My sami“, která bojovala za irskou autonomii. Na 

počátku 20. století bylo také aktivní Irské republikánské bratrstvo, tajná organizace, 

jejíž členové, známí jako republikáni, usilovali o zcela nezávislou irskou republiku. 

Během 1. světové války většina Irů podporovala Británii, ale republikáni pod 

vedením Patricka Pearse věřili, že právě nyní je jejich šance získat nezávislost. 

Povstání začalo na velikonoční pondělí roku 1916 a trvalo týden, než se britským 

jednotkám podařilo rebely porazit. Ačkoliv mělo Velikonoční povstání nejprve 

slabou podporu, poprava patnácti republikánských lídrů způsobila změnu postoje 

irské veřejnosti. 

V roce 1918 republikáni ovládli Sinn Féin a získali 73 ze 105 irských křesel 

v britském parlamentu. Nově zvolení poslanci však neodjeli na zasedání do Londýna, 

ale ustavili se v Dublinu jako Dáil Éireann (Irský sněm) a 21. ledna 1919 vyhlásili 

samostatnou irskou republiku. Tato událost vyústila v boje mezi irskými rebely 

a britskými ozbrojenými silami. Tzv. Anglo-irskou válku mezi dobrovolníky Irské 
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republikánské armády a „černohnědými“ (Black-and-Tans), jimž pomáhaly britské 

pomocné sbory, charakterizovala partyzánská válka, úkladné atentáty, střelba do 

civilního obyvatelstva a popravy. Roku 1921 podepsali zástupci Británie a Irska 

smlouvu, která přiznala 3 hrabstvím v Ulsteru a 23 jižním hrabstvím statut dominia. 

Irové tedy nedosáhli samostatné republiky, ale Irský svobodný stát byl součástí 

Britského společenství národů (Commonwealth of Nations). 

1. 3. 7 Od občanské války k vyhlášení republiky
23

 

Přijatá smlouva však Iry ostře rozdělila. Jedna skupina, vedená nejprve 

Michaelem Collinsem a později Williamem T. Cosgravem, smlouvu podporovala. 

Druhá skupina, vedená Eamonem de Valérou, se dožadovala naprosté nezávislosti na 

Velké Británii a spojení se Severním Irskem. Proti rozdělení Irska na dvě části 

vystupovali i severoirští římští katolíci. V roce 1922 vypukla občanská válka. Když 

boje roku 1923 utichly, staly se z těchto dvou táborů oponující si politické strany. 

De Valéra vedl Sinn Féin a Cosgrave stál v čele Cumann na nGaedheal (Společnost 

Keltů). Irský svobodný stát postavil Irskou republikánskou armádu mimo zákon, ale 

někteří Irové se k této organizaci dál hlásili a účastnili se pravidelných partyzánských 

bojů proti Britům. Roku 1926 De Valéra opustil Sinn Féin a založil novou politickou 

stranu zvanou Fianna Fáil (Vojáci osudu). 

Roku 1937 De Valérova vláda přijala novou ústavu, která vymezila Irsko jako 

„suverénní, nezávislý a demokratický stát“ a změnila název státu na Éire (Irsko). 

Během 2. světové války zůstalo Irsko neutrálním státem, ale tisíce Irů vstoupily do 

britských ozbrojených sil. 

V roce 1948 se stal předsedou vlády John A. Costello, předseda strany Fine 

Gael (dříve Cumann na nGaedheal). 18. dubna 1949 jeho vláda ukončila všechny 

vztahy s Velkou Británií a vyhlásila Irsko nezávislou republikou. 

V následujících volbách zvítězila opět De Valérova Fianna Fáil a politická 

moc se pak pravidelně přesouvala mezi Fianna Fáil a Fine Gael.  
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V roce 1990 byla Mary Robinson, dublinská právnička, zvolena presidentkou 

Irska, a stala se tak první ženou v tomto úřadě. Od roku 2011 je prezidentem Michael 

D. Higgins. 

1. 3. 8 Konflikt v Severním Irsku
24

 

I několik desetiletí po rozdělení Irska se mnozí Irové a severoirští katolíci 

stále dožadovali toho, aby se oba státy znovu spojily. Katolíci v Severním Irsku 

dlouhodobě obviňovali protestanty z omezování jejich občanských práv, 

diskriminace v zaměstnání a dalších oblastech. Když se vláda pokoušela zastavit 

demonstraci za lidská práva v Londonderry v roce 1968, vypukly krvavé nepokoje. 

Pro-katolická Irská republikánská armáda a další militantní skupiny poté uskutečnily 

bombové a jiné teroristické útoky. V roce 1976 irská vláda schválila zákony, které 

zvýšily tresty za členství v Irské republikánské armádě a za teroristické činy. 

Ve snaze ukončit konflikt v Severním Irsku podepsaly roku 1985 Spojené 

království a Republika Irsko tzv. Anglo-irskou dohodu (Anglo-Irish Agreement), 

která udělila irské vládě poradní hlas v záležitostech Severního Irska. Jak Unionisté, 

tak Irská republikánská armáda však proti této dohodě ostře protestovali. 

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let zesílily teroristické útoky 

v Severním Irsku a v Británii, navíc se rozšířily i dál do Evropy, kde byly namířeny 

proti příslušníkům britské armády a jejich rodinám. Tyto události pak vedly 

k násilným odpovědím protestantských teroristických skupin. Roku 1998 byla 

podepsána Belfastská (nebo také Velkopáteční) dohoda, která měla zajistit příměří. 

Přesto však stále dochází, byť sporadicky, k násilnostem. 
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2 Irská tradiční hudba25 

2. 1 Úvod 

V irské ústní lidové slovesnosti je hluboce zakořeněna víra v magickou moc 

slov a hudby. Irové věřili, že hudba dokáže vzbudit lásku nebo je ochrání na dlouhé 

cestě. O síle hudby, která vyvolává různé emoce, se dovídáme z mýtů o keltských 

bozích Tuatha Dé Dannan (Lid bohyně Danu). Když keltský nejvyšší bůh Dagda 

zahrál na svou harfu hudbu goltraí, vzbudil pláč, při geantraí posluchače rozesmál 

a hudba suantraí navodila spánek. Irské pomalé melodie a písně, tzv. slow airs, mají 

výsadní postavení právě pro svoji schopnost emocionálně působit na posluchače.
26

 

Síla hudby se násobí, pokud ji zprostředkovává talentovaný muzikant nebo 

zpěvák. Ti byli často spojováni až s nadpřirozenými schopnostmi a těšili se 

společenskému uznání. Už v keltské společnosti měli básníci a hudebníci, zvaní 

bardové, výsadní postavení a byly jim přisuzovány magické schopnosti. V paměti 

uchovávali stovky veršů, písní a básní, které předávali dalším generacím. Odtud 

pramení ústní tradice, která z tradiční hudby v podstatě nevymizela dodnes. První 

zapsaná tradiční melodie tedy pochází až z 16. století a první píseň – s melodií 

podloženou textem – dokonce z 18. století.
27

  

Kolébkou irské tradiční hudby jsou venkovské zemědělské komunity, 

tzv. clachán, typické sídelní jednotky západního pobřeží Irska. Až do 17. století 

se zde hudba vyvíjela izolovaně, s příchodem skotských kolonistů však byla 

nevyhnutelně ovlivněna prvky skotské hudby. Postupně se pak tradiční hudba 

přesunula i do měst, kde je ji možné slyšet dodnes.
28
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2. 2 Struktura hudby
29

 

Irská tradiční hudba využívá čtyř modů. Nejčastějším je jónský modus, který 

zahrnuje zhruba šedesát procent veškeré tradiční hudby. Dále pak modus 

mixolydický (cca 15 procent), dórský (cca 10 procent) a nejméně častý aiolský. 

Výjimečně může dojít i k smíšení dvou modů – například mixolydického v první 

části písně a jónského v druhé. Navíc se v hudbě využívá nejen stupnic 

heptatonických, popsaných výše, ale i stupnice hexatonické a pentatonické. 

Formálně se většina písní a instrumentálních skladeb skládá ze dvou částí – 

tzv. strains, označovaných jako A a B. Je typické, že část A bývá v nižší poloze, 

zatímco kontrastní část B v poloze vyšší. Ve vokální hudbě se často setkáváme 

s následujícími kombinacemi: AAAB, ABBA, nejčastěji však AABA, výjimečně 

i s písněmi, které mají pouze jednu část. V hudbě taneční je běžná forma AA
I
BB

I
, 

kdy opakovaná část buď vyústí v propojení s druhou částí, nebo je ukončena. 

Hudba je ve své podstatě čistě melodická, téměř nepoužívá harmonický 

doprovod ani modulace a staví zejména na zdobení melodické linky. Tři základní 

způsoby zdobení melodie vznikají pomocí melodických ozdob, variací a rytmu. 

Irskou tradiční hudbu lze rozdělit na dvě skupiny – hudbu instrumentální 

(tunes), původně určenou jako doprovod k tanci, a vokální (songs), tradiční písně 

v irštině nebo angličtině zpívané obvykle a capella a irské lidové balady.  

Najdeme však i velmi specifické projevy tradiční hudby, které se těžko řadí 

do jedné z těchto skupin. Například tzv. lilting je sice způsob tradičního zpěvu, velmi 

často ale používaný jako doprovod k tanci. V irské hudbě zároveň existují 

i instrumentální skladby, které jsou primárně určené k poslechu a mají v podstatě 

rysy programní hudby, tzv. narrative pieces (výpravné kusy). 
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2. 3 Písně 

Písňová tradice v Irsku je díky historickému vývoji stylově velmi rozmanitá, 

zahrnuje různé žánry, a je proto obtížné o ní mluvit obecně. Různorodá jsou i témata 

– mezi nejčastější patří: opětovaná i neopětovaná láska, emigrace, válka, pití, vojáci, 

námořníci a mnoho dalších. 

Nejstarší písně jsou v irštině a pochází z venkovských zemědělských 

oblastí.
30

 Od konce 17. století, kdy začala irština pomalu ustupovat angličtině, se 

textům mnohých písní dostalo anglické verze a zároveň se součástí tradičního 

repertoáru postupně staly i anglické a skotské balady. Rozvoj angličtiny a písní 

v angličtině je vázán zejména na větší města. Úpadek písní v irštině tedy znamenal 

i změnu témat a úbytek pomalých slow airs ve prospěch žádaných tanečních 

melodií.
31

 

2. 3. 1 Tradiční písně 

Díky národně obrozeneckým snahám a intenzivní folkloristické činnosti se 

podařilo zdokumentovat a zachovat písně ve „starém stylu“ (sean-nós
32
, čti šán nós) 

zpívané v irštině bez hudebního doprovodu. Ústní předávání této tradice je už sice 

spíše minulostí, což má za následek i menší počet krajových variant a stylů, stále je 

však mnoho nadšenců, kteří se tradičnímu zpěvu věnují. Mezi nejvýznamnější sean-

nós zpěváky patřil Joe Heaney (v irštině: Seosamh Ó hÉanaí, 1919–1984). 

Způsob tradičního zpěvu se významně liší od zpěvu klasického. Zpěvák 

nezpívá plným hlasem, nepoužívá vibrato ani crescendo či decrescendo a zásadně 

nepoužívá dramatických efektů k umocnění obsahu písně, jako je přivírání očí, 

gestikulace a podobně. Jednotlivá provedení se mohou značně lišit dle osobního 

pojetí zpěváka, který podle svých možností využívá všech tří způsobů zdobení 

melodie. 
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Dalšími charakteristickými prvky jsou nasalizace, zapojení nosní dutiny při 

výslovnosti, a sylabický zpěv, kdy na jednu notu připadá jedna slabika – často tedy 

dochází k přidávání slabik do slov tak, aby vyhovovala melodii. Na první poslech 

proto může zpěv připomínat hudbu arabskou nebo indickou. Tradiční zpěvák sedí, 

často ani ne čelem k obecenstvu, a ke zpěvu může být opakovaně vyzýván. Jakási 

fáze dohadování je pak v podstatě součástí vlastního vystoupení.
33

 

Podobným způsobem jsou interpretovány i tradiční písně v angličtině, pro ty 

se ale označení sean-nós nepoužívá. Jedním z nejvýznamnějších anglicky zpívajících 

tradičních zpěváků byl Frank Harte (1933–2005), který ale občas využíval hudebního 

doprovodu. Další zajímavostí jsou písně v tzv. makaronštině, např. Siúil A Rún, kde 

se sloky v angličtině střídají s refrénem v irštině.
34

 

2. 3. 2 Irské lidové písně 

Lidové písně v angličtině můžeme rozdělit do dvou kategorií. Pro obě je 

charakteristický fakt, že se nešířily jen ústní tradicí, ale zejména díky tzv. ballad 

sheets. Jde o tištěné, často i ilustrované, texty písní, které výjimečně obsahovaly 

i zmínku o melodii, na kterou se text zpívá. Proto se dnes často setkáváme s texty, 

které se v různých oblastech pojí s odlišnými melodiemi.
35

 

První skupinou jsou písně anglické a skotské, které s sebou přivezli osadníci 

v 17. století a později také Irové, kteří cestovali za prací. Velký vliv jistě měly 

i z Anglie dovezené ballad sheets, které kolovaly v Dublinu a dalších městech na 

východním pobřeží. 

Druhou skupinu tvoří písně tzv. anglo-irské, složené Iry, jejichž mateřštinou 

už byla angličtina. Tyto písně, velmi často balady, jsou však značně odlišné od písní 

tradičních. Vyznačují se pravidelnou rytmičností, jednoduchou zpěvnou melodikou 

a nekladou vysoké nároky na interpreta. Svým charakterem spíše než irské písně 

nápadně připomínají ty anglické a skotské. 
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Ačkoliv převažovaly písně milostné, dlouhou tradici mají balady 

s povstaleckou tématikou. Reflektovaly historické události a vyzývaly k odhodlání 

a vlastenectví. Mezi nejstarší patří balady, které se vážou k neúspěšnému povstání 

z roku 1798.
36

 

 Pouliční zpěváci, kteří obvykle za pár pencí prodávali tištěné ballad sheets, 

hráli významnou úlohu v každodenním životě Irů v 18. a 19. století. Přinášeli zprávy 

o historických událostech a bitvách, vyprávěli o životech náboženských nebo 

politických vůdců nebo sdělovali novinky. Ne všechny jejich písně však byly 

postaveny na reálných základech. V každém případě se rychle šířily dál, byly různě 

upravovány nebo se spojovaly s jinými melodiemi. 

Většinou jsou tedy autoři dochovaných písní neznámí, i když pár jmen těch 

nejvýznamnějších se nám dochovalo. Mezi ně patří Thomas Moore, který psal 

zejména milostné texty často na tradiční irské melodie, nebo Helen Sebina Sheridan, 

vnučka dramatika R. B. Sheridana, zvaná Lady Dufferin.
37

 

 K popularizaci anglo-irských písní výrazně přispěly kapely jako The 

Dubliners nebo The Clancy Brothers, které se v šedesátých letech 20. století vezly na 

vlně folku, hnutí za obrodu anglosaské písně. Zároveň tehdejší písničkáři tvořili 

písně nové, které se brzy staly součástí repertoáru folkových skupin. Mezi ně patří 

například Pete St. John. 
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2. 4 Instrumentální hudba 

2. 4. 1 Tunes
38

 

Tunes (čti tjúns) jsou krátké instrumentální skladby původně určené k tanci. 

Předávají se stejně jako tradiční písně ústní tradicí, k jejich zahrání tedy není třeba 

znát noty. Hudebníci se nové tunes učí postupně sledováním a posloucháním 

ostatních. Takto se naučí základní melodii, kterou následně zdobí dle svých představ.  

Mezi melodickými ozdobami jsou oblíbené zejména přírazy a skupinky nebo 

vyplňování intervalů (např. tercie: z h-d vznikne h-cis-d). Variace bývají jen velmi 

jednoduché, aby nedošlo k narušení základní melodie a všichni muzikanti mohli hrát 

bez potíží společně. Na soudobých sólových nahrávkách ale můžeme slyšet i variace 

složitější. Další možností je využití rytmických prvků – spojování krátkých hodnot 

v dlouhé, staccata a důrazů.
39

 

Vzhledem k tomu, že tunes jsou poměrně krátké – tunes typické struktury 

sestávají z třiceti dvou taktů – hrají se několikrát za sebou a po dvou až čtyřech 

se sdružují do tzv. setů. Po několikerém zopakování jedné melodie se napojí další, 

většinou stejného typu. 

Repertoár hudebníků bývá poměrně nestálý, ti dobří mají v paměti až pět set 

tunes, pasivně i více než tisíc, ale nově naučené melodie často vytlačí z paměti ty 

starší. Autoři tunes jsou obvykle neznámí, některá jména se však zachovala. Jednak 

díky tomu, že mnohé tunes jsou pojmenované po svých skladatelích, v dnešní době 

pak díky nahrávací technice. Nejsou-li tunes pojmenované po svém autorovi, často se 

v názvu objevují například jména jednotlivých hudebníků, historické události nebo 

místní jména, málokdy však mají něco společného s vlastní melodií. 

Různé druhy tunes, které se pojí s různými tanci, se rozlišují podle 

charakteristického rytmu. Nejčastější jsou jig, reel a hornpipe, mezi ostatní pak patří 

                                                           
38

 BOULLIER, Dianna. Exploring Irish Music and Dance, str. 20-23 
39

 BREATHNACH, Breandán. Folk Music and Dances of Ireland, str. 95-99 



27 

 

mazurka, polka, strathspey v typickém tečkovaném rytmu, waltz, highland nebo 

schottische, barn dance, german, planxty, lament, slow air nebo fling. 

2. 4. 1. 1 Jig 

Jig patří k tancům ve svižném tempu a vyskytuje se ve třech podobách: 

double jig, slip jig (nebo hop jig) a single jig (nebo slide). Jedná se o původní, a tedy 

nejstarší irský tanec. Dnes se nejčastěji hrají dougle jigs složené houslisty a dudáky 

v 18. a 19. století. Typické double jigs  jsou v 6/8 taktu, prvních sedm taktů obsahuje 

dvě skupinky po třech osminových notách, osmý pak uzavírá strain trojicí not 

osminových a jednou notou čtvrťovou.
 40

 Slip nebo hop jig je v 9/8 taktu, single jig 

nebo slide v 6/8 případně 12/8 taktu. 

2. 4. 1. 2 Reel 

K dnes velmi oblíbeným tunes se řadí reel, původně skotský tanec, jež se 

vyvinul zhruba v polovině 18. století. Hraje se v 4/4 taktu ve svižném tempu, prvních 

sedm taktů jednotlivých strains obsahuje dvě skupinky po čtyřech osminových 

notách, závěrečný takt často končí notou čtvrťovou.
41

 

2. 4. 1. 3 Hornpipe 

Hornpipe se rytmicky podobá reels, ale hraje se ve volnějším tempu, 

s důrazem na první a třetí dobu. Pochází z Anglie, současná podoba ve 4/4 taktu se 

datuje do druhé poloviny 18. století.
42

 

2. 4. 2 Hudební nástroje 

2. 4. 2. 1 Harfa
43

 

Irská harfa (cláirseach) je symbolem Irska. Patří mezi nejstarší hudební 

nástroje a zmiňují se o ní mnohé irské mýty. Po staletí byli harfisté respektovanými 
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členy irské společnosti, kteří svou hudbou doprovázeli bardy recitující své básně. 

K tomuto účelu sloužil patrně i nejstarší dochovaný nástroj ze 14. století. 

Po změnách v irské společnosti v 17. století a zániku „Řádu bardů“ (Bardic 

Order) se z harfistů stali kočující muzikanti, kteří hráli na šlechtických dvorech 

a často měli své patrony, na nichž byli existenčně závislí. Mnozí z nich byli slepí 

a hraní na harfu bylo jejich jedinou možností, jak si vydělat na živobytí. Mezi ně 

patřil i nejvýznamnější harfista Turlough O’Carolan (1670–1738). 

Po jeho smrti došlo k dalšímu úpadku a tradice hry na harfu byla zachována 

jen díky Belfast Harp Society, která byla založena roku 1791. O rok později pořádala 

festival, jehož se zúčastnilo 11 harfistů. Melodie, které hráli, se nám dochovaly díky 

zápisům Edwarda Buntinga (1773–1843). 

Irská harfa se tedy v tradiční hudbě uplatňovala spíše okrajově. Proto i dnes 

se hra na irskou harfu omezuje spíše na koncertní produkci a na běžné irské session ji 

pravděpodobně neuslyšíme. Nejuznávanějším harfistou současnosti byl Derek Bell 

(1935–2002) ze skupiny The Chieftains. 

Irská harfa je menší než harfa koncertní, má méně strun (typicky 34) a nemá 

pedály. Základní ladění je in C a harfy jsou na rozdíl od koncertních diatonické. 

Nástroj je možné přeladit pomocí speciálního klíče, kterým se otáčí kolíky, k nimž 

jsou upevněny jednotlivé struny. (viz přílohu str. II) 

2. 4. 2. 2 Uilleann pipes 

Uilleann pipes (čti ilin pajps) představují typicky irský tradiční hudební 

nástroj, navíc velmi vyspělý. Irské loketní dudy (uilleann znamená v irštině loket), 

jak je známe dnes, se vyvinuly až v 18. století, starší typy nástroje ale měly na 

ostrově velmi dlouhou tradici. 

První písemný doklad o existenci dud v Irsku pochází zhruba z poloviny 11. 

století. V dochované básni Fair of Carman (Trh v Carman) jsou mezi ostatními 

nástroji zmíněny i pípaí, tedy dudy (v moderní irštině označované slovem píopaí). 

První vyobrazení dud a dudáků pak pochází z přelomu 15. a 16. století. Ústy 
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nafukované nástroje sestávají z melodické píšťaly (chanter), vaku (bag) a dvou 

bordunových píšťal (drones).
44

 Jedná se o tzv. war pipes – „válečné dudy“ – mezi 

nejznámější tohoto typu patří dudy skotské. Silného zvuku war pipes však lidé 

nevyužívali jen v armádě, dudáci byli nedílnou součástí pohřbů a fotbalových nebo 

hurlingových zápasů.
45

 

K zásadnímu vývoji nástroje, v podstatě ke vzniku nástroje nového, došlo 

počátkem 18. století. Dudy doznaly velkých změn v podobě dmycháku, který 

usnadnil nafukování vaku, a horizontálního uložení bordunových píšťal v klíně 

sedícího hráče. Jemnější zvuk nástroje se hodil ke hře v uzavřených prostorech 

a k hudebnímu doprovodu obřadů a oslav (např. svatby, křtiny apod.).
46

 

Když na sklonku 19. století dosáhl vývoj vrcholu, začala obliba nástroje 

klesat a zdálo se, že upadne v zapomnění. Zejména v druhé polovině 20. století však 

došlo k ohromnému nárůstu zájmu o tento nástroj. Zasloužili se o to jednak 

vynikající hráči, kteří dudáckou hru často jako rodinnou tradici udržovali. Dále pak 

různé organizace, z nichž nejvýznamnější je Na Píobairí Uilleann založená roku 

1968. Zaměřuje se na popularizaci a podporu dudácké hudby – sdružuje nejen hráče, 

ale i výrobce loketních dud, pořádá výukové kurzy hry na dudy atd.
47

 

Současné Uilleann pipes, známé také jako Union pipes (mezi hráči často 

nazývané prostě an píopaí), patří k nejsložitějším typům dud vůbec. Melodická 

píšťala (chanter) s osmi dírkami a dvojitým plátkem má rozsah dvou oktáv a dnes se 

běžně vyrábí nástroje v koncertním ladění in D. Chromatické postupy jsou umožněny 

tzv. klíči (keys), horní oktávy hráč dosáhne přefukováním. Všechny tři jednoplátkové 

bordunové píšťaly (drones) hrají základní tón, jsou laděné jako tenor, baryton a bas 

a lze je i během hry zapínat a vypínat. Specifickým prvkem irských loketních dud 

jsou regulátory (regulators) také v ladění tenor, baryton a bas. V podstatě jde o tři 

uzavřené dvouplátkové píšťaly umístěné nad píšťalami bordunovými, opatřené 
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kovovými klapkami. Jsou ovládané hranou pravé ruky a slouží jako harmonicko-

rytmický doprovod. 48 

Hra na irské loketní dudy je velmi obtížná. Hráči si proto většinou pořizují 

nástroj postupně – od cvičební sady, tzv. practice set (viz přílohu str. III), která 

obsahuje pouze vak, dmychák a melodickou píšťalu, přes poloviční sadu, tzv. half 

set, kdy se přidají bordunové píšťaly, až po plnou sadu, tzv. full set se systémem 

regulátorů. Slovy slavného dudáka Séamuse Ennise: „Stát se dudákem trvá dvacet 

jedna let – sedm let učení se, sedm let cvičení a sedm let hraní.“
49

 Mezi uznávané 

dudáky se dnes řadí například Robbie Hannan. 

2. 4. 2. 3 Fiddle
50

 

Fiddle, termín pro housle používané v tradiční hudbě (naproti tomu „violin“ 

v hudbě klasické), patří k velmi oblíbeným nástrojům. Ačkoliv se do Irska dostaly až 

v polovině 17. století, už v 18. století se staly hlavním nástrojem, jehož obliba 

neklesla dodnes. Obzvláště se uplatnily v taneční hudbě – houslista často cestoval 

s tanečním mistrem. 

Technika hry se vyznačuje tím, že se hraje pouze v první poloze, tedy zhruba 

v rozsahu dvou oktáv, nepoužívá se vibrato a jednotlivé smyky jsou kratší a začínají 

se s akcentem. Styly hry se však liší podle jednotlivých oblastí. Nejvlivnějším 

houslistou, jehož styl se mnozí podle nahrávek snažili napodobit, byl Michael 

Coleman (1891–1945) z hrabství Sligo. Mezi současné nejvýznamnější houslisty 

patří Gerry „Fiddle“ O’Connor. 

2. 4. 2. 4 Flute
51

 

Flute je jednoduchá dřevěná příčná flétna se šesti dírkami a někdy až sedmi 

klapkami umožňujícími zahrát půltónové postupy. Dřevěná flétna byla oblíbeným 
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nástrojem klasické hudby. Když však byla v polovině 19. století vyvinuta moderní 

kovová flétna, zůstala ta dřevěná v rukou tradičních muzikantů. 

Pro svůj příjemný měkký zvuk je flétna jedním z nejoblíbenějších nástrojů 

tradiční hudby. Styl hry je často velmi individuální, k předním flétnistům dnes patří 

například Matt Molloy. (viz přílohu str. IV)  

2. 4. 2. 5 Tin whistle
52

 

Jednouchá kovová píšťala se u nás nejčastěji nazývá irská flétna, v angličtině 

se jí také pro její nízkou cenu říká „penny whistle“. Vyvinula se z nástroje zvaného 

flageolet (flažolet) oblíbeného v 17. století. Většina fléten je laděná in D, ale je 

možné je koupit v mnoha různých laděních. Tzv. low whistle je podstatně větší a je 

laděna o oktávu níže. (viz přílohu str. IV) 

Flétna má jen šest dírek na přední straně a vyšší oktávy se dosahuje 

přefukováním. Je velmi jednoduché naučit se základy hry – mnoho muzikantů se 

díky ní seznámilo s irskou tradiční hudbou a naučilo se na ní své první tunes. 

Mistrovské ovládnutí nástroje a všech jeho možností je však náročné. Mezi nejlepší 

hráče na tin whistle se dnes se svým osobitým stylem řadí Mary Bergin.  

2. 4. 2. 6 Melodeon, knoflíkový akordeon a koncertina
53

 

Tradiční irská hudba dokázala vstřebat nejrůznější vlivy a od poloviny 19. 

století se její součástí staly nové nástroje, které se neustále vyvíjely. Nástroje tak 

mají různý rozsah i mechaniku – od nejjednodušších s deseti melodickými knoflíky 

až po chromatické dvouřadové. Od druhé poloviny 20. století do hudby pronikl 

i klávesový akordeon. (viz přílohu str. IV) 

2. 4. 2. 7 Banjo
54

 

Mezi nejnovější nástroje v tradiční hudbě patří banjo, hudební nástroj 

amerických otroků. V Irsku se poprvé objevil v polovině 19. století díky 

                                                           
52

 BOULLIER, Dianna. Exploring Irish Music and Dance, str. 59-60 
53

 ÓGÁIN, Ríonach Uí. Tradional Music and Irish Cultural History, str. 85 
54

 BOULLIER, Dianna. Exploring Irish Music and Dance, str. 67-68 



32 

 

minstrelským představením hudebníků z Ameriky. I jeho uplatnění v tradiční hudbě 

bylo dlouhou dobu americkým fenoménem, v Irsku získalo oblibu až v šedesátých 

letech 20. století díky nahrávkám Barneyho McKenna (1939–2012), banjisty skupiny 

The Dubliners. 

Obvykle se v tradiční hudbě uplatňuje čtyř-strunné tenorové banjo v ladění 

GDAE. Využívá se jako melodický nástroj – na dnes už kovové struny se vydrnkává 

trsátkem. 

2. 4. 2. 8 Foukací harmonika, brumle, lilting 

Ani v nelehkých dobách, kdy si Irové nemohli dovolit drahé nástroje, se irská 

tradiční hudba nevytratila. Vedle tin whistle byla dostupná například foukací 

harmonika nebo brumle. Muzikanti si ale dokázali poradit dokonce i bez nástrojů. 

Foukací harmonika patří k novějším nástrojům tradiční hudby. Vyskytuje se 

od nejjednodušších diatonických, zvaných mouth organ (ústní varhany), až po 

chromatické.
55

 

Brumle, v angličtině zvaná Jaw’s harp nebo trump, je naopak prastarým 

nástrojem. Jedná se o jednoduchý kovový nástroj ve tvaru lyry, mezi jehož rameny 

kmitá úzký jazýček. Rezonátor tvoří hráčova ústa.
56

  (viz přílohu str. IV) 

V nejchudších oblastech Irska se hudební a taneční tradice udržela díky 

pěvecké technice zvané lilting. Ačkoliv se řadí mezi způsoby tradičního zpěvu, velmi 

často sloužila jako doprovod k tanci. Dodnes ji využívají taneční učitelé, když 

například předvádějí jednotlivé kroky. Jde o zpěv tanečních tunes pomocí 

zvukomalebných slabik, které netvoří text, ani nedávají smysl.
57
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2. 4. 2. 9 Rytmické doprovodné nástroje
58

 

Rytmické doprovodné nástroje se natrvalo staly součástí irské tradiční hudby 

v druhé polovině 20. století. Některé vytvářejí i harmonický doprovod, ale vzhledem 

k důrazu na melodičnost hudby by měl být velmi jednoduchý. Tuto funkci zastávají 

i uilleann pipes svými regulátory a basové knoflíky akordeonu. 

Bodhrán (čti bórán) je tradiční irský rámový buben potažený kozí kůží. Hraje 

se na něj buď rukou, nebo dřevěnou paličkou. Druhou rukou hráč ze spodu tlačí na 

blánu tak, aby se měnila barva a výška tónu. Mezi jednoduché rytmické nástroje patří 

ještě bones (kosti) nebo lžíce. (viz přílohu str. IV) 

Strunné nástroje se obvykle irské hudbě přizpůsobují laděním. Irské buzuki je 

typicky čtyřstrunné v ladění GDAD, šestistrunná kytara se používá v ladění 

DADGAD. Převažuje rytmická složka hry stejně jako u klavíru, který v irské tradiční 

hudbě také občas vyskytne jako součást tzv. céilí band (spolu s bicími). 

2. 4. 2. 10 Ostatní hudební nástroje 

Vzhledem k charakteru irské tradiční hudby je možné ji hrát v podstatě na 

jakýkoliv hudební nástroj. Ve své době byla například velmi populární trumpeta, 

klarinet nebo saxofon. Nástroje, kterých se však v tradiční hudbě využívá již po 

staletí, jsou uilleann pipes a fiddle. 

2. 4. 3 Tanec 

Tanec byl významnou součástí života v Irsku již od dob Keltů, kteří jej 

spojovali s různými rituály. Nejstarší taneční formou byly zřejmě tance v uzavřeném 

kruhu, později byly obohaceny o prvky jako řetězový tanec a promenády. 

Poklepávání chodidly, které známe ze sólových nebo setových tanců, bylo 

pravděpodobně také součástí tance Keltů.
59

 O jeho vývoji však nejsou písemné 

doklady. 
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Z 16. století se dochovaly jen kusé zmínky o tanci a první celistvější 

informace nalezneme v pramenech ze 17. století. Až v 18. století začaly být tance 

popisovány – s příchodem tanečních mistrů často doprovázených houslistou nebo 

dudákem, kteří cestovali po celé zemi a za peníze vyučovali tance založené na 

francouzských tancích, jako jsou kotilión a čtverylka.
60

 

2. 4. 3. 1 Setové tance
61

 

Tehdejší kotilión a čtverylka byly základem tzv. setových tanců (set dance), 

jak je známe dnes. Základní formace, tedy čtyři smíšené páry uspořádané do čtverce, 

se nazývá „set“, každý tradiční setový tanec se pak skládá z několika jednotlivých 

tanců zvaných figury. Jeden setový tanec může trvat od deseti do třiceti minut a mívá 

tři až devět figur. Mezi ty nejpopulárnější, které se tančí téměř na každé zábavě, patří 

The Caledonian Set, The Connemara Set, Clare Plain Set a další. 

Ačkoliv byly původně tyto tance určeny vyšším vrstvám, velmi rychle se 

začaly šířit i mezi venkovským obyvatelstvem. Specifické a často obtížné krokové 

variace původních tanců byly zjednodušovány a upravovány tak, aby je dokázal 

zatančit každý a aby vyhovovaly hudebnímu doprovodu. V setových tancích se proto 

často vyskytují krajové odlišnosti.  

V první polovině 20. století byly setové tance na mnoha místech vytlačeny 

ceilí tanci, které byly považovány za původnější a „irštější“. Jinde však tradice 

setových tanců dál vzkvétala a díky tanečním mistrům se dochovala dodnes. Dalším 

impulzem bylo roku 1951 založení organizace irských hudebníků Comhaltas 

Ceoltóirí Éireann, která v sedmdesátých letech stála za vznikem soutěží v setových 

tancích.  Od osmdesátých let 20. století přispívají k udržování tradice taneční večery 

a workshopy, které dnes šíří znalost a oblibu setových tanců daleko za hranicemi 

Irska.  
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Mezi nejvýznamnější učitele patřil Connie Ryan z Tipperary nebo Joe 

O’Donovan, který založil kurzy setových tanců při Willie Clancy Summer School. 

V současné době se k předním osobnostem řadí Pat Murphy, který vydal tři sbírky 

s detailními popisy více než sta různých setových tanců.  

2. 4. 3. 2 Sólový tanec
62

 

Vznik sólových tanců se datuje do poslední čtvrtiny 18. století a je připisován 

tanečním mistrům. Rozlišujeme dva základní typy sólového tance, pro které se 

používají různé druhy taneční obuvi. V obou se však dodržuje pevné držení těla, 

křížení a vytáčení nohou, tančí se na špičkách a kolena se drží těsně u sebe. 

Při tanci v tzv. hard shoes, černých botách s tvrdým podpatkem z umělé 

hmoty a tvrdou špičkou, tanečníci dotváří hudbu vydupáváním složitých rytmů do 

podlahy. Některé tance mají dané kroky a tančí se na jednu konkrétní skladbu – tune. 

Aby mohli přihlížející náležitě ocenit tanečníkovu práci nohou, vylezli mnohdy 

tanečníci na stůl. Takovým tancům se pak v některých oblastech říkalo „table 

dances“ (tance na stole). 

Tance v tzv. soft shoes (nebo také ghillies), měkkých tvarovaných botách, 

připomínají baletní skoky s rukama podél těla. Klade se důraz na výšku výskoku, 

tančení na špičkách, rychlost a ostrost nohou. 

Od počátku 20. století se konají soutěže zvané feis (čti feš), kde se tančí ve 

čtyřech kategoriích: Beginners, Primary, Intermediate a Open. Soutěží jak 

jednotlivci, tak skupinové choreografie. Sólový tanec je v současnosti velmi 

populární zejména díky tanečním show Riverdance a Lord of the Dance. 

2. 4. 3. 3 Ceilí tance
63

 

Jedná se o lidové tance, které se tančí v dlouhých řadách, kruzích nebo 

setech, v párech či trojicích. Většinu ceilí tanců lze tančit na jakoukoliv skladbu ve 

vhodném rytmu – nejčastěji se jedná o reel nebo jig. Vzhledem ke společenskému 
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charakteru tance bývá typickým prvkem postupování po kruhu nebo řadě a střídání 

partnerů. Při soutěžním provedení se dbá na přesnost a dodržení všech předepsaných 

prvků. 

Slovem ceilí (případně ceilidh
64
, čti kejlí) se původně označovalo přátelské 

setkání sousedů, kteří tak společně trávili večery. Sdělovali si novinky, vyprávěli 

příběhy a občas se bavili i hudbou, zpěvem a tancem. Dnešní chápání ceilí jako 

taneční zábavy za doprovodu živé hudby je tedy do značné míry přenesené. 

Historie ceilí tanců sahá až do 16. století, mezi nejstarší patří například Rince 

Fada nebo Rince Mór. Když se na sklonku 19. století Gaelská liga v čele Douglesem 

Hydem začala pokoušet o tzv. deanglizaci a vytvoření svébytné irské identity, ocitly 

se ceilí tance v popředí zájmu. První oficiální ceilí večer se konal 30. října 1897 

v Londýně. I v politicky neklidných dvacátých a třicátých letech 20. století byly ceilí 

tance podporovány – vznikaly taneční kurzy pro děti a roku 1929 byla založena 

Komise irského tance (An Coimisián le Rincí Gaelacha). Ta roku 1939 vydala 

příručku Ár Rince Fóirne
65

 s popisy třiceti populárních ceilí tanců, dalších deset bylo 

doplněno roku 1943 a 1969. Podoba ceilí tanců je tedy ustálená a nesetkáme se 

s různými krajovými variantami. 

2. 4. 4 Pochody, pieces a narrative pieces
66

 

Jen malá část repertoáru tradiční instrumentální hudby nebyla primárně určena 

k tanci. Většinu takových tunes tvoří pochody. Dochovaly se nám a dodnes se hrají 

pochodové melodie asi ze 17. století. 

Pieces, neboli hudební kusy, vycházejí z double nebo single jigs, ale hrají se ve 

volnějším waltzovém tempu. Původní jednoduché melodie jsou značně obohaceny 

o běhy a ozdoby. Dochované kusy se často vyskytují ve dvojici – původní tune 

a piece. 
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Narrative pieces, výpravné kusy, mají programní charakter. Některé 

zvukomalebně popisují průběh bitvy, jiné například lov. Nejčastěji je hráli dudáci, 

kteří využívali širokých možností loketních dud. 

 

 

2. 5 Současné projevy irské tradiční hudby 

V Irsku si tradiční hudba udržela svou kontinuitu. Instrumentální hudba již 

sice neslouží primárně jako doprovod k tanci, ale stále se ji další generace muzikantů 

učí přirozeným způsobem, odposlechem a pozorováním hry zkušenějších muzikantů. 

 Zároveň existují školy hry, podle kterých se hráč učí ovládat svůj nástroj 

(v dudácké literatuře například J. Clarke: The New Approach to Uilleann Piping, 

v houslové pak M: Cranitch: The Irish Fiddle Book: The Art of Traditional Fiddle-

Playing), nové tunes se však tradiční muzikanti většinou stále učí odposlechem.  

Mezi způsoby, jakými se irská tradiční hudba a tanec dál přirozeně projevují 

a rozšiřují, patří neformální sessions, dudáky organizované tionóls nebo oblíbené 

céilí dances či set dance weekends. 

2. 5. 1 Sessions
67

 

S rozšířením irské tradiční hudby do měst došlo k tomu, že se muzikanti 

začali scházet v hospodách, aby si společně zahráli „jen tak“, aniž by doprovázeli 

tanečníky. Tyto sessions jsou i v dnešní době populární a jsou důkazem toho, že irská 

tradiční hudba je stále živá a její produkce spontánní. 

Muzikanti se obvykle scházejí v relativně stálém složení. Každá oblast, ale 

často i každá skupina, má určitý repertoár, který si hráči postupně osvojují 

odposlechem. Nezasvěcenému posluchači mohou sessions připadat nepřehledné, 

mají však své vnitřní zákonitosti.  
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Zároveň existují určitá pravidla chování během sessions týkající se nahrávání 

a fotografování, potlesku nebo zasedacího pořádku. Sessions nejsou koncerty tradiční 

hudby, jsou to setkání muzikantů, kteří si spolu rádi zahrají, stejně tak „publikum“ 

obvykle tvoří náhodní nebo stálí návštěvníci hospody, kteří se normálně baví. Proto 

například potlesk bývá krátký – spíše jako vyjádření radosti ze společného hraní než 

ocenění výkonů hudebníků. Stejný efekt mají juchnutí obvykle mezi jednotlivými 

tunes v setu. Posluchači by měli hudebníkům ponechat určité soukromí, zcela 

nevhodné je sednout si mezi ně či používat nahrávací techniku bez jejich vědomí 

a souhlasu. (viz CD) 

Sessions nejsou jen pravidelná setkání v irských hospodách. Bývají spontánní 

součástí všech hudebních akcí, festivalů a setkání muzikantů, kteří se vždy snaží najít 

společný repertoár. 

2. 5. 2 Tionóls
68

 

Tionóls (čti tynóls) jsou setkání dudáků, která se konají po celém Irsku. Jedná 

se obvykle o jednodenní nebo víkendové akce zaměřené na výuku hry na dudy nebo 

recitály vynikajících dudáků, od kterých se studenti učí. Často je pořádají dudácké 

kluby, například Na Píobairí Uilleann v Dublinu. Každý má tedy možnost učit 

se od opravdových mistrů nástroje, jako jsou v současnosti Liam O’Flynn, Paddy 

Keenan, Robbie Hannan a další. 

2. 5. 3 Céilí dance
69

 

Termín pochází z konce 19. století a znamená setkání lidí, při kterém se tančí 

céilí tance (případně setové tance) na tradiční irskou hudbu za doprovodu již 

zmíněné céilí band. Původně se tyto taneční zábavy konaly ve většině měst a vesnic 

v pátek a v sobotu pro pobavení obyvatel, jsou však pořádány i v současné době. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o tance, jejichž podoba byla ustálena a zapsána, bývá 

součástí zábav i neformální výuka těchto tanců. 
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2. 5. 4 Set dance weekends 

Irský set dancing je postaven na kolektivech, které se pravidelně scházejí 

a seznamují se s jednotlivými setovými tanci. Tyto skupiny pořádají tzv. set dance 

weekends, na které pozvou učitele, a za doprovodu ceilí band celý víkend tančí. 

Obvykle se konají dva až tři semináře pod vedením učitele a několik set 

dancingových ceilí. Akce jsou pořádány v Irsku i jinde ve světě v podstatě každý 

víkend. Jejich nabídka je pravidelně aktualizována na internetu.
70

 

 

 

2. 6 Hudební a taneční projekty vycházející z irské tradiční hudby 

V rámci „znovuobjevení“ tradiční hudby v druhé polovině 20. století došlo 

nevyhnutelně kromě již zmíněného tradičního muzicírování i k jejímu ovlivňování 

současnou hudební produkcí. V šedesátých letech 20. století došlo v  Irsku ke 

značnému posunu – tradiční hudba se dostala na koncertní pódia a do nahrávacích 

studií. Významným propagátorem irské hudby byl Seán Ó Riada, který dal 

dohromady „lidový orchestr“ zvaný Ceoltóirí Cualann, z něhož později vzešla řada 

muzikantů skupiny The Chieftains.
71

 Mnoho dalších kapel čerpajících z tradiční irské 

hudby si získalo své publikum, irský tanec se dostal do širokého povědomí zejména 

díky projektu Riverdance.  

2. 6. 1 The Chieftains
72

 

The Chieftains jsou zřejmě světově nejproslulejší skupinou hrající irskou 

hudbu. Skupina vznikla roku 1962 a ve složení uilleann pipes, fiddle, tin whistle, 

flute a bodhrán hrála tradiční irskou hudbu. Složení se v průběhu let měnilo, 

nejvýznamnějším byl příchod vynikajícího harfisty Dereka Bella v roce 1973, který 

zde působil až do své smrti roku 2002.  
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Skupině se dostávalo stále větší popularity, prorazila v Americe, v roce 1975 

koncertovali The Chieftains v londýnské Royal Albert Hall a od té doby 

spolupracovali s mnoha významnými umělci z různých oblastí hudby. Mimo jiné 

s The Rolling Stones, Bobem Dylanem, Joan Osborne, v posledních letech pak 

s tradičními muzikanty a zpěváky. Zatím posledním projektem je spolupráce 

s hudebníkem Ry Cooderem na albu San Patricio (2010), kde se mísí prvky irské 

a mexické hudby.  

The Chieftains jsou šestinásobnými držiteli cen Grammy, současní členové 

jsou: Paddy Moloney, zakladatel a hráč na uilleann pipes, Seán Keane, fiddle, Kevin 

Conneff, bodhrán, zpěv, Matt Molloy, flute.
73

 

2. 6. 2 The Dubliners
74

 

The Dubliners se stali doslova synonymem pro irskou hospodskou hudbu. 

Roku 1962 kapelu založil kytarista Ronie Drew spolu s dalšími hudebníky: Luke 

Kelly, banjo, Barney McKenna, banjo, mandolína, melodeon a Ciarán Bourke, 

kytara, tin whistle, foukací harmonika. O dva roky později se k nim přidal houslista 

John Sheahan, který v roce 2012, po smrti posledního ze zakládajících členů, 

oznámil po padesáti letech konec koncertní činnosti kapely. 

Repertoár skupiny je postaven na lidových písních a baladách zejména 

s pijáckou tématikou. Za průlom je považován úspěch písně Seven Drunken Nights 

v roce 1967, po němž následovaly desítky úspěšných alb. Mezi nejznámější písně 

patří například Whiskey in the Jar, Wild Rover nebo Dirty Old Town. 

2. 6. 3 Planxty
75

 

Planxty je považována za jednu z nejinvenčnějších irských kapel všech dob. 

Vznikla v roce 1972, hrála do roku 1983 a po dlouhých letech byla v roce 2004 

obnovena. V netradičním složení uilleann pipes, irské buzuki, mandolína, kytara 
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a bodhrán hrála tradiční irskou hudbu, nechala se však inspirovat různými vlivy – 

např. balkánskými rytmy – a v repertoáru měla i vlastní písně.  

Byli prvními muzikanty stavějícími most mezi tradiční a moderní hudbou, 

která přitáhla mládež a inspirovala mnohé kapely. Vynikající dudák Liam O’Flynn se 

učil od největších mistrů nástroje, jako byli Leo Rowsome, Willie Clancy a Séamus 

Ennis. Další členové jsou Dónal Lunny, irské buzuki, Christy Moore, zpěv, kytara, 

bodhrán a Andy Irvine, zpěv, mandolína. Kapelou však prošlo za léta působení více 

muzikantů.
76

 

2. 6. 4 De Dannan
77

 

Legendární skupině De Dannan se přezdívá „The Rolling Stones irské 

tradiční hudby“. Kapela, která nese jméno po keltských bozích, hrála od roku 1975 

do roku 2003 v obsazení fiddle, kytara, řecké buzuki, bodhrán a banjo. Činnost 

obnovila roku 2009. Ze zakládajících členů v kapele stále působí hráč na buzuki 

a kytaru Alec Finn a Johny „Ringo“ McDonagh, který hraje na bodhrán, bones 

a perkuse, původní zvuk je obohacen ještě o piano a akordeon. 

Kapela se proslavila svými experimentálními přesahy do jiných žánrů. Známá 

je jejich verze písně Hey Jude od The Beatles, Bohemian Rhapsody od Queen nebo 

jedné části Händelova oratoria Šalamoun. 

2. 6. 5 Riverdance
78

 

Riverdance je taneční představení, jehož celosvětová popularita měla 

významný vliv na rozkvět irské tradiční hudby a zejména tance. Počátky projektu 

sahají do roku 1994, kdy bylo krátké sedmiminutové vystoupení součástí soutěže 

Eurovize. Díky obrovskému ohlasu tvůrci toto číslo rozšířili na celé přestavení a od 

roku 1995 dodnes s ním vystupují po celém světě. 
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Taneční představení popisuje příběh irského národa – první část vypráví staré 

mýty a legendy, v druhé části vyobrazuje těžký život irských emigrantů v Americe 

i to, jak se jejich hudební tradice střetávala s cizími vlivy. Neuvidíme tedy jen 

tradiční irské tance, ale i flamenco či step. 

Hudbu pro představení složil Bill Whelan, na choreografii se mimo jiné 

podíleli i první a zřejmě nejslavnější sólisté – Michael Flatley a Jean Butler. Michael 

Flatley později pro neshody s tvůrci z projektu vystoupil a založil si vlastní show 

„Lord of the Dance“, se kterou od roku 1996 úspěšně vystupuje po celém světě.  

 

 

 

2. 7 Festivaly, letní školy a soutěže 

V Irsku se během roku konají desítky festivalů a letních (ale i zimních) škol 

tradiční hudby – od kratších víkendových programů až po velké mezinárodní akce. 

Zpřístupňují tradiční hudbu široké veřejnosti, konají se při nich obvykle workshopy, 

přednášky a semináře pro odborníky a samozřejmou součástí jsou i tradiční sessions. 

Mnohé festivaly se v dnešní době pořádají i daleko za hranicemi Irska. Kromě zemí 

s početnou irskou komunitou, jako jsou samozřejmě Spojené státy americké, 

například ve Finsku, Dánsku i v České republice. V současnosti k irské tradiční 

hudbě a tanci neodmyslitelně patří i soutěže všech úrovní – od regionálních po 

celosvětové. 

2. 7. 1 The Temple Bar TradFest
79

 

Ačkoliv festival založený roku 2005 patří k těm nejmladším, podařilo se mu 

získat pověst jednoho z největších a nejlepších festivalů tradiční hudby v Irsku. 

Vyplnil tak téměř dvacetiletou mezeru, kdy Dublinu chyběl vlastní festival tradiční 

hudby. Na programu má produkci mnoha muzikantů a skupin zvučných jmen, 
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součástí je ale i přehlídka mladých nadějných hudebníků. Šestidenní festival se 

tradičně koná na konci ledna. 

2. 7. 2 Willie Clancy Summer School
80

 

Letní škola Willie Clancyho je největší a nejvýznamnější událostí tradiční 

hudby, která se od roku 1973 koná každý rok v červenci na památku slavného 

dudáka Willie Clancyho v Miltown-Malbay v hrabství Clare. Trvá jeden týden a po 

tu dobu téměř tisícovka studentů z celého světa navštěvuje hodiny vedené 

nejuznávanějšími odborníky na irskou hudbu a tanec. Veřejnosti jsou přístupné 

přednášky, recitály, koncerty, céilí a výstavy. Festivalu se účastní i mnoho 

zahraničních zájemců o irskou tradiční hudbu. 

2. 7. 3 The William Kennedy International Piping Festival
81

 

Mezinárodní dudácký festival Williama Kennedyho se od roku 1994 

každoročně koná v listopadu ve městě Armagh. Je organizován dudáckým spolkem 

Armagh Pipers Club, který vyučuje a publikuje tradiční hudbu již od roku 1966. 

Ačkoliv se Armagh Pipers Club zajímá hlavně o uilleann pipes, na festival se 

sjíždějí dudáci s rozličnými nástroji z různých koutů světa. Na programu festivalu 

jsou recitály, koncerty, workshopy, přednášky, výstavy a samozřejmě tradiční 

sessions. 

2. 7. 4 The Fleadh
82

 

The Fleadh (čti flá), celým názvem Fleadh Cheoil na hÉireann (Festival of 

Music in Ireland), je soutěžní přehlídka založená roku 1951 organizací irských 

hudebníků Comhaltas Ceoltóirí Éireann. Vítězové regionálních kol, která pořádají 

oblastní organizace, postupují do celoirského finále. Soutěží se v sólové i souborové 

hře na tradiční nástroje, zpěvu a tanci. Součástí přehlídky jsou i koncerty, ceilí, 

průvody či sessions. 
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2. 7. 5 The World Irish Dancing Championships
83

 

Celosvětovou soutěž v irském tanci od roku 1970 každoročně pořádá Komise 

irského tance (An Coimisián le Rincí Gaelacha). Mezi sebou se ve třech kolech 

utkají sóloví tanečníci a tanečnice, soutěží se ale i v několika kategoriích tanečních 

skupin. Do zákulisí čtyřicátého ročníku, který se konal v roce 2010 ve skotském 

Glasgow, nás nechá nahlédnout dokumentární film Jig z produkce britské televizní 

stanice BBC.
84

 

 

 

2. 8 Irská tradiční hudba v České republice 

S irskou tradiční hudbou, tanci a dalšími projevy irské kultury se můžeme 

setkat i v České republice. Aktivně zde působí velké množství kapel a tanečních 

skupin, ale i několik organizací, které se podpoře irské kultury věnují systematicky. 

2. 8. 1 Bratrstvo Keltů
85

 

Občanské sdružení Bratrstvo Keltů má od svého založení roku 1995 za sebou 

více než dvě stě kulturních akcí. Nejvýznamnější je každoroční mezinárodní festival 

Beltine plný hudby, tance, rituálů a ukázek ze života Keltů. Jak je z názvu patrné, 

nespecializuje se jen na kulturu irskou, ale i na kulturu ostatních původně keltských 

národů. Pravidelně vydává zpravodaje a e-magazíny s původními články 

a aktualitami.  

2. 8. 2 Bernard‘s
86

 

Pan Václav Bernard s rodinou patří k těm, kteří se významně zasazují 

o rozvoj irské kultury v České republice. Podílel se na vzniku nejstarší české taneční 
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skupiny Rinceoirí a s dcerou Terezou založil Rinceoirí Irish Dance Academy (RIDA) 

jako vzdělávací součást Rinceoirí pro širokou veřejnost.  

Od roku 2001 každoročně organizuje letní školu zaměřenou na irský tanec 

a tradiční hudbu, která se od roku 2009 nazývá Bernard’s Summer School. Zároveň 

se intenzivně věnuje popularizaci setových tanců u nás. Od roku 2010 pod jeho 

záštitou funguje i Irish Music School, kde si zájemci mohou osvojit základy hry na 

tradiční nástroje pod vedením předních českých muzikantů, kteří se irské hudbě 

dlouhodobě věnují. 

2. 8. 3 Hudební skupiny 

V České republice působí několik desítek hudebních uskupení, která se zcela, 

nebo alespoň částečně věnují irské tradiční hudbě. Mezi ty nejstarší patří folková 

skupina Asonance, která se zaměřuje na skotské a irské lidové balady, písně 

a instrumentální skladby již od roku 1976. Mnohé písně opatřila českými texty 

a vydala dva zpěvníky i s rozsáhlým komentářem. Zakládající člen Jan Laštovička 

působí v kapele dodnes, hrají v obsazení whistle, flute, fiddle, uillean pipes, bodhrán, 

buzuki, kytara, perkuse, klávesy, zpěv.
87

 

Shannon, je hudební skupina, která vznikla roku 1999 a věnuje se výhradně 

irské tradiční hudbě. Hraje převážně instrumentální tunes, ale v repertoáru má 

i několik písní. Mimo jiné se živá hudební produkce kapely stala součástí 

divadelního představení Hrdina západu irského dramatika J. M. Synge, které od roku 

2007, kdy bylo vyhlášeno Inscenací roku, uváděl Činoherní klub. Zakladatel 

multiinstrumentalista Marek Zienert už kapelu opustil, nyní hrají ve složení kytara, 

whistle a low whistle, flute, fiddle, bodhrán a baskytara.
88
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2. 8. 4 Taneční skupiny 

Stejně tak v Česku existuje nepřeberné množství tanečních skupin, které se 

specializují na různé formy irského tance. Zároveň se o ně rozšířila nabídka 

tanečních škol a volnočasových center a vznikly i taneční školy, které se věnují 

výhradně irskému tanci. 

Rinceoirí je nejstarším souborem svého druhu v České republice. Občanské 

sdružení bylo založeno roku 1997, od roku 2004 má vlastní taneční školu Rinceoirí 

Irish Dance Academy, která nabízí kurzy irského tance nejen v Praze, ale i v dalších 

městech. Soubor se věnuje především moderním irským tancům a choreografiím 

v soft shoes a hard shoes, které prezentuje na veřejných vystoupeních 

a mezinárodních soutěžích. Od roku 2009 každoročně pořádá soutěž v irských 

tancích a stepu Prague Feis. Velký úspěch sklidila celovečerní taneční show Dancing 

Dream.
89
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3 Irský slovesný folklor a folklorní zvyky 

3. 1 Jazyk
90

 

Ústní tradice charakterizuje nejen irskou tradiční hudbu ale i folklor slovesný.  

Ačkoliv máme první formy psaného jazyka, přímého předchůdce irštiny, už 

z 5. století n. l. (tzv. ogamské písmo), písemných památek se nedochovalo mnoho. 

Mezi nejvýznamnější středověké rukopisy patří The Book of Leinster z 12. století. 

Jeho součástí je i Lebor Gabála Erenn (Kniha o dobývání Irska), kde se mimo jiné 

dočteme o keltských bozích Tuatha Dé Dannan. 

Irština se totiž na dlouhá století stala kvůli útisku Britů jazykem chudého 

venkovského nevzdělaného obyvatelstva. Angličtina byla naopak jazykem pro 

úřední, obchodní, náboženské i vzdělávací účely. Irština, jejíž mluvená podoba se 

vyznačovala existencí mnoha místních dialektů, tak ještě celé 19. století v podstatě 

postrádala psanou podobu jazyka. Další událostí, která znamenala značný úbytek 

irsky hovořících obyvatel, byl Velký hladomor (1845–1848) a následná vlna 

emigrací. 

Když se pak Gaelská liga na počátku 20. století pokoušela vrátit jazyku jeho 

literární hodnotu a zavést jej do irských škol, bylo obtížné určit standard, podle 

kterého by to vůbec bylo možné. Přes veškerou snahu, zavedení irštiny jako prvního 

úředního jazyka, jeho povinné výuky ve školách nebo založení irského televizního 

kanálu v roce 1996, jím dnes mluví jen asi 10 000 rodilých mluvčí. Oblastem, kde je 

stále možné irštinu slyšet, se říká Gaeltacht. Rozkládají se při západním pobřeží 

a mezi nejvýznamnější patří například Aranské ostrovy nebo hrabství Connemara. 

Angličtina, která je dnes mateřštinou naprosté většiny Irů, je však původním 

jazykem do jisté míry ovlivněna. Hiberno-English, jak ji nazývají lingvisté, má 

specifickou slovní zásobu, přízvuk, výslovnost, gramatiku i syntax.
 91
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V tradiční hudbě se tak setkáme s irštinou alespoň při sean-nós zpěvu. Ve 

slovesném folkloru už dnes pochopitelně dominuje angličtina. Příběhy se dál 

předávaly ústní formou, jen jiným jazykem. V době obrozeneckých snah se staly 

předmětem zájmu sběratelů a folkloristů, mezi něž patřil i básník William Butler 

Yeats, a dnes tak můžeme číst různé převyprávěné verze. 

 

3. 2 Příběhy s hudební tématikou 

V irské ústní lidové slovesnosti je hluboce zakořeněna víra v magickou moc 

slov a hudby, obzvláště pak hudby víl.
92

 V mnoha příbězích se proto vyskytují víly 

a jiné nadpřirozené bytosti, které muzikantovi pomohou, naučí jej nové melodie nebo 

obdaří jeho nástroj zvláštními schopnostmi. V jiných chtějí naopak smrtelníka, který 

se mezi ně připletl, potrestat a nepustit zpět mezi živé. Najdeme ale i příběhy, které 

se pojí s dávnou mytickou historií ostrova. Velmi často se příběhy točí okolo dud 

a dudáků, k čemuž jistě přispěla originalita nástroje, jeho nezaměnitelný zvuk 

a vzhled.  

3. 2. 1 The Piper and the Pooka
93

 (Dudák a Púka) 

Příběh popisuje, jak se pomatený dudák Pat, který dokázal zahrát pouze 

jedinou tune, jig The Black Rogue, stal nejlepším dudákem v Irsku. Na cestě domů ze 

zábavy potkal nadpřirozené stvoření zvané Púka, které jej po bláznivé jízdě na jeho 

hřbetu obdařilo schopností skvěle zahrát jakoukoliv tune. A tak Pat hrál až do své 

smrti a byl uznán nejlepším dudákem v Irsku. (pro celý překlad viz přílohu str. V) 

3. 2. 2 The Fairies‘ Hornpipe
94

 (Hornpipe víl) 

V několika případech se za názvem tunes skrývá celý příběh. Tak je tomu 

například u The Fairies‘ Hornpipe. Dudák Joe zabloudil cestou domů ze zábavy, kde 
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celý večer hrál, a nemohl najít správnou cestu. Tak dlouho chodil do kola, až si 

uvědomil, že je to jen pošetilost víl. Prolomil kouzlo a cestou k domovu uviděl tančit 

za zvuku dud skupinku víl. Když pak melodii zahrál doma své matce i sousedům, 

zjistil, že ji nikdo ještě v životě neslyšel. Od těch dob se tedy tune nazývá The 

Fairies‘ Hornpipe. (pro celý překlad viz přílohu str. VII) 

3. 2. 3 The Fairy Dance
95

 (Tanec víl) 

Příběh vypráví o dívce Eileen, která se zázrakem ocitne ve víru tance víl. 

Omámená, za zvuku líbezné hudby flétny a houslí protančí noc s krásným mladíkem. 

V podzemní hodovní síni na ni ale čeká nebezpečí. Tentokrát Eileen zachrání 

popenec, kouzelná bylina, ale příště už není radno dávat se s vílami do tance. (pro 

celý překlad viz přílohu str. VIII) 

3. 2. 4 The Harp of the Dagda
96

 (Dagdova harfa) 

Krátký příběh o mytickém lidu bohyně Danu vypráví o ukradené čarovné 

harfě boha Dagdy. Dočteme se o Dagdových schopnostech i o magické moci jeho 

hudby na posluchače. Nakonec se nástroj naštěstí znovu ocitne ve správných rukou. 

(pro celý překlad viz přílohu str. IX) 

3. 2. 5 The Magic Fiddle
97

 (Kouzelné housle) 

Příběh s překvapivým koncem vypráví o mladíkovi jménem Jack, který touží 

umět hrát alespoň na jeden hudební nástroj. Na den Všech svatých se proto vydá 

k magické růži a jeho přání se vyplní. Od té doby na své kouzelné housle hraje jednu 

melodii, ale tak krásně, že se jeho posluchačům nikdy neomrzí. Po mnoha letech 

však Jack o svou schopnost přichází a umírá. Housle se roztříští na kusy a nikdo už 

tak čarovnou melodii nikdy neuslyší. (pro celý překlad viz přílohu str. X) 

 

 

                                                           
95

 BOULLIER, Dianna. Exploring Irish Music and Dance, str. 24-26 
96

 tamtéž, str. 63-64 
97

 tamtéž, str. 77-80 



50 

 

3. 3 Zvyky a tradice spojené s hudebními projevy98 

Pro zvyky a tradice, které se nám dochovaly až do současnosti, je příznačné 

míšení pohanských a křesťanských prvků. Keltové, kteří na ostrově žili téměř tisíc let 

před zavedením křesťanství sv. Patrikem, měli své pohanské bohy a kalendář. Nový 

rok a zároveň období zimy začínalo 1. listopadu svátkem Samhain (čti souin), 

druhým nejvýznamnějším svátkem, kdy začínalo léto, byl 1. května Beltine (čti 

beltejn). Mezi další svátky patří Imbolc 1. února a Lughnasad (čti lú'nassa)1. srpna. 

Církev se snažila postupně vymýtit pohanské svátky a zvyky tím, že je 

nahrazovala svátky křesťanskými. Už sv. Patrik byl znám tím, že k vysvětlení 

principů křesťanské víry využíval některých pohanských prvků. Například 

Nejsvětější Trojici údajně vysvětloval na trojlístku jetele, jenž byl Kelty považován 

za posvátný. Svátek Samhain byl tedy nahrazen dnem Všech svatých, ale zároveň 

jemu předcházející Halloween dál nese pohanské rysy. Beltine zůstal pohanským 

svátkem a jako takový téměř vymizel. Až ve druhé polovině 20. století byl díky 

zvýšenému zájmu o vše keltské obnoven. 1. února Irové slaví Den svaté Brigity.
 
 

V současnosti mezi nejvýznamnější svátky patří Den svatého Patrika 

17. března, Velikonoce, Halloween a Vánoce. Oslavy svátků i významných životních 

událostí vždy doprovázela hudba. K některým se však vážou i konkrétní písně 

a tance a specifické zvyky. 

3. 3. 1 The Hunting of the Wrens (Lovení střízlíků) 

Tradice je spojená s oslavami svátku sv. Štěpána, který byl pro svou víru 

ukamenován. Legenda praví, že jej ukrytého ve skrýši prozradil právě střízlík. Má 

však pravděpodobně hlubší kořeny, protože střízlík byl keltskými druidy považován 

za „nejvyššího mezi ptáky“ a proroka. I to by mohl být důvod, proč byl pták mezi 

křesťany v nemilosti.
99
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Na den sv. Štěpána se tedy do ulic vypraví průvod chlapců zvaných „Wren 

Boys“ v barevných kostýmech nebo slaměných maskách. Chodí od domu k domu, na 

cesmínou ozdobené tyčce mají přivázaného dnes už umělého střízlíka, hrají a zpívají 

tradiční písně, například The Wren Boys’ Song, a prosí o peníze. Ty pak v minulosti 

obvykle použili na taneční zábavu, v dnešní době jsou častěji poukázány na 

charitativní účely.
100

 

3. 3. 2 Vánoční koledy 

Období vánočních svátků je i v Irsku spojeno s koledami. Kromě těch, které 

jsou společné anglicky mluvícím křesťanům, nebo překladů koled jako například 

Tichá noc do irštiny (Oích Chiúin), jsou to zejména koledy původní. Některé 

můžeme slyšet v irském originále nebo anglickém překladu, mnohé spadají do 

kategorie anglo-irských písní. Mezi nejznámější patří The Wexford Carol (Carúl 

Loch Garman) nebo Curoo, Curoo (The Carol of the Birds).
101

 

3. 3. 3 Svatba 

Mezi svatební zvyky v minulosti patřil i zpěv nevěsty. Pokud uměla zpívat, 

očekávalo se od ní, že přítomné svatební hosty po pronesení přípitků pobaví. To už je 

ale dnes minulostí. Stále ale platí, že první tanec novomanželů by měl být tančen 

s jistou opatrností. Říká se totiž, že pokud by měla nevěsta v nějaký okamžik obě 

nohy ve vzduchu, mohla by být unesena vílami.
102
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4 Irská tradiční hudba v české škole - návrhy hudebních 

činností 

4. 1 Úvod 

Zatímco cílem teoretické části diplomové práce bylo podat přehledné 

a komplexní informace o irské tradiční hudbě a historických a geografických 

podmínkách, ve kterých se rozvíjela, praktická část přináší konkrétní návrhy 

hudebních činností, které mohou být využity v hodinách hudební výchovy. 

Teoretická část tedy slouží jako podklad pro vlastní praktické činnosti. 

Protože je v práci tématika irské tradiční hudby rozpracována v širších 

souvislostech, je možné ji využít i jako zdroj inspirace pro praktické činnosti 

v hodinách dějepisu, zeměpisu, literární výchovy či cizího jazyka. Centrální část 

práce se však zaměřuje výhradně na hodiny hudební výchovy na druhém stupni 

základních škol a v příslušných ročnících víceletých gymnázií. Uvědomujeme si, že 

hudební schopnosti a dovednosti žáků se na základě celé řady vlivů mohou lišit. 

Proto u jednotlivých činností věkové skupiny žáků nespecifikujeme. 

Návrhy respektují Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

v aktuálním znění z roku 2013, který vymezuje vokální, instrumentální, hudebně 

pohybové a poslechové činnosti jako obsahové domény hudební výchovy.
103

 Dělíme 

je proto do kapitol právě podle převažujících hudebních činností. 

Jejich využitím můžeme přispívat k naplňování očekávaných výstupů nejen 

v rámci vzdělávacího oboru hudební výchova, ale i v dalších oborech. Zároveň tyto 

činnosti směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Pro lepší 

plynulost textu na ně v úvodu jednotlivých kapitol jen odkazujeme. Kompletní 

seznam očekávaných výstupů i klíčových kompetencí uvádíme v příloze. 

(viz přílohu str. XI–XIII)  
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4. 2 Vokální činnosti 

V následujících podkapitolách jsou rozpracovány návrhy na hudební činnosti 

s převahou vokálních činností. U každé ze sedmi písní uvádíme stručné shrnutí 

obsahu, historické souvislosti a zajímavosti. Dále jsme vybrali vhodné ukázky, které 

jsou součástí audio přílohy, a navrhli možné způsoby práce s materiálem v hodinách 

hudební výchovy. 

V rámci vzdělávacího oboru hudební výchova můžeme jejich využitím 

přispívat k naplnění následujících očekávaných výstupů: 

- HV-9-1-01, HV-9-1-02, HV-9-1-03, HV-9-1-04  

Mnohé písně však nabízejí i významné mezipředmětové vazby. Díky tomu 

můžeme přispívat k naplnění očekávaných výstupů v následujících oborech: 

- Zeměpis (Z-9-3-03), Dějepis (D-9-6-04, D-9-6-06), Výtvarná výchova (VV-

9-1-02), Dramatická výchova (DV-9-1-01, DV-9-1-05) 

U některých písní nalezneme i českou verzi, většina textů je však v angličtině 

a některé dokonce v irštině nebo s prvky irštiny. Není nutné, aby žáci rozuměli cizím 

textům doslovně, k přiblížení obsahu písně postačí krátké shrnutí děje. 

Předpokládáme však, že žáci na druhém stupni základní školy jsou schopni se 

v anglickém textu orientovat a po seznámení se s výslovností jej zpívat. 

Vedeme žáky k chápání jazyka jako svébytného historického projevu, v němž 

se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího 

činitele národního společenství.
104

 

Navržené činnosti však směřují i k naplňování nadřazených cílů základního 

vzdělávání – klíčových kompetencí. 

- Kompetence k učení (2., 4.), Kompetence komunikativní (1., 2.), Kompetence 

sociální a personální (1.), Kompetence občanské (1.) 
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4. 2. 1 CAD É SIN DON TÉ SIN 

Základní informace 

Irská tradiční píseň pojednává o mladíkovi, který si chce užívat života 

a nezajímá ho, co si o něm myslí ostatní. Název můžeme přeložit do češtiny jako „Co 

je komu do toho?“ V jednotlivých slokách pak postupně vyjmenovává, co všechno 

by mohl dělat, kdyby chtěl. 

Autora písně, stejně jako dobu a místo vzniku, neznáme. 

Zajímavosti 

Píseň je velmi populární, a je tedy součástí repertoáru mnoha kapel i zpěváků 

zpívajících v irštině. Anglický překlad sice často doprovází původní irský text, ale 

slouží spíše k vysvětlení významu. 

Avšak touha některých zpěváků zpívat píseň jazykem, kterému dobře rozumí 

oni i posluchači, vedla k jejímu spontánnímu přebásnění do angličtiny.
105

 Nápadně 

tím navíc připomíná písně v tzv. makarónštině, protože poslední verš každé sloky se 

zpívá v irštině. 

Poslech 

Zpěvačka Moya Brennan (v irštině Máire Ní Bhraonáin) píseň nazpívala za 

doprovodu své kapely Clannad na albu Banba. (viz CD) 

Metodické poznámky 

Poslech písně v irském originále s možností sledovat text by měl žákům 

poskytnout představu o mluvené a psané podobě jazyka, respektive o značném 

rozdílu mezi nimi. Doporučujeme však zpěv v angličtině, pouze s posledním veršem 

v původním jazyce. Hudební doprovod by měl být jemný, nabízí se vybrnkávání 

akordů na kytaru, které připomíná doprovod harfy z nahrávky. 
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1. Chuaigh me chun aonaigh is dhiol me mo bho 

Ar chuig phunta airgid is ar ghini bhui oir 

Ma olaim an t-airgead is ma bhronnaim an t-or 

O caide sin do'n te sin nach mbaineann sin do 

Ma olaim an t-airgead is ma bhronnaim an t-or 

O caide sin do'n te sin nach mbaineann sin do 

 

2.  Ma theim na choille chraobhaigh cruinniu 

smeara no cno 

A bhaint ullai de gheaga no a bhuachailleacht bo 

Ma shinim seal uaire faoi chrann a deanamh so 

O caide sin do'n te sin nach mbaineann sin do 

Ma shinim seal uaire faoi chrann a dheanamn so 

O caide sin do'n te sin nach mbaineann sin do 

 

3.  Ma theimse chuig airneal is rince is sport 

Chuig aonach is rasai's gach cruinniu den tsort 

Ma chim daoine sugach is ma bhim sugach leo 

O caide sin do'n te sin nach mbaineann sin do 

Ma chim daoine sugach is ma bhim sugach leo 

O caide sin do'n te sin nach mbaineann sin do 

 

4.  Deir daoine go bhfuil me gan rath's gan doigh 

Gan earra gan eadach gan bolacht na stor 

Ma ta mise sasta mo chonai i gcro 

O caide sin do'n te sin nach mbaineann sin do 

Ma ta mise sasta mo chonai i gcro 

O caide sin do'n te sin nach mbaineann sin do 

 

 

 

1.  I went to the market and traded my cow  

For five pounds in money and a gold guinea coin  

If I drank all the money and the gold I gave away  

Since its no-one's concern then no-one should care  

If I drank all the money and the gold I gave away  

O caide sin do'n te sin nach mbaineann sin do  

2.  If I go to the woods gathering berries and flow'rs  

Picking apples from bowers and herding the cows  

If I lie in the shade for an hour or more  

Since it's no-one's concern then no-one should care  

If I lie in the shade for an hour or more  

O caide sin do'n te sin nach mbaineann sin do  

3.  If I go to ceilies to dance and to sport  

To market, to races, and things of that sort  

If I see people merry and their merriment I share  

Since it's no-one's concern then no-one should care  

If I see people merry and their merriment I share  

O caide sin do'n te sin nach mbaineann sin do  

4.  People are saying I'm a cad gone astray  

With no gold, no possessions, no cow and no cares  

If it's my own desire to live this way  

Since it's no-one's concern then no-one should care  

If it's my own desire to live this way  

O caide sin do'n te sin nach mbaineann sin do 

  

výslovnost: 

/ó káj dje šin ton tje šin nach majnen šin tó/ 
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4. 2. 2 STAR OF THE COUNTY DOWN 

Základní informace 

Stará anglo-irská balada vypráví o mladíkovi, který potkal překrásnou dívku 

jménem Rosie. Je jí naprosto okouzlen a zpívá o tom, že její krása nemá v celém 

Irsku obdoby. Chystá se na to, až ji znovu potká a osloví ji. Bude moci dál žít, jen 

pokud se Rosie stane jeho ženou. 

Melodie písně je velmi stará a pojí se i s jinými texty. Autorem textu Star of 

the County Down je Cathal McGarvey (1866–1927) z hrabství Donegal.
106

 

V anglickém textu najdeme mnohé příklady tzv. Hiberno-English, tedy 

anglického dialektu ovlivněného irštinou.  

Zajímavosti 

Melodie se dočkala i české verze. Bratři Jan a František Nedvědovi ji 

nazpívali pod názvem Královna z Dundrum Bay. Na rozdíl od původní verze ale 

pojednává o lásce ke kobyle. Oba příběhy se odehrávají v severoirském hrabství 

Down. Zatímco v anglické verzi potká mladík dívku u města Banbridge, v české 

písni se zpívá o 50 km vzdálené zátoce u města Dundrum. 

Poslech 

Mezi nejznámější nahrávky patří spolupráce zpěváka Van Morrisona s The 

Chieftains na jejich společném albu Irish Heartbeat. Pro porovnání si můžeme 

poslechnout i verzi bratří Nedvědů, kterou vydali na albu Balady. (viz CD) 

Metodické poznámky 

S žáky si poslechneme a zazpíváme obě jazykové verze a porovnáme je. Dále 

se zaměříme na zeměpisné a jazykové zajímavosti. Ve školách se žáci učí obvykle 
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britskou angličtinu a znají rozdíl mezi ní a americkou angličtinou. Ukázka další 

jazykové varianty jim tedy může rozšířit obzory. 

Hudební doprovod můžeme obohatit o melodické nástroje – flétnu, whistle 

nebo například housle či banjo, jak jsme mohli slyšet na obou nahrávkách. 

Doprovodná kytara se stará zejména o rytmický podklad. 
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1.  Near Banbridge town, in the County Down 

One morning in July 

Down a boreen green came a sweet colleen 

And she smiled as she passed me by. 

She looked so sweet from her two white feet 

To the sheen of her nut-brown hair 

Such a coaxing elf, I'd to shake myself 

To make sure I was standing there. 

 

From Bantry Bay up to Derry Quay 

And from Galway to Dublin town 

No maid I've seen like the sweet colleen 

That I met in the County Down. 

 

2.  As she onward sped I shook my head 

And I gazed with a feeling rare 

And I said, says I, to a passerby 

"Who's the maid with the nut-brown hair?" 

He smiled at me, and with pride says he, 

"That's the gem of Ireland's crown. 

She's young Rosie McCann from the banks of the Bann 

She's the star of the County Down." 

 

From Bantry Bay up to Derry Quay 

And from Galway to Dublin town 

No maid I've seen like the sweet colleen 

That I met in the County Down. 

 

3.  I've travelled a bit, but never was hit 

Since my roving career began 

But fair and square I surrendered there 

To the charms of young Rose McCann. 

I'd a heart to let and no tenant yet 

Did I meet with in shawl or gown 

But in she went and I asked no rent 

From the star of the County Down. 

 

From Bantry Bay up to Derry Quay 

And from Galway to Dublin town 

No maid I've seen like the sweet colleen 

That I met in the County Down. 

 

4.  At the crossroads fair I'll be surely there 

And I'll dress in my Sunday clothes 

And I'll try sheep's eyes, and deludhering lies 

On the heart of the nut-brown rose. 

No pipe I'll smoke, no horse I'll yoke 

Though with rust my plough turns brown 

Till a smiling bride by my own fireside 

Sits the star of the County Down. 

 

From Bantry Bay up to Derry Quay 

And from Galway to Dublin town 

No maid I've seen like the sweet colleen 

That I met in the County Down. 

 

1.  Kdo ji prvně zřel, ten k ní zahořel, 

možná obdivem, možná víc. 

Její ladný krok, její oblý krok, 

nejhezčí ze všech krasavic.  

Já šel na statek, hned si o ni řek, 

tu chci mít Pane, tu mi dej 

divný jméno má, každý z nás ji zná  

jako Královnu z Dundrum Bay. 

Já šel na statek, hned si o ni řek, 

tu chci mít Pane, tu mi dej 

divný jméno má, každý z nás ji zná  

jako Královnu z Dundrum Bay. 

 

 

2.  Bože rozmilý, my si užili, 

brzo nás v kraji každý znal. 

Jenže po pár dnech se jí zrychlil dech 

a já doktora zavolal. 

Dlouho stonala, než mi skonala, 

lehkou hlínu jí Pan Bůh dej. 

Vždyť to nebyla jenom kobyla, 

ale Královna z Dundrum Bay. 

Dlouho stonala, než mi skonala, 

lehkou hlínu jí Pan Bůh dej. 

Vždyť to nebyla jenom kobyla, 

ale Královna z Dundrum Bay. 

 

 

3.  Letos na jaře, potkám koňaře, 

vede klisničku jako sen. 

Zas ten ladný krok, zas ten oblý bok  

a já stál jako přimrazen. 

Až mi v sobotu dají vejplatu, 

zeptám se, zda je na prodej. 

A pak budu pít na to, že smím mít 

zase Královnu z Dundrum Bay. 

Až mi v sobotu dají vejplatu, 

zeptám se, zda je na prodej. 

A pak budu pít na to, že smím mít 

zase Královnu z Dundrum Bay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiberno-

English 

výslovnost význam 

boreen bórín úzká polní cesta 

colleen kolín dívka 

deludhering dilúderin šálivé, klamné 
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4. 2. 3 IRISH ROVER 

Základní informace 

Anglo-irská námořnická balada popisuje očima jediného přeživšího člena 

posádky ohromnou loď, která vezla náklad z Irska do Ameriky. Loď zvaná The Irish 

Rover vyrazila na moře 4. července 1806 z irského Cobhu. Měla na dvacet sedm 

stěžňů, posádku tvořily nejrůznější figurky a na palubě vezla všechno od kamene až 

po miliony psů. Zkrátka autorova fantazie byla velmi bujná. 

Pro baladu z 19. století je takováto míra surrealismu značně neobvyklá. Autor 

není znám, ale předpokládá se, že se jednalo o námořníka, protože používá velmi 

specifické termíny týkající se stavby lodi.
107

 

Zajímavosti 

Roku 1987 došlo k zajímavému propojení dvou kapel na albu 25 Years 

Celebration. The Dubliners k nahrávce této písně přizvali londýnskou punkovou 

kapelu The Pogues, která měla ve svém instrumentáři i tradiční irské nástroje. 

Neobvyklá verze známé písně se okamžitě uchytila na vrcholu hitparád. 

Poslech 

The Dubliners a The Pogues s písní nejdříve vystoupili v televizní Late Late 

Show. Záznam tohoto vystoupení dokládá, jak irská hudba může spojovat muzikanty 

různých stylů. (viz CD) 

Metodické poznámky 

Píseň s žáky nejprve nacvičíme v tradiční úpravě. Poté jim promítneme 

záznam televizního vystoupení a společně ho zhodnotíme. Vedeme je k zamyšlení 

o tom, co mají kapely společného a v čem se naopak liší, proč byla tato verze tak 

populární. Po žácích požadujeme především formulování vlastního názoru. 
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1. On the fourth of July eighteen hundred and six  

We set sail from the sweet Cobh of Cork  

We were sailing away with a cargo of bricks  

For the grand city hall in New York  

'Twas a wonderful craft, she was rigged fore and aft  

And oh, how the wild winds drove her.  

She'd got several blasts, she'd twenty-seven masts  

And we called her the Irish Rover.  

 

2. We had one million bags of the best Sligo rags  

We had two million barrels of stones  

We had three million sides of old blind horses hides,  

We had four million barrels of bones.  

We had five million hogs, we had six million dogs,  

Seven million barrels of porter.  

We had eight million bales of old nanny goats' tails,  

In the hold of the Irish Rover.  

 

3.There was old Mickey Coote who played hard on his flute  

When the ladies lined up for his set  

He was tootin' with skill for each sparkling quadrille  

Though the dancers were fluther'd and bet 

With his sparse witty talk he was cock of the walk  

As he rolled the dames under and over  

They all knew at a glance when he took up his stance  

And he sailed in the Irish Rover  

 

4. There was Barney McGee from the banks of the Lee,  

There was Hogan from County Tyrone  

There was Jimmy McGurk who was scared stiff of work  

And a man from Westmeath called Malone  

There was Slugger O'Toole who was drunk as a rule  

And fighting Bill Tracey from Dover  

And your man Mick McCann from the banks of the Bann  

Was the skipper of the Irish Rover 

 

5. We had sailed seven years when the mizzens broke out  

And the ship lost its way in a fog.  

And that whole of the crew was reduced down to two,  

Just myself and the captain's old dog.  

Then the ship struck a rock, oh Lord what a shock  

The bulkhead was turned right over 

Turned nine times around, and the poor dog was drowned  

I'm the last of the Irish Rover. 
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4. 2. 4 THE WILD ROVER 

Základní informace 

Píseň je příběhem mladého muže, který strávil mnoho let na cestách. Po 

návratu zajde do své oblíbené hospody, ale hospodská mu odmítne nalít na dluh. 

Vytáhne tedy zlato, které na cestách získal, a zpívá o tom, že s jeho vandrováním je 

konec, zůstane doma a usadí se. 

Autor písně je neznámý, stejně jako doba a místo vzniku. 

Zajímavosti 

The Wild Rover patří mezi nejčastěji hrané irské písně, ačkoliv její přesný 

původ není znám. Dochovala se nám například na ballad sheets vytištěných 

v Londýně na přelomu 18. a 19. století.
108

 (viz přílohu str. XIV) 

Poslech 

The Dubliners píseň nahráli na svém debutovém albu The Dubliners with 

Luke Kelly v roce 1964. Dodnes patří mezi jejich nejznámější písně. (viz CD) 

Metodické poznámky 

Žáky můžeme s písní seznámit pomocí nahrávky. Refrén písně je velmi 

jednoduchý a melodie chytlavá, takže se k němu jistě dokážou rychle připojit. Dále 

můžeme přidat improvizovaný rytmický doprovod na lžíce nebo dřívka. Nakonec se 

píseň naučíme celou. 

Zajímavým dokladem o možném původu písně je dobový ballad sheet. 

Seznámíme žáky s jeho podobou, upozorníme na absenci konkrétní melodie, na 

kterou se text zpíval, a necháme je, aby vyhledali rozdíly mezi tehdejší a dnešní 

variantou. Můžeme si zkusit původní text zazpívat. 
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1. I've been a wild rover for many a year 

And I spent all my money on whiskey and beer, 

And now I'm returning with gold in great store 

And I never will play the wild rover no more. 

 

And it's no, nay, never, 

No nay never no more, 

Will I play the wild rover 

No never no more. 

 

2. I went to an ale-house I used to frequent 

And I told the landlady my money was spent. 

I asked her for credit, she answered me "nay 

Such a custom as yours I could have any day." 

 

And it's no, nay, never, 

No nay never no more, 

Will I play the wild rover 

No never no more. 

 

3. I took from my pocket ten sovereigns bright 

And the landlady's eyes opened wide with delight. 

She said "I have whiskey and wines of the best 

And the words that I spoke sure were only in jest." 

 

And it's no, nay, never, 

No nay never no more, 

Will I play the wild rover 

No never no more. 

 

4.I'll go home to my parents, confess what I've done 

And I'll ask them to pardon their prodigal son. 

And if they caress me as ofttimes before 

Sure I never will play the wild rover no more. 

 

And it's no, nay, never, 

No nay never no more, 

Will I play the wild rover 

No never no more. 
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4. 2. 5 FIELDS OF ATHENRY 

Základní informace 

Příběh písně se odehrává během Velkého hladomoru (1845–1848). Michael 

z města Athenry v hrabství Galway byl odsouzen k transportu do Austrálie, protože 

kradl jídlo pro svou hladovějící rodinu. Loučí se se svou milou a nechává ji i jejich 

dítě napospas osudu. 

Charles Edward Trevelyan, o kterém se v písni zpívá, byl britským 

úředníkem, který měl na starost pomoc Irsku v době hladomoru. Jeho xenofobní 

postoje vůči Irům a důraz na obchod a zejména export obilí i v době krize ale vedly 

k velkému odporu strádajícího obyvatelstva. Řadí se mezi nejzápornější osobnosti 

irských dějin.
109

 

Tuto moderní irskou baladu složil v sedmdesátých letech 20. století dublinský 

písničkář Pete St. John. Část života strávil v USA, kde se začal zajímat o mírová 

hnutí a hnutí za lidská práva. Když se vrátil v sedmdesátých letech zpět do země 

zmítané konflikty v Severním Irsku, začal skládat písně v duchu lidových balad.
110

 

Zajímavosti 

Píseň se stala hymnou irského národního fotbalového týmu a fanoušci mnoha 

dalších fotbalových i ragbyových týmů ji mají ve svém repertoáru. Pověstnou 

oddanost irských fanoušků dokládá situace ze závěru zápasu mezi Irskem 

a Španělskem, kdy byli Irové po prohře 0-4 vyřazeni z fotbalového Eura 2012. 

Emotivní sedmiminutový zpěv refrénu písně Fields of Athenry ohlušil stadion 

a doprovodil hráče až do šaten.
111

 (viz CD) 
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Poslech 

Píseň se záhy stala velmi oblíbenou, a najdeme ji tak v repertoáru mnoha 

hudebníků a skupin. Mezi nejúspěšnější nahrávky patří ta z roku 1983 od zpěváka 

a kytaristy Paddy Reillyho. (viz CD) 

České verze se písni dostalo díky hudební skupině Asonance, která ji v roce 

1994 vydala pod názvem Ptákům těm křídla nevezmou. (viz CD) 

Metodické poznámky 

Zlidovělé písně najdeme i v české a moravské lidové hudbě. Můžeme si tedy 

v této souvislosti připomenout i písně jako Sbohem, galánečko od Vlasty Redla nebo 

Vínečko bílé od Fanoše Mikuleckého. 

Jistě by bylo zajímavé vést s žáky debatu o problematice skalních 

fotbalových fanoušků a pro kontrast jim promítnout závěrečné minuty již 

zmiňovaného zápasu. Poté by sami mohli vyhledat sportovní hymny některých 

českých klubů a seznámit s nimi své spolužáky. 

Dále můžeme porovnat věrnost českého překladu Jana Laštovičky 

s anglickým originálem, a vyzvat žáky k zamyšlení nad jednotlivými rozdíly. Jednu 

nebo obě verze si pak zazpíváme. K citlivému klavírnímu nebo kytarovému 

doprovodu je vhodné přidat melodický nástroj – například housle nebo altovou flétnu 

či whistle. 

Skupinkám žáků můžeme zadat i jednoduchý projekt – navrhnout pro tuto 

moderní píseň ballad sheet. Své nápady žáci prezentují a třída vybere ten nejlepší, 

který si pak všichni vlepí do sešitů/zpěvníčků. 
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1. By a lonely prison wall, I heard a young girl calling 

Michael, they are taking you away, 

For you stole Trevelyan's corn, 

So the young might see the morn. 

Now a prison ship lies waiting in the bay. 

 

Low lie the fields of Athenry 

Where once we watched the small free birds fly 
Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing 

It's so lonely 'round the fields of Athenry. 

 

2. By a lonely prison wall, I heard a young man calling 

Nothing matters, Mary, when you're free 

Against the Famine and the Crown, 

I rebelled, they cut me down. 

Now you must raise our child with dignity. 

 

Low lie the fields of Athenry 

Where once we watched the small free birds fly 
Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing 

It's so lonely 'round the fields of Athenry. 

 

3. By a lonely harbour wall, she watched the last star falling 
As that prison ship sailed out against the sky 

Sure she'll wait and hope and pray, 

For her love in Botany Bay 

It's so lonely 'round the fields of Athenry. 

 

Low lie the fields of Athenry 

Where once we watched the small free birds fly 
Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing 

It's so lonely 'round the fields of Athenry. 

 

1. Tam pod vězeňskou zdí jsem zaslech' dívčí nářek: 

Milý, ty mě necháš samotnou. 

Že jsi z panské sýpky krad' 

když tvé děti měly hlad. 

V dálce vězeňskou loď vidím zakotvenou. 

 

Ptákům, těm křídla nevezmou 

dál vznášejí se volní oblohou. 

Kde jsou oni a kde jsme my, naše láska a naše sny 

Jenom zármutek teď zůstal nad krajinou. 

 

2. Hlas za vězeňskou zdí jí tiše odpovídá: 

Je pozdě, lásko, a nesmíš litovat. 

Vždyť proti pánům jsem se zved' 

chtěl jsem změnit tenhle svět. 

Teď musíš naše děti vychovat. 

 

Ptákům, těm křídla nevezmou 

dál vznášejí se volní oblohou. 

Kde jsou oni a kde jsme my, naše láska a naše sny 

Jenom zármutek teď zůstal nad krajinou. 

 

3. Za hrází přístavní noc bledne do svítání 

Temný obrys lodi splývá s pozadím. 

Těžko se slova nachází 

ať tě lásko Bůh provází 

na cestě k dalekým břehům australským. 

 

Ptákům, těm křídla nevezmou 

dál vznášejí se volní oblohou. 

Kde jsou oni a kde jsme my, naše láska a naše sny 

Jenom zármutek teď zůstal nad krajinou. 
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4. 2. 6 MOLLY MALONE 

Základní informace 

Píseň Molly Malone, známá také jako Cockles and Mussels, vypráví o krásné 

dívce, která v ulicích Dublinu prodávala ryby a plody moře. Jako mladá však zemřela 

na horečku, a její duch tak dál v ulicích tlačí vozík s rybami. 

Autorem písně je podle londýnského vydání z roku 1884 James Yorkston 

z Edinburghu. Svým charakterem spíše než irskou lidovou baladu připomíná písně 

music hallu 19. století. Přesto je velmi oblíbená a stala se neoficiální hymnou 

Dublinu. Ačkoliv se nejedná o historickou postavu, Molly Malone se dočkala 

i vlastní sochy. Byla odhalena v roce 1988 při příležitosti oslav tisíciletého výročí 

založení města a zároveň byl 13. červen vyhlášen dnem Molly Malone.
112

 

Zajímavosti 

Molly Malone je sportovní hymnou dublinské Gaelské atletické asociace 

(GAA), která pořádá Gaelské hry – turnaj v tradičních irských sportech. Název Molly 

Malone’s je velmi častý pro irské puby v zahraničí, jeden najdeme i v Praze. 

Píseň zazněla i z úst starého opilého muže v Kubrickově filmu Mechanický 

pomeranč. Je zde dána do souvislosti se starým člověkem, který navíc zpívá „píseň 

svých otců“, což agresivní mladíky vyprovokuje k násilí. 

Poslech 

Existují desítky různých verzí této písně, mezi tradiční patří podání The 

Dubliners na albu 15 Years On. Pro srovnání se nabízí nahrávka irské písničkářky 

Sinéad O‘Connor z alba Sean-Nós Nua. (viz CD) 
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Metodické poznámky 

S písní můžeme pracovat podobně jako s písní The Wild Rover, tedy připojit 

se nejdříve s refrénem k nahrávce a teprve poté se naučit celou píseň. 

Název alba Sinéad O’Connor lze přeložit jako „nový starý styl“. Vyzveme 

proto žáky, aby porovnali tradiční podání The Dubliners s touto „novou“ verzí. 

Zaměříme se zejména na hudebně výrazové prostředky, jakými interpreti dosahují 

specifické atmosféry písně. 

Píseň není náročná a text je srozumitelný. Můžeme ji tedy využít i mimo 

hodiny hudební výchovy, například při probírání irských reálií v hodinách angličtiny. 

V takovém případě je vhodné pracovat i s jazykem. (viz přílohu str. XV) 

 

 

 

1. In Dublin’s fair city, 

Where the girls are so pretty, 

I first set my eyes on sweet Molly Malone, 

As she wheeled her wheel-barrow, 

Through streets broad and narrow, 

Crying, “Cockles and mussels, alive, alive, oh!” 

 

“Alive, alive, oh, 

Alive, alive, oh”, 

Crying “Cockles and mussels, alive, alive, oh”. 

 

2. She was a fishmonger, 

But sure ‘twas no wonder, 

For so were her father and mother before, 

And they each wheeled their barrow, 

Through streets broad and narrow, 

Crying, “Cockles and mussels, alive, alive, oh!” 

“Alive, alive, oh, 

Alive, alive, oh”, 

Crying “Cockles and mussels, alive, alive, oh”. 

 

3. She died of a fever, 

And no one could save her, 

And that was the end of sweet Molly Malone. 

Now her ghost wheels her barrow, 

Through streets broad and narrow, 

Crying, “Cockles and mussels, alive, alive, oh!” 
 

“Alive, alive, oh, 

Alive, alive, oh”, 

Crying “Cockles and mussels, alive, alive, oh”. 
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4. 2. 7 THE WREN BOYS‘ SONG 

Základní informace 

The Wren Boys’s Song je v podstatě koleda, kterou zpívali chlapci při 

tradičním průvodu na svátek sv. Štěpána. Vypráví o tom, jak střízlíka (v irštině 

dreoilín) pronásledovali, lapili, zabili a teď prosí o peníze na jeho pohřeb.  

Autor písně je neznámý, stejně jako doba a místo vzniku.  

Zajímavosti 

S oslavami svátku sv. Štěpána se pojí i další písně a lidové tance. Téma 

chytání střízlíků inspirovalo například The Chieftains, kteří mu na svém vánočním 

albu The Bells of Dublin věnovali krátký blok. Kevin Conneff v rytmické části Wren 

in the Furze hraje na bodhrán a instrumentální doprovod mezi slokami obohacuje 

o lilting. 

Poslech 

Tradiční nahrávku od skupiny The Clancy Brothers můžeme slyšet na albu 

Christmas z roku 1969. Pro srovnání si poslechneme i již zmiňovanou verzi od The 

Chieftains. (viz CD) 

Metodické poznámky 

Píseň můžeme zpívat po vzoru nahrávky, tedy s refrénem vloženým mezi třetí 

a čtvrtou sloku, nebo jej zazpívat po každé sloce. Nabízí se jednoduchá dramatizace 

textu písně, protože ve třetí sloce střízlík chlapcům „odpovídá“ a čtvrtou, pátou 

a šestou sloku lze rozdělit mezi jednotlivé postavy. 

Na rytmické nástroje můžeme píseň doprovodit za pomoci následujících 

ostinátní rytmů podložených textem písně: 
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1. The wren, the wren, the king of all birds, 

St. Stephen's day was caught in the furze, 

Although he was little his honour was great 

Jump up, me lads, and give us a treat. 

 

2. As I was gone to Killenaule 

I met a wren upon a wall, 

Up with me wattle and knocked him down 

And brought him into Carrick town. 

 

3. Droolin, droolin, where's your nest? 

'Tis in the bush that I love best 

In the tree, the holly tree 

Where all the boys do follow me. 

 

Up with the kettle and down with the pan 

And give us a penny to bury the wren. 

 

4. I followed the wren three miles or more 

Three miles or more, three miles or more, 

Followed the wren three miles or more 

At six o'clock in the morning. 

 

5. I have a little box under me arm 

Under me arm, under me arm, 

I have a little box under me arm, 

A penny a tuppence will do it no harm. 

 

6. Missus Clancy's a very good woman 

A very good woman, a very good woman 

Missus Clancy's a very good woman 

She gave us a penny to bury the wren. 
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4. 3 Instrumentální činnosti 

Navržené instrumentální činnosti jsou do jisté míry závislé na složení 

žákovských skupin. I když má irská tradiční hudba melodický charakter, mohou se jí 

aktivně účastnit všichni žáci. Bude však výhodou, pokud budou ve třídě žáci, kteří 

hrají na nějaký hudební nástroj. 

V rámci vzdělávacího oboru hudební výchova můžeme jejich využitím 

přispívat k naplnění následujících očekávaných výstupů: 

- HV-9-1-01, HV-9-1-03, HV-9-1-04, HV-9-1-06  

Melodie, které se pojí s pověstmi, navíc nabízejí i mezipředmětové vazby. 

Můžeme tedy přispívat k naplnění očekávaných výstupů i v následujících oborech: 

- Výtvarná výchova (VV-9-1-02, VV-9-1-08), Dramatická výchova (DV-9-1-

01, DV-9-1-03, DV-9-1-05), Český jazyk a literatura – literární výchova 

(ČJL-9-3-01) 

Navržené činnosti však směřují i k naplňování nadřazených cílů základního 

vzdělávání – klíčových kompetencí. 

- Kompetence komunikativní (3.), Kompetence sociální a personální (1., 2., 3.) 
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4. 3. 1 IRSKÁ SESSION 

Základní informace 

V následujících podkapitolách jsou vybrané sety, které ilustrují základní typy 

irských tanečních tunes – jig, reel, hornpipe a polku. Můžeme díky nim žákům 

přiblížit typickou strukturu tunes (16 nebo 32 taktů, AA
I
BB

I
, případně AA

I
BA

I
) 

a jednotlivé rytmy. Zároveň jsou pro svou jednoduchost vhodné pro malou třídní 

session.
113

 

Ačkoliv notový zápis nepatří mezi tradiční způsoby seznamování se s irskými 

melodiemi, pro práci s materiálem v hodinách hudební výchovy je více než vhodný. 

Usnadňuje žákům orientaci v proudu hudby a nabízí zrakovou oporu k slyšenému. 

Poslouží nám jak k formální analýze, tak ke společnému muzicírování. Mějme však 

na paměti, že se jedná o zápis přibližný – dle potřeb jej tedy můžeme buď 

zjednodušit, nebo naopak mohou schopní hráči melodii zdobit. 

Poslech 

Organizace irských hudebníků Comhaltas Ceoltóirí Éireann vydala ilustrační 

nahrávky těchto setů na albu Foinn Seisiún. Měly sloužit jako zdroj společného 

repertoáru hudebníků navštěvujících organizací pořádané sessions. Díky tomu 

můžeme melodie slyšet v typickém obsazení irských tradičních nástrojů tak, jak by 

zazněly na skutečné session – tedy každá tune zazní dvakrát a hned se napojí další. 

(viz CD) 

Metodické poznámky 

U žáků předpokládáme základní znalost rytmů, malé písňové formy 

a orientaci v notovém zápise. Před zahájením vlastní činnosti je rozdělíme do 

menších skupin v závislosti na počtu žáků ve třídě. 

Každé skupině rozdáme jednotlivé tunes a vyzveme žáky, aby je logicky 

uspořádali do skupin. V případě nutnosti je navedeme k tomu, aby se soustředili na 

rytmus melodií a taktové označení. Výsledkem pravděpodobně budou tři skupiny – 
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jigs v 6/8 taktu, reels a hornpipes v 4/4 taktu a polky v 2/4 taktu. Provedeme krátkou 

společnou kontrolu. 

Pustíme žákům nahrávky jednotlivých setů a vyzveme je, aby podle nich 

seřadili melodie v rámci setů. Po každém setu provedeme kontrolu a můžeme se 

zaměřit na formální stavbu melodií – formu, polohu jednotlivých strains a typický 

rytmus. Reels a hornpipes necháme až na konec. Ačkoliv jsou si rytmicky podobné, 

žáci by měli bez problémů identifikovat výrazný rozdíl v tempu. Na závěr žáky 

vyzveme, aby popsali typický průběh jednoho setu. 

Předpokládáme, že v každé třídě se najde několik žáků, kteří navštěvují 

hudební školu a dokážou melodie na nástroj zahrát. Těm rozdáme noty a požádáme 

je, aby se melodie do příští hodiny naučili. Charakter irské tradiční hudby umožňuje 

v podstatě jakékoliv obsazení, není tedy nutné, aby žáci či učitel hráli na tradiční 

nástroje. Ostatní melodie doprovodí na různé rytmické nástroje či lžíce. Mohou volně 

improvizovat, ale zároveň musí dbát na to, aby svou hrou společnému muzicírování 

neškodili. 

V rámci malé třídní session si můžeme znovu zazpívat i irské písně, které 

jsme se již naučili. 

4. 3. 1. 1 Jigs 

Humours of Glendart 

 

- 32 taktů, AA
I
BB

I
 

- první strain začíná ve střední poloze a melodie má spíše klesavý charakter 

- druhý strain se naopak pohybuje ve vyšší poloze a melodie spíše stoupá 
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Saddle the Pony 

 

- 32 taktů, AA
I
BB

I
 

- první strain začíná ve střední poloze 

- druhý strain se naopak pohybuje ve vyšší poloze – začíná o oktávu výš 

 

Tobin’s Favourite 

 

- 32 taktů, AA
I
BA

I
 

- první strain začíná ve střední poloze 

- druhý strain se naopak pohybuje ve vyšší poloze – začíná o oktávu výš 

4. 3. 1. 2 Reels 

Boyne Hunt 
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- 16 taktů, AABB
I
 

- první strain začíná ve střední poloze 

- druhý strain se naopak pohybuje ve vyšší poloze 

 

Shannon Breeze 

 

- 16 taktů, AABB 

- první strain začíná ve střední poloze 

- druhý strain se naopak pohybuje ve vyšší poloze 

 

Red Haired Lass 
 

 

- 16 taktů, AA
I
BB

I
 

- první strain začíná ve střední poloze 

- druhý strain se naopak pohybuje ve vyšší poloze – začíná o oktávu výš 
 

4. 3. 1. 3 Hornpipes 

Boys of Bluehill 
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- 32 taktů, AA
I
BA

I
 

- první strain začíná ve střední poloze 

- druhý strain se naopak pohybuje ve vyšší poloze – začíná o oktávu výš 

 

Cork Hornpipe (Harvest Home) 

 

- 32 taktů, AA
I
BA

I
 

- závětí druhého strainu (B) je shodné se závětím prvního (A) 

 

Cronin’s Hornpipe 

 

- 32 taktů, AA
I
BA

I
 

- trioly ve strainu B mají v podstatě charakter ozdob, melodii je tedy možné 

případně zjednodušit 

 

4. 3. 1. 4 Polky 

Britches Full of Stitches 

 

- 32 taktů, AABB 
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- první strain začíná ve střední poloze 

- druhý strain se naopak v poloze vyšší, rytmicky jsou však identické 

 

Armagh Polka 

 

- 32 taktů, AABB 

- první strain začíná ve střední poloze 

- druhý strain se naopak pohybuje ve vyšší poloze 

 

Ballydesmond Polka No. 3 

 

- 32 taktů, AABB 

- první strain začíná ve střední poloze 

- druhý strain se naopak pohybuje ve vyšší poloze – začíná o velkou nonu výš 
 

 

 

4. 3. 2 TUNES K IRSKÝM POVĚSTEM 

Základní informace 

Za názvy některých tunes se skrývají celé příběhy. Tak je tomu 

i v následujících dvou případech – The Black Rogue a The Fairies‘ Hornpipe. 

V pověsti Kouzelné housle se naopak mluví stále o jedné tune, ale její jméno 

neznáme. Všechny tři pověsti můžeme využít jako motivaci k instrumentálním 

činnostem. 

4. 3. 2. 1 The Black Rogue, The Fairies‘ Hornpipe 

Metodické poznámky 

Nástrojová hra může být součástí dramatizace jednotlivých příběhů. Třídu 

rozdělíme do dvou skupin a necháme je vylosovat si jednu z pověstí (Dudák a púka 
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nebo Hornpipe víl). Každá skupina se pak dál rozdělí na vypravěče, tvůrce kulis, 

herce a muzikanty. Nejprve se žáci ve skupině dohodnou na základním konceptu, 

pak se věnují přípravě doma a jednu hodinu věnujeme finálnímu nácviku. Další 

hodinu shlédneme obě představení. 

  

 

 

 

4. 3. 2. 2 Kouzelné housle 

Metodické poznámky 

V pověsti Kouzelné housle se vypráví o jedné tune, kterou houslista Jack 

učaroval všem svým posluchačům a která se jim nikdy neomrzela. Zůstala nám však 

neznámá, protože Jackovy housle byly zničeny, a toho můžeme využít v následující 

činnosti. 
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Rozdělíme žáky do skupin tak, aby v každé byl alespoň jeden zdatný 

hudebník. Každá skupina má za úkol vybrat si jednu tune (z těch, které už znají) a co 

nejlépe ji zahrát, případně „zaranžovat“. Dáme žákům dostatečný prostor – ideálně 

do příští hodiny – aby si melodii připravili. Poté necháme každou skupinu vystoupit 

a na závěr hlasujeme o té nejkrásnější tune, která se stane součástí pověsti, Jackovou 

čarovnou melodií. 
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4. 4 Hudebně pohybové činnosti 

V následujících podkapitolách uvádíme několik jednoduchých irských tanců, 

které jsou vhodné pro využití ve škole – ať už v hodinách hudební nebo tělesné 

výchovy. Vybrali jsme tance, které mají společenský charakter a žáci se s nimi 

mohou setkat i na irských tanečních večerech pořádaných v České republice. 

Jedná se tedy o ceilí tance a tance setové. Sólové tance nejsou pro svoji 

náročnost na provedení zahrnuty.  

V rámci vzdělávacího oboru hudební výchova můžeme jejich využitím přispívat 

k naplnění následujících očekávaných výstupů: 

- HV-9-1-01, HV-9-1-05  

Zároveň tím naplňujeme i očekávané výstupy doplňujícího vzdělávacího oboru 

Taneční a pohybová výchova: 

- TPV-9-1-01, TPV-9-1-02, TPV-9-1-03  

Název setových tanců vypovídá o jejich původu. Jednotlivá města, vesnice 

a hrabství, v nichž se nacházejí, můžeme žáky nechat vyhledat v atlase. Zároveň tak 

přispějeme k naplnění očekávaných výstupů i ve vzdělávacím oboru zeměpis (Z-9-1-

01) 

Navržené činnosti však směřují i k naplňování nadřazených cílů základního 

vzdělávání – klíčových kompetencí. 

- Kompetence sociální a personální (2.) 
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4. 4. 1 CEILÍ TANCE 

Představíme si celkem tři ceilí tance seřazené dle obtížnosti. Dva z nich byly 

popsány ve sbírce Ár Rince Fóirne.
114

 Jejich podoba by tedy měla být ustálená, a to 

zejména pro soutěžní účely. Pro naše potřeby však můžeme k provedení přistupovat 

trochu volněji a jednotlivé prvky případně přizpůsobit konkrétní skupině. Stejně jako 

v případě tance Every Man’s Chance, který ve sbírce popsán není. 

Základní postavení, držení a kroky 

Ať už páry tvoří čtveřice nebo kruh, dáma vždy stojí po pánově pravé ruce. 

Před zahájením tance stojí tanečníci s patami u sebe a špičkami vytočenými do stran, 

pravá pata je mírně předsunutá před levou. Paže držíme ve výšce ramen, předloktí 

směřuje vzhůru. 

Advance–retire, základní krok, který v překladu znamená „postoupit–stáhnout 

se“. Jedná se tedy o pohyb o dva kroky vpřed a vzad, který se obvykle tančí dvakrát 

za sebou. Pohybujeme se buďto polkovým nebo reelovým promenádním krokem, dle 

rytmu. 

Promenádní krok v rytmu reelu je do jisté míry podobný polkovému, a pokud 

se jeví pro žáky/tanečníky jako příliš obtížný, můžeme jej jím i nahradit. Nácvik 

začneme velmi pomalým polkovým krokem směrem vpřed. Nohy klademe za sebe 

a plynule přenášíme váhu z nohy na nohu – neskáčeme. První dvě doby tedy 

vypadají následovně: pravá (zůstává vpředu)–levá–pravá–nic, další dvě doby: levá 

(zůstává vpředu)–pravá–levá–nic. Na poslední osminu každého taktu pak přidáme 

zášvih. Nejprve levou nohou, kterou prudce skrčíme k zadku a propnutou ji 

vykopneme vpřed, poté pravou. Propnutá noha nám tak vždy začne nový takt. 

Sidestep, neboli krok stranou (také zvaný jako „sedmičky“), je základním 

prvkem irského tance, pomocí kterého se tanečníci přesouvají po kruhu nebo si 

vyměňují pozice. Jedná se o jednoduchý prvek, který spočívá v pravidelném 

přešlapávání z jedné nohy (respektive špičky) na druhou, zakončený typickým 

seskokem (také zvaným jako „trojky“). Zahajujeme ho vždy mírným výskokem. Při 

pohybu vpravo pak začneme první dobu dopadem na levou nohu, po němž následuje 
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šest krátkých kroků – P-L-P-L-P-L. Pravá noha je mírně předsunutá a vytočená 

špička ukazuje do směru pohybu. Celkem tedy uděláme sedm rychlých kroků 

stranou, které zakončíme dvojitým seskokem. Při pohybu vpravo to znamená, že po 

posledním kroku (L) vyskočíme, pravou nohu zanožíme, dopadneme na obě chodidla 

a přidáme ještě jeden krok vpředu levou a jeden vzadu pravou nohou. Poté znovu 

vyskočíme, zanožíme levou nohu, dopadneme na obě chodidla a přidáme jeden krok 

vpředu pravou a jeden vzadu levou nohou. Pro jednoduchost ale můžeme seskok 

nahradit zadupáním na místě – P-L-P-nic, L-P-L-nic. Celý pohyb opakujeme na 

druhou nohu, čímž se vrátíme zpět na místo.   

Swing je taneční krok, který velmi nápadně připomíná český dvoudobý 

párový tanec do kolečka. Tanečníci se na místě otáčejí kolem společné osy, přičemž 

došlapy pravých nohou zůstávají stále na stejném místě a levá chodidla opisují kruh. 

Pomocí swingu se však můžeme také přesouvat po parketu. Obvykle se tančí 

v tzv. ceilí držení – pravou rukou se tanečníci pevně drží za partnerova bedra, levé 

ruce spojí křížem před tělem. 

4. 4. 1. 1 Every Man’s Chance 

Jeden z nejjednodušších ceilí tanců, se kterým se můžeme na irských 

tancovačkách setkat, nabízí „šanci každému muži“. Dámy totiž v průběhu tance 

postupují po kruhu a pánové si tak mohou krátce zatančit téměř s každou z nich. 

Tanec je sice prostý, ale zřejmě pro svůj společenský charakter stále velmi oblíbený.  

Sestává ze čtyř základních figur: 

1. Všechny páry se chytí za ruce a vytvoří kruh. Promenádním krokem 

v rytmu reelu společně zatančí 2 kroky do kruhu a 2 kroky zpět (advance–

retire), to celé dvakrát po sobě. (8 taktů) 

2. Každý pár v ceilí držení zatančí swing. (8 taktů) 

3. Dámy samy zatančí figuru 1, pánové stojí na svém místě v kruhu a tleskají 

do rytmu. (8 taktů) 

4. Po nich jdou na řadu pánové, kteří taktéž zatančí figuru 1. Dámy stojí na 

svém místě v kruhu a první 4 takty tleskají do rytmu. Druhé 4 takty využijí 
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k tomu, aby se sidestepem posunuly o jednu pozici doprava k novému 

partnerovi. (8 taktů) 

5.=1. Všechny nově vytvořené páry se chytí za ruce a udělají kruh. Dále 

pokračujeme znovu od první figury, dokud nepřestane znít hudba. 

 

4. 4. 1. 2 The Walls of Limerick 

Tento ceilí tanec je tím nejjednodušším, který nalezneme v původní sbírce 

třiceti ceilí tanců Ár Rince Fóirne z roku 1939. V tomto tanci nedochází ke střídání 

partnerů, ale k pravidelné výměně párů, které spolu tančí jednotlivé figury. 

Výchozí postavení tvoří vždy dva páry, které stojí proti sobě. Jednotlivé 

čtveřice jsou rozmístěny po sále tak, aby dohromady tvořily kruh. Tanec sestává ze 

čtyř základních figur: 

1. Pánové ve své pravé ruce drží levou ruku partnerky. Promenádním krokem 

v rytmu reelu společně zatančí 2 kroky dopředu proti druhému páru a 2 

kroky zpět na místo (advance–retire), to celé dvakrát po sobě. (8 taktů) 

2. Dámy si sidestepem vymění místa – míjejí se křížem, čelem k sobě – 

a zůstanou stát vedle nového partnera. Pánové mezitím stojí na místě 

a tleskají do rytmu (4 takty). Poté si pánové stejným způsobem vymění 

místa, dámy tleskají do rytmu (4 takty). Páry si tak vyměnily pozice, ale 

složení párů zůstalo stejné. (celkem 8 taktů) 

3. Nyní se za pravou ruku chytnou proti sobě stojící tanečníci, a vytvoří tak 

na krátkou chvíli nový pár. Oba nové páry tančí sidestepem na pánovu 

levou stranu – vnější páry z kruhu, vnitřní do kruhu – a zpět. (8 taktů) 

4. Původní páry se v ceilí držení swingovým krokem „obtančí“ – opíší kruh – 

a dotančí tak, aby stáli čelem na opačnou stranu, k novému páru. (8 taktů) 

5.=1. Nově vzniklé čtveřice znovu tančí od první figury a tímto způsobem 

pokračujeme, dokud zní hudba. 

 

4. 4. 1. 3 An Rince Mór 

Jedná se o starý kruhový tanec, který byl do sbírky ceilí tanců přidán v roce 

1943. Je velmi oblíben zejména na severu Irska. 
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Sestává z pěti figur: 

1. Páry vytvoří velký kruh, drží se za ruce a tančí sidestepem nejprve doleva 

a poté doprava zpět na místo. (8 taktů) 

2. Pánové chytnou za ruce dámu po levici. Páry se drží za ruce zkřížené před 

sebou, dlaně ve výšce očí, a swingují. (8 taktů) 

3. Pánové se vrátí ke svým dámám a stejným způsobem jako ve druhé figuře 

swingují s nimi. (8 taktů). 

4. Pánové se za pravý loket obtočí s dámou po levici, postupují reelovým 

promenádním krokem (2 takty). Poté se za levý loket obtočí stejným 

způsobem se svou partnerkou (2 takty). Znovu se obtočí s dámou po levici 

(2 takty) a na závěr svou partnerku uchopí za levou ruku a dotančí s ní do 

postavení čelem po kruhu (2 takty). Na konci figury tedy páry stojí po 

kruhu, pánové uvnitř a dámy na vnější straně. (celkem 8 taktů) 

5. Páry během šesti taktů obtančí kruh reelovým promenádním krokem, 

během dalších dvou taktů znovu vytvoří kruh a připraví se znovu na první 

figuru. (8 taktů) 

6.=1. Tanec pokračuje, dokud zní hudba. 

   

 

 

4. 4. 2 SETOVÉ TANCE 

Druhou skupinu tanců tvoří polkové figury setových tanců. Všechny byly 

podrobně popsány v knize Pata Murphyho Toss The Feathers.
115

 Tance opět řadíme 

dle obtížnosti.  

Základní postavení, držení a kroky 

Základní jednotkou setových tanců je jeden set složený ze čtyř tanečních párů 

uspořádaných do čtverce. Počet setů není omezen ničím jiným než velikostí prostoru. 

Jednotlivé sety jsou na sobě nezávislé.  

Páry, které stojí zády nebo čelem k hudebnímu doprovodu, nazýváme topové 

páry (tops), páry stojící bokem nazýváme sideové (čti sajdové) páry (sides). Některé 
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figury tančí všechny páry najednou. Jindy tančí společně vždy jen určitou část – 

tzv. tělo (body) – a v ostatních částech se střídají topové a sideové páry.  

Setové tance sestávají vždy z několika figur různých rytmů, případně je celý 

tanec v jednom rytmu. Každý rytmus má své specifické kroky. Pro školní účely se 

zde věnujeme pouze polkovému, protože ostatní vyžadují delší a náročnější nácvik.  

Krok advance–retire, se kterým už jsem se setkali u ceilí tanců, zůstává 

stejný, jen postupujeme polkovými kroky. 

Výchozí pozici párů se říká „home“, pohybu kolem celého setu se říká 

„house“ (nejprve tančíme „doma“ a poté „around the house“, čili „okolo domu“). 

 

4. 4. 2. 1 Longford Set – figura 3 

1. Všichni v setu se drží za ruce a dvakrát zatančí dva kroky do kruhu a zpět 

(advance–retire). (8 taktů). 

2. Všichni tančí kolem celého setu (house) se svými partnery. (8 taktů) 

3. Znovu všichni v kruhu zatančí advance–retire, při druhém opakování si 

pánové převedou novou dámu po levici na své místo. (8 taktů) 

4. Všichni tančí house s novými partnery. (8 taktů) 

5. Opakujeme figury 3 a 4, dokud se dámy nevrátí ke svým původním 

partnerům. (48 taktů) 

6. Na závěr všichni ještě jednou tančí house se svými partnery. (8 taktů) 

 

4. 4. 2. 2 North Kerry Set – figura 1 

1. Všechny páry v těsném držení tančí společnou část (body): jeden polkový 

krok do středu a jeden zpět (2 takty) a poté dvěma polkovými kroky dotočí 

o jednu pozici vpravo (2 takty). To celé opakují ještě třikrát, až dotančí 

zpět na své původní místo. (celkem 16 taktů) 

2. Topové páry na středu spojí pravé ruce a zatočí se na čtyři polkové kroky. 

Poté ruce vymění a na čtyři polkové kroky dotančí zpět na místo. (8 taktů) 

3. Topové páry tančí na místě swing v těsném držení. (8 taktů) 

4. Všichni znovu tančí body. (16 taktů)  

5. Sideové páry tančí figury 3 a 4. (16 taktů) 

6. Všichni znovu tančí body. (16 taktů) 

7. Ještě jednou opakujeme figury 2 až 6. (64 taktů) 
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4. 4. 2. 3 Corofin Plain Set – figura 6 

1. Všichni v setu se drží za ruce a dvakrát zatančí dva kroky do kruhu a zpět 

(advance–retire). (8 taktů). 

2. Všechny páry tančí swing. (8 taktů) 

3. Všechny páry v těsném držení tančí jeden polkový krok do středu a jeden 

zpět (2 takty) a poté dvěma polkovými kroky dotočí o jednu pozici vpravo 

(2 takty). To celé opakují ještě třikrát, až dotančí zpět na své původní 

místo. (celkem 16 taktů) 

4. Všechny páry tančí house. (8 taktů) 

5. Znovu všichni v kruhu dvakrát zatančí advance–retire. (8 taktů) 

6. Dámy tančí swing s pánem po jejich pravici. (8 taktů) 

7. Opakujeme figury 3 a 4 s novými partnery. (24 taktů) 

8. Třikrát zopakujeme figury 5 až 7, až nakonec všichni dotančí figury 3 a 4 

se svými původními partnery. (120 taktů) 
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4. 5 Poslechové činnosti 

Námi vybrané a zpracované poslechové činnosti představují jen jakýsi 

reprezentativní vzorek hudebního materiálu, se kterým můžeme v hodinách hudební 

výchovy pracovat. Činnosti řadíme v logickém sledu – od jednohlasého zpěvu 

a capella přes seznámení s hudebními nástroji až po jejich uplatnění v souborové hře.  

Některé aktivity jsou doplněné o multimediální prezentace, videa či pracovní 

listy, které jsou součástí obrazové a multimediální přílohy. 

V rámci vzdělávacího oboru hudební výchova můžeme jejich využitím 

přispívat k naplnění následujících očekávaných výstupů:  

- HV-9-1-01, HV-9-1-06, HV-9-1-07  

Při dramatizaci skladby The Fox Chase můžeme také přispívat k naplnění 

očekávaných výstupů i v oboru dramatická výchova: 

- DV-9-1-01, DV-9-1-03, DV-9-1-05  

Navržené činnosti však směřují i k naplňování nadřazených cílů základního 

vzdělávání – klíčových kompetencí. 

- Kompetence k řešení problémů (4.), Kompetence komunikativní (1., 2.), 

Kompetence sociální a personální (1., 3.) 
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4. 5. 1 SEAN-NÓS 

Základní informace 

Píseň Bean an Leanna (The Woman of the Beer) v tradičním podání 

vynikajícího sean-nós zpěváka Joe Heaneyho je zároveň písní pijáckou a milostnou. 

Muž, jehož příběh píseň vypráví, utápí v alkoholu svůj problematický vztah i další 

životní trápení. 
116

 

Poslech 

Nahrávku Joe Heaneyho najdeme například na albu Irish Voices: The Best in 

Traditional Singing z roku 1997 spolu s dalšími významnými představiteli tradičního 

zpěvu. (viz CD) 

Metodické poznámky 

S ukázkou irského tradičního zpěvu se žáci velmi pravděpodobně dosud 

nesetkali. Využijeme tohoto „momentu překvapení“ k tomu, aby si zopakovali 

hudebně výrazové prostředky a uvědomili si jejich účinek na posluchače. 

Nejprve jim však rozdáme tabulku s protikladnými výrazy, které můžeme 

využít při popisování slyšené hudby, tzv. sémantický diferenciál. (viz přílohu str. 

XVI) Zkusíme si společně vzpomenout na známé písně nebo skladby, které by se 

jejich pomocí daly popsat. Poté žákům přiblížíme práci s tabulkou, pokud se s ní 

dosud nesetkali, a pustíme nahrávku. Jejich úkolem je co nejpřesněji vystihnout 

pocity, které v nich píseň vyvolává. Vyzveme žáky, aby své záznamy porovnali ve 

dvojicích a svá rozhodnutí zdůvodnili. 

Společně se od jednotlivých kontrastních výrazů dostaneme k obecným 

pojmům jako melodie, rytmus, barva a dynamika. Nezapomeneme zmínit ani absenci 

harmonie.  

Na závěr žákům přiblížíme způsob tradičního zpěvu a s ním spojené 

zvyklosti.  
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4. 5. 2 HUDEBNÍ NÁSTROJE 

Základní informace 

Některé nástroje, které se uplatňují v irské tradiční hudbě, jsou žákům dobře 

známé. Barva mnohých je však velmi specifická, případně má odlišný způsob hry za 

následek neobvyklou barvu i u nástrojů známých.  

V přiložené multimediální prezentaci najdeme ukázky sólové hry na harfu, 

loketní dudy, fiddle, flute, tin whistle, knoflíkový akordeon, koncertinu a bodhrán. 

Na závěr pak přikládáme skladbu, ve které se některé z těchto nástrojů postupně 

přidávají. 

Poslech 

Závěrečnou skladbou je pochod Brian Boru’s March v podání kapely The 

Chieftains. Vydali ji na svém druhém albu z roku 1969. (viz CD) 

Metodické poznámky 

Pracujeme s multimediální prezentací (viz CD), kde žáci mohou jednotlivé 

nástroje vidět, a zvukovou představu si tak rovnou spojit s představou obrazovou. 

Pustíme vždy dostatečně dlouhou ukázku, aby nejen poznali, o který nástroj se jedná, 

ale zároveň si uvědomili i typické rysy hry na daný nástroj. 

Na závěr pak pustíme celou nahrávku od The Chieftains a požádáme žáky, 

aby si zapsali, v jakém pořadí se jednotlivé nástroje přidávají. Poté si nakreslí 

schematické obrázky, které při druhém poslechu ukážou v momentě, kdy nástroj 

poprvé uslyší. Tímto způsobem provedeme společnou kontrolu. 

V rámci opakování můžeme využít druhou prezentaci (viz CD) a přiložený 

pracovní list (viz přílohu str. XVII) s krátkým poslechovým kvízem. Kladně 

hodnotíme, pokud žáci daný nástroj poznají, spojí ho se správným obrázkem a napíší 

i jeho přesný název. 
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4. 5. 3 THE FOX CHASE 

Základní informace 

The Fox Chase neboli Hon na lišku je výpravný kus, který v 19. století složil 

irský dudák Edmund Keating Hyland (1780–1845). Tato skladba mu přinesla 

značnou popularitu a významné postavení mezi dudáky své doby. Dodnes patří mezi 

nejnáročnější skladby pro irské loketní dudy. Později vznikly i další kusy inspirované 

touto tématikou.
117

 

Skladba barvitě líčí průběh honu na lišku. Dudák využívá všechny výrazové 

prostředky, které mu jeho nástroj nabízí, aby vyjádřil jednotlivé „obrazy“: koně 

v trysku, hon, troubení rohů, štěkot a vytí smečky psů, žalozpěv za mrtvou lišku, 

oslavný jig lovců a návrat domů. 

Poslech 

Jeden z nejvýznamnějších hráčů na irské loketní dudy, Leo Rowsome, nahrál 

The Fox Chase na albu The King of the Pipers. (viz CD) 

Metodické poznámky 

Se skladbou můžeme pracovat nejrůznějšími způsoby. Nabízíme zde dvě 

varianty, které na sobě mohou být nezávislé, nebo na sebe navazovat. 

Rozdělíme třídu do skupin o 4 až 6 žácích. Sdělíme jim, že uslyší skladbu, 

která vypráví jistý příběh. Neznají však název skladby. Jejich úkolem je příběh 

rozkrýt a ve skupince se domluvit na společné verzi. Mohou tedy dojít ke zcela 

odlišným námětům. Znovu si poslechneme nahrávku. Poté dáme jednotlivým 

skupinám čas na to, aby si připravily dramatizaci svého příběhu. Skupiny vystoupí 

a předvedou třídě svůj příběh za doprovodu hudby. Společně zhodnotíme, podle 

jakých hudebních rysů žáci vybírali jednotlivé náměty, porovnáme rozdílná 

zpracování a pokusíme se vybrat to nejvěrnější hudebnímu podkladu. 
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Druhou možností je řízená poslechová činnost s vizuální oporou v podobě 

multimediální prezentace (viz CD). Žákům vždy ukážeme dva výjevy z lovu, 

pustíme zvukovou ukázku a vyzveme je, aby ji vždy k jednomu obrazu přiřadili 

a zdůvodnili své rozhodnutí. Poté jim pustíme i hudbu k druhému obrazu. Postupně 

je tak seznámíme se základními částmi skladby. Před závěrečným poslechem žákům 

připomeneme, že posloucháme sólovou hru vynikajícího dudáka a že všechny zvuky 

a nálady dokáže vyjádřit jediný hudební nástroj. Nakonec si poslechneme celou 

skladbu i s vizuální oporou. 

 

4. 5. 4 DE DANNAN – ŽÁNROVÉ PŘESAHY 

Irská skupina De Dannan se proslavila svými experimentálními žánrovými 

přesahy, a to jak na půdě populární, tak klasické hudby. Mezi nejznámější počiny 

patří jejich „tradiční“ podání písně Hey Jude od The Beatles a sinfonie Příjezd 

královny ze Sáby z třetí části Händelova oratoria Šalamoun. 

4. 5. 4. 1 Hey Jude 

Základní informace 

Instrumentální verzi písně Hey Jude tvoří tři části. Nejprve zazní věrná kopie 

původní melodie, poté následuje její úprava v rytmu hornpipu a na závěr 

vyslechneme reel St Jude od Jackie Dalyho, tehdejšího akordeonisty skupiny De 

Dannan.
118

 

Poslech 

Nahrávku písně Hey Jude najdeme na albu Star-Spangled Molly z roku 1981. 

(viz CD) 

Metodické poznámky 

Píseň Hey Jude je žákům pravděpodobně velmi dobře známá, doporučujeme 

ji proto nejprve zazpívat v původní verzi. Poté jim pustíme první část nahrávky 
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a společně se pokusíme určit, co se změnilo – jaký vliv má specifická barva irských 

tradičních nástrojů na atmosféru písně (hraje fiddle, buzuki a knoflíkový akordeon, 

z netradičních nástrojů slyšíme violoncello), atd. 

Pustíme nahrávku dále a vyzveme žáky, aby si psali při poslechu poznámky. 

Jejich úkolem je přijít na to, jakým způsobem muzikanti původní píseň upravili. Žáci 

nejprve prodiskutují své postřehy ve dvojicích, poté se je pokusíme společně shrnout. 

Žáci by se měli zmínit o změně tempa a atmosféry písně, rozdělení melodie do 

kratších rytmických hodnot, případně i o důrazu, který je kladen na první a třetí 

dobu. Pokud některou z charakteristik neuvedou, doplní je učitel. De Dannan píseň 

zpracovali do podoby hornpipu. Pokud už jej žáci znají, měli by být schopni ho dle 

charakteristických prvků určit. Pokud se s ním dosud nesetkali, nabízí se nám 

příležitost je s tímto typem taneční tune seznámit. 

Závěrečná část je autorský reel St Jude složený pro tuto příležitost 

akordeonistou Jakiem Dalym. Žáci by měli jasně rozlišit reel od předchozího 

hornpipu zejména díky svižnému tempu. Výraznější rytmus reelu je také zřejmý díky 

bodhránu, který se v závěrečné části přidá. 

 

4. 5. 4. 2 Příjezd královny ze Sáby 

Základní informace 

Sinfonia Příjezd královny ze Sáby z úvodu třetí části oratoria Šalamoun patří 

mezi nejznámější Händelovy skladby. De Dannan ji překřtili na Příjezd královny ze 

Sáby (do Galway) – tedy do města na západě Irska, odkud kapela pochází. Výběr 

Händelova díla není nahodilý. Georg Friedrich Händel v Irsku uvedl premiéru 

oratoria Mesiáš a na svůj pobyt na ostrově a kladné přijetí, kterého se mu zde 

dostalo, rád vzpomínal.
119

 De Dannan v tradičním obsazení kopírují hlavní 

melodickou linku, ale nedrží se partitury přesně – melodii například přerozdělují 

různým nástrojům. 
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Poslech 

Arrival of the Queen of Sheba (in Galway) vydali De Dannan v roce 1983 na 

albu Song For Ireland. (viz CD) 

Metodické poznámky 

Aniž bychom žáky předem upozorňovali na barokní předlohu, pustíme jim 

krátkou ukázku irské tradiční verze Händelovy sinfonie. Společně se zkusíme 

zamyslet nad tím, jestli jsme slyšeli tradiční taneční tune, nebo jestli byla ukázka 

něčím odlišná. Žáci by měli zaznamenat, že nástroje nehrají stejnou melodii, ani 

variaci, ale že mají každý svou vlastní melodickou linku. Vzniká nám tak, pro irskou 

tradiční hudbu netypická, harmonie. 

Poté žáky seznámíme s předlohou, Händelovu skladbu vyslechneme, rozdáme 

partituru a vysvětlíme, které nástroje hrají jednotlivé hlasy. Následně by už žáci měli 

být schopni se v partituře sami orientovat a sledovat průběh skladby. 

Abychom dokázali, že De Dannan zůstali Händelově předloze věrni, pustíme 

jim znovu jejich verzi, tentokrát celou. Protože nástrojové obsazení jednotlivých 

hlasů se v průběhu skladby mění, je obtížnější se v partituře orientovat. Součástí 

multimediální přílohy je proto video, kde partituru můžeme sledovat zároveň 

s hudbou a případně v ní žákům ukazovat, který hlas právě hraje hlavní melodii. (viz 

CD) 

Na závěr necháme třídu hlasovat, která z verzí slavné skladby se jim líbila 

více. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo podat přehledné a komplexní informace o irské 

tradiční hudbě a historických a geografických podmínkách, ve kterých se rozvíjela, 

a navrhnout hudební činnosti, s jejichž pomocí s ní můžeme seznámit žáky druhého 

stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Teoretická část 

práce ve třech kapitolách informuje o Irsku, irské tradiční hudbě a slovesném 

folkloru. Je doplněna o obrazovou a zvukovou přílohu. Praktická část na ni navazuje 

a teoretické poznatky formou návrhů konkrétních hudebních činností zpracovává pro 

potřeby školní výuky. Ve čtyřech kapitolách nabízí různé vokální, instrumentální, 

hudebně pohybové a poslechové činnosti tak, aby byly v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Její nedílnou součástí jsou 

obrazové, zvukové a multimediální přílohy, noty, videa a pracovní listy. 

Informace obsažené v první kapitole byly zvoleny tak, aby poskytovaly 

dostatečný kontext pro pochopení vývoje irské tradiční hudby v širších 

společenských souvislostech. Zároveň by měly usnadnit orientaci v pojmech, 

jménech či místních názvech používaných v práci nebo zmíněných v rámci 

jednotlivých činností, textů písní atd. Práce by tak měla být do jisté míry 

soběstačným materiálem poskytujícím dostatek informací učiteli, který se rozhodne 

vybrané hudební činnosti s žáky realizovat. 

Současně však přináší konkrétní návrhy a postupy, jak v hodinách hudební 

výchovy s vybraným materiálem pracovat. Všechny hudební činnosti jsou 

zpracované tak, abychom jejich pomocí přispívali k naplnění očekávaných výstupů 

a zejména pak k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 

Důležitou součástí práce jsou materiály obsažené v příloze. Byly vybrány 

reprezentativní poslechové ukázky z alb předních muzikantů, které irskou tradiční 

hudbu vhodně ilustrují. Dále byla zpracována videa, multimediální prezentace 

a pracovní listy, které podporují aktivní zapojení žáků do jednotlivých činností. 

Přepsané notové zápisy písní a tunes obsahují základní melodickou linku, a slouží tak 

jako vodítko při jejich interpretaci. Přílohy tak poskytují určitý servis, který učitelé 

mohou při přípravě na hodinu snadno využít.  
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Předložený materiál pochopitelně není vyčerpávající. Jde spíše o jakýsi 

reprezentativní vzorek, který se snaží irskou tradiční hudbu představit v co nejširších 

souvislostech. Práce může sloužit i jako zdroj inspirace pro další činnosti nejen 

v hodinách hudební výchovy. 

Doufám, že práce přispěje k začlenění irské tradiční hudby do výuky 

v českých školách, a tím i k rozšíření zájmu o ni a Irsko samotné.  
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č. 3 Practice set dudáka Michela Sikiotakise. Melodická píšťala s klapkami a 

dvojitým plátkem, kožený vzduchový zásobník a dmychák.  
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č. 4 Flute, tin whistle, koncertina, brumle a bodhrán 
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Dudák a Púka 

Tento příběh vypráví o nadpřirozené bytosti zvané Púka, která se občas objevuje v podobě kozy.

Před mnoha a mnoha lety žil v Dunmore v hrabství Galway dudák jménem 

Pat. Neměl to v hlavě úplně v pořádku, a tak si z něj lidé často dělali legraci. Měl 

velmi rád dobrou hudbu, ale na své dudy dokázal vyloudit jen jedinou melodii. Byl 

to jig zvaný Černý Petr. Hrál jej však pěkně, takže si často vydělal slušné peníze od 

panů v Dunmore, kteří si z něj a jeho hudby s oblibou utahovali. 

Jedné noci se Pat vracel z taneční zábavy. Trochu přebral, a tak se plahočil po 

cestě s dudami na zádech. Když došel k mostku poblíž matčina domu, posadil se, 

navlékl si dudy a začal hrát Černého Petra. Náhle se před ním objevil Púka. Popadl 

nebohého Pata a hodil si ho na záda. Pat se chytil za Púkovy dlouhé rohy a zařval mu 

do ucha, 

„Smůla, potvoro! Nech mě jít domů. Musím donést matce alespoň ten 

desetník, čeká na něj.“ 

„Nestarej se o matku,“ odvětil Púka, „a drž se pevně, jinak spadneš a polámeš 

si záda i dudy!“ 

A pak zvíře povídá: „Dost mluvení, zahraj mi Mráz už je pryč.“ 

„Jak mohu hrát, když můj holý život visí na tvých zakroucených rozích?“ 

bědoval Pat. 

„Dobrá, zastavíme na chvíli,“ řekl Púka, „a teď hraj Mráz už je pryč.“ 

„Tu neznám,“ povídá Pat. 

„Nevadí. Začni hrát a já tě ji naučím,“ řekl Púka. 

A tak dudák nafoukl měch a začal hrát. Ke svému překvapení hrál Mráz už je 

pryč naprosto úchvatně. 

„To ti povím, ty jsi ale dobrý učitel,“ povídá Pat. „A povíš mi, kam to 

jedeme?“ 

 „V Banshee je dnes velká slavnost na hoře Croagh Patrick,“ řekl Púka, „a ty 

tam budeš hrát na dudy.“ 

„Tak to mi ušetříš cestu,“ řekl Pat, „protože Otec William mě tam také poslal, 

abych se kál za to, že jsem mu housera ukradl!“ 

Znovu tedy vyhodil Púka Pata na svůj hřbet a ten zas svůj drahý život pověsil 

na jeho rohy a už uháněli přes hory a doly, až dorazili na vrchol obrovské hory 

Croagh Patrick. Púka třikrát silně zabušil kopytem na velkou bránu hory a ta se 

rázem otevřela. Oba vstoupili do nádherného sálu. Uprostřed uviděl Pat překrásný 

zlatý stůl. Okolo něj seděly stovky stařenek. Jedna se postavila. 

„Buď vítán, Púko listopadu! A koho jsi to přivedl s sebou?“ zeptala se. 

„To je ten nejlepší dudák v celém Irsku,“ odpověděl Púka. 

Druhá stařenka bouchla dřevěnou holí do země. Vtom se otevřely dveře ve 

zdi, a co Pat neviděl, vyšel z nich bílý houser, kterého ukradl Otci Williamovi. 



VI 
 

„Copak jsme ho s matkou do poslední kůstky minulý týden nesnědli?“ 

vykřikl ubohý Pat. 

Houser se na Pata jen klidně podíval, poklidil na zlatém stole a odešel. Když 

byl pryč, Púka povídá Patovi: 

„Teď, foukni do měchu a zahraj nějakou pěknou melodii pro tyto dámy!“ 

A tak Pat začal hrát: reel, jig, hornpipe, všechny melodie dokázal zahrát! Hrál 

melodie Vrabec na vratech, Chlapec z našeho města, Přes mokřady k Maggie, Dívka 

na louce a další melodie, které nikdy předtím neslyšel. A ty stařenky tancovaly 

a tancovaly, až padaly únavou. 

„Teď je čas zaplatit dudákovi,“ povídá Púka. 

Každá stařenka vytáhla z kapsáře zlaťák a dala jej Patovi. 

„Jsem bohatý jako panský synek!“ vykřikl Pat radostí. 

„Teď už pojď,“ řekl Púka dudákovi Patovi, „vezmu tě domů.“ 

Podal Patovi překrásné nové dudy a znovu ho vyhodil na svůj hřbet. 

„Drž se pevně,“ vykřikl a už vyrazili – Pat visel jen za jednu ruku, v druhé 

svíral své staré a nové dudy. Po chvilce dorazili zase k tomu malému mostku poblíž 

domu Patovy matky v Dunmore. 

„Jdi domů,“ povídá Púka, „spolu s tím, co jsi nikdy neměl – rozum a hudbu.“ 

Pat se rozběhl k domu a začal bušit na dveře. 

„Pusťte mě dovnitř, pusťte mě dovnitř!“ křičel, „jsem bohatý jako pán a 

nejlepší dudák v celém Irsku!!“ 

„Jsi opilý!“ řekla jeho matka otevírajíc mu dveře. 

„Nejsem,“ řekl Pat a podal jí velký pytel zlaťáků. 

„Jen počkej, matko,“ povídá, „až uslyšíš tu muziku.“ 

Navlékl na sebe nové dudy a zmáčkl měch. Namísto hudby ale vyšel příšerný 

rámus, jako by všechny kachny a husy v Irsku křičely spolu. Vzbudil všechny 

sousedy, kteří hned přiběhli, bušili na dveře a chtěli vědět, pro co byl ten strašný 

rámus. A tak Pat sundal nové dudy, navlékl si ty staré a začal hrát překrásnou 

melodii. Zahrál Husy na blátě a Jelen z Oranmore a Rybářův lilt. Každý jen užasle 

zíral. A tak jim Pat vyprávěl svůj příběh, celé to neuvěřitelné dobrodružství s Púkou. 

Dalšího rána, když šla matka přepočítat zlaťáky, našla jen hromádku listí. Pat 

šel za Otcem Williamem a pověděl mu svůj příběh, ale kněz mu nechtěl věřit ani 

slovo. Až když Pat zahrál a znovu se ozval ten příšerný rámus a pak navlékl své staré 

dudy a krásně zahrál, konečně mu kněz uvěřil. Pat hrál melodie Hudba v Glen, Podej 

mi to nádobíčko a Skřivan na nitce. 

A tak Pat překrásně hrál na své staré dudy, až jednoho dne zemřel. Všichni 

souhlasili, že to byl jistě ten nejlepší dudák v celém Irsku! 

č. 5 The Piper and the Pooka (vlastní překlad) 
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Hornpipe víl 

Dudák Joe hrál jednou pozdě do noci na taneční zábavě. Když se vracel 

domů, rozhodl se, že to vezme zkratkou přes pole. Jeho kufr s dudami byl příliš těžký 

a Joe byl po celonočním hraní unavený. Vyrazil tedy přes pole, ale zdálo se mu, že 

cesta domů je nekonečná. Nakonec si všiml, že se pořád vrací k jednomu křoví. Už 

dříve zaslechl, že víly dovedou člověka očarovat tak, že chodí stále kolem dokola. 

Nechají ho bloudit tak dlouho, až padne vyčerpáním. 

„Asi jim to musí připadat zábavné či co,“ pomyslel si Joe. Ale měl štěstí, 

věděl totiž, jak prolomit to zákeřné kouzlo. Svlékl si kabát, otočil ho naruby a zase 

si ho oblékl. A jen se podíval dolů ze stráně, hned přes dvě pole uviděl matčinu 

chaloupku. 

Vydal se tedy dolů po stráni. Když došel až pod kopec, zdálo se mu, že slyší 

hudbu. Tiše se schoval za keř a nenápadně vykukoval ven. Bylo právě před 

rozbřeskem, a tak mohl vidět skupinku víl, jak tančí za zvuků hry kouzelného dudáka 

sedícího na malém drnu. Posadil se pod keř a poslouchal tu krásnou hudbu, až ho 

ukolíbala ke spánku. Když se probudil, slunce už bylo vysoko na obloze. Víly byly 

pryč. A tak Joe pospíchal domů, kde už jeho matka připravovala snídani. 

„Joe,“ řekla, „konečně jsi doma. Co tě zdrželo až do ranních hodin?“ Tedy 

pověděl jí Joe celý příběh: jak se ztratil, kabát otočil naruby a slyšel překrásnou 

hudbu víl. 

„A to si myslíš, že takové báchorce budu věřit!“ smála se matka a myslela si, 

že byl celou noc na zábavě.  

„Copak nemám kabát naruby?“ opáčil Joe. Ale matka mu stále nevěřila. 

Vtom Joe vyndal z kufru dudy. „Než jsem usnul pod tím keřem, ten kouzelný 

dudák hrál tuhle melodii.“ Joe začal hrát. Jeho matka takovou melodii nikdy předtím 

neslyšela, ani nikdo jiný, komu ji Joe zahrál. A tak musela věřit jeho podivnému 

příběhu. Dodnes je tato melodie známá jako Hornpipe víl. 

 

 

 

 

 

 

 

č. 6 The Fairies’s Hornpipe (vlastní překlad) 
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Tanec víl 

Listopad je měsícem duchů a kouzel. Jednoho večera z kraje listopadu šla Eileen, 

nejkrásnější dívka ze vsi, pro vodu do studny. Z ničeho nic ale uklouzla a upadla. Když však 

vstala a rozhlédla se kolem, zdálo se jí, jako by byla někde jinde, jako by byla zakletá. Vtom 
v dálce uviděla shluk lidí okolo velkého ohně. 

Pomalu přišla blíže, jako by ji přitahovala nějaká neviditelná síla. Brzy se ocitla 

přímo uprostřed hloučku. Byla vyděšená, protože se na ni všichni upřeně dívali. Když se ale 

pokusila utéct, nemohla se pohnout. Pak se před ní objevil pohledný mladík s dlouhými 

plavými vlasy a požádal ji o tanec.  

„Jak s tebou mám tančit,“ otázala se Eileen, „když nehraje žádná hudba?“ 

Mladík pozvedl ruku a dal jakési znamení. Náhle vzduch rozechvěla překrásná 

hudba, lahodný zvuk flétny a houslí. Zlatovlasý hoch vzal Eileen za ruku a začali tančit. 

Tančili a tančili, protančili celou noc. Eileen se zdálo, jako by se vznášela v oblacích. 

Necítila únavu, zapomněla na všechno kolem a vnímala jen hudbu, tanec a svého krásného 

tanečníka. 

Nakonec hudba utichla a tanec ustal. Mladík Eileen poděkoval a pozval ji ke 

společnému stolu. Vtom uviděla otvor v zemi a prudké schodiště vedoucí hluboko dolů. Ale 

hoch už ji za ruku vedl dolů do obrovské hodovní síně rozzářené překrásnými zlatými a 

stříbrnými svícemi. Velký stůl byl prostřen jídlem a číšemi vína. Všichni se posadili a začali 

hodovat. Pohledný mladík podal Eileen číši vína a ona tedy pozvedla zlatý pohár ke rtům. 

V ten moment však za ní prošel jiný muž a zašeptal:  

„Nejez žádné jídlo, nepij žádné víno, jinak se už nikdy domů nevrátíš.“ 

Eileen položila zlatý pohár na stůl a odmítla si připít. Všichni v sále na ni v tichosti 

rozzlobeně hleděli. Až jeden nelítostný tmavovlasý muž vyskočil a zařval:  

„Každý, kdo se k nám přidá, musí s námi pít!“  

Popadl ji za ruku a tlačil víno k jejím rtům. Eileen strachy skoro zemřela. Právě v tu 

chvíli ale vyskočil jiný rudovlasý muž. Vykřikl, vzal Eileen za ruku a vyvedl ji z podzemní 

síně ven. 

„Tentokrát jsi v bezpečí,“ řekl, podávaje jí snítku popence. „Vezmi si tuto plazivou 

bylinu. Drž ji pevně, dokud nedojdeš domů, a nikdo ti neublíží.“ 

Eileen utíkala pryč tmou. Hrozně se bála. Srdce jí bušilo a pořád slyšela kroky, které 

ji pronásledovaly. Svírajíc popenec až u brady se ohlédla, ale nikoho neviděla. Vyčerpaná a 

bez dechu konečně doběhla až domů. Zamkla za sebou dveře, seděla u kamen, až se jí vrátil 

dech. Poté ulehla do postele. Jak tak ležela ve tmě, už téměř spala, ozval se z venku náhlý 

křik. 

„Měli jsme nad tebou moc. Teď jsi pryč díky té kouzelné bylině, ale jestli ještě 

jednou přijdeš tančit mezi nás, zůstaneš už navždy!“ 

Eileen už tam nikdy nešla a pořád u sebe měla kousíček kouzelného popence. Ale 

nikdy také nezapomněla na tu líbeznou hudbu flétny a houslí, ani na svého krásného 

plavovlasého tanečníka. 

 

 

č. 7 The Fairy Dance (vlastní překlad) 



IX 
 

Dagdova harfa 

Tuatha De Danann, mytický lid bohyně Danu, právě slavil vítězství nad 

Fomořany v bitvě u Moytury a shromáždil se v hodovním sále hradu k velké 

slavnosti. Dagda, vyzván aby zahrál na harfu, šel pro svůj nástroj. Zjistil však, že mu 

jeho čarovný nástroj Fomořané uloupili. Ogma a Lugh
120

 okamžitě přestali hodovat a 

prohlásili, že ji musí dostat zpět. A tak spolu s Dagdou vyrazili, aby Fomořany našli. 

Jeli celou noc a celý den, přes devatero vřesových hor, devatero tmavých 

údolí a devatero širokých řek, až nakonec dorazili do tábora Fomořanů 

rozkládajícího se v ponuré strži. A tam mezi nimi ležela Dagdova harfa. Žádný 

z Fomořanů neměl takovou moc, aby dokázal na čarovnou harfu zahrát, ač se sebevíc 

snažil. Jen sám Dagda dokázal z nástroje vyloudit tón. Když Dagda svou harfu 

uviděl, zvolal: 

„Přijdi léto, přijdi zimo, 

z úst harf a úst dud.“
121

 

Jako kouzlem harfa vyskočila. Devět Fomořanů zabila, jak letěla vzduchem 

do Dagdových rukou. Ogma a Lugh ho hned prosili, aby zahrál. A Dagda tedy 

spustil. Nejdříve hrál goltraí, truchlivou hudbu, a všichni sledovali Fomořany, kterak 

pláčou. Poté zahrál geantraí, hudbu radostnou. A muži už radostně vykřikovali a 

ženy se smály a tančily za zvuku čarovných strun. Nakonec Dagda zahrál suantraí, 

hudbu spánku. Všichni Fomořané upadli do hlubokého spánku za uklidňující, 

čarovné hudby Dagdovy harfy. A tak se Dagda, Ogma a Lugh vrátili ke svému lidu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 8 The Harp of the Dagda (vlastní překlad) 
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 Ogma se svým bratrem Dagdou a bohem Lughem tvoří trojici hlavních mužských bohů Tuatha Dé 

Dannannů. (EDEL, Momo a Bertram WALLRATH. Keltové - duchovní děti Evropy, str. 43) 
121

 Podle legend přivolával Dagda svou harfou i roční období. 



X 
 

Kouzelné housle 

Žil jednou jeden muž jménem Jack, který miloval hudbu, ale nedokázal na žádný 

nástroj zahrát ani jednu jedinou melodii. A že zkoušel opravdu všechny – dudy, housle, 

concertinu, banjo i flétnu. Jednou ale Jack slyšel starý příběh o plané růži s dvojitým 

kořenem a hned se ji vydal hledat. Byl odhodlán nabýt čarovných hudebních schopností. 

Plahočil se přes pole, plazil se křovím a drápal se přes příkopy. Oblečení si potrhal, ruce měl 

rozdrásané i do bahnitých louží upadl. Ale nikdy se nevzdal. Až nakonec nalezl jednu planou 

růži, která rostla v hlohovém křoví.  

Jednoho mlhavého rána po temné, strašidelné halloweenské noci se k tomu keři 

vydal. Svlékl se do naha a volal víly a žádal je o dar hudby. Když se pak otočil, aby se znovu 

oblékl, co to neviděl na hromádce oblečení! Ležely na ní podivné housle s jedinou strunou. 

Dychtivě přejel smyčcem přes strunu a z houslí se náhle linula ta nejkrásnější hudba, jakou 

kdo živ slyšel! Jack byl radostí bez sebe. Jeho přání se splnilo. 

Od toho dne byl Jack na všech zábavách, poutích, svatbách a céilí v okolí a všichni 

jeho hudbu plnou života milovali, i když jeho housle hrály jen jedinou melodii. Lidé říkali, 

že by ji poslouchali raději než všechny reely, jigy a hornpipy světa. 

Jednoho dne hrál Jack na své tajemné jednostrunné housle na venkovské pouti. 

Vytvořil se kolem něj hlouček nadšených posluchačů. Mezi nimi byl i cize vypadající pán. 

Počkal, dokud všichni neodešli a pak Jackovi vyprávěl o tom, že přijel do Irska koupit koně 

pro francouzského krále.  

„Šel bys se mnou a zahrál francouzskému králi?“ zeptal se ho. A protože Jack měl 

vždycky chuť pustit se do nového dobrodružství, souhlasil. Vyrazil tedy s tím cizím pánem a 

všemi koňmi, které koupil, přes moře do Francie. 

Po dvacet let Jack pobýval u francouzského královského dvora. A každou noc, po 

celých těch dvacet let, hrál tu stejnou melodii na své čarovné housle. Nikomu se neomrzela. 

A nikdo jiný na nástroj nedokázal zahrát. Skvělí hudebníci z celé Francie se o to pokoušeli, 

ale nevyloudili z něj víc než vrzání a skřípání. Byla to pro ně velká záhada, protože neměli 

ani ponětí o plané růži s dvojitým kořenem, ani o magické síle irských víl. 

Jedné noci už všichni v paláci tvrdě spali, tedy kromě strážců, samozřejmě. Náhle se 

ozval silný zvonivý zvuk, jako by někdo drnkal na struny houslí. Byl tak silný, že vzbudil 

samotného krále. Strážci začali prohledávat palác, aby našli příčinu toho podivného rámusu. 

Až přišli k Jackově komnatě. Zdálo se, že zvuk vychází odsud. Prolomili tedy dveře. Ubohý 

Jack ležel mrtvý na své posteli a jeho housle, které obvykle visely na zdi nad postelí, byly 

rozlámané na tisíc kousíčků roztříštěných po podlaze. Překrásnou hudbu Jackových houslí 

tak už nikdy nikdo neslyšel.
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č. 9 The Magic Fiddle (vlastní překlad) 
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 V Irsku se traduje staré přesvědčení, že pokud člověk najde planou růži s dvojitým kořenem, může 

s její pomocí získat nadpřirozené schopnosti. Prvního májového dne nebo na Všechny sváté za 

rozbřesku musí jít na místo, kde taková růže roste, svléci se do naha a přikrčen k jejím kořenům volat 

víly a žádat je o magické síly. 
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č. 10 Klíčové kompetence (RVP ZŠ) 
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Hudební výchova 

 

Zeměpis 

 

 
Dějepis 

 

 

 

 

 

 

č. 11 Očekávané výstupy (RVP ZŠ) 
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Český jazyk a literatura 

 
Výtvarná výchova 

 

Dramatická výchova 

 

Taneční a pohybová výchova 

 

č. 11 Očekávané výstupy (RVP ZŠ) 
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Printer:  Jennings, J. (London)  

Date:  between 1790 and 1840  

  Imprint: Printed and sold by J. Jennings, No. 15, Water Lane, Fleet- street  
Illus. Ballads on sheet: 1  

    

Copies: Harding B 16(307d)  

    

Ballads: 1.  The wild rover ("I have been a wild rover these dozen long years ...")  
Note: Slip  

 

 

č. 12 Ballad sheet – The Wild Rover 

http://bodley24.bodley.ox.ac.uk/cgi-bin/acwwweng/ballads/image.pl?ref=Harding+B+16%28307d%29&id=07274.gif&seq=1&size=1


XV 
 

MOLLY MALONE 
1. Match the words in the box with the pictures. 
 

cockles   mussels  wheelbarrow   fishmonger 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
  

 

2. Read the lyrics of the song and fill in the missing words with the help of the hints in the 
brackets. 
 

MOLLY MALONE 
In Dublin’s fair blbalbabla, (= big town) 
Where the girls are so blbalbabla, (= beautiful) 
I first set my blbalbabla on sweet Molly Malone, (= the organs of sight) 
As she wheeled her wheelbarrow, 
Through streets broad and narrow, 
Crying, “Cockles and mussels, alive alive oh!” 
 

“Alive-alive-oh, 
Alive-alive-oh,” 
Crying, “Cockles and mussels, alive alive oh.” 
 

She was a fishmonger, 
And sure ‘twas no blbalbabla, (= surprise) 
For so were her father and mother before, 
And they wheeled their barrow, 
Through streets broad and narrow, 
Crying, “Cockles and mussels, alive, alive oh!”  
 

 (chorus) 
 

She died of a blbalbabla, (= high body temperature) 
And no one could blbalbabla her, (= rescue) 
And that was the blbalbabla of sweet Molly Malone. (= the opposite of “beginning”) 
Now her blbalbabla wheels her barrow, (= spirit of a dead person) 
Through streets broad and narraw, 
Crying, “Cockles and mussels, alive, alive oh!” 
 

 (chorus) 
 

3. Listen to the song and check your answers. Sing along! :) 
 

č. 13 Molly Malone – pracovní list 

The statue of Molly Malone in Dublin 



XVI 
 

 1 2 3 4 5  

povědomé      nezvyklé 

živé      vleklé 

melodické      nemelodické 

jednoduché      složité 

barevné      bledé 

uklidňující      stresující 

rytmické      nerytmické 

symetrické      asymetrické 

mírné      agresivní 

poutavé      nudné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 14 Sémantický diferenciál 
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č. 15 Hudební nástroje – pracovní list



 

 

 


