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1. ZÁMĚR 

 

Myšlenka zpracovat sbírku afrických xylofonů a lamelofonů v Náprstkově muzeu 

(budu-li v této práci mluvit o „africké“ hudbě či „afrických“ nástrojích apod., budu tím 

odkazovat pouze k Africe subsaharské 1) je v první řadě vedena osobním zájmem, ale byla 

inspirována záměrem vedení Náprstkova muzea vypracovat katalog hudebních nástrojů, které 

má muzeum ve svém depozitáři. V této práci pojednám určitou část sbírky (africké xylofony a 

lamelofony), přičemž hlavním výstupem by měl být katalog a vypracování klasifikace těchto 

nástrojů. Práce by mohla v budoucnu sloužit Náprstkově muzeu při tvorbě katalogu jako 

jakési předběžné zpracování části sbírky. Krom toho bude moct být použita jako výchozí 

materiál při přípravě výstavy hudebních nástrojů, kterou jako společný projekt připravují 

Náprstkovo muzeum, České muzeum hudby a FHS UK. 

V úvodu práce se budu zabývat oběma nástrojovými typy z hlediska organologického a 

prvořadým úkolem zde bude podat definice obou nástrojů a vypracovat jejich klasifikaci. Zde 

se krom jiného ukáže, že jde o nástroje, jež jsou si z hlediska organologie jen málo podobné, a 

proto v další části předvedu jejich spojitost, jež je zejména kulturní. Cílem následující části 

pak bude oba nástroje blíže charakterizovat jak z hlediska hudebního, tak i z hlediska jejich 

kulturního kontextu, jejich používání, apod. Zde se budu opírat zejména o dostupné 

etnografické a etnomuzikologické informace, přičemž budu pracovat hlavně s odbornou 

literaturou a etnografickými nahrávkami pořízenými odborníky a opatřenými poznámkami.2 

Hlavní část práce bude popisná a jejím cílem bude vypracovat soupis xylofonů a lamelofonů a 

vytvořit jejich katalog. K tomu bylo nutno pracovat jednak s databází muzejních předmětů, 

inventárními a přírůstkovými knihami, a pak také se samotnými nástroji, aby bylo možné 

každý z nich podrobně popsat a zařadit jej do klasifikace, z níž by mělo být zřejmé, jaké typy 

xylofonů a lamelofonů se ve sbírce muzea nacházejí. Na základě svých zjištění se pak 

pokusím sbírku xylofonů a lamelofonů zhodnotit jako celek. 

Vzhledem k výše zmíněnému je zřejmé, že se budu pohybovat zejména na půdě 

organologie a etnomuzikologie. Jelikož se budu zabývat hudebními nástroji primárně 

                                                 
1 Subsaharská Afrika tvoří relativně jednotný kulturní areál, který je etnomuzikologií pojednáván jako celek. 
Takovýto pohled, ač značně reduktivní, je legitimní v tom, že hudební kultury napříč celým kontinentem na jih 
od Sahary skutečně vykazují společné základní rysy. Hudba je převážně vokální; nejdůležitějším hudebním 
prvkem je rytmus; častá je polyfonie a polyrytmie; základním skladebním prvkem je pattern – krátký rytmický či 
rytmicko-melodický vzorec, který se opakuje; v melodice je pak společným znakem převaha melodií 
s klesajícím průběhem; a pro rozsáhlé části subsaharské Afriky je společný také instrumentář  včetně xylofonů a 
lamelofonů. 
2 Takto byly vydané nahrávky, jež pořídili třeba Arom, Dampierre, Dehoux, Stoneová, Blacking, Duvelle, Zemp 
a další. 



z hlediska konstrukčního, na jehož základě se budu snažit vypracovat klasifikaci obou typů 

nástrojů, znamená to, že mé práci bude vlastní přístup, jež se zabývá hudebními nástroji pouze 

jako fyzickými objekty, čili zkoumá pouze to, co je na nástrojích bezprostředně viditelné.3 To 

je dáno zejména povahou mého předmětu – sbírkou nástrojů v muzeu, ale také cílem, kterým 

je tato práce vedena. 

Jelikož se však práce zabývá muzejní sbírkou a klade si za cíl vypracovat jejich 

klasifikaci, která by měla sloužit potřebám muzea, je nasnadě otázka, jestli by práce neměla 

být ukotvena také na půdě muzeologické. Vzhledem k cílům, které si práce klade, je zřejmé, 

že základní problémy, které budu muset řešit, do oboru muzeologie nepatří. Proto se 

domnívám, že bude dostačující, pokud budu při řešení výše stanovených úkolů vycházet z díla 

Hornbostela a Sachse, jež svou systematiku nástrojů vypracovali primárně pro potřeby 

spravování sbírek v muzeích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 proti takovémuto přístupu stojí přístup holistický, který zkoumá nástroje ze všech možných pohledů: zkoumá 
jednak samotné nástroje (inventář, terminologii, klasifikaci, popis konstrukce, tvary, herní techniky), ale zajímá 



2. XYLOFONY A LAMELOFONY Z PERSPEKTIVY ORGANOLOGIE 

 

Předmětem mé práce jsou africké xylofony a lamelofony. Zatímco termínem 

„lamelofon“ se označuje typ nástroje, který je svou stavbou zcela specifický a mezi ním a 

žádným jiným nástrojem neexistují přechodové typy, v případě „xylofonů“ bude nutné 

vyjasnit některé pojmy užívané v literatuře. Jde o pojmy „jednotónový xylofon“ a „bubnový 

xylofon“ (drum-xylofon). Tyto se používají pro označení nástrojů, jejichž základní 

konstrukční principy mají s xylofonem společné znaky. Podobným případem je i litofon4, jež 

má s xylofonem také mnoho společných rysů. Mým úkolem proto bude vyjasnit vztah mezi 

nástroji těchto tří typů a xylofonem, a tím přesně vymezit termín „xylofon“. Při vymezení 

předmětu pro mne budou určující zejména kritéria konstrukční, své závěry však v některých 

případech podepřu také důvody hudebními, čímž budou různé typy nástrojů odlišeny 

zřetelněji.  

K rozřešení výše definovaných úkolů bude dobré pro lepší srozumitelnost podat nejprve 

stručný popis pojednávaných nástrojových typů: 

 

Lamelofon je nástroj, který sestává z několika různě laděných lamel vyrobených z kovu 

nebo nějakého přírodního materiálu (štěpiny z bambusu, stonek listu rafiové palmy, apod.), 

které se upevní na desku nebo rezonátor. Lamely jsou upevněny tak, že jeden jejich konec je 

volný a na tento konec se drnká palci nebo někdy také dalšími prsty. 

Xylofon sestává z několika dřevěných, různě laděných špalíků, které jsou upevněny na 

rám nebo volně rozložené na pružnou podpěru. Nástroj je někdy opatřen jedním nebo 

několika rezonátory a hraje se na něj paličkami. 

„Bubnový xylofon“ je specifický typ štěrbinového bubnu. Jde o nástroj válcovitého 

tvaru, který je vyroben z jednoho kusu dřeva, jenž se zevnitř vydlabe (příčně, pokud je kmen 

příliš velký, nebo ze strany skrze štěrbinu, pokud je průměr kmene malý) a do stěny se pak 

udělá několik paralelních štěrbin, čímž se vydělí několik lamel různého ladění. Na lamely se 

hraje paličkami. Nástroje, které se běžně označují termínem „štěrbinový buben“, mají pouze 

jednu štěrbinu a jejich konstrukční princip je poněkud jiný – takovéto štěrbinové bubny se 

termínem „drum-xylophone“ nikdy neoznačují. 

                                                                                                                                                         
se také o jejich hudební stránku (stupnice, akustika), o jejich používání – o socio-kulturní faktory a pravidla, 
které určují jejích používání, o jejich symboliku i estetickou stránku. 
4 Tentýž konstrukční princip mají také metalofony a krystalofony, ale nástroje těchto typů se v Africe 
nevyskytují, a proto není nutné se jimi na tomto místě zabývat. 



„Jednotónový xylofon“ je nástroj, který sestává z jednoho špalíku upevněného na rám a 

opatřeného rezonátorem. Na nástroj se hraje paličkou. 

Litofon je nástroj sestávající ze soustavy různě laděných kamenů rozestavěných na 

podpěře. K rozeznění nástroje používá hudebník místo paliček dva zcela obyčejné kameny, 

které drží v rukou. 

 

Z podaných hrubých popisů jednotlivých nástrojových typů je patrné, že litofon, 

„bubnový xylofon“ a také „jednotónový xylofon“ mají s běžným xylofonem společné znaky. 

Litofon  je svou konstrukcí zcela identický s xylofonem na stvolech banánovníku (k popisu 

tohoto typu xylofonu viz níže). „Jednotónový xylofon“ je svou konstrukcí shodný s 

xylofonem s tykvovými rezonátory (k popisu tohoto typu xylofonu viz níže), ovšem s tím 

rozdílem, že má pouze jediný hrací kámen. „Bubnový xylofon“ má s xylofonem společné to, 

že základním principem obou nástrojů je soustava různě laděných dřevěných lamel. Jsou zde 

ale také podstatné rozdíly. V případě litofonu je to materiál, z něhož jsou zhotoveny špalíky; 

v případě jednotónového xylofonu je to skutečnost, že má pouze jeden hrací kámen, zatímco 

xylofon je vždy soustavou hracích kamenů; a v případě „bubnového xylofonu“ jde opět o 

jednodílný idiofon, jelikož celý nástroj je zhotoven pouze z jednoho kusu dřeva, zatímco 

xylofon je soustavou idiofonů.. 

Tyto rozdíly se týkají takových organologických znaků, které jsou pro klasifikaci 

nástrojů podstatné, a měly by tedy být reflektovány i v definicích jednotlivých nástrojových 

typů. K tomu, abych mohl tyto definice podat, bude užitečné přihlédnout k již existujícím 

systematikám hudebních nástrojů. V současné době se nejčastěji používá systematika 

vypracovaná Hornbostelem a Sachsem:5 

 

1 idiofony – materiál nástroje díky své pevnosti a pružnosti vydává tón, aniž je potřeba 

napnuté membrány nebo struny. 

11 idiofony úderové 

                                                 
5 Pro klasifikaci nástrojů použili Hornbostel se Sachsem číselný systém, kde je číselným kódem charakterizován 
každý typ nástroje. Základním třídícím kritériem této systematiky, jež dělí nástroje do čtyř hlavních tříd, je 
fyzikální charakteristika tvorby tónu (1 – idiofony, 2 – membranofony, 3 – chordofony, 4 – aerofony). Další 
číslo dělí každou třídu do podtříd, přičemž u idiofonů, mezi něž patří všechny zde pojednávané nástrojové typy, 
je toto třídění vypracováno podle způsobu hry na nástroj. Následující číslo pak určuje řády, u nichž je základním 
kritériem třídění hlavní konstrukční princip nástroje. Tečkou je toto trojčíslí odděleno od dalších čísel, které 
vyjadřují další stupně třídění, jež jsou stanoveny podle charakteristických způsobů stavby, hry a zvuku nástroje, 
přičemž je toto dělení vypracováno s ohledem na povahu jednotlivých tříd. 



111 idiofony přímo rozezvučené úderem – hráč sám udeří. Na případné mechanické 

mezičleny, paličky, klaviatury, lana apod. není brán ohled. Významné je, že hráč může 

jednotlivé ostře ohraničené údery sám volit a nástroj je k tomu vybaven. 

111.2 idiofony nárazové – Nástroj se rozezní úderem nezvučícího předmětu (ruka, 

palička, tlouček) nebo úderem o něco (tělo, zem) 

111.21 tyče nárazové 

111.211 jednotlivé nárazové tyče6 

111.212 soustavy nárazových tyčí – více tyčí různé tónové výšky je spojeno v jednom 

nástroji; xylofon 

111.22 desky nárazové 

111.221 jednotlivé nárazové desky7 

111.222 soustavy nárazových desek 

111.23 trubice nárazové; metalofony, litofony 

111.231 jednotlivé nárazové trubice; dřevěný buben
8 

111.232 soustavy nárazových trubic; tubafon, tabulární xylofon 

12 idiofony trsací – Lamela, čili elastický jazyk, zafixovaná na jednom konci se stlačuje 

a pak uvolňuje, aby se vrátila do polohy klidu. 

122 ve formě desky nebo hřebenu – Jazyky jsou přivázány na desce nebo z jedné desky 

vyříznuty jako zuby hřebenu. 

122.1 s přivázanými jazyky 

122.11 bez rezonátoru; sanza na prosté desce 

122.12 s rezonátorem; sanza s ozvučnou skříní nebo skořápkou pod deskou 

(Kurfurst 2002: 93-95) 

V této základní podobě systematiky vypracované Hornbostelem a Sachsem jsou 

xylofony klasifikovány jako soustavy nárazových tyčí, což je nejobvyklejší tvar hracích 

kamenů tohoto nástroje. Ve skutečnosti však mohou mít hrací kameny xylofonů i jiný tvar, 

přičemž by tento tvar neměl být pro zařazení nástroje do systematiky určující. Proto specielně 

pro třídění xylofonů navrhují Hornbostel se Sachsem systematiku upravit následovně: 

navrhují skupinu 1112. .2 – soustava nárazových idiofonů, u níž tvar není blíže specifikován; 

tyto se pak dále dělí podle užitého materiálu na 1112. .21 – xylofony (dřevo), 1112. .22 – 

                                                 
6 Do této skupiny by bylo možné zařadit také „jednotónový xylofon“. 
7 Podobně jako v případě 111.211 by bylo možné zařadit „jednotónový xylofon“ také do této skupiny. 
8 V originálu „slit drum“ čili štěrbinový buben. 



metalofony (kov), 1112. .23 – litofony (kámen) a 1112. .24 – krystalofony (sklo). Samotné 

xylofony dělí autoři následovně: 

1112. .21.1 xylofon s položenými kameny – Hrací kameny jsou položeny na elastickou 

podpěru. 

1112. .21.11 xylofon na kmenech – Podpěru tvoří dva kmeny9. Obvykle je pod hracími 

kameny mělká jáma. 

1112. .21.12 rámové xylofony – Nosníky rámu jsou spojeny příčnými tyčkami (na ně se 

pak uchytí hrací kameny – mg). 

1112. .21.121 obloukový xylofon – Nosný rám má obloukové žebro. Hudebník má rám 

zavěšen pomocí řemenu na krku a od těla jej drží obloukové žebro. 

1112. .21.122 stolní xylofon – Rám je na podstavci10. 

1112. .21.13 xylofon na prknech – Hrací kameny jsou položeny přes hrany dvou prken. 

1112. .21.14 korýtkový xylofon (s položenými kameny) – Hrací kameny jsou položeny 

přes hrany korýtkového nebo krabicového rezonátoru. 

1112. .21.2 xylofon se zavěšenými kameny – Hrací kameny leží na dvou strunách bez 

další podpěry. 

1112. .21.21 (jednoduchý) xylofon se zavěšenými kameny – Bez rezonátoru. 

1112. .21.22 korýtkový xylofon (se zavěšenými kameny) – S korýtkovým rezonátorem. 

(Hornbostel a Sachs 12-13) 

 

Definice nástrojů: 

S přihlédnutím k Hornbostelově a Sachsově systematice by se xylofon, lamelofon a 

litofon daly definovat následovně: 

 

Xylofon je soustava dřevěných, nárazových idiofonů, jež mohou mít tvar tyče, desky 

nebo trubice. 

Lamelofon je trsací idiofon s přivázanými jazyky. 

Litofon je soustava kamenných, nárazových idiofonů, jež mohou mít tvar tyče nebo 

desky. 

 

„Jednotónový xylofon“ ani „bubnový xylofon“ na základě Hornbostelovy a Sachsovy 

systematiky definovat nelze, protože v obou případech by systematika vyžadovala další 

                                                 
9 Myšleny jsou pružné stvoly banánovníku. 
10 Xylofon pak může stát přímo na zemi. 



rozvedení nebo upravení. Podobně jako u xylofonu ani u „jednotónového xylofonu“ nehraje 

tvar určující roli - může jít o tyč nebo desku. Podstatné ale je, že tento nástroj je vždy opatřen 

rezonátorem. „Jednotónový xylofon“ by tedy bylo možné definovat následovně: 

 

„jednotónový xylofon“ je dřevěný, nárazový idiofon ve tvaru tyče nebo desky opatřený 

rezonátorem. 

 

„Bubnový xylofon“ patří podle Hornbostela se Sachsem do skupiny 111.231, čili 

jednotlivé nárazové trubice. Toto zařazení pokládám za problematické, protože „bubnové 

xylofony“ vždy tvar trubice nemají. Domnívám se, že tvar jako třídící kritérium pro 

klasifikaci nárazových idiofonů není zcela vyhovující a za vhodnější řešení pokládám dělení 

Dournonové, která nárazové idiofony rozdělila na idiofony s pevným korpusem a idiofony 

s korpusem dutým nebo částečně dutým, přičemž v tomto případě tvar korpusu roli nehraje 

(Dournon 1992: 261-268). Podle takovéhoto dělení patří „bubnové xylofony“ k idiofonům 

s dutým korpusem. Dalším charakteristickým znakem konstrukce bubnového xylofonu je, že 

oproti běžným štěrbinovým bubnům, které mají pouze jednu štěrbinu, má tento nástroj dvě 

nebo více paralelních štěrbin. Tyto znaky stačí k tomu, abych uspokojivě definoval „bubnový 

xylofon“: 

 

„Bubnový xylofon“ je dřevěný, nárazový idiofon s dutým korpusem a několika 

paralelními štěrbinami, jež vydělují v korpusu jednu nebo více lamel. 

 

Tyto definice jasně ukazují, co bylo patrné již výše – „jednotónový xylofon“ a „bubnový 

xylofon“ nejsou nějakými podtypy xylofonu, nýbrž jde o nástroje zcela jiných typů, které se 

vzájemně liší podstatnými organologickými znaky. Pokud se tedy v názvech těchto nástrojů 

používá označení „xylofon“, pak je to pouze díky jisté vnější podobnosti. Tato skutečnost se 

dá podepřít kromě zkoumání konstrukčních znaků také argumentací na základě hudebních 

kritérií. Bubnový xylofon může mít v některých případech až čtyři různě laděné lamely, které 

sice nejsou laděny zcela náhodně, ale zároveň nejsou nikdy laděny podle předem daného 

tónového systému – jde tedy o nástroj rytmický. Posluchač ovšem může vnímat melodii ve 

hře na takovýto nástroj docela dobře (Arom 1991: 229). Xylofony jsou naopak nástroje 

melodické, jelikož jejich ladění vždy odpovídá předem dané hudební stupnici (Arom 1991: 

505). Podobně jako „bubnový xylofon“ je i jednotónový xylofon nástrojem rytmickým – 



jednoduše proto, že neumožňuje vyloudit víc než jeden tón; hudebník má však díky 

konstrukci nástroje možnost měnit jeho barvu. 

Stejně jako v předešlých dvou případech, ani litofon nelze považovat za nějaký podtyp 

xylofonu. Jde o nástroje stejného typu, ale liší se materiálem, z něhož jsou vyrobeny hrací 

kameny. U xylofonu je to dřevo a u lamelofonu kámen, což je vyjádřeno již v názvech obou 

nástrojů. Z tohoto důvodu by bylo chybné zahrnout africké litofony pod xylofony. Pokud 

bychom chtěli oba nástroje pojednat jako různá provedení jednoho typu, pak by bylo nutné 

pro tento typ zavést takové označení, které by vystihovalo základní konstrukční princip, ale 

nebralo by ohled na použitý materiál. Bylo by to označení takového charakteru jako je 

„lamelofon“, které říká pouze to, že základním principem nástroje je rozeznívaná lamela, 

přičemž nezáleží na tom, jestli je lamela z kovu nebo nějakého přírodního či jiného materiálu. 

Je tedy patrné, že pokud v jedné práci pojednávám africké xylofony a lamelofony, spojuji tak 

– zdánlivě nelogicky – dvě věci, které z hlediska organologie nestojí na stejné rovině. 

Myšlenka pojednat společně tyto nástroje ovšem není motivována důvody organologickými 

(k spojitosti mezi oběma nástroji viz níže). 



3. KLASIFIKACE XYLOFONŮ A LAMELOFONŮ 

 

Zatímco základní vymezení obou nástrojů v systematice Hornbostela a Sachse – xylofon 

je charakterizován jako soustava dřevěných, nárazových idiofonů různého tvaru (tyč, deska, 

trubice) a lamelofon jako trsací idiofon s přivázanými jazyky – pokládám za vyhovující,11 

konkrétní vypracování klasifikace xylofonů a lamelofonů mým účelům nevyhovuje. U třídění 

xylofonů pro mě není důležité rozlišit xylofony, jejichž kameny leží na podpěře (1112. .21.1) 

a xylofony se zavěšenými kameny (1112. .21.2), protože xylofony se zavěšenými kameny 

nalezneme pouze v Asii, nikoli však v Africe. Nebudu se držet ani dalšího stupně třídění, 

protože se domnívám, že některé typy rozlišené Hornbostelem a Sachsem lze zařadit do jedné 

skupiny – jde o typy 1112. .21.11 a 1112. .21.13. 

Naproti tomu pokládám třídění xylofonů vypracované Dournonovou (Dournon 1992: 

261) za uspokojivé a proto jej v plné míře použiji. Dournonová dělí xylofony na dva základní 

typy podle toho, jestli jsou hrací kameny volné nebo fixované. U xylofonů s volnými špalíky 

je dalším kritériem třídění podoba podpěry, na kterou se kameny rozloží. U xylofonů 

s fixovanými špalíky je kritériem dalšího třídění to, jestli je nástroj opatřen jedním nebo 

několika rezonátory. Klasifikace tedy vypadá následovně12: 

 

1112. .21 xylofony 

1112. .21.1 – xylofony s volnými kameny 

1112. .21.11 – na nohách – příkladem takového nástroje je mgbereke etnika Igbo z Nigérie 

1112. .21.12 – na stvolech banánovníků – příkladem je kponingbo etnika Zande ze 

Středoafrické republiky 

1112. .21.13 – nad jámou – příkladem je xylofon embaire etnické skupiny Basoga z Ugandy 

1112. .21.2 – xylofony s upevněnými lamelami 

1112. .21.21 – s krabicovým rezonátorem – příkladem je xylofon mambira z Mozambiku 

1112. .21.22 – s více rezonátory – příkladem je xylofon kalangba etnika Banda-Linda ze 

Středoafrické republiky 

 

                                                 
11 Vymezení lamelofonu jako trsacího idiofonu s přivázanými jazyky není zcela přesné, protože existují také 
lamelofony s jiným způsobem upevnění lamel. Pokud je hlavním sdělením této definice, že nástroj není zhotoven 
z jednoho kusu, nýbrž sestává ze samostatných lamel, které musejí být na desku nebo rezonátor uchyceny, pak je 
tato definice akceptovatelná 
12 Číslování navazuje na Hornbostela a Sachse – xylofony mají kód 1112. .21. 



1. Typem 1112. .21.11 je takzvaný „xylofon na nohách“, který byl zaznamenán mimo 

jiné v Nigérii u etnika Igbo. Nástroj sestává pouze z několika špalíků, které má hudebník 

sedící na zemi položené křížem přes nohy a na které hraje paličkami. U Igbů hrají společně 

dva nebo tři hudebníci, z nichž každý hraje pouze na několik málo špalíků. Na Madagaskaru 

se hraje sólově a hudebník má špalíků více. 

2. Stejný princip jako xylofon na nohách, kdy se špalíky volně rozloží na nějakou 

podpěru, využívá také nástroj, jež se obvykle označuje jako „xylofon na stvolech 

banánovníku“ - 1112. .21.12. V tomto případě je již nástroj opatřen vlastní podpěrou, která 

nutně nemusí být zhotovena ze stvolů banánovníků. Může se použít i cokoli jiného, co je 

pružné – u xylofonu manza etnika Sabanga ze Středoafrické republiky se špalíky rozloží na 

podpěru zhotovenou ze svázané slámy, ale tyto případy jsou spíše řídké. Tento typ nástroje 

tedy obvykle sestává ze dvou paralelně na zemi ležících stvolů banánovníků, na něž se rozloží 

špalíky. Do stvolů se mezi špalíky ještě zarazí krátké dřevěné kolíky, které mají především 

zabránit tomu, aby se volně rozložené špalíky nedotýkaly. Zatímco u xylofonu na nohách 

bývá počet špalíků poměrně malý, xylofony na stvolech banánovníků mají někdy špalíků 

mnohem více. U některých ugandských xylofonů embaire bývá špalíků až dvaadvacet  a 

etnikum Fang z Gabunu používá xylofon melane s devatenácti špalíky.  

3. Typem 1112. .21.13 je „xylofon nad jámou“. Jde o xylofon, jež je konstrukčně 

shodný s „xylofonem na stvolech banánovníku“ s tím rozdílem, že xylofon se postaví nad 

jámu, která slouží jako rezonátor. Takovéto xylofony nalezneme v Ugandě, Středoafrické 

republice nebo i Beninu. 

4. Příkladem typu 1112. .21.21, u něhož mají všechny špalíky společný rezonátor, je 

nástroj, jaký byl zaznamenán mimo jiné v Mozambiku. Jde o xylofony, jež sestávají 

z rezonátoru v podobě koryta, na kterém jsou upevněny špalíky. 

5. Posledním typem je „xylofon s tykvovými rezonátory“ - 1112. .21.22. Jde o nástroj, 

který má špalíky uchycené v konstrukci a pod každým špalíkem je připevněn rezonátor, jež je 

naladěn stejně jako příslušný špalík. Rezonátory mívají zpravidla ještě v stěně vyříznutý malý 

otvor, který je překryt nějakým zvláštním materiálem, jenž při chvění vydává jakési bzučení, 

čímž dodává zvuku xylofonu jeho charakteristickou barvu. Xylofony s tykvovými rezonátory 

bez mirlitonů13 jsou spíše výjimkou – takový nástroj byl zaznamenán třeba u etnika Nzakara. 

Nutno ještě dodat, že i mirlitony jsou laděny podle příslušného špalíku. 

                                                 
13 Termínem mirliton se obvykle označuje membrána rozeznívaná proudem vzduchu, jejíž funkcí není tón tvořit 
nýbrž pouze měnit jeho barvu. 



Klasifikace, kterou navrhuji pro třídění xylofonů v Náprstkově muzeu, je značně 

schematická a předvádí pouze několik obecných typů, které v některých případech v sobě 

zahrnují značně rozdílné nástroje. To se týká zejména typu 1112. .21.22, čili xylofonu 

s tykvovými rezonátory. Další podtypy by se zde daly rozlišit na základě podoby rámu, do 

něhož jsou kameny uchyceny; podle uspořádání špalíků; podle způsobu jejich upevnění; podle 

toho, jestli rezonátory mají mirlitony; jak jsou upevněny rezonátory; jakým způsobem jsou 

špalíky laděny; a pokud bychom za součást nástroje považovali také paličky, pak i podle toho, 

jaké paličky se používají14. Na základě analogických znaků by se daly do podtypů rozdělit 

také ostatní výše vymezené typy, ovšem v případě, kdy sbírka čítá celkem osm nástrojů není 

příliš podrobná klasifikace smysluplná. 

 

Podobně jako v případě xylofonů bude nutné upravit také klasifikaci lamelofonů. 

Hornbostel a Sachs dělí lamelofony pouze na dva typy – bez rezonátoru (122.11) a s 

rezonátorem (122.12). V tomto bodě bude má klasifikace podrobnější, jelikož budu 

zohledňovat nejen to, jestli nástroj je nebo není opatřen rezonátorem, nýbrž také podobu 

rezonátoru. Dále zohledním materiál, z něhož jsou zhotoveny lamely a stejně tak způsob 

uchycení lamel, jež je důležitý nejen z hlediska organologie15, ale zároveň umožňuje odlišit 

typy lamelofonů, jež jsou pravděpodobně různého původu (k problému původu lamelofonů 

viz níže). Zohledním-li všechny tyto znaky, bude klasifikace vypadat následovně16: 

 

122.1 – lamelofony 

122.11 – s kovovými lamelami 

122.11.1 – na desce – příkladem je lamelofon etnika Kwisi z Angoly 

122.11.2 – s odděleným rezonátorem – příkladem je kalimba etnika Chicheŵa z Malawi 

122.11.3 – se zvonovým rezonátorem – příkladem je nástroj cisanzi etnika Luvale ze Zambie 

122.11.4 – s krabicovým rezonátorem 

122.11.41 – s posuvnými lamelami – příkladem je kadongo etnika Basoga z Ugandy 

122.11.42 – s fixovanými lamelami – příkladem je ulimba etnika Makonde z Tanzánie 

122.12 – s lamelami z přírodních materiálů 

                                                 
14 Podoba paličky má pro výslednou barvu tónů zásadní vliv. Používají se dřevěné paličky nebo paličky 
s gumovými hlavicemi, u obou typů paliček je důležitá jejich tvrdost. 
15 V Africe nalezneme dva způsoby uchycení lamel. V prvním případě jsou lamely zaraženy přímo do desky a 
není s nimi možné dál pohybovat, čili jejich ladění je pevně dané. V druhém případě jsou lamely uchyceny 
pomocí kobylek a příčky, přičemž je možné měnit jejich ladění tím, že se mění délka jejich volné části. 
Z hlediska organologie je tato možnost či nemožnost ladění podstatným znakem. 
16 Číslování navazuje na klasifikaci Hornbostela a Sachse – lamelofony mají kód 122.1. 



122.12.1 – na desce – příkladem je lamelofon kasandji etnika Batéké z Gabonu 

122.12.2 – s krabicovým rezonátorem – příkladem je lamelofon mbì etnika Tikar z Kamerunu 

 

1. Číselným kódem 122.11.1 je označen lamelofon s kovovými lamelami uchycenými 

pomocí kobylek a příčky na desku. Tento typ lamelofonu není opatřen rezonátorem a 

v různých provedeních jej lze nalézt zejména v jižní a střední Africe (třeba u etnika Kwisi z 

Angoly). 

2. Lamelofony s oddělitelným rezonátorem a kovovými lamelami uchycenými pomocí 

kobylek a příčky označuji v klasifikaci jako typ 122.11.2. Jde o nástroje, u nichž jsou lamely 

uchyceny na desku a rezonátor není pevnou součástí nástroje. V některých případech se při 

hraní rezonátor, opatřený jakýmsi těsněním, pouze přitiskne na spodní stranu desky tak, aby 

zvuk zesiloval (Angola, Demokratická republika Kongo), v jiných případech se nástroj při 

hraní vkládá dovnitř velkého rezonátoru (Zambie, Zimbabwe). Tyto nástroje mají často 

lamely ve více řadách a jsou rozšířené zejména v jižní Africe ( např. etnikum Cheŵa 

z Malawi). 

3. Typ 122.11.3 představuje lamelofony se zvonovým rezonátorem a kovovými 

lamelami uchycenými pomocí kobylek a příčky. Rezonátor těchto nástrojů je z jedné strany 

otevřen a svým tvarem tak připomíná zvon. Může mít tvar polokoule nebo hranolu. S nástroji 

tohoto typu se setkáme zejména v jihovýchodní Africe, přičemž jednotlivá provedení se 

mohou dalšími znaky výrazně lišit. Pestrost podtypů však celkově není velká. Takovéto 

nástroje najdeme třeba u etnika –Khokola z Malawi. 

4. Typickými znaky lamelofonů typu 122.11.41 jsou krabicový rezonátor a kovové 

lamely upevněné pomocí kobylek a příčky. Na rozdíl od typu 122.11.42 lze lamely ladit 

upravováním jejich délky. Jak rezonátor, tak i způsob uchycení lamel a další znaky, se mohou 

u jednotlivých provedení tohoto typu lišit, díky čemuž by bylo možné určit značný počet 

podtypů. Tyto nástroje jsou rozšířené zejména ve střední, západní a východní Africe. 

5. Lamelofony typu 122.11.42 mají pouze jediného zástupce a tím je lamelofon ulimba, 

pocházející z jihovýchodní Tanzánie a severního Mozambiku (etnikum Makonde). Nástroj je 

opatřen rezonátorem s charakteristickým výstupkem či prodloužením na konci. Široké kovové 

lamely jsou zaraženy přímo do reznátoru. Takovéto řešení uchycení lamel je v Africe unikátní 

a nenajdeme jej nikde vyjma Ruvumské oblasti. Zároveň je zajímavé také tím, že jelikož jsou 

lamely zaraženy napevno, nejde upravovat jejich délku a ladění lamelofonu tak nelze měnit; 

takový nástroj je vhodný pro studium hudebních stupnic. Pro ulimbu je typické, že má čistou 



barvu tónů, protože nemá žádné kazoo17. Počet lamel obvykle není velký – kolem sedmi a 

jsou uspořádané v jedné řadě do písmene „V“ – basové tóny jsou uprostřed klaviatury. U 

tohoto typu podtypy nerozlišujeme. 

6. Typ 122.12.1 představují lamelofony s lamelami z přírodních materiálů uchycenými 

pomocí kobylek a příčky na desku. U těchto nástrojů bývá někdy deska zhotovena spojením 

několika kusů měkkého dřeva do jakéhosi voru. U těchto nástrojů se kazoo obvykle 

nepoužívá. Nalezneme je zejména ve střední a západní Africe (např. u etnika Bateke 

z Gabunu). 

7. Posledním typem je 122.12.2, lamelofon s krabicovým rezonátorem a lamelami 

z přírodních materiálů uchycenými pomocí kobylek a příčky. Rezonátor bývá někdy zhotoven 

také ze dvou kusů duté stonky nějaké rostliny, které jsou podélně seříznuté a pak spojené 

tmelem (travnatá území v Kamerunu), může být ale také zhotoven ze dřeva, jak je tomu 

obvykle u typu 122.11.41. Tyto nástroje obvykle nemají otvor, jehož pomocí se tvoří vibráto, 

a kazoo nalezneme pouze u nástrojů etnika Vute z Kamerunu, u nichž se tmelem na lamely 

připevní dlouhá rafiová jehla, do které lamela při chvění naráží a tím se mění barva tónu. 

Tento typ nalezneme zejména v západní a střední Africe (třeba u etnika Bamum z Kamerunu). 

V případě, že bychom chtěli vypracovat podrobnější klasifikaci, bylo by možné 

zohlednit také několik dalších znaků. Jednotlivé typy lamelofonů, které se v Africe nacházejí, 

se navzájem liší nejen podle materiálu lamel, korpusu a způsobu upevnění lamel, ale také 

podle způsobu uspořádání lamel; podle toho, jestli nástroj má nebo nemá otvor pro vibráto; 

podle toho jestli barva tónu je nebo není dotvářená nějakým kazoo a pokud ano, jak toto 

kazoo vypadá; nebo podle způsobu, jakým se lamely ladí – jestli je výška tónu určovaná 

délkou lamely nebo jestli se ladí pomocí vosku18. Na základě všech těchto kritérii by se dalo 

rozlišit značné množství typů lamelofonů, které by v sobě různým způsobem kombinovaly 

jednotlivé znaky – ovšem vzhledem k tomu, že pojednávaná sbírka lamelofonů je svým 

rozsahem malá, příliš podrobná klasifikace by neměla opodstatnění. 

                                                 
17 Termínem kazoo se označuje jakékoli zařízení, jež slouží k měnění barvy tónu nástroje. 
18 Nalepením kousku vosku na spodní stranu konce lamely se ladění změní, jelikož z fyzikálního hlediska je 
výsledek stejný, jako kdybychom lamelu prodloužili. 



4. XYLOFONY A LAMELOFONY – ROZDÍLNOST A „STEJNOST“ 

 

Nyní je nutné objasnit otázku, proč se ve své práci zabývám dvěma různými nástroji, 

mezi nimiž je z hlediska organologie jen minimální příbuznost – ve skutečnosti jen ta, že se 

oba nástroje řadí do stejné základní třídy – patří k nástrojům samoznějícím, čili k idiofonům.  

Spojitost mezi těmito nástroji je zejména kulturní. O tom vypovídá především shoda 

jmen obou nástrojů u mnoha etnik střední a jihovýchodní Afriky. Výzkumy, které v 

šedesátých letech 20. století prováděl Kubik v této části kontinentu (Kubik 1998, 43), ukazují, 

že nejčastěji používaná označení pro lamelofony jsou zde: -rimba/-limba, -mbira/-mbila, -

sansi (včetně mnoha variací jako -sanzi, -sanji apod.) a -kembe.19 Názvy, které se tvoří 

přidáváním prefixů ze slovních základů –kembe a –sanzi označují pouze lamelofony, ale –

mbira/–mbila a –rimba/–limba jsou slovní základy, z nichž se pomocí prefixů tvoří názvy jak 

pro lamelofony, tak i pro xylofony. Názvy vzniklé ze slovního základu –rimba/–limba jsou 

rozšířeny přibližně na území zahrnujícím Tanzánii, Malawi, Zimbabwe, jihovýchodní část 

Demokratické republiky Kongo, část Angoly, téměř celou Zambii a část Mozambiku. Názvy 

vzniklé ze slovního základu –mbira/–mbila jsou rozšířené v Mozambiku, Zimbabwe, 

východní Zambii, na jihu Malawi a v severovýchodním cípu Jihoafrické republiky. Obě tyto 

oblasti se vzájemně částečně překrývají.20 

Názvy, které vznikají přiřazováním prefixů, mohou být třeba marimba, chirimba, 

kalimba apod., přičemž prefix vždy vyjadřuje nějakou ideu, jako je třeba velikost nebo 

skutečnost, že jde o větší počet něčeho. Slovní základ –rimba/–limba znamená znějící objekt 

podélného tvaru, jakým může být špalík xylofonu, ale také lamela. Označení pro nástroj, 

jakým je lamelofon či xylofon, je pak v některých jazycích – třeba Chicheŵa (Malawi) – 

stejný jako množné číslo, které označuje soubor špalíků nebo lamel, čili de facto xylofon či 

lamelofon a toto množné číslo se vyjadřuje prefixem ma-. Dostaneme tak název marimba či 

malimba. Slovo –mbira/-mbila velmi pravděpodobně souvisí se slovem –rimba/-limba (Kubik 

1998: 47), o čemž svědčí jednak podobnost fonémů, které jsou pouze přeházeny, ale může o 

tom svědčit také podobnost významů, které tato slova nesou. Tak třeba v Zimbabwe u Šonů 

znamená mbira jednotlivou lamelu nebo nástroj; v Mozambiku se u etnika Čopi označuje 

xylofon množným číslem vytvořeným od slova mbila – timbila. V mnoha bantuských 

jazycích výraz označující lamelofon znamená „malý xylofon“. 

                                                 
19 Nativní názvy v jiných oblastech Afriky jsou třeba kadongo u etnika Basoga z Ugandy, mucapata u etnika 
Čokwe z Angoly, timbrh u etnika Vute z Kamerunu, agidigbo u etnika Joruba z Nigérie, atd. (Kubik, 38.) 
20 Třeba u Šonů ze Zimbabwe najdeme typy lamelofonu nazývané kalimba a mbira. 



Tato shoda jmen může odrážet skutečnost, že jeden nástroj byl inspirací pro sestrojení 

nástroje druhého. Jde o hypotézu, se kterou přišel v šedesátých letech A. M. Jones, podle níž 

byl lamelofon vynalezen jako zmenšená přenosná verze xylofonu (Kubik 1988: 32). Co ale 

vedlo Jonese k tomu, aby se domníval, že lamelofony byly vynalezeny jako zmenšená 

přenosná verze xylofonu? Jednak jsou to důvody jazykové (viz výše), ale Jones zároveň vidí 

zajímavé podobnosti také v technice hry na oba nástroje a domnívá se také, že je schopen 

vysvětlit, jak souvisí obvyklé uspořádání tónů lamelofonů (basové tóny jsou uprostřed 

klaviatury) se způsobem hry na xylofon. V listu adresovaném H. Traceymu předvádí Jones, 

jak může jeden člověk na lamelofon zahrát určitou melodii hranou dvěma hráči na xylofon. 

Na mnoha místech Afriky se na xylofony hraje technikou interlocking.21 Jde o herní 

techniku, při níž z obou stran xylofonu proti sobě sedí dva hráči, kteří hrají simultánně oběma 

rukama, ale vzájemně hrají střídavě, co dovoluje vytvářet značně komplikované melodie 

kombinací dvou poměrně jednoduchých melodií. Při takovémto způsobu hry bude mít hráč na 

xylofon vysoké tóny jednou nalevo a jednou napravo v závislosti od toho, z které strany 

xylofonu právě sedí. Proto má-li jeden hráč na lamelofon hrát oba party, bude to vyžadovat, 

aby měl pro jednu ruku vysoké tóny vpravo a pro druhou ruku vysoké tóny vlevo – což 

odpovídá tomu, jak je navyklý hrát na xylofon. Klaviatura je tak uspořádaná jakoby do 

písmene „V“ s basovými tóny uprostřed, což je pro africké lamelofony typické.22 Levá a 

pravá ruka pak hrají opět technikou interloging, jak je tomu třeba u Šonů ze Zimbabwe 

(Berliner 1993, 79). V Africe ale často nalézáme také lamelofony, u nichž je uspořádání lamel 

jiné – basové tóny jsou nalevo a směrem doprava stoupají. Jones má pro takové uspořádání 

opět vysvětlení. Poznamenává, že v některých oblastech Afriky se hrálo technikou interloking 

na více xylofonů, co v praxi znamenalo, že u obou partů měl hudebník basové tóny vlevo a 

tomu pak odpovídá i uspořádání tónů lamelofonů (Kubik 1988: 32). Podobným způsobem by 

pak bylo možné vyložit uspořádání lamel a herní techniku u lamelofonu timbrh etnika Vute 

z Kamerunu. Hudebník totiž prstem rozeznívá vždy dvě lamely najednou, přičemž tyto jsou 

laděné v intervalu oktávy. Pokud hraje levou a pravou rukou střídavě, výsledek je stejný jako 

když dva hráči hrající interlockingem na jeden xylofon rozeznívají vždy najednou dva tóny 

v intervalu oktávy. Tato herní technika se využívá třeba v Ugandě ve skladbách pro xylofon 

amadinda (musikgeschichte). 

                                                 
21 Interloking je technika, při níž hudebníci kombinují tóny takovým způsobem, že tóny hrané jedním 
hudebníkem zapadají přesně mezi tóny hrané druhým hudebníkem, přičemž hudebníci nikdy nehrají simultánně. 
V Africe má interloking několik podob: abababab, abbabbabbabb anebo abcabcabcabc, přičemž každý 
z hudebníků – a/b/c – cítí puls jinak. 



Takto mohly být některé ideje přeneseny z jednoho nástroje na jiný, jestli však 

lamelofony skutečně vznikly jako zmenšená verze xylofonů nebude asi nikdy s jistotou 

doloženo. V současnosti je tato hypotéza pokládána za pravděpodobnou a vztah obou nástrojů 

je v etnomusikologii diskutovaným tématem, kterým se zabývali mnozí významní autoři jako 

například Jones, Tracey, Kubik, či Kirby. Zajímavá je také skutečnost, že z důvodů, které 

budou pojednány níže, se soudí, že místem, kde byly nejpravděpodobněji lamelofony 

vynalezeny, je Demokratická republika Kongo nebo jihovýchodní Afrika, přičemž jih 

Demokratické republiky Kongo a celá jihovýchodní Afrika jsou právě oblasti, kde mají názvy 

pro lamelofony a xylofony stejný etymologický základ. 

Krom toho, že první lamelofon mohl být sestrojen podle xylofonu, existuje mezi oběma 

nástroji také spojitost založená na určité jejich podobnosti, a tedy i možnosti interpretace 

stejného repertoáru na obou nástrojích. Příkladem takovéto praxe může být etnická skupina 

Manza ze Středoafrické republiky, která lamelofon používá k interpretaci xylofonových 

skladeb v intimnějším kontextu. Podobná spojitost mezi xylofonem a lamelofonem existuje 

také u etnické skupiny Basoga, kde se často písně z jednoho nástroje převádějí na nástroj 

druhý (Stone 1998: 386. V obou případech, jak u etnika Manza, tak u Basogů, se pak tyto 

písně interpretují na obou nástrojích stejnou herní technikou – u Manzů a celkově ve 

Středoafrické republice hraje hráč každou rukou melodicky i rytmicky odlišný pattern, u 

Basogů, podobně jako i jinde v Ugandě, se na xalofony i lamelofony hraje technikou 

interloking. Pokud existuje společný repertoár pro oba nástroje, je to právě kulturní kontext, 

který rozhoduje o tom, který nástroj má být použit. Zpravidla totiž platí, že xylofony a 

lamelofony se spojují s kontextem podstatně jiným (viz níže). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
22 Je však nutno poznamenat, že pokud ladění lamel závisí od jejich délky, pak je takovéto uspořádání vzhledem 
ke způsobu držení nástroje nejpraktičtější, což samo o sobě může být důvodem tohoto uspořádání. 



5. XYLOFONY A LAMELOFONY Z HLEDISKA KULTURNÍHO A HUDEBNÍHO 

 

5.1 XYLOFONY 

Xylofony nesporně patří k nástrojům, jež hudbu subsaharské Afriky charakterizují. 

Zdaleka je nenajdeme u všech afrických společností, přesto se však s nimi můžeme setkat na 

mnoha místech od Senegalu až po Mozambik. Vypracovat podrobnější mapu rozšíření 

xylofonů by přesahovalo potřeby této práce, a proto se tohoto úkolu zhostím pouze 

schematicky. K nejvýznamnějším oblastem rozšíření xylofonů v jižní Africe patří Mozambik, 

Malawi a Zambie; ve východní Africe Tanzánie a Uganda; ve střední a západní Africe lze 

xylofony nalézt vyjma oblasti sahelu, táhnoucího se z Mali až do Súdánu, téměř všude23. 

Z toho je patrné, že xylofony jsou rozšířené v jakémsi pásu táhnoucím se napříč celým 

kontinentem, ovšem jejich rozšíření je nespojité. K oblastem, jejichž společnosti xylofony 

neznaly, patří na jihu kontinentu Zimbabwe, Jihoafrická republika, Botswana, Namíbie a 

velká část Angoly; na východě kontinentu Keňa, Somálsko a Etiopie; krom toho také již 

zmiňovaný pás sahelu v západní a střední Africe a některé oblasti v Demokratické republice 

Kongo, v Kongu a Angole. 

Na šíření xylofonů mělo vliv mnoho faktorů, z nichž nejdůležitější byly kontakty 

s okolními skupinami. Lze předpokládat, že xylofon vznikl na jednom, nanejvýš několika 

málo místech a pak se šířil díky kontaktům mezi skupinami. Pokud zde takovýto kontakt byl, 

vstupovaly do hry další faktory, jako je způsob obživy či ekologie. Xylofony jsou zpravidla 

poměrně velké nástroje, které by při nomádském způsobu života byly pro migrující skupinu 

přítěží. Z tohoto důvodu jsou xylofony rozšířené zejména mezi zemědělci nebo usedlými 

lovecko-sběračskými skupinami. Pokud jde o ekologii, xylofony se nemohly rozšířit do těch 

oblastí, jež neposkytovaly vhodné přírodní zdroje k výrobě těchto nástrojů. 

Určit kdy a kde xylofony vznikly je při daném stavu našich vědomostí nemožné a 

v současnosti o tom neexistuje žádná obecně přijímaná hypotéza. Xylofony jsou nástroje, 

které jsou zcela z organických materiálů, a proto prakticky nelze doufat v žádné 

archeologické nálezy, jež by tento problém mohly osvětlit. V sedmdesátých letech přišel A. 

M. Jones (Jones 1971: 27) s určitým vysvětlením, podle kterého měly být xylofony do Afriky 

přivezeny kolem roku 700 našeho letopočtu kolonisty z Indonésie. Tuto hypotézu se snaží 

podepřít zejména skutečností, že všechny typy xylofonů, které najdeme v Indonésii, 

                                                 
23 Hranice současných politických celků se nekryjí s hranicemi kulturními – pokud vymezuji rozšíření xylofonů 
v Africe pomocí státních celků, je to pouze pro zjednodušení.  



nalezneme také v Africe, ale podepírá ji také dalšími důkazy24. Přestože se soudí, že některé 

xylofonové tradice mohly být ovlivněny kontakty s Indonésii25, celkově se dnes Jonesova 

hypotéza o indonézském původu xylofonů nepřijímá, protože se nepokládá za dostatečně 

prokázanou. 

Vzhledem k tomu, že xylofony jsou rozšířeny na tak velkém území a objevují se 

v mnoha různých podobách, lze jen obtížně mluvit zcela obecně. Bez výjimky však platí, že 

jde o nástroj melodický, co znamená, že je laděný podle předem daného tónového systému. 

Stupnice, podle nichž se xylofony ladí, jsou pentatonické (třeba ve Středoafrické republice, 

Guinei nebo Kamerunu), hexatonické (třeba v Gabunu nebo Demokratické republice Kongo) 

a heptatonické (třeba v Zairu, Mozambiku nebo Senegalu). Vzhledem k tomu, že u xylofonů 

je ladění stálé26, jsou tyto nástroje z hlediska etnomuzikologie cenným zdrojem informací o 

hudebních stupnicích. 

Charakterizovat obecně xylofon jako polyfonní nástroj nelze. Arom definuje polyfonní 

nástroje jako nástroje melodické – čili nástroje laděné podle předem dané hudební stupnice, 

na něž hudebník hraje současně dva party, jež se liší jak rytmem tak i melodií (Arom 1991: 

505). Herní technika, kdy hudebník současně hraje každou rukou jiný part, je v případě 

xylofonů nejčastější, značně rozšířená je ale také další technika, jež Aromově definici 

polyfonní hry neodpovídá – jde o techniku interloking. 

Hudba xylofonů se obvykle pojí s důležitými událostmi společnosti, jichž se účastní celá 

komunita. To je dané zejména tím, že jde o nástroje hlasité. Často doprovázejí tanec, pohřební 

a iniciační obřady, ale často jsou také symbolem politické moci. V západní Africe patří tyto 

nástroje k nástrojům griotů27. 

Z hlediska hudební praxe jde o nástroje, jež v Africe patří k nejobtížněji zvládnutelným. 

Může se na ně hrát sólově, ale spíše hrají v orchestrech spolu s jinými nástroji, k nimž patří 

bubny a další rytmické nástroje. S dalšími melodickými nástroji hrají pouze výjimečně – třeba 

ve Středoafrické republice hraje někdy duo s lamelofonem, v Ugandě se smyčcovým 

nástrojem, na Pobřeží slonoviny s flétnou, ap. 

                                                 
24 Jde zejména o další paralely mezi nástroji obou oblastí, etymologii některých jejich názvů, shodu v některých 
herních technikách, ap. 
25 Mozambik a ostrovy Pemba a Zanzibar, kde se používá krabicový xylofon 
26 Ladění xylofonů se může vlivem vlhkosti nebo teploty mírně měnit, ale jde o hodnoty, které jsou prakticky 
zanedbatelné a navíc jsou u všech špalíků stejné, co znamená, že vztahy mezi tóny se nezmění. Jiné, zásadnější 
zkreslení výsledků může vzniknout tam, kde se xylofony dolaďují pomocí včelího vosku. V některých případech 
se xylofonové špalíky naladí pouze přibližně a dolaďují se tím, že se na určité místo na spodní stranu špalíku 
nalepí kousek včelího vosku. Pokud se vosk ztratí, nástroj je rozladěn. 
27 Slovo griot pochází z francouzštiny a používá se pro označení příslušníka hudebnické kasty – profesionální 
hudebník. 



 

5.2 LAMELOFONY 

Lamelofon, podobně jako xylofon, je nástroj, který je pro subsaharskou Afriku typický a 

v různých variantách jej nalezneme napříč celým kontinentem. Oblasti, v nichž jsou 

lamelofony rozšířené, načrtnu opět pouze hrubě. V jižní Africe je to zejména Mozambik, 

Zimbabwe, Zambie, Malawi, severovýchodní cíp Jihoafrické republiky a Angola. Ve 

východní Africe je rozšířen v Ugandě, Burundi, Rwandě a částečně v Tanzánii. Ve střední 

Africe je rozšířen prakticky ve všech oblastech, ale v západní Africe pouze v Nigérii a 

Kamerunu a na pobřeží Guinejského zálivu. Někdy jej nalezneme i v oblasti savan – třeba 

v Burkině Faso, ale celkově je na savaně a v oblasti sahelu spíše neznámý. 

Mnohé oblasti zejména východní a západní Afriky neznaly lamelofony až do poměrně 

nedávné minulosti. Je doloženo, že do Ugandy se lamelofony dostaly až na počátku 20. století 

a do Tanzánie na konci století devatenáctého. Podobně tomu bylo i v západní Africe, kde se 

do vnitrozemí Guinejského pobřeží dostaly lamelofony až na počátku 20. století a na samotné 

pobřeží se dostaly někdy ve století 18. nebo ještě později (Stone 1998: 451). Na některá místa 

západní Afriky – třeba k Jorubům, jejichž velký lamelofon s krabicovým rezonátorem 

připomíná kubánskou marimbulu – se lamelofon pravděpodobně dostal dokonce z Ameriky, 

kam jej v minulosti přenesli afričtí otroci. 

V současnosti se předpokládá, že místem vzniku lamelofonů mohl být demokratická 

republika Kongo nebo jihovýchodní Afrika (Stone 1998: 446). Tomu, že lamelofony mohly 

vzniknout na území dnešní Demokratické republiky Kongo, nasvědčuje skutečnost, že v této 

oblasti existuje velké množství různých variant tohoto nástroje, z čeho se dá usuzovat, že je 

zde přítomen již značně dlouho. Podobně je tomu i s jihovýchodní Afrikou, kde opět 

nalézáme velké množství různých variant lamelofonů. O tom, že by v této oblasti mohly být 

lamelofony přítomné již dlouho, svědčí také archeologické vykopávky. V Zambii byl nalezen 

předmět, o němž se soudí, že mohl být lamelou, a jeho stáří se datuje do 5. až 7. století našeho 

letopočtu (Stone 1998: 447). 

U Makondů v Tanzánii nalézáme takový typ lamelofonu, který se svou konstrukcí od 

jiných afrických lamelofonů značně liší (typ 122.11.42). Proto se předpokládá, že historie 

tohoto nástroje nesouvisí s historií ostatních lamelofonů v Africe: je pravděpodobné, že 

lamelofony vznikly na dvou místech nezávisle na sobě. 

Otázka místa vzniku lamelofonů se bude dále komplikovat, položíme-li si otázku, jestli 

vznikly dříve lamelofony s kovovými lamelami nebo s lamelami z přírodních materiálů – 

třeba z rafie nebo bambusu. V případě, že byly první lamelofony z materiálů organických, 



bude pravděpodobné, že se objevily v místech intenzivní kultivace rafiové palmy, jakým je 

třeba oblast Kamerunu a jihovýchodní Nigérie, kde lamelofony s kovovými lamelami nejsou 

vůbec známé (Stone 1998: 458). Evolucionistické paradigma předpokládá, že první formou 

lamelofonů byly nástroje z přírodních materiálů. Proti tomu však lze argumentovat tím, že 

lamelofony z přírodních materiálů mohly vzniknout jako náhražka nástrojů s kovovými 

lamelami za situace, kdy nebylo možné kovové lamely pořídit. Je třeba doložené, že Čokvové 

z Angoly začali zhotovovat lamelofony z rafie podle nástrojů s kovovými lamelami.  

  Lamelofony jsou nástroje melodické – lamely jsou laděny podle předem daného 

tónového systému – a typicky polyfonní – hudebník simultánně hraje každou rukou 

melodicky i rytmický odlišný part. Někdy je však hudební praxe jiná. V Ugandě se na 

lamelofon hraje technikou interlocking (etnikum Basoga), při níž part pro pravou a levou ruku 

dohromady polyfonii nevytvářejí; jinou nepolyfonní technikou je způsob hry, při němž 

hudebník hraje oběma rukama rytmicky a melodicky identický part v intervalu oktávy 

(etnikum Gbaya ze Středoafrické republiky). Skladby, které se na lamelofony hrají, jsou 

obvykle transpozicemi písní, které doprovázejí, výjimkou však nejsou ani instrumentální 

skladby. 

Lamelofon je obvykle sólovým nástrojem, případně hrají společně dva a někdy i více 

lamelofonů, ale jen výjimečně hraje s jinými nástroji jako jsou třeba bubny nebo xylofony, 

ovšem často je doprovázen nějakým rytmickým nástrojem nebo tleskáním. 

Lamelofony jsou nástroje, jejichž repertoár se obvykle nespojuje s důležitými 

společenskými událostmi ani tancem, což souvisí krom jiného také s tím, že tento nástroj není 

příliš hlasitý a jen stěží může v takovýchto případech konkurovat nástrojům jako jsou bubny 

či xylofony. Repertoár pro lamelofony se typicky spojuje spíše s kontextem intimnějším. 

Často se ně hraje pro krácení chvíle a zahnání samoty a zvláštní součástí repertoáru jsou 

takzvané „walking songs“, které si putující hraje při chůzi, aby jeho chůze neztrácela rytmus. 

Celkově lze říci, že význam tohoto nástroje je v hudebních kulturách Afriky jen malý. Jinak je 

tomu pouze v jihovýchodní Africe, kde mají lamelofony dlouhou tradici a hrají podstatnou 

roli také v náboženských obřadech. Prestiž lamelofonů v této oblasti souvisí také s tím, že zde 

nabývají značně komplexních podob a jejich zvládnutí vyžaduje značnou píli a talent. 



6. XYLOFONY A LAMELOFONY V NÁPRSTKOVĚ MUZEU 

 

K vypracování celkového soupisu xylofonů a lamelofonů ve sbírce muzea bylo nutno 

projít celou databázi, protože nebylo možné vyhledávat pomocí filtrů „xylofony“ či 

„lamelofony“. Aby byl soupis opravdu kompletní, bylo nutno blíže určit ty předměty, které 

byly v databázi určeny pouze jako „hudební nástroj“. Jakmile byl takto sestaven soupis všech 

lamelofonů a xylofonů podle jejich evidenčních čísel, dohledal jsem další informace o 

nástrojích v kartách a přírůstkových knihách, kde bylo možno zjistit (pokud byla informace 

kompletní) tyto údaje: 

 

a) název a charakteristika předmětu; 

b) lokalita a etnikum; 

c) datum a způsob nabytí předmětu; 

d) jméno osoby nebo instituce, která předmět muzeu poskytla; 

e) jméno osoby, která předmět určila; 

f) stručný popis předmětu; 

g) nákres nebo fotografie předmětu. 

 

Databáze Náprstkova muzea obsahuje osm xylofonů s evidenčními čísly: 

EA9061 EA9098 EA9351 EA9356 EA9363abc EA9364

 E22664 E28042 

a pětačtyřicet lamelofonů s evidenčními čísly: 

EA840  EA1094 EA2090 EA3451 EA3452 EA3814

 EA6322 EA6377 EA6440 EA6441 EA6442 EA9353

 EA9358 EA11190 EA11195 EA11982 EA11987 EA11993

 EA13592 EA39436 E1036  E1065  E22673 E24560

 E27783 E27864 E27865 E27866 E27867 E27868

 E27869 E27870 E39080 E39177 E39320 E39394

 E39418 E39503 E39642 E40005 E55756 E55826

 E64845 E64846 E64949 

Nástroj s evidenčním číslem EA6440, se však již ve sbírce nenachází, protože byl 

vrácen Národnímu muzeu, od něhož byl původně získán – sbírka tak celkem obsahuje 

čtyřiačtyřicet lamelofonů. 

 



6.1 KATALOG XYLOFONŮ28 

 

Evidenční číslo: EA9061 

Původ: ? 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: Délka 81 cm, výška rámu je 12-14 cm. 2 tykve rozbité. 1 část rámu prasklá. Dvě 

paličky. 

Nástroj má sedmnáct hracích kamenů laděných v heptatonice. Špalíky jsou upevněny do 

dvojitého rámu, který je zhotoven z bambusových štěpin (podélné části) a dřevěných 

vyřezávaných částí (čelové části), které mají lomený tvar a připomínají bumerang. Konstrukce 

rámu umožňuje postavit nástroj na zem. Špalíky jsou upevněny pomocí vázání na tenké 

dřevěné paličky, které jsou uchyceny příčně na horní straně rámu a jsou vždy mezi špalíky. 

Tyto paličky jsou na koncích spojeny koženým řemínkem, na němž leží špalíky, které jsou 

k paličkám ještě přivázané. Špalíky jsou zhotoveny z tvrdého dřeva a ladí se na spodní straně 

– pokud má být kýžený tón hlubší odebírá se dřevo uprostřed špalíku, pokud má být tón vyšší, 

odebere se z krajů. Pod každým špalíkem je upevněn rezonátor zhotoven z tykve. Tykve mají 

ve stěně jeden nebo dva otvory, které jsou překryty membránou zhotovenou z cigaretového 

papírku (mirlitony). Původ nástroje není určen, ale vzhledem ke tvaru čelových částí rámu, 

který je typický pro nástroje mandingsky mluvících etnik, lze usuzovat, že nástroj pochází 

oblasti Mali, Guineje nebo některého z přilehlých regionů – původ nástroje může být určen 

obecně jako západní Afrika. 

Nástroj je typu 1112. .21.22. 

 

Evidenční číslo: EA9098 

Původ: ? 

Získané od: Starožitnosti, Alinčová 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: Délka 103 cm, šířka 30-45 cm. 2 dřevěné paličky o délce 30 cm. 

Nástroj má devatenáct hracích kamenů laděných v heptatonice. Špalíky jsou upevněny 

do dvojitého rámu, který je zhotoven z bambusových štěpin (podélné části) a dřevěných 

vyřezávaných částí (čelové části), které mají lomený tvar a připomínají bumerang. Konstrukce 

                                                 
28 Součástí katalogů xylofonů a lamelofonů by měly být také fotografie nástrojů, ty však nebylo možné pořídit. 



rámu umožňuje postavit nástroj na zem. Špalíky jsou upevněny pomocí vázání na tenké 

dřevěné paličky, které jsou uchyceny příčně na horní straně rámu a jsou mezi každými dvěma 

špalíky. Tyto paličky jsou na koncích spojeny koženým řemínkem, na němž leží špalíky, které 

jsou k paličkám ještě přivázané. Špalíky jsou zhotoveny z tvrdého dřeva a ladí se na spodní 

straně – pokud má být kýžený tón hlubší odebírá se dřevo uprostřed špalíku, pokud má být tón 

vyšší, odebere se z krajů. Pod každým špalíkem je upevněn rezonátor zhotoven z tykve. 

Tykve mají ve stěně jeden nebo dva otvory, které jsou překryty membránou zhotovenou 

z cigaretového papírku (mirlitony). Původ nástroje není určen, ale vzhledem ke tvaru 

čelových částí rámu, který je typický pro nástroje mandingsky mluvících etnik, lze usuzovat, 

že nástroj pochází oblasti Mali, Guineje nebo některého z přilehlých regionů – původ nástroje 

může být určen obecně jako západní Afrika. 

Nástroj je typu 1112. .21.22. 

 

Evidenční číslo: EA9351 

Původ: Tanzánie 

Získané od: koupě od p. Rejmana 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: Délka nástroje je 73 cm.  

Nástroj je velice jednoduché konstrukce. Je opatřen rezonátorem ve tvaru bedny. Luby 

jsou z prkének a dno z plechu. 8 špalíků leží na pneumatice připevněné na vrchní hranu 

bedny. Špalíky jsou spojeny vázáním, které je převlečeno přes díry blízko obou konců 

každého špalíku. Vázáním jsou špalíky volně přichyceny o rezonátor. Špalíky jsou hrubě 

opracovány a jejich konce jsou nabarveny červeně.  

Nástroj je typu 1112. .21.21. 

 

Evidenční číslo: EA9356 

Původ: Siera Leone 

Získané od: Klenoty 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: nativní název je balangi. Délka rámu 108 cm, šířka 18-31 cm. Špalíky 30-44 cm. 

Na dvojitém rámu z bambusových štěpin a dřeva je přivázáno 19 dřevěných lamel. Pod 17 

lamelami jsou připevněny malé tykve jako ozvučnice. 2 paličky dlouhé 31 cm a 28 cm 

Nástroj má devatenáct hracích kamenů laděných v heptatonice. Špalíky jsou upevněny 

do dvojitého rámu, který je zhotoven z bambusových štěpin (podélné části) a dřevěných 



vyřezávaných částí (čelové části), které mají lomený tvar a připomínají bumerang. Konstrukce 

rámu umožňuje postavit nástroj na zem. Špalíky jsou upevněny pomocí vázání na tenké 

dřevěné paličky, které jsou uchyceny příčně na horní straně rámu a jsou mezi každými dvěma 

špalíky. Tyto paličky jsou na koncích spojeny koženým řemínkem, na němž leží špalíky, které 

jsou k paličkám ještě přivázané. Špalíky jsou zhotoveny z tvrdého dřeva a ladí se na spodní 

straně – pokud má být kýžený tón hlubší odebírá se dřevo uprostřed špalíku, pokud má být tón 

vyšší, odebere se z krajů. Pod každým špalíkem je upevněn rezonátor zhotoven z tykve. 

Tykve mají ve stěně jeden nebo dva otvory, které jsou překryty membránou zhotovenou 

z cigaretového papírku (mirlitony). 

Nástroj je typu 1112. .21.22. 

 

Evidenční číslo: EA9363abc 

Původ: Mali, lokalita Segu 

Získané od: Klenoty 

Rok získání předmětu: 1973 

Další údaje: délka rámu 108 cm. 2 paličky dlouhé 31 a 29 cm. 

Nástroj má osmnáct hracích kamenů laděných v heptatonice. Špalíky jsou upevněny do 

dvojitého rámu, který je zhotoven z bambusových štěpin (podélné části) a dřevěných 

vyřezávaných částí (čelové části), které mají lomený tvar a připomínají bumerang. Konstrukce 

rámu umožňuje postavit nástroj na zem. Špalíky jsou upevněny pomocí vázání na tenké 

dřevěné paličky, které jsou uchyceny příčně na horní straně rámu a jsou mezi každými dvěma 

špalíky. Tyto paličky jsou na koncích spojeny koženým řemínkem, na němž leží špalíky, které 

jsou k paličkám ještě přivázané. Špalíky jsou zhotoveny z tvrdého dřeva a ladí se na spodní 

straně – pokud má být kýžený tón hlubší odebírá se dřevo uprostřed špalíku, pokud má být tón 

vyšší, odebere se z krajů. Pod každým špalíkem je upevněn rezonátor zhotoven z tykve. 

Tykve mají ve stěně jeden nebo dva otvory, které jsou překryty membránou zhotovenou 

z cigaretového papírku (mirlitony). 

Nástroj je typu 1112. .21.22. 

 

Evidenční číslo: EA9364 

Původ: Guinea 

Získané od: Klenoty 

Rok získání předmětu: 1973 

Další údaje: délka rámu 80 cm. 2 paličky dlouhé 31 cm. 



Nástroj má jedenáct hracích kamenů laděných v heptatonice. Špalíky jsou upevněny do 

dvojitého rámu, který je zhotoven z bambusových štěpin (podélné části) a dřevěných 

vyřezávaných částí (čelové části), které mají lomený tvar a připomínají bumerang. Konstrukce 

rámu umožňuje postavit nástroj na zem. Špalíky jsou upevněny pomocí vázání na tenké 

dřevěné paličky, které jsou uchyceny příčně na horní straně rámu a jsou mezi každými dvěma 

špalíky. Tyto paličky jsou na koncích spojeny koženým řemínkem, na němž leží špalíky, které 

jsou k paličkám ještě přivázané. Špalíky jsou zhotoveny z tvrdého dřeva a ladí se na spodní 

straně – pokud má být kýžený tón hlubší odebírá se dřevo uprostřed špalíku, pokud má být tón 

vyšší, odebere se z krajů. Pod každým špalíkem je upevněn rezonátor zhotoven z tykve. 

Tykve mají ve stěně jeden nebo dva otvory, které jsou překryty membránou zhotovenou 

z cigaretového papírku (mirlitony). Součástí nástroje jsou dvě paličky s hlavicemi z gumy. 

Nástroj je typu 1112. .21.22. 

 

Evidenční číslo: E22664 

Původ: Zambie 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: ? 

Typ nástroje nebylo možné určit: ?29 

 

Evidenční číslo: E28042 

Původ: jižní Afrika, Maruce 

Získané od: koupě od p. Foita 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: Nativní název je marimba. 

Nástroj sestává z 10 ozvučných destiček, které jsou spojeny vázáním. Vázání je na 

jednom konci špalíků provlečeno skrze díry a na druhém konci špalíky ovíjí. Vázání je 

podepřeno čtyřmi kobylkami, které jsou přidělané na nosič rezonátorů. Nosič rezonátorů je 

zhotoven z dlouhého kusu dřeva, v němž jsou udělané díry, do kterých jsou upvněny 

rezonátory. Pod každým špalíkem je rezonátor z tykve a všechny byly původně opatřeny 

mirlitony. Na nosič rezonátorů je upevněn obloukový rám. 

Nástroj je typu 1112. .21.22. 

                                                 
29 Nástroj je v současné době fyzicky nedostupný kvůli špatnému stavu a karta neobsahuje informace potřebné 
k určení nástroje. 



6.2 KATALOG LAMELOFONŮ 

 

Evidenční číslo: EA840 

Místo původu: Keňa 

Získané od: Lesnické muzeum 

Rok získání předmětu: 1963 

Další údaje: délka 17, 5 cm, šířka 10,3 cm, výška 2,5 cm. Ze schwarzenberských sbírek. 

Schwarzenberkové měli farmu v Keni. 

Jedná se o nástroj typu, jenž je v literatuře označován jako likembe. Typickými znaky 

nástrojů tohoto typu jsou krabicový rezonátor s otvorem pro vibráto a lamely uspořádané do 

písmene V, čili s hlubokými tóny uprostřed a vpravo. Rezonátor o rozměrech 17 x 10 x 3 

centimetry má kromě otvoru pro vibráto další otvor na přední straně. Je zhotoven z jednoho 

kusu dřeva, ale dutina není po celé délce, nýbrž sahá jen po místo, v němž jsou upevněny 

lamely – asi tři čtvrtiny celkové délky. Rezonátor je svrchu zdoben rytou a vypalovanou 

figurální kresbou. Na dvou kobylkách, z nichž jedna je dřevěná a druhá kovová ve tvaru 

písmene U, je uchycených deset kovových lamel. Lamely jsou přichyceny kovovou příčkou, 

která je přivázaná pomocí rostlinných vláken. 

Nástroj je typu 122.11.41 

 

Evidenční číslo: EA1094 

Původ: ? 

Získané od: Muzeum v Kladně 

Rok získání předmětu: 1962 

Další údaje: výška 3 cm, délka 24,5 cm, šířka 10,5 cm 

Rezonátor nástroje je zhotoven z jednoho kusu dřeva. Má tvar hranolu, který se směrem 

k hudebníkovy mírně rozšiřuje a je vydlabán z boku a pak opět zavřen dřevěnou destičkou. 

Dutina sahá pouze asi do tří čtvrtin celkové délky – do místa, kde jsou upevněny lamely. 

Rezonátor je opatřen dvěma otvory, z nichž jeden je na přední straně nástroje a druhý, na 

spodní straně, slouží k vytváření vibráta. Rezonátor je zdoben rytým a vypalovaným, 

geometrickým vzorem. Deset lamel je uchycených pomocí dvou kobylek a příčky. Zadní 

kobylka je vyrobena ze dřeva, přední je z kovu a je tvarována do písmene „U“. Kovová příčka 

je vláknem z rostlinného materiálu utažena vždy mezi lamelami. Kovové lamely jsou 

uspořádány do tvaru písmene „V“ a jsou opatřeny kovovými kroužky. 

Nástroje je typu 122.11.41 



 

Evidenční číslo: EA2090 

Původ: Kongo, povodí Kvango 

Získané od: koupě od p. O. Větvičkové 

Rok získání předmětu: 1963 

Další údaje: délka 31,4 cm, šířka 15,8 cm, výška 3,6 cm 

Rezonátor nástroje je zhotoven z jednoho kusu dřeva. Má tvar hranolu, který se směrem 

k hudebníkovy rozšiřuje. Rezonátor byl vydlabán z boku a z vrchu a pak opět zavřen 

dřevěnými destičkami, které jsou přibity hřebíky. Dutina sahá pouze asi do tří čtvrtin celkové 

délky – do místa, kde jsou upevněny lamely. Rezonátor je opatřen třemi otvory, z nichž jeden, 

na spodní straně, slouží k vytváření vibráta. Na rezonátor je připevněna ozdoba z barevných 

korálků. Na rezonátor je pomocí dvou kobylek a příčky upevněno deset lamel. Zadní kobylka 

je vyrobena ze dřeva, přední je z kovu a je tvarována do písmene „U“. Kovová příčka je 

drátem utažena vždy mezi lamelami. Lamely jsou rozděleny do dvou skupin. Všechny lamely 

jsou opatřeny kovovými kroužky, přičemž na každé lamele jsou dva nebo tři kroužky. 

Nástroje je typu 122.11.41 

 

Evidenční číslo: EA3451 

Původ: Nigérie, Joruba 

Získané od: koupě od p. V. Valentové 

Rok získání předmětu: nástroj získala Valentová v roce 1965 za pobytu v zemi 

Další údaje: průměr 20 cm, výška 9 cm 

Nástroj má devět kovových lamel uspořádaných do tvaru písmene „V“. Lamely jsou na 

desku rezonátoru uchyceny pomocí dvou kovových kobylek a drátu. V tomto případě příčka 

chybí a lamely jsou přivazované přímo, ale princip je stejný jako kdyby byla příčka použita. 

Rezonátor je zhotoven z tykve ve tvaru polokoule, která je zakrytá dřevěnou deskou, jež je 

přibita kovovými hřebíky. Do desky jsou vyříznuty dva velké otvory, které jsou pro 

lamelofony Jorubů typické. Jsou stejného tvaru, akorát zrcadlově převráceny a pokud bychom 

je spojili, vznikl by tvar okna s lomeným obloukem. Nástroj není opatřen žádným kazoo. 

Nástroj je typu 122.11.41. 

 

Evidenční číslo: EA3452 

Původ: Nigérie, Joruba 

Získané od: p. Štumpf 



Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: průměr 30 cm, výška 13 cm 

Nástroj má osm kovových lamel uspořádaných do tvaru „V“. Lamely jsou na desku 

rezonátoru uchyceny pomocí dvou kovových kobylek a drátu. V tomto případě příčka chybí a 

lamely jsou přivazované přímo, ale princip je stejný jako kdyby byla příčka použita. 

Rezonátor je zhotoven z tykve ve tvaru polokoule, která je zakrytá dřevěnou deskou, jež je 

přibita kovovými hřebíky. Do desky jsou vyříznuty dva velké otvory, které jsou pro 

lamelofony Jorubů typické. Jsou stejného tvaru, akorát zrcadlově převráceny a pokud bychom 

je spojili, vznikl by tvar okna s lomeným obloukem. Nástroj není opatřen žádným kazoo. 

Nástroj je typu 122.11.41. 

 

Evidenční číslo: EA3814 

Původ: východní Nigérie 

Získané od: p. Štumpf 

Rok získání předmětu: 1966 

Další údaje: délka 21 cm, šířka 12 cm, výška 2,5 cm 

Rezonátor ve tvaru hranolu je zhotoven z jednoho kusu dřeva, které bylo rozštípnuto, 

vydlabáno a pak opět spojeno. Rezonátor má jeden otvor a je zdoben rytým a vypalovaným, 

geometrickým vzorem. Na rezonátor je pomocí dvou kobylek a příčky uchycených deset 

kovových lamel. Kobylky a příčka jsou také vyrobeny z kovu. Příčka je vždy mezi lamelami 

přivázána drátem. Lamely jsou seřazeny do tvaru „V“. Nástroj není opatřen žádným kazoo. 

Nástroj je typu 122.11.41 

 

Evidenční číslo: EA6322 

Původ: střední Afrika 

Získané od: Koupě, Klenoty 

Rok získání předmětu: 1970 

Další údaje: délka 18, 2 cm, šířka 10,5 cm, výška 3,5 cm; jako původ je uvedeno západní 

Afrika 

Nástroj má dvanáct kovových lamel, jež se na koncích rozšiřují. Lamely jsou 

dolaďovány pomocí vosku nalepovaného zespodu na konce lamel. Lamely jsou ve dvou 

řadách po šesti, přičemž v obou řadách jsou hluboké tóny nalevo, ale přesné uspořádání 

klaviatury nelze určit. Lamely jsou uchyceny pomocí dvou kobylek – zadní kobylka je 

zhotovena ze dřeva, přední je z kovu a má tvar písmene „U“ – a kovové příčky, která je 



utažena drátem. Lamely jsou upevněny na desku, která je zdobena rytými geometrickými 

vzory. Na desce je upevněn drátek s několika kovovými kroužky (kazoo). Uprostřed desky je 

malý otvor, který nasvědčuje tomu, že nástroj mohl být původně používán společně 

s odděleným rezonátorem z tykve. V kartě je uvedeno, že nástroj pochází ze západní Afriky, 

ale vzhledem k organologickým znakům nástroje a charakteru geometrické výzdoby se lze 

domnívat, že nástroj pochází spíše z pomezí Demokratické republiky Kongo a Angoly – 

sbírka obsahuje několik podobných nástrojů z jihozápadu Demokratické republiky Kongo. 

Jako původ nástroje navrhuji určit obecně střední Afriku. 

Nástroj je typu 122.11.1 

 

Evidenční číslo: EA6377 

Původ: Kongo, Kinshasa 

Získané od: dar p. V. Zikmunda 

Rok získání předmětu: 1970 

Další údaje: Vyráběl chlapec z kmene Bandundu. Délka 30 cm, šířka 14 cm, výška 3,7 cm 

Rezonátor nástroje je zhotoven z jednoho kusu dřeva. Má tvar hranolu, který se směrem 

k hudebníkovy mírně rozšiřuje a je vydlabán z boku a pak opět zavřen dřevěnou destičkou. 

Dutina sahá pouze asi do tří čtvrtin celkové délky – do místa, kde jsou upevněny lamely. 

Rezonátor je opatřen dvěma otvory, z nichž jeden je na přední straně nástroje a druhý, na 

spodní straně, slouží k vytváření vibráta. Rezonátor je zdoben rytým, geometrickým vzorem. 

Dvanáct lamel je uchycených pomocí dvou kobylek a příčky. Zadní kobylka je vyrobena ze 

dřeva, přední je z kovu a je tvarována do písmene „U“. Kovová příčka je vláknem 

z rostlinného materiálu utažena vždy mezi lamelami. Kovové lamely jsou uspořádány do 

tvaru písmene „V“ a jsou opatřeny kovovými kroužky. 

Nástroje je typu 122.11.41 

 

Evidenční číslo: EA6441 

Původ: ? 

Získané od: Národní muzeum 

Rok získání předmětu: 1970 

Další údaje: délka 28 cm, výška 5 cm 

Nástroj je opatřen rezonátorem lichoběžníkového tvaru, který je zhotoven z jednoho 

kusu dřeva. Dutina, která sahá asi do tří čtvrtin délky nástroje je vydlabána zboku a je opět 

zavřena. Rezonátor je opatřen dvěma otvory – jeden je na přední straně nástroje a druhý, který 



slouží k tvorbě vibráta, je na spodní straně nástroje. Na rezonátor je pomocí dvou kobylek – 

zadní zhotovené ze dřeva a přední kovové, tvarované do písmene „U“ – a kovové příčky 

utažené drátem upevněno deset kovových lamel. Lamely jsou rozděleny do dvou skupin po 

pěti a na každé je navlečen kovový kroužek. Lamely jsou uspořádány do tvaru „V“. 

Nástroj je typu 122.11.41 

 

Evidenční číslo: EA6442 

Původ: Kongo, povodí Loango 

Získané od: Národní muzeum 

Rok získání předmětu: 1970 

Další údaje: délka 20 cm,  šířka 19 cm, výška 5,5 cm 

Nástroj je opatřen deseti kovovými lamelami, které jsou uspořádány do tvaru písmene 

„V“. Na osmi lamelách jsou navlečeny korálky. Lamely jsou uchyceny pomocí dvou kobylek 

a příčky. Zadní kobylka je vyrobena z kousku kůže, přední je z kovu a je tvarována do 

písmene „U“. Příčka z kovu je přivázána pomocí koženého řemínku vždy v mezeře mezi 

lamelami. Rezonátor je zhotoven z jednoho kusu dřeva, je vydlabán z boku a opět uzavřen. 

Dutina sahá asi do tří čtvrtin délky nástroje, do místa, v němž jsou uchyceny lamely. 

V rezonátoru jsou dva otvory, jeden na přední straně a druhý, používaný k tvorbě vibráta, je 

na spodní straně nástroje. Rezonátor je zdoben vybíjením a je opatřen poutkem z motouzu. 

Nástroj je typu 122.11.41. 

 

Evidenční číslo: EA9353 

Původ: Tanzánie 

Získané od: Koupě, p. Rejman 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: délka 23 cm, šířka 13 cm 

Rezonátor je zhotoven z několika desek spojených kovovými hřebíky. Rezonátor má tři 

otvory, z nichž jeden je na spodní straně nástroje a slouží k vytváření vibráta. Uvnitř 

rezonátoru je několik kamínků. Vrchní deska rezonátoru má na jedné straně dekorativní 

výstupek. Na rezonátoru je pomocí dvou kobylek a příčky upevněno 10 kovových lamel. 

Kobylky i příčka jsou zhotoveny z kovu. Příčka je uvázaná pouze uprostřed a lamely jsou 

rozděleny do dvou skupin po pěti. Klaviatura má tvar rozpůleného písmene „V“. 

Nástroj je typu 122.11.41. 

 



Evidenční číslo: EA9358 

Původ: Siera Leone, Kotuten 

Získané od: Koupě, Klenoty 

Rok získání předmětu: 1973 

Další údaje: délka 28 cm, šířka 16,5 cm, výška 10,5 cm 

Nástroj je opatřen rezonátorem zhotoveným z plechového kanistru od benzínu – s 

objemem asi 5 litrů, který má vrchní desku ze dřeva. Rezonátor má na straně otvor a jsou 

v něm kamínky, které slouží jako kazoo. Nástroj je opatřen ještě dalším kazoo – kouskem 

plechu ve tvaru rybího chvostu, po jehož krajích jsou skrze dírky navlečeny kovové kroužky. 

Lamely jsou na desku uchyceny pomocí dvou kovových kobylek a příčky. Některé lamely 

jsou zezadu podepřeny malým kamínkem, který tak plní funkci zadní kobylky. Lamely jsou 

vyrobeny z kovu a jsou uspořádány do tvaru písmene „V“. Pokud je plíšek s kovovými 

kroužky umístěn na tu stranu nástroje, kterou má hudebník při hře od sebe – což je běžnou 

praxí, pak se na tento nástroj hrálo obráceně, což je v některých částech západní Afriky běžné. 

Může to být proto, že nástroj se pravděpodobně do těchto oblastí dostal bez znalosti jeho 

používání (Stone 1998: 476). 

Nástroj je typu 122.11.41 

 

Evidenční číslo: EA11982 

Původ: Tanzánie 

Získané od: p. Marie Schulzová 

Rok získání předmětu: 1976 

Další údaje: délka 20,5 cm (bez zahnuté části), 7 kovových lamel (kovové lamely ohnuty a 

zaraženy napevno), laděných bez možnosti změn do bezpůltónové pentatoniky. 

Rezonátor je vyroben z jednoho kusu dřeva. Tvar rezonátoru je mírně prohnutý kvádr 

s výstupkem na jednom konci. Rezonátor je vydlabán zespodu a je zakryt dřevěnou deskou 

přibitou kovanými hřebíky. V rezonátoru je celkem osm otvorů, z nichž šest je na vrchní 

straně nástroje a dva jsou vepředu. Otvory jsou rozmístěny dekorativně. Lamely jsou 

zhotoveny ze širokého kovového proužku, jsou zaraženy přímo do rezonátoru a jejich ladění 

nelze měnit posouváním. Lamel je sedm a jsou uspořádány do tvaru písmene „V“. Nástroj je 

opatřen poutkem z pleteného motouzu. Nástroj má čistou barvu tónu, jelikož nemá žádné 

kazoo. 

Nástroj je typu 122.11.42. 

 



Evidenční číslo: EA11987 

Původ: Tanzánie 

Získané od: Klenoty 

Rok získání předmětu: 1976 

Další údaje: délka 21 cm (bez zahnuté části); použita je anhemitonická pentatonická stupnice. 

Nástroj je opatřen krabicovým rezonátorem, který je zhotoven z jednoho kusu dřeva. 

Rezonátor má tvar hranolu, který je v jednom konci zalomen – lomená  část je vyřezávaná. 

Rezonátor má na vrchní a přední straně několik otvorů. Přímo do rezonátoru je zaraženo sedm 

širokých kovových lamel, jejichž délku nelze upravovat. Lamely jsou uspořádány do tvaru 

písmene „V“. Nástroj není opatřen žádným kazoo. 

Nástroj je typu 122.11.42. 

 

Evidenční číslo:EA11190 

Původ: Kongo, Bakongo 

Získané od: Klenoty 

Rok získání předmětu: 1971 

Další údaje: délka 28 cm, šířka 12 cm, výška 4 cm 

Nástroj je opatřen 10 kovovými lamelami uspořádanými do tvaru písmene „V“. Na pěti 

hluboko laděných lamelách jsou navlíknuty kovové kroužky. Lamely jsou na rezonátor 

uchyceny pomocí dvou kobylek a příčky. Zadní kobylka je zhotovena ze dřeva přední 

kobylka je zhotovena z kovu a je tvarovaná do písmene „U“. Příčka je vyrobena z kovu a je 

přivázána pomocí rostlinného vlákna vždy v mezeře mezi lamelami. Rezonátor je zhotoven 

z jednoho kusu dřeva, je vydlabán z boku a pak opět zavřen, přičemž dutina sahá pouze asi do 

tří čtvrtin délky nástroje, do místa v němž jsou uchyceny lamely. Rezonátor je opatřen dvěma 

otvory, první je na přední straně a druhý, jež slouží k tvoření vibráta, je na spodní straně 

nástroje. Rezonátor se směrem k hudebníkovy mírně rozšiřuje. Nástroj je svrchu a po stranách 

zdoben rytým a vypáleným, geometrickým vzorem. 

Nástroj je typu 122.11.41. 

 

Evidenční číslo: EA11195 

Původ: Demokratická republika Kongo 

Získané od: p. Dlážděná 

Rok získání předmětu: 1978 

Další údaje: délka 16 cm, výška 5,5 cm 



Nástroj má dřevěný rezonátor ve tvaru oválu se dvěma prodlouženími na jeho 

vzdálenějších koncích. Vrchní deska rezonátoru je na čtyřech místech přivázána vláknem 

z rostlinného materiálu a spáry jsou vyplněny tmelem. Na vrchní straně rezonátoru je kruhový 

otvor. V Rezonátore je několik malých kamínků, které mohly plnit funkci kazoo. Na desku je 

pomocí dvou kobylek uchyceno šest lamel. V tomto případě příčka chybí a lamely jsou na 

kobylky přímo přitaženy rostlinným vláknem, čili základní konstrukční myšlenka zůstává 

tatáž jako kdyby byla použita příčka. Lamely jsou vyrobeny z rafiové palmy a jejich původní 

uspořádání nelze určit. 

Nástroj je typu 122.12.2 

 

Evidenční číslo: EA11993 

Původ: Katanga 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: délka 9,5 cm, šířka 9,5 cm, výška tykve 8 cm. Uprostřed destičky kulatý otvor, 

původně zalepený blanou. 

Nástroj je opatřen třinácti kovovými lamelami, které jsou uspořádány do dvou řad – 

deset lamel v jedné a tři v druhé řadě. Hluboké tóny jsou vlevo, takže lamely se směrem 

doleva zkracují a jsou mírně vyhnuty nahoru. Lamely jsou pomocí kobylky a příčky upevněny 

na desku, která je mírně zahloubena. Kobylka je z kovu a podepírá lamely zepředu. Vzadu se 

lamely opírají přímo o desku. Příčka je z kovu a je přivázána vždy mezi lamelami. Deska je 

opatřena otvorem. O desku je pomocí koženého řemínku přivázán rezonátor z tykve, který má 

tvar polokoule a kolem otvoru je připevněno jakési těsnění. 

Nástroj je typu 122.11.2 

 

Evidenční číslo: EA13592 

Původ: Kamerun/Nigérie 

Získané od: Městské muzeum, Dvůr Králové n. L. 

Rok získání předmětu: 1982 

Další údaje: délka 32, 5 cm 

Nástroj je zcela zhotoven z materiálů rostlinného původu. Rezonátor nástroje je 

zhotoven z dvou kusů stonky rostliny připomínající bambus, které jsou podélně seříznuty a 

uzavřeny kolínkem. Kusy jsou spojeny tmelem. Rezonátor je ozdoben rytým obrazcem. 

Pomocí dvou kobylek a příčky jsou na tělo nástroje uchyceny lamely z rafiové palmy. 



Kobylky a příčka jsou zhotoveny ze dřeva a příčka je vždy mezi lamelami přivázána vláknem 

z rostlinného materiálu. Lamely jsou na koncích zúženy a doladěny pomocí vosku. Lamely 

jsou přibližně stejné délky. Nástroj nemá žádné kazoo. Původ nástroje v kartě není uveden, 

ale lze jej dobře určit, protože konstrukce nástroje je velice specifická – nástroje tohoto typu 

jsou rozšířeny na travnatých územích Kamerunu a ve východní Nigérii. 

Nástroj je typu 122.12.2 

 

Evidenční číslo: EA39436 

Původ: Kongo 

Získané od: koupě od paní Fiedlerové 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: Nativní název je sanzi. 

Rezonátor nástroje je zhotoven z jednoho kusu dřeva a má tvar zvonu – přední strana je 

otevřena. Na rezonátor čtvercového tvaru je pomocí drátu upevněn kousek plechu, který je 

podepřen dvěma dřevěnými kolíky. Na plech je provazem přivázáno několik lastur, které 

slouží jako kazoo. Devatenáct lamel je uchyceno pomocí dvou kobylek a příčky. Přední 

kobylka je kovová, zadní je ze dřeva. Příčka je z kovu a je utažena drátem na třech místech. 

Lamely jsou vyrobeny z kovu a jsou uspořádány do tří řad. Hluboké tóny jsou na klaviatuře 

vlevo, takže lamely se směrem doleva zkracují. Lamely mají konce vyhnuty směrem vzhůru. 

Nástroj je typu 122.11.3. 

 

Evidenční číslo: E1036 

Původ: Tanzánie, Dar es Salaam 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: ? 

Rezonátor je zhotoven z několika destiček spojených kovovými hřebíky. Má tvar 

kvádru, který se směrem k hudebníkovy docela výrazně zužuje. Rezonátor má jeden otvor na 

vrchní straně nástroje a další, který slouží k tvorbě vibráta je na spodní straně nástroje. 

Lamely jsou uchyceny pomocí dvou kobylek, z nichž jedna – zadní – je zhotovena ze dřeva a 

druhá je z kovu. Příčka je z kovu a je přivázaná drátem ob tři až čtyři lamely. Lamel je 

sedmnáct a jsou rozděleny do dvou skupin – sedm a deset. Lamely jsou z kovu a jsou 

opatřeny kovovými kroužky. Uspořádání lamel je jakoby rozpůlené písmeno „V“. 

Nástroj je typu 122.11.41 



 

Evidenční číslo: E1065 

Původ: Tanzánie, Dar es Salaam 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: ? 

Rezonátor nástroje je zhotoven z několika destiček zbitých hřebíky. Tvar rezonátoru je 

poněkud neobvyklý – vrchní deska je pětiúhelník.  Rezonátor je opatřen dvěma otvory, 

jedním na horní straně a druhým, jenž sloužil pro tvoření vibráta, na straně spodní. Rezonátor 

je ozdoben rytým a vypalovaným, geometrickým vzorem. Na desku je pomocí dvou kobylek a 

příčky upevněno třináct lamel. Zadní kobylka je vyrobena ze dřeva, přední je z kovu. Příčka 

je na pěti místech utažena silným drátem. Lamely jsou uspořádány do tvaru písmene „V“ a 

jsou opatřeny kovovými kroužky. 

Nástroj je typu 122.11.41. 

 

Evidenční číslo: E22673 

Původ: Nigérie 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: jako místo původu je uvedena Zambie 

Nástroj má osm kovových lamel uspořádaných do tvaru „V“. Lamely jsou na desku 

rezonátoru uchyceny pomocí dvou kovových kobylek a příčky přivázané drátem vždy mezi 

lamelami. Rezonátor je zhotoven z tykve ve tvaru polokoule, která je zakrytá dřevěnou 

deskou, jež je přibita kovovými hřebíky. Do desky jsou vyříznuty dva velké otvory, které jsou 

typické pro lamelofony Jorubů. Jsou stejného tvaru, akorát zrcadlově převráceny a pokud 

bychom je spojili, vznikl by tvar okna s lomeným obloukem. Nástroj není opatřen žádným 

kazoo. Podle vzhledu nástroje by se dalo soudit, že nástroj byl určen nesprávně co do místa 

původu – domnívám se, že místem původu je Nigérie.  

Nástroj je typu 122.11.41. 

 

Evidenční číslo: E24560 

Původ: jihovýchodní Afrika 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: 1926 



Další údaje: nativní název je pravděpodobně simba 

Nástroj má čtrnáct kovových lamel uspořádaných ve dvou řadách po sedmi. Lamely 

jsou uspořádány vzestupně zleva doprava – basové tóny jsou vlevo. Lamely jsou doladěny 

pomocí vosku nalepovaného zespodu na konce lamel. Lamely jsou uchyceny pomocí příčky a 

dvou kobylek, z nichž jedna je zhotovena ze dřeva a druhá, kovová, má tvar písmene „U“ a je 

zhotovena z proužku plechu. Obě kobylky jsou značně vysoké – asi dva centimetry. Příčka je 

zhotovena z kovu a je přivázána drátem vždy mezi lamelami. Lamely jsou uchyceny na desce, 

která je zdobena rytými jamkami a má čtvercový tvar. Nástroj je opatřen kazoo, které je 

připevněné na desku a sestává z několika kovových kroužků navlečených na drátek. Nástroj 

mohl být používán spolu s odděleným rezonátorem z tykve, tomu nasvědčuje otvor uprostřed 

desky. 

Nástroj je typu 122.11.1. 

 

Evidenční číslo: E27783 

Původ: Kongo 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: délka 8 cm, šířka 9 cm 

Nástroj má sedm kovových lamel uspořádaných do tvaru písmene „V“. Lamely jsou 

uchyceny pomocí příčky a dvou kobylek, z nichž jedna je zhotovena ze dřeva a druhá, 

kovová, má tvar písmene „U“ a je zhotovena z proužku plechu. Obě kobylky jsou značně 

vysoké – asi dva centimetry. Příčka je zhotovena z kovu a je přivázána drátem vždy mezi 

lamelami. Lamely jsou uchyceny na desce, která je z obou stran zdobena geometrickými 

vzory a má mírně konvexní obě delší strany. Nástroj je opatřen kazoo, které je připevněné na 

desku a sestává z několika kovových kroužků navlečených na drátek. Nástroj mohl být 

používán spolu s odděleným rezonátorem z tykve, jak je pro tuto oblast typické – použití 

tykvového rezonátoru nasvědčuje otvor uprostřed desky. 

Nástroj je typu 122.11.1. 

 

Evidenční číslo: E27864 

Původ: Kongo, kraj Kahembe, etnikum Bačok 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: Na desce je zespodu tužkou napsáno Kakalondondo. Délka 17,8 cm, šířka 8,5 cm 



Nástroj má sedm kovových lamel uspořádaných do tvaru písmene „V“. Lamely jsou 

uchyceny pomocí příčky a dvou kobylek, z nichž jedna je zhotovena ze dřeva a druhá, 

kovová, má tvar písmene „U“ a je zhotovena z proužku plechu. Obě kobylky jsou značně 

vysoké – asi dva centimetry, díky čemu vytvářejí spolu s příčkou a lamelami jakousi klec, 

v níž je uloženo několik ptačích per. Příčka je zhotovena z kovu a je přivázána drátem vždy 

mezi lamelami. Lamely jsou uchyceny na desce, která je zdobena geometrickými vzory a má 

mírně konvexní obě delší strany. Nástroj je opatřen kazoo, které je připevněné na desku a 

sestává z několika kovových kroužků navlečených na drátek. Nástroj mohl být používán spolu 

s odděleným rezonátorem z tykve, jak je pro tuto oblast typické – použití tykvového 

rezonátoru nasvědčuje otvor uprostřed desky. 

Nástroj je typu 122.11.1. 

 

Evidenční číslo: E27865 

Původ: Kongo, kraj Kahembe, etnikum Bačok 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: Na desce je zespodu tužkou napsáno Kakalondondo. Délka 17,8 cm, šířka 8,5 cm 

Nástroj má deset kovových lamel uspořádaných do tvaru písmene „V“. Lamely jsou 

uchyceny pomocí příčky a dvou kobylek, z nichž jedna je zhotovena ze dřeva a druhá, 

kovová, má tvar písmene „U“. Příčka je zhotovena z kovu a je přivázána drátem. Lamely jsou 

uchyceny na desce, která je zdobena geometrickými vzory. Nástroj je opatřen kazoo, které je 

připevněné na desku a sestává z několika kovových kroužků navlečených na drátek. Nástroj 

mohl být používán spolu s odděleným rezonátorem z tykve, jak je pro tuto oblast typické. 

Nástroj je typu 122.11.1. 

 

Evidenční číslo: E27866 

Původ: Kongo, kraj Kahembe, etnikum Bačok 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: Na desce je zespodu tužkou napsáno Kakalondondo. Délka 17,8 cm, šířka 8,5 cm 

Nástroj má sedm kovových lamel uspořádaných do tvaru písmene „V“. Lamely jsou 

uchyceny pomocí příčky a dvou kobylek, z nichž jedna je zhotovena ze dřeva a druhá, 

kovová, má tvar písmene „U“ a je zhotovena z proužku plechu. Obě kobylky jsou značně 

vysoké – asi dva centimetry. Příčka je zhotovena z kovu a je přivázána drátem vždy mezi 



lamelami. Lamely jsou uchyceny na desce, která je z obou stran zdobena geometrickými 

vzory a má mírně konvexní obě delší strany. Nástroj je opatřen kazoo, které je připevněné na 

desku a sestává z několika kovových kroužků navlečených na drátek. Nástroj mohl být 

používán spolu s odděleným rezonátorem z tykve, jak je pro tuto oblast typické – použití 

tykvového rezonátoru nasvědčuje otvor uprostřed desky. 

Nástroj je typu 122.11.1. 

 

Evidenční číslo: E27867 

Původ: Kongo, kraj Kahembe, etnikum Bačok 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: Na desce je zespodu tužkou napsáno Kakalondondo. Délka 17,8 cm, šířka 8,5 cm 

Nástroj má osm kovových lamel, které jsou pomocí dvou kobylek a příčky uchyceny na 

desku. Lamely jsou uspořádány do tvaru písmene „V“. Obě kobylky jsou značně vysoké – 

zhruba dva centimetry. Zadní je zhotovena ze dřeva, přední je zhotovena z plíšku ohnutého do 

tvaru písmene „U“. Příčka je zhotovena z kovu a je utažena vždy v mezeře mezi lamelami. 

Deska z tmavého dřeva je zdobena rytým, geometrickým vzorem a je na ní upevněn kovový 

drátek, na němž je navlečeno několik malých kovových korálků, jež slouží jako kazoo. 

Nástroj je typu 122.11.1 

 

Evidenční číslo: E27868 

Původ: střední Kongo, Bafwakoe, Stanleyville, kmen Bandaka 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: délka 19 cm, šířka 10 cm, výška 3,5 Sebráno u náčelníka Kauccia. Domorodý 

název je ikombi. 

Nástroj je opatřen rezonátorem z jednoho kusu dřeva, který je ze strany vydlabán a pak 

zavřen dřevěnou destičkou. Rezonátor má tvar hranolu se třemi stranami mírně konvexními. 

Dutina sahá pouze asi do tří čtvrtin celkové délky nástroje – po místo v němž jsou uchyceny 

lamely. Rezonátor je opatřen dvěma otvory – jedním na přední straně nástroje a druhým, jenž 

se používá k tvorbě vibráta, na spodní straně. Nástroj je zdoben rytým, geometrickým vzorem. 

Lamely jsou uchyceny pomocí dvou kobylek a příčky. Zadní kobylka je ze dřeva, přední je 

z kovu a je tvarovaná do písmene „U“. Příčka je z kovu a je přivázána drátem vždy mezi 



lamelami. Lamel je deset a jsou rozděleny do dvou skupin po pěti. Na jedné z lamel je 

navlečen kroužek. Lamely jsou uspořádány do tvaru „V“. 

Nástroj je typu 122.11.41. 

 

Evidenční číslo: E27869 

Původ: střední Kongo, Bafwakoe, Stanleyville, kmen Bandaka 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: délka 19 cm, šířka 10 cm 

Nástroj je opatřen rezonátorem z jednoho kusu dřeva, který je vydlabán zboku a pak 

opět uzavřen. Dutina sahá přibližně do tří čtvrtin délky nástroje. V rezonátoru jsou dva otvory 

– jeden je na přední straně a druhý, jež slouží k tvoření vibráta, je na spodní straně nástroje. 

Rezonátor má tvar kvádru, je zdoben rytým, geometrickým vzorem a směrem k hudebníkovy 

se mírně rozšiřuje. Lamely jsou uchyceny pomocí dvou kobylek a příčky. Zadní kobylka je 

zhotovena ze dřeva, přední kobylka je zhotovena z kovu a je tvarována do písmene „U“. 

Příčka je z kovu a je přivázaná vždy mezi lamelami pomocí vlákna z rostlinného materiálu. 

Lamely jsou vyrobeny z kovu a všechny jsou opatřeny kovovým kroužkem. Lamel je deset a 

jsou uspořádány do tvaru „V“. 

Nástroj je typu 122.11.41. 

 

Evidenční číslo: E27870 

Původ: Kongo, kraj Kahembe, etnikum Bapende 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: délka 25 cm, šířka 11 cm, výška 3 cm. Tužkou nápis Kakalondondo. 

Nástroj je zcela zhotoven z materiálů rostlinného původu. Nástroj má osm lamel 

z rafiové palmy, které jsou rozděleny do dvou skupin po čtyřech. Uspořádání lamel je jakoby 

tvaru rozpůleného písmene „V“ – hluboké tóny jsou uprostřed klaviatury. Lamely jsou 

uchyceny pomocí dvou kobylek a příčky ze dřeva. Příčka je uvázaná vždy v mezeře mezi 

lamelami. Tělo nástroje je zhotoveno ze tří kusů měkké stonky, které jsou spojeny pomocí 

dřevěných kolíků do jakéhosi voru. Nástroj není opatřen žádným kazoo. 

Nástroj je typu 122.12.1. 

 

Evidenční číslo: E39080 



Původ: Kamerun 

Získané od: Dar od p. Aloise Davida 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: délka 45 cm, šířka 17 cm, výška 8,5 cm 

Nástroj je cele zhotoven z rostlinných materiálů. Velký krabicový rezonátor je zhotoven 

ze dřeva a je zakryt deskou, která je uchycena pomocí dřevěných hřebíků. Deska je opatřena 

tříúhelníkovým otvorem a na straně, kterou má hudebník od sebe, přechází ve dvě ploché, 

vyřezávané ozdoby ve tvaru lopatky. Také vrchní deska a boky nástroje jsou zdobeny 

geometrickými vzory. Na rezonátor je pomocí dvou dřevěných kobylek a příčky upevněno 

patnáct lamel z rafie. Jedna z kobylek je uchycena vázáním kolem rezonátoru. Příčka je 

uchycena pomocí rostlinného vlákna. Lamely jsou přibližně stejné délky a tónové rozvržení 

klaviatury nelze přesně určit, ale zdá se, že hluboké tóny byly spíše uprostřed, zatímco tóny 

vysoké byly po stranách. Na lamelách jsou patrny zbytky vosku, kterým byly uchyceny 

dlouhé dřevěné jehly, které měly funkci kazoo, ale všechny jehly byly ztraceny. Uvnitř 

rezonátoru je vloženo několik kamínků. 

Nástroj je typu 122.12.2. 

 

Evidenční číslo: E39177 

Původ:  ? 

Získané od: Hlouchova sbírka 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: délka 18 cm, šířka 19,5 cm, výška 4 cm. 

Nástroj má deset kovových lamel uspořádaných do tvaru písmene „V“. Lamely jsou na 

desku rezonátoru upevněny pomocí dvou kobylek a příčky. Zadní kobylka je zhotovena 

z tlustého kousku kůže a přední je z kovu a je tvarovaná do písmene „U“. Příčka je z kovu a je 

uvázaná vždy mezi lamelami. Rezonátor je zhotoven z jednoho kusu dřeva. Je vydlabán ze 

strany a pak opět zavřen, přičemž dutina sahá pouze asi do tří čtvrtin délky nástroje – do 

místa, v němž jsou upevněny lamely. Rezonátor je opatřen pouze jedním otvorem na přední 

straně. Nástroj nemá ani otvor pro vibráto a ani žádné kazoo. Vrchní deska rezonátoru je 

zdobena několika zaraženými nity, které netvoří žádný konkrétní obrazec. 

Nástroj je typu 122.11.41 

 

Evidenční číslo: E39394 

Původ: ? 



Získané od: Koupě od p. Fiedlerové 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: nativní název je sanzi. Délka 21 cm, šířka 12 cm. 

Nástroj má patnáct kovových lamel uspořádaných do dvou řad – osm lamel v jedné a 

sedm v druhé řadě. Lamely jsou zhruba stejné délky, na koncích se rozšiřují a jsou 

dolaďované nalepováním vosku na spodní stranu konců lamel. Lamely jsou uchyceny pomocí 

příčky a dvou kobylek, z nichž jedna je zhotovena ze dřeva a druhá, kovová, má tvar písmene 

„U“ a je zhotovena z proužku plechu. Obě kobylky jsou značně vysoké – asi dva centimetry. 

Příčka je zhotovena z kovu a je přivázána drátem vždy mezi lamelami. Lamely jsou uchyceny 

na desce, která je zdobena geometrickými vzory. Nástroj je opatřen kazoo, které je připevněné 

na desku a sestává z několika kovových kroužků navlečených na drátek. Nástroj mohl být 

používán spolu s odděleným rezonátorem z tykve, čemu nasvědčuje otvor uprostřed desky. 

Nástroj je typu 122.11.1. 

 

Evidenční číslo: E39320 

Původ: Kamerun, Duala 

Získané od: Dar od p. Aloise Davida 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: délka 39 cm, šířka 17,5 cm, výška 3,5 cm 

Nástroj je zhotoven z materiálů rostlinného původu. Je opatřen jedenácti lamelami 

z rafie, které jsou rozděleny do dvou skupin – pět a šest. Jaké bylo původní uspořádání lamel 

nelze určit. Lamely jsou upevněny pomocí dřevěné kobylky a příčky, která je přivázána 

rostlinným vláknem. Zadní kobylka chybí a lamely jsou opřeny přímo o tělo nástroje. Tělo 

nástroje je zhotoveno z pěti kusů stonku nějaké rostliny. Jednotlivé kusy jsou spojeny pomocí 

pěti dlouhých dřevěných jehel, kterými jsou propíchnuty a tvoří tak jakýsi vor. Nástroj nemá 

žádné kazoo. 

Nástroj je typu 122.12.1. 

 

Evidenční číslo: E39418 

Původ: Kongo 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: nativní název je ikumbi. Délka 14,6 cm, šířka 8 cm, výška 3 cm. 



Nástroj je opatřen osmi kovovými lamelami, z nichž pět je opatřeno kovovými kroužky. 

Klaviatura je uspořádána do tvaru písmene „V“ – s hlubokými tóny uprostřed. Lamely jsou 

uchyceny pomocí dvou kobylek a příčky. Zadní kobylka je ze dřeva, přední kobylka je z kovu 

a má tvar písmene „U“. Příčka je z kovu a je uvázaná vláknem z rostlinného materiálu. 

Rezonátor z jednoho kusu dřeva je vydlabán ze strany a otvor je opět zavřen. Dutina sahá 

pouze do místa, v němž jsou upevněny lamely (asi tři čtvrtiny délky). Otvor je na vrchní desce 

rezonátoru a na spodní straně je otvor pro vibráto. 

Nástroj je typu 122.11.41. 

 

Evidenční číslo: E39503 

Původ: Kongo 

Získané od: dar od p. Škuliny 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: nativní název je likembe. Délka 22 cm, šířka 10 cm, výška 3 cm. 

Nástroj byl původně opatřen jedenácti kovovými lamelami, z nichž dvě jsou ztraceny. 

Lamely jsou uspořádany do tvaru „V“ – hluboké tóny jsou uprostřed klaviatury a vpravo. 

Lamely jsou uchyceny pomocí dvou příček a kovové příčky přivázané vláknem z rostlinného 

materiálu. Zadní příčka je vyrobena ze dřeva, přední je vyrobena z kovu a má tvar písmene 

„U“. Rezonátor zhotoven z jednoho kusu dřeva je vydlabán ze strany a opět uzavřen. Dutina 

rezonátoru sahá pouze do tří čtvrtin nástroje – do místa, v němž jsou uchyceny lamely. 

Rezonátor se směrem k hudebníkovy rozšiřuje. Má otvor na přední straně a další otvor na 

spodní straně nástroje slouží k tvorbě vibráta. Nástroj není opatřen žádným kazoo. 

Nástroj je typu 122.11.41. 

 

Evidenční číslo: E39642 

Původ: Kongo 

Získané od: dar od p. Škuliny 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: Délka 28,5 cm, šířka 14 cm. 

Nástroj je opatřen rezonátorem zhotoveným z jednoho kusu dřeva, který je vydlabán ze 

strany a opět uzavřen. Dutina sahá pouze přibližně do tří čtvrtin délky nástroje – do místa, 

v němž jsou upevněny lamely. Rezonátor má tvar hranolu, který se směrem k hudebníkovy 

mírně rozšiřuje. Rezonátor je opatřen dvěma otvory. Jeden je na přední straně nástroje a druhý 

na straně spodní. Otvor na spodku nástroje je využíván k tvorbě vibráta. Lamely jsou 



uchyceny pomocí dvou kobylek a příčky. Zadní kobylka je ze dřeva, přední kobylka je z kovu 

a je tvarována do písmene „U“. Příčka je z kovu a je přivázána vždy v mezeře mezi lamelami 

pomocí vlákna z rostlinného materiálu. Nástroj měl původně devět lamel, ale jedna je 

ztracena. Lamely jsou vyrobeny z kovu a šest z nich je opatřených kovovými kroužky. 

Uspořádání klaviatury má tvar písmene „V“ a lamely jsou uspořádány vějířovitě. 

Nástroj je typu 122.11.41. 

 

Evidenční číslo: E40005 

Původ: ? 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: délka 27 cm, šířka 15,8 cm, výška 5 cm 

Nástroj je opatřen rezonátorem zhotoveným z jednoho kusu dřeva, který je vydlabán ze 

strany a opět uzavřen. Dutina sahá pouze do tří čtvrtin celkové délky nástroje, do místa, 

v němž jsou upevněny lamely. Rezonátor je opatřen dvěma otvory. Jeden je na přední straně 

nástroje a druhý na straně spodní. Otvor na spodku nástroje je využíván k tvorbě vibráta. 

Lamely jsou uchyceny pomocí dvou kobylek a příčky. Zadní kobylka je ze dřeva, přední 

kobylka je z kovu a je tvarována do písmene „U“. Příčka je z kovu a je přivázána vždy 

v mezeře mezi lamelami pomocí vlákna z rostlinného materiálu. Nástroj má devět lamel 

vyrobených z kovu a opatřených kovovými kroužky. Uspořádání klaviatury má tvar „V“. 

Nástroj je typu 122.11.41. 

 

Evidenční číslo: E55756 

Původ: Kongo 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: délka 21 cm, šířka 16 cm, výška 4,2 cm 

Nástroj má deset kovových lamel opatřených kovovými kroužky. Původní uspořádání 

lamel nelze zjistit, ale vzhledem k tomu, že se jedná o nástroj typu označovaného v literatuře 

jako likembe, lze se domnívat, že mohlo být tvaru „V“ nebo tvaru písmene „V“. Lamely jsou 

upevněny pomocí dvou kobylek a příčky, která je přivázaná drátem mezi každou druhou 

lamelou. Zadní kobylka je ze dřeva a přední, kovová kobylka má tvar písmene „U“. 

Rezonátor je vyroben z jednoho kusu dřeva. Je vydlabán z boku a opět uzavřen. Rezonátor má 



otvor na přední straně a další otvor používaný pro vibráto je na spodní straně rezonátoru. 

Dutina rezonátoru sahá asi do tří čtvrtin délky nástroje. 

Nástroj je typu 122.11.41 

 

Evidenční číslo: E55826 

Původ: Kongo 

Získané od: ? 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: ? 

Nástroj má deset kovových lamel, které byly dolaďovány pomocí včelího vosku 

nalepovaného zespodu na konce lamel. Tónové uspořádání lamel nelze zjistit. Lamely jsou 

uchyceny pomocí dvou kobylek – zadní je ze dřeva, přední je kovová a má tvar písmene „U“ 

– a kovové příčky přivázané drátem. Lamely jsou upevněny na desku, která se směrem 

k hudebníkovy rozšiřuje. Na desce je malý otvor, v němž je přichycen kožený řemínek, na 

němž byl pravděpodobně původně přivázán oddělený rezonátor z tykve. Nástroj není opatřen 

žádným kazoo. 

Nástroj je typu 122.11.1. 

 

Evidenční číslo: E64845 

Původ: Demokratická republika Kongo 

Získané od: dar od ing. Bartoše 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: Získal Bartoš za pobytu v zemi v 70. letech. Délka 31,2 cm, šířka 12,7 cm. 

Nástroj má rezonátor zhotoven z jednoho kusu dřeva. Je vydlabán ze strany a opět 

uzavřen, přičemž dutina sahá pouze po místo, v němž jsou uchyceny lamely – asi tři čtvrtiny 

celkové délky. Rezonátor má jeden otvor na přední straně nástroje a další, který se používá 

k vytváření vibráta, je na spodní straně rezonátoru. Deset kovových lamel, z nichž osm je 

opatřeno kovovými kroužky, je uchyceno pomocí dvou kobylek a příčky uvázané pomocí 

rostlinného vlákna. Zadní příčka je zhotovena ze dřeva, přední je z kovu a má tvar písmene 

„U“. Lamely jsou uspořádány do tvaru písmene „V“. 

Nástroj je typu 122.11.41. 

 

Evidenční číslo: E64846 

Původ: Demokratická republika Kongo 



Získané od: dar ing. Bartoše 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: Získal Bartoš za pobytu v zemi v 70. letech. Délka 26,5 cm, šířka 11 cm. 

Nástroj byl původně opatřen jedenácti kovovými lamelami, z nichž dvě jsou ztraceny. 

Některé lamely jsou opatřeny kroužky. Je pravděpodobné, že původně byly kroužky opatřeny 

všechny lamely, ale kroužky mohly být ztraceny, protože uchycení lamel je povoleno. Lamely 

jsou uspořádány do tvaru písmene „V“ a jsou uchyceny pomocí dvou příček – zadní je 

zhotovena ze dřeva, přední je z kovu a má tvar písmene „U“ – a kovové příčky, která je 

přivázána pomocí rostlinného vlákna. Rezonátor je zhotovený z jednoho kusu dřeva, je 

vydlabán z boku a opět uzavřen a je opatřen dvěma otvory – jedním na přední straně nástroje 

a druhým, sloužícím k tvorbě vibráta, na spodní straně nástroje. Dutina sahá pouze do tří 

čtvrtin délky nástroje, čili do místa, v němž jsou uchyceny lamely. 

Nástroj je typu 122.11.41. 

 

Evidenční číslo: E64949 

Původ: Tanzánie 

Získané od: dar od p. Pechačové (pozůstalost dr. R. Rejmana, který v zemi pobýval v 60. 

letech) 

Rok získání předmětu: ? 

Další údaje: délka 17 cm, šířka 10 cm. 

Rezonátor je zhotoven z několika dřevěných deštiček spojených hřebíky. Rezonátor se 

směrem k hudebníkovy zužuje a na opačném konci vrchní deska malinko přečnívá a má tvar 

mírného oblouku. Rezonátor je opatřen dvěma otvory, jeden je na vrchní straně a druhý, který 

slouží k tvorbě vibráta, je na spodní straně nástroje. Rezonátor je na vrchní straně zdoben 

vypalovaným geometrickým vzorem. Pomocí dvou dřevěných kobylek a kovové příčky 

uchycené kovovými skobami je uchyceno devět kovových lamel. Lamely jsou rozděleny do 

dvou skupin – pět a čtyři – a osm z nich je opatřeno kovovým kroužkem. Vzhledem k tomu, 

že lamely jsou rozhýbané, jejich původní uspořádání nelze s jistotou určit. 

Nástroj je typu 122.11.41. 

 

6.3 SOUHRNNĚ  O XYLOFONECH A LAMELOFONECH V NÁPRSTKOVĚ MUZEU 

 

Xylofony: 



Evidenční 

číslo 

Původ Typ podle 

klasifikace 

Rok nabytí 

předmětu 

Způsob nabytí 

předmětu 

EA9061 Západní Afrika 1112. .21.22 ? ? 

EA9098 Západní Afrika 1112. .21.22 ? Starožitnosti, Alinčová 

EA9351 Tanzánie 1112. .21.21 ? Koupě od Rejmana 

EA9356 Siera Leone 1112. .21.22 ? ? 

EA9363abc Mali 1112. .21.22 1973 Klenoty 

EA9364abc Guinea 1112. .21.22 1973 Klenoty 

E22664 Zambie ? ? ? 

E28042 Jižní Afrika 1112. .21.22 ? Koupě od Foita 

 

Výše navrhovaná klasifikace rozděluje xylofony do pěti typů. Šest xylofonů patří k typu 

1112. .21.22, jeden k typu 1112. .21.21. a jeden nástroj nebyl určen. Jestli sbírka obsahuje 

nebo neobsahuje xylofony typů 1112. .21.11, 1112. .21.12 a 1112. .21.13, čili xylofony 

s volnými špalíky, nelze s jistotou říci. Ostatní statistické údaje dobře korelují se skutečností, 

že nástroje pocházejí převážně ze západní a jihovýchodní Afriky. V obou oblastech jsou sice 

známé také xylofony s volnými špalíky, ale jejich rozšíření je omezené a jejich kulturní a 

hudební význam je ve srovnání s xylofony typu 1112. .21.22 mnohem menší. Xylofony 

s volnými kameny jsou mnohem běžnější ve střední a východní Africe. Z těchto oblastí 

obsahuje sbírka pouze jeden nástroj, jenž je typu 1112. .21.21 a pro danou oblast zdaleka není 

reprezentativní. Celkově lze říci, že v případě xylofonů sbírka různost provedení tohoto 

nástroje v subsaharské Africe odráží jen částečně. 

 

Lamelofony: 

Evidenční 

číslo 

původ Typ Rok nabytí 

předmětu 

Způsob nabytí 

předmětu 

EA840 Keňa 122.11.41 1963 Lesnické muzeum 

EA1094 ? 122.11.41 1962 Muzeum v Kladně 

EA2090 Kongo 122.11.41 1963 Koupě od Větvičkové 

EA3451 Nigérie 122.11.41 1965 Koupě od Valentové 

EA3452 Nigérie 122.11.41 ? Štumpf 

EA3814 Nigérie 122.11.41 1966 Štumpf 

EA6322 střední Afrika 122.11.1 1970 Koupě od Klenotů 



EA6377 Kongo 122.11.41 1970 Dar od Zikmunda 

EA6441 ? 122.11.41 1970 Národní muzeum 

EA6442 Kongo 122.11.41 1970 Národní muzeum 

EA9353 Tanzánie 122.11.41 ? Koupě od Rejmana 

EA9358 Siera Leone 122.11.41 1973 Koupě od Klenotů 

EA11982 Tanzánie 122.11.42 1976 Schulzová 

EA11987 Tanzánie 122.11.42 1976 Klenoty 

EA11190 Kongo 122.11.41 1971 Klenoty 

EA11195 Demokratická 

republika Kongo 

122.12.2 1978 Dlážděná 

EA11993 Katanga 122.11.2 ? ? 

EA13592 Kamerun/Nigérie 122.12.2 1982 Městské muzeum, Dvůr 

Králové n. L. 

EA39436 Kongo 122.11.3 ? Koupě od Fiedlerové 

E1036 Tanzánie 122.11.41 ? ? 

E1065 Tanzánie 122.11.41 ? ? 

E22673 Nigérie 122.11.41 ? ? 

E24560 jihovýchodní Afrika 122.11.1 1926 ? 

E27783 Kongo 122.11.1 ? ? 

E27864 Kongo 122.11.1 ? ? 

E27865 Kongo 122.11.1 ? ? 

E27866 Kongo 122.11.1 ? ? 

E27867 Kongo 122.11.1 ? ? 

E27868 Kongo 122.11.41 ? ? 

E27869 Kongo 122.11.41 ? ? 

E27870 Kongo 122.12.1 ? ? 

E39080 Kamerun 122.12.2 ? Dar od Davida 

E39177 ? 122.11.41 ? Hlouchova sbírka 

E39394 ? 122.11.1 ? Koupě od Fiedlerové 

E39320 Kamerun 122.12.1 ? Dar od Davida 

E39418 Kongo 122.11.41 ? ? 

E39503 Kongo 122.11.41 ? Dar od Škuliny 

E39642 Kongo 122.11.41 ? Dar od Škuliny 



E40005 ? 122.11.41 ? ? 

E55756 Kongo 122.11.41 ? ? 

E55826 Kongo 122.11.1 ? ? 

E64845 Demokratická 

republika Kongo 

122.11.41 ? Dar od Bartoše 

E64846 Demokratická 

republika Kongo 

122.11.41 ? Dar od Bartoše 

E64949 Tanzánie 122.11.41 ? Dar od Pechačové 

 

Nejkompletnější informace o lamelofonech se týká místa původu nástrojů. Ze 

čtyřiačtyřiceti nástrojů je místo původu neznámé pouze u šesti nástrojů. Největší počet 

nástrojů pochází ze střední Afriky: z Konga a Demokratické republiky Kongo je to celkem 

dvaadvacet nástrojů. Z Kamerunu, který kulturně patří zčásti do střední a zčásti do západní 

Afriky, pocházejí dva nástroje. Další nástroj pochází z pomezí Kamerunu a Nigérie, z oblasti, 

která již kulturně patří k Africe západní, odkud pocházejí ještě čtyři nástroje z Nigérie a jeden 

ze Siera Leone. Z východní Afriky je ve sbírce celkem sedm nástrojů, z nichž šest pochází 

z Tanzánie a jeden z Keně. Jeden nástroj pochází z jižní Afriky – je určen pouze obecně jako 

jihovýchodní Afrika. S tím opět koreluje skutečnost, že víc než polovina lamelofonů ve sbírce 

je typu 122.11.41 (celkem šestadvacet exemplářů), o němž se soudí, že byl vynalezen na 

území dnešní Demokratické republiky Kongo, odkud se rozšířil do střední, východní a 

západní Afriky a celkově je nejrozšířenějším typem. Ve větší míře jsou pak zastoupeny ještě 

lamelofony typu 122.11.1, jichž je celkem devět. Tento údaj může být nepřesný v tom smyslu, 

že nástroje mohly být používány s odděleným rezonátorem – pak by spadaly pod typ 

122.11.2. Nástroje s odděleným rezonátorem jsou také rozšířeny na poměrně velkém území a 

najdeme je zejména na jihu střední Afriky a v jižní Africe. Ostatní typy jsou zastoupeny 

pouze jedním nebo několika málo exempláři a celkově jde o typy méně rozšířené. 

Ve sbírce jsou zastoupeny nástroje všech vymezených typů a v tomto smyslu ji lze 

pokládat za dostatečně reprezentativní. Na druhou stranu však ve sbírce zcela nebo téměř 

zcela chybí nástroje některých kulturně specifických oblastí s charakteristickými typy 

lamelofonů – mám na mysli zejména jihovýchodní Afriku, ve které nalezneme velký počet 

různých druhů lamelofonů; dále některé oblasti střední Afriky – Angola, Gabun a 

Středoafrická republika; Uganda a Malawi z východní Afriky; a pobřeží Guinejského zálivu 

v západní Africe.



 

7. ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce bylo vypracovat klasifikaci a sestavit katalog xylofonů a 

lamelofonů, jež se nacházejí ve sbírce hudebních nástrojů Náprstkova muzea. Aby se podařilo 

tyto cíle naplnit, bylo nejdříve nutné definovat xylofon a lamelofon jako určité typy nástrojů a 

tím přesně vymezit pole mého zájmu. Jakmile byly podány definice a na jejich základě 

vypracována klasifikace obou nástrojů, bylo možné sestavit jak katalog xylofonů, tak katalog 

lamelofonů a následně vyvodit některé statistické závěry. Krom toho, že by práce díky svým 

výstupům mohla sloužit Náprstkově muzeu jako pomocný materiál při sestavování katalogu 

hudebních nástrojů, mohla by mít ještě jiný, poněkud skromnější praktický užitek – mohla by 

být pobídkou k doplnění a upravení některých údajů zanesených do karet. Týká se to určení 

místa původu několika nástrojů. U xylofonů EA9061 a EA9098 není původ v kartách uveden, 

ale díky specifickému tvaru čelových částí rámů obou nástrojů jej lze určit poměrně přesně, 

jelikož nástroje tohoto typu jsou charakteristické pro určitou část západní Afriky – původ 

obou nástrojů jsem určil pouze obecně jako západní Afrika. U lamelofonu s evidenčním 

číslem EA13592 původ opět není uveden, ale na základě některých organologických znaků 

může být určen jako pomezí Kamerunu a Nigérie. U lamelofonu s evidenčním číslem E22673 

byl původ určen jako Zambie, ale jsem přesvědčen, že nástroj pochází z Nigérie. A konečně u 

lamelofonu s evidenčním číslem EA6322 byl původ nástroje určen jako západní Afrika, 

ovšem vzhledem k podobě nástroje je spíše pravděpodobné, že nástroj pochází z Afriky 

střední. 
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