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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o problematice levé ruky při hře na housle. V úvodu 

zdůvodňuji výběr tohoto tématu a naznačuji směr, jímž se práce bude ubírat. Po stručném 

popisu vzniku a vzhledu houslí v první kapitole se věnuji postoji houslisty a držení houslí. 

Podtrhuji zde přirozenost a důležitost správných návyků od začátku hry. Ve třetí kapitole 

se zabývám funkcí levé ruky při držení houslí a rozličnými pohyby levé paže, ruky i prstů 

při hře. Další kapitola se týká intonace, o níž se zmiňuji nejen obecně, ale především 

z hlediska houslové hry. Následuje nejobsáhlejší část práce zaměřená na jednotlivé složky 

techniky levé ruky houslisty. Jejich popis doplňuji názory, metodickými přístupy a radami 

českých i zahraničních houslových pedagogů, které mě zaujaly při studiu literatury. Její 

seznam uvádím na konci práce. Psané slovo obohacuji o notové ukázky, fotografie a 

obrázky sloužící k lepšímu pochopení a dokreslení textu. V závěru se zpětně zamýšlím nad 

tvorbou této diplomové práce. 
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Úvod 

Přáním většiny hráčů na hudební nástroj je jistě co nejdokonalejší zvládnutí veškerých 

aspektů hry, tedy i techniky daného nástroje. Zdoláváním technických překážek 

poznáváme nové možnosti nástroje i nás samotných. Jejich překonání nám 

umožňuje brilantnější ovládnutí nástroje, především však kvalitnější předávání hudby a tím 

větší obohacení nejen nás, ale i posluchačů. 

Když jsem se rozhodla věnovat svou diplomovou práci problematice levé ruky, 

zajímalo mě toto téma především jako praktického hráče. Potýkala jsem se s řadou 

technických obtíží, které mně bránily interpretovat hudbu podle mých představ. Některá 

pro mne náročná místa zaměstnávala mou pozornost natolik, že na další složky hry nezbyl 

v mé mysli prostor. Jako posluchač jsem se setkávala s houslisty, pro které bylo stejně jako 

pro mne těžké přenést se přes technická úskalí, zároveň však také s hráči, jež s naprostou 

lehkostí oslňovali publikum bravurní technickou hrou a zároveň hlubokým procítěním 

hudby. Uvědomovala jsem si, že je každý jedinec limitován svými psychickými, fyzickými 

schopnostmi, vlivy okolí apod. Přesto jsem si lámala hlavu nad tím, zda boj s technickými 

nesnázemi nesouvisí spíše s neznalostí lepšího způsobu provedení. Od psaní této práce 

jsem si slibovala hlubší proniknutí do oblasti houslové techniky. Těšila jsem se, že studiem 

literatury získám cenné rady jak vyřešit své hráčské nedostatky. 

Časem se můj zájem přesunul z pohledu hráče i na pohled budoucího pedagoga. 

Rozšířil se tak okruh otázek, na které jsem chtěla najít odpověď. Abych mohla předávat 

houslové umění jiným, potřebovala jsem jej podrobně poznat a hledat směr, kterým bych 

se chtěla na své pedagogické cestě ubírat. Při shromažďování literatury pro mne bylo 

přínosem seznámení se s názory významných učitelů a hráčů. Překvapila mne rozmanitost 

pohledů na některé metodické problémy i obsáhlost jednotlivých tematických okruhů 

houslové problematiky. Vzpomínala jsem na lety ověřené postupy svých pedagogů. Osobní 

zkušenost s jejich výukou nemálo formovala můj přístup k určitým složkám houslové hry. 

Ráda bych, aby bylo z mé práce patrné, za jak důležité považuji přirozenost 

a potřebnou míru uvolněnosti při hře na housle. V úvodních kapitolách se věnuji postoji 

hráče a „držení" houslí. Na první dojem se může zdát, že tato témata nemají 

s problematikou levé ruky nic společného. Správnost jejich osvojení však působí na další 

prvky hry a projeví se tak samozřejmě i na technice levé ruky. Právě počátek hry na housle 

výrazně ovlivňuje budoucí možnosti hráče. 
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V diplomové práci se pokusím shrnout poznatky o jednotlivých aspektech techniky 

levé ruky při hře na housle, popíši jejich základní problematiku, většinou z nich se budu 

zabývat z hlediska začátečníka i pokročilého, poukáži na nejednotnost přístupů pedagogů 

a uvedu několik jejich nápadů, rad a cvičení k zdokonalení houslové techniky. Doufám, že 

tato práce poskytne řadu podnětů nejen začínajícím učitelům. 
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1. Vznik a vývoj houslí 

„Housle jsou královnou zpěvu. Obsahují všechny tóny a mají ohromný rozsah: od 

radosti k bolesti, od opojení k meditaci, od hluboké vážnosti k andělské lehkosti; probíhají 

všemi oblastmi citu. Veselý jásot jim není cizejší než žhavá vášeň; šelest srdce je jim stejně 

vlastní, jako šepotání pramenů, a lehce přecházejí z nekonečných snů v živý pohyb tance... 

Na houslích je všechno živoucí. Vezmu-li do ruky housle, myslím, že držím život..." 

(Suarěs, A. „Lístek o houslích"- výňatek z 12. kapitoly Kondotiěrovy cesty do Benátek, 

psáno v Cremoně; Praha: Symposion, 1926) 

1.1. Předchůdci houslí 

Housle, jak je známe dnes, prošly složitým a dlouhým vývojem. Jejich současná 

podoba se ustálila až v 16. století v dílnách italských houslařů. Jedna z legend přisuzuje 

původ houslí zvučící napjaté tětivě bájných lukostřelců. Za první smyčcový nástroj je 

považován dvoj strunný ravanastron, sestrojený cejlonským králem Ravanou před šesti 

tisíci lety. Struny z gazelích střev, nahoře upevněné dvěma kolíky, měl natažené podél 

bambusové hole. Bambusová hůl byla zapuštěna do trubice ze dřeva sykomory, z jedné 

strany otevřené, z druhé potažené hadí kůží. Budoucí vzhled houslí naznačovaly nápadně 

vykrojené boky rezonanční skříňky třístrunného indického nástroje raby, přivezeného do 

Evropy španělskými Maury. Ozvučné průřezy ledvinovitého tvaru na ploché desce 

třístrunné rubeby, nástroje oblíbeného ve 13. století, předurčily současné effové otvory 

houslí. Z rubeby se vyvinula lyra hruškovitého tvaru. Její prohnutá hlavice jakoby 

předvídala šnekovitou podobu houslové hlavičky. Mezi keltskými pěvci se až do 19. století 

těšila oblibě chrotta, první nástroj, na jehož vrchní desce se objevil prvotní tvar kobylky. 

Levá nožička kobylky, zapuštěná zvukovým otvorem, se dotýkala spodní desky, 

vyvolávala tak rezonanci obou desek podobně jako houslová duše. Původně jednostrunný 

nástroj fidula prošel od 9. století mnoha změnami. Časem se na ploché vrchní desce fiduly 

objevily zvukové otvory rohlíčkovitého tvaru, postupně se prodlužoval krk a s ním i 

hmatník, s přibýváním počtu strun se rozšiřovala spodní a vrchní část korpusu. Fidula 

vytvořila přechod k violám, které ovládly evropskou hudbu takřka po tři staletí. Využívaly 
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se jako doprovod zpěvu, proto se jejich rozsah podřizoval lidskému hlasu, sopránu, altu, 

tenoru, basu. Nepřeberné množství druhů viol se nejčastěji rozdělovalo do dvou skupin, na 

violy da gamba, držené mezi koleny, a violy da braccio, opírané při hře o rameno. 

Společnými znaky viol byly ploché desky, hluboké postranní výkroje, ozvučné otvory 

tvaru C nebo S a příčné kovové pražce na půltóny a celé tóny. 

1.2. Vznik houslí 

V polovině 15. století vyklenul Giovanni Cerlino vrchní desku viol. Krátce nato Pietro 

Dardeli z Mantovy vyklenul desky obě. Zrod nového hudebního nástroje houslí je datován 

rokem 1568, kdy brescijský mistr Gasparo Bertolotti da Salo (narozen 1542) zmenšil 

proporce italské violy da braccio, pozměnil ladění, rozdělil původní otvory tvaru půlměsíce 

na dvě části a převrácením jedné z nich vytvořil tvar zvukového effa, štíhlý hmatník zbavil 

pražců. Z Brescie se houslařství rozšířilo do blízké Cremony, kde rozkvétalo tvorbou tří 

rodů - Amatiů, Guarneriů a Stradivariů. Tradici italských sousedů následovala škola 

německo-tyrolská, koncem 18. století i francouzská. České houslařství zpočátku 

ovlivňovala německá tvorba, v 18. století se naši houslaři přiklonili ke cremonským 

modelům. 

Pro svůj sopránový charakter a průraznější tón se housle staly hojně využívaným 

nástrojem. V orchestru je poprvé uplatnil roku 1607 italský skladatel Claudio Monteverdi 

ve své opeře Orfco. Od konce 16. století podnes zaznamenaly housle pouze jednu zásadní 

změnu. Na sklonku 18. století byl jejich krk zakloněn směrem dozadu, stal se subtilnějším 

a úhel mezi kobylkou a strunami se rozšířil. Tato úprava umožnila houslistům snadnější 

ovládání nástroje a zvýšila zvučnost. 

1.3. Stavba houslí 

Trup houslí tvoří ozvučná skříňka, což jsou dvě desky spojené luby. Vrchní desku 

houslaři zhotovují ze smrkového dřeva, které se snadno rozeznívá, má nízkou hmotnost, 

přitom je nosné a pevné. Javorové dřevo se využívá k výrobě desky spodní. Mezi deskami 

jsou umístěny luby - šest javorových plátků v rozích vyztužených kolíky. Akustické 

vlastnosti nástroje závisí především na jakosti dřeva. Po staletí se mnozí houslaři snaží 
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odkrýt tajemství eremonskýeh předchůdců, jejichž nástroje se staly jedinečným a dosud 

nejlepším vzorem houslí. Za jedno z možných vysvětlení nadprůměrné kvality 

cremonského dřeva považuje český houslař Přemysl Spidlen teorii, že dovezené dřevo bylo 

nějaký čas skladováno v poloslané vodě benátských lagun, kde čekalo na rozprodání. 

Fyzikální vlastnosti tak ovlivnila sůl, voda vypláchla z pórů částice, které tlumí zvuk. Přes 

veškeré badatelské snahy, chemické výzkumy, přes pokusy houslařů nebylo dosud 

zjištěno, v čem tkví nedostižnost dokonalého zvuku stradivárek či guarnerek. Další 

nevyjasněnou záhadou jsou cremonské laky. Lak chrání dřevo, zkrášluje nástroj, také však 

významně ovlivňuje zvuk houslí, může ho vylepšit, nebo úplně zkazit. K ozdobě nástroje 

patří kromě laku i vykládání. Má nejen estetický význam, ale především ochranný. 

Zpevňuje okraj, a tak zabraňuje prasknutí desky. Dvě krajní ozdobné pásky jsou dnes 

vyráběny z černé ebenové dýhy, prostřední bílá z javoru. V době Antonia Stradivariho 

býval pravý eben vzácností, proto jej nahrazoval hruškovým dřevem obarveným na černo. 

Již zmíněná effa nesou název podle písmene f, které svým vzhledem nápadně připomínají. 

Předně mají akustickou funkci a jejich tvar, délka a plocha se u jednotlivých houslařských 

škol liší. Effa oddělují od okraje střední část desky, která přebírá od strun přes kobylku 

největší část rezonance, a umožňují tak desce volně se rozechvět. Samotnými otvory 

vychází zvuk z nitra houslí. Basový trámec z pevného a rovného smrku vyrovnává tlak 

kobylky a strun. Stradivariho trámec byl ve srovnání s dnešním tenčí, neboť odolával 

nižšímu tlaku střevových strun. Kobylka přenáší vibrace od strun k tělu houslí. Její 

ztvárnění se u jednotlivých houslařů různí v nepatrných detailech. Struník, upevněný 

silnou strunou přes velký pražec k žaludu, často doplňují dolaďovače. Konce strun jsou 

vsazeny do otvorů v širší části struníku. Uvnitř ozvučné skříňky, těsně za pravou nožičkou 

kobylky je vzpříčen malý smrkový špalíček, houslová duše. Spojuje desky a tak umožňuje 

jejich společnou rezonanci. Důkazem řezbářské dovednosti houslařských mistrů jsou 

hlavice. V minulosti mívaly podobu zvířecích či lidských hlav, nejčastějším současným 

tvarem je spirála podobná šneku. Spolu s hlavicí bývá z jednoho kusu javorového nebo 

hruškového dřeva vyroben žlab provrtaný kolíky. Obvykle ebenové, mahagonové, 

Palisandrové, u levnějších nástrojů hruškové či javorové kolíčky slouží k uchycení strun. 

Na javorový nebo hruškový krk je přiklížen hmatník. Jeho zaoblení by mělo být v souladu 

s tvarem kobylky. Ačkoliv se hmatník vyrábí z pevného ebenu, časem se prohmatá. Struny 

jsou nad hmatníkem vedeny přes malý pražec. Houslisté používají struny kovové nebo 

střevové. Křehké střevové struny bývají opředeny tenkým drátkem, který zvyšuje odolnost 
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strun. Výhoda jejich jemného tónu je vykoupena náchylností na změnu klimatu 

a problematickým laděním. Kovové struny mají ve srovnání se střevovými delší životnost 

a pevnější ladění. 

1.4. Smyčec 

Nedílnou součástí houslí je smyčec. Jeho vývoj byl oproti houslím pomalejší. Do 

Evropy se dostal stejně jako předchůdci houslí z Asie. Složitými změnami prošla 

především žabka, sloužící k uchycení a napínání žíní. Ve 13. století se žíně napínaly 

vtěsnáním palce mezi prut a žíně. Více než sto let poté, co získaly housle svoji podobu, 

Giovanni Batista Bassani (1657 - 1716) zdokonalil smyčec tím, že zapustil do žabky 

ozubení, díky kterému mohla měnit své místo a tak žíně povolovat či napínat. Nutno dodat, 

že tvar smyčce byl v té době obloukový, umožňoval tedy hrát současně na vícero strunách, 

čehož využil J. S. Bach ve svých Sonátách a partitách pro sólové housle. Dnešní vzhled 

smyčce vytvořil až francouzský hodinář Francois Tourte (1747 - 1835). V rozmezí let 

1780 a 1790 prohnul tehdy obloukový prut dovnitř, směrem ke špičce ho zúžil a přesunul 

váhu směrem k žabce. 

1.5. Volba nástroje 

Správná volba rozměrů houslí je nezbytná pro zdárný vývoj žáka. Vhodná velikost 

nástroje závisí na délce paže a prstů levé ruky. Obvykle se určuje tak, že učitel položí 

housle žákovi na rameno a přiměje ho, aby prsty objal hlavici houslí. Paže by měla být 

v takové pozici lehce ohnutá. V hrací poloze by měl druhý prst úplně obemknout krk. 

Neblahé následky špatného výběru nástroje popsané O. Szendem cituje Foltýn (Foltýn, 

1994): 

„1.Jsou-li housle příliš malé: 

a) levá paže tlačí na levou stranu hrudního koše, takže samotný pohyb paže je silně 

omezen; 
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b) prsty mají na hmatníku příliš málo místa, musí proto stát velmi křivě a hákovitě, 

takže technika funguje velmi neekonomicky a těžkopádně (zběhlost, změna polohy 

atp.); 

c) intonace a půltónové odstupy jsou nejisté, v mnoha případech jsou falešné (ne dost 

těsné); 

d) pravá paže má příliš málo prostoru na to, aby mohla vést smyčec volně - u žabky 

pracuje stísněně, u špičky je smyčec, který se k těmto houslím hodí, příliš krátký, 

paže se nemůže v lokti rozevřít. 

2. Jsou-li housle příliš velké: 

a) levá ruka může dosáhnout 1. polohu jen s nataženou paží - to způsobuje 

neekonomické držení; 

b) prsty musí stát na strunách příliš naplocho a jsou od sebe příliš vzdáleny, takže 

některé technické operace jako např. dvojhmat jsou tím značně omezovány; 

c) intonace celotónových odstupů je často příliš těsná a čtvrtý prst většinou dostatečně 

nezkracuje délku struny (příliš hluboko); 

d) smyčec patřící k těmto houslím je příliš dlouhý, a proto jej hráč nemůže docela 

dotáhnout, anebo jestli to učiní, běží smyčec šikmo vzad. 

Levá paže je správně umístěna, je-li paže ohnuta přibližně do úhlu 50° až 60°, je-li v 

zápěstí ve všech směrech ohebná a dosahují-li prsty struny lehkým ohybem." 
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2. Postoj při hře na housle a držení houslí 

2.1. Postoj při hře na housle 

V úvodu kapitoly uvedu charakteristiku houslového postoje napsanou před dvěma sty 

lety, avšak stále pravdivou: "Držení těla by mělo být tak přirozené, jak má správně rostlý, 

dobře vychovaný člověk, který nehraje na housle, nýbrž zcela volně a nenucené stojí." 

(Spáčilová, 1999) Je ale možné docílit volného, nenuceného postoje, důležitého pro zdárný 

vývoj hráče, u začínajícího houslisty, který tráví hodiny a hodiny ve škole, pobíháním, 

poskakováním venku nebo sezením u počítačových her? Požadavek klidného stání, 

zdánlivě samozřejmého, ale pro dítě neobvyklého, může vyvolat v těle malého houslisty 

napětí, pocity sevřenosti, následně i úzkost a tím znemožnit svobodný pohyb paží, 

o psychické vyrovnanosti ani nemluvě. Nepřirozený postoj pak bývá základem 

technických problémů houslistů. Při cvičení těžkých pasáží se často soustředíme na 

složitost notového materiálu, dokola s nezdarem omíláme tytéž „prstolamy" s myšlenkami 

na svou hráčskou nedokonalost, aniž bychom si všimli svých ztuhlých zad, špatně 

nakročených nohou nebo křečovitého držení houslí, pravých příčin našich nesnází. 

Správný postoj přitom není jen výsadou hry na hudební nástroj. Způsob, jakým se 

postavíme, je důležitý pro ulehčení naší námahy při práci, někdy i rozhodující pro zdárný 

výsledek činností běžného života. Všimněme si, jaký je rozdíl v silách, které vynakládáme 

například na ukrojení chleba, stojíme-li pevně na nohou se vzpřímeným trupem, nebo 

s váhou těla jen na jedné noze a shrbenými zády. V prvním případě určitě získáme krajíc 

snáze než v druhém. Postoj, který zvolíme, může být rozhodující pro úspěšné a příjemné 

zvládnutí každodenních aktivit a nejinak tomu je i s hrou na housle. 

Postavení těla houslisty není po celou dobu hry stejné, přizpůsobuje se potřebám obou 

rukou. Pohyby paží přesouvají váhu těla, kterou musí hráč neustále vyvažovat. Výchozí 

Postoj by měl umožňova t volné působení rukou a přitom zajistit tělu stabilitu. 

Nepostradatelná je pro houslistu pevná a zároveň pružná opora v nohách. Názory na 

rozmístění nohou při hře prošly dlouhým vývojem. B. Campagnoli na konci 18. století 

Prosazoval postavení nohou do pravého úhlu s přenesením váhy na levou nohu (Skibin, 

2004). J. Mařák (Mařák, 1923) s tejně jako Sato S. Krebs (Krebs. 1924) doporučovali mírně 

nakročit pravou nohou a taktéž vahou těla spočinout na noze levé. Rozkročení nohou tak, 
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aby vnější linie obou nohou byly pokračováním linií trupu, navrhoval J. Micka (Micka, 

1972). Přitom byl stejně jako Mařák a Krebs toho názoru, že má být váha těla na levé noze. 

Pozici, ve které jsou dolní končetiny mírně rozkročené, podle individuálních dispozic 

hráče a tak, aby nepřesahovaly krajní úroveň ramen, považuje J. Foltýn za přirozenou 

a výhodnou pro udržení tělesné rovnováhy. Postavení nohou, které zabezpečuje stabilitu 

i volnost a tak odpovídá potřebám současné houslové hry, výstižně vyjádřil K. Mostraz: 

„Za všeobecně přijatelný a nejúčelnější je možné považovat takový postoj, při kterém 

tělo, oproštěné od zbytečných napětí, má svou váhu, která se během hry přenáší z jedné 

nohy na druhou v závislosti na emocionálním stavu hráče, na rozmachových pohybech 

pravé ruky, rovnoměrně rozloženou na obě zlehka rozkročené nohy..." (Skibin, 2004) 

Přirozenému postoji, který zaručí stabilitu těla a zároveň svobodu pohybu paží, by měla 

být věnována pozornost od samých počátků hry. Nepostradatelnou součástí výuky dětí je 

práce se zapojením fantazie. Z vlastní zkušenosti považuji za vhodný způsob osvojení 

správného postoje představu námořníka na kolébající se loďce. Mírně rozkročené nohy 

přibližně ve vzdálenosti ramen umožní námořníkovi úspěšně odolávat pohupování loďky 

ze strany na stranu Gemné přesouvání váhy z levé nohy na pravou) i zepředu dozadu 

(přenášení váhy z paty na špičku). Stejně jako tělo námořníka musí být i tělo houslisty 

pevné v nohách a zároveň schopné vyrovnávat balanc. Stabilita spojená s pružností by 

měla provázet veškeré hráčovy pohyby. Odlišit od sebe pocity svalové ohebnosti, napětí 

nebo přílišné uvolněnosti nemusí být pro dítě jednoduché, pokud je samo neprožije. 

K porovnání těchto tří stavů může posloužit následující cvičení: 

Přimějeme žáčka k vojenskému postavení „v pozoru" napnutím šíje, krku, ramennou, 

maximálním vypnutím hrudi a s pohledem vpřed (obr. la). Necháme dítě zazpívat úryvek 

jeho oblíbené písně. Brzy zjistí, že pěvecká aktivita ve strnulé poloze vojáka není příjemná. 

Poté malý houslista povolí šíji, krk a ramena, mírně předkloní hlavu a svěsí paže celou 

vahou dolů (obr. lb). S představou malátného „hadrového panáka" se pokusí o přirozený 

^ ě v . Poloha hlavy a vláčný organismus bez energie „hadrovému panákovi" nedovolí 

vydat ze sebe hezké, znělé tóny. Vrátíme se zpátky k již zmíněnému námořníkovi. S mírně 

nakročenýma nohama, volným a zároveň pevným trupem zazní žáčkova („námořníkova") 

Píseň klidně, nenucené (obr. lc). 
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f, 

Obr. la Postavení v pozoru Obr. lb Malátný postoj Obr. lc Přirozený postoj 

Během hry houslista přizpůsobuje postoj pohybům rukou, mění ho také v souvislosti 

s interpretací skladby. Jako přípravu k uvolněným změnám držení těla může pedagog 

během výuky využít níže uvedená cvičení J. Foltýna (Foltýn, 1994): 

„1. Cvičení pro uvolněný postoj: 

Žák stojí s dobře umístěnými houslemi střídavě na levé a pravé noze. Toto cvičení 

necháme provádět žáka trojím způsobem: 
a) zvedáním kolena, 

b) zvedáním jen samotné paty, 

c) přesouváním váhy těla pomocí rytmického pohupování z nohy na nohu. 

Žák provádí cvičení se smyčcem nasazeným na struny. 

2. Cvičení v podřepu: 

Žák udělá podřep s držením houslí. Nespadne-li, ale dokáže-li v podřepu také klidně 

sedět a bez zábran vstát, pak je postoj mírného rozkročení v pořádku. Cvičení se opakuje 
s nasazeným smyčcem. 

3. Cvičení k uvolnění trupu: 

Zák nasadí smyčec na struny A a D. 
a) Otočí se vzpřímenou horní částí těla v boku doleva a doprava. 

b) Skloní se v boku doleva a doprava 
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Nasazení smyčce je důležité, protože se tím ubrání tomu, aby se ramena tlačila od sebe, 

a protože toto držení současně zajišťuje pružné umístění celého mechanismu hry na bok. 

4. Rytmická chůze s nástrojem: 

Žák chodí kolem dokola po učební místnosti, drží při tom housle a pochoduje při 

počítání nebo rytmu písně. To se opakuje se smyčcem nasazeným na struny." 

„Aktivním" postojem je důležité se zaobírat v průběhu celé houslové praxe. Přílišná 

sevřenost nebo naopak vláčnost těla bývá častou příčinou technických nesnází hráčů. 

Pro dosažení vyváženého, pohyblivého postoje u zralých houslistů při studiu skladeb 

K. Havas doporučuje toto cvičení: 

Přirozeně se postavíme. „Počítáme nahlas třeba do čtyř. Počítání doprovázíme 

pérováním v kolenou dolů a nahoru a tleskáním rukama. Představujeme si, že je naše tělo 

složeno ze spirálových per O'ako pérovací matrace), která se pohybují na pružných 

kolenou. Počítání můžeme samozřejmě měnit podle požadovaného taktu. Potom vezmeme 

kteroukoliv hudební skladbu a celou ji projdeme, větu za větou, s odpovídající rytmickou 

Pulsací celým tělem. Komu toto cvičení, zvlášť hlasité počítání a pérování v kolenou, 

připadá zpočátku směšné nebo trapné, může si pustit metronom a cvičit při něm." (Havas, 

1990) 

2.2. Hra vsedě 

Hra v orchestru nebo komorním souboru bývá u malých houslistů oblíbenou činností. 

Podporuje příznivý vývoj hudebních, ale i sociálních dovedností. Dítě se stává součástí 

celku tvořícího něco krásného a ušlechtilého. Na rozdíl od sólové hry je nuceno přizpůsobit 
s e vícero podnětům, rukám dirigenta, hráči se kterým sdílí pult, melodiím, harmoniím 

znějícím kolem něho. Dalším aspektem hry v orchestru je hra vsedě. Svobodným pohybům 

Paží ve stoje pomáhá pevné zakotvení nohou na zemi a přenášení váhy. Když se posadíme, 

váha těla se částečně přesouvá na sedací část a na stehna. Pasivní roli nohou zabráníme, 

sedneme-li si na kraj židle s koleny mírně od sebe asi na šíři ramen. Děti by měly opírat 

°bě chodidla celou plochou o zem. Dospělí houslisté často umísťují pravou nohu vedle 

židle. Pocit vratké židle, která se pod námi každou chvíli propadne, nás přiměje 
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k stabilnímu postavení nohou. Opora v nohách se může střídat s přenesením váhy na 

hýžďové svaly, v této poloze je nutná větší ohebnost pasu. 

Postavení levé ruky, kterému se budeme v následujících kapitolách věnovat, se při hře 

vsedě neliší od hraní vestoje. Směr tahu pravé ruky ovlivňují fyzické dispozice hráče. 

Houslista s kratšími pažemi vede smyčec vpravo od nohou, s dlouhými pažemi zpravidla 

mezi kolena. 

V minulosti byla hra vsedě na hodinách nepřípustná. „Při vyučování nebudiž žákům 

nikdy dovoleno při hře seděti" (Mařák, 1923). Dnes se běžně pěstuje hra v orchestru již od 

útlého věku. Proto je důležité, aby si žák osvojoval správné návyky hry vsedě během 

výuky a dále i při domácím cvičení. 

2.3. Dýchání 

Nedostatek přirozeného pohybu, v dnešní počítačové době častý nejen u dětí, ale 

i u dospělých, má za následek ochablost svalů. Protažení, posílení těla, povzbuzení 

krevního oběhu krátkou rozcvičkou lze houslistům jen doporučit. Snížená fyzická 

vybavenost, shrbené tělo, „propadlá" prsní kost a zúžený hrudní koš omezují především 

dýchání. Obvyklou chybou dětí je zvedání ramen způsobené lapáním po dechu na poslední 

chvíli. Při takovém nádechu se vzduch hromadí ve vrchní části plic a dlouho nevydrží, nutí 

dítě znovu se nadechnout stejným způsobem, napětí v ramenou se tak zvyšuje. Špatně 

dýchají nejčastěji úzkostné, neurotické nebo vzrušené děti. Nedostatek klidného, 

hlubokého dechu negativně působí na nervovou soustavu a škodí psychické vyrovnanosti. 

Zvedání ramenního pásu následkem nesprávného nádechu narušuje i polohu houslí a pravé 

Paže při vedení smyčce. 

Potřeba kvalitního nádechu bývá zmiňována především v souvislosti se zpěvem, při hře 

na housle je ale stejně velká. Proto nám může být inspirací následující hra na chytání deště 

určená malým zpěvákům: 

»Stojíme s mírně pokrčenými pažemi směřujícími do stran, předloktí směřuje vzhůru, 
stejně i dlaně (jako svícen). Postavení paží napomůže rozšířit spodní žebra a uvolní solar 
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plexus. Tělo se otevře a vzápětí se prosadí přirozený savý pohyb bránice, který se navenek 

projeví mírným vyklenutím břišní stěny. 

Obr. 2a „Chytání deště" 

Děti stojí mírně rozkročmo, s úplným výdechem se sbalí do lehkého předklonu (obr. 

2a). S rukama mířícíma k žaludku setrvají chvíli ve výdechu. „Teď se rychle narovnej se 

vzpaženýma mírně roztaženýma rukama, s dlaněmi vzhůru (obr. 2b). Jsi strom, jeho listy 

přijímají blahodárný déšť. Krátkými výdechy odfukuj kapičku, která ti stéká z čela na 

špičku nosu (pružný výdech). Ramena jsou uvolněná, hlava vzpřímená, nezaklání se!" 

S ukončením výdechu (na ssss) se děti znovu srolují do lehkého předklonu (obr. 2a). 

(Tichá, 2005) 

Obr. 2b „Chytání deště" 

18 



2.4. Držení houslí 

Jsem si vědoma toho, že název této kapitoly zcela nevystihuje její obsah. Běžně 

užívané slovní spojení „držení houslí" totiž v sobě nese nádech statičnosti, pocitu stisku 

a sevření, tedy něčeho zcela neslučitelného s pružností a aktivitou potřebnou při hře. Když 

pozoruji některé vynikající houslové interprety, často mi připadá, jakoby byli se svým 

nástrojem srostlí. Housle nedrží, ale jsou s nimi v přirozeném sepětí. 

Problematikou termínu držení se zabývala řada houslových pedagogů. E. Kamilarov 

definoval držení houslí Jako proces přizpůsobení organizmu nástroji" (Kamilarov, 1975). 

Jeho slova předznamenal už I. Vojku, který napsal: „Člověk se nerodí s houslemi - hráčovo 

tělo musí nejprve navázat vztah s nástrojem, a dokonce takový vzájemný vztah, aby se oba, 

tj. z jedné strany funkce těla, a z druhé - mechanika nástroje, sloučily v jeden organizmus." 

(Skibin, 2004) K. Havas ve své knize Nebojte se trémy zdůrazňuje sílu slov. Pojem 

„držení" řadí do skupiny těch, které vzbuzují napětí. Doporučuje ho zaměnit výrazy jako 

Položit, umístit, spojení atd. (Havas, 1990). V. N. Skibin uvažuje o nahrazení termínu 

„držení" termínem „hrací aparát". „Hrací aparát je tedy lidský organizmus, funkčně 

spojený s hudebním nástrojem v procesu hry, jehož podstata spočívá v dynamice. Z tohoto 

Pohledu se vnější forma hracího aparátu jeví jako produkt dynamického procesu 

Přizpůsobení konkrétního člověka mechanicko - fyzikální konstantě daného hudebního 

nástroje, která je podmíněna určitými objektivními a subjektivními faktory." (Skibin, 

2004) Všechny uvedené názory mají společnou snahu vyjádřit spojení lidského těla 
a houslí v jeden celek. Jak takového ideálu dosáhnout? V souladu s historickým vývojem 
h ry na housle se měnily i způsoby „držení" nástroje. V praxi se rozšířilo dvojí pojetí 

„držení" houslí. První spočívá v položení houslí na klíční kost a jejich pevném stisku mezi 

bradou a ramenem bez zapojení levé ruky. Jeho příznivci se domnívají, že umožňuje 

svobodný pohyb levé ruky. 

„Začátečníci nechť cvičí se především, nežli ještě ku všemu dalšímu přikročí, pouze 

jen v držení houslí a sice tak dlouho, až dovedou udržeti nástroj pouze bradou a klíční 
k°stí, bez pomoci levé ruky. Levá ruka má zcela jiné úkoly, než-li housle držeti." (Mařák, 

1923) 
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Osvobození levé ruky od podpírání houslí ovšem neznamená ulehčení jejího pohybu. 

Tlak brady dolů na podbradek vyvolá zespodu stejně velký protitlak ramene. Křečovité 

sevření nástroje vytváří napětí v levé ruce a znemožňuje její svobodný pohyb, očekávaný 

od tohoto způsobu „držení". Mimoto zdvižené rameno neprospívá dechu, tudíž ani 

houslistově duševní vyrovnanosti. Přílišný tlak bradou zanechává na kůži nepěkné červené 

skvrny vedoucí často až ke kožním problémům, jeho následkem jsou i bolesti v levé čelisti. 

„Držení" houslí pouze bradou ale můžeme na krátkou dobu uplatnit v případech, kdy 

technické úkoly brání levé ruce v podpírání houslí. 

Při druhém způsobu, který považuji za přirozenější a slučitelnější s ideou propojení 

nástroje s hráčem, se housle podpírají ve dvou opěrných bodech. 

„Upřesnění: mnozí současní pedagogové se domnívají, že při tomto způsobu se housle 

nemají „držet", ale volně ležet ve dvou opěrných bodech: horní okraj houslí na levé klíční 

kosti bez zvedání ramene a jen při lehkém přidržování bradou - a spodní okraj houslí 

u zakončení krčku mezi palcem a ukazováčkem levé ruky. Volné, lehké přidržování houslí 

bradou v jejich horní části dovoluje uskutečňovat celou řadu pohybů; housle mohou být 

vychýleny (odvedeny) interpretem nalevo a napravo, nahoru a dolů, což je nezbytné pro 

nenucenou, přirozenou hru." (Kamilarov, 1975) 

Obr. 3 Držení houslí 
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Nejen vyehylování houslí různými směry je výhodou opory ve dvou bodech. Vzájemné 

doplňování opory brady a ruky také ulehčuje paži pohyby v různých polohách a při 

přechodech z polohy do polohy jiné. 

Ačkoliv naše ruce při hře splňují odlišné úkoly, není možné jejich činnost oddělit. 

Správný pohyb levé paže kladně ovlivňuje pohyb pravé a naopak chyba jedné znesnadní 

práci druhé. Při hledání vhodného umístění houslí bychom tedy neměli zapomínat na 

přirozenou aktivitu pravé ruky. Vodorovná poloha houslí napomáhá rovnoměrnému tahu 

smyčce. Mírným snížením hlavice houslí snáze docílíme přesunu smyčce k hmatníku při 

zeslabování (obr. 4a), na druhou stranu jejím nadnesením při zesilování sklouzne smyčec 

ke kobylce (obr. 4b). 

Obr. 4a Snížení hlavice houslí 

Obr. 4b Zvednutí hlavice houslí 

21 



Housle odkloněné vlevo by měly svírat přibližně 45° se smyšlenou rovinou 

procházející osou těla. Často se setkáváme s odchylkami od tohoto úhlu, příčinou jsou 

anatomické dispozice nebo usnadnění pohybu při technických problémech. Menší odklon 

houslí vyhovuje hráčům s kratšími pažemi. Pravá paže se při rovnoběžném tahu smyčce 

nemusí vysouvat vpřed. Housle pootočené více vlevo preferují dlouhorucí houslisté. Pravé 

luby jsou v základní poloze sníženy o 45° od horizontální roviny procházející levými luby. 

Ani tento sklon není pravidlem. Zvětšujeme ho při dlouhodobém setrvání na G nebo D 

struně (obr. 5a). Pravá ruka se pak méně unaví. Na struně E či A ulehčíme její činnost 

stočením houslí na plocho (obr. 5b). (Micka, 1972) Sklon nástroje, směr hlavice houslí, 

vzdálenost mezi rozkročenýma nohama nebo poloha hlavy se v průběhu hry volně mění 

v závislosti na interpretově podání hudby. Chce-li se hráč zaposlouchat do zvuku houslí, 

přikloní hlavu ke svrchní desce, potřebuje-li zvuk nestranně posoudit, pootočí hlavu 

vpravo. K zvýraznění dramatičnost i skladby využije širšího rozkročení nohou, něžné 

melodie podpoří naopak jejich postavením blíž k sobě. 

Obr. 5b Zvýšený sklon houslí 
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2.5. Podbradek a podložka 

Pohodlné umístění houslí mezi klíční kost a spodní čelist usnadňují podbradek 

a podložka. Umožňují větší stabilitu houslí a osvobozují houslistu od napětí vyvolaného 

zvýšením ramene nebo silným tlakem hlavy. Výběr podbradku by měl být vztahován 

k tvaru čelisti a délce krku, jeho umístění pak směrem čelistní kosti. Sklon podbradku dolů 

k hráčovu krku vytváří dobré podmínky pro manipulaci čelisti s houslemi. Houslistům 

s širokou a plochou čelistí vyhovuje široký a plochý podbradek, hráč s dlouhým krkem 

vyžaduje vyšší podbradek, krátkým pažím usnadní pohyby podbradek dovolující zvedat 

housle výš. Smyslem podbradku je také ochrana vrchní desky. Čelist rozprostřená na 

vrchní desce by dusila její chvění, narušovala kvalitu dřeva a bránila by plnosti zvuku 

houslí. 

Na používání podložky je mnoho názorů vycházejících ze zkušeností či anatomických 

dispozic houslistů. Odpůrci pavouků a podušek prosazují kontakt nástroje s tělem hráče 

a volnost pohybu ramene. Rameno ovšem nemůže svobodně fungovat, pokud jsme nuceni 

ho zvednout. Především u lidí s dlouhým krkem bývá vzdálenost mezi klíční kostí a spodní 

čelistí větší, než je výška lubů. Potřebujeme tedy mezeru mezi houslemi a klíční kostí 

vyplnit, ne však zvýšením ramene. Tvary podložek bývají různé. Dětem často postačí ušitá 

poduška z molitanu či několika vrstev látky uchycená gumičkou za růžek houslí a knoflík. 

Běžně dostupné jsou i malé pavouky, které se nedotýkají spodní desky, nenarušují její 

vibrace, zároveň jsou nastavitelné podle anatomických dispozic žáka. 
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3. Funkce levé paže při hře na housle 

3.1. Poloha levé ruky 

Jak už bylo uvedeno v kapitole 2.4. Držení houslí, housle se dostávají do přímého 

kontaktu s naším tělem ve dvou bodech. Z jedné strany jsou vloženy mezi levou klíční kost 

a bradu houslisty, z druhé mezi palec a ukazováček levé ruky. V oblasti první až čtvrté 

polohy se ruka dotýká krku houslí z boku, základním článkem ukazováku a prvním nebo 

druhým článkem palce. Ve středních a vysokých polohách je palec přiložen k patce 

nehtovým článkem, část dlaně se ve středních polohách opírá o luby, ve vysokých 

polohách se dostává až na okraj vrchní desky. Zcela výjimečně se palec vysunuje nad 

okraj vrchní desky. 

Přirozené postavení palce a ukazováčku v první až třetí poloze doporučuje J. Micka 

nalézt tak, že vztyčíme uvolněnou ruku ve tvaru hrsti (obr. 6a). Palec v této pozici ruky 

směřuje ke druhému kloubu ukazováčku. „Odchýlíme tedy poněkud palec a do vzniklého 

prostoru vložíme housle tak, aby se kořen ukazováčku, tj. třetí, záprstní jeho kloub, dotýkal 

krku houslí. Palec podle své délky přesahuje více nebo méně nad struny, je přirozeně 

zahnutý a stojí přibližně proti prvnímu prstu." (Micka, 1972 - obr. 6b) Při hře přehmatů, 

decim a dalších technických složek hry se palec přizpůsobuje pohodlí celé ruky a posouvá 

se svým prvním článkem ke krku houslí. 

Obr. 6a Hrst Obr. 6b Housle vložené do ruky 
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Na počátku hry by měl u žáka pedagog zabránit tzv. „uchopovacímu reflexu", kdy 

palec s ukazováčkem pevně svírají krk houslí. Tato tendence má podle Foltýna „za 

následek až křečovitě neforemnou polohu obou prstů přitisknutých ke krku houslí; 

vyvolává svalovou tenzi v ruce, která postupuje dále do celé paže a velice znesnadňuje 

a komplikuje již první pohybové akce včetně přiložení prstů na struny. Náprava se děje 

prostředky většinou touto situací vynucenými. To znamená na příklad posunutí palce až 

pod krk houslí, aby se takovému sevření zabránilo, nebo pomocí umělé opory „držení" 

oddalováním palce od krku houslí, čímž se hrající ruka zbavuje své cenné přirozené opory 

nebo - a to nejvíce - větším sevřením houslí v oblasti klíční kosti, ramene a brady, aby se 

ruka mohla patřičně uvolnit a pohybovat. Důsledky, které tyto polohové situace vyvolávají, 

jsou tak účinné, že svou negativní působností většinou podstatně ovlivňují úspěšnost 

dalšího vývoje hry a její výuky. " (Foltýn, 1994) 

Foltýn zároveň navrhuje předejít zmíněnému sevření palce a ukazováku počátečním 

Přiložením levé ruky k nástroji ve střední poloze. „Pohodlí vyvolané přiložením ruky do 

oblasti střední polohy houslí je projeveno především citlivým, volným položením palce 

a ukazováku k patce houslí. Toto položení doslovně „vytvaruje" přirozený, citlivý kontakt 

Palce a základního článku ukazováčku s krkem houslí. Hned od prvních okamžiků vyvíjí 

také vnitřní hmatový smysl tohoto kontaktu." (Foltýn, 1994) 

Zabránit křečovitému stisku houslového krku může i napodobení „dávající ruky". 

Tento termín užívá K . Havas a vysvět lu je ho následovně: „...ruka se lehce položí dozadu, 

směrem od těla, a připomene nám půvabné gesto „dávání", které můžeme často vidět 
v muzeích nebo v obchodech se starožitnostmi na malých orientálních soškách." 

(Havas, 1990) 
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Volnost palce při „držení" houslí může učitel žákovi či vyspělý houslista sám sobě 

zkontrolovat podle rady K. Havas (Havas, 1990): 

1. „Zaujmeme rukou polohu jako při držení houslí - avšak bez houslí. Natočíme ruku 

i zápěstí doleva. Tlačíme palcem směrem dovnitř, ke dlani, a prsty pohybujeme 

nahoru dolů, jako bychom hráli na strunách. A cítíme, jak je celá ruka i s prsty tuhá. 

Nyní spustíme paži seshora do „dávající" polohy, aniž bychom zápěstí natočili 

doleva, a budeme klouzat dopředu levou stranou špičky prstu po imaginární struně. 

Všimneme si, jak povolilo svalové napětí v palci i v celé ruce. 

2. Zaujmeme levou paží hrací polohu a vložíme housle do „dávající" ruky. Smyčec 

zatím ponecháme stranou. Sklouzneme ukazováčkem na a na struně G 

a překontrolujeme si pohyblivost palce, zápěstí, ramenního kloubu a hlavy, což jsou 

klíčová místa pro uvolněnost a vyváženost hry. 

• Vsuneme pravý ukazováček mezi poslední článek palce a krk houslí. 

Jestliže se kloub u kořene palce při doteku odchýlí, je palec příliš 

pohyblivý. Klade-li vsouvanému ukazováku odpor, je palec příliš strnulý. 

Této strnulosti lze odpomoci mírným zahnutím palce v třetím (dolním) 

kloubu dovnitř, směrem k dlani. 

• Zatlačíme pravým ukazovákem zlehka na zápěstní kloub na vnějším okraji 

ruky. Jestliže kloub zareaguje i na nejslabší dotyk, prst na struně je v pružné 

a hybné poloze. Jestliže kloub zůstane nehybný, pak je vertikální tlak na 

strunu příliš silný. Tento druh strnulosti se dá uvolnit zvýšeným nachýlením 

ukazováku na tónu a dozadu směrem ke šneku. " 

3.2. Pohyby levé paže při hře na housle 

Pozice levé paže při hře na housle není polohou, kterou by tato paže zaujímala 

v každodenním životě, přiblížit by ji mohlo snad jen držení dítěte v náruči. I přes 

„nepřirozené" postavení levé paže je důležité vzbudit v ní takovou lehkost, aby byla 

schopna uvolněných pohybů. Jak docílit pocitu volné paže radí K. Havas (Havas, 1990): 

„Zvedáme-li paže z přirozené, volně podél těla visící polohy do hrací pozice, vychází 

tento pohyb obvykle z rukou, tj. ruce se snaží zvednout paže. Váha paží je však pro ně 
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příliš těžká a téměř okamžitě v nich pocítíme tuhnutí. A protože hrajeme v poloze 

předpažení, držíme-li v ní paže delší dobu v rozporu s jejich přirozenou aktivitou, budou 

nám paže brzy připadat těžké a unavené a budeme toužit jen po tom, moci je zas co nejdřív 

nechat klesnout podél těla. 

Zvedneme-li však paže nejprve nad hlavu a pak teprve je lehce spustíme (s ohnutými 

lokty) do hrací polohy, bude tento pohyb ovládán záloktím, které automaticky vyvolá 

báječně lehounký pocit v celých pažích i rukách, jako by byly seshora zavěšeny. 

Je dobré si též představovat, že nám paže nadnáší proud vanoucího vzduchu a svým 

neustávajícím pohybem v nich vzbuzuje aktivní pocit životnosti." 

Obr. 8 Spuštění paže do hrací polohy 

Takto uvolněná paže je připravena k vykonávání pohybů potřebných při hře. Zároveň 

hýbání paží podporuje její volnost. Jedná se především o kývavé pohyby, houpání paže do 
stran a kývání předloktím směrem od těla a k tělu. Napomáhají zmírnit únavu a ztuhnutí 
ruky, seznamují ji s rozměry celého hmatníku. Proto by si měl žák tyto pohyby osvojit již 

hěhem prvního roku výuky. Následující cvičení J. Foltýna, ačkoliv jsou autorem 

směřovány již vyspělým houslistům, je možné uplatnit v začátcích výuky (Foltýn, 1994). 

cvičení 
1 • „Dejte nástroj do hrací polohy a s levou rukou ve střední poloze, ověřte si správné 

zajištění stability držení a postoje. 
2- Držte nástroj pomocí pravé ruky. Levou rukou volně a pružně kývejte v rozmezí 

této střední polohy a první polohy. Kývejte paží pomalu, klidně, se všemi prsty 
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umístěnými mírně nad strunami. Dbejte na to, aby palec klouzal volně po krku 

houslí a udržoval jakousi stálou rovinu s prvním a druhým prstem, to znamená, že 

se s nimi souběžně pohybuje! Nezapomeňte na správné připojení kořenu prvního 

prstu k hraně hmatníku. Udržujte dlaň, zápěstí a předloktí v jedné rovině. 

Nedovolte, aby se dlaň dotýkala krku houslí. 

3. Opakujte bod 2. a brnkejte přitom třetím nebo čtvrtým prstem levé ruky. 

4. Na podporu pohybové volnosti celé ruky, všech prstů a zápěstí zkuste lehké 

brnkavé pohyby přes všechny struny, všemi prsty najednou. Konečky prstů se strun 

jen lehce dotýkají. Uvolněte přitom celou paži, to znamená, že její pohyb je patrný 

i v loketním kloubu. 

5. Kývejte a brnkejte bez podpory nástroje pravou rukou. Brnkejte různé rytmy... 

a v pauzách měňte polohu: 

i II: J J J * I J J J i 
střední poloha první poloha střední poloha první poloha 

Notová ukázka 1 

Po několika týdnech výuky rozšiřte hranici těchto kývavých pohybů na větší okruh 

výměn. Dojděte levou rukou do vyšší oblasti hmatníku až kjeho konci, abyste podpořili 

pohyblivost v rameni a umístění palce u patky krku houslí, nutné pro hru ve vyšších 

polohách. 

Poloha ruky na konci hmatníku je zvlášť důležitá. Neobcházejme luby, ale snažme se 

zdvižením záprstí nad horní desku hledat cestu k dosažení jeho nejvyšších částí: 

1. Dejte špičku palce na hrdlo houslí a brnkejte třetím nebo čtvrtým prstem blízko 

konce hmatníku. Brnkejte pouze tam, kam prsty dosáhnete, palec patku či hrdlo 

houslí neopouští! 

2. Provádějte tyto kývavé pohyby a brnkejte ve třech hlavních polohách hmatníku: 

první, střední a vysoké. 
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Dejte pozor na možné chyby: 

1. Výměny nejsou dost plynulé, ale spíš škubavé, křečovitě trhavé. 

2. Základní připojení prvního prstu je příliš daleko od krku houslí, obzvláště v první 

poloze. 

3. Umístění palce je ve vysokých polohách nesprávné." 

2. cvičení: 

1. „Dejte nástroj do hrací polohy s rukou ve středních polohách. Kývejte levou paží 

dovnitř a ven pod korpusem houslí. 

2. Kývněte paží dovnitř a brnkejte na spodních strunách. Pak kývněte paží ven 

a brnkejte na vyšších strunách. 

Opět si vymyslete mnoho rytmických vzorů: 

d * j * i r * í * I r * r m é * é * 
Notová ukázka 2a 

loket dovnitř 

dovnitř 

loket ven 

1 

Notová ukázka 2b 

dovnitř ven 

Tytéž pohyby zkoušejte i se střídáním třech základních poloh: polohy první, střední 

a vysoké. Pozor, aby pohyby nebyly trhavé, napodobujte spíše pohyby velkého kyvadla." 
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Obr. 9c Poloha ruky na konci hmatníku 
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3.3. Kladení prstů na strunu 

3.3.1. Postavení prstů na struně 

Forma postavení prstů je dána stavbou celé ruky, velikostí dlaně, délkou, sílou a jinými 

zvláštnostmi prstů každého houslisty. V. Skibin k této problematice poznamenává, že svou 

roli hrají „i fyziologické rozdíly mezi muži a ženami: např. nehtový článek prostředníku se 

u většiny žen ohýbá až do 95°, zatímco u mužů jen do 105°, tj. může vytvořit pouze tupý 

úhel; ženy mají zpravidla užší dlaň než muži, ale mají schopnost oddálit prsty od sebe více 

nežli muži. Tento pólový dimorfízmus (rozdíly biomechaniky) se projevuje nejvýrazněji 

v období dospívání, má bezprostřední vliv na určení té či oné polohy ruky. Svůj příspěvek 

sem vnáší i fyzický potenciál - silné svaly prstů umožňují přitisknout strunu k hmatníku 

mírně ohnutým prstem, kdežto prsty se slabšími svaly se musí v mezičlánkových kloubech 

ohýbat více; měly by se však ohýbat vždy pouze tolik, aby nedocházelo k zachytávání 

struny nehtem." (Skibin, 2004) 

Není tedy možné určit jednotný způsob postavení prstů pro všechny hráče. 

Nejvýhodnější je takový, který umožňuje dotek prstů se strunou maximální plochou bříška. 

Prsty jsou v takové pozici přichystány k výměnám poloh, vibratu, pizzicatu levou rukou 

a dalším pružným pohybům. Mírně zahnutý bývá ukazováček a prostředníček, prsteník 

o něco méně a malíček jen trochu zaoblený. Šikmý dopad prstů vyhovuje nejvíce hráčům 

s drobnými prsty, svislejší postavení preferují houslisté s prsty dlouhými. Ovšem kolmý, 

kladívkovitý dopad prstů na strunu, většinou způsobený odtažením zápěstí od krku houslí, 

ubírá na kvalitě tónu, znemožňuje hbitou intonační nápravu, vede k prolamování prstů 

a celkové neohebnosti ruky, o znesnadnění vibrata nemluvě. Výjimečně staví houslisté 

prsty na špičky při hře některých akordů. 

Obr. 10 Postavení prstů na struně 
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3.3.2. Dopad prstů na strunu 

Pohodlí a přirozenost prstů při jejich kladení na strunu zabezpečují pohyby lokte 

a zápěstí. Mírným vysunutím lokte vpravo usnadníme prstům hru na spodních strunách, na 

strunách vrchních naopak pohybem lokte vlevo. Přikloněním dlaně ke krku houslí si hráči 

ulehčují některé činnosti prstů, např. trylkování, vibrato, chromatické glissando. Aktivní 

dopad prstu na hmatník vyžaduje dostatečný rozmach. Prsty by se měly nacházet v takové 

vzdálenosti nad strunou, aby mohly dopadnout na své místo energicky a v co nejkratším 

čase. Mezi rychlostí pohybu, výškou zdvihu prstů a silou úhozu je zřejmá přímá úměra. 

Síla prstů není v přílišném tlaku na hmatník, ale v jejich aktivitě a hbitosti. Míra ponoření 

prstu do struny je různá, závisí na dynamice a rychlosti hry i na poloze, ve které se prsty 

nacházejí. 

„Tak např. ve vrchních polohách v souvislosti se zmenšováním vzdáleností od kobylky 

a se zvětšením odstupu struny od hmatníku musí být tlak značnější než v nižších polohách. 

Dále při intenzivní vibraci, zvláště při hře forte s cílem uchování určité výšky tónu, musí 

být tlak prstu na struny do značné míry zesílen. Existuje představa, že i při hře piano se 

může někdy tlak zesílit. Při hře v rychlém tempu tlak prstu na struny se zpravidla do jisté 

míry oslabuje." (Jankelevič, 1992) 

3.3.3. Kladení prstů na strunu 

Nejmenším a nejslabším ze všech prstů je malíček. Proto by mělo být rozložení prstů 

na hmatníku určeno se zřetelem na snadný pohyb nejdrobnějšího čtvrtého prstu. 

„Obyčejně se postavení začíná „od prvního prstu". Nejdříve se klade žákovi první prst, 

potom druhý, třetí a naposled čtvrtý prst. Výsledkem je, že třetí a čtvrtý prst, tj. nejslabší, 

se dostávají do nejméně výhodné polohy... Ve všech případech, kdy je ruka postavena na 

prvním prstu, musí se čtvrtý prst natahovat nahoru, abychom dosáhli na potřebný vzdálený 

interval, čímž se vědomě vytváří napětí v samém prstu i v celé ruce. Je nutno upozornit, že 

možnosti roztažení prstů nahoru od prvního jsou vzhledem ke stavbě lidské ruky velmi 

omezené, naopak roztahování prstů dolů od čtvrtého umožňuje volně obsáhnout mnohem 
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vzdálenější intervaly. Všechna tato východiska musí určovat „postavení" zápěstí a prstů 

levé ruky." (Kamilarov, 1975) 

J. Foltýn poukazuje na skutečnost, že při každodenních činnostech ruky používáme 

prostředníček, prsteníček a malíček společně (Foltýn, 1994). 

„Proto, je-li ruka uvolněná, jsou tyto prsty u sebe a první prst zůstane poněkud vzadu. 

V této uvolněné poloze padnou prsty na strunu přirozeně asi takto: 

Ť M r f r 

2 

O 
3 1 m— 

N 

Notová ukázka 3 a 

Při vědomém volném položení na jednu strunu asi takto: 

Notová ukázka 3b 

Pro seřazení prstů do obvyklejš ích prstokladových vzorů na jedné struně musí být první 

Prst lehce tažen zpět a čtvrtý prst posunut dopředu:" 

É i 

1 3 3 4 

1 

Notová ukázka 3c 

Uspořádáme-li ovšem prsty z výše uvedené přirozené polohy do durového prstokladů 

stažením malíčku vpřed, hrozí nebezpečí vzniku napětí nejen u čtvrtého prstu, ale i v celé 
r u c e ' zvláště u hráčů drobných prstů. 
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Řešením pro postavení prstů šetrné k nej slabšímu může být umístění ruky blíže k druhé 

poloze, tak aby se prsty rozmístily následovně: 

Notová ukázka 4a 

Vějířovitým rozevřením dlaně směrem k hlavici houslí se všechny prsty kromě 

malíčku lehce přesunou na tóny durového prstokladů (notová ukázka 4b). Palec při tomto 

drobném pohybu volně doprovází prsty jemným sklouznutím po krku houslí. Zvedneme-li 

prsty mírně nad strunu, volně, a tak abychom nenarušili jejich tvar, získáme výchozí 

polohu levé ruky příjemnou pro práci všech prstů. 

Nevyhovuje-li postavení prstů aktivitám malíčku, následuje jeho tuhnutí, což má 

negativní dopad na kvalitu práce ostatních částí ruky. K odstranění špatných návyků 

vedoucích k nervozitě čtvrtého prstu, doporučuje K. Havas přerušit hru těsně před 

dopadem malíčku a bez smyčce dále pokračovat takto: 

„Sklouzneme třetím prstem na tón c na struně G (obr. 1 la). Přerušíme úplně hru, avšak 

prst zůstává na c. Pravou rukou překontrolujeme celkovou hybnost čtyř klíčových míst 

v levé paži a v hlavě. Potom místo čtvrtého prstu to bude palec, jímž zlehka sklouzneme po 

straně krku houslí ve směru třetí polohy. Zároveň necháme zápěstí ještě výrazněji spadnout 

do „dávající" polohy, s dlaní obrácenou nahoru. Naprostou nutnost úplné uvolněnosti 

zápěstí není ani možno dostatečně zdůraznit. 

Toto současné sklouznutí palcem a zápěstím dopředu zajistí i výkyv dopředu celou 

rukou (včetně kloubu u kořene čtvrtého prstu) a způsobí, že malíček lehce sklcuzne levou 

stranou své špičky na d. Potom je třeba nachýlit prst zlehka dozadu směrem ke šneku, aby 
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se zabránilo vertikálnímu tlaku (obr. 11 b). Znovu přezkoušíme pravou rukou pružnost čtyř 
klíčových míst (palce, zápěstí, ramenního kloubu a hlavy), z a t í m c o malíček zůstává na d. " 
(Havas, 1990) 

3.3.4. Zadržování prstů na struně 

Zadržování prstů na struně je sporným tématem houslové pedagogiky. Jeho pozitiva 
Popsal J. Micka : 

1 • „Zadržený prst pomáhá příštímu prstu na téže struně k lehčímu, snadnějšímu stisku 

struny tím, že ji přibližuje blízko hmatníku... 

2. Zadržený prst je opěrným místem pro další pohyby jiných prstů; skýtá levé ruce 

(dlani) stabilitu, oporu, takže ostatní prsty mohou pak vykonávat své pohyby s větší 

intonační jistotou a také je snáze mechanizovat. 

3. Zadržený prst bývá často zároveň i anticipovaným (předem položeným) hmatem; to 

znamená, že zadržený prst uspoří nový pohyb tohoto prstu v tom případě, že se 

příslušný tón má z a h r á t ještě jednou po jednom nebo více tónech jiných." (Micka, 

1972) 

Obr. 11a obr. 11b 
Poloha palce při hře třetím prstem Poloha palce při hře čtvrtým prstem 

Tato pravidla doplňuje podmínkou: „Prsty zadržujeme na struně, jen pokud se tím 
nezmenšuje pohyblivost ruky a pokud nevibrujeme." (Micka, 1972) Už samo zadržení 
prstů ale způsobuje jejich nehybnost, vytváří napětí a znesnadňuje pohyblivost dalších částí 

Paže. Zvednutí prstu po dopadu jiného situaci neřeší, naopak ztěžuje začátečníkovi 
0rientaci na hmatníku a neprospívá úspornosti pohybů. Východiskem je nechat prsty 
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pasivně, lehce ležet na struně, bez tlaku a snahy udržet je přesně na místě, s možností 

odsunout se nebo opustit strunu (např. prvním prstem, když hraje malíček). Navzájem si 

prsty musejí ustoupit při hře intervalů, které vyžadují položení prstů těsně vedle sebe. 

36 



4. Intonace 

Přesná a citlivá intonace je jedním z požadavků kladených na každého houslistu. 

Intonační kvalitu obstarává levá ruka v závislosti na hudebním sluchu. 

4.1. Hudební sluch 

Hudební sluch je schopnost přesně rozlišovat různé výšky tónů. Jeho vlastnostmi jsou 

citlivost k výškám tónu, stabilita, zakořeněnost výškových představ a chápání 

harmonických vztahů. (Micka, 1972) Vnímání tónu nesouvisí jen s výškou, ale i jeho 

témbrovou kvalitou, jinak řečeno barvou tónu. Obě vlastnosti se vzájemně doplňují. Výšku 

tónu určuje příslušný kmitočet, který výškově odlišuje tón od tónu jiného. Témbr, daný 

svrchními alikvótními tóny, spoluvytváří výraz, zanechává v posluchači nějaký dojem. 

Témbrový sluch nachází uplatnění především v oblasti hudební interpretace. Výškový 

sluch bývá považován za základní složku hudebních schopností. (Poledňák, 1984) Názory 

autorů zabývajících se daností a ovlivnitelností citlivosti pro rozlišování výšek se 

rozcházejí. S tvrzením, že je tato citlivost dána předem, nesouhlasí hudební psycholog 

Těplov. Na tuto problematiku nahlíží takto: 

„1. rozlišovací tónově výšková citlivost dětí se věkem značně zlepšuje, 2. tónově 

výšková citlivost se rozvíjí hudební činností, 3. citlivost pro rozlišování výšky může být 

velmi značně zvýšena speciálním výcvikem." (Poledňák, 1984) 

Jeho slova doplním ještě o mínění J. Brabce (Brabec, 1962): 

„V době pubertální se vývin smyslu pro stabilitu výškové představy částečně 

zpomaluje. Tím neříkáme, že v pubertálním věku nelze sluch tříbit a zdokonalovat, že už 

sluchový orgán není schopný dalšího vývinu, upozorňujeme jen, že doba předpubertální je 

nejvhodnější a ne jůspěšnějš í ke tříbení a bystření sluchové citlivosti a sluchové představy." 

Schopnost sluchu poznat a pojmenovat tón určité výšky s oporou v jiném tónu je 

základem tzv. relativního sluchu. Dobrý relativní sluch je nezbytný pro úspěšný hudební 
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výkon. Osvojuje se za předpokladu normálního vlohového vybavení cestou hudebního 

výcviku a hudební praxe. Na druhou stranu s absolutním sluchem se člověk rodí, nelze ho 

vycvičit, ale jen rozvinout. Jedná se o schopnost přesně určit název tónu bez srovnání 

stonem jiným. Můžeme ho považovat za trvalou paměť pro individuální charakteristiku 

tónů, akordů a tónin. (Poledňák, 1984) 

4.2. Sluchové ústrojí 

Sluchový receptor se skládá z vnějšího, středního a vnitřního ucha. Vnější ucho tvoří 

ušní boltec, umožňující binaurální slyšení, a zvukovod, který převádí zvukové vlny 

k bubínku. Ncsouměrný tvar a nepravidelné napnutí tenké, přitom pevné blány bubínku 

umožňuje její rozkmit při různých zvucích. Střední ucho se nachází ve spánkové kosti. 

Jeho součástí je soustava tří kůstek, kladívka, kovadlinky a třmínku, sloužící k přenosu 

chvění bubínku na tzv. oválné okénko. Vnitřní ucho je tvořeno orgány rovnováhy 

a hlemýžděm rozděleným základní blanou na dvě patra a vyplněným kapalinou přenášející 

chvění. Cortiho pilíře v základní bláně se spojují s řasinkovými buňkami. Tyto útvary se 

vlněním kapaliny rozkmitávají. Výsledné podráždění řasinkových buněk se přenáší vlákny 

sluchového nervu do mozku. (Poledňák, 1984) 

shidwÝ kůstky stfeťhilH) uclw 
zuikovod 

boltec 

Obr. 12a Schématický průřez sluchového ústrojí Obr. 12b Sluchové kůstky 

1 
iKaikme Unity 

Coitiho manu 
\J,J.im kliulittvalu* iwiAii rjiMmlm Mmui 

IJiimiď 

. , , , • . Obr. 12d Sluchové buňky 
Obr. 12c Blanitý labyrint 

Zdroj(obr. Ila-Ild): 
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Vzhledem ke složitosti jevů a procesů slyšení vzniklo několik teorií zabývajících se 

touto problematikou. V podstatě je lze rozdělit do dvou skupin. Helmholzova rezonanční 

teorie označuje za ústrojí, ve kterém se zvuky výškově třídí, tzv. Cortiho orgán. Jeho 

mikroskopická vlákénka zprostředkovávají vnímání tónů, kratší vlákna zaznamenávají 

tóny vysoké, delší vlákna nízké. Druhá teorie vychází z představy, že vnímání výšky 

probíhá až v mozku. Podle ní tón nerozkmitá pouze vlákna, ale celou bazilární blanku, 

různým tónům odpovídají vzruchy různých částí nervových vláken. (Poledňák, 1984) 

4.3. Čisté a temperované ladění 

Podrobný popis intonačních systémů není smyslem této práce. Přesto pokládám za 
důležité se o soustavách ladění alespoň stručně zmínit. 

Za čisté bývá označováno ladění uplatňující s naprostou matematickou přesností 

některé nejnižší poměry harmonické řady (oktávu, kvintu nebo i tercii a jejich obraty). 

Patří k nim především pythagorejská a dydimická soustava. Pythagorejské ladění, někdy 

také kvintové, sc odvozuje Z Čisté kvinty a čisté oktávy. Od jednoho výchozího tónu sc 
kvintovými kroky získávají další tóny. Podle potřeby sc pak ok távově transponují. 

Dydimické ladění, nazývané též jako přirozené, harmonické či kvinttercové, využívá 

k získání jednotlivých tónů kvintové nebo terciové kroky. Stejně jako u pythagorejského 

ladění následně dochází k oktávové transpozici dosažených výšek do požadované polohy. 

Tendenční ladění, jinak také volné či výrazové, se týká relativního, pružného intonování 

Podle hudebního cítění. Jedná se např. o v různé míře zaostřené citlivé tóny. Pro dosažení 

jednotné a prakticky použitelné soustavy se některé přirozené poměry kmitočtů zúžily či 

rozšířily, výsledkem je temperované ladění. (Zenkl, 1971) 

Rozdíly mezi pythagorejským, dydimickým a temperovaným laděním jsou zřejmé 
z níže uvedené tabulky s komentářem jejího autora L. Zenkla. Údaje v centech 

zaokrouhluje na celá čísla. 
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.Část stupnice C dur v různém ladění 

Pythagorejské 
ladění 

Dydimické 
ladění 

Temperované 
ladění 

c - 0 centů c- 0 centů c- 0 centů 

des - 90 
cis -114 

cis - 92 
des-112 des - cis -100 

d-204 d-204 d - 200 

es - 294 
dis - 318 

dis - 296 
es - 316 dis - es- 300 

e - 408 e - 386 e- 400 

f - 498 f - 498 f - 500 

ges - 588 
fis - 612 

fis -590 
ges -610 fis - ges - 600 

g - 702 centů g - 702 centů g - 700 centů 

Tabulka 1 

Z tabulky vidíme, že vyladění tónu g se u pythagorejského ladění a dydimického ladění 

shoduje a že temperované g je jen nepatrně nižší (o 2 centy). Větší rozdíly shledáváme 

u tercie e. Dydimická velká tercie přesně odpovídá kmitočtovému poměru 5 : 4 a je ze 

všech nejužší; pythagorejská tercie je naopak nejširší a temperovaná tercie se nachází 

přibližně uprostřed mezi nimi. Analogicky se liší i šestý stupeň v tónině, zde neuvedený ... 

V tabulce vidíme, že temperované ladění určuje pro tón cis-des od výchozího tónu 

vzdálenost 100 centů. V pythagorejském ladění je cis výše než des, v dydimickém je 

naopak cis níže než des. Analogicky je tomu všech ostatních dvojic enharmonických tónů." 

(Zenkl, 1971) 
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4.4. Intonace při hře na housle 

Intonace je z psychologického hlediska srovnávání dvou nebo více tónů navzájem. 

Houslisté, hrají-li sólově nebo ve skupině smyčcových nástrojů, instinktivně vztahují tóny 

v přirozeném ladění. V doprovodu s klavírem nebo jiným temperované laděným nástrojem 

se houslista přizpůsobuje temperované tonaci, ovšem s výjimkou prázdných strun. Naladi-

li hráč s klavírem strunu A, po doladění ostatních strun se jejich výšky v porovnání se 

stejnými tóny na klavíru liší: E struna je vyšší, D a G struna jsou nižší (Mařák, 1923). Větší 

rozpětí kvint přirozeného ladění také způsobuje v houslové hře nesrovnalosti v intonaci 

akordů s prázdnými krajními strunami a nutí hráče k různému intonování jednoho tónu ve 

vztahu k vedlejším strunám. Rozdíly v intonování stejného tónu ke spodní nebo horní 

prázdné struně dokazuje etuda č, 1 Z. Goly; 

mže 

Notová ukázka č.5 Gola, Z.: 60 osmitaktových etud pro housle, 2.díl Prstová technika, č.l 

V sólové hře jsou houslisté odkázáni jen na svou melodickou linku. Pro čistou intonaci 

Je proto nezbytné vycítit harmonický podklad melodického úseku. V souladu s ním hráč 

'ntonuje některé tóny o něco výš, jiné níž. Např. citlivý tón má tendenci pokračovat 

vzhůru, proto jej houslisté intonují výš. Dominantní septima se rozvádí dolů, bývá tedy 
cítěna o něco níž. Noty, které mají před sebou křížek, bývají hrány výš, noty s béčky 

naopak níž. 

Intonačně čisté hře musí nutně předcházet představa hraných tónů. Pro začátečníky se 

doporučuje studovanou melodii nejprve předehrát učitelem, případně ji nechat žáka 

Zazpívat. Během hry houslista porovnává a sjednocuje vylouděné tóny s jejich představou. 

Opravné pohyby prstů by měly být hbité, téměř neznatelné. Pro rychlé dolaďování je 
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nezbytné, aby byla levá ruka dostatečně uvolněná, prsty netlačily svými špičkami 

vertikálně na strunu a palec nesvíral krk. Neschopnost prstů posunem vyladit tón může vést 

k tomu, že sluch přestane klást korektivní požadavky. Intonace houslisty je tedy závislá 

i na kladení prstů a postavení levé ruky. 

Pro kontrolu správné intonace je možné využít tonálně bližší prázdnou strunu (notová 

ukázka 6), hru v dvojhmatech nebo opakování a srovnávání sousedních tónů (notové 

ukázky 7a, 7b). 

É|1 « o o 0 

r II 
Notová ukázka 6 Kontrola intonace pomocí prázdné struny (Micka, 1972) 

4 

ffiifpÉĚiii U l j > M 
3 

Notová ukázka 7a Motiv (Micka, 1972) 

4 

Notová ukázka 7b Nácvik motivu z ukázky 7a (Micka, 1972) 

Začátečníkům k dolaďování pomůže jednoduchý klavírní doprovod. Není vhodné hrát 

s žákem v unisonu na housle. Dochází totiž k nepříjemnému střetnutí zvukových vln, které 

malému hráči zamlží představu přesného tónu. Učitel pak snadno sklouzne k tomu, že se 

naopak přiladí k žákovi. 
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5. Technika levé ruky při hře na housle 

5.1. Hra v polohách a výměny poloh 

5.1.1. Hra v polohách 

Charakteristika polohy E. Kamilarovem (Kamilarov, 1975): 

„Pod pojmem poloha obyčejně rozumíme určitou polohu prstů na hmatníku. Plným 

obsahem pojmu poloha jsou intervaly, které se nacházejí mezi prvním a čtvrtým prstem 

levé ruky. Rozestavěním prstů je určeno i umístění ruky v dané poloze. Pojmem polohy je 

dále těsně spjat i s notovým označením. Tak se enharmonické tóny při různém notovém 

zápisu hrají jakoby ve dvou různých polohách. Pokud jde o pojmenování poloh, tak se 

obyčejně přijímá jejich označení podle diatonické stupnice. Proto intervalové vzdálenosti 

mezi polohami nejsou totožné." 

Celkový počet poloh na hmatníku je deset až dvanáct. Prvních nejčastěji užívaných 

osm poloh rozepsal podle J. Mařáka V. Krůček ve své Škole houslových etud II. Každou 

Polohu rozděluje na sníženou, hlavní a zvýšenou podle intervalu, který je mezi prázdnou 

strunou a prvním prstem. Z uvedeného přehledu je patrné diatonické seřazení poloh 

hlavních. 

Tabulka 2 Krůček, V.: Škola houslových etud II 
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Tvar ruky je v první až čtvrté poloze stejný. Zápěstí zachovává téměř rovnou podobu, 

prsty jsou mírně zahnuté, palec se dotýká krku houslí prvním nebo druhým článkem, 

ukazováček článkem základním. Ve třetí a čtvrté poloze se dlaň zboku opírá o korpus 

houslí. Takovéto postavení ovšem zaujímá ruka pouze v případě, zdržuje-li se hráč déle 

v jedné poloze. Pokud se ruka na chvíli přesune do některé blízké polohy a rychle se vrací 

zpět, realizuje se výměna polohy pouze zápěstím či prsty, čímž dochází ke změně tvaru 

ruky. Ve středních stejně jako vysokých polohách se část dlaně dotýká lubů. Nehtový 

článek palce, ve středních polohách přiložený k patce, se v polohách vrchních vysouvá na 

kraj, případně až nad okraj vrchní desky. 

Čím více se při hře v polohách oddalujeme od pražce, tím více se krátí rozměry 

veškerých intervalů, zkracuje se menzura struny. Tento fyzikální jev ovlivňuje vzdálenost 

prstů na struně. Hrajeme-li celý tón v první poloze, klademe prsty dál od sebe než 

v polohách vysokých. Proto v nejvrchnějších polohách necháváme prsty na strunu dopadat 

kolmo a pro nedostatek místa je na struně nezadržujeme. 

První poloha je považována většinou pedagogů za základ pro hru v dalších polohách. 

„V první poloze mají být zvládnuty všechny hlavní technické náležitosti hry: dopad 

Prstů, pohyblivost pravé ruky, intonační citlivost, vibrato, základy výrazu atd. dříve, než se 

Probírají polohy další. To proto, že hra ve vyšších polohách a hlavně výměny poloh kladou 

další nároky na pozornost žákovu." (Micka, 1972) 

Výhodou první polohy je snazší orientace sluchová, intonování od prázdné struny, 

i hmatová, dotek ukazováčku v místech předělu hlavice a krku houslí. Tvar dlaně a zápěstí, 

dopad prstů na strunu i pohyby lokte jsou v první poloze stejné jako v následujících dvou 

(druhé a třetí poloze). Tato základní poloha umožňuje také dobré podmínky k osvojení 

různých druhů prstokladů (viz kapitola 5.3.1. Přehled základních druhů prstokladů v první 

Poloze). Většina dostupné literatury věnované malým houslistům se zabývá procvičováním 

Právě hry v první poloze. Pro uvedená pozitiva považují pedagogové první polohu za 

nejvhodnější začátek cesty malého houslisty. Musí být ale jedinou možností? Polohy od 

čtvrté blíže ke kobylce vyžadují specifické postavení ruky, proto se v počátečních krůčcích 

houslisty hra v nich n e d o p o r u č u j e . Ve druhé poloze postrádá ruka jak hmatovou oporu, 

kromě krku není v k o n t a k t u s jinou částí houslí, tak intonační, prsty nemají možnost 
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kontroly s prázdnou strunou. Zastavme se na chvíli v poloze třetí. Dlaň se dotýká korpusu 

houslí, ruka tak snadno najde své místo. Mezi prázdnou strunou a tónem hmatajícího 

prvního prstu vzniká interval čisté kvarty. Získání sluchové představy tohoto libozvučného 

intervalu by průměrně a více hudebně schopným dětem nemělo činit potíže. Kratší 

vzdálenost mezi prsty ve srovnání s první polohou usnadní práci především začátečníkům 

s krátkými prsty. Široká škála běžně používaných prstokladů je stejně hratelná ve třetí jako 

v první poloze. Prstoklady se sníženým prvním či zvýšeným čtvrtým jsou dokonce 

pohodlnější ve třetí poloze, neboť vzhledem ke kratším vzdálenostem ve vyšších polohách 

není nutné prsty oddalovat od původního postavení tak daleko jako v první poloze. 

Pominu-li nedostatek houslové literatury a možné problémy s intonací prvního prstu 

u sluchově méně zdatných dětí, musím říci, že třetí poloha začátečníkovi nabízí dobré 

podmínky k osvojení kvalitních houslových návyků. Kladnou stránkou ve srovnání s první 

polohou je bezesporu menší rozpětí mezi prsty. Umístění blízko středu hmatníku ruce 

umožňuje pohybovat se přibližně ve stejné vzdálenosti k pražci jako k druhému konci 

hmatníku. Záleží na zvážení pedagogů, zda při výuce začátečníků setrvají u osvědčené 

první polohy, nebo využijí výhod polohy třetí. 

Ať už se počátky houslové hry odehrávají v první nebo třetí poloze, rozmýšlí učitel 

během zdokonalování žákovy hry v jedné poloze, kdy je malý houslista připraven na hru 

v poloze jiné. J. Micka, který vychází z první polohy, pohlíží na výuku polohy nové 

následovně: 

„Hra v polohách potřebuje stálé kontroly nejen pro odlišnost prstokladů proti první 

poloze (tentýž tón se hraje jiným prstem), ale i pro zmenšující se vzdálenosti prstových 

intervalů. Začne-li žák hrát ve vyšších polohách předčasně, navyká zlozvykům a chybám: 

nepřesné intonaci, nesprávnému držení a vedení smyčce, hrubému zvuku, nasazování 

smyčce z výšky apod.; nevystačí totiž na všechno svou pozorností. - Žák průměrně 

nadaný, který cvičí hodinu denně, setrvává při hře v první poloze tři roky a déle." (Micka, 

1972) 

Zajímavý jc také pohled J. Fohýna na dlouhodobé setrvávání levé ruky v první poloze 

(poItýn, 1994): 
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1. „Jednostranné použití první polohy v začátcích výuky podporuje zvýšení 

nadměrného napětí v levé paži, ruce, prstech i palci. Činí obtížným hledání 

nej vhodnějších forem postavení a pohybu, protože paže nemá možnost jakéhokoliv 

jiného srovnání, konfrontace s jinou situací. 

2. Dlouhodobým fixováním ruky v této namáhavé nízké poloze vlastně vzniká 

problém změny její polohy na hmatníku." 

Další nedostatky vázanosti začátečníka na první polohu spatřuje v omezené zkušenosti 

s prostorem hmatníku a pohybu na něm, v nemožnosti navyknout si na přesuny druhého 

opěrného bodu a v nepěstování logické hmatové orientace. 

S oběma autory mohu souhlasit, ačkoliv se jejich názory zdají rozporuplné. Než se 

žáček vydá objevovat světy jiných poloh, měl by být schopen čistě intonovat, přirozeně 

pohybovat prsty i levou rukou a správně vést smyčec. Zároveň by změna polohy neměla 

být oddalována na dobu, kdy bude dítě ovládat hru v jedné poloze naprosto precizně. 

Dokonalé sžití s jednou polohou může nastat až za několik let a pak bude natolik pevné, že 

snaha o jinou polohu ruky se stane velmi problematickou. Nehledě na výše uvedené 

nevýhody dlouhodobé fixace ruky v jedné poloze. 

Nazírání na pořadí probíraných poloh se u jednotlivých pedagogů liší. O. Ševčík 

doporučuje postupovat od první polohy výše, J. Micka navrhuje po první poloze vyučovat 

třetí, pak druhou, čtvrtou, pátou a další polohy vyšší současně (Micka, 1972). 

V neznámé poloze se žák musí nejprve „zabydlet", seznámit se se změnou prstokladů 

a poznat nové noty. Za nejlepší úvod do hry ve vyšší poloze považuje J. Micka hru etud 

známých z dřívějška. 

5.1.2. Výměny poloh 

S poznáváním nové polohy jde ruku v ruce i způsob přesunu z polohy již osvojené do 

nové a naopak. Posuny z polohy do polohy nazýváme výměny poloh. Na jejich realizaci se 

Podílejí různé části paže v závislosti na délce výměny a části hmatníku, ve které probíhá. 

Výměny ve vrchní části hmatníku uskutečňuje především zápěstí s pomocí ramene 

(Pohybuje se vpravo, vlevo). Pohybu paže brání korpus houslí, přemístí se tedy jen trochu 
sPolu s ramenem. V nižší části hmatníku výměnu zabezpečuje paže s přičiněním ramene 

46 



(zvedá paži nahoru a dolů), zápěstí a prsty se podřizují pohybu paže. Na funkci palce při 

sestupu, především ze třetí polohy do první, jsou dva názory. Podle prvního sestupuje palec 

současně s rukou. Ta má v tomto případě stejný tvar, ať se posouvá nahoru či dolu. 

Zastánci druhého názoru prosazují posun palce do první polohy před ostatními prsty, čímž 

se zápěstí mírně vyklene. První způsob je výhodný v rychlé hře. Druhý se jeví, vzhledem 

k nutné přípravě na pohyb, změně tvaru ruky, jako zbytečně zdlouhavý, navíc narušuje 

plynulost výměny. Interpreti ho využívají v místech, kde chtějí docílit dlouhé, táhlé, 

slyšitelné výměny. 

K přesunu do vzdálené polohy dochází úhrnným pohybem celé ruky, zápěstí je pasivní. 

Naopak drobné, rychlé výměny zastává především zápěstí, pohyb celé ruky se 

minimalizuje. „Např. změna poloh, jsou-li navzájem velmi blízké, nemusí být provázena 

přemístěním celé ruky, nýbrž se může uskutečňovat jen zápěstím a prsty." (Kamilarov, 

1975) Prsty, které výměnu provádějí, se při přesunu velmi lehce dotýkají struny. Důležitá 

je jasná představa výšky tónu, k němuž prsty směřují. 

Na utváření vhodných podmínek pro kvalitní výměny poloh by se mělo myslet už od 

počátku hry na housle. Pohyblivost ruky u začátečníků může být pěstována klouzáním 

prstů po celém hmatníku. Pokročilejší žáky, schopné vést smyčec, připraví na budoucí 

přesuny ruky následující cvičení J. I. Jankeleviče, o jehož příznivém účinku se následně 

autor sám zmiňuje: 

„Žáku, který ještě neovládá polohy, je možno doporučit, aby hrál na prázdné struně 

pravou rukou tóny v délce 4 - 6 čtvrtek (MM - 40) a levou rukou prováděl přitom 

rytmicky utvářené pohyby podél hmatníku, jakoby přecházel z I. polohy do III. a zpět. 

Toto do značné míry prosté cvičení je velmi užitečné. Díky jemu si žák od samého začátku 

ve vlastní praxi ověří, že nejen pravá ruka, ale i levá, není přikována pouze k jednomu 

místu, což mu neobyčejně pomůže při dalším rozvoji nezbytných koordinačních 

vzájemných vztahů. Současně s tím žák získává správnější představu o držení nástroje, 

o jasné úloze brady, klíční kosti a zápěstí levé ruky." (Jankelevič, 1992) 

Přesuny z polohy do polohy můžeme rozdělit na pět druhů výměn, které J. Micka 

označil takto (Micka, 1972): 
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výměnu týmž prstem, posuvnou, 

/ 1 K i ' . _ i 

Notová ukázka 9a 

výměnu nižším-vyšším prstem a zpět, přehmátnou, 

3 3 

Notová ukázka 9b 

výměnu vyšším-nižším prstem a zpět, průsuvnou, 

2 / 1 K . 

mm 
Notová ukázka 9c 

výměnu polohy se změnou struny, příčnou, 

P m 
Notová ukázka 9d 

a výměnu poloh skokem, přes prázdnou strunu. 

i o i 

1 w 
Notová ukázka 9e 

Výměna přes prázdnou strunu je vhodným druhem přesunu pro hráče, který se začal 
učit hře na housle ve třetí poloze a nyní objevuje první polohu. Ale naopak i houslista 

Právě poznávající třetí polohu, může prázdné struny využít k posunu do polohy první. 
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Tento pohyb se realizuje bez jakékoliv činnosti prstů a spočívá pouze v přemístění ruky 

podél hmatníku. Ztrátou kontaktu prstu se strunou může především ve výměnách do 

vyšších poloh docházet k zhoršení orientace na hmatníku. Proto je dobré získávat 

sluchovou představu hrou melodie nejdříve jen v jedné poloze, poté s přechodem do 

polohy jiné. Jistotu, že se hráč do cílové polohy strefí, zabezpečí němé glissando jiného 

prstu po vedlejší struně. 

Na začátku osvojování „opravdových" výměn poloh je dobré vést žáka k slyšitelnému 

posunu prstů, který se postupně eliminuje jen v pružný pohyb. Zamezíme tak návyku 

ostrých, trhaných skoků. 

Při přesunu jednoho prstu z polohy do polohy musí hráč posunující prst nejprve 

nadlchčit a v nové poloze opět vnořit do struny. Výměna „přehmatná" se provádí 

přemístěním prstu, který hraje naposled. Směrem nahoru k výchozímu prstu se přidá další 

vyšší, v opačném případě se klouzající prst vystřídá s jiným nižším. Přehmátnou výměnu je 

vhodnc cvičit se slyšitelnými pomocnými tóny (notová ukázka 10). 

3 3 

A 
3 3 2 

£ T] 

> 4 

e — p 
2 

f ^ Ť 
1 

"I — - 1 

Notová ukázka 10 Micka, J., Micková, M. Škola hry na housle II 

Při průsuvných výměnách se během přesunu prsty vyměňují na místě příštího prstu. 
1 tento typ výměnyje možné zpočátku hrát s pomocným tónem (notová ukázka 11). 

Notová á ukázka 11 Micka, J., Micková, M. Škola hry na housle II 
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Příčné výměny poloh probíhají mezi tóny na různých strunách. Prsty mění svá místa 

buď z vyšší struny na nižší nebo opačně, a to ve třech možných prstokladových 

kombinacích, posuvně, přehmatně, průsuvně (notová ukázka 12). 

& — 

i i 
p v 

1 wJ |S> 
2 

f 
y L l j — zJ ó 

Výměna poloh posuvně Výměna poloh přehmatně Výměna poloh průsuvně 

Notová ukázka 12 (Micka, 1972) 

Posunující prst se na druhou strunu překloní, nebo jde hmatem kvinty po obou 

strunách. Hladké přehmatně výměny z nižší struny na vyšší docílíme, podělíme-li při 

vzestupu klouznutím oba prsty. Spoj z vyšší struny na nižší usnadňuje hráči pomocný tón 

předjímající tón cílový (notová ukázka 13). 

Notová ukázka 13 (Micka, 1972) 

Výměny poloh posouváním prstů se neobejdou bez slyšitelného sklouznutí. Jsou ovšem 

případy, ve kterých je nutné se mu vyhnout. Jedním z prostředků, jak toho docílit, je 

protažení ruky až do dosažení požadovaného tónu odpovídajícím prstem (notová ukázka 

14a). Jinou variantou může být naopak sblížení prstů realizované pro dosažení potřebného 

tónu (notová ukázka 14b). 

Notová ukázka 14a 
(Jankelevič, 1992) 50 

Notová ukázka 14b 
(Jankelevič, 1992) 



V interpretacích některých děl se setkáváme s tzv.výrazovými výměnami při 

vzestupném pohybu na jedné struně od prstu nižšího k vyššímu. Počáteční prst se během 

přesunu vystřídá s cílovým a ten doklouzne na požadovaný tón. Výrazové glizando musí 

být krátké, pomocné tóny nezřetelné; 

5.1.3. Mimopolohová a polohová hra 

Mimopolohová hra je založena na pohybech ruky po hmatníku bez zastávek 

v jednotlivých polohách. Při polohové hře se naopak ruka po přesunu z jedné polohy 

v nové poloze upevní, byť jen na malou chvíli. Mimopolohová technika se využívá 

především pro hru brilantních pasáží, nazývá se proto také technikou pasážovou. Oba 

způsoby vysvětlím na příkladu. Hraje-li houslista tří- nebo čtyřoktávový rozložený akord 

tak, že se po každé výměně polohy ruka zastaví, adaptuje na novou polohu a dále 

pokračuje v novém přesunu a dalším usídlení v poloze, využívá polohové hry. 

Mimopolohová technika spočívá v provedení jednoho velkého pohybu pro celý akord 

společně s malými pohyby mezi polohami. V prvním případě dochází ke „kouskování" 

pohybu, což se odráží i na výsledném znění akordu, druhý je pohodlnější pro ruku, vzniklá 

melodická linie plynulejší. (Kamilarov, 1972) 

Na souhrnný pohyb potřebujeme ruku předem připravit. S prvním tónem by měla 

zaujímat pozici pohodlnou pro hru tónu cílového. Např. chce-li houslista zahrát vzestupnou 

pasáž do vysoké polohy, vysune loket doprava již v nízké poloze, čímž zamezí rušivému 

pohybu lokte během hry. Stejně tak tomu je i v opačném případě přesunu prstů z horních 

poloh do nízkých, kdy se loket zasouvá doleva předem ve vrchní poloze. Vybočení ruky 

závisí na umístění pos ledního tónu na hmatníku. Velké pasážové pohyby uskutečňuje celá 

ruka, zápěstí pouze sleduje tento úhrnný pohyb. Hráči přicházejí do styku i s malými, 

rychlými pasážovými pohyby, které provádí především zápěstí. V tomto případě by měl 

podle Kamilarova houslista „najít takovou polohu celé ruky a zvláště loketního kloubu, při 

3 

Notová ukázka 15 (Micka, 1972) 

51 



které by se celá pasáž hrála s pomocí zápěstí a prstů i se zapojením paže do pohybové 

akce. Ruku je třeba postavit do centrální polohy, od níž předjímáním zápěstí a prstů 

směrem dolů je možné poměrně lehce dosáhnout spodních not pasáže. Totéž se vztahuje 

i na horní noty, kterých prsty dosáhnou pomocí aktivního pohybu zápěstí. Interpretace 

rychlých a vylehčených pasáží byla takto svěřena zápěstí a prstům, ruka jen podmínila 

možnost jejich činností." (Kamilarov, 1975) 

Ačkoliv je technika mimopolohových pohybů záležitostí repertoáru pokročilých 

houslistů, měla by na ni být ruka malého hráče připravována současně se studiem polohové 

hry. 

„Pedagog, který vede žáka, musí mít v patrnosti vždycky obě formy pohybu. I když 

pracuje nad osvojením jednotlivých poloh, musí přihlížet perspektivně k tomu, nakolik 

jeho metody umožní rozvíjet i mimopolohové formy pohybů. Všemi způsoby musí 

Připravit žáka k přirozenému a lehkému pohybu ruky po hmatníku, a proto musí být od 

počátku celý proces výuky zaměřen proti statickým formám hry." (Kamilarov, 1975) 

5.2. Stupnice a rozložené akordy 

Stupnice označil J. Micka za denní chléb houslistů (Micka, 1975). Společně 

s rozloženými akordy slouží k nácviku a zdokonalování houslové hry. Vhodné jsou pro 

rozehrání, přípravu obou rukou ke hře přednesů či etud nebo také k uvedení do tóniny 

, ' qe díkv stupnicím seznamuje s pasážovými běhy Právě studované skladby. Leva ruka se oiKy t 
Vvnžitím smykových variací hráč rozvíjí techniku pravé častými v houslové literatuře. Využitím siny j 

, -w nnnomáhaií ke tříbení výrazové hry. ruky. Změny tempa, dynamiky, agogiky napomau j 
nWHfi isou často součástí houslových škol. Výčet Materiály k nácviku stupnic a akordu jsou 

, - - fc akordů bv byl velmi obsáhlý a ani není predmetem teto 
systémů stupnic a rozlozenych akordu oy vy 

Práce, proto uvedu jen některé z nich. 
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5.2.1. Jednoduché stupnice a rozložené akordy 

Housloví začátečníci se nejprve setkávají s jednoduchými stupnicemi a rozloženými 

akordy v jedné poloze a v rozsahu jedné nebo dvou oktáv. Pořadí probíraných stupnic 

závisí na houslové škole, kterou si učitel zvolí. Liší se podle sledu prstokladů 

v jednotlivých systémech. Přehled jednooktávových a dvouoktávových stupnic v první 

poloze sestavil např. J. Micka. Vedle základní varianty stupnic s prodlouženou tónikou 

nabízí její smykové obměny, v nichž stupnice prodlužuje o jeden až dva tóny, někdy je 

i obohacuje o dynamická znaménka. Houslovou techniku hráče rozvíjí intervalovými 

rozklady stupnic, nácvikem trylku, chromatickou stupnicí či rozloženým zmenšeným 

septakordem a zvětšeným kvintakordem. Při stoupající melodii základní stupnice používá 

prázdnou strunu, při sestupu čtvrtý prst (notová ukázka 16). Ve variacích přizpůsobuje 

prstoklad smyku. 

É É g 

Notová ukázka 16 Micka, J. Stupnice a rozložené akordy v 1.poloze 

S jiným pohledem se můžeme setkat např. ve Feliňského Nauce gam i zmian pozyeji, 

kde je prstoklad tvořen podle tetraehordů. Proto v durových stupnicích od prázdných strun 

není použit čtvrtý prst, ve stupnicích od prvního prstu se nevyskytují prázdné struny 

(notová ukázka 17). 

* 0 3 0 ] 3 

i 

Notová ukázka 17 
Feliňski, Z. Nauka gam i zmian pozyeji na skrzypce 

, . o f l i n m > na iedné struně je vhodné začít již během 
S nácvikem jednooktávových stupnic na jeo 

, , Houslista si iimi procvičí střídám poloh, pohyby leve 
osvojování hry ve vyšších polohách. Houslista j v 
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ruky při výměnách i intonační přizpůsobivost prstů. Možným úvodem ke studiu stupnic na 

jedné struně jsou stupnice začínající od prázdné struny, s přesunem do třetí polohy a vrchní 

tónikou zahranou flažoletem (notová ukázka 18). 

4 4 

I M J L ^ ^ Í r f | ř í í r i r í ^ = i i 

Notová ukázka 18 V. Krůček: Škola houslových etud II 

S přibývajícím počtem poznávaných poloh se zvyšují i prstokladové možnosti těchto 

stupnic (notová ukázka 19). 

Notová ukázka 19 Krůček, V. Škola houslových etud II 

Systémy stupnic určené vyspělejším hráčům se rozcházejí v pojetí prstokladů stupnic 

na jedné struně i v nabídce jejich smykových variací. Např. ve Fleschově souboru jsou 

všechny takové stupnice uvedeny na každé struně a v jednotném prstokladů, stupnice od 

Prázdné struny s výměnou z první polohy do čtvrté, stejně i zpět, ostatní následujícím 

způsobem: 

Notová ukázka 20 Flesch, C. Das Skalensystem 
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Poloha jednotlivých částí ruky se při hře stupnic na jedné struně liší vzhledem ke 

strunám, na kterých je hrána. Např. na struně G se loket odklání více vpravo, na struně E 

naopak vlevo. Míra a rychlost pohybů ruky závisí na zvoleném prstokladů, zároveň i na 

části hmatníku, v níž jsou realizovány. 

Dvouoktávové stupnice s rozloženými akordy lze hrát v jedné poloze nebo 

s přechodem do poloh. Stupnice v jedné poloze, tzv. polohové, slouží především 

k hmatové a intonační orientaci v rámci jedné polohy. J. Micka doporučuje hrát tyto 

stupnice ve všech polohách stejným prstokladem vždy od druhého prstu. Je ale také možné 

začínat od ostatních prstů. 

Během procházení přes všechny struny se v nižších polohách mění postavení lokte. 

Důležité je, aby se hře na jednotlivých strunách přizpůsoboval plynule a přirozeně. 

„Stupnice jednoduché dvouoktávové s příslušným rozloženým kvintakordem se hrávají 

v období, kdy se začíná hrát v polohách. Při systematickém studiu je probíráme 

chromaticky, od G dur a g moll do Fis dur a fis moll. Nižší stupnice lze hrát celé v první 

poloze; ve vyšších stupnicích vystupujeme vždy na struně A do třetí polohy prvním prstem 

a sestupujeme do první polohy druhým prstem. U nejvyšších stupnic (F, f, Fis, fis) pak 

ještě vystoupíme na struně E do páté polohy prvním prstem a sestoupíme do třetí polohy 

druhým prstem. U rozložených akordů volíme výstup prvním nebo druhým prstem a sestup 

obdobně na témže místě (notová ukázka 21a) nebo vtřídobé rytmizaci (notová ukázka 

21b)." (Micka, 1972) 

A 0 0 i 0 1 
4 1 m "F-

V' J 4 -» . 

Notová ukázka 21a 

Notová ukázka 21b 

K výměně do třetí polohy nemusí docházet výhradně jen na A struně. Důkazem je 

Příklad prstokladů Z. Feliňského (notová ukázka 22). 
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Notová ukázka 22 

Tříoktávové stupnice a akordy mohou sloužit k procvičování všech hmatníkových 

i smyčcových složek hry. V níže uvedené tabulce jsou přehledně vypsány prstoklady 

tříoktávových stupnic a akordů podle J. Micky. Kromě počátečních tónů stupnic 

a rozložených kvintakordů znázorňuje tabulka jen tóny výměn poloh a posuny malíčku, 

Stupnice Rozložený 
kvinta kord 

G dur 
g moll 
gis moll ÍÉ= 

. i- 4 A v h 

r r < ! > 

G dur 
g moll 
gis moll 

«• ' -

.4.5 dur 
A dur 
a moll =t= 

• • .4.5 dur 
A dur 
a moll 

« •' 1 ^ i 
Hes dur 
hes moll 
H dur 
h moll 

- f — t f -

4 4 
i i*; » i ,•řr Hes dur 

hes moll 
H dur 
h moll t) J i 
C dur 
c moll 
cis moll 

r, 

A 
' i 

, -i J 
M- 4 4 i , E C dur 

c moll 
cis moll 

• i 

Des dur 
Ddur 
d moll 

A 
1 -

A ' 
-U —m—i 

i sAn 1 i 
*L 4 4 A ' 

' . . • £ 
=Ě5 1 gtf MM J 

Des dur 
Ddur 
d moll 

1 J 
Es dm-
eš moll 
E dur 
e moll 

A £ 

feáÉyyyb 
A Es dm-

eš moll 
E dur 
e moll 

(rr~t-J 1 1 1 

v , i 
F dur 

f moll 
Fis dur j 

fis moll 

AA 

ryj J — «• 

<V' 
i 

4 4-1 , 
A a , i f i ̂ 4 £ 

:: n J 

Tabulka 3 Stupnice a rozložené kvintakordy v rozsahu tří oktáv (Micka, 1972) 
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Systém stupnic C. Flesche ponechává všem stupnicím stejný prstoklad od druhého 

prstu (notová ukázka 23), s výjimkou A, a, As, as začínajících prvním prstem a G, g 

s tónikou na prázdné struně. 

Notová ukázka 23 Flesch, C. Das Skalensystem 

Hra tříoktávových stupnic v rychlém tempu požaduje vnímat pasáž jako celek, 

nerozdělovat ji do jednotlivých poloh. Již při prvním tónu by měla být ruka připravena na 

jeden úhrnný pohyb. 

„Při zkoumání otázky o jediném souhrnném pohybu ruky je nutno upřesnit ještě 

i následující moment. Každý takový pohyb závisí na samé pasáži - na jejím tónovém 

rozsahu. Tak největší pasáže, které dosahují nejvyšších rejstříků hmatníku, vyvolávají, jak 

známo, potřebu velkého vybočení ruky doprava, aby se zápěstí mohlo přenést přes 

výstupek spodního okraje trupu houslí. V pasážích, které nedosahují takových vysokých 

rejstříků, stupeň vybočení ruky doprava je menší, neboť odpadá nutnost uvedeného 

přenesení zápěstí přes spodní okraj vrchní desky nástroje." (Kamilarov, 1975) 

Sestupná stupnicová řada vyžaduje odvedení lokte doleva v momentě před nebo po 

Přesunu zápěstí a prstů z vrchní polohy. Odklon lokte současně s výměnou polohy by totiž 

způsobil náraz. Velký význam v stupnicovém běhu směrem dolů má palec, který je 

' * Pnlrr/ením houslí na palec se předejde silnému tlaku v neustálém kontaktu s nástrojem. Položením 

brady na podbradek, ve snaze housle udržet. 

, A • coctnvila E G Gilels. Prstoklad jednoduchých stupnic Systém čtyřoktávových stupnic sestavila u. u . u 
c 5 í n á v první poloze, do třetí se ruka dostává na A 

G, g, As, as, A, a, B, b, H, n, ^ ^ r 
v no struně E. Výjimkou jsou stupnice C, c, u kterých 

struně na první prst, výše se přesouvá po struně c . yj 
. 11 A c nrvní oktávou hranou ve druhé poloze a výměnou do Je uveden ještě další prstoklad s první OKiavo 

. , • „v-wki 24) Směrem dolů se u čtyřoktávových stupnic 
Polohy čtvrté na struně A (notová ukazka IV- ™ 

uplatňuje především kvintový a kvartový prstoklad. 
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Notová ukázka 24 Gilels, E. G. 24 gamy i arpedzio dlja skripki 

Rozložené akordy k těmto stupnicím rozděluje Gilels po čtyřech. Opatřuje je dvěma 

prstokladovými možnostmi. Rozklad poslední oktávy akordu např. navrhuje zahrát 

postupným vystřídáním všech prstů (notová ukázka 25). Soubor čtyřoktávových stupnic 

zahrnuje také terciové, sextové, oktávové a jednoduché chromatické stupnice. 

5.2.2. Chromatické stupnice 

Chromatické stupnice tříbí intonační představivost houslisty a pružnost prstů. Jak už 

bylo uvedeno v kapitole 4.4. Intonace při hře na housle, hráči na hudební nástroje laděné 

přirozeně mají tendenci hrát noty s křížkem výš, noty s béčky naopak níž. Vzhledem 

k těmto nuancím od temperovaného ladění by měla být upřena pozornost hráčů především 

na přesnou intonaci základních tónů diatonické stupnice. Důležitá je představa výchozího 

tónu. 

Chromatické stupnice lze hrát střídáním prstů nebo kombinací posouvání a střídání 

prstů (notová ukázka 26). 
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Notová ukázka 26 (Mařák, 1923) 

Pružnost posunu prstů závisí na správném postavení ruky a prstů. Přílišný stisk struny 

brání volnému pohybu prstů, naopak ztráta kontaktu prstu se strunou narušuje plynulost 

hry. Hbitost prstů zaručí jejich jemné, rychlé přesuny. 

Chromatické stupnice mohou být hrány v rozsahu dvou (notová ukázka 27), tří i čtyř 

oktáv a procházet různými polohami, také však jako jednooktávové v rámci jedné polohy 

či na jedné struně. 

É a 
1 1 2 3 4. ? ', a 1 * 3 « 

i 
á í í t t r f W 

Notová ukázka 27 Ševčík, O. Škola houslové techniky op. 1, sešit III 

Oktávové chromatické stupnice jsou doporučovány jako vhodný počátek studia 

oktávových stupnic. Jejich výhodou je totiž zachování vzdáleností mezi tóny, které 

ulehčuje zvládnutí výměn. Mimoto chromatika v oktávách připraví ruku na pohyb 

Potřebný při chromatickém glizandu. Chromatické terciové stupnice jsou zastoupeny např. 

v systému C. Flesche. Mezi první a třetí polohou se v nich střídají dvojice prstů, první se 

třetím a druhý se čtvrtým (notová ukázka 28a). Od třetí polohy výš se posouvá pouze první 

Prst se třetím (notová ukázka 28b). Sextová chromatika je realizována přesunem prvního a 

druhého prstu v první oktávě stupnice (notová ukázka 29a), dále jen třetím a čtvrtým 

Prstem (notová ukázka 29b). 

r,0 
1 / i — 

ř t f j 

V 2 

Notová ukázka 28a Flesch, C. 

Das Skalensystem 

Notová ukázka 28b Flesch, C. 

Das Skalensystem 
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Notová ukázka 29a Flesch, C. 

Das Skalensystem 

Notová ukázka 29b Flesch, C. 

Das Skalensystem 

5.2.3. Dvojhmatové stupnice a rozložené akordy 

Nejčastěji hranými dvojhmatovými stupnicemi jsou oktávové, terciové, sextové 

a dccimové. Méně obvyklé je studium stupnic kvartových. S rozloženými akordy se 

nejčastěji setkáváme v oktávách. Přípravou na dvojhmatové stupnice může být stupnice 

v rozložených intervalech (notové ukázky 30a, 30b). Problematice jednotlivých dvojhmatů 

v pasážové hře se věnuji v kapitole Dvojhmatová a akordická hra. 

Notová ukázka 30a N o t o v á ukázka 30b 

Micka, J. Stupnice a rozložené akordy Micka, J. Stupnice a rozložené akordy 

v 1.poloze v 1.poloze 

5.2.4. Flažoletové stupnice a rozložené akordy 

Umělé i přirozené flažolety jsou běžnou součástí houslové literatury. Proto je důležité 

JeJich kvalitní zvládnutí. K osvojení precizní hry umělých flažoletů patří nácvik 

lažoletových stupnic a rozložených akordů. Ten může probíhat nejprve převodem 

flažoletových hmatů na přirozené tóny (Micka, 1972): 

Notová ukázka 31a Převod flaž. Hmatů na přirozené tóny (Micka, 1972) 
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dále pak kombinací hmatů přirozených a flažoletových tónů (Micka, J.1972): 

i o 1 

Notová ukázka 31b Kombinace přirozených tónů a flažoletů (Micka, 1972) 

Přínosem pro techniku levé ruky je i hra stupnic v dvoj hmatových flažoletech, kterou 

vedle jednoduchých flažoletů a jejich terciového rozkladu uvádí C. Flesch (notová ukázka 

32). 
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Notová ukázka 32 Flesch, C. Das Skalensystem 

5.3.Prstoklady 

5.3.1. Přehled základních druhů prstokladů v první poloze 

Autoři některých houslových škol (např. Micka, J., Micková, M. Škola hry na housle I, 

Gola, Z. Houslová škola pro začátečníky I) považují za první prstoklad, s jakým by měl 

začátečník přijít do styku, tzv. prstoklad durový (obr. 13a). Durová melodika našich 

lidových písní se těší oblibě dětí, a nabízí tak dostatečný studijní materiál v počátcích hry. 

Druhý a třetí prst jsou v durovém prstokladů kladeny vedle sebe. 

půltón 
A 

• o - o o - o -
O—OO—O-1 > , 

Obr. 13a Durový prstoklad 
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Počáteční hru v mollovém prstokladu (obr. 13b), ve kterém leží druhý prst u prvního, 

doporučuje např. J. Čermák s J. Beranem v Houslové přípravce a škole pro začátečníky. 

Souhlasí sice s tím, že durový prstoklad je pro dítě snazší, ovšem stahování druhého prstu 

k prvnímu v dalším stadiu výuky považují za obtížné. 

půltón 

A 
L-oo-o-o-

O O - O - O -
O O - O — O -

1 i 3. 4. 

Obr. 13b Mollový prstoklad 

Posunem prvního prstu z mollového prstokladu k pražci vznikne tzv. pražcový 

prstoklad (Micka, J., Micková, M. Škola hry na housle II - obr. 13c). Vzhledem k většímu 

rozpětí mezi prvním a čtvrtým prstem oproti předchozím prstokladům musíme dbát na 

volnost ruky, zamezit přílišnému stisku prstů a tzv. „uchopovacímu reflexu". (Viz kapitola 

3.1 Poloha levé ruky) 

půltón 

O - O - O - O 
O—O—O—o-
O - O - O - O -

Obr. 13c Pražcový prstoklad 

Dalším způsobem kladení prstů může být tzv. prstoklad se sníženým čtvrtým prstem 

(Micka, J., Micková, M. Škola hry na housle II). Obsahuje dva půltóny, první mezi 

Prázdnou strunou, prvním prstem a druhý mezi třetím, čtvrtým prstem (obr. 13d). Využívá 
S e Při hře tónin s více béčky či naopak s více křížky. 
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půltón púltón 

A A 
*,r0-0-00-

O-O-OO-

1 2. i 4. 

Obr. 13d Prstoklad se sníženým čtvrtým prstem 

Jeden půltón, a to mezi třetím a čtvrtým prstem, obsahuje kromč durového a mollového 

také prstoklad se zvýšeným třetím prstem (Micka, J., Micková, M. Škola hry na housle II -

obr. 13e). Takové postavení prstů je výhodné pro intonační jistotu a stabilitu nejmenšího 

z prstů, malíčku, který umístěním vedle třetího prstu získá oporu. 

půltón 

A 

X 4. 

Obr. 13e Prstoklad se zvýšeným třetím prstem 

Prstoklad se sníženým třetím prstem (Micka, J., Micková, M. Škola hry na housle II) se 

rozložením prstů shoduje s durovým prstokladem, oproti němu je však posunut o půltón 

níž (obr. 13f). 

půltón P f l ' t Ó n 

A A 
k „ o - o c m 

O - O O - O -
o - o o - o 
o-oo-

1 .i 

Obr. 13f Prstoklad se sníženým třetím prstem 
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Snížením druhého prstu v předešlém prstokladů se dostává ruka do tzv. poloviční 

polohy (Micka, J., Micková, M. Škola hry na housle II - obr. 13g), nebo-li snížené polohy 

první (viz Tabulka 2). 
půltón 

E ' | o o - o o 

Obr. 13g Poloviční poloha 

Prstokladů se zvýšeným čtvrtým prstem (Micka, J., Micková, M. Škola hry na housle 

II) se docílí posunem čtvrtého prstu o půltón výš z prstokladů se zvýšeným prstem třetím 

(obr. 13h). 

-O— 

a 11—, o—i o -

Obr. 13h Prstoklad se zvýšeným třetím prstem 

Jako poslední uvedu rozložení prstů v durovém prstokladů v tzv. zvýšené první poloze 

(obr. 13i), (viz Tabulka 2). 

Obr. 13i Prstoklad ve zvýšené první poloze 
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5.3.2. Volba prstokladů 

Prstoklad tvoří důležitou součást houslové hry. Vhodný prstoklad může usnadnit hráči 

technicky náročná místa, pomoci plynulé hře kantilén či změnit barvu zvuku. Díky většímu 

množství prstokladových možností lze na houslích provést jednu melodickou frázi vícero 

způsoby. Volba prstokladů závisí na hráčově vkusu a pojetí skladby, na jeho fyzických 

dispozicích (např. délka prstů, tvar ruky), technických schopnostech a zkušenostech. 

V pasážových bězích vybírají houslisté obvykle prstoklad, jakým jsou zvyklí hrát 

stupnice či rozložené akordy. Při přechodech z polohy do polohy podle potřeby volí mezi 

terciovým (notová ukázka 33a), kvartovým (notová ukázka 33b) či kvintovým prstokladem 

(notová ukázka 33c). 

a) 

Notová ukázka 33a Gola, Z. 60 osmitaktových etud pro housle, 2.díl Prstová technika, č.2 

Notová ukázka 33b Gola, Z. 60 osmitaktových etud pro housle, 2.díl Prstová technika, Č.10 

simile i 

Notová ukázka 33c Gola, Z. 60 osmitaktových etud pro housle, 2.díl Prstová technika, Č.20 
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Při hře stupnicových sledů jsme často nuceni zamyslet se nad tím, zda použijeme čtvrtý 

prst nebo prázdnou strunu. 

„V mnohých školách nalézáme pravidlo, že při vzestupující škále se má ď, a, e" hráti 

na prázdné struně, při škále sestupující čtvrtým prstem. To je naprosto mylný názor, jak se 

níže přesvědčíme. Jiní jsou zase zapřísáhlými nepřáteli prázdné struny vůbec, pro její 

ostřejší a od ostatních tónů rozdílný zvuk a radí používati pokud možno všude výhradně 

pouze čtvrtého prstu. I to je nesprávné, byť i měli pravdu, že prázdné struny svým jasným 

zvukem se značně liší od tónů, prsty hmatanými, neboť prsty nemohou nikdy strunu tak 

pevně ohraničiti, jako malý pražec. Leč u rychlých pasážích je tento zvukový rozdíl tak 

nepatrný, že jej sotva postřehneme, při volnějších partiích pak záleží na dovednosti 

hráčově, by tento kontrast zmírnil. Pro používání prázdné struny a čtvrtého prstu nelze 

stanovití pravidel. Tam, kde nechceme úmyslně kvůli nějakému zvukovému efektu, právě 

toho neb onoho způsobu užiti, závisí prstoklad především na smyku a rytmu..." (Mařák, 

1923) 

Mařák své tvrzení dokládá touto notovou ukázkou: 

Notová ukázka 34 

Tóny ď, a\ e" připadají v čtyřtónových skupinkách na lehkou dobu. Hrají-li se pod 

jedním smykem, vyžadují stejnou zvukovou barvu. Proto Mařák doporučuje použít 

vzestupně čtvrtý prst, sestupně prázdnou strunu (notová ukázka 34a)). V druhém případě je 

výhodnější, aby byly vázané noty vždy na téže struně. Proto Mařák volí opačný prstoklad 

(notová ukázka 34b)). 

Volba prstokladu s prázdnou strunou či čtvrtým prstem má vliv na zvukovou kvalitu 

a pohodlí pravé ruky. Stejně tak je tomu i s kvintovým rozložením prstů, které navíc často 

Usnadní pohyb prstům levé ruky. 
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„V živé praxi houslové interpretace konkrétní řešení umělecko - interpretačních úkolů 

stále vyžaduje taková postavení ruky na hmatníku, která se nemohou vztahovat k žádné 

určité poloze... Často se využívá takového rozložení prstů, při kterém rozpětí mezi prvním 

a čtvrtým prstem tvoří kvintu. Rozšířenost tohoto prostředku dovoluje hovořit 

i o kvintovém (vedle kvartového) uchopení polohy." (Jankelevič, 1992) 

Kvintové vzdálenosti mezi krajními prsty docílí houslista odtažením prvního prstu 

směrem dolů (notová ukázka 35a) nebo posunem čtvrtého prstu nahoru (notová ukázka 

35b). K přesunu prstu dochází jeho klouznutím po struně, roztažením dlaně, někdy 

i pomocným pohybem paže a zápěstí. 

áÉi 
A 4 

r 
Notová ukázka 35a Paganini, N. Capriccio č. 3 

4 3 3 4 

Notová ukázka 35b Paganini, N. Capriccio č. 19 

Podobné pohyby jako při hře v kvintovém rozložení prstů vykonává ruka při 

přehmatech či podhmatech (notová ukázka 36). Čtvrtý prst se na moment vzdaluje do vyšší 

polohy, aniž by mu předcházel první. Tento prst se dostává do polohy nižší, ovšem bez 

návaznosti na hru prstem čtvrtým. 

— / "N 

v 
n -

Notová ukázka 36 Gola, Z. 60 osmitaktových etud pro housle, 2.dll Prstová technika, Č.3 
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Ke zvukovým odlišnostem dochází také hrou stejného motivu na různých strunách či 

v různých polohách. Pokud není uveden záměr autora, záleží na interpretovi, jakou barvu 

tónu zvolí. Důkazem různorodých možností výběru prstokladu jsou následující notové 

ukázky 37a, 37b. V první z nich je stejný motiv hrán v různých polohách, v druhé se tentýž 

úryvek objevuje v jiných prstokladech. 

Notová ukázka 37a Gola, Z. 60 osmitaktových etud pro housle, 2.díl Prstová technika, č.27 

Notová ukázka 37b Gola, Z. 60 osmitaktových etud pro housle, 2.díl Prstová technika, č.43 

5.4. Dvoj hmatová a akordická hra 

5.4.1. Dvoj hmatová hra 

Dvojhmaty zvukově i technicky obohacují houslovou hru. Alespoň částečně umožňují 

houslistovi setkat se např. s hrou vícehlasu či harmonického doprovodu. 

„O důležitosti včasné přípravy ke hře dvojhmatů se nemusíme přesvědčovat. Teprve 

hrou dvojhmatů může hrající ruka a prsty dosáhnout úplnosti v dokončení forem postavení 

jak jednotlivých prstů, tak celé hrající levé paže. 
Začněme přidáváním prázdné struny. Dbejme na to, aby prsty levé ruky nezvyšovaly 

úsilí při spojení struny s hmatníkem. Pravá ruka vodí smyčec v rovině dvou strun stejně 

lehce jako při hře na struně jedné. Nezapomínejme ani zde na vzájemnou oporu tvořenou 

dvěma nosnými body přímého kontaktu nástroje s tělem. Bude-li zde zachována živá 
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a citlivá vyváženost, bude i levá paže s loktem správně reagovat na polohu, která pomáhá 

v práci hrajícím prstům. Nemůžeme zde dostatečně podtrhnout funkční úlohu zpětné 

aferentace: 

Garlickij č.l (18): 

- g - S h 

5> rJ —ý? 

Notová ukázka 38a 

I i'J 4 

Notová ukázka 38b 

(Foltýn, 1994) 

f j 

® — ^ — s — — 

Předpoklady pro hni dvojhmatů se utvářejí již nácvikem přechodů prstů ze struny na 

strunu, kdy jsou na okamžik položeny na hmatníku oba prsty najednou. První seznámení 

s dvojhmaty by nemělo být oddělováno od sluchové analýzy hraných intervalů. Sluchovou 

představivost žáka podpoříme, poskytneme-li mu volnost ve vymýšlení vlastních úryvků 

tvořených z probíraných dvojhmatů. 

Nácvik dvojhmatů (Micka, 1972), ať už při samých začátcích nebo v průběhu jejich 

studia, probíhá nejprve rozdělením dvojhmatu, 

Notová ukázka 39a Nácvik dvojhmatů podle Micky, J. (Micka, 1972) 
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dále pak jen částečným rozkladem (notová ukázka 39b). 

i 2 
3 3 4 4 

Notová ukázka 39b Nácvik dvojhmatů podle Micky, J. (Micka, 1972) 

Vhodná je hra po skupinkách několika dvojhmatů, tam a zpátky, vždy o jeden dvojhmat 

výš. 

2 1 2 2 1 2 
4 3 4 4 3 4 

Notová ukázka 39c Nácvik dvojhmatů podle Micky, J. (Micka, 1972) 

Dalšími možnostmi jsou rytmizovaná hra nebo využití smykových variací (Micka, 1972). 

5 E *ý 

i 1 J 
3 4 1 

m—1 

Lf 

Notová ukázka 39d Nácvik dvojhmatů Notová ukázka 39e Nácvik dvojhmatů 

podle Micky, J. (Micka, 1972) podle Micky, J. (Micka, 1972) 

Při výsledné hře dvo jhmatů je podstatná pružnost prstů a jejich současný dopad na strunu. 

Tercie jsou nejvyužívanějším druhem dvojhmatů. Nacházejí se ve virtuózních pasážích 

stejně jako v kantilénách, kde se s nimi houslisté setkávají nejčastěji ve spojení se sextami. 

Za výhodu tercií považují hráči bližší položení prstů k sobě, což umožňuje prstům 

snadnější pohyb. 
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Ani sexty nejsou pro houslisty obtížné, pokud se nevyskytují ve stupnicové řadě za 

sebou. V takovém případě se projeví problematika jejich spojování s překládáním prstu 

z jedné struny na druhou a to zejména v legatu. Technické obtíže vzniklé přesunem prstu 

řeší hráči prstoklady založenými na klouzání prstů (notová ukázka 40b) či párovém střídání 

prvního a druhého prstu se třetím a čtvrtým (notová ukázka 40a). Takový prstoklad však 

v praxi není příliš obvyklý a vzhledem k těsnému rozložení prstů a jejich nepřirozenému 

postavení je nevhodný pro hru diatonických sledů. Kombinace uvedených prstokladů 

umožňuje hrát delší melodické úryvky téměř bez překládání prstů. 

Jiným velmi rozšířeným dvojhmatem jsou oktávy. Hrají se spojením třetího prstu 

s prázdnou strunou nebo dvojhmatem prvního a čtvrtého prstu. Názory hráčů na umístění 

druhého a třetího prstu při tomto hmatu se liší. Např. Jankelevič považuje za 

nejvýhodnější, když se nezúčastněné prsty nedotýkají strun. Hrající prsty se pak snadněji 

přesouvají při výměnách poloh (Jankelevič, 1992). Micka doporučuje klást pod čtvrtý prst 

také třetí, případně i druhý prst: „čtvrtý tím získává pomocníky pro stisknutí struny a může 

pak postupovat uvolněněji." (Micka, 1972) Takový způsob považuji pouze za cvičný, 

protože postavení všech prstů na struně neumožňuje vibrovat. 

Další problematikou oktáv jsou změny rozpětí prstů v jednotlivých polohách. Prsty se 

k sobě přibližují v závislosti na zužujícím se hmatníku. K získání přizpůsobivosti prstů ke 

změnám prstového rozpětí navrhuje Micka tento postup (Micka, 1972): 

Notová ukázka 40a Notová ukázka 40b 
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Vkládaná půlová nota má pomoci k uvolnění zbytečného tlaku prstů. 

simile 

Notová ukázka 41 

V této problematice pokládá Jankelevič za velmi užitečné cvičení V. Sibora (notová 

ukázka 42), které zahrnuje jak celkový pohyb ruky při výměně, tak koordinaci mezi 

postupným pohybem ruky a zúžením hmatníku, nebo naopak rozšířením vzdáleností 

hmatajících prstů. (Jankelevič, 1992) 

Notová ukázka 42 

Tam, kde je nezbytné vyloučit glissando, se uplatňují prstokladové oktávy. Střídání 

Prvního prstu s druhým na nižší struně a třetího prstu se čtvrtým na struně vyšší umožňuje 

zřetelnější a artikulovanější hru. Nejvhodnější pro začátek prstokladových oktáv jsou vyšší 

Polohy, kde je rozpětí prstů menší. 
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Jedním z nejnáročnějších prstokladů je decima, jejíž specifickou zvláštností je značné 

rozpětí prstů, zvláště v nižší části hmatníku. Velká vzdálenost prstů vede často 

k nepříznivému napětí v celé paži. Postavení ruky by se proto mělo přizpůsobovat 

především umístění malíčku, zapomínat by hráči neměli ani na polohu palce a jeho 

uvolněnost. 

„Abychom usnadnili žákům osvojení si decim, využíváme v praxi toto cvičení: 

t i 
i ^ r i i 

4 
-O- 4 

O 4 
O 

gm m -r. m f 9 —r^ 1®-
I > 1 I i 1 i 

4 
O 

PT- _2_ 

l i i • 1 s 

Notová ukázka 43 

Toto cvičení začíná ve vrchních polohách, kde rozpětí mezi intervaly je menší, což 

ulehčuje rozpětí a napomáhá odstranit nadměrné napětí. Při následujících přemístěních 

ruky do nižších poloh, se rozpětí mezi intervaly postupně zvětšuje, díky tomu další rozpětí 

se snadněji provádí a není provázeno nadměrným napětím. Současně s tím ve cvičení 

ukázaný postup v nižším hlase připravuje sluch ke vnímání správného znění intervalu, 

a tím k jeho čistému intonování, (Na to je třeba zvlášť upozornit, protože v pedagogické 

praxi se nezřídka vyskytují případy, kdy žák, který přistupuje ke studiu decim, 

nedostatečně přesně zachycuje jejich znění). Konečně, uvedené cvičení napomáhá 

správnému postavení ruky, neboť je vybudováno na odtahování prvního prstu dolů, nikoliv 

na vytahování čtvrtého prstu nahoru." (Jankelevič, 1992) 

Před hrou decim bychom se měli rozehrát a cvičení těchto intervalů příliš neprotahovat. 

Důležitá j e neustálá kontrola volnosti ruky i celého těla. 

Kvarty jsou prstokladově příbuzné sextám. Odlišují se od nich obráceným postavením 

Prstů. S kvartovými sledy se v houslové literatuře téměř nesetkáme. Ojedinělé jsou 

i sekundové řady. Sekundy se hmatají obvykle čtvrtým a prvním prstem, nebo jsou 
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souzvukem třetího prstu a prázdné struny. V prvním případě je nutné dbát na uvolněnost 

malíčku, podobně jako při hře oktáv. Postupy v kvintách se takřka nevyužívají. Stisk dvou 

strun jedním prstem činí obtíže především hráčům s tenkými prsty. Řešením je položení 

prstu na struny maximální plochou bříška. 

Vibrato dvojhmatů se doporučuje začít cvičit od malých sext, zvětšených kvart, 

velkých tercií a malých septim, tedy od intervalů, u nichž nejsou hmatající prsty od sebe 

příliš vzdáleny, a proto se vibrují lépe. Vhodné postavení ruky a uvolněnost prstových 

kloubů jsou důležitými podmínkami pro kvalitní vibratový pohyb. Užitečným nácvikem 

vibrata (Gola, 1999) je hra pouze spodního či vrchního tónu smyčcem, druhý tón 

dvojzvuku se jen lehce zmáčkne prstem, podobně jako při hře flažoletu, a vibruje současně 

s hrajícím tónem (notová ukázka 44). 
Model: 

ťN i C £ li 
Bp 1 

Notová ukázka 44 Nácvik vibrata dvojhmatů (Gola, 1999) 

5.4.2. Akordická hra 

Dnešní podoba smyčce neumožňuje houslistům hrát plným zvukem na více než dvou 

strunách najednou. Výjimkou jsou energicky nárazově hrané akordy. Ostatních trojzvuků 

či čtyřzvuků hráči docílí pouze tzv. lomením smyku, kdy je spodní dvojzvuk považován za 

Příraz k vrchnímu dvojzvuku. Nárazové akordy vyžadují připravenost všech zúčastněných 

Prstů na struně. Při hře lomených akordů jsou zpravidla na strunách položeny nejprve prsty 

Prvního dvojhmatu, během přesunu smyčce na vrchní souzvuk pružně dopadnou na struny 

zbylé prsty. Někdy jsme nuceni, zejména v polyfonních skladbách, hrát akordy kvůli 
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melodické lince opačně, od vyšší dvojice strun k nižší, kde klademe důraz na spodní tón 

podle melodie. 

Přiměřená uvolněnost levé ruky je při hře akordů nezbytná. Napětí v levé paži, ztuhlý 

palec nebo přílišný stisk prstů brání měkkému vnoření prstů do struny a omezují hráčovu 

ruku v dalších pohybech. 

Funkci smyčce při lomených akordech si někdy houslisté usnadňují pohybem těla a 

houslí, „a to tak, že se před akordem mírně odkloní vpravo a v okamžiku sklopného 

pohybu smyčce vzpřímí trup a hlavu, takže housle přijdou vlevo. Tím se rovina horní 

dvojice strun vstřícně přiblíží směru taženého smyčce a pak stačí už jen malý sklopný 

pohyb, aby smyčec dosáhl horní dvojice strun akordu, popřípadě aby nemusel konat vůbec 

žádný sklopný pohyb. Protože je tento pomocný pohyb těla účelný a napomáhá i výrazu, 

nelze jej zavrhovat, pokud ovšem nepřekročí míru vkusu." (Micka, 1972) 

Vhodným postupem při nácviku řady akordů je nejprve jejich rozklad na jednotlivé 

tóny, pak rozložení na dvojhmaty a nakonec střídání jednoho akordu s druhým (notová 

ukázka 45). 

Notová ukázka 45 Nácvik akordů podle Micky, J. (Micka, 1972) 

5.5. Vibrato 

Vibrato je jednou z mála možností levé ruky podílet se na výrazu hry. Přispívá 

k oduševnělosti a citovosti. Díky němu se zvuk houslí podobá zpěvu. Vibratem ošetřený 

tón se stává živým, sytým, barevným. Volba charakteru vibrata zcela mění tvář hrané 

melodie. Jeho znělost odráží individualitu houslisty, každý interpret má své specifické 

vibrato. 
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Pojmem vibrato se označuje řada výkyvů ruky přibližně ve směru strun, způsobující 

malé střídavé zvyšování a snižování tónu kolem jeho přesné výšky. Výchylky výšky tónu 

jsou způsobeny kolébavým pohybem špičky prstu od jeho spodní části k nehtu a opačně. 

Zdrojem pohybu jsou tyto části paže: loket, zápěstí a prstové klouby. Spojením pohybů 

všech třech částí docílíme uvolněného a vyrovnaně znělého vibrata. Předpokladem pro 

jeho vznik jsou jen dva dotykové body ruky s nástrojem (bříško prstu s hmatníkem, článek 

palce s krkem houslí), měkké položení prstu na strunu bez přílišného tlaku a pružnost paže. 

Pokud by vibrato vycházelo pouze z lokte, musel by hráč zpevnit zápěstí, spojit ho 

s předloktím. Pohybem této části paže vpřed a vzad (směrem k tělu a od těla) se pak mění 

doteková plocha prstu se strunou, vzniklé vibrato zní příjemně, ovšem za cenu napětí 

v zápěstí. Pomalé, nevýrazné vibrato je výsledkem kývavého pohybu pouze zápěstím. 

Chvějivým pohybem prstových článků se docílí naopak drobného, rychlého prstového 

vibrata, které působí třaslavě, nepřirozeně. Pohyby vycházející pouze z jedné části paže 

nevyhovují pružnosti a kvalitě vibrata. Ideální vibrato vznikne, jak už jsem zmínila, pouze 

kombinací všech třech částí. 

Pro výrazovou hru je nezbytné, aby se šířka a rychlost vibrata měnila. Crescendo 

a decrescendo k takovýmto změnám přímo nabádá. S narůstajícím zvukem tónu se 

houpavé pohyby zvětšují a zrychlují, s úbytkem zvučnosti zpomalují a zmenšují (notová 

ukázka 46). 

W\A/v 
M 
'I Wwv 

Notová ukázka 46 Rozšiřování vibrata při zesilování a zužování vibrata při zeslabování 

(Gola, 1999) 

Využívání měnivosti šířky a rychlosti chvění souvisí s temperamentem a citovým 

bohatstvím interpreta, jeho vkusem i pohybovou schopností levé ruky. O rozmanitých 

druzích vibrata svědčí níže uvedený přehled vypracovaný Z. Golou (Gola, 1999): 
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„Příklady různých druhů a kombinací vibrata a jejich grafické znázornění: 

1. Vibrato široké a pomalé 'WWWb 

2. Vibrato široké a rychlé WIAAAAMAM 

3. Vibrato úzké a pomalé -x/n/w^ ^ 

4. Vibrato úzké a rychlé 

•s 

5. Vibrato široké a pomalé, přecházející do rychlého, avšak zůstává široké.. W W W t i M 

6. Vibrato široké a rychlé, přecházející do pomalého, avšak zůstává široké.. WWIMAAA/ 

7. Vibrato úzké a pomalé, přecházející do rychlého, avšak zůstává úzké -wwwv™.-. 

8. Vibrato úzké a rychlé, přecházející do pomalého, avšak zůstává úzké •«aaaam-

9. Vibrato široké a pomalé, přecházející do úzkého a rychlého 'WWwv.w. 

10. Vibrato úzké a rychlé, přecházející do širokého a pomalého w/wwwV\> 

11. Vibrato široké a rychlé, přecházející do úzkého a pomalého WiMama, 

/2. Vibrato úzké a pomalé, přecházející do širokého a rychlého wwuv.w^ 
1 3. Vibrato široké a pomalé, přecházející přes úzké zpět do širokého, avšak po celou dobu 

zůstává pomalé Vvvw\/\, 

14. Vibrato lízké a pomalé, přecházející přes široké zpět do úzkého, avšak po celou dobu 

zůstává pomalé -wwwv 

15. Vibrato široké a rychlé, přecházející přes úzké zpět do širokého, avšak po celou dobu 

zůstává rychlé Ww^mAh 

16. Vibrato úzké a rychlé, přecházející přes široké zpět do úzkého, avšak po celou dobu 

zůstává rychlé vwwWIA/Wvw. 

17. Vibrato široké a pomalé, přecházející přes rychlé zpět do pomalého, avšak po celou 

dobu zůstává široké VWMWb 

18. Vibrato široké a rychlé, přecházející přes pomalé zpět do rychlého, avšak po celou 

dobu zůstává široké WIMMAAM 

19. Vibrato pomalé a úzké, přecházející přes rychlé zpět do pomalého, avšak po celou 

dobu zůstává úzké 

20. Vibrato úzké a rychlé, přecházející přes pomalé zpět do rychlého, avšak po celou dobu 

zůstává úzké 

21. Vibrato pomalé a široké, přecházející přes úzké a rychlé zpět do pomalého 

a širokého 
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22. Vibrato rychlé a úzké, přecházející přes široké a pomalé zpět do rychlého a úzkého... 

vw\Af\/VVw. 

23. Vibrato široké a rychlé, přecházející přes úzké a pomalé zpět do rychlého a širokého 

VMA/VWIMi 

24. Vibrato pomalé a úzké, přecházející přes široké a rychlé zpět do pomalého a úzkého. 

•vaaaA/IiVWV>-

Dlouhodobé setrvání ruky ve statické poloze způsobuje napětí. Pohyb naopak vytváří 

pružnost. Vibrato tak prospívá nejen zvuku houslí, ale mírným kýváním částí paže 

i volnosti ruky. Vzhledem k uvolňujícím účinkům jsou přípravná cvičení na vibrato 

vhodná již po několika měsících hry. Jedním z nich může být pomalé, měkké mávání dlaní 

v zápěstí dopředu a dozadu (Gola, 1999). 

Obr. 12a Mávání dlaní dopředu Obr. 12b Mávání dlaní dozadu 

Dalším např. k louzání pos tupně všech prstů na všech strunách v rozmezí několika tónů 

přibližně z místa v šesté poloze. Volný široký pohyb se pak zrychluje a zkracuje až na 

vzdálenost půltónu. (Gola, 1999) 
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Samotné vibrato je možné si osvojit různými cvičebními prostředky (Gola, 1999). 

Například položením druhého prstu nejprve do třetí, později do první polohy na A strunu 

a pohybováním ruky vpřed a vzad tak, že se prst střídavě pokrčuje a napřimuje. Široké 

pohyby ve volném tempu vystřídá zmenšování a zrychlování pohybů. Se smyčcem může 

žák hrát postupně všemi prsty v první poloze vibrované tóny s širokým výkyvem na 

začátku a ke konci zužováním při stejné rychlosti. Procítění chvějivého zvuku podpoří 

střídavě hra a zpěv (notová ukázka 47). 

i/lii/iA 'VL"> 

T>—1 1 

Notová ukázka 47 Nácvik vibrata střídavě hraním a zpěvem (Gola, 1999) 

V další fázi je možné naopak tóny rozvibrovávat od užších pohybů po široké. Se 

střídáním prstů, ať hraje žák detasche nebo legato, nesmí docházet k přerušování vibrata. 

Gola proto doporučuje začátky tónů aktivizovat výraznějším vibratem (notová ukázka 48). 

1 ' 1 1 1 1 1 1 
»<f {f.P> 

Notová ukázka 48 Nácvik vibrata při střídání prstů (Gola, 1999) 

Nejčastějšími chybami v používání vibrata vyspělými houslisty je křečovitost, přílišná 

pomalost či roztřesenost pohybu. K odstranění křečovitosti pomůže hlazení krku houslí 

palcem s postupným pokládáním prstů na strunu. (Foltýn, 1994) 

Rychlé, třaslavé vibrato usměrní tzv. Rivardovo cvičení. Prst položený na struně se 

kolébá z celé plochy svého bříška na špičku a zpět. Aktivujeme tak záprstí se zápěstím. 

Naopak převaha pohybů ze zápěstí je příčinou velmi líného vibrata. J. Micka k odstranění 

tohoto neduhu doporučuje vibrato spojené s vědomým dechem: 
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„Vdechujeme hlouběji nosem tak, abychom naplnili větší část plic, a současně vedeme 

smyčec nezvučně nad strunou směrem od špičky k žabce. Směr dechu, výdech, obracíme 

pak přirozeně, nenáhle, a současně při znějícím smyku rozvibrováváme ruku, zvláště 

v prvních prstových kloubech, uvolněnými pohyby, jen s nenásilnou snahou o zrychlení a 

zdrobnění pohybů uprostřed smyku a výdechu. Tímto způsobem dosáhneme snáze onoho 

pocitu uvolněnosti pohybů, typického pro správné vibrato. Hledáme tedy spíše tento 

svalový pocit, než rychlé pohyby. Nemalou zásluhu bude na tom mít i pauza po vdechu, 

v níž svalové uvolnění psychicky připravujeme." (Micka, 1972) 

5.6. Specifické prvky techniky levé ruky 

5.6.1. Trylek 

Trylek je melodická ozdoba založená na střídání dvou tónů. Na houslích se tvoří 

několika hbitými, pružnými údery trylkujícího prstu. Pohyb vychází ze třetího kloubu, 

záprstního, ve vysokých polohách je možné využít vibrovaného trylku pomocí zápěstí. 

Výška zdvihu prstu je odvislá od rychlosti trylku. Čím svižnější trylek, tím odskakuje prst 

níž nad strunu. Podmínky pro nenásilný pohyb trylkujícího prstu vytváří kromě správného 

postoje, přiložení houslí a postavení ruky i prst na struně, který by měl volně ležet. 

Nadměrným tlakem přiloženého prstu se zmenšuje hybnost prstu trylkujícího a vytváří se 

napětí v ruce. 

V raném stadiu hry připraví učitel žáka na trylkující pohyb prstů jednoduchým nebo 

dvojitým nátrylem (notové ukázky 49a-c). 

j í 1 

Notová ukázka 49a Nácvik trylku podle: Micka, J., Micková, M. Škola hry na housle II; 
Základní motiv 

r , 0 "17 

4 

» . l "I. 
«r 

~7 * w M 
i » 

P F " ^ 1 w> T —t-

Notová ukázka 49b Nácvik trylku podle: Micka, J., Micková, M. Škola hry na housle II; 

Nátryl 

80 



Notová ukázka 49c Nácvik trylku podle: Micka, J., Micková, M. Škola hry na housle II; 

Dvojitý nátryl 

Trylkové střídání tónů v intervalech větších než sekunda se označuje jako tremolo nebo 

jako trylek terciový, kvartový apod. K procvičení trylku v různých intervalech doporučuje 

J. Micka (Micka, 1972) níže vedený způsob (notová ukázka 50a-d). 

atd. 

Notová ukázka 50a 

Notová ukázka 50b 

Notová ukázka 50c 
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Notová ukázka 50d 

Stejným způsobem je možný také nácvik dvojzvukových tremol, která se vyskytují 

např. v Ravelově rapsodii Cikánka (notová ukázka 51). 

1 

4 • • m 

i 

— • 

r-; 

0 — 

- 3 -

m 

i 

p—___ 
J 

Í H 
0 

9 

m 

-»H ++ — * 

H — 

Notová ukázka 51 Ravel, M. Cikánka 

Efektním dojmem působí trylkování spojené s hrou dvojhmatu. Vyžaduje především 

dobrou synchronizaci prstů. Jejich nácvik může probíhat následovně: 

Notová ukázka 52 Sibelius, J. Houslový koncert d moll 

d 
0 

l O " * 9 |. 1 

Notová ukázka 53a 

Nácvik v tečkovaném rytmu 

podle Micky, J. (Micka, 1972) 

Notová ukázka 53b 

Nácvik v tečkovaném rytmu 

podle Micky, J. (Micka, 1972) 
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Notová ukázka 53c 

Nácvik stupňováním počtu trylkových 

úderů podle Micky, J. (Micka, 1972) 

Notová ukázka 53d 

Nácvik stupňováním počtu trylkových 

úderů podle Micky, J. (Micka, 1972) 

5.6.2. Pizzicato levou rukou 

Součástí virtuózní techniky hráče je dovednost pizzicata levou rukou. Houslisté se s 

ním setkávají v kombinaci se spiccatovou hrou smyčce (notová ukázka 54a) nebo jako 

s doprovodem melodie (notová ukázka 54b). Zaznamenává se zanménkem + nad notou 

Notová ukázka 54a Pablo de Sarasate, Caprice Basque 

+ Ol v . V • > - • > • , > - J • •• V - - t 

ŽF w 
Notová ukázka 54b Pablo de Sarasate, Caprice Basque 

Znělého pizzicata docílíme hbitým pohybem prstu ohnutého tak, že se jeho bříško 

předklání více než kolmo k hmatníku. Pružným vymrštěním pak prst rozechvěje strunu. 

Čím větší je vzdálenost mezi pizzicatujícím prstem a prstem ležícím či prázdnou strunou, 

tím je pohyb prstu snazší. 
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5.6.3. Flažolety 

Flažolety jsou tóny flétnového charakteru, při jejichž znění struna kmitá v několika 

částech. Na houslích jich docílíme lehkým dotekem bříška prstu se strunou v místě uzlů 

kmitů. Rozlišujeme dva druhy flažoletů. Přirozené, s dílčím kmitáním celé struny od 

pražce ke kobylce, a umělé, s dílčím kmitáním struny zkrácené položeným prstem. 

Přirozené flažolety znějí vždy o něco níže než tóny přirozené, jejich základním tónem je 

prázdná struna. Označují se nulou nad číslicí prstu. 

„Přehled přirozených flažoletů 

D 
o o 

i i 
oktáva 

zni Struna s jedním uzlem kmitání uprostřed struny - flažolet 

oktávový; zní o oktávu výše než základní tón d. 

D 2111 

Š É Ě Ě É E 
L J 

kvinta 

_ Struna se dvěma uzly kmitání v třetinách struny - flažolet 

kvintový; zní o oktávu + kvintu výš než základní tón d. 

L I 
kvarta 

zní 

^ Struna se třemi uzly kmitání ve čtvrtinách struny - flažolet 

ZZZ kvartový; zní o 2 oktávy výše než základní tón d. 

Struna se čtyřmi uzly kmitání v pětinách struny - flažolet 

velké tercie; zní o 2 oktávy + velkou tercii výše než základní 

— tón d. 

velká tercie 
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Struna s pěti uzly kmitání v šestinách struny - flažolet malé 

;— tercie; zní o 2 oktávy + kvintu výš než základní tón d" 
-1 (Micka, 1975) 

L 
malá tercie 

Umělé flažolety se v partech zaznamenávají hranatou notou s nevyplněnou hlavičkou 

a pod ní ještě plnou zaoblenou notou základního tónu. Názvy nesou umělé flažolety podle 

vzdálenosti mezi prstem ležícím ve struně a prstem lehce se dotýkajícím struny. 

V kvintovém vztahu prstů zazní doudecima, v kvartovém dvě oktávy, v intervalu velké 

tercie dvě oktávy a velká tercie, malé tercie pak dvě oktávy a čistá kvinta nad základním 

tónem (notová ukázka 55). 

Kvintový flažolet Flaž.velké tercie 

Z55: h 

M 

Kvartový flažolet 

Notová ukázka 55 Umělé flažolety (Micka, 1972) 

Flaž.malé tercie 

Znělost umělých flažoletů závisí na měkkosti vnoření nižšího prstu do struny, jemnosti 

doteku vyššího prstu maximální plochou bříška a správném odhadu vzdálenosti prstů od 

sebe. Vyšší prst musí hmátnout o něco výš než při hře přirozených tónů. Kvalitě zvuku 

flažoletů přispěje pravá ruka vedením smyčce blíže u kobylky. 

Velkou obratnost prstů vyžadují dvojhmatové flažolety. V následující ukázce se navíc 

střídají s pizzicatem levou rukou (notová ukázka 56). 

Notová ukázka 56 Ševčík, O. Holka modrooká 
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5.6.4. Chromatické glissando 

Efektní složkou virtuózní hry bývají chromatícká glissanda. Jsou zvláštním druhem 

výměny poloh, realizované přerušovaným klouzáním jednoho prstu. Pohyb vychází ze 

zápěstí, které se chvěje podobně jako při vibratu. Kývající zápěstí roztřese záprstí a za 

doprovodného pohybu předloktí se prst přerývaně posunuje po struně. Palec volně 

následuje pohyb ruky, někdy se mírně oddálí od krku houslí. 

Nejčastěji se setkáváme s chromatickým glissandem sestupným a hraným třetím 

prstem. Dvojhmatové glissando v sextách obvykle provádějí druhý a třetí prst, v terciích 

první se třetím prstem a v oktávách první se čtvrtým nebo třetím prstem. 

Plynulý pohyb paže si houslista osvojí hrou neartikulováného glissanda. Chromatický 

sestup pak můžeme cvičit několika způsoby. Jedním z nich je rozdělení řady na skupinky 

po třech, čtyřech a více tónech a jejich hra v různých rytmech (notová ukázka 57). 

Notová ukázka 57 Nácvik chromatického glissanda rozdělením na skupinky (Micka, 1972) 

A. I. Jampolskij doporučuje najít v glissandu opěrné tóny a ty následně vyplnit 

přerušovanými pohyby po půltónech (notové ukázky 58a-c). 

Notová ukázka 58a Wieniawski, H. Koncert d moll 
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Za důležité považuje Jampolskij osvojit si nejprve celkový pohyb ruky pomocí 

opěrných not. 

3 3 

rn Aáfe ^ 
± i UJp^f\Tft}h} 

r J t ^ * , : T 

Notová ukázka 58b Nácvik chromatického glissanda pomocí opěrných not (Jankelevič, 1992) 

Následně navrhuje zaplnit opěrné tóny přerušovanými pohyby po půltónech. 

Notová ukázka 58c Nácvik chromatického glissanda přerušovanými pohyby po půltónech 
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6. Závěr 

V průběhu zpracovávání diplomové práce jsem zjistila, jak je téma problematiky levé 

ruky při hře na housle obsáhlé. Proto jsem se pokusila alespoň stručně popsat tuto oblast 

houslové hry a shrnout poznatky o jejích dílčích složkách. Během tvorby práce jsem měla 

možnost některé uvedené informace prakticky uplatnit při své začínající pedagogické 

činnosti. Velmi přínosným bylo pro mne studium literatury, která se mi stala nejen zdrojem 

znalostí nezbytných pro pedagoga i hráče, ale především podnětem k hlubšímu zamyšlení 

nad jednotlivými aspekty houslové hry. 
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Summary 

This diploma páper discusses the left hanďs problems of playing the violin. In the 

introduetion I justify the ehoiee of this theme and I show also the direction of my thesis. 

After the brief description of the origination and design of violin in the fírst chapter I 

attend to violinisťs posture and violin's grip. Here I underline the nature and importance of 

right skills acquisition since the beginning of the playing. In the third chapter I am 

concerned with the function of the right hand in violin grip and with different moves of the 

left shoulder, hand and even fingers during the playing. The next chapter is dedicated to 

the intonation, which is mentioned generally but with the respect to violin playing. Then 

follows the most extensive part of my thesis focused on particular components of the 

violinisťs left hanďs technique. The description is supplemented with opinions, 

methodical approaches and advices of Czech and foreign violin educators, which attracted 

my attention during the literature study. The list of literatuře is presented at the end of my 

thesis. I have enriched my written word also with scores, photos and images helpful for 

better understanding and completion of the text. In the conclusion I give a summary and I 

try to consider my diploma paper's output feedback. 

Ústřední knih.Pedf UK 
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