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Hornpipe je tanec nazvaný podle starého dvou-
plátkového nástroje vyrobeného ze zvířecího
rohu. Tuto taneční formu používali v barokním
období zejména Georg Friedrich Händel a Henry
Purcell, příklady lidových hornpipů najdeme mj.
v různých vydáních sbírky Johna Playforda The 
English Dancing Master.

DIMINUCE – ZDOBENÍ
V RENESANČNÍ HUDBĚ

Diminuce je základní způsob zdobení v rene-
sanční a raně barokní hudbě. Z 16. a 17. století se
dochovaly desítky traktátů podrobně popisujících
diminuční praxi, názorným příkladem je první
učebnice hry na zobcovou fl étnu Opera intitulata 
fontegara (1535) Sylvestra Ganassiho. Traktátya
obsahují desítky či stovky návrhů zdobení jednot-
livých intervalů, postup v ŽS demonstruje nejjed-
nodušší způsob práce s tabulkami ozdob. V další
fázi by hráč měl být schopen navrhované ozdoby
transponovat, rytmicky i melodicky přizpůsobo-
vat dané skladbě a na základě vzorů vytvářet
diminuce vlastní. Všechny dobové prameny
považují za základní způsob hry diminucí střídání
artikulační slabik, nikoli legato.

ŽS cvičení 19

První krok nácviku by bylo možno nazvat odzdobení anebo
vyhledání kostry melodie. Postup byl naznačen v souvis-
losti se skladbami J. van Eycka ve Flautoškole 2 (MS2, strana
58) a v 1. kapitole Flautoškoly 3 (MS3, strana 26).

Nyní by již měli být všichni žáci schopni s pomocí učitele
melodii zjednodušit, což výrazně napomůže chápání frází.
Tento postup doporučujeme provádět nejen v souvislosti
s diminucemi. Podobným způsobem lze odzdobit pod-
statnou část skladeb z 16.–18. století!

POZNÁMKY K NÁCVIKU POPSANÉMU V ŽS:

Po odzdobení se osvědčuje prohrát některé nebo všechny
možnosti uvedené v tabulkách. Výborně funguje hra na
ozvěnu, při níž žák opakuje jednotlivé modely předehrávané
učitelem, nebo otázka a odpověď, kdy na učitelův model
žák odpoví jiným obdobným.
• Odhadněte, zda žák potřebuje noty vidět, nebo zda

dokáže hrát zpaměti.
o Hra podle sluchu je žádoucí, je-li toho žák schopen.

• Mezi otázkou a odpovědí nepřestávejte cítit rytmický
puls.

• Rytmus lze modifi kovat, ozdoby je možné také zjedno-
dušit.

• Uvedené modely slouží jako inspirace pro vlastní pokusy
ve stejném duchu.
o S šikovnými dětmi můžeme motivy transponovat

a upravovat.
• Cvičení tohoto druhu rozvíjejí hudební představivost

a vnímání stylu.
• Rytmická orientace má zásadní význam, cvičme nejdříve

velmi pomalu. Nedovolme žákům, aby v rytmu „plavali“,
raději zvolme snazší ozdobu.

Podobný nácvik se dá s úspěchem použít při skupinové
výuce (např. v hodinách komorní hry), kdy žáci mohou hrát
ozdoby
• dohromady

o v unisonu
o každý ve stejný okamžik jinou ozdobu

•  střídavě.

Jako předstupeň popsaného postupu lze vyzkoušet rytmické
improvizační cvičení využívající odzdobenou melodii (viz
MS2, strana 50).

Při hraní celé skladby nejprve zdobíme jenom jeden motiv
(např. některé z taktů 1, 3, 9, 13, 16), potom izolovaně další.
Teprve až žák získá určitou zběhlost, zdobí na různých uve-
dených místech.
• Nejdůležitější je neztratit návaznost melodie.
• Začínejme s jednoduššími motivy.
• Když si žák nebude jistý, vždy může zahrát neozdobenou

verzi.
• Podporujme sebedůvěru žáků – při zdobení se každému

stane, že někdy „zabloudí“, podstatné je, aby dokázal ze
situace „vybruslit“ a plynule pokračovat ve skladbě.

Bransle – viz MS2, strana 17.
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STUPNICE A AKORDY

Látka týkající se stupnic a akordů byla v metodickém sešitě
Flautoškoly 2 probrána velmi důkladně (MS2, strany 61–64).
Následující text upozorňuje zejména na rozšíření a změny
vyplývající ze skutečnosti, že pracujeme se staršími a vyspě-
lejšími žáky, a komentuje některá cvičení.

Stupnice a akordy v jednotlivých kapitolách ŽS3 neuvádíme,
to však ani v nejmenším neznamená, že s nimi pravidelně
nepracujeme. Považujeme za nemožné tuto látku rozčlenit
do kapitol, věříme, že učitel vybere ve správnou chvíli
potřebný materiál. Stejně tak nechceme navrhovat přesnou
posloupnost jednotlivých tónin ani rychlost jejich střídání,
ze zkušenosti však víme, že se mnohým pedagogům osvěd-
čilo držet se v jedné tónině například dva nebo tři týdny,
během kterých získá žák určitou zběhlost. Souběžné cvičení
více tónin je nad síly většiny dětí. Nepředpokládáme, že
budou žáci na úrovni ZUŠ hrát ve všech tóninách stejně
rychle, ani že budou systematicky procvičovat všechny uve-
dené stupnice a akordy – individuální přístup je nutností.
Nicméně považujme za správné, aby se každý žák s tónina-
mi do čtyř křížků a čtyř béček seznámil alespoň v pomalém
tempu. Šest stran v ŽS se snaží pokrýt danou látku v její
úplnosti a představuje pro žáky dané kategorie těžko
dosažitelné maximum.

Procvičování stupnic a akordů umožňuje lepší pochopení
učiva hudební nauky; žáci, kteří pracují s Flautoškolou 3, by
si již měli dokázat spojit teoretické poznatky s praktickým
cvičením.

Způsob nácviku se v některých detailech odlišuje od systé-
mu používaného ve Flautoškole 2:
• Hrajeme v celém rozsahu nástroje, který žák už ovládá.

o Při průběžné práci postupně zvětšujeme rozsah stup-
nic i akordů podle přibíraných tónů.

• Směr měníme na tercii, kvintě nebo oktávě.
• Ve stupnicích nehrajeme tóny pod tóniku, v akordech

ano.
o Systém lze pochopitelně přizpůsobit a otáčet se i ve

stupnicích na tercii či kvintě pod tónikou.
• Při změně směru na tercii a kvintě obvykle opakujeme

závěrečný tón, mezi opakovanými tóny lze dýchat. Řiďte
se zdravým rozumem.

• Na konci stupnice či akordu hrajeme vždy dlouhý tón.
o Závěrečná prodloužená tónika napomáhá tonálnímu

cítění a nutí žáky udržet stabilní dech.

Připomenutí některých způsobů cvičení z MS2 (strany
62–63):
•  stupnicový had
•  cvičení v rytmech
•  vynechávání not
• hraní „nasucho“
• zesilování, zeslabování.

Pro děti je poměrně obtížné pochopit a dobře zvládnout
princip aktivního pohybu prstů (viz MS1, strana 54).
Stupnice a akordy přinášejí vhodnou příležitost pro zdoko-
nalování tohoto aspektu prstové techniky.

Legato je účinný způsob nácviku prstových spojů, nicméně
u dětí na něm nelze trvat v každé situaci – zejména u vyso-
kých tónů nebo u spodních chromatických tónů je třeba
velmi zvažovat, zda po žácích legato vyžadovat.

Cvičíme-li obraty kvintakordů, doporučujeme vždy nejdří-
ve pomalu zahrát základní tvar, který poslouží jako uvedení
do dané tóniny:

& œ œ œ œ œ1. 3. 5.

Poté pokračujeme v celém rozsahu odspodu nahoru a zpět
(viz vzory v ŽS).

Akordy můžeme použít k opakovanému procvičování urči-
tých spojů, v takové případě s nimi zacházíme jako s prsto-
cviky.

Teoreticky lze při cvičení akordů využít rytmy uvedené
v MS2 i ŽS3 u stupnicových cvičení, nicméně takové zadání
je pro děti většinou příliš obtížné. Stejně tak mívají děti
potíže s akordy zpaměti, zejména pak s dominantními
septakordy a zmenšenými septakordy na zvýšeném sedmém
stupni. Doporučujeme, aby se žák (byť ve velmi pomalém
tempu) pokusil dané akordy zahrát zpaměti, při samotném
nácviku lze hru zpaměti a z not různě kombinovat. Velký 
rozklad v ŽS neuvádíme, chápeme jej jako rozšiřující učivo,
s nímž si učitel v případě potřeby poradí.

Připomínáme, že pro tón cis3 neexistuje použitelný prsto-
klad, proto stupnice a akordy v příslušných tóninách ukon-
čujeme na tercii, kvintě či oktávě pod tímto tónem.

92 ■ 97

flautoskola3_2014.indd   81 7/15/14   10:21:26 AM


