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ÚVOD 

  

 

 

K výběru tématu mé bakalářské práce mne kromě osobního zájmu o tuto 

tematiku vedla zejména vidina možného osvojení si metodických základů 

badatelské práce na muzejní půdě.  

 Původním záměrem bylo seznámit se s kompletní hudební sbírkou 

Náprstkova muzea a teprve poté si určit nějaké konkrétnější vymezení. Vzhledem 

k nedostupnosti některých exemplářů hudebních nástrojů (např.asijská sbírka 

hudebních nástrojů byla kvůli povodním v r. 2002 uschována a dodnes k ní není 

možný přístup) a hlavně k velkému rozsahu sbírky1 jsem však zvolila cestu jinou. 

Vybrala jsem si sbírku hudebních nástrojů spadajících do oblastí Jižní, Střední a 

Severní Ameriky s cílem ji detailně poznat a hlavně popsat. Zde však musím 

upozornit na velmi důležitou věc: ve sbírkách Náprstkova muzea jsou za oblast 

Ameriky zastoupeny pouze nástroje indiánské nebo míšenecké, zatímco nástroje 

západní se vůbec nevyskytují. Jelikož se celá má práce orientuje na konkrétní 

nástroje ve sbírkách obsažené, bude tak obrazem pouze určité části americké 

kultury. Tomu je přizpůsoben i popis hudebních konceptů, kde se zabývám právě 

kulturou původní – indiánskou a kulturou míšeneckou.  

 

Samotnému zpracování hudebních nástrojů spadajících do zvolených 

oblastí a vyskytujících se ve sbírkách Náprstkova muzea předcházelo nutné 

seznámení se s odbornou organologickou literaturou a také s literaturou týkající se 

odpovídajících hudebních konceptů. Získané informace z této literatury jsem 

použila pro vypracování teoretické části své práce2  a při samotném zpracovávání 

hudebních nástrojů jsem se poté snažila jednotlivé exempláře zařadit do kontextu 

tohoto teoretického zázemí.  

 

Jelikož Náprstkovo muzeum nemá již několik desetiletí žádného 

pracovníka-organologa či muzikologa, považovala jsem za vhodné vytvořit soupis 

jednotlivých nástrojů a to s pomocí evidenčních karet, přírůstkových knih a také 

                                                 
1 Náprstkovo muzeum vlastní přibližně 2000 hudebních nástrojů z různých kulturních oblastí 
2 viz kapitoly 1. – 3. 



 6 

samotných nástrojů. Poněvadž není vytvořena počítačová databáze amerických 

nástrojů, bylo nutné nalézt a postupně projít všechny evidenční karty a následně 

zanést získané informace do vlastních seznamů. To se ukázalo jako poměrně 

náročná práce, poněvadž evidenční karty hudebních nástrojů nejsou uspořádány 

samostatně, ale vždy se nacházejí uvnitř nějaké skupiny, která obsahuje také 

mnoho dalších sbírkových předmětů (např.keramické výtvory, oblečení aj.). 

Postupným zanášením informací z jednotlivých evidenčních karet vznikly tabulky 

členěné dle jednotlivých oblastí a nástrojových skupin3. Musím zde zdůraznit, že 

mým primárním cílem bylo právě shromáždění těchto informací o nástrojích 

z evidečních karet a přírůstkových knih4 a jejich následné zpracování obsahující 

začlenění a rozdělení nástrojů dle zvolené organologické systematiky.  

 

Evidenční karty, tedy prameny, které jsem využívala nejvíce, obsahují 

poměrně detailní informace o nástroji. Popisují jeho vzhled; oblast, ze které 

pochází; někdy také okolnosti vzniku; funkční zařazení a způsob získání (kdo jej 

přivezl či koupil a kde). Na některých evidenčních kartách je také pomocí obrázku 

či fotky zachycena konkrétní podoba nástroje. Přírůstkové knihy naopak poskytují 

informace i o těch nástrojích, které nejsou opatřeny evidenčními kartami (jejich 

počet ale není nijak vysoký, pohybuje se v řádu desítek). Popis nástroje je v nich 

méně obsáhlý, i zde však nalezneme informace o způsobu získání a oblasti, ze 

které pochází. Samotné nástroje se nacházejí v depozitáři a některé také 

v aktuálních expozicích. 

Při psaní práce jsem využívala různorodou odbornou literaturu - kromě 

častého používání hudebních encyklopedií (The New Groves Dictionary of Music 

and Musicians) také českou a zahraniční organologickou literaturu5.  

Z organologického hlediska se pak pro mě stala výchozí systematika 

Hornbostela a Sachse, která, ač se může zdát již mírně zastaralá, poskytuje 

patrně jako jediná možnost využití pro mimoevropské nástroje. Využívala jsem 

                                                 
3 viz přílohy 2.-5. 
4 v přírůstkových knihách jsem nalezla informace o těch nástrojích, které nejsou vybaveny vlastní evidenční 
kartou 
5 kompletní seznam použité literatury se nachází na konci práce 
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překlad Michaely Kopecké a Jindřicha Kellera, který byl publikován v časopise 

Hudební nástroje6.  

Důležitý byl pro mě také měsíčník Náprstkova muzea, konkrétně díl z r.1980 

s názvem Jihoamerické Panovy flétny. 

 

Jako vymezující určení pro předmět zkoumání  jsem si zvolila 2 kritéria:  

1. definici hudebního nástroje7 vycházející z definice Pavla Kurfüsta v knize 

Hudební nástroje8 a z definice Encyklopedického atlasu hudby Ulricha 

Michelse9, kterou jsem modifikovala tak, aby byla použitelná pro 

mimoevropské nástroje  

2. oblast Jižní, Střední a Severní Ameriky  

 

Abych umožnila širší vhled do tohoto tématu, nejdříve jsem se seznámila 

s jednotlivými organologickými systémy, z nichž jsem jako nejvhodnější vybrala  

zmiňovanou Hornbostelovu a Sachsovu systematiku hudebních nástrojů, do níž 

jsem konkrétní nástroje zařazovala. Pokračovala jsem teoretickou kapitolou o 

hudebních nástrojích jako muzejních předmětech, která mi následně pomohla 

zorientovat se ve vlastní práci.  

 

Nechtěla jsem však popisovat jednotlivé exempláře hudebních nástrojů pouze 

pomocí faktických informací, které jsem v muzeu získala. Mým cílem bylo také 

poukázat na to, jak dané nástroje skutečně „fungují“ ve své původní oblasti a jakou 

roli hrají v tamním hudebním životě. Z těchto důvodů jsem samotnému zpracování 

nástrojů předřadila kapitolu speciálně pojednávající o hudbě Latinské a Severní 

Ameriky10. V další části jsem poté dle sestavených tabulek shrnula a 

v jednoduchých tabulkách ukázala zastoupení jednotlivých nástrojových skupin. 

Cílem poslední části bylo pojednat samotné nástroje, se kterými jsem se setkala - 

tedy ukázat vnitřní diferenciaci jednotlivých nástrojových skupin a pomocí 

informací z evidenčních karet a odborné literatury upozornit na typické, ale také na 

zvláštní příklady.  
                                                 
6 Keller J.-Kopecká M. 1977, s.10-13, 45-48, 77-78,114 – plné znění této systematiky je uvedeno v příloze 
č.1 
7 tuto problematiku řeší 1.kapitola 
8 Kurfürst P. 2002, s.26-29 
9 Michels U. 2000, s.25 
10 dělení na Latinskou a Severní Ameriku je z hlediska popisu konceptu hudby vhodnější 
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1. kapitola: Základní informace o organologii  

 

 

 

1.1 Hudební nástroj  

 

 

Uvést jednoznačnou a přitom obecně správnou definici nástroje je poměrně 

obtížný úkol, zvláště pokud chceme definici použít také pro mimoevropské 

nástroje. Pavel Kurfürst se zabývá touto problematikou v úvodní kapitole své 

knihy11. Odklání se od mnoha definic, které u nás vznikly, a postupným 

vymezováním se dostává k této definici, kterou shledává jako vyhovující všem 

požadavkům současné organologie: „Hudební nástroj je předmět, který umožňuje 

produkování hudebního zvuku“12.  

Dle Kurfürsta je správné, že definice neuvádí žádné další vymezení 

předmětu, upozorňuje však na to, že jsou z definice vyloučeny např.lidské dlaně či 

hlasivky (tedy tzv.korpofony, o nichž se zmiňuji níže). Užitím termínu produkování 

jsou z definice vyloučeny také přístroje, které zvuk reprodukují, tedy gramofony či 

magnetofony. Termín hudební zvuk se zde používá ve funkci vymezit se proti 

nehudebnímu zvuku, musí být však ještě přesněji definován a to takto: „hudební 

zvuk je zvuk podílející se na hudebním efektu“13. Do hudebního zvuku proto patří 

všechny zvuky – tedy tóny i hluky, které se účastní hudebního efektu, tzn. hudby 

produkované i reprodukované. 

Ulrich Michels ve svém Encyklopedickém atlasu hudby používá poměrně 

podobnou definici, která zní takto: „jako hudební nástroj lze definovat všechny 

předměty schopné vytvořit zvuky sloužící k uskutečňování hudebních myšlenek a 

struktur“14. 

Obě uvedené definice je možno použít pro mimoevropské nástroje. Pro účel 

mé práce však musím z definice ještě vyřadit takové předměty, které sice mají 

schopnost produkovat zvuku, jenž může za určitých podmínek sloužit k 

uskutečnění hudební myšlenky, ale ve skutečnosti hudebními nástroji nejsou 
                                                 
11 Kurfürst P. 2002, s.21-33 
12 Kurfürst P. 2002, s.28 
13 Kurfürst P. 2002, s.29 
14 Michels U. 2000, s.25 
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(v rámci hudební myšlenky se např.může použít zvuk cinknutí lžičky o skleničku – 

ani lžička, ani sklenička ale není skutečným hudebním nástrojem). Z uvedených 

důvodu chápu ve své práci hudební nástroj tímto způsobem:  

 

Hudební nástroj je ten p ředmět, jehož základní funkcí je produkování 

takového zvuku, který slouží primárn ě k uskute čňování hudebních myšlenek 

a struktur . 

 

Na tomto místě musím zmínit ještě jeden problém, který se váže k definici 

hudebního nástroje. Ve své práci pojednávám mimoevropské, konkrétně americké 

hudební nástroje. Z tohoto důvodu je nutné zdůraznit, že určenou definici 

hudebního nástroje budu chápat v daném kulturním kontextu. Za hudební nástroje 

tedy budu považovat také ty předměty, které by se sice z evropského hlediska do 

hudebních nástrojů neřadily, nicméně v americké oblasti funkčně jako hudební 

nástroje vystupují.  To také úzce souvisí s chápáním termínu „hudební myšlenka“, 

které se může v různých kulturách až diametrálně odlišovat (např.některé hudební 

projevy latinskoamerických pralesních indiánů jsou něčím skutečně odlišným od 

toho, co si z evropského hlediska představujeme jako hudbu). 

 

Michels uvádí, že uspořádání a způsob hry na nástroj je závislé na stavbě 

lidského těla a jeho dvou základních možnostech – totiž na pohybu končetin a na 

dýchání. Škála zvuků, které jsou nástroje schopné vydat, je velmi široká a 

rozmanitá a sahá od krátkého úderu až k dlouhému tónu (tedy od čistě rytmických 

nástrojů po nástroje melodické). Melodické nástroje se ve zvuku a výrazu často 

orientují na lidský hlas, který byl v primitivních (užívám zde termín „primitivní 

kultura“ jako termín antropologický označující etnikum či kulturu bez písemného 

projevu) a následně i ve vyspělých kulturách stavěn nad veškeré nástroje. Při 

vzniku a užívání hudebního nástroje hrály rozhodující roli především magické a 

kultické potřeby. Až ve velkých kulturách začíná hudební nástroj sloužit 

estetickému výrazu15.  Hudební nástroje nalézáme všude ve světě. Curt Sachs 

určil podle formy nástrojů 3 kulturní okruhy jako centra jejich vzniku - šlo o Egypt - 

                                                 
15 Michels U. 2000, s.25 
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Mezopotámii, starověkou Čínu a Střední Asii. Avšak cesty stěhování nástrojů jsou 

jen těžko sledovatelné, hlavně pokud jde o mimoevropskou oblast.  

Nálezy hudebních nástrojů patří k nejstarším dokladům hudby. Některé 

nástroje, většinou velmi jednoduché, patrně existovaly ve všech dobách. Tyto 

nástroje se nazývají prvotním instrumentářem16 a řadíme do něj bicí nástroje 

(rytmické dupání, tleskání, údery dlaní či nějakým předmětem), chřestidla 

(kamenná, dřevěná…), škrabky, nástroje vydávající svištivý zvuk, bubny 

(např.duté časti kmenů), flétny, rohy či nástroje ve tvaru oblouku (luk). 

Až v 19.století začíná systematický sběr hudebních nástrojů, který je 

projevem snahy nástroje, i ty místně a časově nejvzdálenější, popsat a  

systematicky a historicky zařadit do katalogu. V tomto směru je důležité dílo 

Mahillonovo (1884) a dílo Erika Hornbostela a Curta Sachse (1913).17 

 

 

 

1.2 Organologie - definice 18 

  

 

Organologii definujeme jako (historickou) vědu o nástrojích. Jde o 

samostatnou disciplínu hudební vědy. Základem termínu organologie je řecké 

slovo organon, které znamená hudební nástroj. Často je termín organologie 

zaměňován s jiným, totiž s organografií (termín organografie použil poprvé Michael 

Praetorius ve svém díle Syntagma musicum. De organographia.-1619) - ta je však 

jen deskriptivním podoborem organologie. S termínem organologie se setkáme od 

2. poloviny 19. století, tedy v období formování systematických základů globálně 

pojaté muzikologie snažící se o vědečtější přístup. Hudební nástroj je ve světle 

této vědy chápán jako důležitý hmotný a duchovní dokument kulturního vývoje 

lidstva. Proto se organologie zabývá řadou dalších hmotných a duchovních 

projevů, které mají k nástroji úzký vztah.  

 Organologie se vztahuje k mnoha dalším oborům - k archeologii, historii 

výtvarným uměním, literární vědě, etnografii, etnologii, etnomuzikologii i k vědám 

                                                 
16 Michels U. 2000, s.25 
17 Michels U. 2000, s.25 
18 Kurfürst P. 2002, s.26 
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technickým jako je např. akustika. Tímto propojením s mnoha obory vzniká 

v samotné organologii řada specializací jako např. etnoorganologie zabývající se 

výzkumem hudebních nástrojů primitivních kultur, dále organologická akustika či 

sociologie a další. Jednotlivé specializace se vzájemně doplňují a prolínají. 

Výsledky jejich výzkumů se používají hlavně při snaze o vytváření vědeckého 

třídění hudebních nástrojů.  

 

 Organologie by měla podávat výsledný obraz hudebního nástroje obsahující 

tyto informace:   

 

- tvarová, konstrukční, výrobní, výtvarná, akustická, intonační a interpretační 

charakteristika 

- druhy používaných materiálů a technologie jejich zpracování  

- historický vývoj  

- kartografické vyjádření výskytu  

- význam v lidské hudební aktivitě 

- zařazení do jisté organologické systematiky 

 

Hudební nástroj jako výraz hmotné a duchovní kultury tedy může být nositelem 

velikého množství různorodých informací. Jak říká P.Kurfürst ve své knize 

Hudební nástroje: „Hudební nástroj vypovídá o dobovém a místním stupni lidské 

výrobní dovednosti, je dokladem určitého estetického ideálu hudebního, 

zvukového a výtvarného, je nositelem zpráv o dobových a místních způsobech 

provozování hudby a o používaných tónových systémech.“19 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Kurfürst P. 2002, s.25 
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1.3 Systematiky hudebních nástroj ů20 

 

  

Systematika hudebních nástrojů by však neměla být jen přehledovým 

roztříděním, měla by být hlavně výrazem správného  pochopení podstaty, které je 

základní podmínkou pro vytvoření vědeckého systému v organologii.  

Všechny systematiky jsou zjednodušeně řečeno roztříděním hudebních 

nástrojů podle předem určených kritérií nebo podle jejich kombinací. Snahou 

organologů je samozřejmě vytvoření co nejdokonalejšího typu hudební 

systematiky – postihnout všechna kritéria je však téměř nemožné. Kvalitní 

systematiky jsou většinou vytvořeny podle jednoho kritéria, zpravidla technického, 

eventuálně v kombinaci s kritériem hráčských technik (Hornbostel-Sachsova). 

Velký význam i uplatnitelnost mají také systematiky, které se specializují např. na 

jednu oblast či období.  

 

 

 

1.4 Hornbostelova a Sachsova systematika hudebních nástroj ů 

 

 

Systematiku, kterou budu ve své práci využívat, poněvadž je z hlediska 

třídění mimoevropských nástrojů nejvhodnější, vytvořili Erik Hornbostel a Curt 

Sachs. Tato systematika si udržela až do současnosti dominantní postavení, i když 

publikována byla již r.1913 v časopise Zeitschrift für Ethnologie. Způsob členění 

nástrojů v ní obsažený je dodnes používán většinou organologů. 21  

 Dle Kurfürsta22 spočívá hodnota této systematiky především ve velké 

variabilitě a otevřenosti - je v ní prostor pro zavádění nových nástrojových tříd či 

rodů. Tato systematika navíc není na rozdíl od většiny dalších zaměřena pouze na 

evropský instrumentář hudby umělé. Podnětem pro její vytvoření byla pro 

Hornbostela a Sachse potřeba přispět k jednotnému pohledu na fondy hudebních 

nástrojů v nejrůznějších sbírkách. Východiskem byl výzkum v tehdy největší sbírce 

                                                 
20 Kurfürst P. 2002, s.55 
21 Kurfürst P. 2002, s.90-91 
22 Kurfürst P. 2002, s.91 
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na bruselské konzervatoři a základem bylo rozdělení nástrojů do 4 tříd (viz níže) 

dle práce Mahillona. Jako třídící princip zde slouží fyzikální charakteristika tvorby 

tónu. Sami autoři upozorňovali na to, že systematika má své mezery, a proto je 

otevřena pro další rozšiřování či opravy.  

V systematice je používán tzv. Deweyův číselný systém. To znamená, že 

číselný kód může charakterizovat jakýkoli hudební nástroj. Čtyři základní třídy jsou 

očíslovány takto:  

 

1 -idiofony (nástroje samozvučné) 

2- membranofony (nástroje blanozvučné) 

3- chordofony (nástroje strunné) 

4- aerofony (nástroje dechové)  

 

Další dvojčíslí kódu ukazuje podtřídu dle způsobu hry a dle základních 

principů stavby nástroje. Následuje tečka oddělující další číselné symboly, které 

určují detailnější specifikaci. Taková unifikace třídění nástrojů je jednak dost 

obsažná a hlavně velmi pružná, aby byla schopna pojmout nové informace.  

 

Do češtiny byla systematika přeložena v roce 1977 Michaelou Kopeckou a 

Jindřichem Kellerem. Tento čin byl významný z toho důvodu, že do té doby nebyly 

v češtině publikovány žádné práce shrnující systematiku hudebních nástrojů a 

obsahující kodifikaci odborné terminologie23. Plné znění (dle překladu M. Kopecké 

a J. Kellera) zmiňované systematiky uvádím v příloze č.1.  

 

 

 

1.5 Moderní systematiky hudebních nástroj ů24 

 

 

Moderní systematiky hudebních nástrojů se odlišují tím, že z membranofonů 

vydělují skupinu mirlitonů (mirliton = hudební nástroj, který mechanicky zkresluje 

hudební zvuk vydávaný lidskými hlasivkami). Vydělují se z toho důvodu, že 

                                                 
23 Keller J.-Kopecká M. 1977, s.10-13, 45-48, 77-78,114 
24 Kurfürst P. 2002, s.81-146 



 14 

některé mirlitony žádnou membránou nedisponují a navíc je u nich podstatný zvuk 

vydávaná lidskými hlasivkami a nikoli to, jak membrána tento zvuk zkresluje. 

Moderní systematiky také zakládají skupinu úplně novou a to elektrofony25 (např.v 

systematice Alexandra Buchnera). Elektrofony se dělí na elektronické a 

elektrofonické nástroje. Jelikož se skupina elektrofonů vyvíjí velmi rychle a 

neustále, organologové jí zatím nevěnují příliš pozornosti. 

Pavel Kurfürst zmiňuje také skupinu korpofonů26- ty vlastně nejsou 

skutečnými hudebními nástroji. Jejich oscilátor i rezonátor je tvořen výhradně 

částmi lidského těla. Korpofonům je věnováno jen velmi málo pozornosti, zkoumá 

je zatím pouze obor etnoorganologie.  

 

 

 

1.6 Jiné systematiky hudebních nástroj ů27 

 

 

Důležitou osobností 19.století byl Francois Auguste Gevaert, jeden ze 

zakladatelů moderní organologie, který vymezil 4 základní skupiny nástrojů. Toto 

dělení po něm převzali např. Charles Mahillon (1893- 1912 čtyřsvazkové dílo 

Cataloque  deskriptiv et analytique du Museé instrumental du Conservatoire de 

musique de Bruxelles) a později i E. Hornbostel a C. Sachs.  

U nás se o vědecké roztřídění nástrojů poprvé pokusil Jaroslav Ušák (v roce 

1926 vydal Pokus o nové roztřídění hudebních nástrojů). Tato systematika však 

používána není, poněvadž je velmi komplikovaná a jednotlivé kategorie se zde 

prolínají.  

Dalším českým organologem byl Josef Hutter - autor publikace Hudební 

nástroje z r. 1945. Hutterovo třídění je originální, ale vychází pouze z evropského 

instrumentáře.  

Velmi jednoduché a přehledné dělení vypracoval Alexandr Buchner v knize 

Hudební nástroje od pravěku k dnešku - do systematiky zavedl novou skupinu a to 

                                                 
25 Kurfürst P. 2002, s.124-126 
26 Kurfürst P. 2002, s.29 
27 Kurfürst P. 2002, s.55-89 
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mechanické hudební nástroje, které se vydělují svým odlišným praktickým 

použitím, a také zmiňovanou skupinu elektrofonů.  

Profesor Antonín Modr sepsal knihu  Hudební nástroje, která byla poprvé 

publikována v roce 1938. Díky stálému zdokonalování a doplňování se dočkala 6 

vydání28. Jeho publikace je zaměřena zejména na nástroje symfonického 

orchestru, a proto nemá širší využití, pokud jde o nástroje mimoevropské. Zmiňuje 

sice i nástroje pocházející z oblastí mimo Evropu, ale pouze ty, které se na našem 

území již vyskytují a které i zdomácněly. Jeho kniha je jakousi „učebnicí“, ale 

nebere v potaz základy moderní systematiky. 

Systematiku postavenou na akustických aspektech vytvořil Pavel Kurfürst. 

Vychází ze schématu teoretického modelu hudebního nástroje - akustické nástroje 

lze číselně zakódovat dle existence a druhu jednotlivých prvků teoretického 

modelu. Nevýhoda tohoto třídění spočívá v tom, že nerespektuje kulturně- 

historické souvislosti vývoje hudebních nástrojů. 

Zhodnocení jednotlivých třídících systémů lze nalézt v knize Ladislava 

Lenga Slovenské ľudové nástroje (1967). Další systematiky byly vytvořeny: 

Kazimierem Sirkovskim, Karlem Irmannem- Stavba hudebních nástrojů, Adolfem 

Špačkem- O hudebních nástrojích, Luďkem Zenklem- ABC hudební nauky a 

Ulrichem Michelsem- Encyklopedický atlas hudby. Tyto systematiky však bývají 

velmi složité, nebo se orientují pouze evropský instrumentář, a proto jsou pro účel 

mé práce nevhodné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
28 Modr A. 1997 
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2. kapitola: Hudební nástroje v muzeích  

 

 

 

2.1 Hudební nástroj jako muzejní p ředmět29 

 

 

Veliká část hudebních nástrojů - zvláště historických - se nachází 

v muzejních sbírkách, menší část potom ve sbírkách soukromých. Jaký je tedy 

proces získávání hudebního nástroje jako muzejního předmětu a jak je s ním 

nakládáno?  

 

Získání hudebního nástroje - tzv. akvizice - může mít různé  podoby. Může 

se jednat o sběr v terénu, darování, koupi v aukci či koupi přímou, odkaz 

z pozůstalosti bez dědiců či z fondu předmětů zabavených státem. Hlavním 

problémem získávání předmětů je selekce, která musí probíhat ve vztahu ke 

kapacitě úložných prostor v depozitářích a k ekonomickým možnostem instituce. 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí hudebního nástroje jako sbírkového předmětu by 

mělo náležet odborníkovi- tedy organologovi. Při získávání hudebního nástroje je 

nutné zaměřit se také na získání co největšího průvodního materiálu (komu patřil, 

co, jak a kde se na něj hrálo, opravy, dobové fotografie atd.). 

Po získání nástroje probíhá tzv. prvotní evidence: jde o proces, kdy je 

hudebnímu nástroji přiděleno přírůstkové číslo (pořadová čísla předmětů 

získaných během kalendářního roku), je zapsán do přírůstkové knihy, je 

provedena prvotní dokumentace (hlavně dokumentace fotografická + písemné 

poznámky) a ošetření (jemné očištění). 

Poté je hudební nástroj uložen do depozitáře. Uložení by mělo zaručit 

zachování původního stavu (tzn. vytvoření vhodných podmínek, aby se stav 

předmětu nezhoršoval),  v depozitáři by proto měla být udržována teplota mezi 10-

20˚C a vlhkost vzduchu přibližně 55%.  

Dalším krokem je vědecké zpracování a tzv. evidence II. stupně. Evidenci II. 

stupně představuje vytvoření tzv. karet. Karty bývají vyhotoveny ve 3 exemplářích, 

                                                 
29 Kurfürst P. 2002, s.936-958 
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které jsou uloženy na různých místech, aby se zamezilo případné ztrátě informací. 

Tyto karty by měly obsahovat zevrubný popis nástroje, popis a vyhodnocení stavu, 

upozornění na zbytky částí, rozměry, nákresy důležitých detailů, fotografii, uvedení 

výrobce, odkaz na prvotní evidenci a číslo evidence II. stupně30. Postupem času 

se do karet doplňují záznamy o opravách, konzervacích a  restaurování nástroje, 

dále také údaje o expozičním využití, nebo o publikování.  

 

 

Případné vystavování hudebních předmětů sebou nese několik rizik. Jedná 

se zejména o nevyhovující klimatické podmínky na výstavách a trvalých 

expozicích, ale také o velké riziko odcizení vystavovaného předmětu. Jelikož 

expoziční využití vyžaduje přílišné zásahy do podoby nástroje (doplňování 

chybějících částí), bývají často vystavovány kopie nebo modely. Kopie však bývají 

velmi drahé a u některých nástrojů je ani zhotovit nelze.  

Jiné zpracování muzejních sbírek může existovat v podobě soupisů či 

katalogů (jednoduché soupisy až kompletní dokumentace).  

 

 

 

2.2 Sbírky hudebních nástroj ů 

 

  

Již v období renesance docházelo ke vzniku prvních sbírek hudebních 

nástrojů, které měly však převážně praktický účel (využití nástrojů pro hraní na 

dvoře, pro dekoraci). Až na konci 19.století se probudil vědecký zájem31. Sbírky 

soukromých organofilů se začaly začleňovat do etnografických a hudebně 

historických fondů. Cestovatelé a národopisci se nejvíce zasloužili v oblasti 

získávání mimoevropských a „lidových“ nástrojů.  

Dnes můžeme navštívit asi 900 známých, veřejně přístupných sbírek 

hudebních nástrojů32. Asi 40 z nich je skutečně velikých, disponujících fondem 

větším než 1000 nástrojů. U nás je takovou sbírkou Hudební oddělení Národního 

                                                 
30 evideční karty hudebních nástrojů v Náprstkově muzeu ve většině případů tyto informace obsahují, pouze 
fotografie, nákresy a informace o výrobci se u některých karet nevyskytují 
31 Michels U. 2000, s.25 
32 Kurfürst P. 2002, s.946-952 
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muzea, které bylo založeno v r.1946 a čítá přes 2000 hudebních nástrojů všech 

kategorií. Cenné exempláře hudebních nástrojů nalezneme také ve světových 

muzeích, zejména v British Museum či v University Museum ve Filadelfii.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Sachs C. 1940 
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3. kapitola: Hudba Severní a Latinské Ameriky  

   

 

Tuto kapitolu vkládám do své práce z toho důvodu, abych uvedla alespoň 

základní informace o tom, jak vypadá hudba, v níž se nástroje obsažené ve sbírce 

používají. Proto na závěr této kapitoly vkládám také stručný přehled nástrojů, které 

se v Latinské (tedy Jižní a Střední) a Severní Americe používají (ve sbírce 

Náprstkova muzea totiž nejsou zastoupeny všechny nástrojové skupiny). Musím 

zde upozornit, že do přehledu a popisu hudby Severní Ameriky zahrnuji pouze 

hudební projevy původního indiánského obyvatelstva a nikoli hudbu moderní, která 

se víceméně shoduje s hudbou evropskou. To rovněž platí pro přehled a popis 

Latinské Ameriky, kde se zaměřuji zejména na hudbu a nástroje původního 

obyvatelstva, případně na její kombinace s vlivem evropským a černošským. 

Nepojednávám však samostatně hudbu evropskou či africkou a to z toho důvodu, 

že se v Náprstkově muzeu ani odpovídající (např.nástroje symfonického orchestru) 

nástroje nenacházejí.  

 

Co se týče hudby amerického kontinentu, obecně zde panuje veliká 

různorodost zapříčiněna geografickými podmínkami, ale také cizími vlivy na 

jednotlivé oblasti. Aby byl vůbec nějaký popis možný, je nutné použít rozdělení na 

několik skupin a posléze je popsat samostatně. Budu tedy postupně popisovat 

hudbu: 1. Inuitů, 2. původních obyvatel Severní Ameriky – prérijních indiánů a 

Pueblanů, 3. lidovou hudbu Latinské Ameriky, která vyrůstá ze tří základních 

kořenů – původního indiánského, evropského (koloniální národy) a afrického 

(otroci z Afriky).  
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3.1 Hudba Inuit ů34 

 

 

 Toto arkticko-mongoloidní etnikum obývá severní pobřeží Ameriky, 

Grónsko, částečně Sibiř a ostrovy Arktického oceánu. Hudba je důležitou součástí 

sociálního života Inuitů zejména v zimním období, hlavní důraz je kladen na hudbu 

duchovní. V jejich animistických obřadech se často využívá jednomembránový 

buben, jeho membrána mívá průměr větší než 1 metr.  Na tento buben hrává 

zpívající či recitující šaman, který jej používá jako prostředek pro komunikaci 

s nadpřirozenými silami. Velmi frekventované je hraní přes lub bubnu, což 

znamená, že úder jen nepřímo rozechvívá koženou membránu.  Do duchovní 

hudby patří také jednohlasé sborové zpěvy při rituálních tancích, které jsou 

doprovázeny hrou bubnů. Zajímavé a pro nás velmi neobvyklé je také inuitské 

chápání autorství písní – určitou píseň vlastní určitá osoba a to po dobu celého 

života, písně si však mohou Inuité mezi sebou vyměňovat (autorství se zde váže 

hlavně k textu písně, poněvadž melodiku tvoří ustálené dvou až čtyřtónové 

modely). Ač se jedná o hudbu z melodického hlediska velmi jednoduchou, ve 

spojení nápěvu s textem s magickou funkcí a pravidelným pulzem bubnu funguje 

jako intenzivně působící prostředek k vyvolání tranzu.  

 Kromě této rituální hudby tvoří repertoár Inuitů řada lyrických, 

dramatických mužských a milostných ženských písní a také soutěživé písně dvojic 

- tzv.katayak, při nichž sedí proti sobě 2 a více osob rytmicky zpívajících s cílem 

jeden druhého z rytmu vyhodit (což často končí smíchem). Tyto písně často 

postrádají melodii a většinou mají podobu dokola opakovaných rytmických slabik 

v rychlém sledu.  

 Samostatná nástrojová hra se u Inuitů nepoužívá téměř vůbec, kromě 

zmiňovaného bubnu patří k používanému instrumentáři bzučáky, mirlitony a 

chřestidla.  

 

 

 

 

                                                 
34 Jurková Z. 2001, s.73 
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3.2 Hudba p ůvodních obyvatel Severní Ameriky 35 

 

  

Hudba původních obyvatel v této oblasti téměř zanikla, což bylo způsobeno 

násilným vyhlazením indiánů. Zdá se však, že hudba severoamerických indiánů se 

nijak extrémně neliší od hudby indiánů jihoamerických. Dá se říci, že základní rysy 

hudebních projevů původních obyvatel Severní Ameriky jsou v zásadě shodné ve 

všech kulturních oblastech.  

Základní složku hudebního života tvoří hudba vokální – často se zpívá 

sborový jednohlas, jehož instrumentální doprovod tvoří membranofony či jiné 

rytmické nástroje. Používají se ale také melodické nástroje – nejčastěji aerofony 

(zejména různé typy fléten). Typickým hudebním projevem je zpěv s napjatými 

hlasivkami. Dle způsobu interpretace, rytmické složky aj. lze rozlišit i zde několik 

hudebních oblastí, které se shodují s oblastmi kulturními, ale nekryjí se s oblastmi 

jazykovými.  

  

U kočovných a bojovných skupin prérijních indiánů (kmeny Siouxů či 

Černonožců) panuje ideál drsnosti a hrdinství. To je také patrné v jejich hudbě - 

projevuje se v ní bojovnost, mužská dominance a velký důraz na jednotlivce. Pro 

jejich hudbu je typické používání vysokých tónů a sestupná melodika. Zpěv bývá 

velmi drsný a ve sborovém jednohlasu není přísně dodržována homogenita.  

Méně početnou skupinou jsou Pueblané (kmeny Hopiů, Zuňiů). Ač žijí na 

téměř stejném území jako Navahové, extrémně se od nich odlišují. Vyznačují se 

velikou uzavřeností vůči okolním vlivům, např. vůči cizincům. Systém rituálů, jehož 

centrum představuje zpívaný dešťový obřad, je velmi propracovaný. Většinou jde o 

přísně dodržovaný homogenní jednohlas se složitým rytmem (na jejich obřadech je 

znatelné, že přikládají hudbě skutečně velikou důležitost). Ve zpěvu převažují nižší 

tóny a formální uspořádání jejich písní je již komplikovanější. Hudba představuje 

pevnou součást sakrálních záležitostí a i samotné písně mají duchovní rozměr 

(chybí u nich autorské pojetí - jsou darem ducha, nejde zde o osobní zásluhu).  

 

                                                 
35 Jurková Z. 2001, s.74 
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U Navahů - lidí velmi dynamických a otevřených - a  také u Apačů je 

příznačný veliký rozsah a výraznost melodie, nazální zabarvení hlasu a využití 

jednoduchého rytmu. Jediným používaným melodickým nástrojem těchto indiánů 

je flétna.  

 

Obecně je hudba u severoamerických indiánů chápána jako silně spirituální 

záležitost – proto představuje neodmyslitelnou a velmi důležitou součást mnoha 

rituálů.  

 

 

 

3.3 Lidová hudba Latinské Ameriky 36 

 

  

Třebaže v popisu nástrojů ze sbírky Náprstkova muzea (kapitola 4. – 8.) 

nepoužívám označení Latinská Amerika, ale rozděluji nástroje na středoamerické 

a jihoamerické, v popisu hudebních projevů je vzhledem k značné komplikovanosti 

lepší popisovat tuto kulturní oblast jako celek se všemi jejími specifiky. 

 

Do pojmu latinsko-americká hudba (dále pod zkratkou LAH) se zahrnuje 

hudba takových území Střední a Jižní Ameriky, kde se v důsledku kolonizace 

Španěly, Portugalci či Francouzi staly jejich jazyky mateřskou nebo úřední řečí. 

Běžně se však do LAH zahrnuje i hudba dalších středo a jihoamerických území, 

které byly kolonizovány národy anglosaskými, což zdůvodňují historické, 

zeměpisné a vývojové souvislosti. Obecně se tedy dá říci, že LAH vycházela 

v zásadě ze tří (nebo čtyř) kořenů:  

1. z kořene evropského (hudební kultura koloniálních národů)  

2. z kořene indiánského (hudební kultura původních obyvatel)  

3. z kořene afrického (hudební kultura zavlečených černošských otroků)  

4. částečně také z kořene arabského (samostatně se v hudbě neprojevuje, 

ale arabská hudební kultura poznamenala hudbu španělskou i hudbu 

poislámštěných oblastí černé Afriky).  

                                                 
36 Jurková Z. 2001, s.75-89 
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  Kořen evropský byl rozrůzněn jak na úrovni jednotlivých národů, tak i 

v jejich rámci. Stejně tak i africká černošská hudba projevující se v LA je etnicky 

diferencovaného původu (většina otroků pocházela z jazykových skupin Kwa a 

Bantu, které byly z hudebního hlediska navíc také vnitřně rozrůzněné). Totéž platí i 

pro původní obyvatele – indiány - i u nich se rozlišuje řada jazykových skupin a 

místních etnik, které mají odlišnou kulturu, sociální organizaci i jazyky a žijí navíc 

ve skutečně rozdílných geografických podmínkách (od mořského pobřeží přes 

nížinné pralesy až po oblasti And). V LAH se díky těmto třem kořenům setkáme 

s množstvím kombinací, z čehož nutně plyne její celková rozmanitost. Proto je 

možné nalézt v LA oblasti, kde hudebně zcela převážil černošský vliv (hlavně 

v oblastech, které byly vhodné pro zemědělské využití a na něž se přiváželi fyzicky 

silnější černošští otroci) – jde především o hudbu karibské oblasti, atlantického 

pobřeží Jižní Ameriky od Kolumbie po Brazílii, která proto bývá označována jako 

hudba afro-latinská (či afro-evropská). Naopak v oblastech nevhodných pro 

zemědělské využití (horské a vnitrozemské suché oblasti) zůstala zachována 

tradice indiánská, k níž se v různé míře přimísil vliv evropský (hl.Španělé) – hudba 

španělsko-indiánská se tedy projevuje v horských pásmech od Mexika po jižní část 

Jižní Ameriky – v některých oblastech je také možné setkat se s hudbou čistě 

indiánskou, nebo naopak čistě španělskou. Ke kombinaci indiánské tradice a 

hudebního vlivu černošského docházelo zřídka (např. u Černých Karibů). Zato 

čistě africká hudba přežívá v mnoha oblastech LA (Kuba, Haiti, Brazílie).  

  

Nejpůvodnějším kořenem tedy byla hudba indiánská. Než začnu popisovat 

její základní charakteristiky, musím upozornit na to, že hudba indiánů této oblasti 

je skutečně velmi rozmanitá, což je způsobeno především různorodostí osídlení. 

Z toho důvodu se zde vyskytují nejrůznější typy hudebních projevů – monotónně 

se opakující slabiky či výkřiky, jednoduchá hlasová či instrumentální nápodoba 

živočišných hlasů a zvuků, zpěvní projevy jedince, ale i polyfonní vokálně-

instrumentální produkce, či produkce soustavy koordinovaných skupin zpěváků. 

Melodie či zpěvy bývají monofonní, setkáme se ale i s diafonií a polyfonií. U 

primitivnějších kultur (např. pralesní indiáni)37 je velmi typická heterofonie. U 

                                                 
37 hudební koncept těchto indiánů je skutečně velmi odlišný od konceptu evropského, naopak hudební 
koncept druhé skupiny – horských indiánů (např. Aymarové) – je nám mnohem blíž 
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Aymarů38 se vícehlas tvoří tak, že flétny jednotlivých typů se použijí v trojčlenné 

sestavě, v níž má každý nástroj odlišný rozměr a hraje v odlišné tónové poloze, 

tím vzniká paralelní harmonie (nejdůležitějším hlasem je zde hlas střední). 

Takovéto aymarské soubory tvořené Panovými flétnami se nazývají sikuris nebo 

sikuriába a v ideálním případě jde o hru třech trojic nástrojů. Jedním důvodem 

takového hudebního vícehlasu může být časté rozdělení  interpretů do oddělených 

či odlišných skupin (např. muži/ženy).  

Indiáni LA často používají pentatonické, tritonické či bitonické stupnice. Pro 

hudbu oblastí, které byly součástí incké říše (peruánské Andy, Bolívie, Ekvádor) je 

typická stupnice anhemitonicko-pentatonická. Tónové výšky bývají často kolísavé 

(pro nás jakoby nepřesné – nejsou však neúmyslnou vadou, ale spíše je 

způsobuje odlišné tónové cítění), někdy se používají půltóny. V andské oblasti se 

setkáme se silným vlivem evropským, jehož důsledkem je např. používání 

heptatonické stupnice – to je patrné v hudbě tamních míšenců, kteří používají 

evropskou durovou a mollovou stupnici. Indiánská hudba Jižní Ameriky má 

celkově lkavý a naříkavý ráz (a to i v případě, že jde o skladby pro zábavní 

příležitosti). Melodika má většinou sestupný charakter. Rytmus bývá často 2/4 či 

3/4, ale používá se i rytmus složitější, kombinovaný nebo volný. Časté je také 

synkopické rytmizování melodie. Z formálního hlediska bývá typické opakování 

krátkých frází nebo motivů.  

  

Z hlediska funkce hudby je základním faktorem socio-kulturní organizace 

jednotlivých etnik – u primitivních indiánských etnik je nejčastější hudba rituální a 

ceremoniální, která je velmi úzce spojena s pohybem (gesty či tancem) – takového 

typu hudby (který zůstává zachován také u vysoce organizovaných indiánských 

civilizací, nikoli však jako magický akt, ale jako akt společensko-obřadní) se často 

účastní všichni, jde o záležitost kolektivní (jednotlivé obřady však bývají omezeny 

na určený okruh oprávněných osob). Hudba poslechová se rozvíjí až u značně 

organizovaných indiánských civilizací městského typu – hudba se zde vyučovala a 

hudebníkům příslušel určitý sociální status. V těchto rozvinutých civilizacích (např. 

Aztékové, Inkové) se hudba spojovala také s dramatem a poezií.  

                                                 
38 Aymarové jsou původní etnickou skupinou andských oblastí Jižní Ameriky; v Bolívii, Peru, severním Chile 
a severní Argentině jich žije kolem 2,3 mil. 
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S funkcí hudby je propojen i používaný instrumentář – zatímco v rituální 

hudbě se podřizuje souvislostem rituálním, v poslechové hudbě jsou výchozí 

souvislosti kompoziční. Původní indiánská hudba využívala hlavně různé typy 

idiofonů (které dodnes mají v mnoha primitivních kulturách významné postavení a 

specifické rituální funkce). Patří sem dutá chřestidla z plodů (tzv.maracas), 

chřestidla, rolničky na kotníky používané při tanci, kostěné škrabky, zvonce. 

Spadají sem ale také tzv. štěrbinové bubny – jejich vyšší typy mají pomocí zářezů 

v plášti vyrobené dva vibrační jazyky, což umožňuje hru dvou tónových výšek 

(např. aztécký buben teponaztli). Mezi membranofony, které indiáni používají, patří 

zejména kotlovité či válcovité jednomembránové bubny, na které se hraje buď 

rukama, nebo paličkou. Skutečně významné a typické pro indiánskou hudbu je 

používání nejrůznějších typů aerofonů (nejvíce se využívají podélné flétny, ale 

setkáme se i s flétnami příčnými, retními či nosními, které mohou být vyrobeny 

z různých materiálů a v různých velikostech). Mezi nejznámější označení takových 

fléten patří tarka, kena, pinkillo či tokoro. Dalším velmi rozšířeným typem jsou 

Panovy flétny, které bývají obvykle dvouřadé – používají se v různých sestavách a 

kombinacích (např. dvojice stejného typu nástroje, ale s rozdílnou tónovou 

výškou). Dalšími používanými aerofony jsou píšťaly, trubky, rohy či okaríny aj. S 

chordofony se u latinskoamerických indiánů rovněž setkáme – jediným původním 

chordofonem je však hudební luk, u nějž slouží jako rezonátor ústa hráče a zvuku 

se docílí třením tětivy tenkým předmětem. Další chordofony jsou výsledkem 

evropského vlivu. Zvláště v andských oblastech si indiáni rychle osvojili španělské 

strunné nástroje – kytaru, charakteristický nástroj charango, mandolínu i housle.  

 

Nyní se znovu vrátím ke třem základním kořenům LAH – je nutné si 

uvědomit, že každý kořen měl za sebou již dlouhý vlastní vývoj, než se začal 

podílet na vytváření synkretické LAH. V období kolonizace a přivážení černých 

otroků tedy došlo k setkání rozvinutých hudebních kultur (jejich kontinuita a 

specifičnost byla v určitých oblastech a projevech zachována dodnes). Skutečný 

vývoj LAH začal až v 16.stol. při evropské kolonizaci – ta sebou přinesla socio-

kulturní změny (rozvrácení indiánských říší), změny etnické (vyhubení indiánů 

Evropany např. na Antilech, začátek dovážení černošských otroků). V prvním 

období fungovaly jednotlivé hudební kultury jakoby paralelně a k jejich synkretizaci 

nijak intenzivně nedocházelo, to bylo způsobeno právní i faktickou segregací, která 
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panovala mezi jednotlivými skupinami a vrstvami obyvatel v důsledku feudálního a 

otrokářského zřízení (oddělená ale byla např. i bělošská hudba „vyšší společnosti“ 

a hudba bílého obyvatelstva podřízeného). Skutečnou synkretizaci LAH umožnil až 

zánik těchto sociálních bariér, tzn.zánik feudálního uspořádání a zrušení otroctví, 

k čemuž v Latinské Americe došlo v průběhu 19.stol. Poté začaly vznikat 

kombinace a docházelo k asimilaci hudebních projevů zmíněných kultur. Až 

postupná diferenciace ekonomického a společenského postavení uvnitř bělošské, 

černošské i indiánské populace zrušila rasové rozdělení obyvatelstva a jeho 

kulturních projevů. Celkovou změnou hospodářského systému (industrializace, 

vznik vrstvy drobných vlastníků, zemědělců atd.) došlo ke vzniku středních a 

nižších společenských vrstev rasově smíšeného obyvatelstva – právě tyto vrstvy 

se pak staly autory, interprety a konzumenty novodobé a již vysoce synkretické 

LAH. Opět zde ale platilo, že v oblastech nevhodných pro plantážní zemědělství 

byl vývoj odlišný – na venkově a v izolovaných oblastech zůstávalo zachováno 

původní indiánské obyvatelstvo a s ním i jeho vlastní hudební projevy, zatímco 

kreolové (míšenci) se soustředili ve větších městech a bohatších oblastech – 

následkem toho nedošlo v místní hudbě k takové synkretizaci jako v oblastech, 

kde panovalo těsnější soužití různých skupin a intenzivnější migrace. Od 1.sv.v. 

docházelo k rozvoji populární hudby ve městech s využitím prvků folklórních, 

tradiční venkovská hudba měla oproti tomu sice podružnější postavení, nicméně 

lépe uchovávala původní tradice.  

 

Původní indiánská hudba se následkem synkretizace s cizími kořeny velmi 

proměnila – šlo např. o přijetí evropských nástrojů (hl.strunných), pronikání 

evropských stupnic, změny metrorytmické, pronikání španělštiny do písňových 

textů. Lidová hudba tedy převzala část evropského (zejména melodické nástroje) i 

část afrického instrumentáře (zejména perkusní nástroje). 
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3.4 Přehled používaného instrumentá ře39 

 

 

a) IDIOFONY 

 

Severní Amerika chřestidla – z koženého váčku, který je naplněn zrnky nebo oblázky 

Latinská Amerika  Nalezneme zejména různé druhy chřestidel a škrabek. 

maracas - typický nástroj pro celou oblast, jde o  chřestidlo z tykve, která 

je naplněna drobnými semeny, často je tento nástroj chápán jako posvátný 

a používají jej šamani 

ayotl - používané hlavně v Mexiku, jde o krunýř obrovské želvy, po jehož 

nerovném povrchu se přejíždí holí nebo jelením parohem.  

raspador (nebo též raspa40)- druh škrabky - vroubkovaná tykev či dřevěná 

tyč se žlábky, přes níž se jezdí bambusovou tyčkou. Tento nástroj pochází 

již z doby kamenné.  

(Objevena byla také škrabka obrovských rozměrů zhotovená z velrybí 

kosti. Existovaly i škrabky vyrobené z lidských stehenních kostí, na které 

se hrálo za zemřelé v bitvě.)  

sonajas - mexická obdoba chřestidel maracas  

cascabelles - chřestidla pocházející z Mexika- jsou malého rozměru, 

vyrobené z korálů, vysušených plodů či hlíny  

ténabaris - chřestidlo ze sušených motýlích kokonů, tato chřestidla se 

připevňují na kotníky tanečníka 

gusto – škrabka z Dominikánské republiky  

guajey - chřestidlo z tykve  

tu-ti - kastaněty 

marimba - xylofon s rezonátory z tykve - původem z Afriky, hojně 

využívaný v celé Střední Americe 

chil-chil - malý zvon - Nicaragua 

řehtačky – posvátný nástroj při ceremoniálech, jejich existenci dokazují 

fresky 

zemní bubny - používá jej brazilský kmen Cataquinarú – lidé vykopají 

v zemi díru a poté do ní vsadí dutý trup palmového stromu naplněný 

úlomky kostí zvířat a gumou 

teponaztli41 - posvátný nástroj pocházející z Mexika, jde o štěrbinový 

buben, který je často ozdobně vyřezáván, na jeho dně se nachází otvor a 

                                                 
39 Buchner A. 1969, s.119 - 135  
40 označení raspa se vyskytuje v evidenčních kartách Náprstkova muzea 
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nahoře dva zářezy ve tvaru písmene H, které tvoří dva různé jazýčky 

vydávající odlišné zvuky. Hraje se na něj za pomoci dvou dřevěných holí 

olmaytl. Tento buben je většinou pověšen či položen na nízkém podstavci, 

aby nebyly zvuky tlumeny zemí. 

 

 

b) MEMBRANOFONY 

 

Severní Amerika jednomembránový bubínek – používá se k doprovodu zpěvu, podobá se 

tamburíně, hráč jej drží levou rukou a pravou do něj tluče paličkou 

buben – typ bubnu vyhotovený z vydlabaného kmene stromu, potažený na 

jednom konci kůží 

Latinská Amerika  

 

huehuetl - významný buben z Mexika, je jednomembránový, jeho korpus je 

vyhotoven z dutého kmene stromu a potahuje se jelení či tygří kůží, 

bubnuje se na něj rukama. Velký buben tohoto typu se nazýval 

panhuehuetl, největší pak tlalpanhuehuetl - tyto velké bubny byly většinou 

postaveny na 3 či 5 nohách vyřezaných z korpusu nástroje.  

jicara de aqua - velmi zvláštní nástroj, tzv. vodní buben 

magücy - štěrbinový buben z Dominikánské republiky  

tumbado - jednomembránový horizontální buben 

tunzu - štěrbinový buben z Guatemaly  

teponahuaste - štěrbinový buben pocházející z Hondurasu a Salvadoru  

zambumbia - buben s provazcovým napínáním blan 

juco - frikční buben pocházející - Nicaragua, je vyhotoven ze sudu 

pokrytého blánou, kterou prochází struna, jíž hráč tře dlaněmi 

tunkul – vertikální buben, na jeho existenci odkazují pre-cortesiánské 

fresky  

obdoba tympánu – malý rozměr, vyroben ze dřeva, vydávající hluboký tón, 

hraje se pomocí tenkých paliček obalených na konci gumou 

tynia – sudovitý buben z Peru, který má dvě membrány  

huancar – buben s jednou membránou pocházející z Peru, je do jisté míry 

laditelný  

furruco - zajímavý frikční buben z Venezuely, má chrochtavý zvuk 

vydávaný třením provazu natřeného kalafunou 

 

 

 

                                                                                                                                                    
41 A.Buchner řadí štěrbinový buben mezi membranofony, tento nástroj však spadá do skupiny idiofonů, 
protože není opatřen žádnou membránou – patří proto mezi idiofony úderové 
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c) CHORDOFONY 

 

Severní Amerika apačské housle 

Latinská Amerika Obecně se dá říci, že strunné nástroje u původních obyvatel Ameriky 

téměř chybí - jedinou výjimku představuje hudební luk. Ostatní strunné 

nástroje používané v Americe jsou dědictvím jiných kultur (charango, 

kytara, mandolína). 

tahuitol - jediný strunný nástroj indiánů používaný na mexickém 

severozápadě. Tento nástroj má rezonátor z tykve, zvuku se docílí pomoci 

dvou tenkých tyčinek, kterými se tluče do strun. 

carimbá - druh hudebního luku z Hondurasu a Salvadoru, má kovovou 

strunu připevněnou na obou koncích k dřevěné krabici quijongo - luk 

podobný carimba, pochází z Nicaragui, jedinou jeho odlišností je pohyblivá 

kobylka 

timbirimba – hudební luk kolumbijských indiánů, rozeznívají ho třením 

struny dřevěnou hůlkou 

dvojitý hudební luk-  pochází z Chile a je složen ze dvou prutů nebo dvou 

zvířecích kostí svázaných strunou - zvuk se vyluzuje smyčcem 

 

 

 

 

d) AEROFONY 

 

Severní Amerika píšťala bez tónových otvorů – vyobrazena v kodexech Mayů, nachází se 

jen velmi vzácně, vzduch se přivádí na okraj otvoru zvláštním 

vzduchovodem 

flétna – používána např. kmenem Apačů jako jejich jediný melodický 

nástroj 

Latinská Amerika chililihtli – příčná flétna z Mexika, vyhotovena z pálené hlíny, využívaná při 

domorodých tancích  

tlapitzalli - podélná flétna z Mexika  

flétny nádobové - mají 2 až 5 tónových otvorů  

chirimia - hobojovitý nástroj s cylindrickou trubicí a ozvučnicí z tykve či 

rohu - hráč do nástroje nefouká, ale saje ho, výsledkem je žalostný a 

truchlivý zvuk, na tento nástroj se dodnes hraje v Mexiku 

atecocoli - původně velmi rozšířený nástroj, jde o trubku z mořské škeble, 

která je schopna vydat jen pár dunivých zvuků 
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cobo - mušlová trubka z Dominikánské republiky  

vaccine - primitivní bambusová trubka používaná na Haiti, je jediným zde 

používaným domorodým nástrojem  

tot - lasturová trubka z Guatemaly  

tzilolaj – různé typy podélných fléten také z Guatemaly  

cacho - trubka ze zvířecího rohu pocházející z Nicaragui  

horki-kala - velmi zajímavý, dodnes používaný nástroj na Kostarice a 

v Panamě, je to flétna stvořená z křídla pelikána, která se u indiánského 

kmene Cuna používá při obřadech dospělosti dívek 

okaríny – nástroje z pre-kolumbovské éry, vyrobeny z hlíny, opatřeny 

otvory pro ladění výšky, schopny produkovat množství řad tónů, nalezeny 

v celé oblasti (každá kultura měla jiný keramický styl) 
píšťaly – různé druhy, velikosti 

dvojité trubky 

quena - podélná flétna, která je zhotovena z kosti či nohy lamy, původně 

měla 5 tónových otvorů, nalezneme i její obdoby v různých velikostech a to 

v oblasti celé Jižní Ameriky, původem je tato flétna z Peru 

nádobové flétny – pro Peru jsou typické tyto flétny ve tvaru ulit 

píšťaly – různé druhy 

aylli-quepa - primitivní trubka z pálené hlíny nebo ze dřeva,  je schopná 

vydat jen několik málo harmonických tónů (nalezena byla i trubka 

z mořské škeble)  

tania, mahauta, licu, chuli -  4 velikosti dvojité flétny  z Bolívie  

Panova flétna - typický nástroj pro tuto oblast, v Bolívii zvaná sicus, je 

tvořena ze 7-17 navzájem spojených píšťal z cukrové třtiny, které jsou na 

dolním konci uzavřené. Existuje více podob této flétny (píšťaly stejně 

dlouhé, píšťaly různé). 

bajón – podobá se velké Panově flétně- je dlouhý až 2 metry, jde však o 

nástroj trubkový, který se vyrábí ze stočené stromové kůry zpevněné 

pálenou hlínou.  

pututú - válečný roh, má dřevěnou válcovitou trubici.  

erque - trubka ze silného rákosí  

kůrové a hliněné trubky- ve Venezuele nalezneme jejich různé typy.  

primitivní nekovové trubky – hraje na ně indiánský kmen Bororo z Brazílie.  

nosní flétny – tyto původní indiánské flétny nalezneme v povodí 

Amazonky.  

trutruca – nástroj z Chile, rákosová píšťala dlouhá 2 metry vydávající jen 1 

tón 
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4. kapitola: Sbírka hudebních nástroj ů Jižní, St řední a Severní Ameriky 

v Náprstkov ě muzeu a její vnit řní diferenciace 42 

 

 

Tyto tabulky byly vypracovány pomocí evidenčních karet a přírůstkových 

knih Náprstkova muzea (v příloze 2. - 5. je v uvedeno plné znění informací 

z evidenčních karet vztahující se k jednotlivým hudebním nástrojům). Mým 

záměrem je na těchto shrnujících tabulkách poukázat na výši zastoupení 

jednotlivých nástrojových skupin v konkrétních oblastech.   

Pro snažší orientaci jsem uvedla v rámci jednotlivých nástrojových skupin 

také další vnitřní diferenciaci (vycházející z Hornbostelovy a Sachsovy 

systematiky), kterou využiji v následující části práce. Nepříliš známé názvy 

hudebních nástrojů vysvětlím pomocí odborné literatury u zpracování konkrétních 

nástrojů.  

 

 

 
JIŽNÍ AMERIKA 
 

 
127 hudebních nástrojů 

 

 

Idiofony 29 celkem 
Idiofony potřásané  
Chřestidla 
Kotníková taneční chřestidla 

 
17 
3 

Idiofony trsací 
Trompa 
Sanza  

 
1 
1 

Idiofony drhnuté 
Raspa  

 
2 

Idiofony nárazové 
Vanabori 

 
5 

 

Membranofony O celkem 
 

                                                 
42 sestaveno z evidenčních karet a přírůstkových knih Náprstkova muzea 
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Aerofony 92 celkem 
Nástroje hranové 
Flétny 
Panovy flétny – syrinx 
Píšťaly 
Okaríny  

 
17 
31 
28 
5 

Trompety přirozené 
Trubky 
Rohy  

 
4 
4 

+ dřevěný aerofon 2 
+ nátrubek 1 
 

Chordofony 6 celkem 
Skříňové loutny s krkem 
Charango 
Kytara  

 
4 
1 

+ dřevěný chordofon 1 
 

 

 
STŘEDNÍ AMERIKA 
 

 
118 hudebních nástrojů 

 

 

Idiofony 59 celkem 
Idiofony potřásané 
Chřestidla 

 
33 

Idiofony drhnuté 
Řehtačka 
Raspa 

 
20 
3 

Soustavy nárazových tyčí 
Marimba 

 
1 

Idiofony trsací 
Marimbula 

 
1 

Klapačky  1 
 

Membranofony 10 celkem 
Bubny úderové jednomembránové 3 
Bubny úderové dvoumembránové 7 
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Aerofony 37 celkem 
Nástroje hranové 
Flétny 
Píšťaly  
Okaríny 

 
2 
18 
16 

Trompety přirozené 
Trubka 

 
1 

 

Chordofony 12 celkem 
Skříňové loutny s krkem 
Kytary  
Housle  

 
9 
3 

 

 

 
SEVERNÍ AMERIKA 
 

 
17 hudebních nástrojů 

 

 

Idiofony 8 celkem 
Idiofony potřásané 
Chřestidla  

 
7 

Idiofony drhnuté 
Řehtačka  

 
1 

 

Membranofony 7 celkem 
Bubny úderové jednomembránové 4 
Bubny úderové dvoumembránové 3 
 

Aerofony 1 celkem 
Nástroje hranové 
Píšťala čotanka 

 
1 

 

Chordofony 1 celkem 
Skříňové loutny s krkem 
Apačské housle 

 
1 
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Celkové zastoupení jednotlivých nástrojových skupin  

 
 
CELÁ SBÍRKA HUDEBNÍCH 
NÁSTROJŮ 

262 

Idiofony 96 celkem 
Membranofony 17 celkem 
Aerofony 130 celkem 
Chordofony 19 celkem 
  

 

Z těchto tabulek je patrné, že nejpočetnější nástrojovou skupinu pocházející 

z oblastí Jižní, Střední a Severní Ameriky v Náprstkově představují aerofony. Po 

nich následují idiofony, membranofony a chordofony.  

Této posloupnosti se tedy budu držet i v následujícím popisu nástrojových 

skupin a stejným způsobem budou seřazeny také tabulky v příloze. Při samotném 

zpracovávání hudebních nástrojů se budu snažit  definovat danou nástrojovou 

skupinu na základě odborné literatury a podrobně popsat její vnitřní podobu (kolik 

nástrojových typů, kolik nástrojů z jednotlivých oblastí se v dané nástrojové 

skupině nachází).  

 Poté se již budu orientovat na konkrétní  nástroje a s využitím informací 

z evidenčních karet, přírůstkových knih a odborné literatury se je pokusím začlenit 

do kontextu organologického. Nejprve se zaměřím na obecné znaky jednotlivých 

nástrojových typů a poté i na znaky takové, které naopak z definic přímo 

nevyplývají a vypovídají tak o určité zvláštnosti. 
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5. kapitola: Aerofony ve sbírce Náprstkova muzea 43 

 

 

 Jako aerofony44 definujeme ty nástroje, u nichž vzniká tón chvěním 

vzduchu, buď jako ohraničeného vzduchového sloupce (častější), nebo jako 

sloupce neohraničeného.  

Před samotným popisem jednotlivých nástrojů spadajících mezi aerofony však 

musím upozornit na tři věci:  

 

1. ke dvěma exemplářům uvedeným pod názvem dřevěný aerofon 

nenalezneme v evidenčních kartách žádné bližší informace a je tak možné 

je přiřadit k více druhům, proto je z popisu vynechávám  

2. nátrubek jakožto část těla nástroje do popisu také nezařazuji  

3. názvy Panova flétna a syrinx fungují jako dvě označení stejného nástroje, 

čehož se budu držet i v popisu    

 

Vzhledem k obsahu sbírky aerofonů v Náprstkově muzeu tedy budu dále 

popisovat dvě nástrojové skupiny a jejich vnitřní diferenciaci:  

1. Nástroje hranové (flétny, Panovy flétny, píšťaly, okaríny) 

2. Trompety přirozené (rohy, trubky).   

 

 

 

Sbírka Náprstkova muzea obsahuje celkem 127 aerofonů – z toho 89 exemplářů 

pochází z Jižní, 37 ze Střední a 1 ze Severní Ameriky: 

 

118 exemplářů nástrojů hranových 

z toho: 19 různých typů fléten, 31 Panových fléten, 47 různých typů píšťal, 

21 okarín 

9 exemplářů trompet přirozených 

z toho: 5 trubek, 4 rohy 

                                                 
43 popis vychází z informací na evidenčních kartách – plné znění informací z evidenčních karet týkající se 
aerofonů je uvedeno v příloze č.2 
44 Michels U. 2000, s.47 
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5.1. Nástroje hranové- flétny  

 

 

V Hornbostelově a Sachsově systematice45 jsou flétny označeny jako 

hranové nástroje (u těchto nástrojů naráží úzký proud vzduchu na hranu). Flétny46 

se dále řadí mezi dřevěné dechové nástroje a to i přesto, že se vyrábějí 

z rozličných materiálů – kromě dřeva např. z hlíny, kosti, kovu.  

Tón je u nástrojů hranových tedy tvořen tím, že vzduchový proud míří na 

hranu (jako hrana můžou sloužit i rty hráče), která ho rozděluje. Vibrace ve flétně 

vzniká malými vířivými pohyby v pravidelných intervalech, které hráč vytváří 

šikmým foukáním přes ostrou hranu náustku. Tento ostrohranný náustek je 

charakteristickým znakem všech fléten.  

Náustek  se u podélné flétny  nachází na vrchním otvoru trubice. U flétny 

příčné je horní konec uzavřen a náustek je vyřezán po straně. U píšťalové flétny se 

náustek nachází také po straně, ale proud vzduchu do něj nesměřuje, horní konec 

je uzavřený kromě malé a úzké štěrbiny, do které hráč fouká (proto se těmto 

nástrojům říká také flétny se štěrbinou). 

Délka chvějícího se vzduchového sloupce určuje výšku tónu. Například u 

Panových fléten, které jsou ve sbírce Náprstkova muzea hojně zastoupeny, se 

spojuje různý počet trubic do pentatonické či diatonické řady. U fléten s hmatovými 

otvory se výška tónu určuje otvíráním a uzavíráním otvorů (pokud jsou všechny 

uzavřeny, zní základní tón).  

Hornbostelova a Sachsova systematika uvádí toto základní rozdělení fléten:  

 

1.nástroje hranové-flétny 

1.1  flétny bez štěrbiny 

1.1.1  flétny podélné 

1.1.2  flétny příčné 

1.1.3  flétny nádobové 

1.2   flétny se štěrbinou 

1.2.1 flétny se štěrbinou vně 

1.2.2 flétny se štěrbinou uvnitř  

 

                                                 
45 překlad Hornbostelovy a Sachsovy systematiky od M.Kopecké a J.Kellera je uveden v příloze č.1 
46 Michels U. 2000, s.53 
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Ve sbírce Náprstkova muzea se vyskytují rozličné typy fléten. Rozličnost 

najdeme zejména v materiálu, ze kterého jsou nástroje vyrobeny, v počtu 

hmatových otvorů a v rozměrech nástrojů.  Pocházejí pouze z oblastí Jižní a 

Střední Ameriky (oblast Severní Ameriky není zastoupena). 

 

 

Flétny podélné 

 

Curt Sachs47 uvádí, že flétna Jižní Ameriky byla nejčastěji podélná, vyráběla 

se z rákosu či kostí zvířat (např. pelikánů), byla opatřena 3 až 7 hmatovými otvory. 

U kostěných fléten se někdy objevoval i hmatový otvor pro palec umístěný na 

zadní části.  Flétny, které obsahuje sbírka Náprstkova muzea, tyto informace 

dokazují. 

Početnou skupinou jsou rákosové podélné flétny, v jejichž horní části se 

nachází štěrbinová hrana výřezu. Pocházejí od Aymarů z Chile a mají většinou 6 

hmatových otvorů a 1 otvor pro palec. Ke zpevnění těla nástroje se někdy 

používají prstence ze zvířecích šlach. Najdeme mezi nimi také flétny párové např. 

(i.č.48 A 7.384)49 a (i.č.A 7.385)50, které odkazují na časté využívání párové hry u 

Aymarů. Bývají označeny jako pingayu nebo ličiwayu (podobné nástroje 

představují také jediné dvě flétny z Mexika). Pod názvem pingayu se však 

vyskytuje také zobcová rákosová flétna s 5 hmatovými otvory, na jejímž konci je 

vložen dřevěný špalíček, který slouží k usměrnění vzduchového proudu na hranu 

příčného výřezu na vnější straně (i.č. A 7.387)51. Stejný mechanismus vloženého 

špalíčku, ale s plechovým upevněním, se vyskytuje také u aymarské flétny tarka, 

která je 6hranná a má 6 hmatových otvorů (i.č. A 7.388)52. Další podobná flétna 

pochází z Bolívie a nazývá se kena kena53. Je vybavena 6 hmatovými otvory54 a 

                                                 
47 Sachs C. 1940, s.198 - 199 
48 zkratka i.č. označuje inventární číslo nástroje, které je uvedeno na evidenčních kartách – podle i.č. jsou 
nástroje řazeny v tabulkách – viz příloha 2. - 5. 
49 autor evidenční karty - Šolc 
50 autor evidenční karty - Šolc 
51 autor evidenční karty - Šolc 
52 autor evidenční karty - Šolc 
53 Buchner A. 1969, s.129 – quena nebo také kena je označení pro podélnou flétnu zhotovenou z kosti nohy 
lamy nebo z rákosu, původně byla opatřena 5 hmatovými otvory 
54 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol.10, s.511 – kena se používá hlavně v Bolívii a 
Peru, nalezneme ji ale i u kmenů s jednoduššími kulturními projevy  
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otevřeným nátiskem se zářezem (i.č. A 1.505)55. Další bolívijská flétna s názvem 

chuncho56 je vyrobena z bambusu, na jedné její straně se nachází 1 hmatový otvor 

a u konce dalších 6 otvorů. Další zajímavý typ bolívijské flétny (i.č. A 1.507)57 

představuje rákosová zobcová flétna se 6 hmatovými otvory, rozdílem oproti výše 

uvedeným flétnám však je, že otvor v horní  části je ucpán zátkou.  Dřevěná flétna 

je ve sbírce zastoupená pouze jednou a pochází z Bolívie (i.č. 1.509)58.  

Zvláštním nástrojem je flétna válcovitého tvaru pocházející z okolí 

Amazonky, je totiž neskutečně dlouhá, měří 186 cm.  

V andské oblasti se hojně využívá flétna pinquillo59 (i.č. A 1.503)60 – 

setkáme se s ní hlavně v Bolívii a Ekvádoru (kde se však nazývá pingullo61).  

 

 

 

    

Flétna kena62    Flétna pinguillo63 

 

 

                                                                                                                                                    
s.518 – v současnosti má kena běžně 6-7 hmatových otvorů, což je způsobeno nutností přizpůsobit nástroj 
diatonické stupnici (španělský, resp.evropský vliv) 
55 autor evidenční karty - Šolc 
56 Wikipedia – Chuncho je také označení pro 1 ze 3 hlavních etnických skupin Jižní Ameriky – dalšími dvěmi 
jsou Kečuové a Aymarové 
57 autor evidenční karty - Šolc 
58 autor evidenční karty - Šolc 
59 The New Groves Dictionnary of Music and Musicians,vol.10, s.518 – podélná flétna typická v oblasti And 
60 autor evidenční karty - Šolc 
61 Buchner A. 1969, s.130 
62 použito z http://www.folklore.cl/instrumentosm/znorteaero.html 
63 použito z http://www.folklore.cl/instrumentosm/znorteaero.html 
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Flétna tarka64     Flétna ličiwayu65 

 

 

Flétna příčná  

 

Ve sbírce  se tento typ flétny vyskytuje pouze jednou (i.č. 45.197)66, 

exemplář je opatřen 1 kruhovým otvorem, který se nachází na horní části u 

náustku. Další 2 otvory se nacházejí na části dolní. Výrobním materiálem této 

flétny je bambus. 

 

 

Panovy flétny, syrinx 

 

Panovy flétny67 jsou spojené různě dlouhé trubice v jedné či dvou 

souběžných řadách, které bývají vyladěné do pentatonické či diatonické řady (v 

evidenčních kartách se vyskytuje pouze informace o ladění vzestupných tercií 

párových fléten, čímž vzniká diatonická durová stupnice), každá trubice vydává 

svůj vlastní, jediný tón.   

 

                                                 
64 použito z http://www.folklore.cl/instrumentosm/znorteaero.html 
65 použito z http://www.folklore.cl/instrumentosm/znorteaero.html 
66 autor evidenční karty - neurčen 
67 Michels U. 2000, s.53 a s.153 
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Curt Sachs68 zastává názor, že Panovy flétny se do Ameriky dostaly 

z Východu. Vymezuje několik znaků, které ukazují na východní původ tohoto 

nástroje:  

1. tento nástroj je znám a používán ve východní a jihovýchodní Asii a na 

Pacifických ostrovech  

2. dvojité uspořádání píšťal se objevuje na některých ostrovech v Melanézii a 

Polynézii  

3. E.M.von Hornbostel ve svém výzkumu objevil výraznou podobnost mezi 

stupnicemi amerických, melanézských a východoasijských Panových fléten  

 

Ulrich Michels uvádí, že nástroj syrinx bývá podle arkadského boha-pastýře 

Pana nazýván též jako Panova flétna. V evidenčních kartách se vyskytují oba dva 

názvy, ale protože ani v Hornbostelově a Sachsově systematice není uvedeno 

žádné rozlišení těchto dvou názvů, budu s nimi zde pracovat jako se dvěma názvy 

pro stejný nástroj. To ostatně potvrzuje měsíčník Náprstkova muzea z roku 198069:  

„Řecký bůh stád a lesů, Pan, se často za nocí toulal po pastvinách Arkadie 

v doprovodu nymf, mezi kterými byla i půvabná Syrinx, do které se polozvířecí bůh 

hluboce zamiloval. Nebohá Syrinx uprchla před jeho nepěkným zjevem a 

strašlivým hlasem do řeky a změnila se v rákos. Nešťastně zamilovaný Pan si pak 

z tohoto rákosu zhotovil hudební nástroj, jehož tóny mu připomínaly milovanou 

nymfu. Jména obou hrdinů tohoto příběhu se pak dodnes dochovala v názvu 

hudebního nástroje, který je označován jako Panova flétna, nebo syrinx.“ 

Dle Hornbostelovi a Sachsovi systematiky spadají Panovy flétny také pod 

nástroje hranové - konkrétně pod soustavy fléten podélných. Systematika uvádí 

také jejich následující rozdělení:  

 

1.  soustavy podélných fléten neboli Panovy flétny  

1.1   otevřené 

1.1.2  prámové  

1.1.3  otepové 

1.2   kryté 

1.3   kombinované otevřené a kryté 

 

                                                 
68 Sachs C. 1940, s.197-198 
69 měsíčník Náprstkova muzea „Jihoamerické Panovy flétny“, 1980, s.2 
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Sbírka obsahuje Panovy flétny pocházející pouze z oblasti Jižní Ameriky, 

kde se vyskytují jejich kryté a kombinované formy. 

Michels uvádí, že Panovy flétny mívají 5-7 různě dlouhých trubic70, u většiny 

exemplářů sbírky se však setkáme s počtem vyšším.  

Panovy flétny obsažené ve sbírce jsou vyrobeny z rákosu, často bývají 

zpevněny rostlinným pletivem a drženy 2 páry rákosových lišt. Dříve se však 

vyráběly i z jiných materiálů – z pálené hlíny, dřeva a dokonce i z kamene aj. 

Existují jednořadé a dvouřadé formy tohoto nástroje. Jelikož mají několik různě 

dlouhých rákosových trubic, jejich dolní část bývá často schodovitě a horní část 

naopak rovně seřezána, u některých nalezneme i asymetrické zkrácení. Častou 

ozdobu těchto fléten tvoří peříčka ptáků či různé malby (zejména červenou 

barvou). Výška, délka a šířka se u jednotlivých nástrojů velmi liší. Aymarské 

„varhánky“ z Chile jsou patrně nejvyšší, měří 80 cm (i.č. A 7.375)71. Stejně tak není 

možné určit nějaký průměrný počet rákosových trubic – nástroj z Chile, tzv. 

sikura72 má například 27 trubic ve dvou řadách (i.č. A 7.376)73, syrinx pocházející 

z Kolumbie má 17 trubic v jedné řadě (i.č. A 8.463)74 a blíže neurčený nástroj (i.č. 

49.631)75 jich má dokonce 20, jiné exempláře mají naopak pouze 5-7 trubic 

v jedné řadě. Panovy flétny z Bolívie jsou laděny ve vzestupných terciích tak, že 

při párové hře (která tvoří těžiště využití tohoto nástroje, zvláště u Aymarů76) 

vzniká diatonická durová stupnice. Párová hra funguje tak, že chybějící tóny 

jednoho nástroj doplňuje nástroj druhý. U jednoho takového nástroje (i.č. A 

8.482)77 je uvedena informace, že jde o tzv.marimačo – tedy nástroj míšenců 

z andských náhorních plošin, trubice druhé řady mají v tomto případě pouze 

polovinu délky první řady78. Co se týče zastoupení kryté a kombinované formy, ve 

sbírce se vyskytují spíše formy kryté (např. i.č. A 8.482, i.č. A 7.375)79, 

kombinovanou formu nalezneme pouze u jednoho nástroje s 18 trubicemi ve dvou 

                                                 
70 Michels U. 2000, s.53 
71 Autor evidenční karty - Šolc 
72 sikuriába je označení pro soubor Panových fléten, proto se někdy u Panovy flétny setkáme s označením 
sikuris 
73 autor evidenční karty - Šolc 
74 autor evidenční karty - Kubica 
75 autor evidenční karty - neurčen 
76 Buchner A. 1969, s.130 – bolívijští Aymarové často hrají v tzv.souboru  sicus, v němž může dohromady 
hrát 6-40 nástrojů 
77 autor evidenční karty - Kubica 
78 měsíčník Náprstkova muzea 1980, „Jihoamerické Panovy flétny“ 
79 autor evidenční karty - Šolc 
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řadách po 9, první řada je uzavřená, druhá se stejně dlouhými trubicemi naopak 

otevřená, tedy němá (i.č. A 8.483)80.  

 

 

    

Panova flétna81    Panova flétna - zampoňa82 

 

 

 

Píšťaly 

 

Píšťaly oproti dalším typům aerofonů najdeme ve všech pojednávaných 

oblastech, tedy v oblasti Jižní, Střední i Severní Ameriky. Problémem jejich popisu 

však může být to, že ani používaná systematika, ani téměř žádná odborná 

literatura je neuvádí jako samostatnou skupinu a tedy je nijak konkrétněji 

nedefinuje (v rámci nástrojové skupiny píšťal navíc panuje značná různorodost). 

V systematice Hornbostela a Sachse jsou píšťaly uvedeny pouze jako příklady 

určitého typu flétny. Řadíme je tedy stejně jako předchozí Panovy flétny mezi 

hranové nástroje - konkrétně mezi flétny se štěrbinou uvnitř. Dalším faktorem jejich 

rozdělení může být přítomnost (okarína, viz níže) či naopak absence hmatových 

otvorů (keramické zoomorfní píštaly). Já zde kvůli přehlednosti dělím píšťaly podle 

materiálu, ze kterého jsou vyrobené.  

 

 

 

 
                                                 
80 autor evidenční karty - Kubica 
81 použito z http://www.ronkorb.com/instrument.html 
82 použito z http://www.folklore.cl/instrumentosm/znorteaero.html 
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Rákosové a bambusové píšťaly 

Píšťaly vyrobené z tohoto materiálu pocházejí zejména z Peru, Bolívie či z 

Venezuely, tzn. z Jižní Ameriky. Všechny exempláře jsou opatřeny hmatovými 

otvory (jejich počet kolísá mezi 1-5), průřez nástroje bývá kruhový. Průměrnou 

délku jihoamerických píšťal není možné jednoznačně určit. Bambusová píšťala 

sikota, která je zdobená tukaním peřím a pochází z Venezuely (i.č. 45.447)83, má 

například neskutečných 141 cm, zatímco bolívijská rákosová píšťala (53.769)84 

měří na délku pouhých 7,5 cm. 

 

Dřevěné píšťaly  

Píšťaly vyrobené ze dřeva se ve sbírce nevyskytují tak často, jako např. hliněné či 

rákosové typy. Můžeme sem zařadit například pifulku85 z Chile (i.č. A 7.263)86, 

která slouží k doprovodu obřadů a rituálních tanců. Další dřevěnou píšťalu 

představuje exemplář z Venezuely (i.č. 45.448)87, jedná se o zdobenou píšťalu 

yarapuru, která je vyrobena z kmene palmy paxiuba. Tato píšťala má kruhový 

průřez a u jejího konce se nachází trojúhelníkový otvor. Zajímavostí je její délka - 

165,5 cm. Sbírka obsahuje jediný exemplář píšťaly pocházející ze Severní 

Ameriky, konkrétně od Dakotů. Tato píšťala  je vyrobena právě ze dřeva a nazývá 

se čotanka (i.č. 4.404 B)88, měří 60 cm a je opatřena 5 hmatovými otvory a 1 

otvorem k foukání. 

 

Hliněné píšťaly.  

Píšťaly, jejichž výrobním materiálem je pálená hlína, pocházejí zejména z Jižní 

Ameriky. Jsou různě tvarované (často zoomorfní nebo antropomorfní) a mají dva 

kruhové otvory, z nichž ten větší se nachází na spodní části těla nástroje.  

Podobné exempláře pocházejí také z Mexika. Je zde nutné zmínit, že všechny 

mexické píšťaly obsažené ve sbírce jsou vyrobené právě z pálené hlíny. Bývají 

                                                 
83 autor evidenční karty - Kandertová 
84 autor evidenční karty - neurčen 
85 Buchner A. 1969, s.133 – pifulka je označení pro primitivní typ flétny se 3-4 otvory, používá se hlavně v 
Chile 
86 autor evidenční karty - Klápšťová 
87 autor evidenční karty - Kandertová 
88 autor evidenční karty - neurčen 



 44 

stylizovány do různých tvarů, ale setkáme se i s podélnými hliněnými píšťalami 

s hmatovými otvory (např. i.č. 44.202)89.  

Keramické píšťaly pocházejí také z Kuby a Guatemaly, ve všech případech jde o 

píšťaly s miniaturními rozměry, které jsou stylizovány do podoby ptáčka (např.i.č. A 

8.283)90. 

 

Kostěné píšťaly  

Tyto píšťaly pocházejí pouze z Jižní Ameriky. Podobně jako dřevěné píšťaly jsou 

kostěné  píšťaly ve sbírce zastoupeny méně. Zajímavým exemplářem je 

kolumbijská píšťala z černé rohoviny, která je seříznutá do tvaru zobce, do nějž je 

vložen špalíček usměrňující proud vzduchu, je dlouhá 12 cm (i.č. A 8.461)91. Další 

kostěná píšťala (i.č. 66.058)92 je vyrobená z kosti ptačí, nemá žádné hmatové 

otvory, ale pouze jeden otvor pro vzduch a je zdobená rytými liniemi. Absence 

hmatových otvorů však není pravidlem, což dokazuje kostěná píšťala (i.č. 

45.732)93 s 3 hmatovými otvory a 1 velkým otvorem nacházejícím se u náustku.  

 

 

Okaríny  

 

Dle Hornbostelovy a Sachsovy systematiky spadají okaríny mezi flétny se 

štěrbinou uvnitř, které jsou opatřené hmatovými otvory.  

 Okaríny pocházející z Jižní Ameriky jsou výhradně dřevěné. Jejich tvar se 

ale odlišuje: dřevěná okarína z Paraguaye (i.č. 45.734)94 je oválná, okaríny z Gran 

Chaco (i.č. 63.877-9)95 jsou vyrobené z hnědého vonného dřeva a zpředu mají tvar 

lichoběžníku a zboku tvar kapkovitý, další exemplář (i.č. 45.735)96 má plochý a 

obdélníkový tvar a je opatřen dvěma otvory.  

 Všechny okaríny, které pocházejí z Mexika, jsou naopak vyrobeny ze 

zakuřované keramiky. Sbírka Náprstkova muzea obsahuje mexiké okaríny 

rozličných tvarů – bývají buď antropomorfní či zoomorfní (okaríny stylizované např. 
                                                 
89 autor evidenční karty - neurčen 
90 autor evidenční karty - neurčen 
91 autor evidenční karty - Kubica 
92 autor evidenční karty - neurčen 
93 autor evidenční karty - neurčen 
94 autor evidenční karty - neurčen 
95 autor evidenční karty - neurčen 
96 autor evidenční karty - neurčen 
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do podoby ptáčka, mořské panny aj.) a často jsou dekorovány. Ve většině případů 

jsou vybaveny dvěma funkčními otvory. 

 

 

 

5.2 Trompety p řirozené -  rohy a trubky  

 

 

Rohy 

 

Sbírka Náprstkova obsahuje 4 exempláře rohů, z nichž všechny spadají do 

tzv.rohů signálních (tedy do přirozených rohů, které mohou hrát jen tóny řady 

harmonické).  

 V Hornbostelově a Sachsově systematice patří rohy pod trompety (u nichž 

vzduchový sloupec vibruje prostřednictvím nárazů, které tvoří hráčovi rty), 

konkrétně pod trompety přirozené. Do stejné skupiny patří také 5 trubek, které 

sbírka obsahuje. Z toho důvodu uvádím oba typy nástrojů v rámci jedné 

podkapitoly. 

Prvním signálním rohem je tzv.kulkul97, který pochází z Chile (i.č. A 

7.265)98. Jde o nástroj určený ke svolávání lidí. Je vyroben z volského roku. Tenký 

konec těla nástroje má zaříznutou špičku. Provrtaný náustní otvor se nachází u 

úzkého konce nástroje. Nástroj měří 27 cm a jeho maximální průměr je 8 cm. Další 

exemplář, bohužel velmi poškozený, pochází také z Chile (i.č. A 7.266)99 a velmi 

se podobá předchozímu rohu. 

 Ekvádorský roh (i.č. A 7.152)100 je vyroben z keramiky (červená vypalovaná 

hlína). Má válcovitý náustek a jeho druhý konec se trychtýřovitě rozšiřuje. Na 

spodní části těla rohu se nachází malá plošina, která slouží jako podstavec. Roh 

zdobí namalované, tmavě a světle hnědé geometrické ornamenty. Povrch nástroje 

pokrývá průhledná vrstva kopálu.  

                                                 
97 Buchner A. 1969, s.133 – kulkul je nástroj vyrobený ze zvířecího rohu, používá se zejména v Chile 
98 autor evidenční karty - Klápšťová 
99 autor evidenční karty - Klápšťová 
100 autor evidenční karty - Roubalová 
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 Posledním a velmi zajímavým exemplářem je roh pututu101 pocházející 

z Bolívie (i.č. A 2.248)102. Jedná se o hudební i signální nástroj, který slouží jako 

hodnostní odznak vesnického hodnostáře103. Je vyrobený z hovězího rohu a zdobí 

ho kování z bílého kovu, na  němž se nacházejí tepané rostlinné ornamenty. Je 

opatřen kovovým řetízkem, na kterém visí čtyři tepané růžice.  Pochází z období 

přelomu 19. a 20.století. Na délku měří 33 cm a jeho maximální průměr je 10,3 cm. 

 

 
Roh pututu104 

 

  

Trubky 

 

Čtyři exempláře trubek pocházejí opět z Jižní Ameriky a jeden exemplář 

z Mexika. Sachs105 uvádí, že trubky Jižní Ameriky se vyráběly z lastur, dřeva a 

hlíny. Lasturová trubka měla ústí na konci a mohla být opatřena kovovým 

náustkem. Tubulární trubky se v Jižní Americe vyskytovaly v podobě rovných 

trubic ze dřeva, které neměly náustek ani roztrub. Jak bylo řečeno výše, u flétny se 

zvuku docílí směřováním pulsujícího proudu vzduchu na ostrou hranu náustku, u 

trubek je toho docíleno pomocí rtů hráče. Rty jsou pevně sevřeny, dech na ně 

vyvíjí tlak a nutí je se otevřít, zatímco jejich pružnost je znovu uzavírá. Dech 

následně uniká v pravidelných pulsacích. U nejranějších trubek se však 

nepoužívala žádná vibrace sloupce vzduchu, žádný náustek, ani roztrub. Většinou 

totiž šlo o megafony vyřezané z duté větve, do nichž hráč mluvil či zpíval. Vývoj od 

                                                 
101 Buchner A. 1969, s.131 – pututu je označení pro válečný roh, který má dřevěnou válcovitou trubici 
opatřenou roztrubem z rohu býka. 
102 autor evidenční karty - neurčen 
103 Wikipedia – touto trubkou vyrobenou z lastury nebo zvířecího rohu byli v minulosti vybaveni tzv.chaskis , 
tedy lidé, kteří nosili důležité zprávy či královy vzkazy po incké říši.  
104 použito z http://www.folklore.cl/instrumentosm/znorteaero.html 
105 Sachs C. 1940, s.47-49 
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jednoduchého megafonu k současné podobě trubky byl velmi pomalý. První trubky 

byly schopné zahrát pouze jeden či dva ostré tóny. Děsivý zvuk raných trubek se 

často využíval v magických ritech. Na tento nástroj většinou hrál muž. U některých 

amazonských kmenů dokonce platilo, že žena, která spatřila trubku, musela být 

zabita. Jiní indiáni zase zničili nástroj poté, co jej použili a náustek vhodili do říčky. 

Barevné dekorování nástroje, které vidíme u níže zmiňovaného exempláře, bývá 

často používáno k zvýšení magické síly nástroje.  

Dvě trubky trutruka106, které pocházejí z Chile (i.č. A 7.241 a,b)107, (i.č. A 

7.242 a,b)108 sestávají ze dvou částí. První část je vyrobena ze stvolu bambusovité 

rostliny (tzv. conquillo), stvol je ovinutý v prvním případě motouzem, v druhém 

případě koňskými střevy. Na konci stvolu se nachází druhá část - volský roh.  

 Další exemplář trubky lolkiň109 (i.č. 56.629)110 je zhotoven ze stvolu bodláku 

přírodního tvaru. Zajímavostí je, že se na tento nástroj troubí vdechováním. Na 

délku měří 131 cm. 

 Poslední exemplář trubky z Jižní Ameriky se nazývá botuto (45.451)111. 

Výraz botuto je jedním z možných označení pro měkkýše strombus gigas, jehož 

lastura se pro výrobu trubek v Jižní Americe používala112. Tento nástroj pochází od 

kmene Baníva v Caruzana.  

  

Dle Sachse113 se ve Střední Americe trubky vyráběly ve dvou formách – při 

ritech spojených s deštěm se používaly lasturové trubky s ústím na konci, s tímto 

typem se však ve sbírce nesetkáme. Druhou formu představovaly tubulární trubky 

ze dřeva, rákosu či hlíny. Tato druhá forma je ve sbírce zastoupena a představuje 

ji jediná trubka ze Střední Ameriky, konkrétně z Mexika (i.č. 58.342)114. Je 

vyrobena z keramiky, resp. z pálené hlíny bělavé a cihlové barvy. Tělo trubky je 

barevně dekorováno a na délku měří 27 cm.  

 

                                                 
106 Buchner A. 1969, s.133 – trutruka je nástroj používaný u chilských Arakuánů , je vyroben z rákosu a bývá 
velmi dlouhý (většinou přes 2 m), vydává pouze jeden tón 
107 autor evidenční karty - Klápšťová 
108 autor evidenční karty - Klápšťová 
109 Buchner A. 1969, s.133 – Buchner označuje názvem lolkin malou rákosovou píšťalu používanou v Chile, 
která je rozeznívána silným dechem 
110 autor evidenční karty - neurčen 
111 autor evidenční karty - Kandertová 
112 Wikipedia 
113 Sachs C. 1940, s.192-194 
114 autor evidenční karty - neurčen 
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6. kapitola: Idiofony ve sbírce Náprstkova muzea 115 

 

 

 Dle Hornbostelovy a Sachsovy systematiky116 patří mezi idiofony takové 

nástroje, které vydávají tón či zvuk chvěním (otřesem) sebe sama. Rozdíl oproti 

ostatním nástrojovým skupinám je tedy takový, že u idiofonů se nechvěje ani 

membrána, ani struna či vzduchový sloupec. Idiofony se většinou vyrábějí 

z tvrdých materiálů (např. dřevo, kámen).  

   

Sbírka Náprstkova muzea obsahuje celkem 98 idiofonů – z toho 30 idiofonů 

pochází z Jižní, 59 ze Střední a 9 ze Severní Ameriky: 

 

60 exemplářů idiofonů potřásaných-  chřestidel 

27 exemplářů idiofonů drhnutých – škrabek (raspy a řehtačky) 

5 exemplářů idiofonů nárazových (bubny vanabori) 

3 exempláře idiofonů trsacích (trompa, sanza, marimbula) 

1 exemplář klapaček 

1 soustava nárazových tyčí (marimba) 

 

 

 

6.1 Idiofony pot řásané - ch řestidla  

 

 

U tohoto typu idiofonů117 se docílí zvuku tím, že hráč sice sám neudeří do 

nástroje, ale nástroj se rozezvučí zprostředkovaně, tzn.následkem jinak vedeného 

pohybu hráčova. U chřestidel konkrétně se zvuku docílí potřásáním nástrojem.  

 

 

 

 
                                                 
115 sestaveno z informací na evidenčních kartách Náprstkova muzea – plné znění informací z evidenčních 
karet týkající se idiofonů je uvedeno v příloze č.3 
116 Keller J.-Kopecká M. 1977, s.10-13, 45-48, 77-78,114 
117 Keller J.-Kopecká M. 1977, s.10-13, 45-48, 77-78,114 
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Podle Hornbostela a Sachse vypadá základní rozdělení chřestidel takto: 

 

1. Idiofony pot řásané – ch řestidla  

1.1 chřestidla řadová 

1.2 chřestidla šňůrová 

1.3 chřestidla rámová 

1.4 chřestidla kyvadlová 

1.5 chřestidla kluzná 

1.6 chřestidla nádobová 

 

Já se zde vzhledem k obsahu sbírky budu zabývat chřestidly nádobovými a 

šňůrovými. 

 

 

Nádobová chřestidla 

 

Většina nádobových chřestidel, které jsou obsaženy ve sbírce,  je vyrobena 

z tykve a vybavena rukojetí. Velmi časté jsou dekorace řezbou, rytím či barvami. 

Můžeme se setkat s různými typy výplně – např. kamínky, mušličky či suchá 

semena. Sachs118 uvádí, že mušle, ořechy či zuby, z nichž je chřestidlo vytvořeno, 

navíc často disponují určitou magickou silou, proto tento nástroj nazývá „znějícím 

amuletem“. Z toho důvodu  a také kvůli svému ostrému a přitažlivému zvuku bývají 

tykvová chřestidla neodmyslitelnou součástí mnoha šamanských rituálů. Mimo 

šamanské rituály hrají na tato chřestidla často také ženy – jakožto ženský nástroj 

se chřestidla používají i jako hračky pro děti.  

Co se týče chřestidel pocházejících z Jižní Ameriky, v evidenčních kartách 

se setkáme s názvem maracas119 (chřestidlo maracas je v Evropě běžně známé 

také pod názvem rumba koule120).  U jednoho chřestidla (i.č. A 8.475)121 ze Střední 

Ameriky je uveden název chereké, jde rovněž o tykvové chřestidlo, ovšem bez 

držadla – tykev je potažena síťkou, na níž jsou navlečeny různě veliké, barevné 

                                                 
118 Sachs C. 1940, s.26-28 
119 Buchner A. 1969, s.125 – nástroj vyskytující se v celé oblasti Latinské Ameriky pod různými názvy, 
obecně jde o nástroj vyrobený z vysušených plodů tykvovitých stromů, které jsou naplněné suchými semeny 
či drobnými oblázky 
120 Buchner A. 1969, s.125 
121 autor evidenční karty - neurčen 
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korálky. Hráč drží chřestidlo v ruce a potřásá jím nebo otáčí síťkou– korálky 

přejíždějící po těle tykve pak vydávají zvuk.  

 

 

 
Chřestidlo opatřené síťkou s korálky122 

 

 

Ve sbírce nalezneme také poměrně neobvyklá chřestidla. Např. mexické 

chřestidlo, které je vyrobené z hlíny. Dalším zajímavým nástrojem je chřestidlo (i.č. 

A 7 176)123 z Chile – sestává z hlavice a rukojeti. Jeho rukojeť je dřevěná a ovinutá 

vlákny tří barev, jejichž volné konce splývají v bambulku. Válcovitá hlavice je 

vyrobena z plechovky a obalena surovou kůží, která je stažena k rukojeti.  

Zvláštní skupinu chřestidel představují exempláře (i.č. 63.667–669)124 

pocházející z Mexika, které jsou vyrobeny z papíroviny. Sestávají z dřevěného 

držadla a papírové hlavice v podobě lidské lebky. Používají se jako hračky ke Dni 

mrtvých.  

Chřestidla ze Severní Ameriky se od výše zmiňovaných příliš neliší, 

většinou sestávají z tykve a držadla. Zajímavým nástrojem je severoamerické 

chřestidlo (i.č. 22.447)125, jehož hlavice je vyrobená z tvrdé kůže.  

Sbírka obsahuje také jedno nádobové chřestidlo vyrobené z krunýře želvy.  

Toto chřestidlo pochází z Brazílie (i.č. 58.808)126 – krunýř je nasazen na větévku 

ozdobenou dvoubarevným proplétaným ornamentem ze stébel a kůry. Na jeho 

vrcholu jsou upevněny dva svazečky pírek papoušků (ara ararauna a chloroptera).  

 

 

                                                 
122 použito z Kotek M. 1983, s.121 
123 autor evidenční karty - Roubalová 
124 autor evidenční karty - neurčen 
125 autor evidenční karty - neurčen 
126 autor evidenční karty - neurčen 
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Tykvové chřestidlo od indiánů Cuna127 

 

 

 

Šňůrová chřestidla 

  

Velká část šňůrových chřestidel pochází z Jižní Ameriky, konkrétně 

z Paraguaye (Gran Chaco), a ukazuje tak na instrumentář pralesních indiánů – 

většinou se jedná o chřestidla taneční, která jsou vyrobena z kopýtek.  Kopýtka 

mají seříznuté a provrtané špičky a vzniklými otvory je protaženo rostlinné vlákno. 

Tento nástroj se připevňuje na kotníky a slouží k doprovodu tance.  

 Od kmene Adzaneni z Venezuely pocházejí další dvě kotníková, taneční 

chřestidla (i.č. 45.464)128, (i.č. 45.485)129. Nazývají se guatzapa a jsou vyrobena 

z plochých, dutých hnědých ořechů s tvrdou a oválnou skořápkou. Jelikož je část 

skořápky uříznutá, tvoří tak jakoby plochý zvonek bez srdce. Horní zúžená část je 

provrtána a otvorem je provlečen provázek. Takto upravené skořápky jsou 

navázány do copu, který slouží jako vázačka kolem nohy. Z evidenčních karet se 

dále dozvídáme, že toto chřestidlo se používá při tanci práce. Podobný nástroj (i.č. 

66.075)130 pochází také z Ekvádoru od kmene Huaoraní. Velmi neobvyklé 

kotníkové chřestidlo představuje exemplář (i.č. 63.635)131 pocházející z Mexika, u 

nějž jsou motýlí kukly se semeny/kamínky po dvou navlečeny na šňůru 

z rostlinných vláken – toto chřestidlo bychom dle Buchnera mohli nazvat 

ténabáris132.  

                                                 
127 použito z Sachs C. 1940, s. 27 
128 autor evidenční karty - Píchová 
129 autor evidenční karty - neurčen 
130 autor evidenční karty - neurčen 
131 autor evidenční karty - neurčen 
132 Buchner A., 1969 – s.122 
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 Zajímavým exemplářem je severoamerické chřestidlo z krunýře želvy (i.č. A 

8.470)133 – v krunýři jsou provrtány 4 otvory, kterými je provlečena šňůrka, na níž 

se nachází 6 přivázaných mušliček. Dalo by se říct, že se jedná o kombinaci 

nádobového a šňůrového chřestidla.  

 

 

 

 
Šnůrové chřestidlo od indiánů Tucano134 

 

 

 

6.2 Idiofony drhnuté  

   

 

Zvuku se u těchto idiofonů docílí podobným způsobem jako u chřestidel, 

nejde zde však již o potřásání nástrojem, ale hráč provádí přímo nebo nepřímo 

drhnoucí pohyb, tzn. 1. nezvučící těleso se pohybuje po ozubeném zvučícím 

tělese a střídavě je jeho zuby vymršťováno a dopadá na jeho povrch, 2. pružně 

zvučící těleso se pohybuje po ozubeném nezvučícím tělese a stejným způsobem 

vytváří sérii úderů.135  My se ve sbírce setkáme s oběma způsoby dosažení zvuku.  

 

Sbírka obsahuje celkem 26 idiofonů tohoto typu a to:  

21 exemplářů řehtaček  

5 exemplářů raspy 

 

 

 

 

                                                 
133 autor evidenční karty - Kubica 
134 použito z Sachs C. 1940, s. 27 
135 Keller J.-Kopecká M. 1977, s.10-13, 45-48, 77-78,114 
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Podle Hornbostela a Sachse zní základní rozdělení idiofonů drhnutých 

takto: 

 

1. Idiofony drhnuté  

1.1 Tyče drhnuté (s rezonátorem, bez rezonátoru) 

1.2 Trubice drhnuté 

1.3 Nádoby drhnuté 

1.4 Kola drhnutá – řehtačky 

  

Podle Hornbostela a Sachse představují řehtačky, někdy nazývané také jako 

kola drhnutá, samostatnou nástrojovou skupinu. Tyto nástroje sestávají z 

ozubeného kola (jehož osa slouží jako držadlo) a jazyku uvnitř volného a na stejné 

ose otáčejícího se rámu. Zvuku se docílí při otáčivém pohybu nástrojem, kdy jazyk 

naráží na zuby kola136.  

Sbírka obsahuje 20 řehtaček, které pocházejí ze Střední Ameriky, konkrétně 

z Valle de Tolluca v Mexiku (i.č. 62.327 – 62.346)137. Jsou vyrobeny ze dřeva. 

Používají se ve velikonočním týdnu. Jeden exemplář (i.č. 21.339)138 řehtačky 

pochází také ze Severní Ameriky, konkrétně od východních Dakotů, tento nástroj 

je poměrně veliký (30,5 cm) a  rovněž dřevěný,  bohužel se ale dochovala pouze 

jeho část.  

 

Další skupinu idiofonů drhnutých ve sbírce představují drhnuté nádoby – 

raspy139 (tykve, ze kterých jsou raspy vyrobené, spadají z organologického 

hlediska mezi nádoby). Zvuku se dosahuje drhnutím zvrásněného povrchu nádoby 

(u nástroje raspa je to část nástroje s vroubky). Z Jižní Ameriky pocházejí 2 

exempláře. První jihoamerická raspa je vyrobena z velké tykve (délka 57 cm), v níž 

se nacházejí tři otvory, po jedné straně tykve jsou vrypy (i.č. A 8.462)140. Druhý 

exemplář (i.č. 45.064)141 je vyroben z veliké a zahnuté tykve, ale má pouze jeden 

obdélníkový výřez.  

 

                                                 
136 Keller J.-Kopecká M. 1977, s.10-13, 45-48, 77-78,114 
137 autor evidenční karty - neurčen 
138 autor evidenční karty - neurčen 
139 Buchner A. 1969, s.122 – raspador nebo také raspa je označení vroubkované tykve nebo dřevěné tyče, 
přes níž se přejíždí bambusovou hůlkou 
140 autor evidenční karty - Šolc 
141 autor evidenční karty - neurčen 
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Raspa142 

 

 

Tři exempláře pocházejí ze Střední Ameriky, konkrétně ze současného Mexika. 

První exemplář (i.č. 21.196)143 je vyroben z rozměrné, zahnuté tykve. Na těle 

nástroje se nachází kruhový výřez. Na jeho povrchu je vyrytý výrazný reliéf (druhý 

exemplář je stejný). Třetí exemplář (i.č. 45.064)144 je ze žlutohnědé, skvrnité a 

tykve protáhlého a zahnutého tvaru (délka 48 cm, šířka 8,9 cm). Na jeho horní 

části se nachází jeden otvor, další dva otvory leží proti sobě. 

 

 

 

6.3 Idiofony nárazové  

 

  

U idiofonů úderových se zvuku dosahuje úderem, ke kterému může 

docházet přímo nebo nepřímo. U bubnů vanabori, které v této podkapitole 

pojednávám, se jedná o úder přímý, konkrétně o náraz nástroje o zem, proto tyto 

bubny řadím dle zvolené systematiky mezi idiofony nárazové145.  

 

Všech pět exemplářů idiofonů tohoto typu pochází  z Venezuely od kmene 

Baníva (Alto Guiania a Atabapo). Tyto idiofony se nazývají bubny vanabori. 

Označení buben by však mohlo vést k mylnému přesvědčení, že tyto nástroje 

spadají do skupiny membranofonů. To však není pravdivé, poněvadž bubny 

vanabori nejsou opatřeny žádnou membránou, která zde funguje jako rozhodující 

diferenciační faktor. Jelikož jsou všechny bubny vanabori, které sbírka obsahuje, 

                                                 
142 použito z Kotek M. 1983, s.125 
143 autor evidenční karty - neurčen 
144 autor evidenční karty - neurčen 
145 Keller J.-Kopecká M. 1977, s.10-13, 45-48, 77-78,114 
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téměř stejné (liší se pouze velikostí či zdobením), pro představu zde postačí 

popsat pouze jeden exemplář (i.č. 45.436)146. Tento buben je vyroben z dutého 

kmene. Má jeden konec zúžený, druhý volný. U horního okraje se nachází oko 

z provazu, které slouží k držení. Buben je pomalován červenou, hnědou, černou a 

bílou barvou. U obou konců ho zdobí široký červenohnědý pruh s bílými tečkami. 

Hráč nástroj drží za provazová oka a tluče jím rytmicky o zem. 

 

 

 

6.4 Idiofony trsací  

 

 

Těmto idiofonům se v odborné literatuře také říká jazýčky, nebo lamelofony. 

Jde o nástroje mající na jedné své straně upevněné pružné destičky (lamely), 

které se ohýbají a díky své pružnosti se vrací zpět do klidové polohy147.  

Do této skupiny patří tři exempláře ze sbírky a to: trompa, sanza a 

marimbula.  

 

Trompa (i.č. A 7.283 a,b)148 opatřená pouzdrem pochází z Chile z obce 

Coipuco. Jedná se o malý železný nástroj, který sestává z železného rámku, k 

němuž je připojen pružný kovový jazýček ohnutý do pravého úhlu. Trompa je tedy 

konstrukčně velmi podobná brumli.  

Sanza149 a marimbula150 jsou vlastně dvojím označením pro velmi podobný 

nástroj. Marimbula však může být výrazem trochu matoucím, je totiž velmi 

podobná výrazu marimba, který označuje původně africký nástroj spadající mezi 

xylofony (tento nástroj pojednávám v následující podkapitole).  

Sanza nacházející se ve sbírce Náprstkova muzea (i.č. 21.633 a,b)151 

pochází z Brazílie. Je vyrobena z obdélníkové, uprostřed kruhově provrtané 

destičky z tmavě hnědého dřeva. K němu jsou drátem a 2 kusy železa připevněny 
                                                 
146 autor evidenční karty - Kandertová 
147 Keller J.-Kopecká M. 1977, s.10-13, 45-48, 77-78,114 
148 autor evidenční karty - Klápšťová 
149 v africké hudbě se tento lamelofon může nazývat také mbira, najdeme mnoho jejích typů 
150 Buchner A. 1969, s.125 – nástroj marimbula patří mezi metalofony, tento nástroj nemá nic společného 
s nástrojem marimba, nýbrž se velmi podobá africkému nástroji sanza. Na Kubě ji najdeme ve 3 typech – bez 
rezonátoru, s rezonátorem z tykve a s krabicovým rezonátorem zhotoveným z prken. 
151 autor evidenční karty - neurčen 
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kovové lamely nestejně dlouhé a mírně prohnuté (původně jich na tomto nástroji 

bylo 13). K okraji podložky je připevněn kroucený drát s párem volných, nestejně 

dlouhých objímek. Otvory v rozích podložky je provlečen úzký pruh hnědého 

plátna a na něm je zavěšena polokulovitá dutá tykev hnědé barvy s geometrickými 

rytinami na stěně. 

 

 

 

Sanza152 

 

 

Marimbula (i.č. A 8.473)153 pochází z Kuby154. V podstatě jde o typ 

afrokubánské sanzy, kterou jsem popisovala výše. Sestává z dřevěného 

rezonátoru na 4 nožkách (podle A.Buchnera by tedy šlo o typ marimbuly 

s rezonátorem zhotoveným z prken)155. Na přední části se nachází 6 kovových 

lamel a přítlačná kovová příčka, která je opatřena 3 šrouby. U tohoto nástroje se 

tedy dají posunovat lamely a tím i nástroj ladit. V přední desce je rezonanční otvor.  

 

                                                 
152 použito z http://www.nscottrobinson.com/gallery/kanjira.php 
153 autor evidenční karty - Kubica 
154 Wikipedia – marimbula je lidovým hudebním nástrojem na karibských ostrovech, objevila se zde v 19.stol. 
– ve třicátých letech se odtud rozšířila do dalších oblastí (Haiti, Mexiko ad.) 
155 Buchner A. 1969, s.125 
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Marimbula156 

 

 

 

6.5 Soustavy nárazových ty čí 

 

 

Tyto idiofony se rozezvučí úderem nezvučícího předmětu (např.palička) 

nebo úderem o něco. Označení soustava znamená, že se spojí více tyčí s různými 

tónovými výškami do jednoho nástroje. Do této skupiny spadá pouze jeden 

exemplář ze sbírky a to středoamerická marimba157 (i.č. 41/79/387)158. Ta je až do 

současnosti jedním z nejrozšířenějších nástrojů ve Střední Americe a to i přesto, 

že jde o původně africký nástroj159. Marimba se vyrábí ze dřeva a velmi se podobá 

xylofonu160, který se skládá z dřevěných lamel ve dvou řadách. Lamely jsou 

provrtané a je jimi provléknut provázek. V dolní řadě je celkem 19 lamel, v horní 

celkem 13. Tento nástroj má chromatické ladění. Pod každou lamelou se nachází 

dřevěný rezonátor (vyšší tón znamená menší rezonátor) vyřezaný podle velikosti 

lamely. Nástroj stojí na 4 nožkách.  

 

 

                                                 
156 použito z http://www.aulaactual.com/musicacubana/inicio/mc02/mc02.html 
157 Buchner A. 1969, s.128 – marimba je xylofon opatřený rezonátory z tykve, nejvíce se používá 
v Guatemale, hraje na ní více hráčů paličkami (počet hráčů závisí na rozměrech nástroje).  
158 autor evidenční karty - neurčen 
159 Buchner A. 1969, s.127 
160 Wikipedia – od xylofonu se liší laděním (marimba se ladí většinou o oktávu níž) a velkostí lamel 
(marimba má lamely širší a užší) 
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Marimba161 

 

 

 

 

Hra na marimbu - Mexiko162 

 

 

 

6.6 Klapa čky 

 

 

Klapačky se rozeznívají úderem o sebe – tzn. dvě nebo více 

koordinovaných zvučících součástí je rozezvučováno úderem o sebe. Jediný 

exemplář klapaček ve sbírce (i.č. A 1.711)163 pochází z Mexika. Tento nástroj je 

vyrobený ze dřeva, jeho pevný střed tvoří držadlo s oválnou hlavicí, ke které jsou 

přivázány dvě volné klapačky stejného tvaru. Nástroj je dlouhý 18, 5 cm. 

  

                                                 
161 použito z Kotek M. 1983, s. 61 
162 použito z http://www.williamgbecker.com/la_marcha_mexico.html 
163 autor evidenční karty - neurčen 
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7. kapitola: Membranofony ve sbírce Náprstkova muze a164 

 

 

 U membranofonů je zvuk vyluzován pomocí pevně napjaté membrány 

(nebo membrán). Sachs uvádí165, že na buben se původně hrálo rukama, později 

se začaly používat paličky, které měly falickou symboliku (to je také důvod toho, 

proč na bubny hrají většinou muži). Bubny se staly v životě mnoha etnik 

nepostradatelnými, hojně se totiž využívají v rituálech. 

Vzhledem k obsahu sbírky se budu zabývat pouze jednou skupinou 

membranofonů a to bubny úderovými, u kterých je membrána rozechvívána 

úderem hráče či paličky či jiného mechanismu. Bubny úderové se dále dělí takto: 
 

1. Bubny úderové  (p římo rozezvu čené úderem)  

1.2 bubny kotlové 

1.3 bubny tubulární  

1.3.1 bubny cylindrické (uzavřené/otevřené, s jednou/se dvěma membránami, soustavy) 

1.3.2 bubny sudové (podrozdělení jako u 1.3.1) 

1.3.3 bubny s dvojitým konusem (podrozdělení jako u 1.3.1) 

1.3.4 bubny ve tvaru přesýpacích hodin (podrozdělení jako u 1.3.1) 

1.3.5 bubny kónické (podrozdělení jako u 1.3.1) 

1.3.6 bubny pohárové (podrozdělení jako u 1.3.1) 

1.4 bubny rámové (bez rukojeti/s rukojetí, s jednou/se dvěma membránami) 

 

Z tohoto dělení vyplývá, že hlavním diferenciačním faktorem je tvar těla 

nástroje a přítomnost jedné či dvou membrán. Sbírka Náprstkova muzea obsahuje 

pouze bubny cylindrické, sudové a rámové.  

Celkově se ve sbírce nachází 17 membranofonů – z toho 10 exemplářů pochází 

ze Střední a 7 exemplářů ze Severní Ameriky (oblast Jižní Ameriky není 

zastoupena): 

 

8 exemplářů cylindrických bubnů (1 s jednou a 7 se dvěma membránami)  

7 exemplářů rámových bubnů (4 s jednou a 3 se dvěma membránami)  

2 exempláře sudového bubnu  (2 s jednou membránou) 

                                                 
164 sestaveno z informací na evidenčních kartách Náprstkova muzea – plné znění informací z evidenčních 
karet týkající se membranofonů je uvedeno v příloze č.4 
165 Sachs C. 1940, s.34-36 
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7. 1 Cylindrické bubny  

   

 

Cylindrické bubny se vyznačují tím, že jejich střední a koncový průměr je 

stejný. 

První cylindrický jednomembránový buben je velmi zajímavým nástrojem 

(i.č. 58.491)166 – jde o stojací buben pocházející z Mexika od Huicholů ze Sierra 

Madre, který slouží jako šamanský buben. Je vyrobený ze dřeva a má válcovitý 

tvar. Stojí na 3 deskovitých nohách vyřezaných ve spodní části těla nástroje. 

Membrána je vypnuta pomocí dřevěných kolíčků. Nástroj je ozdoben vyrytými 

zoomorfními figurami.  

 

 Většina cylindrických dvoumembránových bubnů pochází ze Střední 

Ameriky, jeden exemplář ze Severní Ameriky. Středoamerické bubny si jsou 

navzájem velmi podobné – mají válcovitý tvar, buben je opatřen horní a dolní 

membránou z kůže, někdy bývá ozdoben (např. i.č. 62.445 – zdobení papírem a 

staniolem)167. Zajímavým bubnem je exemplář (i.č. N4 – 59.089)168 pocházející 

z Mexika (Teotihuacan) – ten je tvarově podobný předchozím bubnům, ale jeho 

tělo je zhotoveno z dřevěných štěpin objímajících plechový válec, který je na vnější 

straně polepen barevným papírem. Tento buben má navíc šněrování z bílého 

motouzu. Cylindrický dvoumembránový buben ze Severní Ameriky pochází od 

Východních Dakotů a sestává z malého válce, který je oboustranně potažen kůží.  

 

 

 

7.2 Rámové bubny  

 

 

Buben rámový se od jiných typů bubnů odlišuje tím, že výška korpusu 

nepřevyšuje poloměr membrány.  

                                                 
166 autor evidenční karty - neurčen 
167 autor evidenční karty - neurčen 
168 autor evidenční karty - neurčen 
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Jediný rámový buben pocházející ze Střední Ameriky představuje exemplář 

(i.č. 62.434)169 z Mexika – jedná se o typ tamburíny, která má dvě protilehlé 

membrány z kůže a jejíž bočnice jsou vyrobeny z loubku.  

 

 

 

 

Indiánský dvoumembránový buben170 

 

 

 Ostatní rámové bubny pocházejí ze Severní Ameriky. Z toho celkem 4 

exempláře spadají mezi rámové bubny jednomembránové. Jeden exemplář (i.č. A 

8.471)171 pochází z jihozápadu USA – jde o indiánský bubínek se dřevěným 

rámem, na jehož jedné straně je natažena zdobená  membrána. Konce membrány 

jsou na druhé straně rámu svázané ve středu. Další severoamerický rámový 

buben (i.č. 22.556)172 pochází od Inuitů – je vybaven jednou membránou 

nataženou přes dřevěný loubek, která je přibita hřebíky. Jde o tzv.ruční buben s 

válcovitým tvarem. Velmi podobný je další exemplář (i.č. 44.653)173 z Nového 

Mexika – ten sestává z dřevěné obruče spojené řemínkem a z potahu z vyschlé 

syrové kůže. Na jeho vnitřní straně se nacházejí řemínky ležící křížem. Poslední 

jednomembránový rámový buben (i.č. 44.655)174 má širokou dřevěnou obruč 

spojenou dřevěnými kolíčky a potah ze surové a vyschlé kůže. Na vrchní ploše se 

nachází namalovaný červený střed a uvnitř na kůži jsou červeně namalováni 4 

koně a ornamenty.  

 Buben (i.č. A 5.189)175, který spadá mezi rámové bubny dvoumembránové, 

je nástrojem prérijních indiánů – má kruhový tvar a je potažen dvěma membránami 

                                                 
169 autor evidenční karty - neurčen 
170 použito z Kotek M. 1983, s. 36 
171 autor evidenční karty - Kubica 
172 autor evidenční karty - neurčen 
173 autor evidenční karty - neurčen 
174 autor evidenční karty - neurčen 
175 autor evidenční karty - neurčen 
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ze světlé kůže. Membrány jsou ozdobeny malbou červenou hlinkou a 

namalovanou čárou opisující tvar bubnu. Uprostřed je v řadě namalováno 6 

vyplněných půlkruhů. Posledním exemplářem rámového bubnu (i.č. 58.500)176 je 

dvoumembránový buben z USA, který má dřevěné luby. Obě jeho kůže jsou 

sešněrovány řemínkem a po straně nástroje se nachází úchytka z drátu.  

 

 

7.3 Sudové bubny  

 

  

Sbírka obsahuje pouze dva exempláře sudových bubnů. První ze dvou 

sudových jednomembránových bubnů pochází z Kuby (i.č. A 8.477)177 – jde o 

tzv.buben konga178. Buben konga je původním africkým179 nástrojem. Exemplář 

Náprstkova muzea je vysoký a má kónický tvar, je dekorován červenou barvou a 

na širší straně potažen kůží (ta je přibita kovovými cvočky).  Druhý exemplář 

sudového bubnu (i.č. 64.088180) pochází z Mexika od Lakandonů. Jedná se o 

jediný keramický buben ve sbírce. Má džbánovitý tvar a je opatřen podložkou 

vyrobenou ze stočených větévek.  

 

Buben konga181 

8. kapitola: Chordofony ve sbírce Náprstkova muzea 182 

                                                 
176 autor evidenční karty - neurčen 
177 autor evidenční karty - Kubica 
178 Buchner A. 1969, s.126 – název konga označuje sudovitý jednomembránový buben, jehož korpus je 
složen z prken a zpevněn kovovými obručemi. Tento buben je velmi oblíben v afrokubánských orchestrech. 
179 The New Groves Dictionary of Music and Musicians, vol.10, s.526 
Wikipedia – tento buben má svůj původ v africkém bubnu, který se vyráběl ze sudů; hraje se na něj prsty nebo 
dlaněmi; na Kubě je tento buben znám pod označením „tumbadoras“ a rozlišuje se jeho mužský („macho“) a 
ženský („hembra“) typ 
180 autor evidenční karty - neurčen 
181 použito z Kotek M. 1983, s. 41 
182 sestaveno z informací na evidenčních kartách Náprstkova muzea- plné znění informací evidenčních karet 
týkající se chordofonů je uvedeno v příloze č.5 
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 Chordofony183 jsou takové nástroje, u nichž je zvuku dosaženo pomocí 

strun napjatých mezi pevnými body. Vzhledem k obsahu sbírky se budu zabývat 

pouze jednou skupinou chordofonů a to skříňovými loutnami s krkem neboli 

kytarami (řadí se sem např.i housle). Takové idiofony se vyznačují tím, že jejich 

rezonátorem je z desek sestavená skříň a jejich struny jsou vedeny vodorovně 

s vrchní deskou nástroje. Chordofony jiné nástrojové  skupiny nejsou zastoupeny 

vůbec.  

 

Sbírka Náprstkova muzea obsahuje celkem 19 chordofonů – z toho 6 exemplářů 

pochází z Jižní, 12 ze Střední a 1 ze Severní Ameriky: 

 

14 exemplářů kytar 

z toho: 10 kytar, 4 kytary charango 

4 exempláře houslí 

z toho: 3 housle, 1 apačské housle 

+ 1 exemplář dřevěného chordofonu (bez bližšího určení nástrojového typu) 

 

 

 

8.1 Kytary a charanga  

  

 

Jedinou kytaru pocházející z Jižní Ameriky – Paraguaye představuje 

exemplář (i.č. 45.255)184, který je bohužel velice poškozený. Z původních 6 strun 

nástroje zbyla struna jediná.  

 Všechny další kytary pocházejí ze Střední Ameriky. Zajímavou skupinu tvoří 

kytary mexické, jichž je celkem 8. První kytara (i.č. A 8.464)185 má korpus 

vyrobený z pásovce (proto ji můžeme přiřadit také ke kytarám charango, které 

budou pojednány níže) a dřevěné víko s kulatým rezonančním otvorem – je 

                                                 
183 Keller J.-Kopecká M. 1977, s.10-13, 45-48, 77-78,114 
184 autor evidenční karty - neurčen 
185 autor evidenční karty - Kubica 
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opatřená 6 kolíčky a 6 strunami. Na plochém hmatníku se nacházejí 4 pražce 

(původně jich bylo 8). Další mexická kytara (i.č. 62.415)186 je pětistrunná a pochází 

od Huicholů ze Sierra Madre. Je vyrobená ze světlého, měkkého dřeva a má 

drátěné struny. Na vrchní desce nástroje se nacházejí vypalované ornamenty. 

Zbývající exempláře mexických kytar jsou si navzájem velmi podobné (i.č. 62.416-

62.421)187 – jedná se o dřevěné (měkké a světlé dřevo) nástroje vybavené 4 

silonovými strunami. Délka těla těchto kytar se pohybuje mezi 30-38 cm. Jeden 

z exemplářů (i.č. 62.420)188 má na čelní desce pestrobarevnou malbu květinového 

ornamentu.  

Sbírka obsahuje také jednu kubánskou kytaru (i.č. A 8.474)189 – tato kytara 

se nazývá tres190, má malé rozměry a je vybavena 3 páry kovových strun191. Její 

korpus je vyroben ze světle hnědého dřeva a okolí rezonančního otvoru zdobí 

růžice.  

  

Charanga192 – tedy kytary malých rozměrů, které mají zadní část korpusu 

vyrobenou z pásovce193 – pocházejí pouze z Jižní Ameriky, konkrétně z Bolívie. 

Jelikož jsou si navzájem podobné, postačí zde popis pouze jednoho exempláře 

(i.č. 53.790)194. Jak bylo řečeno, korpus nástroje je vyroben z krunýře pásovce – 

krunýř překrývá tenká deska ze světle hnědého dřeva, které přechází v plochý a 

široký krk se 7 kovovými a 1 dřevěným příčným pražcem. Červeně zbarvený krk 

se ke konci rozšiřuje a je proražen na 8 místech – ve vzniklých otvorech se 

nacházejí kolíky k vypnutí strun195. V přední části svrchní desky je nevelký kruhový 

ozvučný otvor.  

 

                                                 
186 autor evidenční karty - neurčen 
187 autor evidenční karty - neurčen 
188 autor evidenční karty - neurčen 
189 autor evidenční karty - Kubica 
190 Buchner A. 1969, s.120 - tres je označení pro kubánskou 3 strunnou kytaru, která se v kubánské hudbě 
začala používat po španělské kolonizaci 
191 Wikipedia – nejčastější ladění strun u kytary tres je v C dur – tzn.tři páry strun se ladí na tóny G C E 
192 The New Groves Dictionary of Music and Musicians, vol.10, s.505 – charango je nástroj španělského 
původu, je vybaven 5 dvojitými strunami a jeho korpus je vyroben z krunýře pásovce. 
193 Wikipedia – krunýř pásovce se používá na zadní část nástroje, přední část je vyrobená ze dřeva; dnes se 
můžeme setkat i s tím, že je charango vyrobeno celé ze dřeva 
194 autor evidenční karty - neurčen 
195 Wikipedia – charanga mají většinou 5 dvojitých strun, v současnosti ale nalezneme i charanga s více než 
10 strunami, struny mohou být kovové nebo nylonové 
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Přední a zadní  část nástroje charango196 

 

 

 

8.2 Housle  

 

 

Ve sbírce se objevují housle pocházející ze Střední a Severní Ameriky 

(oblast Jižní Ameriky není zastoupena).  

Mexické housle (i.č. 62.422)197 mají 3 kovové struny a dřevěné tělo. Zadní 

část nástroje je vypouklá. Smyčec je vyroben ze dřeva a lýka a je poměrně krátký 

(19,7 cm). Další mexické housle (i.č. 62.423-425)198 představují model současných 

houslí koncertního typu, jsou vybavené silonovými strunami a smyčcem. Používají 

se jako hračky, z toho důvodu mají malé rozměry (d houslí = 22,5 cm, d smyčce = 

18 cm).  

Zajímavým nástrojem jsou také jediné housle pocházející ze Severní 

Ameriky (i.č. A 8.472)199, konkrétně od Apačů (proto název apačské housle200) – 

jejich korpus je vyroben z vyhloubené a mírně se rozšiřující části kmene (agáve) 

zahnutého tvaru. Vrchní a spodní část dutiny ucpává měkká zátka. Ve spodní části 

nástroje se nacházejí 2 dřívka a na nich jsou napnuté struny (nahoře uchycené na 

2 prosté kolíky). Ve spodní části je otvor ve tvaru písmene X. Nástroj je bohatě 

zdoben.  

                                                 
196 použito z http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2003/julio/artistas86.htm 
197 autor evidenční karty - neurčen 
198 autor evidenční karty - neurčen 
199 autor evidenční karty - neurčen 
200 The New Groves Dictionary of Music and Musicians, vol.13, s.304 – apačské housle se úzce vztahují 
k hudebnímu luku (tzn. k jedinému chordofonu používanému indiány před kolonizací), apačské housle se 
začaly používat poměrně nedávno.  
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Apačské housle201 

 

 

 

Posledním chordofonem je exemplář (i.č. 45.586)202 z Jižní Ameriky – jde o 

strunný nástroj s hladkým povrchem bez dekoru. Je vyroben z tmavě hnědého 

dřeva. Sestává z vidlice, na jejíž spodní části je provázkem přidělaný základ 

střední části pera – brk – který je ohnutý kolem vidlice. Jelikož další informace 

k tomuto nástroji chybí, netroufám si přiřadit jej k nějakému konkrétnímu 

nástrojovému typu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
201 použito z http://www.seankenan.com/fiddle%20news/nov%202005/november5.html  
a z http://www.mongersongalleries.com/artwork/artists/remington/fiddle.htm 
202 autor evidenční karty - neurčen 
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ZÁVĚR 

 

 

 Jak je již napsáno v úvodní části práce, mým primárním cílem bylo seznámit 

se s hudebními nástroji Jižní, Střední a Severní Ameriky ve sbírkách Náprstkova 

muzea, shromáždit o nich co nejvíce informací (pomocí evidenčních karet a 

přírůstkových knih) a následně zpracovat tyto informace do tabulek s rozčleněním 

dle zvolené Hornbostelovy a Sachsovy systematiky. Výsledek mé práce 

představují zejména tabulky v příloze (příloha 2. – 5.).  

 

Zpracování nástrojů v textu (kapitola 5. - 8.) a v podstatě celý koncept mé 

práce zohledňuje především organologické hledisko. Samozřejmě by se dalo o 

nástrojích psát z hudebně-antropologického hlediska, ale vzhledem k velkému 

rozsahu sbírky (celkem 262 nástrojů) jsem si zvolila zaměření spíše 

organologické. Aby však nešlo o pouhý výčet nástrojů a organologické zpracování 

jejich podoby (např.rozměrů či výrobního materiálu), zařadila jsem do textu také 

kapitolu zabývající se hudbou Latinské203 a Severní Ameriky a snažila jsem se 

ukázat jednotlivé hudební koncepty a také obecně používaný instrumentář, aby se 

mohl případný čtenář seznámit jednak s kulturním zázemím jednotlivých oblastí a 

také s celkem používaných nástrojů (ač je sbírka Náprstkova muzea velmi 

obsáhlá, samozřejmě nemůže pojmout všechny nástrojové typy).  

 

Zvolený pracovní postup měl samozřejmě několik nesnází – za prvé bylo 

nutné se dostat k informacím Náprstkova muzea – v tomto směru patří mé 

poděkování PhDr. Kateřině Klápšťové, která mi umožnila seznámit se 

s evidenčními kartami a přírůstkovými knihami, posléze i se samotnými nástroji. 

Druhou nesnází byl fakt, že evidenční karty hudebních nástrojů se nacházejí 

v různých skupinách sbírkových předmětů, bylo tedy nutné karty dohledávat 

v mnoha pořadačích čítajících několik set evidenčních karet, což sebou nutně 

nese riziko, že některé karty zůstanou nenalezeny či opomenuty. V přírůstkových 

knihách jsem poté již snadno dohledala hudební nástroje, které nemají vlastní 

                                                 
203 zde použité dělení na Latinskou a Severní Ameriku je z hlediska popisu hudebních konceptů vhodnější, u 
zpracování hudebních nástrojů Náprstkova muzea používám dělení na Jižní, Střední a Severní Ameriku 
z toho důvodu, že je užito u evidenčních karet jednotlivých nástrojů 
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evidenční kartu. Další nesnází bylo zjištění, že do depozitáře není možný vstup, 

ale že je nutné si nechat vybrané nástroje z depozitáře přinést – to se vzhledem 

k obsáhlosti sbírky ukázalo být velkým problémem, a proto jsem ve zpracování 

vycházela především z informací na evidenčních kartách.  

 

V samotném popisu nástrojů jsem zvolila rozdělení na Jižní, Střední a 

Severní Ameriku (a nikoli Severní a Latinskou Ameriku), učinila jsem tak z důvodu, 

že mi toto rozčlenění připadalo vhodnější a přehlednější pro zpracování tabulek a 

následnou orientaci v nich. Evidenční karty jednotlivých nástrojů jsou navíc tímto 

způsobem členěny. Ráda bych zde také upozornila na to, že vzhledem k velikosti 

sbírky nebylo možné zpracovat všechny nástroje detailně. Rozmýšlela jsem se 

tedy nad možností, zda by nebylo vhodnější zvolit si nějaký konkrétní výsek 

hudebních nástrojů (např.pojednat pouze aerofony) nebo konkrétní oblast 

(např.Severní Ameriku), nakonec jsem se ale rozhodla zpracovat celou sbírku 

hudebních nástrojů Jižní, Střední a Severní Ameriky. Proto jsem při popisu 

jednotlivých nástrojových skupin uvedla nejprve stručnou charakteristiku, rozčlenila 

nástroje dle typů a určila početní zastoupení jednotlivých oblastí. Poté jsem využila 

informace z evidenčních karet a popsala na několika konkrétních příkladech 

obecné znaky daného nástroje, případně také zvláštní znaky či typy nástrojů. 

Méně známé názvy některých nástrojů jsem dohledávala v odborné literatuře, 

zejména v encyklopedii The New Groves Dictionary of Music and Musicians, a 

nalezené informace jsem používala pro bližší nástrojové určení, případně pro 

upozornění na zvláštnost a specifika daného nástroje.  

 

Bakalářskou práci na toto téma jsem se rozhodla napsat z důvodů, které 

zazněly již v úvodu. Během psaní se však dále ukázalo, že tabulkové zpracování, 

které jsem vytvořila, má i své praktické využití. V současné době se například 

využívá při přípravě výstavy nástrojů z Náprstkova muzea, která proběhne 

pravděpodobně v r.2008 v Muzeu hudby. Náprstkovo muzeum navíc nemá 

vytvořenou počítačovou, ani jinou samostatnou databázi těchto nástrojů, takže se 

případní zájemci o toto téma nemohou seznámit s žádnými jinými nástroji než 

s těmi, které obsahují aktuální expozice.  

Mí kolegové Markéta Tesařová, Tereza Vobořilová a Milan Gonda se ve 

svých bakalářských pracích zaměřují na oblast africkou, oblast asijská je jako 
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jediná zpracována v počítačové databázi – výsledkem těchto prací by tedy mělo 

být zpracování téměř všech hudebních nástrojů ve sbírce Náprstkova muzea.  

Náprstkovo muzeum navíc disponuje skutečně zajímavými a zachovalými 

exempláři hudebních nástrojů mimoevropských kulturních oblastí, které nejenže 

jsou zajímavé z organologického hlediska, ale vypovídají také mnoho o hudebních 

konceptech jednotlivých oblastí a o různých vzájemně působících vlivech 

v hudební sféře.  
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