


Tomáš Chmura 

HUDEBNÍ PRVKY 
INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU 



 - 2 - 



 - 3 - 

Obsah pro vyhledávání prvk  
Název prvku Umíst ní ukázky 

.CD/ .stopy 

Umíst ní 
komentá e 

v p íru ce str. 

1. Metrické prvky 
1.1.    Základní takty 
1.1.1. 2dobý takt 1/ 1 – 3 13 – 14 
1.1.2. 3dobý takt 1/ 4 – 6 15 
1.1.3. 4dobý takt 1/ 7 – 9 15 – 16 
1.1.4. 5dobý takt 1/ 10 – 12 16 – 17 
1.1.5. 6dobý takt 1/ 13 – 15 17 – 18 
1.1.6. 7dobý takt 1/ 16 – 18 18 – 19 
1.1.7. 9dobý takt 1/ 19 – 21 19 
1.1.8. 12dobý takt 1/ 22 – 24 20 – 21 
 
1.2.    Aplikované takty 
1.2.1. St ídání takt  1/ 25 – 27 22 – 23 
1.2.2. Dvojnásobný pohyb (double time) 1/ 28 – 30 24 – 25 
1.2.3. Polovi ní pohyb (half time) 1/ 31 – 33 25 – 26 
1.2.4. Polymetrie 1/ 34 – 36 26 – 27 
1.2.5. Polymetrický break 1/ 37 – 39 27 – 28 

 

2. Rytmické prvky 
2.1.       Základní rytmické podútvary 
2.1.1.    Osminové noty 1/ 40 – 42 30 – 31 
2.1.2.    Duola 1/ 43 – 45 31 – 33 
2.1.3.    Triola osminová 1/ 46 – 48 33 
2.1.4.    Šestnáctinové noty 1/ 49 – 51 34 
2.1.5.    Kvartola 1/ 52 – 54 34 – 36 
2.1.6.    Kvintola 1/ 55 – 57 37 
2.1.7.    Sextola 2/ 1 – 3 38 – 39 
2.1.8.    Dvaat icetinové noty 2/ 4 – 6 40 – 41 
 
2.2.       Kombinované rytmy 
2.2.1.    Triola tvr ová 2/ 7 – 9 42 – 43 
2.2.2.    Šestnáctiny s osminou 2/ 10 – 12 43 – 44 
2.2.3.    Triola šestnáctinová s osminou 2/ 13 – 15 44 – 45 
2.2.4.    Synkopa 2/ 16 – 18 45 – 47 
2.2.5.    Off beat 2/ 19 – 20 47 – 48 
 
2.3.       Aplikované rytmy 
2.3.1.    Synkopická p ízvu ná doba 
2.3.1.1. Synkopická doba – osmina 2/ 21 – 22 50 – 51 
2.3.1.2. Synkopická doba – triola 2/ 23 – 24 52 
2.3.1.3. Synkopická doba – šestnáctina 2/ 25 – 26 52 – 53 
2.3.1.4. Synkopická doba – šestnáct. triola 2/ 27 – 28 53 – 54 
 
2.3.2.    Unisono rytmické 2/ 29 – 31 54 – 56 
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Název prvku Umíst ní ukázky 
.CD/ .stopy 

Umíst ní 
komentá e 

v p íru ce str. 

3. Technické prvky 
3.1.    P íraz jednoduchý (flam) 2/ 32 – 34 58 – 59 
3.2.    Flat flam 2/ 35 – 37 60 – 61 
3.3.    P íraz vícenásobný 2/ 38 – 40 61 – 62 
3.4.    Vír st ídavými údery jednoduchými 2/ 41 – 43 62 – 63 
3.5.    Vír tla ený 2/ 44 – 46 63 – 64 
3.6.    Akcentovaná Hi-Hat 2/ 47 – 48 65 – 67 
3.7.    Dvojité údery 2/ 49 – 51 67 – 68 
3.8.    Paradiddly 2/ 52 – 54 69 – 71 

 

4. Formotvorné prvky 
4.1.    Breaky 
4.1.1. Break – celý takt 3/ 1 – 2 73 – 74 
4.1.2. Break – p l taktu 3/ 3 – 4 74 
 
4.2.    Dvoutaktí 3/ 5 – 7 75 – 77 
 
4.3.    Forma 
4.3.1. Forma osmitaktová 3/ 8 – 10 78 – 79 
4.3.2. Forma dvanáctitaktová 3/ 11 – 13 79 – 81 
4.3.3. Forma nepravidelná 3/ 14 – 16 81 – 83 
 
4.4.    Náv stí 3/ 17 – 19 84 – 85 
 
4.5.    P edtaktí 3/ 20 – 22 85 
   
4.6.    P ípravná výpl  (prepare fill) 3/ 23 – 24 86 
 
4.7.    Solo 
4.7.1. Solo na formu – ty taktové 3/ 25 – 26 87 
4.7.2. Solo na formu – osmitaktové 3/ 27 – 28 87 – 88 
4.7.3. Solo na formu – dvanáctitaktové 3/ 29 – 30 88 
4.7.4. Solo na formu – vícetaktové 3/ 31 – 32 89 
4.7.5. Solo „open time“ 3/ 33 – 35 90 
 
4.8.    Stop time 3/ 36 – 38 91 
 
4.9.    Výpl  (fill) 3/ 39 – 40 92 – 93 
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Název prvku Umíst ní ukázky 
.CD/ .stopy 

Umíst ní 
komentá e 

v p íru ce str. 

5. Prvky rytmického cít ní 
5.1.    Clave 
5.1.1. Clave 2:3 3/ 41 – 42 95 
5.1.2. Clave 3:2 3/ 43 – 44 95 – 96 
   
5.2.    Osminové cít ní 3/ 45 – 46 96 
 
5.3.    Shuffle 
5.3.1. Shuffle – osminy 3/ 47 – 48 98 – 99 
5.3.2. Shuffle – šestnáctiny 3/ 49 – 50 99 – 100 
 
5.4.    Šestnáctinové cít ní 3/ 51 – 52 101 

 

6. Výrazové prvky 
6.1.    Dynamika 4/ 1 – 3 102 – 105 
 
6.2.    Koruna (fermata) 4/ 4 – 6 105 – 107 
 
6.3.    Tempové zm ny 
6.3.1. Tempové zm ny – accelerando 4/ 7 – 9 108 – 109 
6.3.2. Tempové zm ny – ritardando 4/ 10 – 12 109 – 110 
 
6.4.    Timingové odchylky 
6.4.1. Timingové odchylky – in the pocket 4/ 13 – 14 111 
6.4.2. Timingové odchylky – to the top 4/ 15 – 16 112 
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Název prvku Umíst ní ukázky 
.CD/ .stopy 

Umíst ní 
komentá e 

v p íru ce str. 

7. Prvky barvy zvuku 
7.1.    inely 
7.1.1. inely – bell stroke 4/ 17 – 19 114 – 115 
7.1.2. inely – crash stroke 4/ 20 – 22 115 – 117 
7.1.3. inely – edge stroke 4/ 23 – 24 117 – 119 
7.1.4. inely – flat stroke 4/ 25 – 26 119 – 120 
7.1.5. inely – ride stroke 4/ 27 – 29 120 – 122 
7.1.6. inely – choke stroke 4/ 30 – 32 122 – 123 
7.1.7. inely – sk ípání 4/ 33 – 35 124 – 125 
 
7.2.    Hi-Hat 
7.2.1. Hi-Hat – pali kou zav ená 4/ 37 – 39 125 – 126 
7.2.2. Hi-Hat – pali kou otevíraná 4/ 40 – 42 126 – 127 
7.2.3. Hi-Hat – pali kou polootev ená (sizzle) 4/ 43 – 45 127 – 128 
7.2.4. Hi-Hat – šlapaná nezn lá 4/ 46 – 48 128 – 129 
7.2.5. Hi-Hat – šlapaná zn lá 4/ 49 – 51 129 – 130 
 
7.3.    Malý buben (a ostatní blanozvu né nástroje bicí soupravy) 
7.3.1. Malý buben – crosstick 5/ 1 – 3 130 – 131 
7.3.2. Malý buben – damped stroke 5/ 4 – 6 132 – 134 
7.3.3. Malý buben – ghost stroke 5/ 7 – 9 134 – 136 
7.3.4. Malý buben – rim stroke 5/ 10 – 12 136 – 137 
7.3.5. Malý buben – rim shot 5/ 13 – 15 137 – 139 
7.3.6. Malý buben – stick on stick 5/ 16 – 18 139 – 140 
7.3.7. Malý buben – tuned stroke 5/ 19 – 21 141 – 143 
7.3.8. Malý buben – buzz stroke 5/ 22 – 24 143 – 144 
7.3.9. Malý buben – without snare 5/ 25 – 27 144 – 145 
 
7.4.    Hra r znými druhy pali ek 
7.4.1. Hra metli kami 5/ 28 – 30 145 – 147 
7.4.2. Hra plst nými pali kami 5/ 31 – 33 147 – 149 
7.4.3. Hra špejlemi 5/ 34 – 36 149 – 151 
7.4.4. Hra holýma rukama 5/ 37 – 39 152 – 153 
7.4.5. Hra pali kou o pali ku vzájemn  5/ 40 – 42 154 – 155 
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Název prvku Umíst ní ukázky 
.CD/ .stopy 

Umíst ní 
komentá e 

v p íru ce str. 

8. Nástrojové prvky 
8.01. Bicí souprava zdvojená 5/ 43 – 44 157 – 158 
8.02. inel CHINA TYPE 5/ 45 – 47 158 – 160 
8.03. inel SPLASH 5/ 48 – 50 160 – 161 
8.04. inel SIZZLE 6/ 1 – 3 162 – 163 
8.05. inel dvojitý 6/ 4 – 5 163 – 165 
8.06. Elektrické pady 6/ 6 – 7 165 – 167 
8.07. Kravský zvonec (cowbell) 6/ 8 – 10 167 – 169 
8.08. Malý buben – dva nástroje v souprav  6/ 11 – 13 169 – 170 
8.09. Melodické bicí nástroje 6/ 14 – 16 171 – 173 
8.10. Octobany 6/ 17 – 19 174 – 175 
8.11. Ozvu né d evo 6/ 20 – 22 175 – 177 
8.12. Rototomy 6/ 23 – 25 177 – 178 
8.13. Tamburína 6/ 26 – 28 179 – 182 
8.14. Tam-tam 6/ 29 – 31 182 – 184 
8.15. Triangl 6/ 32 – 34 184 – 186 
8.16. Tympány 6/ 35 – 37 186 – 189 
8.17. Velký buben zdvojený 6/ 38 – 40 189 – 191 
8.18. Wind Chimes 6/ 41 – 43 191 – 192 

 

9. Studiové prvky 
9.01. Smy ka (loop) 6/ 44 – 45 194 
9.02. Vrstvení (overdubbing) 6/ 46 – 47 195 
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Profesní životopis autora. 

Na bicí soupravu hráli m j otec, starší bratr i strýc. Já sám jsem 
za al hrát na bicí nástroje až v 17ti letech, ale brzy jsem již ú inkoval 
postupn  v n kolika rockových, experimentálních i komer ních 
hudebních seskupeních. Rozhodující vliv na mé hudební utvá ení 
m lo p sobení v experimentálním kvartetu Romana Chvíly 
„Fero Horvath Orchestra“. 

Studoval jsem na Lidové konzervato i v Ostrav  u prof. Miloslava adana, lena 
Janá kovy filharmonie Ostrava, a Státní konzervato  v Brn  u prof. Antonína Paseky, 
bývalého prvního tympánisty Státní filharmonie Brno. Absolvoval jsem na konzervato i 
v Ostrav  u prof. Václava Fildána, prvního tympánisty Janá kovy filharmonie Ostrava. 

V letech 1988-91 jsem byl tympánistou tehdejšího Slezského divadla Opava. 
Od roku 1992 dosud jsem hrá em na bicí soupravu Národního divadla moravskoslezského 
v Ostrav . 

V letech 1993-99 jsem byl lenem Janá kovy filharmonie Ostrava. S tímto špi kovým 
orchestrem jsem se zú astnil ady turné po v tšin  evropských a dvou asijských zemích, 
kde jsem m l tu est doprovázet sólisty sv tového jména. 

Pedagogické innosti se v nuji od r. 1989, zprvu jako lektor kurz . 
Roku 1992 jsem pak založil odd lení bicích nástroj  na Základní um lecké škole  
v Ostrav -Hrab vce které vedu dodnes. 

Jsem externím u itelem hry na bicí nástroje a hry z listu Janá kovy konzervato e 
v Ostrav , rovn ž zde p sobím jako u itel vyu ovatelské praxe. 

Pom rn  rozsáhlá je moje publika ní innost. N kolik reportáží ze sv ta bicích nástroj  
publikovaných v m sí níku pro u itele ZUŠ Talent vyst ídala v roce 2001 systematická 
metodika – série desíti lánk  „Návod k použití bicí soupravy“ završená v r. 2004 lánky 
„Levák za bicí soupravou“. Pozd ji následovaly stat  o nových metodách výuky 
na základních um leckých školách „Brahms versus Rammstein“, lánek o výrob  pali ek 
„V pali kách je m j um“ a cyklus lánk  o zpest ení instrumentá e odd lení bicích nástroj  
základních um leckých škol „Bubenické a u itelské nápady“, atd. 

Jsem rovn ž autorem ady skladeb pro soubor bicích nástroj . V nakladatelství 
Ritornel vyšla rozsáhlejší sbírka „ ty i cykly skladbi ek pro ty lenný soubor 
bicích nástroj “ a „Dv  skladby pro ty lenný soubor bicích nástroj “. Praxí již byly 
prov eny (oficiáln  nevydané) skladby „Concertino pro bicí soupravu“, rozm rn jší 
kompozice „Industriální zóna“ a další. 

V sou asné dob  pracuji na rozsáhlé sbírce part  bicí soupravy skladeb r zných 
rockových skupin a na „Univerzální škole hry na malý buben a bicí soupravu“. 

„Hudební prvky“ jsou mým nejrozm rn jší dokon eným metodickým dílem a v noval 
jsem jim p ibližn  3 roky intenzivní práce. 
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Úvodem… 
Milí kolegové, hrá i na bicí nástroje, u itelé i žáci, do rukou se vám dostává vyu ovací 

pom cka, která má pomoci pedagog m bicích nástroj  u init výklad p i výuce názorn jším, 
zajímav jším a více motivujícím. Žák m, samouk m a bubeník m v kapelách snad 
umožní lépe pochopit n které stavební prvky práce bubeníka a tím jim umožnit nápadit ji 
hrát a tv r ím zp sobem se podílet na vytvá ení vlastní tvorby v rockové 
i jazzové skupin . 

Pom cka je tvo ena šesti CD s ukázkami hudby a knížkou s vysv tlujícími texty. 
Pokouším se v ní o prakticky nerealizovatelný úkol – pojmenovat, popsat a hudebními 
ukázkami doložit tém  všechny situace, se kterými se m že setkat hrá  na bicí nástroje, 
zejména hrá  na bicí soupravu v hudební skupin , a  již se jedná o seskupení rockové, 
jazzové i kapelu hrající st ední proud popmusic, fusion i avantgardní hudbu a podobn . 

Hlubší studium jakéhokoli oboru lidské innosti se neobejde bez návratu ke ko en m 
a k historii onoho oboru. Snažil jsem se proto pro každý probraný prvek pokud možno najít 
ekvivalent v hudb  klasické, hrané symfonickým orchestrem, i když ne vždy m žeme 
klasickou hudbu vnímat jako jakýsi „hudební prav k“. Vždy  skladatelé klasické hudby 
stále tvo í a soudobá „vážná hudba“ je velmi asto na špici vývoje a její progresivita velmi 
asto zastíní modernost hudby populární. Patrn  bych m l zde také p iznat, že mi není 

zcela po chuti p ílišná jednostranná zahled nost mnoha hrá  bicích nástroj  do své úzké 
oblasti zájmu týkající se pouze rocku i pouze jazzu. Snažím se jim nenásilnou zábavnou 
formou podsunout poznání, že existuje kvalitní a zajímavá hudba také z jiné žánrové 
oblasti. Hudba používající prakticky totožných prost edk , kterým disponují jejich oblíbenci 
v jazzových a rockových kapelách. 

Možná se vám bude zdát, že ve výb ru hudebních ukázek se odráží mé osobní 
zalíbení v hudb  ur itých skupin i ve h e konkrétních hrá  na bicí nástroje, a budete 
v mé pom cce s nelibostí postrádat své oblíbence. Snad budete mít áste n  pravdu. 
Mnohé z nahrávek pocházejí z mé vlastní sbírky a její složení je dozajista mojí zálibou 
v ur itém druhu hudby poznamenáno. Snažil jsem se však být pokud možno nestranný 
a m j p vodní zám r – neuvád t jména autor  hudby, názvy kapel, alb a skladeb jsem 
nerealizoval jen ve snaze vyhov t lite e zákona. 

Cht l jsem pro vás nacházet jen hudební prvky, nikoli zvu ná jména hv zd hudebního 
nebe. Zde vidím ur itou spravedlnost ve výb ru prvk . N která hudební seskupení a jejich 
bubeníci jsou tak nápadití, že – s trochou nadsázky e eno – bych mohl z jediného alba 
vyt žit materiál pro celou tuto p íru ku. Na druhé stran  však – u etných interpret , 
jejichž hudbu jsem poslechem zkoumal – bych mohl najít jen ubohé drobty toho, co jsem 
hledal. Z celého alba by bylo možno vyst íhat snad jen ukázku ty dobého taktu i osmin. 
Proto jména n kterých hudebník , jejichž alba jsou v mé sbírce CD, figurují v seznamu 
ukázek mnohokrát, jiná pak jen jednou, dvakrát i v bec... 

Vnutit p ehledný systém tak bohatému sv tu, jež hudba (a tedy i hra na bicí nástroje) 
p edstavuje, je prakticky nemožné. Pokusil jsem se o to svým vlastním zp sobem 
u v domí, že mnoho prvk  by mohlo být posuzováno podle rozli ných úhl  pohledu. 
Jak uchopit nap íklad „ghost strokes“? Jako techniku? Jako dynamický a tedy výrazový 
prvek? Jako novou barvu zvuku malého bubnu? Mnohá má rozhodnutí v takovýchto 
p ípadech jsou tedy spíše ovlivn na mými momentálními pocity a nikoli 
„v deckými“ úvahami. Moje p íru ka tedy v záv re né fázi z stala v následující podob  
a je rozd lena takto: 
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1. Metrické prvky – se zabývají druhy takt  a s tím související problematikou. 

2. Rytmické prvky – se týkají d lení po ítacích dob výše zmín ných takt  
na podútvary (subdivisions) a další drobn jší hodnoty i n které jejich kombinace. 

3. Technické prvky – ukazují praktické používání r zných hrá ských technik bubeník . 

4. Formotvorné prvky – mají pomoci k pochopení innosti bubeníka v r zných ástech 
skladeb (p edtaktí, break, 12-ti taktová forma atd.). 

5. Prvky hudebního cít ní (feelingové prvky) – upozor ují na nutnost správného 
vnímání hudebního cít ní konkrétní skladby (shuffle, sixteen feel atd.) pro výb r 
vhodných doprovodných rytm  a break . 

6. Výrazové prvky – zpracovávají problematiku hudebního citu bubeníka, 
jeho schopnosti dynamicky a plasticky pracovat s hlasitostí a tempem hry. 

7. Prvky barvy zvuku (témbrové) – se snaží o rozší ení „vyjad ovacích schopností“ 
bicí soupravy nikoli zám nou i rozší ením nástroj , z kterých je sestavena, 
ale prost ednictvím nových zvukových barev. Rozší ením po t  zp sob , 
kterými je rozeznívána. 

8. Nástrojové (instrumenta ní) prvky – mají být zdrojem inspirace hrá  
na bicí soupravu k rozší ení instrumentá e o další bicí nástroje. 

9. Studiové prvky – se zabývají n kterými zp soby, které m že bubeník použít 
k obohacení zvuku kapely za pomoci studiové techniky (loop, overdubbing). 

V této chvíli bude asi nejefektivn jší uvést pro vysv tlení využívání 
„Hudebních prvk “ názorný p íklad: 

U itel vysv tluje žáku pojem p íraz jednoduchý (flam). Prvek samoz ejm  žáku ukáže 
v notách a osobn  jej p edvede jako sou ást doprovodného rytmu i breaku. Aby však žáka 
ješt  více motivoval k zájmu o probíranou látku, je nezbytné podpo it výklad hudební 
ukázkou. Je-li uživatelem p íru ky samouk, m že „Hudební prvky“ používat jako jakousi 
encyklopedii pro pochopení výraz , které n kde zaslechl a nerozumí jim, anebo jako 
namátkov  otevíranou studnici inspirace. 

Pokud to bylo jen trochu možné, vybral jsem ke každému prvku t i ukázky. 
Dv  v podání hudební skupiny (rockové, jazzové a podobn ) a jednu v podání 
symfonického orchestru. Probíraný prvek je v hudebních ukázkách vždy vytvá en  
(nebo spoluvytvá en) bicími nástroji. Pokouším se pokaždé v doprovodném textu upozornit, 
jak jej v toku hudby objevit, p estože jsem se snažil, aby ukázky byly názorné a jejich 
délka p íliš nep esahovala jednu minutu. 

U každé ukázky hudby je uvedeno íslo stopy, pod kterým ji na CD nosi ích najdete, 
uvádím také název hudební skupiny nebo skladatele, dále název alba a nakonec název 
skladby (u symfonické hudby ást i v tu). 

V p íru ce naleznete také notové p íklady, snímky k ivek zvukových editor  k šesté 
kapitole („Výrazové prvky“) a amatérsky po ízené fotografie k „Prvk m barvy zvuku“ 
a „Nástrojovým prvk m“. 
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Než vás uvedu p ímo do vysv tlujícího textu jednotlivých ukázek, chci vás upozornit 
na jeden fakt, respektive zám r. Moje pom cka se nezabývá vysv tlováním 
a rozlišováním žánr  a styl . Srovnáme-li bohatý sv t hudby metaforicky s obrovským 
m stem, pak se mé „Hudební prvky“ zabývají „cihlami“ a „trámy“, nikoli rozlišováním budov 
podle jejich ú elu a stavebního slohu. Nerozlišuji tedy, co je rock a co je jazz, nesnažím 
se rozpoznat art rock od heavy metalu. (Kdyby však jiný autor takovouto pom cku 
zvukovou vytvo il, pat il bych k prvním zájemc m o její získání). Už tak považuji za krok 
na tenký led uvád ní ukázek r zného cít ní (osminového, šestnáctinového, shuffle atd.), 
protože odtud je k pojmenování hudebního stylu jen kr ek. Proto se také 
v „Hudebních prvcích“ tato látka vyskytuje jen s ukázkami hranými rockovými a jazzovými 
kapelami, protože snažit se symfonickou hudbu vm stnat do n jakého konkrétního cít ní 
je problematické. Tato hudba se srovnává podle jiných kritérií.  

Vyhýbám se rovn ž p íliš podrobným teoretickým definicím hudebních prvk , 
které najdete mnohem více fundovan  vyjád eny ve slovnících a u ebnicích 
hudební nauky. 

Hlavní náplní mé pom cky je p edevším zvukový záznam. 
Texty mají pouze sekundární úlohu, a tou je usnadn ní orientace v nahrávkách. 

P i hledání ukázek z oblasti symfonické hudby jsem se zcela opíral o notový zápis 
v partech bicích nástroj  a správnost mé volby ukázek m že být zpochybn na snad jen 
pohledy subjektivními. Vždy bude možno najít ješt  typi t jší, p esv d iv jší efektn jší, 
lépe interpretovanou a lépe nahranou ukázku. A také – co se po tu probíraných prvk  
tý e – stále budeme nacházet další a další prvky, které by m ly i mohly být 
v mé p íru ce obsaženy. 

U hudby hrané jazzovými a rockovými hudebními skupinami jsem však musel 
d v ovat výhradn  sluchu a muzikantským zkušenostem vlastním (i mých poradc ), 
jen výjime n  mi pomohly noty získané na oficiálních a fanouškovských webových 
stránkách kapel. A stejn  jako jsem uvedl u hudby symfonické – vždy bude možné 
m j projekt zdokonalit a rozší it. 

Jist  p i studiu „Hudebních prvk “ zjistíte, že mnohé prvky jsou obsaženy také 
i v ukázkách týkajících se zcela jiné problematiky. Chemicky absolutn  isté prvky 
se vyskytují pouze v laboratorních podmínkách. V p írod  ve zlaté hrudce naleznete stopy 
m di, a tak pravd podobn  v mojí v ukázce ty dobého taktu m žete definovat také 
i osminové cít ní, dynamické zm ny i ví ení. Mé ukázky nebyly vytvo eny v laborato i – 
ve studiu, ale jsou vy aty z existujících nahrávek skute ných kapel a orchestr . 

Snad vám i ve stávající podob  „Hudební prvky“ dob e poslouží. P i jejich využívání 
v bubenické praxi však pamatujte na zlaté pravidlo, že mén  znamená n kdy více. 
Nemíchejte do svého „hudebního dortu“ vše, co se vám líbí jako pejsek a ko i ka 
v apkov  pohádce. Dali sice do dortu „samé dobré v ci“, bylo jich však p esp íliš 
a výsledek byl nepoživatelný. Náš „dort“ má být chutný a zajímavý. 

Mnoho hrá ských a pedagogických úsp ch  vám p eje váš Tomáš Chmura. 
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Jak „Hudební prvky“ používat: 
Jak již jsem se zmínil, p íru ka obsahuje 6 CD. Není organizována jako u ebnice  

(za kterou ji koneckonc  ani nepovažuji), ale spíše jako jakási encyklopedie.  

V  „Obsahu“ si vyhledáte prvek, který vás zajímá. Podle odkazu uvedeném v tomto 
„Obsahu“ najdete p íslušné CD a na n m odpovídající hudební ukázku. V textu p íru ky 
pak naleznete p íslušný komentá . 
Nap íklad: 
Zajímá vás problematika dvoudobého taktu. Nahlédnete do „Obsahu“ a tam uvidíte 
„adresu“ prvku: 
CD 1 ( íslo hudebního CD) / 1 – 3 ( ísla stop – „track “ na CD), stránka 12 – 13 
( ísla stránek p íru ky na nichž naleznete vysv tlující text). 

Vyjmete z obalu odpovídající CD a pustíte v p ehráva i nebo na po íta i tyto t i 
(n kdy jen dva) úryvky hudby, které zkoumaný prvek obsahují. Velmi asto se neobejdete 
bez komentá e k ukázce, proto vedle „adresy“ prvku na CD zde naleznete i odkaz 
na p íslušnou stránku v textu p íru ky. Jak jsem již napsal, n které prvky jsou doloženy 
pouze dv ma ukázkami z oblasti rockové i jazzové hudby, jiné obsahují navíc jednu 
ukázku z hudby symfonické. 

Všech šest CD je vyrobeno jako „hudební CD“ a m la by se tedy dát p ehrávat 
na jakémkoli p ehráva i s CD mechanikou. Pamatujte prosím na jeden fakt. Ukázky 
k „Hudebním prvk m“ jsou vy aty ze skute ných nahrávek skupin a orchestr , jejichž hrá i 
ani zvukoví mist i ve studiu nem li potuchy o tom, že se jejich hudba jednou stane 
sou ástí instruktivního materiálu. N kdy je tedy zapot ebí opravdu pozorn  a opakovan  
naslouchat, abychom prvek v hudb  rozpoznali. Od toho se také odvíjí následující nutnost: 

Hudební ukázky je nezbytné p ehrávat na kvalitní zvukové aparatu e! 
Bude-li k p ehrávání ukázek používána aparatura vybavená lacinými plastovými 

reproduktory, pokud bude hudba deformována miniaturními reproduktory notebook  
i malých kompaktních CD p ehráva , je prakticky jisté, že n které prvky v ukázkách 

v bec nenaleznete. To se týká zejména dílu „Prvky barvy zvuku“, ale i dalších. I tak bude 
n kdy p i sluchové identifikaci prvku v ukázce asto nutná zna ná vaše trp livost, 
opakovaný poslech a soust ed ní. 
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1.Metrické prvky: 
Tato ást „Hudebních prvk “ se zabývá ukázkami vztahujícími se k problematice kolem 

p ízvu ných a nep ízvu ných dob hudby. Tedy r znými typy takt , eventuáln  jejich 
st ídáním a také obohacováním zažitých schémat r znými odchylkami od pouhého 
pravidelného st ídání zmín ných dob. Má ukázat zájemc m o tuto látku, že tolik 
nadužívaný ty dobý takt je jen jednou z mnoha možností. Za povšimnutí stojí 
i problematika zm n taktu b hem skladby a sou asné kombinování r zného metra. 

V této kapitole se snažím vyhnout používání terminologie „ ty tvr ový“ a podobn , 
protože je mnohdy jen v cí zápisu, zda je skladba ve 4/8 nebo 4/4 a tak dále. Na zvukové 
stránce hudby to nic nem ní, podobn  jako je pouhým poslechem dosti nejisté rozlišení 
taktu 4/4 od 2/2. Používám tedy pro ozna ení takt  rad ji výrazy jako „ ty dobý“ atd. 

 

1.1. Základní takty 
Pod tímto názvem se v této p íru ce skrývají ukázky, které se zabývají holou skute ností, 
že takt m že mít dv , t i, ty i a více dob (a  je jejich notová hodnota jakákoli) a tato 
podkapitola nás konfrontuje s hudbou, „která si vysta í“ s jedním druhem taktu bez 
jakýchkoli zm n a kombinací. (Malá výjimka je u dvoudobého taktu, jehož presentaci jsem 
pojal pon kud odlišn ). 

1.1.1.Takt dvoudobý 
Je definován st ídáním dvou dob, jedné p ízvu né a druhé nep ízvu né. Bylo velmi 

snadné vybrat pro vás ukázku symfonické hudby, zapsané v tomto taktu. V populární 
hudb  se však tento takt de facto nevyskytuje, pokud nevezmeme za bernou minci 
skute nost, že velké množství skladeb je zapisováno v 2/2 taktu. To je však spíše 
problematika hudebního cít ní související také i s tempem skladby, a áste n  i v c 
tradi ního zápisu n kterých hudebních styl . 

Nakonec jsem se rozhodl vybrat ukázky pohlížející na dvoudobý takt pod jiným úhlem. 
Zvolil jsem úseky skladeb, kde jediný dvoudobý takt vložený do jednotvárného toku takt  
ty dobých ozvlášt uje hudbu jako ne ekaná nepravidelnost. 

CD 1 – Stopa 1. Dave Weckl – Ultimate Play Along 2 – Pop Ballad: 
Probíraný prvek zazní jedinkrát za celou ukázku. Lze jej zaregistrovat dosti obtížn  
(ale p i pozorném po ítání celkem spolehliv ) mezi ty dobými takty 
v poslední tvrtin  ukázky. 

CD 1 – Stopa 2. Scorpions – Acoustica – Wind of Change: 
Podobn  jako u p edcházející ukázky je mezi ty dobými takty vložen jediný takt dvoudobý. 
Budete-li pozorn  po ítat doby v taktech, snadno jej rozpoznáte v poslední t etin  úryvku. 
Pokud jste v p edcházejícím p ípad  nebyli v hledání probíraného prvku úsp šní, pokusím 
se vám nyní usnadnit analýzu hudební ukázky výsekem z partu bicí soupravy 
(notový p íklad 1). Lépe si tak uv domíte, jak zajímavé (ale p itom nenásilné a nenápadné) 
ozvláštn ní hudby použití vloženého 2/4 taktu p ináší. 
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Notový p íklad 1 – Scorpions – Acoustica – Wind of Change 

 

CD 1 – Stopa 3. Gustav Holst – The Planets – Jupiter: 
Celá ukázka je ve svižném dvoudobém taktu. T ebaže v úryvku uslyšíme i jiné 
bicí nástroje, notový p íklad zachycuje jen zajímavý part tympán . Hrají jej dva hrá i, 
což umož uje zahrání složit jších part . V našem p ípad  „melodie“ hrané na tympány. 
K její realizaci by jediný hrá  pot eboval šest kotl  anebo mimo ádnou pohotovost 
p i p ela ování menšího po tu nástroj . 
D vodem pro použití této ukázky však není problematika ovládání nástroje, 
ale takt ukázky. Nezkušenému poslucha i m že pon kud ztížit orientaci fakt, že hudba 
je bohatá na synkopy a na d razy umíst né mimo za átky takt . Uslyšíme zde, 
kolik podob m že mít tento zdánliv  primitivní takt. Notový p íklad však orientaci usnadní. 

Notový p íklad 2 – Gustav Holst – The Planets – Jupiter 
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1.1.2.Takt t ídobý 
Je ve své podstat  velmi prostý díky st ídání jedné p ízvu né a dvou nep ízvu ných 

dob. P i analýze skladeb poslechem však m že velmi snadno dojít k zám n  nap íklad 
s 12/8 taktem, jehož t i osminy v každé dob  taktu mohou navozovat dojem takt  
t í tvr ových, seskupených do ty taktí. Pokusil jsem se vybrat ukázky, které skýtají záruku 
co nejmenších pochybností o zám ru autora hudby. 
CD 1 – Stopa 4. Pain of Salvation – Remedy Lane – Walking Every God: 
Úryvek je vy at ze st edn  rychlé skladby v t ídobém taktu. Zám rn  jsem vybral nejd íve 
ukázku v  níž si bubeník p íliš nepohrává s metrem. T ídobý takt díky své jednoduchosti 
svádí (jak uslyšíme v druhé ukázce) k polymetrickým ozvláštn ním více než jiné. Budete-li 
se soust edit na rytmiku a zp v, jist  se rychle zorientujete. 
Bubeník hraje na Hi-Hat tvr ové noty (nebo osminy se silnými akcenty na za átcích dob), 
rytmus velkého bubnu zapl uje první dv  doby, malý buben akcentuje t etí. Pat íte-li 
k pokro ilým hrá m, jist  vás zaujmou ghost strokes malého bubnu a kvartoly kytar 
podbarvující celou ukázku. 

CD 1 – Stopa 5. Buddy Rich – Big Swing Face – Willowcrest: 
Máte-li ješt  stále prvek t ídobého taktu v mysli spojen s výrazem „val ík“, a ten u vás 
evokuje p edstavu prostoduché operetní i plesové zábavy, pak je možná práv  nyní 
chvíle vhodná pro zm nu zažitých názor . To, co uslyšíte p i zkoumání tohoto úryvku 
hudby je již na hony vzdáleno schématu – velký buben s inelem na t žké a malý buben 
na lehkých dobách. 
Doprovodný rytmus bicích nástroj  této hudby drav  pulsuje a p ímo kypí breaky, výpln mi, 
nes etnými ozdobami a variacemi. Na rozdíl od p edchozí ukázky je hrán v houpavém 
(triolovém) cít ní a v tomto duchu jsou také hrána krátká sóla bicí soupravy v první i druhé 
polovin  ukázky. Nenecháte-li se zmást polymetrickými „hrátkami“ žes ových nástroj , 
synkopami a d razy hranými mimo t žkou dobu, mohli byste si – teoreticky vzato – 
zmín ný val ík na tuto hudbu zatan it. 

CD 1 – Stopa 6. Jean Sibelius – Symphony No.2 – 2.v ta: 
Ukázka je v pomalém t ídobém taktu kde tympány svými d razy uvnit  víru ur ují umíst ní 
první a druhé doby. T etí doba není v partu bicího nástroje nijak zvýrazn na, mnohem 
d razn ji se o to p i i ují ostatní – zejména žes ové nástroje – orchestru. 

1.1.3.Takt ty dobý 
Je charakterizován st ídáním dob v po adí t žká – lehká – polot žká – lehká. 

V „Metrických prvcích“ je prvním ze složených takt . Zejména v populární hudb  
je až nadužíván. Proto bylo velmi snadné nalézt vhodné ukázky tak p ehledné a triviáln  
jednoduché, abychom na nich na první lekci mohli žák m vysv tlit nap íklad pojem takt 
a podobn . 
CD 1 – Stopa 7. The Beatles – Abbey Road – Octopus`s Garden: 
I nezkušený poslucha  se snadno zorientuje v p ehledném ty dobém taktu hudby ukázky. 
Hi-Hat hraje osminy, velký buben zní p evážn  v první a t etí dob  taktu, malý buben 
ve druhé a tvrté dob . Snad jedin  posledn  jmenovaný bicí nástroj by mohl být zdrojem 
nejistoty zcela za ínajícího hudebníka, díky ob asným obohacením rytmu. 
Nebude na škodu, zam íme-li se i na zvuk basové kytary, hrající p evážn  tvr ové noty 
a která je pro hrá e na bicí soupravu patrn  nejz eteln jším vodítkem v harmonické 
struktu e hudby. Hlavn  díky této baskyta e bychom snadno ur ili po et dob taktu 
i v p ípad , že by na nahrávce bicí nástroje zcela chyb ly. 
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CD 1 – Stopa 8. Led Zeppelin – Led Zeppelin IV – Stairway to Heaven: 
Jak jsem již nazna il v komentá i k p edcházející ukázce, není neporušitelným pravidlem, 
aby v hudb  stále zn ly bicí nástroje. Protože uživateli této p íru ky budou patrn  hlavn  
hrá i na tyto nástroje, p i praktickém hraní bude pro n  standardní situací, že zvuk bicí 
soupravy v hudb  neuslyší, dokud tento nástroj sami nerozezní. Je tedy nezbytné, 
aby se hrá  orientoval v taktu (i v cít ní a v dalších hudebních prvcích, které zde zatím 
neprobíráme) pouze na základ  toho, co slyší od spoluhrá . Proto není nedopat ením 
ani mojí zlomyslností, že v první polovin  této ukázky bicí nástroje v bec nezní. 
Jste-li za áte níky, zkuste se i bez této pom cky (rytmu bicí soupravy) zorientovat v toku 
hudby nejprve tak, že si budete klepat jednotlivé doby a pak si najd te i za átky takt . 
S nástupem bicí soupravy po (dv  doby trvajícím) breaku si pak ov íte, 
zda jste se v hudb  zorientovali správn , i jste se nechali zmást akcenty kytar na druhé 
osmin  doby n kterých takt  a dalšími rytmickými zpest eními. 

CD 1 – Stopa 9. Gustav Mahler – Symphony No.6 – 1.v ta: 
Pochodový charakter hudby je podkreslený rytmem malého bubnu. Zvuk tohoto nástroje 
usnad uje naši orientaci v ukázce a výsek z jeho partu m žeme vid t v notovém p íkladu. 
Mírn  matoucí pro nezkušeného poslucha e by snad mohl být ob asný nástup malého 
bubnu (a také tympán ) na tvrté dob  taktu. 

Notový p íklad 3 – Gustav Mahler – Symphony No.6 – 1.v ta 

 

1.1.4.Takt p tidobý 
Je – podobn  jako takt ty dobý taktem složeným. Nyní však se jedná o složeninu 

ze dvou nestejných ástí. Z t ídobé a dvoudobé, a to v libovolném po adí. Toto po adí, 
a  už se jedná o schéma 3+2 nebo 2+3, v tšinou pak už nebývá v pr b hu skladby 
m n no, ale jakékoli pravidlo m že být samoz ejm  porušováno. Vedlejšími p ízvu nými 
dobami tedy bývá bu  doba tvrtá nebo t etí. 

P i vysokých tempech je obvyklé vnímat tento takt jako jakýsi dvoudobý útvar 
s nestejn  dlouhými dobami. Je to pohodln jší než po ítat do p ti. 
CD 1 – Stopa 10. Dream Theater – Scenes from a memory – Beyond this life:  
Tato ukázka je ve svižném p tidobém taktu rozd leném na 3+2 doby. Tyto doby jsou 
hrá em na bicí nástroje „drobeny“ na šestnáctinové i dvaat icetinové hodnoty. Umíst ní 
úder  malého bubnu není pro analýzu taktu spolehliv  ur ující. To spíše velký buben 
(zhruba v polovin  ukázky) jednozna n  zvýrazní polot žkou dobu taktu a ur í tak schéma 
taktu 3+2. Snažte se p i analýze vnímat i ostatní nástroje kapely. 



 - 17 - 

CD 1 – Stopa 11. The Flower Kings – Retropolis – Retropolis: 
Komentá  k p edcházející ukázce vystihuje i charakter této hudby, p i emž velký vliv 
na správné chápání metrické struktury má mimo jiné i úder malého bubnu na tvrté dob  
taktu. Doby jsou pak ješt  zpravidla d leny na nižší (osminové) hodnoty, 
což u bicí soupravy z eteln  slyšíme v partu Hi-Hat. 

CD 1 – Stopa 12. Gustav Holst – Planets – Mars: 
Dominantním bicím nástrojem této ukázky jsou tympány. P tidobý takt této skladby 
je zvláštní díky triole na první dob  ostinátního rytmu tympán . Pro zajímavost uvádím, 
že efektní part tympán  hrají v této skladb  dva hrá i, a to zejména z d vodu možnosti 
sou asného zn ní víru a rytmických úder . Krati ký notový p íklad ukazuje práv  
takovouto situaci. 

Notový p íklad 4 – Gustav Holst – The Planets – Mars 

 

1.1.5.Takt šestidobý 
Je také taktem složeným. Skládá se ze dvou t ídobých celk  a vedlejší p ízvuk má tedy 

na tvrté dob . Ve svižn jších tempech je pohodln jší vnímat jej „na dv “. Rozlišit 
poslechem šestidobý takt od dvoudobého taktu v triolovém cít ní je samoz ejm  p i 
absenci notového zápisu zcela nemožné a diskuse mezi hudebníky na toto téma 
jsou zbyte né. 

Je však t eba uv domit si rozdíl nap íklad mezi taktem t í tvr ovým, který je svými 
vedlejšími p ízvuky rozd len na 3krát dv  osminy, a taktem šestiosminovým, 
který vnímáme jako 2krát t i osminy. Stejný po et osmin ve zmín ných taktech bývá nejen 
obvyklým zdrojem omyl  za áte ník , ale také oblíbeným efektem autor  hudby, 
cht jících zpest it své skladby kombinováním obou metrických možností bezprost edn  
vedle sebe. 
CD 1 – Stopa 13. Dream Theater – Falling Into Infinity – Hells Kitchen: 
O umíst ní vedlejšího p ízvuku nem že být pochyb už podle úderu malého bubnu 
ve tvrté dob  doprovodného rytmu ukázky. Ješt  stále by však mohlo dojít k zám n  
s taktem 12/8. Nemáte-li k dispozici notový zápis jako jsem m l já, musíte si p ibrat 
na pomoc i harmonii ostatních nástroj  kapely. Tempo hudby je živé, a proto bude pro nás 
jednodušší vnímat takt „na dv “. 

CD 1 – Stopa 14. Soil – In Fields – Closer: 
Rytmus tom tom  nás p i poslechu jednozna n  p ivede k poznání, že se jedná op t 
o šestidobý takt. Zdrojem nejistoty by mohla být Hi-Hat šlapaná na 2., 4. a 6. dob  taktu. 
P i analýze bude pro nás lepší orientovat se podle zvuku strunných nástroj . V rytmu bicí 
soupravy by mohlo být pro nezkušeného poslucha e nalezení vedlejšího p ízvuku 
obtížn jší, nicmén  i tento nástroj zcela jednozna n  probíraný prvek hraje. Vycházíte-li 
z mé  informace, že skladba je v 6/8 taktu, vezm te prosím na v domí, že bubeník hraje 
na Hi-Hat noty dvakrát hybn jší než jsou po ítací doby. Jedná se tedy o šestnáctiny. 
Snad bude nyní vaše orientace ve skladb  snazší. 
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CD 1 – Stopa 15. Leoš Janá ek – Glagolská mše – Slava: 
Ukázka je v rychlejším šestidobém taktu a bývá dirigována „na dv “. Jediným bicím 
nástrojem v úryvku jsou tympány. Krátké sólo v jejím záv ru je však legendární svojí 
obtížností p ela ování i efektností. P i poslechu si pomáhejte sledováním notového 
p íkladu. Probírané látky – šestidobého taktu – se týkají hlavn  poslední dva ádky. 

Notový p íklad 5 – Leoš Janá ek – Glagolská mše – Slava 

 

1.1.6.Takt sedmidobý 
Je již tak složitým útvarem, že po et variant frázování skýtá autor m hudby rozsáhlé 

možnosti. M že být složen podle schématu 3+2+2, 2+3+2 a další využívanou možností 
bývá 2+2+3. Toto rozmíst ní vedlejších p ízvuk  bývá pak už v pr b hu skladby 
jen z ídkakdy m n no. 

V rychlejších tempech si usnad ujeme vnímání tohoto taktu jako jakéhosi t ídobého 
celku s jednou delší – t íosminovou dobou. 
CD 1 – Stopa 16. Arena – Immortal – The Butterfly Man:  
Ukázka d lená podle schématu 3+2+2 je velmi jednozna ná a nepot ebuje dlouhého 
výkladu. Bicí souprava nám pomáhá v orientaci ustavi ným opakováním téhož rytmu 
a akcentováním prvních dob takt  na inel. Malý buben zd raz uje tvrtou a pátou dobu, 
doba poslední je pak d lena na dv  podhodnoty (v p ípad  7/4 taktu tedy na osminy), 
zatímco inel RIDE hraje noty tvr ové. 

CD 1 – Stopa 17. Kaltenecker Trio – Ivory Tower – Song in 7/8:  
Schéma ukázky je 2+2+3. Nenecháme-li se zmýlit p edtaktím bicí soupravy, 
snadno se v taktu zorientujeme navzdory tomu, že doprovodný rytmus je velice bohatý 
na drobn jší rytmické hodnoty a akcenty umíst né mimo p ízvu nou a polot žké doby. 
Interpretace skladeb v tomto taktu asto bývá (vzhledem k ur ité jeho obtížnosti) zatížená 
zjednodušujícími schématy, nap íklad umís ováním break  na posledních t ech osminách 
taktu a podobn . Zde si však m žeme vychutnat ne ekané výpln  a p ekvapivá obohacení 
v nejr zn jších situacích. 
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CD 1 – Stopa 18. Dmitrij Dmitrijevi  Šostakovi  – Symphony No.7 – 4. v ta: 
Part tympán , které hrají v úseku sedmidobého taktu vždy pouze jediný úder na první 
dob , je velmi „chudý“. P esto tím ukázka neztrácí na názornosti a frázování taktu 2+2+3 
slyšitelné u smy cových nástroj  je velmi z etelné. 
Zaposloucháme-li se do hudby ukázky, budeme si muset n kolik okamžik  po kat, 
až orchestr dohraje p edchozí ást v ty ve ty dobém taktu, ve které mimochodem 
tympány hrají významnou úlohu. Hudba v 7/4 taktu, která je p edm tem našeho zájmu, 
není nositelem významn jší hudební myšlenky a tvo í jen jakýsi odrazový m stek 
pro další vývoj skladby. 

1.1.7.Takt devítidobý 
Bývá v u ebnicích hudební nauky vykládán jako útvar, který se tém  výhradn  

vyskytuje ve tvaru 3+3+3 doby díky umíst ní vedlejších p ízvuk  na tvrté a sedmé dob . 
Ve starší tvorb  skute n  toto schéma p evažuje. Protože je však hudba v poslední dob  
velmi asto oživována etnickými vlivy, je toto d lení jen jednou z možností. Velmi asto 
dnes slýcháme schémata 2+2+2+3, 3+2+2+2 a podobn . 

Devítidobý takt se pak snáze vnímá (zejména ve svižných tempech) jako jakýsi 
ty dobý útvar s jednou delší – t íosminovou dobou. 

CD 1 – Stopa 19. Dream Theater – Images and Words – Surrounded:  
Po krátkém úvodu ve ty dobém taktu nás ukázka konfrontuje s hudbou frázování vskutku 
„balkánského“, o n mž jsem psal v úvodu této kapitoly. Zejména díky partu bicí soupravy 
se snadno zorientujeme v d lení podle schématu 2+2+2+3 doby v taktu. 

CD 1 – Stopa 20. Hiromi Uehara - Another Mind - XYZ: 
Rovn ž tato ukázka je v devítidobém taktu frázovaného 2+2+2+3. Pokud pro vás není 
dostate n  p ehledný rytmus bicí soupravy s d razy zejména na t etí a osmé osmin  taktu, 
zaposlouchejte se do obstinátního rytmu levé ruky klavíristky a partu baskytary. 

CD 1 – Stopa 21. Pjotr Ilji  ajkovskij – Symphony No.4 – 1.v ta: 
Ukázka podle o ekávání spl uje kritéria rozd lení devítidobého taktu (3+3+3), o kterých 
jsem psal v úvodu podkapitoly. Kdo by však o ekával prostoduše p ehlednou hudbu – 
n co jako „val ík s t íosminovými dobami“, bude p íjemn  p ekvapen, jak komplikovaná, 
synkopami a dalšími prvky oživená, je její struktura a jak efektní je part tympán , 
který je hlavní náplní ukázky dopln né notovým p íkladem. 

Notový p íklad 6 – Pjotr Ilji  ajkovskij – Symphony No.4 – 1.v ta 
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1.1.8.Takt dvanáctidobý 
Je taktem velmi používaným, t ebaže ne vždy je jako dvanáctidobý nazýván. Tvrzení, 

že slyšíme skladbu ve 12/8 taktu nebo naopak ve 4/4 s triolovým d lením dob 
(zejména není-li k dispozici notový zápis a nem žeme alespo  operovat tím, co je 
„ erné na bílém“), je naprosto relativní. 

Zcela výjime n , snad u n kterých pomalých operních árií, je tento takt vnímán „na 12“. 
Zpravidla je dirigován (a hrá i cít n) „na 4“, takže jeho schéma ur ené umíst ním 
vedlejších p ízvuk  bude 3+3+3+3. „Balkánské“ nepravidelné d lení 
(nap íklad 2+2+3+2+3) je v hudební praxi zatím velmi neobvyklé. 

CD 1 – Stopa 22. Arena – Immortal? – The Butterfly Man:  
Ukázka nám p ináší hudbu v pomalejším dvanáctidobém taktu, takže bicí nástroje zde 
mají široký prostor pro obohacování doprovodného rytmu, zejména šestnáctinovými 
notami. Malý buben akcentuje zpravidla tvrtou a desátou dobu taktu. Nenechejte se však 
zmýlit astými polymetrickými vybo eními, kterými bubeník ozvlášt uje svoji hru. 

CD 1 – Stopa 23. Testament – Low – Legions (In Hiding): 
Tato ukázka je ve svižn jším tempu. Bicí souprava hraje rázný a pom rn  jednoduchý 
doprovod bez matoucích prvk  s p ehlednými breaky do d sledku napl ujícími název 
probíraného prvku. Hrá  na malý buben akcentuje – podobn  jako u p edchozí ukázky – 
tvrtou a sedmou osminu taktu. Nebo – chcete-li zde hovo it rad ji o ty dobém taktu 

s triolami – druhou a tvrtou dobu. 

CD 1 – Stopa 24. Ferenz Liszt – Les Pr ludes: 
Skupina bicích nástroj  hraje ve složení tympánista, hrá  na velký buben, inelista a hrá  
na malý buben. Zatímco hrá i bicích nástroj  s neur itým lad ním hudbu doprovázejí 
zd raz ováním akcent  na první, ob as také na druhé nebo tvrté dob  taktu 
(a to jednotlivými údery i vírem), hrá  na tympány se místy realizuje jako sólista a hraje 
osminy, (které bychom v p ípad  ozna ení taktu jako ty tvr ového definovali jako trioly). 
Ukázka je totiž v typickém 12/8 taktu, který je dirigentem zpravidla dirigován 
na „pomalé ty i“. 
Tympánista zde hraje na t i tympány a tento efektní part je ve dvou místech ozdoben 
šestnáctinovou triolou na šesté osmin  12/8 taktu, což v tomto tempu m že poslucha i 
znít jako trojitý p íraz. 
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Notový p íklad 7 – Ferenz List – Les Preludes 

 

1.2. Aplikované takty 
Metrická struktura hudby nemusí být charakterizována prostým st ídáním p ízvu ných 
a nep ízvu ných dob. Do tohoto „pravideln  pracujícího motoru“ m že být autory hudby 
i interprety vnesen vzruch mnohým zp sobem. Následující podkapitola se bude zabývat 
t mito zpest eními. 

Ta mohou nastat st ídáním úsek  hudby s rozdílným metrem (prvky „st ídání takt “, 
„half time“, „double time“), anebo sou asným zn ním vrstev hudby s rozdílnou metrickou 
strukturou (prvky „polymetrie a „polymetrický break“). To vše jsou situace, 
které se bubeníka v kapele i orchestru týkají stejn  jako jeho spoluhrá . 
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1.2.1. St ídání takt  
V p edcházejících ádcích a hudebních ukázkách jsme se seznamovali s r znými typy 

takt . Nemohli jsme si nepovšimnout, že vybrané úseky n kdy sousedily s hudbou v jiném 
taktu a bezprost edn  na ni navazovaly. 
Možností je samoz ejm  n kolik. Tou nejsnáze pochopitelnou je situace, kdy po ur itém 
úseku hudby v jednom taktu následuje úsek v taktu jiném. Nap íklad po ty dobém t ídobý, 
p i emž tempo po ítacích dob z stane zachováno. Úseky však mohou být velmi malé 
až do takového extrému, že každi ký takt bude mít jiné taktové ozna ení. Asi nejsložit jší 
možností je situace, kdy se m ní nejen po et dob v taktu, ale také jejich velikost. 
Nap íklad po 4/4 následuje 3/8 a hned nato 5/16. 

Tyto „výst elky“ byly donedávna spíše doménou moderní hudby symfonické, množství 
hudby jazzové a rockové, která t chto metrických složitostí využívá, však natolik nar stá, 
že ani v této mé p íru ce není možné p ed tímto faktem zavírat o i. 

Zm na taktu m že být velmi osv žujícím prvkem, domnívám se však, že by nem la 
p sobit násiln , zejména ve vztahu ke stylu skladby, v níž je použita. Vkládat p tidobý takt 
do tradi n  klasického blues by asi nep sobilo vkusn . Postavit však na zm nách takt  
image jakéhosi bizarn  žertovného „blues“ by však mohlo být p inejmenším zajímavé. 
Musíme tedy zvažovat, kdy je použití prvku vhodné a kdy nikoli. Ale to se koneckonc  týká 
všech prvk  v této p íru ce. U tohoto prvku bychom m li mít na pam ti zlaté pravidlo, 
že mén  je n kdy více. Smícháme-li na palet  všechny barvy dohromady, výsledkem 
bude šedá, a tak skladba plná zm n takt  m že být také n kdy pro poslucha e 
únavn  jednotvárnou. 

CD 1 – Stopa 25. Dream Theater – Scenes from a memory – Beyond This Life:  
Myslím, že není zase tak úpln  nezbytné, abych pro vás nyní tuto ukázku dopodrobna 
analyzoval, t ebaže mám k dispozici její notový záznam. Jist  sami rychle rozpoznáte, 
že se takty st ídají nejen co do po tu dob, ale také co se tý e notové délky po ítacích dob. 
Na malém úseku hudby tak slyšíme nap íklad takty 5/8, 4/4, 3/4, aniž by však hudba 
p sobila dojmem beztvarého chaosu. 

CD 1 – Stopa 26. Flamengo – Ku e v hodinkách – Pár století: 
Na rozpoznání takt  pon kud mén  složitá je hudba této ukázky. Snadno se zorientujeme 
v p tidobém taktu, kterému je p evážn  pod ízen mnou vybraný úsek skladby. 
Jakmile zazní ve forte všechny nástroje, zjistíme, že první takt tutti je rovn ž v p tidobém, 
druhý však již v šestidobém taktu. Tato situace se v pr b hu úryvku t ikrát opakuje. 

CD 1 – Stopa 27. Igor Fjodorovi  Stravinskij – Sv cení jara – 2. ást: 
Skladba, z níž jsem úsek pro vás vybral, je legendární. Jedním z d vod  její proslulosti 
je práv  st ídání takt . Stejn  jako u první ze t í ukázek st ídání takt  vás i nyní ušet ím 
podrobné analýzy a uvedu alespo  druhy takt , které se v ní vyskytují: 11/4, 5/8, 9/8, 7/8, 
3/8, 4/8, 7/4, 6/8, 3/4, 4/4. 
V této hudb  hrají hrá  na velký buben a tympánista. V notovém p íkladu jsou vypušt ny 
notové osnovy t ch nástroj , které práv  nehrají, ale part skupiny bicích nástroj  je zde 
vypsán do poslední noty, abyste si mohli vychutnat složitost metrické stavby v celé její 
kráse. Dlužno uvést, že tato ást skladby je sice velmi efektní, ale z hlediska zm ny takt  
zdaleka není v partitu e této symfonické skladby nejobtížn jší. 
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Notový p íklad 8 – Igor Fjodorovi  Stravinskij – Sv cení jara – 2. ást 
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1.2.2. Dvojnásobný pohyb (double time) 
V rockové hudb  je pom rn  asto používaným prvkem. Lze na n j nahlížet  

(stejn  jako na half time) jako na nejjednodušší druh polymetrie, které se ješt  budu zvláš  
v novat pozd ji. V partiturách symfonické hudby se s ním m žeme setkat pom rn  
vzácn , a to nap íklad pod italským názvem „doppio  movimento“. Je pravým opakem 
half time (mezzo movimento), o n mž budu pojednávat níže. Pokud autor nepoužije slovní 
vyjád ení takovéto zm ny, vidíme zpravidla na taktové á e mezi odlišnými úseky 
takovýto symbol: 
Notový p íklad 9 

 

Jindy bývá zm na hrá i oznámena novým taktovým ozna ením. 
Hudba je zapsána nap íklad nejprve ve 4/4 taktu a následuje úsek ve 2/2 ( ) taktu. 
To mne také vedlo k za azení této problematiky mezi „Metrické prvky“. Speciáln  
v symfonické hudb  se však není možno spoléhat na skute nost, že po uz ení takovéhoto 
taktového ozna ení také p esné dvojnásobné zpomalení uslyšíme, protože v takzvané 
„vážné hudb “ jsou v praxi zm ny temp dirigenty velmi subjektivn  pojímány. 

CD 1 – Stopa 28. Shadow gallery – Tyranny – Roads of Tunder:  
Ke zdvojnásobení tempa hudby dojde p ibližn  v polovin  ukázky. Protože hudba je velmi 
p ehledná a prosta všech matoucích prvk , snadno se m žeme orientovat t eba i podle 
partu malého bubnu, který je hrán na druhé a tvrté dob . 
CD 1 – Stopa 29. Wanastowi vjecy – Hra ky – Hra ky: 
Dvaat icetinovým breakem malého bubnu na tvrté dob  posledního taktu pomalého 
úseku ukázky je rozd lena hudba na tempov  kontrastující úseky. 
Rozpoznání probíraného prvku je zde opravdu snadné s pomocí všech nástroj  hudební 
skupiny. Pokud bychom se cht li zam it výhradn  na bicí soupravu, pak v pomalé hudb  
je malý buben hrán na obvyklé druhé a tvrté dob  taktu. Podobn  umíst n jej uslyšíme 
i v rychlé hudb , nenechte se zde však zmást etnými synkopickými odchylkami 
v partu tohoto nástroje. 
CD 1 – Stopa 30. Vít zslav Novák – De profundis: 
Pon kud obtížn jší bude povšimnout si probíraného prvku v této ukázce. Sple  tón  
polyfonní hudby nám neposkytne p íliš mnoho „pevné p dy pod nohami“ p i analýze 
p echodu na dvojnásobné tempo. Máte-li však chu  se s problémem poprat, 
je zde k dispozici notový p íklad .10. 
Zlom tempa – doppio movimento – najdeme brzy po úvodu úryvku hudby a notový p íklad 
za íná forte trubek a tympán . Sledujte part tympán  a klepejte si tvr ové noty. 
Tempo je dosti pomalé. Po dvou ty dobých taktech se m ní takt i tempo. Že si klepete 
stále stejn  a nic se nezm nilo? Dívejte se do not a poslouchejte znovu. Ano, i v 3/2 taktu 
si klepete stejn  jako p edtím. Jaké si ale po zm n  taktu ukáte notové hodnoty? 
Pokud íkáte „p lové noty“, pak jste zasáhli do erného. Hudba tém  nepozorovan  
zdvojnásobila své tempo. P lové noty, které hraje nyní tympánista a hrá  na velký buben, 
jsou stejn  dlouhé jako d ív jší noty tvr ové. 
To, že jsem vás vyzval k tomu, a  si klepete stále stejn , má sv j d vod. Sám skladatel 
vyzval interprety pokynem v závorce „tre battute“, aby vnímali 3/2 takt „na t i“. 
Tempo se tedy zdvojnásobilo, aniž by dirigent za al dvakrát rychleji dirigovat. 
Zdvojnásobení tempa je provedeno pouze p ehodnocením notových hodnot. 
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Notový p íklad 10 – Vít zslav Novák – De profundis 

 
1.2.3. Polovi ní pohyb (half time) 

Je – stejn  jako double time – dosti používaným prvkem zejména v hudb  rockové. 
V hudb  symfonické je vzácn jší. Tempové zm ny jsou zde sice velmi asté, a to v etn  
zm n snižujících tempo hudby až na polovinu tempa p vodního, to se však d je zpravidla 
plynule a nikoli náhle. Výraz „half time“ proto v takovém p ípad  není možno použít. V této 
(symfonické) hudb  se s ním m žeme setkat v partiturách pod italským názvem  
„mezzo movimento“, což lze p eložit jako „polovi ním pohybem“. asto také vidíme tuto 
zm nu tempa vyjád enu za pomoci notových symbol  umíst ných na hranici 
tempového zlomu: 
Notový p íklad 11 

 
I zde bývá n kdy hrá i prvek oznámen zm nou taktového ozna ení, když je nap íklad 
skladba zapsána nejprve ve 2/2 taktu a následuje úsek ve 4/4 Není-li k dispozici notový 
zápis, nemusí být vždy snadné tuto zm nu tempa ( i taktu, p ejete-li si rad ji používat 
tento název) ve skladb  rozpoznat. Poslucha  m že být uveden v omyl nap íklad hrá em 
na bicí nástroje, který za ne hrát namísto tvr ových not osminy a podobn . Proto je t eba 
naslouchat – stejn  jako u mnoha dalších hudebních prvk  – širšímu hudebnímu kontextu 
a ne jen bubeníkovi. 
CD 1 – Stopa 31. Wanastowi vjecy – Hra ky – Ch ze po ost í: 
Hudba první ásti ukázky je od hudby v polovi ním tempu odd lena šestnáctinovým 
breakem na tom tomy v délce dvou dob taktu rychlejší ásti. Zm nu naleznete p ibližn  
v polovin  úryvku. Efekt polovi ního  tempa je vnímán poslucha em ješt  intenzivn ji díky 
tomu, že bubeník nyní hraje na Hi-Hat pouze tvr ové noty. 
CD 1 – Stopa 32. System of a Down – Hypnotize – Dreaming: 
Za átek vzorku hudby, který jsem pro vás vybral, je v živém ty dobém taktu 
s šestnáctinovými notami rytmiky. Prvek half time p sobí o to p ekvapiv ji, že nová hudba 
je v osminovém d lení dob. Zm nu naleznete p ibližn  na za átku poslední t etiny ukázky. 
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CD 1 – Stopa 33. Igor Fjodorovi  Stravinskij – Pták ohnivák – 19. ást: 
Unikátnost této ukázky spo ívá v tom, že hudba je napsána v 7/4 taktu. To však není 
p edm tem naší analýzy. Poprvé je téma hráno v pom rn  rychlém tempu. 
Po – v partitu e italsky psaném – pokynu „mezzo valore“ (doslova polovi ní hodnota) zazní 
totéž téma dvakrát pomaleji. 
V rychlejší ásti nahrávky dominuje zvuk tympán  hrajících na první dob . Po zlomu 
tempa se velmi efektn  p idává velký buben, ke konci i triangl s inely. 

1.2.4. Polymetrie 
V hudb  m že nastat situace, kdy si její autor p eje, aby r zní hrá i hráli sice 

ve spole ném tempu, ale v r zném taktu. Pak má nap íklad hrá  bicích nástroj  
p edepsán 4/4 takt a zbytek souboru takt 3/4. T žká doba tedy bude pro všechny spole ná 
jen na za átku polymetrického úseku, pak už tyto p ízvu né doby budou v i sob  
v pohybu. Okamžik souzvuku t žkých dob znovu nastane tehdy, až zazní 12 dob, tedy až 
bubeník odehraje své 3 takty a ostatní hrá i své 4 takty. Velmi asto nebývá rozdílné 
taktové ozna ení výslovn  v partitu e napsáno, v našem teoretickém p íkladu by bylo 
patrn  vše napsáno v 4/4 taktu a t ídobý motiv ostatních hrá  by 
(nap íklad pomocí ligatur) p echázel p es taktové áry. 

Tato kompozi ní technika nebývá v symfonické hudb  p íliš obvyklá, proto si dovoluji 
upozornit na fakt, že výraz „polymetrie“ bývá asto nep esn  zam ován s výrazem 
„polyrytmie“, což je naopak jev naprosto b žný. Jeden hrá  hraje prost  jiný rytmus než 
druhý, p i emž ale ostatní parametry – tedy tempo a takt – z stanou spole né. Dá se íci, 
že všude tam, kde je polymetrie, tam je i polyrytmie, ale nemusí tak tomu být vždy 
i naopak. 

V moderním jazzu a rocku se s polymetrií setkáváme ast ji. U n kterých bubeník  je 
tento zp sob hry dokonce sou ástí jejich hrá ského image. 
CD 1 – Stopa 34. Arena – Immortal – Moviedrome:  
Ukázka za íná bez „živých“ bicích nástroj . Ponechal jsem vám dostate n  dlouhý úsek 
této hudby, abyste se mohli zorientovat v p tidobém taktu, který se stále opakuje 
ve dvoutaktích. Zhruba v polovin  ukázky se p idávají bicí nástroje. P estože déle trvající 
polymetrická hra je jev pom rn  vzácný a komplikovaný a možná s jeho analýzou nemáte 
zkušenosti, z eteln  uslyšíte, jak v tšina nástroj  hudební skupiny hrající hudbu ukázky 
setrvává ve h e p tidobého  taktu, kdežto bicí nástroje hrají p ehledné a jednoduché „ ty i“. 
CD 1 – Stopa 35. Shadow gallery – Tyranny – Roads of Thunder:  
I zde nám pomohou v první orientaci nejd íve strunné nástroje, hrající po celou dobu 
ukázky t ídobý takt. Bicí souprava se p idá po n kolika okamžicích v taktu ty dobém. 
Pozorné poslucha e jist  pot ší oživení hudby vzniklé tím, že hrá  na bicí nástroje 
se nespokojí s pouhým opakováním jednoduchého doprovodného rytmu, ale v ur itém 
okamžiku za ne hrát malý i velký buben na druhé osmin  doby. Po chvíli hrá  rytmus op t 
obrátí zp t. 

CD 1 – Stopa 36. Igor Fjodorovi  Stravinskij – Sv cení jara – 2. ást: 
Podobn  jako v p edcházejících úryvcích i zde je hrá  na bicí nástroje tím, kdo naruší 
metrum, kterému poslucha  uvykl. Orchestr hraje od za átku 4/4 takt. Orientace v ukázce 
m že být obtížn jší kv li polyfonní struktu e hudby, nicmén  a  svoji pozornost zam íme 
ve zvuku orchestru kterýmkoli sm rem, metrum je bezesporu ty dobé. Velký buben však 
od prvního okamžiku hraje takt t ídobý až do nástupu guira. eho si patrn  bez notového 
zápisu nepovšimnete, je nástup tam-tamu v poslední t etin  ukázky. Tam-tam hraje 6/4 
figuru a dovršuje tak polymetrickou složitost hudby. 
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Notový p íklad 12 – Igor Fjodorovi  Stravinskij – Sv cení jara – 2. ást 

 

1.2.5. Polymetrický break (nebo výpl ) 
Tuto – jakousi miniaturní – polymetrii uvádím zde jako zvláštní podkapitolu, t ebaže 

jsem jev jako takový popsal již v p edchozí. Prvek vznikne – podobn  jako u p edchozích 
ukázek – tak, že n který (nebo n které) z nástroj  za nou hrát motiv v novém metru, 
zatímco ostatní nástroje setrvávají v metru p vodním. 

Velmi astý je nap íklad polymetrický break vzniklý opakovanou hrou t íosminové, 
nebo t íšestnáctinové figury na pozadí b žného ty dobého taktu. V souvislosti s touto 
problematikou se n kdy setkáváme s pojmem „hemiola“. Možností je však samoz ejm  
více, nap íklad použití ne t í, ale také i p ti osmin i šestnáctin, eventuáln  použití motivu 
o sudém po tu not v taktu s lichým d lením dob a podobn . 

Zvláštním p ípadem polymetrického breaku by mohla být situace, kdy nap íklad 
v hudb  ve 4/4 taktu by všichni hrá i najednou za ali sou asn  hrát 3/8 motiv. Polymetrie 
by tedy probíhala jen v i p vodnímu metru a nikoli hrou dvou hlas  v r zném metru. 
Nem la by tato situace vlastn  považována za úplnou zm nu taktu? Protože však 
polymetrický break bývá zpravidla záležitostí dosti krátkých úsek  hudby, nebývá na tuto 
situaci zpravidla takto pohlíženo. íci, kdy se jedná o polymetrii a kdy by byl vhodn jší 
název polymetrický break i hemiola, objektivn  nelze a nemyslím, že by bylo nutné n jak 
na tomto rozlišování bazírovat. 

Zejména v modern jší jazzové hudb  m žeme slýchat polymetricko-polyrytmické 
„h í ky“ bubeník  vystup ované do takové míry, že se jim dostalo názvu 
„lomené metrum“ (broken time). V rockové hudb  bývají polymetrická obohacení zpravidla 
pon kud p ehledn jší. V hudb  symfonické pak samoz ejm  nemluvíme o breacích. 
Ekvivalentní situace se však vyskytují už ve skladbách z dob, kdy ješt  o rocku, jazzu 
a bicí souprav  nebylo ani potuchy, a proto jsem zde pro vás jednu ukázku hranou 
bubeníky symfonického orchestru vybral. 
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CD 1 – Stopa 37. – Dave Weckl – Hard-Wired – In the Pocket:  
ty dobé metrum ukázky je nabíledni. Polymetrický break uslyšíme p ibližn  v její poslední 

t etin , kdy celá kapela hraje po dobu dvou 4/4 takt  tento nep eslechnutelný motiv 
vypl ující prostor t í osmin: 

Notový p íklad 13 (vy ato z Dave Weckl – Hard-Wired – In the Pocket) 

 

CD 1 – Stopa 38. Dream Theater – Octavarium – Octavarium:  
Tato hudební ukázka je polymetrickými breaky doslova prošpikována. Po krátkém úvodu 
následuje hudba roz len ná na dvoutaktí, p i emž bicí souprava pravideln  st ídají 
doprovodné rytmy s breaky. V tšina break  pak napl uje pojem 
„polymetrický break“ v tom nejefektn jším podání. Rytmické schéma alespo  jednoho 
z t chto break  zde dokládám notovým p íkladem. 

Notový p íklad 14 (vy ato z Dream Theater – Octavarium – Octavarium) 

 

CD 1 – Stopa 39. George Gershwin – An American in Paris: 
V hudb  ukázky m žeme velmi z eteln  malé úseky polymetrie rozpoznat. V partu bicích 
nástroj  zprvu v podání woodblocku s inelem. Pozd ji – a to hned dvakrát po sob  – 
v partu xylofonu. Ve všech t ech p ípadech je do 2/4 taktu zahrán t íosminový motiv, který 
snadno hudb  i v notové ukázce nalezneme. Samoz ejm  – jak už bylo e eno – psát 
o polymetrickém breaku v symfonické hudb  není standardní. Literatura zabývající se 
touto hudbou termíny vzniklé pro pot eby hudby populární zpravidla nepoužívá, 
avšak naše ukázky pochází ze skladby z pomezí žánr . Situace, v které zde zní jak 
woodblock, tak xylofon, je breaku velmi podobná. Proto zde prosím o shovívavost 
p i posuzování p iléhavosti mé terminologie. 

Notový p íklad 15 – George Gershwin – An American in Paris 
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2.Rytmické prvky: 
Tato ást „Hudebních prvk “ se zabývá hudební problematikou – ne již tolik 

„makrostrukturální“ jako jsou takty, ale materiálem pon kud drobn jším. 
Hudebník (a tedy i hrá  na bicí nástroje) m že rozd lit jakoukoli notovou hodnotu 

na libovolný po et menších hodnot. asto v u ebnách bicích nástroj  slýcháme pojem 
„rytmická stupnice“. Pod tímto názvem se skrývá cvi ení, na kterém se student u í 
rozd lovat doby na takzvané podútvary (subdivisions). Zpravidla se ze tvrtin p echází  
na tvr ové trioly, potom na osminy, osminové trioly, šestnáctiny, kvintoly, sextoly  
a tak dále. Ne vždy se tato látka setkává s pochopením student , protože se m že jevit 
jako zbyte ná nebo p inejmenším nezáživná. 

Následující kapitola s hudebními ukázkami má ukázat alespo  na n kterých prvcích 
rytmické stupnice, jak d ležité, efektní a bezprost edn  použitelné jsou tyto rytmy. 
Jak užite né je zvládnout nejen prvky samotné, ale p i h e i p esné a plynulé p echázení 
mezi nimi. 

Opomenuty mnou z staly zám rn  prvky, jejichž používání je tak vzácné 
a problematické, že by jejich uvedení v mé publikaci nem lo valného významu, nehled  
na to, že její hledání v nahrávkách tvorby hudebních soubor  by bylo asi nesnadné. Mezi 
n  pat í septola, nonola a ty iašedesátiny. Posledn  jmenovaný prvek lze jen st ží 
i v pomalejších tempech odlišit od víru. Zde by bylo na míst  poznamenat, že mé názvy 
prvk  rytmické stupnice se odvíjejí od p edpokladu, že hudební ukázky jsou v taktech, 
jejichž po ítací dobou je nota tvr ová. Pokud bych totiž psal u (nap íklad) 4/8 taktu 
o šestnáctinách, jednalo by se zde o pom rn  veliké hodnoty – totiž – poloviny po ítacích 
dob. Musíme si uv domit, že hodnota noty je veli inou relativní, protože se odvíjí od tempa. 

Zajímavý úhel pohledu na problematiku rytmu nám také skýtá skute nost, o které jsem 
již psal p ed malou chvílí. Dovolím si ji zopakovat: 
Jakoukoli rytmickou hodnotu m žeme rozd lit na libovolný po et hodnot drobn jších. 
D lit m žeme tedy dále i zmín né podútvary. Toto – matematicky zn jící – tvrzení má 
v hudb  samoz ejm  svá praktická omezení. Faktem ovšem je, že n které takto vzniklé 
rytmy jsou využívány bezmála stejn  asto jako základní subdivisions. Pat í mezi n  
nap íklad zejména spojení osminy s n kolika drobn jšími hodnotami, dále synkopy 
a podobn . Zejména posledn  jmenovaného rytmického útvaru bývá hojn  využíváno 
k tvorb  specificky bubenických zpest ení break  atd., kterým v nuji speciální výklad 
v etn  notových ukázek. 
Následující kapitolu jsem tedy rozd lil takto: 

2.1. Základní rytmické podútvary (osminy, duola, triola osminová, šestnáctiny, kvartola, 
kvintola, sextola a dvaat icetiny). 
2.2. Kombinované rytmy (nota osminová + dv  šestnáctiny, nota osminová + 
triola šestnáctinová, dále triola tvr ová a nakonec synkopy). 
2.3. Aplikované rytmy (synkopická /„p edražená“/ t žká i polot žká doba 
a také rytmické unisono). 
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2.1. Základní rytmické podútvary (subdivisions) 
Jsou rytmy vzniklé pravidelným d lením po ítací doby na dv  a více menších hodnot. 

Jak jsem již nazna il v úvodu této kapitoly, jedná se o d lení na dv  ásti – osminy, 
na t i ásti – vzniknou trioly, následují šestnáctiny, kvintoly, sextoly, septoly, dvaat icetiny 
a tak dále. Jednou v cí jsou matematické možnosti d lení asových úsek  v hudb , v cí 
druhou je praktická stránka hry na bicí nástroje a poslucha ská vd nost – efektivita prvku. 

N kolikrát v mých „Hudebních prvcích“ upozor uji na relativnost notových délek. 
Je-li po ítací dobou taktu tvrtina, jejím d lením na ty i díly vzniknou šestnáctiny. 
Je-li po ítací dobou nota p lová, d lením na ty i díly vznikají osminy. Pro poslucha e 
však tento rozdíl nemá sebemenší význam. Je to jen problematika zápisu. Proto jen velmi 
nerad používám v mé p íru ce zažitou terminologii „osminy“, „šestnáctiny“ a podobn . 

Hrá  kterékoli hudební skupiny, jejíž ukázku zde prezentuji, by mne snadno mohl 
usv d it z nepravdy – píši-li nap íklad o osminách – když by vytáhl ze svého archivu zápis 
skladby, kde by stálo na za átku notové osnovy erné na bílém t eba 4/2. Proto se – 
alespo  v p ípad  symfonické hudby – snažím vždy doložit prvek notovým p íkladem 
vy atým ze skute ného partu. 

2.1.1. Osminové noty 
Vznikají rozd lením tvr ové noty na dv  poloviny. Jsou patrn  nejsnáze 

pochopitelným a nejhojn ji používaným rytmickým prvkem. M žeme je slýchat v mnohých 
doprovodných rytmech jako ostinátní rytmus Hi-Hat, hrají je velký a malý buben a zní 
v breacích a výplních. V jedné z následujících kapitol se dokonce setkáme s pojmem 
„osminové cít ní“. Tímto pojmem se ozna uje zp sob hry, p i kterém jsou osminy 
dominujícím rytmem. 

P es tuto „opot ebovanost“ osmin není nutné se jim vyhýbat v obav  p ed malou 
originalitou hrá ského projevu. asto není d ležité, co použijeme, ale jak to použijeme. 
Vhodnou dynamikou a nápaditým využitím tohoto prvku v rytmickém kontextu mohou být 
osminy tím optimálním a nejefektn jším, co lze v dané chvíli použít. 
CD 1 – Stopa 40. Iron Maiden – Iron Maiden – Prowler: 
Osminovými notami je tvo en prakticky veškerý rytmický materiál doprovodného rytmu bicí 
soupravy hudební ukázky. Breaky a výpln  obsahují sice zprvu hlavn  šestnáctiny, zhruba 
od poloviny úryvku však osminy hrané na tom tomy jednozna n  p evažují. V hudb  hrané 
v takovémto svižném tempu je používání osminových not velmi asté. 
CD 1 – Stopa 41. The Beatles – Abbey Road – Come Together:  
Použití osmin v této hudb  je pon kud odlišné. Po úvodních efektních sextolách  
Hi-Hat a tom tom  hrá  za pomoci osmin vytvá í na bubnech a tom tomech jednoduchý, 
avšak velmi dob e zn jící doprovodný rytmus. Hra ostinátních rytm  v doprovodných 
rytmech obvyklým zp sobem (pouze na Hi-Hat i inel RIDE) je u za áte ník  tak 
zafixovaná, že je nutné jim jiné varianty – jako nap íklad použití tom tom  – 
ob as p ipomínat. 
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CD 1 – Stopa 42. Antonín Dvo ák – Symphony No.9 – 4.v ta: 
Poslucha , který o ekával v této ukázce p inejmenším minutové burácení osmin  
na tympány i jiný nástroj, bude patrn  zklamán. P esto na druhém ádku notové ukázky 
vidíme (a v hudb  slyšíme) nejefektn jší využití tohoto prvku, jaké je si možno p edstavit. 
Vnímav jšího poslucha e v tomto úseku symfonie až zamrazí. Zkuste si na míst  t chto 
dvakrát sedmi osmin p edstavit t eba zvuk klarinet . Úsm vu se neubráníte. Tympány jsou 
zde opravdu na míst . Probíraný prvek – osminy – pak ješt  slyšíme v zádum ivé hudb  
p ed koncem naší ukázky. 

Notový p íklad 16 – Antonín Dvo ák – Symphony No.9 – 4.v ta 

 

2.1.2. Duola 
Námitka, že duola je rytmický prvek totožný s osminami, je sice pochopitelná 

a od vodn ná, avšak musím zde znovu p ipomenout, že na veškeré rytmické útvary je 
nutno pohlížet v hudebních souvislostech. Nap íklad dv  noty ze septoly (na po íta i 
vyst ižené z hudby) by bez hudebního kontextu bylo možno snadno vydávat za noty 
p lové i za dv  dvaat icetiny. 

Duola vznikne rozd lením doby (nebo taktu) na dva díly tam, kde zcela jednozna n  
p evládá d lení dob (nebo takt ) na t i díly. Chceme-li t ídobý takt rozd lit na dv  stejné 
poloviny, p ichází ke slovu práv  tento prvek. V notovém zápisu se s ním setkáváme 
v n kolika podobách. Ty nej ast ji používané vidíme v notovém p íkladu .17. 
A  již použijeme zp sob zápisu s íslicí nebo s te kou, výsledek je totožný. Na druhém 
ádku vidíme nouzové – školské odvození duoly, které ob as používáme p i výkladu 

tohoto prvku za ínajícím bubeník m. 
Duola se používá ve všech druzích t ídobého taktu, ale také i v 6/8 i 12/8, kde je 

na dva díly d lena jediná doba anebo více dob. Pro zamezení nedorozum ní dodávám, 
že se jedná o doby tvo ené notou t íosminovou ( tvrtka s te kou), notou t íšestnáctinovou 
(osminka s te kou) a podobn . Hrá i (a tedy i bubeníci) duol s oblibou používají 
k ob asnému z e ení poklidné hladiny „val íkových“ a „triolových“ rytm , zejména 
v podob  drobných break  a výplní. V p ípad  rozsáhlejších pásem vypln ných duolami 
se již dostáváme do oblasti polymetrie a podobné složit jší problematiky. 
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Notový p íklad 17 

 

CD 1 – Stopa 43. Vertigo Quintet – Vertigo Quintet – Rozprávka: 
Jist  se (navzdory pon kud matoucím akcent m bicích nástroj ) brzy zorientujete  
ve „val íkovém“ rytmu skladby. Napom že vám v tom klavír, již od po átku hudební 
ukázky z eteln  udávající za átky takt . T í tvr ový takt plyne pom rn  ve svižném tempu. 
Hrá i symfonického orchestru uvyklí dirigentu by toto tempo kvalifikovali jako tempo  
„na pomezí t í a jedné“. Problematika metra sice není náplní této ásti „Hudebních prvk “, 
avšak ve svižn jších tempech se probíraný prvek – duoly – lépe vnímá. 
První z nich nalezneme již v devátém taktu po nástupu trubky. Hrá i – a tedy i bubeník – 
zde zahrají dv  duoly a jednu kvartolu v rytmickém unisono. Hrá  na bicí soupravu hraje 
zprvu metli kami a jím (na inely hrané) duoly zní velmi nenápadn . Budete zde vnímat 
spíše duoly hrané klavírem a dechovými nástroji. Ke konci úryvku hrá  bubnuje 
již pali kami, avšak prvek vždy hraje velmi kultivovan . 

CD 1 – Stopa 44. Chick Corea New Trio – Past, Present & Futures – Nostalgia: 
I zde se setkáme s jazzovým val íkem. Tentokrát bude hledání duol mnohem obtížn jší. 
Jednak hudba ukázky plyne v pomalejším tempu, za druhé bubeník hraje duoly velmi 
nenápadn  jen „jaksi mimochodem“, bez souvislosti se hrou spoluhrá . 
Pokud by pro vás bylo nemožné zorientovat se ve spleti zvuk  a rytm  nahrávky, 
kde se duoly ob as vyskytují (hrány zejména metli kami na inely), zam te se na zvuk 
inelu rozeznívaného kovovým koncem metli ky. Tento slabý, ale pom rn  pronikavý zvuk 

uslyšíte p ibližn  v jedné tvrtin  ukázky. Bubeník zde hraje tímto zp sobem hned n kolik 
duol za sebou. Snad nyní bude pro vás ukázka srozumiteln jší. 

CD 1 – Stopa 45. Carl Nielsen – Symphony No.5 – 2.v ta: 
Jen málokdy se poda í nalézt v hudb  tak p esv d ivou a názornou ukázku prvku, 
jako m žeme slyšet v tomto p ípad . Duoly uslyšíme v hojném po tu p ibližn  v polovin  
úryvku v hudb  ve svižném 3/4 taktu. Notový p íklad nám pom že sledovat hru tympánisty. 

Kdyby se nejednalo o modern jší vášnivou hudbu, neváhal bych nazvat jeho první 
údery v naší ukázce „val íkovými p iznávkami“. Nic zprvu nenasv d uje tomu, že by se 
na tomto obvyklém schématu m lo n co zm nit. Duoly tympán  však v záp tí vnesou 
do hudby „cizorodý“ prvek a na pozadí t ídobého taktu orchestru celých dvanáct takt  
„vzdorují“ svými dv ma notami p esile smy c  a dechových nástroj . Matoucí je zejména 
hra žes , které zní na první a t etí dob  taktu a vytvá ejí ve vztahu k tympán m nejv tší 
„rytmické nap tí“. 
Po dozn ní probíraného prvku tympány op t „ukázn n “ zapadají do proudu hudby 
v 3/4 taktu. 
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Notový p íklad 18 – Carl Nielsen – Symphony No.5 – 2.v ta 

 
2.1.3. Triola osminová 

Tento rytmický útvar vzniká rozd lením tvr ové noty na t i stejné díly. Je-li celá 
skladba pod ízena triolovému cít ní, bývá prakti t jší zapisovat ji ve 12/8 i 6/8 taktu. 
Autor hudby i hrá i jsou tím ušet eni p ívalu íselného ozna ení triol. Pak již nemluvíme 
o triolách, ale spíše o osminách zmín ného taktu. Takové situaci se chci nyní vyhnout  
a ukázat triolu jako prvek kontrastující svými t emi notami se „sudým d lením“ na osminy  
a šestnáctiny. 
CD 1 – Stopa 46. David Garibaldi – The Funky Beat – Cobra: 
Hudba ukázky je zcela zjevn  pod ízena p evážn  šestnáctinovému cít ní. To slyšíme 
zejména ze hry bicí soupravy. A práv  tento nástroj p ináší kontrastní prvek v podob  
osminových triol. T ikrát v pr b hu ukázky slyšíme zaznít tento prvek v breaku hraném  
na tom tomech a nijak nás nem že zmást, že vždy první nota trioly je ozdobena p írazem. 

CD 1 – Stopa 47. Kiss – Revenge – God Gave Rock&Roll to You: 
V pomalejším ty dobém taktu plyne pompézní hudba této ukázky. Hrá  bicích nástroj  
jako by nás cht l p esv d it o d ležitosti zvládnutí rytmické stupnice. Probíraný prvek 
zazní hned v úvodu ukázky, kde zní kontrastn  mezi osminami a šestnáctinami etných 
break . Posléze uslyšíme i break tvo enou triolami šestnáctinovými, a tak m žeme oba 
druhy triol dob e porovnat. 

CD 1 – Stopa 48. Josef Suk – Symfonie Asrael – 1.v ta: 
Nesmírn  efektní ve spleti šestnáctin symfonického orchestru jsou „osudové“ trioly v partu 
velkého bubnu. M žeme je slyšet na za átku tém  každého taktu ukázky. Trioly nezní 
osamoceny, ale jsou dopln ny ješt  jedním úderem na druhé dob  taktu. Hudba ukázky 
je v t ídobém taktu. 
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2.1.4. Šestnáctinové noty 
D lí tvr ovou notu na ty i díly a zejména v breacích jsou (vedle osmin) jedním 

z nej ast ji používaných rytmických prvk  hry na bicí nástroje. P esto jejich používání 
nemusí vyznívat banáln , jsou-li ozvláštn ny využíváním r zných zvukových barev 
a dynamikou, zejména akcenty. Žáci mnohdy podce ují význam nácviku precizních 
a ve všech tempech dokonale zvládnutých a kontrolovaných šestnáctin. V praxi si pak 
musejí vypomáhat školácky zn jícími d razy na za átku po ítací doby, anebo jejich 
šestnáctiny zn jí nepravideln  a dynamicky nevyrovnan . 

Šestnáctinové noty – podobn  jako osminové – mohou být v ur itém typu hudby 
dominantním prvkem. Pak hovo íme zpravidla o „šestnáctinovém cít ní“. Zkušeným 
bubeník m pak již sta í pokyn „sixteen feel“, napsaný v úvodu skladby a oni již do zna né 
míry v dí, co mají na sv j nástroj hrát, aniž by part obsahoval podrobn jší notový zápis. 
To však je náplní jiné kapitoly. Nyní se zam íme na využití šestnáctin v jejich elementární 
podob  – jako „rytmického prvku“. 
CD 1 – Stopa 49. Arena – Immortal – Chosen: 
Hudba této ukázky skýtá velmi typický p íklad toho, jak hrá i na bicí nástroje používají 
šestnáctin. Typické breaky, tvo ené krátkými úseky šestnáctin hranými p evážn   
na tom tomech bicí soupravy, jsou velmi rozší ené ve tvorb  snad každé rockové skupiny. 
Z eteln  kontrastují s osminami doprovodného rytmu, avšak nevybo ují p íliš z rámce 
ducha ukázky, která je kytarami udržována na pomezí osminového 
a šestnáctinového cít ní. 
CD 1 – Stopa 50. Iron Maiden – Killers – Murders in the Rue Morgue:  
Hudba ukázky za íná zvukem kytar a plyne v pom rn  volném tempu. Doprovodná kytara 
hraje šestnáctinové noty, zatímco bicí nástroje ml í. Po chvíli se šestnáctiny hrané 
bubeníkem (sou asn  na malý buben a tom tom) pozvolným crescendo dostávají  
do pop edí. Po ty ech taktech takto hraných šestnáctin bubeník za ne hrát na svoji 
bicí soupravu obvyklý doprovodný rytmus prokládaný výpln mi. 
CD 1 – Stopa 51. Bohuslav Martin  – Symphony No.4 – 2.v ta: 
Tympány a zejména malý buben na sebe strhnou naši pozornost p ibližn  v polovin  
ukázky svými šestnáctinami v hudb  p esycené jinak triolami. Zde vidíme, jak p ekvapivým 
a zajímavým prvkem m že být tento b žný rytmus, je-li vhodn  použit. 

2.1.5. Kvartola 
Pokud chceme porozum t pojmu kvartola, není nic snazšího než se vrátit o n kolik 

stránek zp t a v odstavci o duole si nahradit ve vysv tlujícím  textu íslici 2 íslicí 4. 
U kvartoly podobn  jako u duoly platí, že pokud ve skladb  ve 3/4 taktu hrajeme sudý 
po et pravideln  rozmíst ných not namísto obvyklých t í, jedná se (jsou-li ty i) o kvartolu 
tvr ovou (notový p íklad 19). Pokud pak v 6/8 i 12/8 taktu rozd líme „t íosminové“ doby 

na ty i podhodnoty, vznikne kvartola osminová. 
Ušet ím vás dalších obecných notových p íklad  u v domí, že mám p ipraveny dva 

notové p íklady z praxe. První nám ukáže rozd lení celého 3/4 taktu, druhý pak 
osminové kvartoly vypl ující polovinu 6/8 taktu. Pro pot eby výuky zde  
(podobn  jako u duoly) uvedu školsky názorný p íklad usnad ující pochopení 
tvr ové kvartoly. 

Zatímco osminové kvartoly ve svižn jších 12/8 skladbách se hrají dob e, protože hrá  
na okamžik „v hlav  p epne“ na šestnáctiny, tvr ové kvartoly v pomalejších skladbách 
typu jazz waltz (a podobn ) jsou obtížn jší. 
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Notový p íklad 19 

 
Rozhodn  stojí za to problematice kvartoly v novat pozornost. Tento rytmický útvar 

je zajímavým oživením bubeníkových break . Nebudou pak tak všední, jako breaky 
sestávající se z pouhých osmin 6/8 i 12/8 takt  ani tak „divoké“ jako breaky obsahující 
šestnáctiny t chto takt . 
CD 1 – Stopa 52. Lincoln Goines&Robby Ameen – Afro-Cuban Grooves for Bass 
and Drums – Afrowaltz: 
Celá skladba (a vlastn  i celé album) obsahuje jedinou kvartolu a to v samotném záv ru 
našeho úryvku. ást skladby z které jsem ukázku vy al je ve svižném 3/4 taktu. Celá 
kapela pak v p edposledním taktu zahraje break – tvr ovou kvartolu. Bubeník ji hraje 
na tom tomy bicí soupravy. 

Notový p íklad 20 – Lincoln Goines&Robby Ameen – Afro-Cuban Grooves for Bass 
and Drums – Afrowaltz: 

 
CD 1 – Stopa 53. Chick Corea New Trio – Past, Present & Futures – Digrity: 
Jazzový val ík je tím nejb žn jším hudebním prost edím, ve kterém kvartoly nacházíme. 
Zaposlouchejme se nyní do zvuku poklidné hudby, v níž zní zprvu jen klavír a kontrabas, 
teprve pozd ji se s metli kami v rukou p idává bubeník. 
Pokusím se uleh it vám hledání prvku v ukázce. Nenechejte se zmýlit p edtaktím klavíru 
a po ítejte takty v tempu, které se dá pohodln  vnímat jak „na jednu“, tak „na t i“. Klepat si 
tedy m žete jak všechny t i doby, tak pouze za átky takt . V prvním osmitaktí se ned je 
nic neobvyklého. V devátém taktu se p idává kontrabas. Op t upozor uji, a  se ani zde 
nenecháte splést. Zdrojem vaší dezorientace by mohl být krati ký polymetrický úsek ve 9. 
a 10. taktu ukázky, kde oba hrá i hrají p lové noty. Krátký okamžik tedy hrají de facto  
„na dv “. Hledané kvartoly pak snadno objevíme ve 14. a 15. taktu díky jejich 
„usp chanému“ rytmu. 
Pokud jste pozorn  poslouchali, jist  již bez mé pomoci najdete kvartoly i v druhé ásti 
ukázky, kde se již na jejich h e podílí hrá  na bicí soupravu. Situace je tém  identická. 
Bubeník (spolu s kapelou) zde hraje probíraný prvek nikoli údery, ale „mícháním“ i spíše 
rytmickým posouváním metli ky po blán  malého bubnu tam a zp t. 
CD 1 – Stopa 54. John Mackey – Concerto for Percussion and Orchestra – Groove:  
K orientaci v rytmech, které hraje percussionista – sólista této koncertní skladby nám 
napom že rozsáhlý notový p íklad. Hrá  hraje na etné blanozvu né nástroje své veliké 
sestavy (jíž dominuje djembe a pozd ji i octobany) part, který je p evážn  ve volném 
6/8 taktu. P estože není snadné p esn  sluchem porovnávat zápis s nahrávkou díky 
velikým dynamickým kontrast m (noty bez akcent  jsou asto hrány jako „ghost strokes), 
kvartoly rozpoznáme bezpe n . Je to jednak díky jejich rytmické odlišnosti, 
ba až cizorodosti v toku osmin a šestnáctin 6/8 taktu, a také tím, že sólista je zám rn  
zd raz uje, jako by cht l napomoci mému zám ru seznámit vás s tímto zajímavým 
rytmem. Probíraný prvek je zde asto také zdoben p írazy. 
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Notový p íklad 21 – John Mackey – Concerto for Percussion and Orchestra – Groove 
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2.1.6. Kvintola 
Je rytmem jen vzácn  skladateli p edepisovaným, jen vzácn  hrá i p i improvizacích 

hraným. Mohli bychom teoretizovat nad faktem, pro  tomu tak je, p estože zní efektn  
a hrá i i žáci ji snadno chápou a úsp šn  nacvi ují. V tšinou se setkáváme s kvintolou 
šestnáctinovou, vzácn ji i s jinými variantami d lení notových hodnot na p t díl . 

Domnívám se, že není nutno se tohoto rytmu obávat, nebo jej dokonce ignorovat. 
Stejn  jako dvacáté století otev elo hráz nepravidelným takt m, jist  i kvintola asem 
zdomácní v repertoáru pr m rných hudebních skupin. 

CD 1 – Stopa 55. Anihilator – All for You – This One: 
Hudba ukázky plyne v pomalém 4/4 taktu, zprvu bez doprovodu bicích nástroj . Nic z toho, 
co slyšíme není p edzv stí jakéhokoli neobvyklého hudebního jevu. Devadesát dev t 
ze sta bubeník  by vstoupilo do poklidného toku rockové balady fádním, zažitým 
zp sobem, nap íklad šestnáctinami. Kvintola jako p edtaktí nové sloky p sobí tajemn , 
neobvykle a p itom vkusn . Nikde pozd ji se již ve skladb  nebo albu neobjeví, 
ale vnímavý poslucha  – bubeník – už na tento prchavý moment nikdy nezapomene. 

CD 1 – Stopa 56. Extreme – Waiting for The Punchline – Hip Today: 
V této ukázce uslyšíme jedinou kvintolu hranou na basové nástroje bicí soupravy. 
Najdeme ji p ibližn  v t etin  úryvku. Není snadné ji objevit. Vyslechn te si kousek hudby 
se zp vem v úvodu úryvku. Následuje ást skladby bez vokální složky v sedmidobém 
taktu s dominující basovou kytarou. A práv  poslední ty dobý takt p ed touto zm nou 
obsahuje probíraný prvek. Zazní na t etí dob  taktu doprovázen dv mi osminami na dob  
tvrté. Pak následuje již zmín ná hudba v  7/4 taktu. 

CD 1 – Stopa 57. Sergej Sergejevi  Prokofjev – Symphony No.7 – 4.v ta: 
Nástrojem, který hraje kvintoly v této ukázce, je malý buben. Po n kolika taktech hudby 
s drobnými sóly anglického rohu, hoboje a smy c  hraje bubeník do klarinetového sóla 
(a pokra uje i v tutti smy c ) sv j „pochodový“ rytmus, který probíraný prvek obsahuje. 
Patrn  jen málo poslucha  si uv domí, že slyší n co neobvyklého. Zkuste si tento part 
v duchu p ehrát s naší ukázkou a p edstavit si na míst  kvintol triviální obvyklé šestnáctiny 
i „zbrklé“ sextoly. Používání kvintol prost  má své kouzlo a opodstatn ní. 

Notový p íklad 22 – Sergej Sergejevi  Prokofjev – Symphony No.7 – 4.v ta 
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2.1.7. Sextola 
Vznikne, zahrajeme-li v osminové triole namísto každé její osminové noty dv  

šestnáctiny. Pokud noty nijak neakcentujeme, je nemožné sluchem rozlišit souvislé 
skupinky šestnáctinových triol od sextol. Obecn  však platí, že v prvním p ípad  vnímáme 
rozd lení doby na dvakrát t i noty, kdežto u sextoly na t ikrát dv  noty. Hovo íme-li 
o skupinkách šesti not v rámci jedné po ítací doby, nap íklad u 6/8 taktu, nem li bychom 
tento rytmus nazývat sextolou, ale šestnáctinami. V hudební praxi si však muzikanti 
starosti s t mito nuancemi terminologie hlavu nelámou a skupinky šesti not nazývají 
sextolou kdykoli a kdekoli. 

A  již výklad problematiky teorií podpo íme i nikoli, žáci by tento rytmus m li bravurn  
zvládnout jako prvek efektní a naprosto nepostradatelný, a následující ukázky nám mají 
pro tento požadavek poskytnout argumenty. 

Sextoly využijeme zejména v breacích a sólech, kde nap íklad v kombinaci 
s šestnáctinami p sobí velmi efektn . Hrávají se také rozloženy mezi dva nástroje 
soupravy (nap . malý a velký buben) tak, že dv  noty se hrají na jeden, další dv  noty pak 
na druhý nástroj a tak po ád dále. Tato polymetrická figura v poslucha i navozuje dojem, 
že slyší šestnáctiny, ale šestnáctiny „jaksi nervózn  zrychlené“. P itom se jedná 
o „pouhé“ sextoly. Takových možností je celá ada. 

CD 2 – Stopa 1. Vltava – Když bozi zestárnou – Když bozi zestárnou: 
Probíraný prvek snadno nalezneme hned na dvou místech naší hudební ukázky. 
Hrá  na bicí soupravu zahraje break sestávající hned ze dvou sextol na malý buben již 
po n kolika vte inách úryvku skladby. Budeme-li trp liví, do káme se p ed koncem ukázky 
dalších dvou sextol, tentokrát hraných kombinací úder  na tom tomy, malý a velký buben. 

CD 2 – Stopa 2. James LaBrie – Elements of Persuasion – Undecided: 
Sextolové breaky bicí soupravy zazní ve t ech místech ukázky. Jsou vskutku bravurní, 
vzhledem k tomu, že bubeník zde zvuk malého bubnu a tom tom  dopl uje i velkými 
bubny hranými ob ma nohama. Sextoly v této hudb  efektn  kontrastují s ob asnými 
krati kými breaky šestnáctinovými. 

CD 2 – Stopa 3. Hector Berlioz – Symphonie fantastique – 4.v ta: 
Do své symfonie obsadil skladatel dva hrá e na tympány. T ebaže probíraný prvek 
je v notovém zápisu obda en pouze jedním trámcem, má plné právo být sextolou nazýván, 
protože tato hudba je napsána ve 2/2 taktu. P estože oba hrá i používají velmi tvrdých 
pali ek, musíme místy velmi pozorn  naslouchat, abychom sextoly rozeznali ve zvuku 
orchestru. Sextoly obou hrá  na sebe místy navazují, v jiném míst  je jeden z tympánist  
hraje sám. 
Pokud vás zaráží pohled na nezvyklý zápis n kterých z nich, nemusíte se obávat, 
že by vám snad unikl n jaký nový druh tohoto rytmu. Autor skladby zdvojenými noži kami 
not první noty sextoly vyžaduje vytvá ení d raz  za pomocí „flat flam“ – ili úderu ob ma 
pali kami zárove . Hrá i v praxi asto tento požadavek ignorují a hrají sextoly s b žným 
akcentem tak, aby se jim dob e hrály i ve svižném tempu bez rizika necht ných p íraz . 
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Notový p íklad 23 – Hector Berlioz – Symphonie fantastique – 4.v ta 
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2.1.8. Dvaat icetinové noty 
Jsou vzhledem k rozsahu temp, ve kterých jsou skladby populární i vážné hudby 

obvykle hrány, zpravidla tím nejrychlejším, s ím se m že hrá  na bicí nástroje b žn  
setkat. (Za p edpokladu, že se pohybujeme v oblasti takt , jejichž po ítací dobou je nota 
tvr ová.) „Hustší“ noty jsou pak už zpravidla definovány jako vír. Jsou-li však p edepsány 

dvaat icetiny, je precizní zahrání p esn  osmi not v jedné po ítací dob  povinné. 
U n kterých skladatel  symfonické hudby si hrá i asto nejsou jisti, zda je po nich 

požadován vír anebo dvaat icetiny. D vodem je dosti neš astné používání zkratky v notaci, 
jakou se obvykle vír zna í, a to t ech šraf protínajících noži ku noty. Tato zkratka logicky 
náleží notám dvaat icetinovým, avšak nesprávné zna ení se již tak vžilo, že hrá i musí 
na základ  citu a zkušenosti ešit p ípad od p ípadu, o který prvek se jedná. Jen nemnoho 
skladatel  je (bylo) schopno a ochotno jednozna n  napsat v p ípad  požadavku víru 
zna ku tr v p ípad , že požadují vír, a zkratku se t emi šrafami v p ípad  dvaat icetin. 
Proto se rad ji dvaat icetiny v tšinou pracn  vypisují. 

CD 2 – Stopa 4. Fear Factory – Archetype – Corporate Cloning:  
Hudba ukázky ve ty tvr ovém taktu ve st edním tempu by nebyla nijak zvláš  výjime ná 
bez dvaat icetinových not hraných hrá em na bicí soupravu unisono s kytarami 
v doprovodném rytmu. Pro mén  zru ného hrá e by bylo obtížné zahrát takovýto rytmus 
pali kami nap íklad na malý buben, zde jsou však v akci velké bubny po dobu celé skladby. 
Pokud bychom zapochybovali o um lecké hodnot  hudby ukázky, z staneme v údivu 
nad hrá skou technikou bubeníkovou. 

CD 2 – Stopa 5. Slayer – God Hates Us All – Bloodeline: 
V této ukázce si musíme na dvaat icetiny po kat, dokud nezazní oba breaky hrané 
na tom  tomy. Ani v jednom p ípad  nevypl uje tento rytmický prvek celý takt, 
ale je kombinován s šestnáctinami. V hudební praxi se setkáváme s takovýmto 
redukovaným používáním dvaat icetin pom rn  asto. 

CD 2 – Stopa 6. Ludwig van Beethoven – Symphony No.9 – 1.v ta: 
Dvaat icetiny zde uslyšíme hned v n kolika situacích. Zpo átku tvo í – ve spojení 
s následující notou – skupinku not p ipomínající dvojitý p íraz. Pozd ji probíraný prvek 
uslyšíme ve v tších i menších skupinkách not. Po dvou, po ty ech i po osmi. 
Jak už jsem upozornil v úvodu k tomuto rytmickému prvku, nenechejte se zmýlit zkratkami 
v notaci, tvr ovými notami se t emi šrafami. Zde se – speciáln  v p ípad  tohoto 
skladatele – jedná o dvaat icetiny, nikoli o vír. Chce-li tento autor vír, napíše to zcela jasn , 
jak vidíme v záv ru našeho notového p íkladu. Hrá i používají tvrdé tympánové pali ky 
práv  z d vodu, aby dvaat icetinové noty nezn ly jako vír. 
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Notový p íklad 24 – Ludwig van Beethoven – Symphony No.9 – 1.v ta 

 
2.2. Kombinované rytmy 

Vznikají d lením anebo slu ováním nižších rytmických hodnot. V p edcházejících 
podkapitolách jsme se zabývali vý tem rytmických útvar  vzniklých pravidelným d lením 
doby ( tvr ové noty). Vznikaly tak podútvary (subdivisions). Toto bohatství rytmických 
možností ješt  dále rozši ují kombinace vzniklé umís ováním dvou (a více) druh  
podútvar  do jedné doby. Nap íklad: V prostoru jedné tvr ové noty m žeme zahrát dv  
osminy. Protože osminy lze ješt  dále d lit (prakticky na stejný po et podhodnot jako noty 
tvr ové), po et možností zde zna n  nar stá. Jednu z osmin m žeme nechat v p vodní 

podob  a druhou dále d lit. 
Další možností je slu ování notových hodnot. Notové hodnoty m žeme také slu ovat 

tak, aby se cít ní p ízvuku p esouvalo mimo za átky dob i dokonce takt . Vznikají tak 
synkopy. Neobvyklá není ani manipulace s t etinami doby (osminami osminové trioly). 
Kup íkladu dv  osminy trioly necháme být, ale poslední rozd líme na dv  šestnáctiny 
a podobn . Pravdou ale je, že ne všechny varianty v hudb  prakticky využíváme. 
Proto jsem v této kapitole po et kombinovaných rytm  podložených hudebními ukázkami 
omezil na n kolik nejpoužívan jších. 

Se zna nými vý itkami sv domí jsem do této kapitoly (a p íru ky v bec) neza adil 
takzvané te kované rytmy. Jist  bych v symfonických partiturách tento prvek snadno 
objevil. V populární hudb  bych však zápolil s nepr kazností ukázek, které by mohly být 
snadno napadnutelné kv li nerozeznatelnosti te kovaných rytm  od šestnáctin s pauzami 
(týká se speciáln  bicích nástroj  s krátkým zvukem), nehled  na to, že tato hudba tyto 
rytmy z ídkakdy používá. V notách jsou sice hojn  p edepisovány, stylová interpretace 
(zejména v jazzu) je však realizuje jako rytmy odvozené z triol. Není to první ani poslední 
prvek, o který musím uživatele „Hudebních prvk “ ochudit u v domí nekone ného po tu 
variant hudebních struktur a snahou dokon it p íru ku v únosném termínu. 
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2.2.1. Triola tvr ová 
Ve vztahu k p lové not  není rytmem kombinovaným, protože ji prost  d lí na t i stejné 

hodnoty. Ve vztahu ke tvr ové not  je její výklad pon kud složit jší. Bývá také definována 
formulací „t i ku dv ma“, což vyjad uje pravidelné rozmíst ní t í not na úseku náležícím 
dv ma po ítacím dobám ( tvrtinám). Pro za áte níka bývá dob e srozumitelný 
tento výklad: 
Notový p íklad 25 

 
V hudební praxi p itom m že nastat bu  situace, kdy skute n  slyšíme polyrytmický 
„dvojhlas“ (tedy nap íklad že jeden z hrá  hraje tvr ové noty a jiný hrá  hraje zmín nou 
tvr ovou triolu), nebo jsou tvr ové trioly hrány všemi práv  zn jícími nástroji. Probíraný 

rytmický útvar pak vztahujeme k dobám, aniž by tyto byly jakýmkoli nástrojem práv  hrány. 
Na úseku jednoho 4/4 taktu m žeme zahrát dv  tvr ové trioly. 

N kdy je obtížné rozlišit p i poslechu hudby tyto trioly od rytmu, který uvádím v druhé 
polovin  následujícího notového p íkladu. Mén  zkušení hrá i tyto dva rytmy 
snadno zam ní. 
Notový p íklad 26 

 

Analýza m že být také pon kud ztížena tím, že tvr ová triola bývá asto hrávána 
pon kud „zadržovan “. Jinak e eno – na malém úseku skladby jí vypln ném se realizuje 
nepatrné ritardando. To již však pon kud odbíhám od tématu. Triola tvr ová bývá n kdy 
také nazývána triolou „velkou“, patrn  ve srovnání s ast jší  triolou osminovou. U pam ti 
existence triol šestnáctinových, ale také p lových a podobn , toto ozna ení rad ji nikdy 
nepoužívám, protože je relativní. 

CD 2 – Stopa 7. The Flower Kings – Meet the Flower King – Humanizzimo: 
Hudba ukázky plyne v p ehledném ty dobém taktu v osminovém cít ní. P ibližn  
v polovin  ukázky hrá  na bicí nástroje ustane ve h e b žného doprovodného rytmu, 
aby s celou skupinou zahrál break tvo ený dv mi tvr ovými triolami. Práv  fakt, že tento 
break hrají všechny nástroje pon kud zastírá polyrytmický efekt 3:2. V i po ítacím 
dobám ( tvrtinám) tvr ové trioly však snadno identifikujeme. 

CD 2 – Stopa 8. Panthera – Cowboys from Hell – Cmentery Gates:  
O poznání zajímav jší je tato ukázka, která je p kným d kazem relativity rytmických 
hodnot. P ibližn  po první t etin  ukázky plynoucí v b žném ty dobém taktu v osminovém 
cít ní zazní na tvrté dob  jednoho z takt  osminová triola. V taktu následujícím bubeník 
náhle p ejde do dvojnásobného tempa (double time) a prakticky totožný break zde 
po chvíli uslyšíme znovu. Jenže na pozadí dvojnásobného tempa se již nejedná o triolu 
osminovou, ale o triolu tvr ovou, vypl ující celou polovinu taktu. T etí a zárove  poslední 
taková triola nás op t p enese do po áte ního pomalého tempa. 
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CD 2 – Stopa 9. Dmitrij Dmitrijevi  Šostakovi  – Symphony No.11 – 2.v ta: 
Bohatou žní tvr ových triol je následující ukázka. Po chvíli poslouchání se zorientujeme 
v dosti svižném ty dobém taktu. První trioly na sebe nenechají dlouho ekat v partu 
tympán . Pak se však úlohy v orchestru zcela obrátí. Nositelem „sudého“ d lení dob 
( tvr ových a osminových not) se stanou bicí nástroje (zejména malý buben) a tvr ové 
trioly naopak zase hrají dechové a smy cové nástroje a xylofon. 
Na rozdíl od p edchozích ukázek hraných hudebními skupinami se zde autor hudby 
nevyhýbá polyrytmickému souzvuku rytm  osminových a triolových, jejichž 
„konflikt“ zvyšuje dramatickou atmosféru ukázky. 

Notový p íklad 27 – Dmitrij Dmitrijevi  Šostakovi  – Symphony No.11 – 2.v ta 

 
2.2.2. Šestnáctiny s osminou 

V úvodu této kapitoly nazvané „Rytmické prvky“ se zmi uji o d lení tvr ových 
na drobn jší hodnoty. M žeme však „drobit“ nejen tvrtky. Velmi používané je i d lení 
nižších notových hodnot, nap íklad osmin. ( e  je samoz ejm  o taktech majících 
za po ítací doby tvr ové noty.) Nejpoužívan jšími rytmy kombinujícími dva druhy 
rytmických podútvar  jsou tyto dva: 
Notový p íklad 28 

 
Tyto rytmy mají všestranné využití. Použity na malém bubnu a tom tomech jsou 

vd ným materiálem pro tvorbu break , výplní, sól a doprovodných rytm . Hrány na inely 
RIDE nebo Hi-Hat asto tvo í ostinátní základ etných doprovodných rytm . 
CD 2 – Stopa 10. The Beatles – Let It Be – Get Back: 
První z rytm  uvedených v notovém p íkladu 28 tvo í prostý ale originální doprovodný 
rytmus prakticky po celou dobu trvání hudební ukázky. Je hrán pouze na malý buben tak, 
že osmina je siln  akcentována, zatímco šestnáctinové noty zn jí velmi tiše. 
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CD 2 – Stopa 11. Iron Maiden – Killers – Another Life: 
Zajímavý rytmus (t žko posoudit, zda je vhodn jší na n j pohlížet jako na doprovod i jako 
na ur itý typ sóla nebo výpln ) zahajuje naši ukázku. Hrá  po dobu dvanácti takt  hraje 
probíraný prvek. Jist  se po n kolika okamžicích poslechu zorientujete, že se jedná 
o tento rytmus: 

Notový p íklad 29 – Iron Maiden – Killers – Another Life 

 

Nyní se vám musím omluvit za malou zlomyslnost a klam. Skute nost je tato: 

Notový p íklad 30 – Iron Maiden – Killers – Another Life 

 
Hrá  na bicí soupravu za íná skladbu matoucím p edtaktím a nástup kytar nás možná 
v našem omylu ješt  utvrdí. Teprve konec dvanáctého a za átek t ináctého taktu vše 
uvede na pravou míru. 
T ebaže jsem pro vás do druhé ukázky hudby cht l p vodn  vyhledat jiný typ kombinace 
osminy s šestnáctinami, než zní v první, neodolal jsem pokušení tento matoucí p íklad 
vybrat. Názorn  totiž ukazuje, že veškeré rytmy je nutno vnímat v hudebním kontextu. 
Žáci asto neradi hrají r zné rytmy, které v tichu u ebny zn jí identicky. V hudb  však 
je jejich st ídání vysoce zajímavé. Budiž tato ukázka argumentem proti jejich nechuti. 
CD 2 – Stopa 12. Dmitrij Dmitrijevi  Šostakovi  – Symphony No.5 – 1.v ta: 
Do t etice si poslechneme probíraný kombinovaný rytmus osminové noty a dvou 
šestnáctin v ukázce z oblasti symfonické hudby, kde bývá n kterými skladateli 
až nadužíván. Zde nám jej zahrají nejprve trubky a smy cové nástroje. Po n kolikerém 
vyst ídání t chto nástrojových skupin to z  bicích nástroj  bude malý buben, 
který se pozd ji st ídá s xylofonem. Ukázka je tentokrát zcela jednozna ná a srozumitelná. 

2.2.3. Triola šestnáctinová s osminou 
Oblíbené a efektní je d lení osmin na t i díly. Výsledný rytmus nazýváme 

šestnáctinovými triolami, s kterými se v praxi m žeme setkat v r zných situacích. 
Uvádím zde aspo  dv  základní varianty: 
Notový p íklad 31 

 

CD 2 – Stopa 13. Dream Theater – Scenes From a Memory – Overture 1928:  
Z eteln jší a efektn jší použití šestnáctinových triol si už jen st ží m žeme p edstavit. 
Prvek zaznívá znovu a znovu v úvodu skladby na malý buben, o n kolik okamžik  pozd ji 
na velkém bubnu rozeznívaném dvojitým pedálem, pozd ji je znovu hrán malým bubnem. 
Pohlédneme-li na notový p íklad 31 a p i poslechu budeme v novat pozornost i ostatním 
nástroj m skupiny, zjistíme, že ob  (a ješt  další) varianty zde byly použity. 
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CD 2 – Stopa 14. Iron Maiden – Killers – The Ides of March:  
Zejména malý buben je tím nástrojem bicí soupravy, který nám p edstaví probíraný rytmus 
v té nejsrozumiteln jší podob . Milovník m symfonické hudby brzy po za átku ukázky 
vytane v pam ti latinsko-americký tanec bolero, který se do kal proslulého zpracování 
ve stejnojmenné symfonické skladb . Pohlédneme na druhý takt notového p íkladu 32, 
uvidíme zde rytmus velmi podobný tomu, který nyní slyšíme. Skute né Bolero je ovšem 
v 3/4 taktu. Naše ukázka vy atá z rockové skladby je v taktu ty dobém. I p esto 
o inspira ním zdroji rockového bubeníka nemám pochyb. Napodobování n kdy paradoxn  
vede k originalit . Šestnáctinových triol si patrn  povšimnete i v breacích hraných 
na tom tomech. 
CD 2 – Stopa 15. Maurice Ravel – Bolero: 
Nejproslulejší ukázkou využití šestnáctinových triol je skladba, z níž byl vybrán následující 
úryvek. Bezmála 20 minut hraje malý buben (ke konci skladby dva malé bubny) nep etržit  
tento rytmus: 

Notový p íklad 32 – Maurice Ravel – Bolero 

 
M ní se pouze dynamika, která nar stá z výchozího pianissimo do finálního fortissimo. 
Ostatní nástrojové skupiny symfonického orchestru postupn  „na st ída ku“ hrají zárove  
s malým bubnem identický rytmus. Bubínek (ke konci skladby dva hrá i na malý buben) 
jej však hraje prakticky celou skladbu. 

2.2.4.Synkopa 
Definice tohoto rytmického útvaru uvád jící p esun p ízvuku z p ízvu né 

na nep ízvu nou dobu bývá pro žáky pon kud nesrozumitelná. Nejd íve je nutno uv domit 
si, že existují p ízvuky um le p idané autorem hudby i interpretem, které se mohou 
vyskytovat kdekoli. Bývají p edepsány n kterým z t chto symbol :  i  p ípadn    
a podobn . Umís ování p ízvuk  na nep ízvu ných dobách takt  je pro n které hudební 
styly typické. Zatímco u val íku se obvykle akcentuje práv  t žká doba, v rockové hudb  
hrá  na bicí soupravu zd raz uje v tšinou malý buben na lehké (2. a 4.) dob . 

U synkop však cítíme p ízvuk na její nejdelší not  (notách) i v p ípad  ze není 
p edepsán žádnou zna kou. Synkopy m žeme vytvá et na r zných úrovních notových 
hodnot. Synkopa m že tedy vypl ovat jak celý takt (ba i více takt , p echázejíc p es 
taktovou áru za pomoci ligatury), tak i zlomky takt . V následujícím notovém p íkladu (33) 
vidíme t i nejpoužívan jší tvary synkopy. 

Notový p íklad 33 

 
Zmín ný p irozený p ízvuk cítíme na nejdelší not  rytmického útvaru. Tato – a ne první 
nota – se sluchu jeví jako nejd ležit jší – p ízvu ná, kdežto u rytm  v následujícím 
notovém (34) p íkladu p ízvuk cítíme naopak na jejich za átku. 



 - 46 - 

Notový p íklad 34 

 
Rozlišit poslechem rytmy notového p íkladu 33 od rytm  p íkladu 34 je snadné patrn  
u všech strunných i dechových hudebních nástroj . U bicích nástroj  to m že být naopak 
nemožné, jsou-li to nástroje s krátkým zvukem. Typickým p íkladem je samoz ejm  malý 
buben. M žeme zde jmenovat asi i tom tomy. Jejich dozvuk je relativn  krátký ve srovnání 
se symfonickými tympány, kde trvá až n kolik vte in. 

Má tedy v bec smysl se v této p íru ce synkopami zabývat? Vždy  i u inel , jejichž 
dozvuk je dosti dlouhý se délkou noty hrá i na bicí soupravu hodnocením délky noty 
v tšinou nezabývají. Do nástroje prost  ude í a nechají jej doznít. Tlumení inelu je pak 
vnímáno spíše jako vytvo ení zajímavého zvukového efektu i barvy a ne ur itého 
rytmického útvaru. Má odpov  zní – ano. I hrá  na bicí soupravu musí látku synkop 
dokonale ovládat, aby jeho hra mohla „dýchat“ a „zpívat“ s hrou spoluhrá . 
Dobrý bubeník vnímá svoji hru nejen jako „tlu ení“ rytm , st ídání úder  a pauz, ale spíše 
jako jakousi „melodii“. Ano, melodii souzn jící s melodiemi ostatních nástroj . 
Proto v ukázkách, které jsem vybral pro tuto p íru ku, hrají bicí nástroje synkopy 
v rytmickém unisono se spoluhrá i. 

CD 2 – Stopa 16. Led Zeppelin – Led Zeppelin IV – When the Levee Breaks:  
Synkopy uslyšíme v naší ukázce krátce po jejím za átku i t sn  p ed koncem. 
Hraje je celá hudební skupina. Hrá  na bicí soupravu – jako by cht l co nejvíce podpo it 
vysv tlující text, který jsem na téma synkop napsal – akcentuje vždy druhou notu synkopy 
ješt  za pomoci inelu, zatímco ostatní noty jsou hrány oslaben . Jedná se o synkopu 
vypl ující jednu tvr ovou notu (poslední vzor v notovém p íkladu 33) a prvek je hrán 
vždy jeden celý takt. 

CD 2 – Stopa 17. Jim Chapin – Wipe Out – Shiny Stockings: 
Jaké by to bylo pojednání o synkopách, kdyby alespo  jedna ukázka nebyla vzata 
ze swingové hudby. V této hudb  bývá spíše problém najít místo bez synkop, než objevit 
tento rytmický prvek. V notovém p íkladu 35 uvádím tedy alespo  jednu ukázkovou 
synkopu, kterou v hudební ukázce snadno nalezne i velmi nezkušený poslucha . 
Je v poslední tvrtin  úryvku, t sn  p ed nástupem sólového saxofonu. Synkopu zahraje 
celý orchestr v etn  bubeníka. 
M li bychom si zde uv domit (t ebaže je to náplní jiné kapitoly mé p íru ky), že hrá i sice 
v notách patrn  vidí synkopu v školsky prostém tvaru, avšak ve skute nosti ji hrají 
ve swingovém – triolov  houpavém cít ní. Ob  tyto podoby synkopy – zápis i skute né 
zn ní – vidíme ve zmín ném notovém p íkladu 35. 

Notový p íklad 35 (výklad k Jim Chapin – Wipe Out – Shiny Stockings) 
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CD 2 – Stopa 18. Bed ich Smetana – Má vlast – Šárka: 
Nástrojem, na kterém si budeme demonstrovat hru synkop v symfonické hudb  jsou v této 
ukázce tympány. Na probíraný rytmus si po káme p ibližn  do poloviny úryvku hudby, 
který jsem pro vás p ipravil. Tympánista jej hraje s celým orchestrem a skladatel ve snaze 
zd raznit synkopický rytmus napsal na p lové not  zna ku , což zna í silný d raz, 
tzv. náraz. Pohle te prosím na t etí ádek notového p íkladu 36. 
Osmina a osminová pauza na za átku taktu by nás mohla pon kud mást v naší zažité 
p edstav  vzhledu synkopy. Ve skute nosti oslabení první noty synkopy jejím zkrácením 
synkopický charakter hudby ješt  podtrhuje. A to nepíši o faktu, že v praxi si tympánisté 
v tšinou vytlumováním oné osminové pauzy život nekomplikují. Dbají rad ji na p esný 
rytmus a uvoln nost pohyb  rukou. Tato ást symfonické skladby je psána v  taktu. 
Naše synkopa tedy trvá dv  po ítací doby. B hem úryvku ji uslyšíme osmkrát. 

Notový p íklad 36 – Bed ich Smetana – Má vlast – Šárka 

 

2.2.5.Off beat 
Nenapadá mne žádný eský výraz, kterým by se dal stru n  a výstižn  definovat tento 

rytmický jev, nebo – jinak e eno – tento zp sob hry. Název „hra doprovodu proti 
dobám“ i „rytmus v permanentní synkop “ by zn l asi pon kud nep irozen . A  už tento 
prvek nazveme jakkoli, a  jej zapíšeme kterýmkoli z níže zvedených zp sob  
(notový p íklad 37) a a  poslucha i zní synkopicky i jako rytmus s pauzami na za átcích 
dob, jedná se o dosti používaný a efektní jev. Bubeník by m l nejen v d t o jeho existenci, 
ale m l by jej také um t i používat. 
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Notový p íklad 37 

 

Zpravidla se s výrazem „off beat“ setkáváme v souvislosti s ostinátními doprovodnými 
rytmy, kde v synkop  zní bu  rytmus Hi-Hat ( inelu), anebo rytmus tvo ený velkým 
a malým bubnem. Ob  varianty v té nejprostší form  vidíme v  notovém p íkladu 38. 

Notový p íklad 38 

 
T ebaže v symfonické a dechové hudb  slýcháme asto takzvané doprovody 
s p iznávkami (zpravidla malý buben hraje osminy na druhé polovin  doby proti velkému 
bubnu a inel m na první dob ), nepovažuji za vhodné hledat ekvivalent prvku off beat 
v tomto žánru. Uvádím zde tedy nyní pouze ukázky z hudby populární. 
CD 2 – Stopa 19. Fear Factory – Digimortal – Linchpin: 
Ukázka za ne – pokud se hry bubeníka týká – doprovodným rytmem s d razy 
na za átcích dob. Jednoduše e eno – ostinátním rytmem doprovodu jsou noty tvr ové. 
Probíraný prvek však na sebe nenechá dlouho ekat a rytmus s Hi-Hat hranou 
„off beat“ ihned upoutá naši pozornost. Ukázka je vybrána tak, abychom na krátkém úseku 
hudby mohli t sn  vedle sebe porovnávat oba zp soby hry doprovodného rytmu. Bubeník 
po chvíli p eje op t v doprovod, kde jsou tvr ové noty poslucha i p edkládány opravdu 
„po lopat “ v podání úder  na malý buben a Hi-Hat zárove , to vše podkresleno 
dvaat icetinovými variacemi velkých bubn . Ke konci ukázky si pak ješt  jednou 
poslechneme hru doprovodu s „off beat“ Hi-Hat. 
CD 2 – Stopa 20. Tower of Power – Soul Vaccation Live – You`re the Most:  
Pokud by n kdo – i po poslechu p edchozí ukázky m l dojem, že „off beat“ doprovody jsou 
okrajovou problematikou, kterou se nevyplatí cvi it, tento úryvek jej snad p esv d í 
o opaku. T ebaže rytmy s tímto prvkem jsou pro za áte níky n kdy pon kud obtížné, 
jedná se o rytmus tak d ležitý, že jeho nepoužití v ur itých p ípadech by bylo proh eškem 
proti hrá skému citu a vkusu. 
Zkuste si jen p edstavit, jak školácky by zn la v této ukázce hra b žných osmin. Patrn  se 
neubráníte úsm vu. Proto také v celém jejím trvání slyšíte hrát Hi-Hat 
na „sudých“ osminách dob, kde je navíc ješt  zd raz ována ob asným pootev ením inel  
tohoto nástroje. Zde jasn  vidíme, že „tah“ skladby nemusí být vždy docílen zvýšením 
po tu zahraných not, ale že m že být umocn n spíše jejich vynecháním. 
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2.3. Aplikované rytmy 
Tato p íru ka se má zabývat výchozími innostmi hrá e na bicí nástroje, kterých pak 

m žeme použít podle libosti v hudb , již hrajeme. S „Rytmickými prvky“ tedy nechci od 
prvk  zabrousit do oblasti složitých slou enin. Jsou-li mi prosté osminové noty n ím, 
jako je chemikovi vodík, pak nechci jít ke složit jší slou enin , než je voda. Dosud jsme 
v „Rytmických prvcích“ probrali „subdivise“ vzniklé prostým d lením po ítací doby 
na menší hodnoty. Tyto základní áste ky rytmu jsme pak skládali v nejjednodušší 
„slou eniny“ které jsem nazval kombinovanými rytmy. 

Domnívám se však, že bych výjime n  mohl uvést ješt  n které vybrané složit jší 
rytmické útvary, vzniklé použitím a ur itými zažitými kombinacemi již probraných rytm . 
Tyto útvary jsem nazval aplikovanými rytmy. V praxi jsou zpravidla chronicky známy mezi 
hudebníky pod jedno i víceslovným slangovým názvem a obvykle nikdo nezná jejich 
„u ebnicov  odborný“ název. Zato jejich používání je velmi rozší ené a neza azením 
t chto útvar  do mé p íru ky bych opominul oblast, kterou by m l bubeník ovládat. 
Bude se jednat zejména o aplikaci synkop. Na záv r této kapitoly jsem pak ješt  p idal 
kombinaci prvk , která využívá tak ka všech probraných rytm . 

2.3.1. Synkopická p ízvu ná (a také polot žká) doba –  
break s „p edraženým“ akcentem 

Napomáhá zpest ení hudby p enesením p ízvuku p ed za átek taktu o ur itou notovou 
hodnotu. Hudební fráze tedy neza íná triviáln  na první dob  taktu – nap íklad obvyklým 
úderem na inel (což je velmi asté nap íklad v rockové hudb ), ale na konci taktu 
p edcházejícího. Je „p ed-ražena“. Tato p edsunutá první nota je pak ligaturou spojena 
p es taktovou áru s notou na první dob  taktu. 

(Existují momenty identické se – mnou zde popisovanou – situací, kdy nelze íci, 
že se jedná o za átek fráze. To za situace, kdy se p i h e na bicí soupravu pouze 
akcentuje poslední nota n jakého taktu a žádná nová fráze zde neza íná. 
Provedení je však pro bubeníka totožné v prvním i druhém p ípad .) 

Jist  jste se p i tení názvu této kapitoly pozastavili nad poznámkou v závorce. Textem 
„a také polot žká“ jsem cht l upozornit na skute nost, že výrazu „p edražená“ 
se nepoužívá vždy jen v souvislosti v první dobou taktu, ale také nap íklad s t etí – 
polot žkou – dobou. 

Poslechneme-li si nap íklad hudbu eského skladatele Bohuslava Martin , bude 
pro nás asto velikým problémem bezpe n  poslechem bez partitury stanovit za átek 
taktu, protože nástupy smy cových a dechových nástroj  jsou umíst ny zpravidla p ed 
za átky takt . Tedy na poslední osmin  p edchozího taktu nebo na poslední šestnáctin  
p ípadn  na poslední not  trioly umíst né na poslední dob  p edchozího taktu. Martin  byl 
– jak známo – siln  ovlivn n jazzem. Jak jsem již uvedl, realizace tohoto prvku je 
v symfonické hudb  sv ena hlavn  nástroj m, které jsou nositeli melodické linky. 
Proto se mi bohužel nepoda ilo vyhledat mezi nahrávkami ukázku hudby, která by 
p esv d iv  napl ovala titul tohoto odstavce v oblasti bicích nástroj . Zato v rockové 
a jazzové hudb  má hrá  na bicí soupravu tolik prostoru k realizaci zmín ného prvku, 
že jsem byl nucen tuto kapitolu rozd lit na t i podkapitoly. 

„P edrážení“ za átk  hudebních frází, nebo alespo  akcentace posledních not 
v taktech jsou v mnohých stylech velmi asté a hrá  na bicí nástroje samoz ejm  nem že 
p i studiu tento fakt ignorovat. Naopak, svými možnostmi je p ímo p edur en k tomu, 
aby tento hudební prvek umoc oval. Protože jedním z nejefektivn jších nástroj  k podpo e 
(ba tvorb ) akcent  jsou inely, je asto sv en (díky jejich pr raznému zvuku) 
úkol zvýraz ovat „p edražení“ práv  jim. 
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Obvykle bubeník p ed novou hudební frází zahraje break a – jak jsem již uvedl – tuto 
novou frázi zahájí zpravidla úderem na inel CRASH. V breaku s „p edraženým 
inelem“ však tento inel zahraje na konci breaku. Efekt pak m že ješt  umocnit 
„zatajením“ za átku dalšího taktu pomoci ligatury. Díky notovým ukázkách ke t em 
nejobvyklejším druh m „p edražených“ inel  snadno pochopíte m j výklad. Nau í-li se 
za ínající hrá i t mto p íklad m p i praktické h e a budou-li motivováni p íslušnými 
hudebními ukázkami, bude už pak pro n  snadné ozvlášt ovat svoji hru tímto prvkem, 
jehož ovládnutí je pro progresivního hrá e zcela nezbytné. 

2.3.1.1. Synkopická p ízvu ná (a také polot žká) doba –  
break s „p edraženým“ akcentem na poslední osmin  

Takt obsahující tento „p edražení“ m že obsahovat bu  etné virtuózní prvky, 
které vyvrcholí probíraným prvkem. V opa ném extrému nemusí v bec obsahovat 
technický materiál, který obvykle za break považujeme. Prvek samotný zazní na poslední 
osmin  b žného doprovodného rytmu bez jakékoli p ípravy. 

Mezi t mito krajními možnostmi m žeme slýchat v (zejména) rockové hudb  množství 
kompromisních variant. Jedna z kapitol této p íru ky se zabývá rozsahem break . 
Po jejich prostudování zjistíme, že break m že nap íklad zabírat pouze druhou polovinu 
taktu. M že být také pouze nazna en na poslední dob  taktu a tak podobn . A  tak i tak, 
probíráme nyní prvek akcentující poslední osminu taktu a v notovém p íkladu jej 
zde uvádím v té nejtriviáln jší podob . 

Notový p íklad 39 

 

CD 2 – Stopa 21. Dave Weckl – Ultimate Play-Along for Drums – Rock:  
Na pom rn  malém prostoru ukázky hrá  na bicí soupravu p edvádí patrn  všechny 
varianty toho, jak m že bubeník reagovat na „p edraženou“ hudební frázi kapely. N kdy to, 
že spoluhrá i akcentují poslední osminu taktu zcela ignoruje a hraje b žný doprovodný 
rytmus. Dále zde máme situaci, v níž bubeník sice zahraje inel na této osmin , 
ale vzáp tí efekt „znehodnotí“ tím, že zahraje inel znovu – na první dob  taktu. Jinde 
si m žeme povšimnout okamžiku, kdy v druhé polovin  taktu bubeník zahraje drobný 
break s „p edraženým“ inelem. Na záv r – t sn  p ed koncem ukázky – zazní break 
zabírající celý takt ukon ený ukázkovou akcentací poslední noty. 
Snad až p ílišným zabíháním do detail  je patrn  poukázání na akci pravé nohy hrá e 
v prostoru „p edraženého“ inelu v jednotlivých situacích, které zde popisuji. N kdy hrá  
velký buben na hraje první dob  (t ebaže bez inelu), jindy jej – jako to vidíme v  notovém 
p íkladu – vynechává a umoc uje tak efekt p esunu p ízvuku p ed za átek taktu. 
Díky této ukázce si m že pozorný poslucha  uv domit, že možností akcentace not 
je uvnit  taktu více. V hudb  slyšíme (mimo inelu na první dob  a na poslední osmin  
taktu) též d raz umocn ný inelem na druhé dob  a t sn  p ed koncem ukázky též jakési 
„p edražení“ druhé osminy druhé doby taktu. Všechny tyto a další varianty by m l bubeník 
spolehliv  ovládat, aby mohl pohotov  a suverénn  „komunikovat“ s tím, 
co hrají spoluhrá i. 



 - 51 - 

CD 2 – Stopa 22. Pearl Jam – Yield – Faithfull: 
Rovn ž tato ukázka je velmi bohatá na probíranou problematiku, a to až do takové míry, 
že by mén  zkušený hrá  mohl upadnout do nejistoty ohledn  za átku taktu. Doprovodný 
rytmus, který zde bubeník hraje je – našt stí pro nás – pom rn  p ehledný, s malým 
bubnem na druhé a tvrté dob  taktu. „P edražený inel“ zní, stejn  jako u p edchozí 
ukázky jednak b hem doprovodného rytmu, a také na konci drobných 
i rozm rn jších break . 

Notový p íklad 40 – Pearl Jam – Yield – Faithfull 
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2.3.1.2. Synkopická p ízvu ná (a také polot žká) doba –  
break s „p edraženým“ akcentem na poslední not  trioly na poslední dob  

Bylo by asi p íliš radikálním tvrzením, že u n kterých hudebních styl  hra inelu 
(akcentu) na první dob  taktu je nemístná, ale musíme zde p iznat „p edraženému“ inelu 
na poslední not  poslední doby p inejmenším rovnocenné místo. Stejn  jako u ostatních 
druh  break  s „p edraženým“ akcentem existují nes etné možnosti, jak prvek 
do hudby zapojit. 

Patrn  ale není od v ci zmínit se o existenci triolového cít ní v „half time“, kde se pak 
uplat uje stejná akcentace na konci taktu, jenže se nejedná o „p edražený“ inel, na konci 
osminové trioly poslední doby breaky ale – p esn ji – o „p edražený“ úder na inel 
na poslední not  šestnáctinové trioly poslední osminy break taktu. V notovém p íkladu 
ovšem vidíme co nejsrozumiteln jší – elementární použití probíraného prvku. 

Notový p íklad 41 

 

CD 2 – Stopa 23. David Garibaldi – The funky beat – Lakeside shuffle: 
Tuto ukázku nem žeme považovat za nijak „školní“, co se „p edraženého“ inelu na konci 
breaku tý e. Hrá  hraje inely p edevším na za átcích takt , a to i po breacích. Probíraný 
prvek zní sice hojn , vícemén  však spíše v doprovodném rytmu bicí soupravy. Není zde 
samoú elný, ale kopíruje d razy v melodické lince. Ve skute ném breaku jej uslyšíme 
až v samotném záv ru ukázky a i zde je jeho ú inek oslaben inelem zn jícím v záp tí  
na první dob  taktu. 

CD 2 – Stopa 24. Dave Weckl – Rythm of the Soul – 101 shuffle:  
Pokud chcete slyšet hru bubeníka d sledn  uplat ujícího probíraný prvek, jist  vás lépe 
uspokojí tato ukázka. Až na malé výjimky zde zní „p edražený“ inel prakticky neustále. 
V doprovodných rytmech, na konci drobných i rozsáhlejších break , a dokonce i na konci 
dob na kterémkoli míst  taktu. 

2.3.1.3.Synkopická p ízvu ná (a také polot žká) doba – break s p edraženým 
akcentem na poslední šestnáctin  

Podobn  jako v p edcházejících p ípadech není d ležité, jaký rytmický materiál 
breakový takt obsahuje. Rozhodující je akcent na poslední šestnáctin  poslední doby taktu 
a protažení této noty ligaturou k první not  následujícího taktu. Koneckonc  se o break 
v bec jednat nemusí. Prvek m že být hrán v doprovodném rytmu. Pokra ování 
bubeníkovy hry se po tomto „p edraženém“ inelu m že odehrávat r zným zp sobem. 
I zde notový p íklad popisuje srozumiteln  jednoduchou variantu breaku, od které se pak 
mohou odvíjet další pokusy hrá e k obohacení hry na bicí soupravu. 

Notový p íklad 42 
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Nesnažím se zde ešit, v jakém cít ní je skladba, do které bude break s p edraženým 
inelem použita. Break s „p edraženým“ inelem na poslední šestnáctin  taktu m že 

zaznít ve skladb  v osminovém cít ní a naopak. Vkus a nápaditost bubeníka jsou veli iny, 
které není možno beze zbytku vy ešit žádnou p íru kou. 
CD 2 – Stopa 25. Dave Weckl – Multiplicity – Vuelo: 
Probíraný prvek zní prakticky neustále v pr b hu ukázky v rozli ných variantách. Je jím 
ohrani eno v podstat  každé dvoutaktí, pokud ne po breaku, tak alespo  v doprovodném 
rytmu. Akcent, který bývá hráván obvykle na poslední šestnáctin  taktu je v tomto typu 
hudby ast jší, než b žný inel zn jící na první dob  po výplni. 
Tento inel na první dob  hrá  používá spíše na za átku v tších hudebních frází, 
nap íklad osmitaktí, kdežto probíraný „p edražený“ inel v ukázce slyšíme nejen 
na koncích break  zabírajících celý takt, ale i ( i spíše hlavn ) v breacích drobn jších. 
CD 2 – Stopa 26. Shadow gallery – Tyranny – I believe: 
T ebaže bicí nástroje hrají rytmus v osminovém cít ní, již od prvních takt  slyšíme, 
že ukázka jasn  týká probírané látky p inejmenším ve své první polovin . Hned v prvním 
taktu (a pak ješt  pozd ji) si m žeme povšimnout, že akcentování poslední šestnáctiny 
hrá i (ne jenom bubeník) uplat ují nejen u poslední doby. Zde to byla i doba druhá. 
Ve zbytku ukázky pak slyšíme inely znít na první dob  tak, jak je pro podobný typ 
hudby obvyklé. V za átku ukázky hrá  na bicí soupravu nehrál „p edražený“ inel 
automaticky (jako jsme v podstat  mohli slyšet v p edchozí ukázce), ale ú elov , protože 
kopíroval rytmus ostatních hrá . 

2.3.1.4. Synkopická p ízvu ná (a také polot žká) doba –  
break s „p edraženým“ akcentem na poslední not  šestnáctinové trioly  
na poslední dob  

V kapitole „Prvky hudebního cít ní“ se zmi uji o dvou druzích houpavého i triolového 
cít ní. Dozvíme se tam, že pojem shuffle se m že vztahovat jak k ke osminovým notám 
vypl ujícím jednu celou dobu taktu (notu tvr ovou), tak k pouhým šestnáctinám 
vypl ujícím její polovinu (notu osminovou). Pokud tedy máme dobu rozd lenou na osminy 
a tyto osminy dále rozd lené na t i šestnáctiny – šestnáctinové trioly, logicky i zde lze 
„uspíšit“ za átek hudební fráze o jednu tuto drobnou hodnotu. O jednu notu z poslední 
šestnáctinové trioly taktu. I zde uvádím obecný, zjednodušující notový p íklad. 

Notový p íklad 43 

 
Skladby v tomto cít ní mohou být bubeníkem oživeny n kolika zp soby. Vedle 

b žného zd raz ování zlomu frází breaky ukon enými inelem na první dob  prvního 
taktu nové fráze jsou zde za átky synkopicky posunuté – „p edražené“. Synkopicky 
posunuté za átky frází u t chto skladeb jsou v tšinou dvojí. O jednom z nich jsem psal 
p ed chvílí. Je jím „p edražení“ o osminu. 

P edm tem tohoto odstavce je posunutí za átku fráze o hodnotu mnohem drobn jší. 
O poslední šestnáctinu poslední šestnáctinové trioly na poslední osmin  posledního taktu 
p ed novou frází. O  je tato definice hroziv ji delší, o to je to drobn jší posun. Pro laika 
tak ka nerozpoznatelný, a p ece efektní. 
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Stejn  jako u p edcházejících „p edražení“ bývá velmi efektní po d razu na konci taktu 
neude it hned na za átku taktu následujícího, i když to samoz ejm  není nep ípustné. 
Podobn  jako u p edcházejících prvk  bubeník m že takto d raz umístit bez souvislosti 
s hrou spoluhrá , asto však bývá takto synkopována i melodická linka i part baskytary. 
CD 2 – Stopa 27. Dave Weckl – Multiplicity – Down on the Corner: 
První velký (dvoutaktový) break bubeníka této ukázky ješt  v probíraný prvek neústí. 
Kon í jím (jak patrn  slyšíte podle harmonie) 12ti taktová forma. Nová hudební fráze 
(forma) za íná „spo ádan “ na za átku první doby taktu. Potom už na za átku doby 
neza íná prakticky nic. Jestliže pat íte mezi mén  zkušené poslucha e a orientace v této 
hudb  je pro vás obtížná, mohu vám poradit jedno. Klepejte si doby p esn  tužkou na st l, 
a je-li akcent umocn ný úderem na inel (v melodické lince a v bubeníkov  doprovodném 
rytmu i drobném breaku) t sn  p ed vaším klepnutím, jedná se jistojist  
o probíraný prvek. 
Pokud se vám ani nyní orientace v hudb  neda í, zkuste to znovu. Pus te si úryvek 
podruhé a po kejte si na onen velký (dvoutaktový) break. Od inelu na první dob  
zmín né nové fráze za n te po ítat takty. Probíraným prvkem kon í první ty taktí nové 
formy (úder na SPLASH), a také i další ty taktí. Po p idaném „stop time“ taktu se sólovým 
saxofonem pak ješt  náš prvek zazní na konci etných drobných i rozsáhlejších break , 
ale i výplní. 

CD 2 – Stopa 28. David Garibaldi – The Funky Beat – 4-N Matter: 
Probíraným prvkem kon í hned první drobný break této ukázky a v záp tí nato, v souladu 
s melodickou linkou, i každý z následujících ty  takt  doprovodného rytmu. Nenechejte se 
zmýlit krátkým úsekem, který následuje po t chto ty ech taktech. Zde bubeník napomáhá 
akcent m melodie, které má vypsány v partu a tato pasáž se prvku p ímo netýká. 
Pokud se „ztratíte“, jist  se zase zorientujete po breaku. Nová fráze totiž za íná inelem 
na první dob  taktu. 
Po chvíli – stejn  jako na za átku ukázky – nastoupí saxofon ke své táhlé melodii. 
Jak jinak, než synkopickou první dobou, podpo en bubeníkem, akcentem zahraným 
na inel po efektním breaku. Celá situace se nyní opakuje jako p ed necelou minutou. 

2.3.2. Unisono (rytmické) 
Problematika používání rytm  v hudební praxi je velmi bohatá. Jen n kolik takt  sóla 

na bicí soupravu v podání špi kového hrá e by nám poskytlo materiál pro celý díl 
„Rytmické prvky“. Za ínající bubeníci asto podce ují prostou hru rytm  ze škol pro malý 
buben a spoléhají se na to, že pouhé rychlé kon etiny je p ivedou k v hlasu. Výsledkem 
pak je hudební primitivismus konfrontující poslucha e s ustavi nými osminami, 
šestnáctinami a podobn . 

U složit jší hudby je asto nutné zvládnutí všech myslitelných rytmických prvk , jejich 
suverénní kombinování a naprostá p esnost p i jejich h e tak, aby v p ípad  souhry více 
nástroj  tyto zn ly jako nástroj jediný. Velmi asto slyšíme, jak bubeník (v tšinou nap íklad 
s baskytarou) hrou své soupravy udržuje tempo doprovodnými rytmy a sóla ostatních 
nástroj  jsou vystav na na tomto podkladu, eventuáln  bubeník hraje break na rytmickém 
podkladu tvo eném spoluhrá i. Eventuální bubeníkova virtuózní exhibice se pak d je bu  
bez ú asti spoluhrá , nebo se vzájemnou interakcí závisející na form  sóla a podobn . 

Zkušený poslucha  rychle rozpozná, hraje-li bubeník nep esn . Zvlášt  nemilosrdnou 
prov rkou všech zú astn ných však je „rytmické unisono“. To zní, hrají-li všichni hudebníci 
týž rytmus. Jen mimochodem podotýkám, že unisono nemusí být unisonem 
i z harmonického hlediska. Naopak, vznik zajímavých akord  není vylou en. 
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Nebývá neobvyklé, že hrá  na bicí soupravu asto musí zvládnout nejen rytmicky 
perfektní hru spole ných rytm , ale asto vypl uje pauzy mezi notami spoluhrá  
drobnými výpln mi, nez ídka virtuózního charakteru. Vzniklá hudební plocha je pak 
nesmírn  efektní a úderná. Symfonická hudba staví hrá e na bicí nástroje rovn ž 
do situací, kde je podrobena nemilosrdnému ov ení nejen jeho technická zdatnost, 
ale i rytmická p esnost. 

Zatímco za p esné (anebo naopak zám rn  prom nlivé) tempo zde ru í zejména 
dirigent, hrá i zde musí asto hrát stejn  složité a r znorodé rytmy, stejn  jako jejich 
kolegové z oblasti rocku a jazzu. Na rozdíl od nich nemají – mimo svého „vnit ního 
metronomu“ – oporu v žádném ostinátním rytmu hraném na Hi-Hat a podobn . Musejí 
prost  hrát p esn  „ze vzduchu“, naslouchajíce spoluhrá m jiných nástrojových skupin, 
hledíce do not i na gesta dirigenta. Rytmická unisono se v symfonické hudb  samoz ejm  
vyskytují. Úseky hudby, kdy celý orchestr (v etn  bicích) hraje p esn  týž rytmus, 
však p íliš asto neslýcháme. 

CD 2 – Stopa 29. Laco Deczi – Live 2004 – Osteomyelithis: 
Hudební ukázka za íná situací, kdy bicí nástroje hudbu doprovázejí. První rytmické 
unisono na sebe nenechá dlouho ekat, by  jen dvoutaktové a tvo ené hlavn  
„pouhými“ šestnáctinami v prvním taktu unisono a osminou v druhé polovin  první doby 
taktu druhého. Další úseky spole n  hraného rytmu po n kolika okamžicích následují 
a (t ebaže se jedná op t hlavn  o souhru v šestnáctinách a osminách) nároky na bubeníka 
zde zna n  stoupají díky etným break m a výplním vkládanými mezi unisono úseky. 
Zkušen jší hrá i jist  v dí, že souhra je tím obtížn jší, ím více pauz a pauzi ek hudba 
obsahuje a že p i nácviku hry rytm  na cvi ebn  i v u ebn  není radno tuto látku 
podce ovat a zam ovat se pouze na bravurní techniku – na kvantitu. 

CD 2 – Stopa 30.  Hiromi Uehara - Brain - Kung-Fu World Champion:  
Probíraný prvek zde uslyšíme hned t ikrát. Po za átku ukázky, uprost ed a na jejím konci. 
Klávesové i strunné nástroje zde hrají již složit jší rytmy než jsme mohli slyšet 
v p edchozím úryvku. I zde bubeník vkládá mezi spole né noty ješt  drobné výpln . 
Zajímavé je ritardando na za átku a accelerando p ed záv rem ukázky které vyústí 
v druhou unisonovou pasáž. Oba tyto prvky – a koli nejsou p ímo p edm tem této ásti 
p íru ky – ješt  zvyšují náš respekt k hrá i na bicí soupravu a jeho schopnostmi hudební 
interakce. Rytmické unisono je práv  hlavn  o této interakci mezi spoluhrá i. 

CD 2 – Stopa 31. Gustav Holst – The Planets – Mars:  
Hudba ukázky pochází ze záv ru v ty symfonické skladby. Abyste uslyšeli rytmické 
unisono, musíte si po kat až tém  na záv r úryvku (notový p íklad 44). T ebaže srovnání 
s p edchozími ukázkami (co do po tu not, technické obtížnosti a tempa) by p sobilo 
pon kud sm šn , musíme si uv domit, že síla a hodnota symfonické hudby bývá tvo ena 
pon kud odlišnými prost edky než u hudby populární. Vše je pod ízeno vyšší myšlence. 
Programu skladby, výstavb  fráze a podobn . 
Tympány, které se zde unisono ú astní, se spolupodílejí na tvorb  zvukové barvy a nejsou 
zde ani nástrojem dominantním, ani pod adným. T ebaže se zde na nás nehrnou p ívaly 
drobných notových hodnot, jedná se o rytmickou souhru dosti obtížnou práv  díky 
pomalému tempu hudby, které se ješt  postupn  snižuje. 
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Notový p íklad 44 – Gustav Holst – The Planets – Mars 
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3.Technické prvky: 
Možná není úpln  správné, že v tšina hovor  mezi bubeníky a v tšina jejich usilování 

se týká r zných hrá ských technik. Vždy  mnozí velikáni jazzových bicích ve zralém v ku 
oprostili svoji hru od p edvád ní techniky a zam ili se spíše na hudební prožitek. Stali se 
z nich takoví hudební filosofové a mágové. Skute ností ale je, že technika hrá e 
osvobozuje. Metaforicky e eno, aby n kdo mohl filosofovat, musí nejd íve um t mluvit. 
Pravda bude asi n kde uprost ed. Je nutné, aby bubeníkovy vyjad ovací schopnosti 
nebyly limitovány nedokonalostí, nebo dokonce neznalostí r zných hrá ských technik, 
ale také aby si tento hrá  zachoval vkus a cit. 

Technickou výbavu hrá e na bicí nástroje bych cht l nyní s trochou humoru rozd lit 
jako dovednosti, které slyšet lze, a dovednosti, které slyšet dost dob e nem žeme. Tato 
p íru ka se však z pochopitelných zam uje na techniky, které slyšet m žeme. Kup íkladu 
paradiddly (kombinování jednoduchých a dvojitých úder ) rozložené mezi více nástroj  
bicí soupravy jsou zvukov  velmi výrazným a nezam nitelným prvkem a není problém  
je v hudb  nalézt a zvukovou ukázkou doložit. Je-li však tato technika hrána nap íklad 
pouze na malém bubnu (což bývá pro usnadn ní hry n kterých interpreta ních záludností 
zcela b žné), nemohu takovou ukázku p i nejlepší v li použít, by  bych si byl zcela jist, 
že paradiddly hrá  v hudb  hraje. Proto se jist  stane, že mnohá technika, kterou umíte 
pojmenovat, není v „Hudebních prvcích“ obsažena. Hrá ské techniky bývají v tišt ných 
i DVD školách rozd leny podle mnoha kritérií. Setkáváme se zde nap íklad s rozd lením 
držení pali ek na „match grip“.(stejnom rné držení) a „classical grip“ (držení s levou 
pali kou kolmo na p edloktí). Podle postavení dlan  dále rozlišujeme n mecké 
a francouzské držení atd. Techniky bývají d leny podle toho, zda využívají odskoku 
pali ky na blán  i nikoli. Setkáváme se zde také s fenoménem Moellerových technik 
a podobn . Deset p íru ek, jako je tato by nesta ilo zmapovat tuto bohatou problematiku. 

Musím však znovu opakovat, že Hudební prvky nejsou školou. Pro zmapování 
hrá ských technik vám mnohem lépe poslouží školy na DVD jako jsou „Secret weapons 
for the modern drummer“ Jo Jo Mayera, i „Bicí souprava – pro , jak a co 
cvi it“ Martina Vajgla. Potíž v mapování technických prvk  v mé p íru ce spo ívá v tom, 
že mnohých efekt , které na nahrávkách slyšíme je možno dosáhnout r znými zp soby. 
Pokusím se tuto myšlenku zformulovat do „školské podoby“ tak, aby jí porozum li 
i úplní za áte níci. 

Nap íklad: V sólu uznávaného bubeníka slyšíme ohromující p íval ty iašedesátin. 
Podle zvukového charakteru bych asi svedl rozpoznat, zda je tento efekt hrán st ídavými 
údery jednoduchými (PLPL…),anebo dvojitými údery (PPLL…) i dokonce n kterým 
z paradiddl  (nap . PLLP LPPL…). Pokud bych ale nem l možnost hrá e vid t nebo s ním 
hovo it, nebyl bych schopen techniku blíže definovat. Použil odskok? „Chytané dvojky“? 
N kterou z Moellerových technik? A to je d vod, pro  jsou mé „Technické prvky“ ve 
srovnání s hudební praxí tak chudé a nesystematické. A to jsem zde ješt  nepsal 
o kombinování r zných technik bezprost edn  vedle sebe! Pro tyto pot eby byly vymyšleny 
jakési technické „prefabrikáty“,které se nazývají rudimenty. T ch je n kolik desítek. 
Zpravidla se hovo í o 40-ti rudimentech. Tvo í (až k nesourodosti pestrou) sbírku 
bubenických gag  r zného stupn  složitosti. Od rudiment  prakticky totožných 
s elementárními technikami, až po komplikované útvary. Tyto vzory jsou pak cvi eny 
na malém bubnu, kde asto navždy z stávají jako samoú elná technická rozcvi ka hrá e, 
jindy jsou efektn  a efektivn  využívány v hudb . Velmi d ležité je zde p edepsané 
st ídání rukou, které m že „p íliš klasicky“ zam enému hrá i p ipadat jako 
nesmyslná šikana. 
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P i rychlém hraní pak ale pochopíme, jak dob e jsou rudimenty vymyšleny z hlediska 
lidské motoriky a psychiky a jak usnad ují hru ur itých prvk  n kdy zprvu 
nepochopitelným „rukokladem“. 

P iznávám, že v i uživateli této p íru ky cítím i v oblasti rudiment  ur itý dluh. 
Bohužel však nejsem schopen všech 40 (a více) t chto model  doložit nahrávkami, 
jako to iním u mnou probíraných hudebních prvk . To by byla práce patrn  v rozsahu 
další takovéto p íru ky a patrn  by bylo jednodušší hudbu k ukázkám nato it vlastními 
silami s n kterým vynikajícím bubeníkem, než pátrat na stovkách CD hudebních skupin. 
Pokusme se tedy spokojit alespo  s n kolika ukázkami nejpoužívan jších technických 
prvk  – t ch, které jsou v hudebních ukázkách prokazateln  slyšet. Koneckonc  – o tom 
je tato p íru ka. O slyšitelném obohacení naší hry. 

Za okamžik se prost ednictvím ukázek a komentá  setkáme s adou technik, 
které musí ovládat jak hrá  symfonického orchestru, tak hrá  hudební skupiny jakéhokoli 
zam ení. V tšinu z nich jsme schopni zapsat do not jediným znakem. Zahrání n kterých 
je pom rn  snadné, hra jiných vyžaduje ur itý stupe  hrá ského mistrovství. 
Nenapadá mne nyní ani jedna z t chto technik, kterou by mohl bubeník ve svém 
„arzenálu“ postrádat, aniž by jeho hrá ský projev byl výrazn  ochuzen. 

 

3.1. P íraz jednoduchý (flam) 
Pat í k základním technickým prvk m (rudiment m), u kterých se p edpokládá, 

že je hrá  na bicí nástroje zná a dokonale ovládá. Samotné jeho zahrání je velmi snadné, 
m že však velmi ztížit hraní složit jších rytm . Používá se jednak jako sou ást break  
a sól, vzácn ji také i k obohacení doprovodných rytm . Tento prvek bývá hrán na jakýkoli 
bicí nástroj, m že být také hrán na dva nástroje tak, že ozdobná nota se hraje na jeden 
a hlavní nota na druhý nástroj. Nej ast ji jej však slyšíme na jediném bicím nástroji, 
kup íkladu tom tomu nebo – nej ast ji – na malém bubnu. Ve starších u ebnicích a p i 
poslechu nap íklad barokní hudby si m žeme všimnout, že ozdobná nota je umíst na 
p esn  na dob  a hlavní nota je o její hodnotu pon kud posunuta a tím i zkrácena. 
P íraz o kterém však nyní mluvíme, se však hraje vždy p ed hlavní notou a tato hlavní nota 
zní p esn  tam, kam ji p edur ily rytmické souvislosti v taktu. 
Notový p íklad 45 

 
asová hodnota ozdobné noty je v moderním bubnování vždy stejná bez ohledu na to, 

jak je malá nota zapsána. A  vidíme na papí e osminu i šestnáctinu, a  malá noti ka je 
i není p eškrtnuta, vždy se hraje stejn . Tak, aby zazn la t sn  p ed hlavní notou, 

ale nesplynula s ní. 
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CD 2 – Stopa 32. Arena – Immortal – Ghost in the Firewall:  
Probíraný prvek slyšíme v hudb  ukázky velmi z eteln . Není efektn jšího a snazšího 
zp sobu, než dodat na „závažnosti“ úder m na malý buben v jinak velmi prostém 
doprovodném rytmu v úvodu skladby, než práv  ozdobit je jednoduchým p írazem. 
Jakmile se však rozeb hnou šestnáctiny doprovodného rytmu další ásti skladby, bubeník 
od p íraz  upouští mimo jiné i z technických d vod , protože – jak bylo napsáno v úvodu 
této kapitoly – p íraz, a  je snadnou technikou, dokáže velmi zkomplikovat hru 
b žných rytm . 

CD 2 – Stopa 33. Dream Theater – Scenes from a memory – The spirit carries:  
Bohatou že  sklidí v této ukázce ti, kte í cht jí uslyšet p íraz jednoduchý. Zní snad 
v každém, i v tom nejdrobn jším z etných break  bicích nástroj  této hudby. Máme zde 
p íraz hraný na malý buben i na tom tomy. Velmi pozorný poslucha  si snad povšimne 
v první tvrtin  ukázky vzácn jšího p írazu, jehož ozdobná nota je hrána na malý buben 
a hlavní nota na tom tom. 

CD 2 – Stopa 34. Sergej Sergejevi  Prokofjev – Lieutenant Kije – 1. ást: 
P edkládám vám nyní hudební ukázku, která by velmi dob e posloužila k dopln ní výkladu 
celé ady prvk , kterým se v nuje tato p íru ka. Vlastn  – probíraný p íraz jednoduchý 
je zde v menšin , srovnáme-li po et t chto rytmických ozdob s po tem zahraných p íraz  
dvojitých a trojitých. Nuže, berte tuto ukázku jako již závdavek a bonus k odstavc m, 
které budou následovat pozd ji. Nyní už se v nujme poslechu. Po krátkém úvodu trubky 
se ozve sólový malý buben. 
Znalc m se asi zatají dech nad ukázkovým pianissimo, precizností a p esností bubeníkovy 
hry. P írazy jsou perfektn  srozumitelné, takže spolehliv  rozeznáme po et not v každé 
ozdob , a jsou pe liv  umís ovány p ed notami tak, aby nenarušovaly základní rytmus. 
Pikola, flétna a pozd ji i smy cové nástroje se svým pizzicato mají snadný úkol – p ipojit 
se k takto precizn  zahranému pochodovému rytmu. 

Notový p íklad 46 – Sergej Sergejevi  Prokofjev – Lieutenant Kije – 1. ást 
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3.2. Flat flam 
Je jakýmsi poddruhem flamu. Zatímco u „pravého“ p írazu požadujeme, aby ob  noty – 

ozdobná a hlavní – byly sluchem z eteln  odlišitelné. Flat flam se musí hrát zárove . 
Rozdíl  v hraní i uplatn ní této techniky a flamu je mnoho. Prvních z nich je dynamika. 
U flamu bývá zpravidla hrána ozdobná nota pon kud slab ji, než nota hlavní. N kdy však 
slýcháme o tzv. streight flamu, kde jsou ob  noty stejn  hlasité. Flat flam zpravidla nebývá 
hrán (na rozdíl od flamu) ob ma pali kami na malý buben. Zní – takto hrán – 
podivn  zatlumen . 

Tato technika se nej ast ji hrává na dva r zné nástroje bicí soupravy. Na malý buben 
a jeden z tom tom , na dva r zné tom tomy i ob ma rukama na jediný tom tom, ovšem 
v tomto p ípad  je efekt spíše optický, než akustický. Dalším rozdílem flat flamu od flamu 
je jeho používání. Zatímco p íraz bývá v podstat  nahodile vsouván p ed libovolnou notu 
breaku i výpln , flat flam se ast ji používá ve v tších skupinkách – nap íklad je touto 
technikou hrán celý break i jeho ást. Bývá ale také – stejn  jako p íraz – používán 
na 2. a 4. dob  doprovodných rytm  (malý buben je obohacen souzvukem s tom tomem) 
a podobn . Co se tý e dynamické stavby této techniky – flat flam bývá obvykle hrán tak, 
že ob  pali ky ude í stejnou silou. V od vodn ných p ípadech bývá samoz ejm  toto 
„pravidlo“ porušováno. 

Používat termín flat flam v symfonické hudb  je jako nazývat ustájení kon  parkováním. 
Technicky vzato je termín správný, jen jaksi… nevhodný. Používá-li nap íklad tympánista 
symfonického orchestru hru ob ma pali kami zárove , mluvíme spíše o dvojzvuku, 
nicmén  jedná se o totéž. N kdy si hrá  musí pohlídat (koneckonc  stejn  jako bubeník 
u bicí soupravy), který hlas je d ležit jší a který z obou používaných nástroj  je zn lejší, 
aby to mén  d ležité nep ehlušilo to d ležité. 

CD 2 – Stopa 35. Jim Chapin – Wipe Out – Girl Watcher`s Theme: 
V této ukázce – pokud nás látka flat flamu zaujala – si ji m žeme užít vskutku do sytosti 
v mnoha variantách. Už v polovin  úryvku zní ty i tvr ové noty malého bubnu 
zdvojeného tom tomem, o n kolik takt  dále pak bubeník p edvede, jak zní souzvuky 
nástroj  bicí soupravy hned v n kolika variantách. 

CD 2 – Stopa 36. John Scofield Band – Up All Night – Watch Out for Po-Po: 
Podobn , ale st ídm ji nakládá s flat flamem bubeník této ukázky. Dva breaky (p ed a po 
polovin  úryvku) jsou z ásti tvo eny osminami hranými touto technikou na malý buben 
a floor tom. Všimn te si crescendo b hem hry úder  flat flam, velmi typického pro 
používání této techniky. 

CD 2 – Stopa 37. Carl Orff – Carmina Burana – Floret silva: 
Prohlédn te si pozorn  notový p íklad k této hudební ukázce. V této ásti skladby hrají dva 
tympánisté. První z nich za ne jednotaktovým sólem a v druhém taktu pak za ne hrát to, 
co nyní hledáme. Budu to nazývat opravdu rad ji dvojzvukem, než flat flamem. 
Používá dva tympány nalad né na tóny G a D. Zajímavost ukázky je zvýšena faktem, 
který se probírané látky v podstat  netýká –  totiž, že v druhém taktu tympánového partu 
se p idává druhý tympánista hrající tón g (o oktávu výše než nejnižší tympán) a umoc uje 
tak efekt „flat flamu“ na trojzvuk. Tato situace se b hem naší ukázky dvakrát opakuje. 
Trojzvuk tympán  si lépe vychutnáme v jejím záv ru, kde již nezpívá sbor. 
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Notový p íklad 47 – Carl Orff – Carmina Burana – Floret silva 

 

3.3. P íraz vícenásobný 
M že být dvojitý, trojitý a – vzato teoreticky – po et ozdobných not vlastn  není nijak 

omezen. Záleží na tempu skladby a zru nosti hrá e. Je již složit jším „rudimentem“ než 
oba prvky p edcházející, a také možností, jak jej zahrát je více. Jinak ovšem platí to, 
co jsem napsal o p írazu jednoduchém, jak co se tý e jeho využití, tak co se tý e jeho hry 
v závislosti na dobách skladby. Proto u tohoto prvku musí hrá i a auto i hudby ješt  více 
zvážit, zda je v lidských silách vm stnat jej mezi noty break  a doprovodných rytm . 
Z tohoto d vodu také bývá n kdy hrán ví ivým vírem, takzvaným „vojenským falšem“. 
To ovšem snižuje jeho „srozumitelnost“ co do po tu ozdobných not, jejichž p esný po et 
dokonce není navíc p i tomto zp sobu hry zaru en. 

Hrá i rockové a jazzové hudby spíše používají p írazy jednoduché a sáhnou-li 
k vícenásobným, hrají je v tšinou pe liv  st ídavými údery, protože p i h e na tom tomy 
nelze p íliš spoléhat na odrazové vlastnosti blan. Zajímavé je, že auto i vážné hudby zase 
ast ji píší do partitur bicím nástroj m p írazy vícenásobné. Myslím si ale, 
že poušt t se zde do takovýchto – tém  statistických – vý t  je nejen zbyte né, ale také 
k polemikám svád jící. D ležité pro nás je, že vícenásobné p írazy, které m žeme 
v zahrani ní literatu e vid t pod názvem drag se používají a jsou velmi efektním dopl kem 
bubeníkovy hry. 
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V symfonické hudb  a zejména na nástrojích s krátkým dozvukem se vícenásobné 
p írazy hrávají dosti hust  a t sn  u hlavní noty. V hudb  rockové a také na nástrojích 
s delším dozvukem (tympánech a tom tomech) hrá i ve snaze o „srozumitelnost“ této 
ozdoby jednotlivé noty p írazu nepatrn  roztahují. 

A ješt  mali kost. „Hustota“ not vícenásobných p íraz  se nem ní v závislosti 
na tempu skladby. U ebnicové znázor ování ozdobných skupinek jako posledních dvou 
i t í dvaat icetin p edcházející doby je podle mne pon kud zavád jící. 

CD 2 – Stopa 38. Testament – Low – Legions: 
P ímo ukázkový dvojitý p íraz slyšíme hrát bubeníka v této ukázce jednak jako p edtaktí, 
jednak tuto ozdobu znovu a znovu vm stnává mezi noty doprovodného rytmu úvodu 
této skladby. 

CD 2 – Stopa 39. The Flower Kings – Retropolis – The Road Back Home: 
Zatímco úvod i záv r ukázky je p esycen jednoduchými p írazy, zdobícími etné breaky, 
dvojité p írazy zní ve st ední ásti. Zde jsou hrány na tom tomy v jakémsi doprovodném 
rytmu, což je jev pom rn  neobvyklý a zvyšující instruktivní a inspirativní hodnotu ukázky. 

CD 2 – Stopa 40. Sergej Sergejevi  Prokofjev – Romeo a Julie – Montekové a Kapuleti: 
Probíraný prvek je zde hrán hrá em na malý buben. V první polovin  ukázky, a také t sn  
p ed jejím koncem m žeme slyšet ukázkový trojitý p íraz. Není možno s ur itostí íci, jaké 
st ídání rukou zde hrá  použil. Tém  jisté je – vzhledem k perfektní „ itelnosti“ ozdoby – 
že ji nehrál ví ivým úderem. Nej ast jší st ídání rukou v takovýchto p ípadech bývá 
LPLP, eventuáln  PLLP. 

3.4. Vír st ídavými údery jednoduchými 
St ídavé údery obecn  jsou nejelementárn jší technikou pro hrá e na jakýkoli bicí 

nástroj, který vyžaduje rozeznívání alespo  dv mi kon etinami. Pokud by byla tato 
p íru ka organizována podle d ležitosti probíraných hudebních prvk , ocitly by se st ídavé 
údery hned na za átku. St ídavými údery m žeme jednak hrát prvky rytmické stupnice 
(šestnáctiny, kvintoly a podobn ) a rytmy z nich odvozené, dále jimi m žeme hrát ví ení. 

Pokud bychom cht li n jak definovat vír a odlišit jej nap íklad od ty iašedesátin, 
pak bychom mohli íci, že ty iašedesátin je ve tvr ové not  šedesát ty i, kdežto úder  
tvo ících vír v trvání tvr ové noty je „co nejvíce“. Praxe je taková, že záleží na situaci, 
jestli budeme po et not kontrolovat i budeme chtít asový prostor pro vír ur ený vyplnit 
co nejplynulejším zvukem. 

Hraje-li nap íklad tympánista vír v symfonické skladb , ur it  nebude v prostoru desíti 
takt  kontrolovat po et not zahraných na dobu. Bude samoz ejm  tlouci nezávisle 
na dobách a ješt  navíc bude m nit rychlost pohybu pali ek v závislosti na dynamice 
a podobn . Naopak hrá  cvi ící z moderní jazzové školy má v notách p edepsán vír (roll) 
opat ený p esným íslem udávajícím po et úder  v ur ité notové hodnot . 

V t chto souvislostech nezáleží, zda se jedná o vír tvo ený st ídavými údery 
i dvojitými údery, volba mezi t mito technikami je zpravidla dána druhem nástroje 

a podobn . Hrát dvojité údery na symfonické tympány je stejn  neobvyklé jako ví it 
na malý buben st ídavými údery jednoduchými, v tomto druhém p ípad  však hrá i v jazzu 
a rocku tento zp sob hry používají práv  za ú elem vytvo ení zajímavého efektu. 

V tuto chvíli je hlavn  d ležité motivovat bubeníky – uživatele této p íru ky k tomu, 
aby považovali za nezbytné zdokonalovat svoji zru nost do takové míry, aby dokázali tuto 
nezbytnou a efektní techniku hrát a používat. Pokusil jsem se vybrat všechny ukázky tak, 
že obsahují probíraný prvek jako „ istou techniku“ bez vazby na tempo i metrum 
a nemohly být zde definovány dvaat icetiny a podobn . 
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CD 2 – Stopa 41. Dave Douglas Sextet – Soul on Soul – Waltz Boogie: 
Už v úvodu ukázky hrá  bicí soupravy exceluje drobnými ukázkami rychlosti svých rukou 
v breacích hranými na tom tomy a malý buben. Zde se ješt  jedná vesm s o používání 
této techniky v rámci „rytmické stupnice“. Velmi efektní je však pozd ji hra st ídavých 
úder  jednoduchých prom nlivou rychlostí, bez souvislosti s tempem skladby a jejich 
poznenáhlá prom na v tla ený vír na konci bubeníkova sóla. 
CD 2 – Stopa 42. Simon Phillips – Vantage Point – Vantage Point: 
I p i hledání druhé ukázky tohoto prvku jsem se snažil najít „ istou techniku“ a nikoli 
ukázku dvaat icetin i ty iašedesátin. Vír bez vazby na time hudby. Prvního využití 
probíraného prvku si povšimn te p ibližn  na za átku druhé tvrtiny úryvku. 
Je jím dvoutaktový break s výrazným crescendo. 
Typická situace však nastává zejména v druhé polovin  ukázky v improvizované ploše 
záv ru skladby. Vír st ídavými údery jednoduchými je zde hrán zejména na tom tomy 
v etn  obvyklého ritardando.  
CD 2 – Stopa 43. Pjotr Ilji  ajkovskij – Symphony No.5 – 2.v ta: 
V symfonické hudb  je ví ení na tympány (ale i jiné bicí nástroje) technickým prvkem 
patrn  stejn  astým jako hra rytm . Od tympánisty není vyžadován vír spoutaný 
rytmickými hodnotami, ale co nejplynulejší zvuk nástroje. Vír podkresluje prakticky celou 
ukázku. Za íná – a to je dosti asté – akcentem, a potom prochází etnými dynamickými 
odstíny až po záv re né crescendo molto – veliké zesílení. 
Mnozí laikové netuší, jaký výb r pali ek musí mít tympánista k dispozici. Vybírá si jednak 
z celé ady tvrdostí – od pali ek s d ev nými hlavi kami až po plst né – jednak také volí 
hmotnost pali ky. Podle zvuku tympán  v naší ukázce m žeme soudit na m kké t žké 
pali ky. P i tak dlouhém víru, který není kombinován s rytmickými údery a na pom rn  
hluboce nalad ný tympán je to obvyklá volba. 

3.5. Vír tla ený 
Pat í rovn ž mezi d ležité elementární techniky a jeho ovládání každým bubeníkem 

je nezbytné, jakkoli se tato technika m že p esp íliš rockov  založeným bubeník m zdát 
akademická i archaická. A  se již hrá  snaží, aby jeho tla ený vír byl co nejhladší 
a nejhustší bez rozpoznatelné vým ny pali ek, i hraje rad ji vír, p i kterém pali ky více 
odskakují (vír se tak pon kud podobá odráženým dvojúder m), tato technika 
je velmi efektní. 

Stejn  jako u víru st ídavými údery jednoduchými by se dalo teoreticky kalkulovat 
s po tem vým n pali ek na ur itém asovém úseku, ale to pro tuto techniku opravdu není 
typické. Bývá ešeno snad jen p i zvládání po áte ních potíží p i nácviku etud a skladeb. 
Rychlost vým ny rukou se asto m ní v závislosti na dynamice a zde je vše pod ízeno 
kvalitnímu plynulému zvuku a nikoli rytmické stupnici. Po et odskok  pali ky se u tohoto 
druhu víru opravdu nepo ítá, zato jej však lze zahrát jen na velmi omezenou skupinu 
nástroj . S jistou dávkou p ísnosti by se jejich vý et dal vlastn  omezit na pouhý malý 
buben a jemu blízce p íbuzné druhy bubn  s dostate n  napnutou blánou, 
áste n  i inely. 
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Jako u mnoha dalších technik nejobtížn jší je hra extrémních dynamik a kup íkladu 
sforzato – piano – crescendo (narazit – ztišit – zesilovat)  je velmi užívanou hrá skou 
manýrou i p i víru, který není v notách opat en žádnými pokyny pro dynamiku. 
Nácvik tla eného víru je paradoxn  n kdy obtížn jší pro hrá e, kte í už mají ur ité 
zkušenosti s jinými (zejména s Moellerovými) technikami. Zvykli si p i jejich nácviku 
na pohyb prst  a paží a nyní mají problémy zapojit záp stí a p inutit prsty a p edloktí 
k relativní pasivit . Pro zru né za áte níky však tato technika není obtížná dokud nejsou 
kladeny vyšší nároky na dynamiku a plynulost zvuku. 
CD 2 – Stopa 44. Dave Weckl – Ultimate Play-Along for Drums –  
Straight-Ahead Jazz: 

asto není vhodn jšího technického prvku než práv  tla eného víru k p íprav   
„toho, co má za ít“. V p ípad  této hudební ukázky je to nová dvanáctitaktová forma 
s klavírním sólem na konci našeho úryvku. Typické ví ení s crescendo zazní v posledních 
dvou dobách posledního taktu „dvanáctky“ p edcházející a je vkusnou náhražkou 
triolového breaku, který zde bývá obvykle hráván. Srovnejte zvuk tla eného víru 
s „dvojkami“, které zazní na samém za átku ukázky. 
CD 2 – Stopa 45. Simon Phillips – Vantage Point – Spirits of Trane: 
Prvek uslyšíme v našem úryvku jako jeden z etných efekt  „open time solo“ bubeníka. 
Patrn  hned z po átku budete natolik ohromeni virtuózní technikou hrá e, že za tla ený vír 
budete pokládat jiné techniky, které hrá  používá, tedy dvojité a jednoduché st ídavé 
údery. Jakmile se však objeví „hedvábný“ zvuk tla eného víru, nejistota rychle zmizí. 
Vír zazní v podob , na jakou jsme zvyklí ze symfonické hudby. Hladký“, bez z eteln  
slyšitelného st ídání pali ek a zpest ený dynamickými vlnami. 

CD 2 – Stopa 46. Dmitrij Dmitrijevi  Šostakovi  – Cello Concerto No.2 – 3.v ta: 
Zde slyšíme typické provedení tla eného víru na malý buben v symfonickém orchestru. 
Vír byl nasazen s akcentem (nebývá to samoz ejm  pravidlem, ale asto takto vír bývá 
zapo at) a hrá  se snaží o co nejv tší hustotu a plynulost. Až do záv re ného crescendo 
bubeník m ní dynamiku podle notového zápisu až do pianissimo. Použití víru je zde velmi 
zajímavé, nebo  tu podkresluje pon kud bizarní fanfáry lesních roh . 

3.6. Akcektovaná hra na Hi-Hat (a další nástroje – tzv.„pumpa“) 
Název „pumpa“, asto pro tuto techniku používaný, je lidový. „U ebnicov “ odborný“ 

mi bohužel není znám. P esto se jedná o techniku tak rozší enou, že bez ní patrn  
uslyšíme jen velmi málo skladeb v rockové i latinskoamerické hudb . N kte í hrá i si ani 
neuv domují, že ji používají, další ji velmi pracn  nacvi ují, jiní ji mistrovsky používají. 

„Pumping“ je prakticky vždy spojen s uvoln nou Moellerovou technikou díky jejímuž 
využívání kinetické energie pali ky a svalové relaxace paže hrá e je možno hrát 
„pumpu“ sestávající z dvou, ale také t í i ty  not bez v tší námahy – v podstat  
jediným pohybem. Laikové – nebubeníci – si patrn  v bec nejsou v domi toho, že tato 
technika existuje, t ebaže se na ni denn  dívají ve videoklipech a slyší její charakteristický 
zvuk z etných nahrávek. Nej ast ji bývá tato technika uplat ována na Hi-Hat a na inelu 
RIDE. M žeme ji však také slyšet hrát bubeníky na malý buben (nez ídka i metli kou) i 
na jiné nástroje bicí soupravy. I když bývá hrána nej ast ji jednou rukou, existují velmi 
efektní etná využití „pumpy“ hrané ob ma rukama. Nyní bych m l aspo  náznakem 
nezasv ceným tená m vysv tlit, o jakou techniku se jedná. Je to zvláštní houpavý 
pohyb ruky. Hraje-li bubeník nap íklad osminy, hraje paží pouze každou první osminu 
doby, kdežto druhé osminy hraje uvoln ním záp stí p i zvedání ruky. Podobn  lze hrát 
i ty i šestnáctiny. První nota dol  a t i p i zdvihu pali ky apod. 
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Žáci n kdy nechápou, pro  by se techniku, která zdánliv  komplikuje koordinaci p i h e 
doprovodných rytm , m li u it. D vod  je hned n kolik. První z nich je neustálé 
uvol ování ruky hrá e. Strnulé „ ukání“ všech osmin taktu na Hi-Hat v rychlém tempu má 
n kdy neblahý vliv na svalovou i psychickou relaxaci za áte níka p i h e a koneckonc  
i pohled na takového hrá e je úpln  jiný, než na k e ovit  poskakujícího bubeníka. 

Další d vod je koordina ní. Zprvu snad p i nácviku se m že zdát hrá i, že hrát takto 
rytmy je pro koordinaci obtížn jší. Po p ekonání prvních obtíží je však hraní mnoha rytm  
– nap íklad v šestnáctinovém cít ní mnohem snazší, protože zatímco poslucha  slyší 
šestnáctiny, má hrá  de facto „v hlav  osminy“. A do osmin už se snáze hrají složit jší 
doprovody, než se „strefovat“ velkým a malým bubnem do šestnáctin Hi-Hat. 

(Zde se však sluší poznamenat že v n kterých stylech hudby je akcentování Hi-Hat 
ze zvukových d vod  nežádoucí a hrá  se musí s „nep íjemnostmi“ tohoto zp sobu hry 
vyrovnat, jak umí. To pro pokro ilého bubeníka není problém, za áte ník však zprvu rad ji 
z stane u pomalejších temp, aby se zabránilo neblahým návyk m.) 

My zde však budeme demonstrovat hlavn  zvukovou stránku v ci. „Pumpa“ má n kolik 
zvukov  odlišných variant, díky nimž se oposlouchané rytmy mohou stát zajímavými 
a díky nimž b žný až primitivní doprovod pulsuje tak, že se poslucha i jeví jako velmi 
efektní a strhující. Díky tomu, že u „pumpy“ se první pohyb hraje pohybem paže a další 
úder je tvo en „jaksi mimochodem“ p i zvedání pali ky, zní b žné rockové rytmy s touto 
technikou bez zvláštní námahy takto: 

Notový p íklad 48 

 
Kontrast mezi akcentovanými a neakcentovanými notami na Hi-Hat lze silou, 

(ale také místem) úhozu vystup ovat do takového extrému, že na Hi-Hat poslucha  slyší 
v podstat  tvr ové noty, které však zajímav  pulzují díky tomu, že jsou dopln ny 
„ghost strokes“ na druhé polovin  doby. Pokud „pumpu“ obrátíme a akcentujeme každou 
druhou osminu („off beat“), rytmus se zm ní pro laické ucho k nepoznání, by  – 
zapsán v notách – vypadá tém  stejn : 

Notový p íklad 49 

 
Pon kud komplikovan jší je „pumpa“ hraná v triolových rytmech. „Zdvihové“ jsou zde 
poslední dv  noty doby, akcentuje se zpravidla první. 
Notový p íklad 50 
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Velmi zajímavé je, když lichý po et not v dob  ignorujeme a hrajeme „pumpu“ b žným 
zp sobem. Vznikne tak jednoduchá polymetrie: 
Notový p íklad 51 

 
Je dobré jak již jsem se zmínil) nau it se „pumpu“ hrát ob ma rukama. Nejd íve každou 
rukou zvláš  a potom dokážeme vytvo it nap íklad takto akcentované šestnáctiny  
na Hi-Hat i jiný nástroj bicí soupravy: 
Notový p íklad 52 

 
Toto jsou nej ast ji používané varianty akcentování Hi-Hat. Pokud do nich zahrajeme 

t eba jen jednoduchý doprovod na malý a velký buben, vzniknou velmi efektní varianty. 
Je t eba mít na pam ti, že malý buben zde nesmí být p íliš exponovaný, protože etné 
vynechávky v šestnáctinách Hi-Hat by zajímavý efekt „pumpy“ rozt íštily a tím znehodnotily, 
nehled  na to, že jejich zvládnutí i v elementární podob  není snadné. Hlavním cílem této 
kapitoly však není výuka této – tak variabilní techniky, ale postavit pohled na „pumpu“ tak, 
že ast jší je hrát ji v tém  každém doprovodu (používajícím ostinátní rytmus na Hi-Hat 
nebo inel RIDE) a mén  obvyklé je hrát tyto doprovody „ploché“ a bez akcent . 

Za zmínku ješt  na záv r tohoto úvodu stojí fakt, že v n kterých doprovodech 
se „pumpa“ hraje namísto na Hi-Hat metli kou na blánu malého bubnu, nebo se hraje 
na inel RIDE tak, že akcentované údery se ude í na bell inelu a ostatní na jeho plochu. 
Možností využití je samoz ejm  více. 

CD 2 – Stopa 47. Electric Band – Beneath the Mask – 99 Flawors: 
Ukázka za íná rytmem, jehož základ tvo í práv  šestnáctiny s „pumpou“ hranou ob ma 
rukama. Pohlédneme-li na notový p íklad 52, pak se jedná o p íklad „a“. Všimn me si, 
že hrá  se po breacích a v bec po úderech na jiné nástroje bicí soupravy zase ihned vrací 
ke h e této varianty. Tento rytmus se v hudb  st ídá s doprovodem postaveném 
na osminách hraných rovn ž na Hi-Hat. Rovn ž zde slyšíme výrazné akcenty 
„pumpy“ hrané nyní pouze pravou rukou hrá e. Akcenty jsou na za átku každé doby a 
notový p íklad, který se nejvíce p ibližuje tomuto rytmu najdete jako první v této kapitole. 

CD 2 – Stopa 48. King Crimson – Thrak – One Time: 
Jemn , ale z eteln  akcentovaná Hi-Hat spolu se zvukem malého bubnu hraného 
„crosstick“ vytvá í jemný a p itom pulsující doprovod ke zpívané pasáži skladby. Hudba 
je v šestidobém taktu a velký buben decentn  „komunikuje“ se zvukem baskytary. 
Bez použití probíraného prvku by byl doprovod plochý a nezajímavý. 
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3.7. Dvojité údery 
V úvodu této kapitoly jsem napsal, že budu popisovat a nahrávkami dokládat jen ty 

techniky, které mají nezam nitelný zvuk, a proto jsou hrá i používány. Pokud by lidé byli 
dokonalí jako stroje, zvuk dvojitých úder  hraných na jediný nástroj (PPLL PPLL…) by m l 
být naprosto totožný se zvukem st ídavých úder  jednoduchých (PLPL PLPL…). 
Zkušený poslucha , zvlášt  je-li jím bubeník, však v tšinou tém  bezpe n  rozliší tyto 
dv  techniky, i když jsou mistrovsky hrány výte ným hrá em. Jejich zvukový charakter je 
nezam nitelný, a také hrá i mají v oblib  hru té i oné techniky pro tu i onu situaci. 

Nebylo zde dost dob e možné ale vždy bezpe n  sluchem rozpoznat pro pot eby 
Hudebních prvk  hru dvojitých úder  podle zp sobu jejich tvorby na odrážené a na 
dvojúdery hrané impulsem prst . Mnozí zkušení hrá i dokonce ani sami u sebe toto p i h e 
ne eší a íkají, že klidn  i plynule p echázejí z jednoho zp sobu na druhý podle dynamiky, 
rychlosti, jakosti povrchu nástroje a podobn . 

Jisté je, že dvojité údery jsou nesmírn  ú innou technikou umož ující hru velmi 
efektních break  a virtuózních prvk , které by jinými prost edky bylo prakticky nemožné, 
anebo velmi obtížné realizovat. Samoz ejm  jsem se snažil vybrat pro vás ukázky, 
kde je použití „open“ dvojitých úder  (jak se hra „dvojek“ na rozdíl od „closed“ tla eného 
víru nazývá) prakticky nezpochybnitelné. 

Prvek nepostrádá ani ukázku z oblasti symfonické hudby, kterou jsem mohl získat díky 
žánrovým fúzím. Cílené používání „dvojek“ v klasické „vážné“ hudb  však nebývá obvyklé. 

CD 2 – Stopa 49. Jim Chapin – Wipe Out – Wipe Out: 
V breacích i v rozsáhlejších sólových plochách bicí soupravy jsou dvojité údery jedním 
z nejvirtuózn ji vyznívajícím prvkem naší ukázky. Obvyklým zp sobem jsou 
„dvojky“ prokládány akcenty tvo enými zejména údery „rim shot“. 
N které tyto efekty v sólech, která b hem úryvku uslyšíme bývají p edm tem astého 
omylu za ínajících bubeník , kte í se v nekritickém obdivu ke svým vzor m domnívají, 
že hrá  tyto akcenty hraje, aniž by p erušili „roll“. Myslí si nap íklad, že hrá  hraje 
„virbl“ jednou jedinou pali kou, zatímco druhá kon etina v klidu „sází“ akcentované údery, 
kam si hrá  zamane. Ve skute nosti jsou dvojité údery nahrazovány v ur itých okamžicích 
akcentovanými údery jednoduchými, jejichž zvuk zakryje nepatrnou pauzi ku po chyb jící 
not . as, který tím hrá  získá, bohat  dosta uje k tomu, aby akcent zahrál na kterýkoli 
nástroj bicí soupravy. V naší ukázce slyšíme celou adu takovýchto míst. 

CD 2 – Stopa 50. The Flower Kings – Meet the Flower King – Silent Inferno: 
V ukázce slyšíme velmi tradi ní použití dvojitých úder  v tak ka vojenském bubnování 
malého bubnu se zcela „ itelnými“ údery pali ek, které odlišují tuto techniku od tla eného 
víru. Délka víru dvojitými údery v ukázce nep esahuje osminové, výjime n  tvr ové 
hodnoty a spolu s p írazy a citlivou dynamikou vytvá í tato technika ve skladb  velmi 
efektní úsek, který by nevznikl, pokud by hrá  nap íklad pokra oval v b žném 
doprovodném rytmu. 
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CD 2 – Stopa 51 John Mackey – Concerto for Percussion – Steady Rock:  
Probíraný prvek je hrán sólistou ve skladb  koncertního typu na Hi-Hat. Obojí – použití 
Hi-Hat i dvojitých úder  – je v symfonické hudb  zatím spíše vzácností. Povšimn te si 
textové poznámky v notovém p íkladu. Její doslovné zn ní je „Krupa style, not corp style 
(with a light swing)“. Gene Krupa byl legendární swingový bubeník. „Drum corps“ jsou 
soubory ítající v tší množství bubeník . Tyto soubory jsou p vodn  armádní a nez ídka 
p i h e pochodují. Obvykle – na rozdíl od jazzových bubeník  – používají dvojitých úder  
hraných odrazem. Jazzoví bubeníci naproti tomu hrají velmi asto dvojité údery, hrané 
prstovou technikou, a vkládají do své hry (na rozdíl od pon kud akademického provedení 
„drum corps“) cít ní charakteristické pro jejich styl hudby. 
Poznámka tedy sólistu vyzývá k mén  akademickému (jazzovému) provedení daného 
úseku skladby. Zaposlouchejme se nyní do ukázky. Dvojité údery uslyšíme p ibližn  v její 
polovin  a jsou jimi hrány nejen veškeré skupinky dvaat icetinových not, 
ale i šestnáctinové trioly, které se hrají s „dvojkou“ bu  na prvních dvou, anebo 
na posledních dvou notách. 
Aby byl m j výklad úplný, uvádím – by  se to probírané problematiky netýká – výklad 
n kterých zna ek v notovém p íkladu. K ížek nad notou ozna uje zav enou Hi-Hat, 
kole ko je otev ená Hi-Hat a p eškrtnuté kole ko ozna uje polootev ené inely. Noty jsou 
pak dopln ny množstvím zna ek, o jakém se jazzovému bubeníkovi ani nesní. Akcenty 
a silnými akcenty (noty se st íškou) a také p edepsaným st ídáním rukou. 

Notový p íklad 53 – John Mackey – Concerto for Percussion – Steady Rock  
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3.8. Paradiddly 
Jsou technikou, kterou bychom mohli definovat jako hru s p edepsaným st ídáním 

rukou, vzorce u nichž se st ídají údery dvojité s jednoduchými. Zatím jsme se v této 
p íru ce mohli setkat jen s technikami u kterých hrá  st ídal ruce velmi prostým zp sobem. 
PLPL PLPL u st ídavých úder  jednoduchých a PPLL PPLL u úder  dvojitých. 
Ruce bubeníkovy se však mohou st ídat i komplikovan jším zp sobem: PLPP LPLL 
i PLLP LPPL a podobn . Možností vidíme v bubenické výukové literatu e – s trochou 

nadsázky napsáno – na celé knihy. Není zde však nutno propadat panice. I zdatní hrá i 
používají jen n kolik svých oblíbených variant, a pokud se bubeník dob e nau í i menší 
po et základních paradiddl , nácvik dalších už není tak obtížný. Materiálu na celou 
publikaci by nyní vydal rozbor nácviku této techniky a práce s ní. 

Zde bude asi op t spíše na míst  n kolik motivujících v t s velmi krátkým výkladem, 
koneckonc  o paradiddlech jsem se zmi oval už v úvodu tohoto dílu pojednávajícím 
o technických hudebních prvcích. 

Stru n  proto nyní zopakuji, že hrá i cvi í paradiddly zprvu na pouhý malý buben, 
kde jim m žou pomoci ke zvládání n kterých technických problém  p i h e na tento nástroj, 
hlavním cílem tohoto nácviku však asto bývá aplikace této techniky na nástroje 
bicí soupravy. Nacvi í-li hrá  na malém bubnu tento vzorec: 

Notový p íklad 54 

 
M že jej aplikovat jako doprovodný rytmus na bicí soupravu nap íklad tím, že pravou ruku 
pouze p esune na Hi-Hat, inel i cowbell. Doplníme si i part velkého bubnu: 

Notový p íklad 55 

 

Velmi zajímavé je to, co vnímá nezasv cený poslucha . Jeho sluch upoutá zejména 
výrazný zvuk nástroje hraného pravou rukou a tento laik je ohromen tím, že bubeník 
je schopen hrát do takto složitého rytmu ozývajícího se z Hi-Hat ješt  cokoli dalšího: 

Notový p íklad 56 

 
Sluchový klam je dokonalý. Tento efekt je hojn  bubeníky využíván a je asto hlavním 
d vodem pro nácvik paradiddl . 
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Velmi d ležité je dynamické odstín ní not. Rytmus s paradiddly, ve kterém zn jí 
všechny noty stejn  siln , zní školácky a neohraban . Proto je nutné všechny rukama 
hrané noty – které jsou v prvních dvou notových p íkladech bez akcentu – považovat 
za ghost strokes. K tomu doporu uji studium p íslušné kapitoly této p íru ky. 

Tato kapitola obsahuje i ukázku hry paradiddl  v symfonickém orchestru. Hrá i bicích 
nástroj  symfonických orchestr  paradiddly ovládají. V této hudb  jsou však v tšinou 
pouhým, ojedin le se vyskytujícím prost edkem, jak zahrát technicky obtížné místo 
nap íklad v partu tympán . Nebývají v tšinou využívány jako zvukový efekt k jehož 
vytvo ení by skladatel cílen  t žil ze své znalosti této techniky, ale spíše jako východisko 
z nouze. Našt stí jsou zde žánrové fúze, jejichž studium mi za azení t etí ukázky 
paradiddl  umožnilo. 

CD 2 – Stopa 52. Lincoln Goines & Robby Ameen – Afro-Cuban Grooves for Bass 
and Drums – Metal Mozambique: 
Již mén  p ehledné a prosté paradiddly hraje bubeník v této skladb . V šestnáctinách bicí 
soupravy v ukázce m žeme vysledovat nap íklad toto schéma: 

Notový p íklad 57 – Lincoln Goines & Robby Ameen –  
Afro-Cuban Grooves for Bass and Drums – Metal Mozambique 

 
Použití paradiddl  v praxi tedy v tšinou nebývá „u ebnicové“. Komplikujících, i spíše 
obohacujících prvk  zde m žeme najít více. Jednak hrá  m že v ur itém okamžiku ude it 
ob mi pali kami zárove . Dále pak se paradiddly nemusí „odehrávat“ mezi pouhými 
dv ma nástroji bicí soupravy, ale pali ky mohou nástroje b hem hry paradiddl  st ídat. 
Další odchylkou od toho, jak se paradiddly v základním tvaru obvykle nacvi ují 
je dynamika. Není povinností hrá e uplat ovat akcenty pouze na za átcích dob, 
ale mnohdy bývá nejefektn jším prvkem práv  p esouvání akcent  na jiné noty 
paradiddlového doprovodného rytmu, nebo breaku. 
CD 2 – Stopa 53. The Gizd Q – The Gizd Q 1999 – Outlook from the Window: 
V hudb  této ukázky jsou paradiddlové doprovodné rytmy hrány bu  na inel RIDE a malý 
buben, nebo je namísto inelu používána hrá em Hi-Hat. Základní tvar tohoto 
„groove“ vidíme v notovém p íkladu 58. Hrá  jej b hem skladby mírn  obm uje. 
Jen st ží bychom našli typi t jší p íklad využití paradiddl , jen st ží by bylo možno vytvo it 
takovýto „šlapající“ doprovodný rytmus jiným zp sobem, než práv  aplikací paradiddl  
na bicí soupravu. Velmi d ležitá je zde i dynamika tvo ená nevtíravými, ale znatelnými 
akcenty, bez níž by doprovod zn l školácky a toporn . Velký buben podporuje n které 
z d raz  v pravé ruce hrá e a vytvá í efektní ostinátní rytmus. 

Notový p íklad 58 – The Gizd Q – The Gizd Q 1999 – Outlook from the Window 
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CD 2 – Stopa 54. Michael Daugherty – UFO – Objects: 
Jsem si v dom toho, jak nesnadné je najít hledaný prvek v této ukázce. Jak jsem 
již nazna il v úvodu k tomuto prvku, paradiddly nejsou zatím skladateli symfonické hudby 
cílen  využívány tak, aby se uplatnil jejich specifický zvuk. To spíše hrá i samostatn  
sahají k jejich použití z d vodu usnadn ní technických problém  p i h e složit jších part , 
anebo vnášejí tuto svoji dovednost tam, kde jim je skladatelem a dirigentem ponechána 
volná ruka k volb  použitých prost edk . 
Práv  tato varianta nám umožnila slyšet paradiddly v symfonické hudb . Zkuste se nyní 
zaposlouchat do sóla bicích nástroj , které zabírá tak rozsáhlou ást skladby, ze které byl 
úryvek vy at, že zde slyšíme práv  jen bicí. Paradiddly zde musíme rozpoznat od zvuku 
dvojitých úder , které p evládají zejména v samotném za átku úryvku, tak od zvuku 
st ídavých úder  jednoduchých, které by p i rychlém st ídání nástroj  mohly dojem 
paradiddl  navozovat. 
Pokud zde však nesporn  uslyšíte kombinace jednoduchých a dvojitých úder , máte 
prakticky vyhráno. Nemusí se sice jednat o modelové paradiddly známé ze škol na bicí 
nástroje, avšak nejmén  jeden klasický "single inverted" PLLP LPPL model paradiddl  
bychom zde mohli identifikovat. Sestava bicích nástroj  je zde dosti odlišná od toho, 
co vídáme a slýcháme u rockových, jazzových i symfonických hrá . Obvykle takovéto 
sad  íkáme „multipercussion“ a práv  takovéto bohaté a ú eln  sestavené seskupení 
bicích nástroj  všeho druhu hrá i umož uje tvorbu nejroztodivn jších rytmických 
i témbrových prvk  hudby. 
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4.Formotvorné prvky: 
Tento díl „Hudebních prvk “ pokrývá velmi r znorodou oblast bubeníkovy innosti. 

V prvcích zde probíraných zde m že zužitkovat prakticky všechny ostatní prvky této 
p íru ky. Hrá  na bicí nástroje není jen automatem udávajícím tempo a takt hudby, strojem 
d lícím doby na rytmické útvary a zdobícím skladbu svými zvukovými efekty a technikou. 
Musí totiž také reagovat ur itým zp sobem na strukturu hudby, která sestává z ur itých 
celk  ( ty taktí, osmitaktí, sloky a podobn ) a která je obohacena r znými 
nepravidelnostmi (p edtaktí, stop time atd.) 

Moje p íru ka zajisté nemá ambice zastoupit u ebnice hudebních forem. Jak jsem 
již mnohokrát napsal, její cíle jsou p edevším motiva ní. Tato její tvrtý díl by ale m l 
motivovat bubeníka k tomu, aby se o prostudování této látky za al zajímat. Kvalitní hrá  
na jakýkoli nástroj nem že skladbu vnímat jako lov k ocitnuvší se v hustém lese, který 
sice jakžtakž b ží vp ed, ale o tom, co jej eká za nejbližším stromem, nemá ani tušení. 
Dobrý bubeník musí být spíše jako letec, který tento les vidí p kn  shora jako p ehlednou 
mapu, a to i v p ípad , že nemá k dispozici podrobný notový zápis. Není možno, 
aby „parazitoval“ na spoluhrá ích v tom smyslu, že zcela odevzdá starost o vývoj skladby 
jim a teprve na poslední chvíli podle m nící se harmonie vydedukoval, že nyní by m l asi 
p ijít break a podobn . Navíc ur ité úseky skladby jsou hrá i na bicí soupravu zcela 
vyhrazeny (sóla, náv stí a tak dále) a na „nápov du“ spoluhrá  se zde spoléhat nem že. 
Toliko o bubeníkov  orientaci ve skladb . 

Z technického hlediska n které z probíraných prvk  mohou klást extrémní nároky 
na hrá skou zdatnost bubeníkovu, jiné naopak vyžadují – s trochou nadsázky napsáno – 
jeho ne innost v ur itých okamžicích. P i nejlepší v li nedokáži zavést v tomto díle 
„Hudebních prvk “ n jaký p ísný systém jako v u ebnici matematiky. Se adil jsem prvky 
podle abecedy, a tak se zde vedle sebe ocitají ásti skladby zcela drobné a pom rn  
bezvýznamné, ale také celé ásti hudební formy. Také rozmanitost jednotlivých prvk  
je v hudební praxi taková, že by se vyplatilo v novat jednu celou takovouto p íru ku 
výhradn  této látce. Myslím tím, že zatímco zde nap íklad uvádím jen dv  varianty break , 
hudební praxe p ináší celou adu dalších možností. 

Spokojme se tedy zatím s vyjmenováním n kolika termín , se kterými se bubeník – 
v souvislosti s výstavbou skladeb m že setkat – ale uvažme, zda naše hudební ambice 
nevyžadují hlubší studium hudebních forem. 
Rozd lení této kapitoly je následující: 

4.1. Breaky (alespo  ve dvou délkových variantách, jeden takt a p l taktu) 
4.2. Dvoutaktí (s d razem na dvoutaktové doprovodné rytmy) 
4.3. Forma (osmi a dvanáctitaktová a forma nepravidelná) 
4.4. Náv stí 
4.5. P edtaktí 
4.6. P ípravná výpl  
4.7. Sólo (na formu r zné délky i open time solo) 
4.8. Stop time 
4.9. Výpl  (fill) 
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4.1. Break  
Zatímco doprovodné rytmy v pat i ném cít ní a stylovém zabarvení hraje bubeník 

pro podporu rytmi nosti hudby a bez pádných d vod  na sebe p ehnan  neupozor uje 
p íliš efektními, nebo dynamicky rušivými prvky, úkol sól je práv  opa ný. Hrá  se zde 
prezentuje jako p inejmenším rovnoprávný partner hrá , jejichž poslání je vytvá et sólové 
hlasy, a  již to jsou kytaristé i hrá i na klávesové nebo dechové nástroje. Breaky jsou 
jakousi miniaturou sóla uvnit  skladby. Zpravidla ukon ují hudební frázi, nap íklad ty taktí, 
osmitaktí a podobn . Laicky e eno – vyskytují se tam, kde se „n co láme“, jak napovídá 
anglický název tohoto prvku. 

Jejich délka se r zní. asto vypl ují jeden takt, nemén  etné jsou breaky v trvání p l 
taktu. Mohou zapl ovat jedinou dobu, ale také dva takty a podobn . Rovn ž jejich obsah 
je r znorodý. Break m že být tvo en jak jedinou notou, tak virtuózními prvky složitými 
až k nep ehlednosti. Pro tvorbu break  je možno použít kterýkoli nástroj bicí soupravy. 
Zaznít mohou postupn  všechny, ale asto také jediný.  

Pro používání inel  ve breacích nejsou také žádná pevná pravidla. Spíše m žeme 
mluvit o zvyklostech. Nejtriviáln jším postupem je akcentace první prvního taktu doby 
po breaku inelem CRASH. V n kterých kapitolách této p íru ky píši též 
o „p edražených“ inelech na konci breaku, inel však také m že být rafinovan  opožd n 
za první dobou, anebo nemusí být hrán v bec. inely samoz ejm  používáme i uvnit  
breaku jako zvukovou barvu bez souvislosti s formou. 

Pokud bychom mluvili o breaku jako o úseku bubeníkova hraní, kde opouští hru 
doprovodného rytmu, v etn  ostinato na Hi-Hat i inel, a hraje ob ma rukama 
na blanozvu né nástroje soupravy, také bychom nem li tak úpln  pravdu, protože break 
lze také vytvo it „pouhým“ doprovodným rytmem, zpravidla pon kud odlišným od 
dosavadního. V tšinou komplikovan jším. 

Výklad pojmu je – jak vidíme – dosti relativní a jakostí break  hrá  m že prozradit 
mnoho ze svého mistrovství, ale také hodn  o svých slabinách. asto platí zlaté pravidlo, 
že mén  je n kdy více. Velmi výraznou, ale asto opomíjenou veli inou pro tvorbu break  
je dynamika. K e ovité zesílení zvuku v breaku je opravdu neprofesionáln  
zn jícím úkazem. 

Hrá i si p i h e break  asto pomáhají levou nohou, pomoci níž udržují tempo šlapanou 
Hi-Hat. asto break hraný s takovouto pom ckou také lépe zní. P esné tempo by se však 
správn  m lo „odehrávat“ v bubeníkov  hlav  bez závislosti na jakékoli pom cce. 

4.1.1. Break – celý takt 
Je – jak již mnou bylo napsáno – velmi astý. Za ínající bubeníci se jej snaží naplnit 

zpravidla „hustšími“ notami, než jsou noty doprovodného rytmu, a asto si neuv domují, 
že opa ný postup je n kdy mnohem efektn jší. 

Psát jakákoli pravidla pro její vytvá ení je materiál bu  na celou novou p íru ku, anebo 
zbyte nou prací, protože pro tvorbu break  platí tatáž pravidla, jako pro kteroukoli innost 
bubeníka: Nápaditost, ale i vkus, p esné tempo a rytmus, dynamika, technika, práce 
se zvukovými barvami a podobn . 
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CD 3 – Stopa 1. Iron Maiden – Seventh Son of a Seventh Son – Infinite Dreams: 
P ibližn  v polovin  – a znovu na samém konci ukázky – si m žeme poslechnout typický 
break zabírající jeden celý ty dobý takt. P íklad je vskutku „u ebnicový“, protože oba 
breaky jsou hrány tak, že bubeník opustí hru doprovodného rytmu a tedy i Hi-Hat, zahraje 
šestnáct šestnáctinových not (s jedinou ozdobou v podob  p írazu) na malý buben 
a tom tomy. 
Break je hrán v obou p ípadech na konci osmitaktové fráze a kon í 
„podle pravidel“ inelem CRASH na první not  následujícího taktu. 
CD 3 – Stopa 2. James LaBrie – Elements of Persuasion – Alone: 
Velmi podobnou situaci brzy zjistíme v této ukázce. Hned n kolik break  na konci 
osmitaktových frází snadno nalezneme v pon kud komplikovan jším doprovodném rytmu. 
Rovn ž breaky samotné obsahují dosti lenitý rytmický a technický materiál v etn  
polymetrického vypln ní 4/4 taktu 3/16 útvary, dvaat icetin hraných na velké bubny 
i krátkých úsek , kde se bicí souprava prakticky zcela odml í. 
P i analýze ukázky bu te velmi pozorní, abyste probíraný prvek nep eslechli. Breaky jsou 
zde velmi zajímavé, protože jsou tvo eny jiným materiálem, než bývá zvykem. Mnohdy, 
s trochou nadsázky e eno, obsahují více pauz nežli not, i se podobají 
doprovodnému rytmu. 

4.1.2. Break – polovina taktu 
Pro tento hudební prvek platí podobné zvyklosti, jako pro p edchozí. Tento kratší break 

však lze snáze využít i v drobn jších hudebních frázích, nebo tam, kde by p íliš rozm rný 
break rušil nap íklad zp v i instrumentální sólo. Hrajeme jej nap íklad na konci dvojtaktí 
nebo ty taktí. 
CD 3 – Stopa 3. Opeth – Damnation – Hope Leaves: 
Celá ukázka obsahuje hudbu v pomalém tempu ve ty dobém taktu. Hudba za íná 
šestnáctinami kytar bez bicí soupravy. Bubeník zahájí svoji hru práv  naším probíraným 
prvkem – breakem zabírajícím prostor poloviny taktu. Následující break je hrán tradi n  
na konci osmitaktové fráze velmi decentn , zprvu v podstat  jen na Hi-Hat na poslední 
dob  taktu pak zazní i tom tomy. 
Další hudba p ináší jisté nepravidelnosti, jako break na konci t ítaktové fráze a podobn . 
Tato podkapitola se však nemá zabývat tolik strukturou hudby, jako spíše tvorbou 
drobných sólových ploch, proto si nyní namísto po ítání takt  vychutnejme hrá ovu 
inteligenci p i jejich vkusné a dynamicky odstín né h e. 

CD 3 – Stopa 4. 
Helloween – Keeper Of The Seven Keys – Do You Know What You Are Fighting For:  
Bubeník této ukázky jako by netoužil po ni em jiném, než co nejnázorn ji v praxi p edvést 
probíraný prvek. Ten zní od prvních takt  prakticky na konci každého dvoutaktí a sestává 
z pom rn  p ehledného rytmického materiálu – zejména z osmin, šestnáctin ob as 
„nazdobených“ n kolika dvaat icetinami a podobn . Tento hrá  mi pak výklad ješt  více 
usnad uje, když ve druhé polovin  úryvku za ne hrát také i breaky vypl ující prostor 
celého jednoho taktu, a také drobné breaky v trvání jediné doby, a tím dává srovnání 
probíraného prvku s ostatními. 
Až na drobné výjimky jsou breaky hrány na blanozvu né nástroje bicí soupravy a po jejich 
ukon ení zní inel CRASH na první dob  taktu. Práv  proto, že nám zde bubeník 
nep ináší prakticky nic objevného, je ukázka optimálním výukovým materiálem. 
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4.2. Dvoutaktí 
Je prvkem, který bubeník (ale také jiný hrá ) ve skladb  uplatnit m že, ale také nemusí. 

P e t me si, co praví na naše téma u ebnice (L.Zenkl, ABC Hudebních forem): 
V hudb  se velmi asto sdružují takty po dvou nebo po t ech ve vyšší odlišitelné celky, 
dvoutaktí nebo t ítaktí. Ve dvoutaktí bývají n kdy oba takty stejné nebo p ibližn  stejné  
(tzv. dvoutaktí složené), takže jde vlastn  o opakování jednoho taktu. V jiných p ípadech 
sestává dvoutaktí ze dvou motivicky r zných takt  (tzv.dvoutaktí skute né).  

Pokusme se na tuto pou ku pohlížet z bubenického hlediska a výklad si zpest it 
notovými p íklady z praxe. V p íkladu .59 vidíme ást notového zápisu bicích nástroj  
skute né skladby, v níž bubeník hraje v podstat  stále totéž. Zjevn  zde se u bicích 
nástroj  o dvoutaktí nejedná. 
Notový p íklad 59 

 
Následující notový p íklad je vy at z partu bicí soupravy, kde bubeníkova kreativita 

a nápaditost zap í inily, že se nejenže neopakuje ani jedenkrát kterýkoli z takt , 
ale doprovodný rytmus v tomto opa ném extrému ani netvo í žádná zjevná dvojtaktí. 
Notový p íklad 60 

 
P esu me se nyní ze sv ta n mých not do sv ta hudby a ukažme si na n kolika 

hudebních ukázkách party bicích nástroj , kde je v doprovodných rytmech prvku dvoutaktí 
využito. N kdy bývá – pon kud vzletn  – íkáno, že dvoutaktí tvo í stále se opakující 
smy ku, do které se chytí poslucha v sluch. 
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Prozaicky e eno – jsou v hudb  situace, kdy (tém ) ustavi né opakování jednoho taktu 
bubeníkem m že p sobit dojmem nemyslícího metronomu (p .59) a naopak kdy neustálé 
zm ny mohou p sobit tém  rušiv  (p .60). V takovém p ípad  je na míst  použít 
dvoutaktový doprovodný rytmus. P ibližn  „na p l cesty“ mezi ob mi variantami vidíme 
doprovod v notovém p íkladu .62. Dvoutaktí zde (na prvních dvou ádcích) nepochybn  
jsou, avšak každé druhé kon í drobným breakem na tvrté dob .  
Notový p íklad 62 

 
CD 3 – Stopa 5. Danzig – I Luciferi – I Luciferi: 
O tom, že drtivá v tšina doprovodných rytm  této hudby je dvoutaktových nem že být 
pochyb. V notové ukázce vidíme, že se hrá  nespokojil s jedinou variantou tohoto prvku. 
První takt je v obou variantách dvoutaktí stejný, mírn  pozm n n je však u obou typ  
dvoutaktí takt druhý. Ob asné drobné breaky nesnižují instruktivní hodnotu hudební 
ukázky. Do dvoutaktí je organizována nejen hudba v našem úryvku, ale i doprovod hraný 
bicí soupravou v p evážné v tšin  skladby. 
Notový p íklad 62 – Danzig – I Luciferi – I Luciferi 

 
CD 3 – Stopa 6. Waking Vision Trio - The ancient bloom - Boundless: 
V ím, že komentá  k této ukázce je prakticky zbyte ný. Dvoutaktí v tomto úryvku jsou 
(po krati kém úvodu skladby) jist  rozpoznatelná i pro úplného laika. Osmkrát se zde totiž 
pravideln  vyst ídá 3/4 takt se 7/8. Po (rovn ž osmitaktové) mezih e ve ty dobém taktu 
se prvek opakuje. 
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CD 3 – Stopa 7. Dmitrij Dmitrijevi  Šostakovi  – Symphony No.7 – 1.v ta: 
Jedno z nejslavn jších dvojtaktí v d jinách hudby nám p ináší ukázka a notový p íklad 
z partu malého bubnu. Celé stránky u ebnic a odborných text  již byly popsány popisem 
toho, jak malý buben do ticha za íná hrát sv j dvoutaktový rytmus v nejv tším pianissimo, 
jak po celé dlouhé minuty tento rytmus dynamicky nar stá až po ohlušující fortissimo dvou 
malých bubn  místy podbarvené tympány a velkým bubnem. Z takovéhoto úseku 
je vy ata tato ukázka. 
Nás jako bubeníky patrn  nebude tolik zajímat programní symbolika, která byla d vodem 
pro tak neobvyklé využití probíraného prvku, jako skute nost, že dvoutaktí m že být 
d ležitým stavebním prvkem partu bicích nástroj  v jakékoli hudb . 

Notový p íklad 63 – Dmitrij Dmitrijevi  Šostakovi  – Symphony No.7 – 1.v ta 

 

4.3. Forma 
Pod pojmem „hudební forma“ si obvykle p edstavujeme strukturu hudby. Toto sl vko 

však bývá používáno i v jiných souvislostech. Jedná se o ur itý v tší stavební díl skladby. 
Stava  by patrn  použil slovo prefabrikát. Ne cihla (nota nebo takt), ne budova 
(celá skladba). 

Patrn  bych zde m l používat odborné termíny z u ebnic, jako sloka, refrén, chorus 
a podobn . Zast ešujícím termínem pro všechny tyto úseky hudby bývá práv  forma. 
Jako bubeníky nás musí zajímat hlavn  to, jak je zapot ebí p i h e na existenci úsek  
hudby rozlehlejších nežli takt i dvoutaktí reagovat. Pokusím se zde také vyhnout výkladu 
harmonických vztah  v hudb , pojm m jako tonika, dominanta, subdominanta a podobn , 
ale opravdu se domnívám, že bubeník by m l o harmonii v d t práv  tolik, kolik jeho 
spoluhrá i. M l by nastudovat odpovídající literaturu (kterou zde nebudu suplovat) a tyto 
v domosti konfrontovat s hudbou nahrávek a vlastní tvorbou. Budu tedy vycházet 
z p edpokladu, že bubeník je hudebníkem po všech stránkách a zam ím se na praktické 
d sledky existence ucelených úsek  hudby. 

Patrn  i naprostý za áte ník tuší existenci minimáln  dvou i t í inností, 
které má na starost hrá  b žné hudební skupiny. Hrá  doprovází kapelu (více i mén  
komplikovanými) doprovodnými rytmy. Slýcháváme také anglický termín groove.  
Grooves ob as prokládá výpln mi (fill), které ovšem s formami zpravidla nesouvisí. 
Co však spolehliv  prozradí bubeníkovu správnou orientaci ve form  jsou breaky: 
Jejich správné a s jistotou provedené umíst ní v míst  „zlomu“ – tedy na hranici dvou 
formových celk . 

Breaky budeme ješt  probírat ve zvláštní kapitole, stejn  jako virtuózní vypln ní formy 
– sólo na formu. Hrá  m že také odlišit jednu formu od druhé zm nou rytmického 
materiálu, kterým ji vyplní, a také odlišit zvukovými barvami. Prost  e eno – v refrénu 
m že hrát nap íklad jiný doprovodný rytmus než ve sloce a m že k tomu také použít jiné 
nástroje. inel RIDE namísto Hi-Hat a podobn . 
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4.3.1. Forma osmitaktová 
Je formou velmi rozší enou. Bubeník se s ní setká jednak jako s nižším stavebním 

prvkem tvo ícím nap íklad 32 taktové celky (skladby ve form  AABA), ale také jako 
se svébytnou formou, z nichž jsou skladby sestavovány. Kup íkladu pojem blues bývá 
obvykle spojován s dvanáctitaktovou formou, avšak ne každý má pov domí o existenci 
„osmitaktového“ blues, tedy bluesové skladby sestavené z osmitaktových, 
nikoli dvanáctitaktových celk . 

innost bubeníkovu tvá í v tvá  osmitaktové form  lze zjednodušen  popsat velmi 
stru n . Sedm takt  doprovodného rytmu, v osmém taktu je break. Není však vylou en 
ani (zpravidla mén  výrazný) break „v polovin  cesty“, tedy na konci tvrtého taktu. 
Nem lo by nás zmást ani to, že bubeníci n kdy hrají – nebo alespo  nazna ují – breaky 
na konci jednotlivých dvoutaktí. 

CD 3 – Stopa 8. 
Halloween – Keeper Of The Seven Keys Part I – A Tale That Wasn`t Right:  
Skladba je v pomalém tempu ve ty dobém taktu. Po zpívaném úvodu nastupují bicí 
nástroje s jednoduchým doprovodným rytmem. Osmitaktové úseky jsou velmi výrazn  
odd lovány drobnými breaky. Na t etí dob  posledního taktu se doprovod i se spoluhrá i 
jakoby zastaví a p edtaktím sestávajícím ze dvou osmin (bubeník je n kdy hraje, 
jindy tyto dv  noty zazní bez n j) je uvedena další osmitaktová forma. 
Hrá  na bicí soupravu jemn  nebo výrazn ji nazna uje d lení osmitaktové formy 
na ty taktové periody, a to pootev ením Hi-Hat na konci prvního ty taktí nebo inelem 
CRASH na za átku nového. Odd lování osmitaktových úsek  však je v této skladb , 
která je pod ízená osmitaktové form  prakticky v celé své délce vždy „siln jší“ než 
odd lování ty taktí, i když breaky jsou co do svého rozsahu prakticky nepatrné. 
Skladba i náš úryvek je pro probíraný prvek ukázkov  typická. 

CD 3 – Stopa 9. Winard Harper – Be Yourself – My Shell:  
Ukázka za íná ty taktovým úvodem sólové bicí soupravy. To není nic neobvyklého. 
Úvodní ásti („intro“) skladeb asto neodpovídají v plné ší i form , z kterých pak skladba 
sestává. První ást skladby se už pak skute n  skládá ze dvou osmitaktových forem, 
z nichž první kon í z harmonického hlediska záv rem polovi ním a druhá záv rem úplným. 
Podobn  se chová i bubeník. Konec prvního osmitaktí ukon í nenápadným breakem 
(nové osmitaktí zahájí inelem CRASH), kdežto konec druhého osmitaktového celku 
uzav e výrazným, i když vkusným breakem. Všimn me si, že pro následující formu zvolil 
zcela jiný doprovodný rytmus. 

CD 3 – Stopa 10. Carl Orff – Carmina Burana – Fortuna Imperatix Mundi:  
Pr b h této ukázky m žete sledovat i v notovém p íkladu z partu tympán  (hrá  používá 
4 kotle nalad né na tóny A, D, G, A), velkého bubnu, velikého tam-tamu a zvonkohry. 
Pro snazší orientaci jsem osmitaktí odd lil tu nými taktovými arami. 
Budete-li si v duchu p ehrát hudbu spolu s orchestrem a sborem a vnímat p itom správn  
takty a osmitaktí, musíte si po ítat „na rychlé t i“ a nenechat se zmýlit tím, že forma 
je navíc velmi výrazn  d lena na dvojtaktí. Poslední osmitaktová forma je v živ jším 
tempu než p edchozí. První ty i osmitaktí tvo í dv  šestnáctitaktové dvojperiody, podobn  
jako jsme slyšeli u p edchozí ukázky. 
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Notový p íklad 64 – Carl Orff – Carmina Burana – Fortuna Imperatix Mundi 

 

4.3.2. Forma dvanáctitaktová 
Tato forma rovn ž nachází široké uplatn ní v etných skladbách. asto se jí íká 

„bluesová“. Tento název n kdy vzbuzuje pobavený údiv, je-li použit u skladby, 
která na poslech ani vzdálen  tento druh hudby nep ipomíná, jak záhy zjistíte 
p i zkoumání t etí ukázky této kapitoly. Samoz ejm  by stálo za to, prostudovat 
harmonické vztahy této formy, její pravidla, odchylky a zajímavosti. 
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Podíváme-li se na v c ist  z hlediska bubeníka, zjistíme op t, že hrá  doprovází 
skupinu doprovodným rytmem (tato hudba bývá asto ve 12/8 taktu) a odd luje ur ité 
úseky breaky. Zpravidla to iní tak, že ty taktí uvnit  „dvanáctky“ odd luje drobnými 
breaky, zatímco na konci každé dvanáctitaktové formy hraje break rozm rn jší 
a nápadn jší. Samoz ejm  záleží na mnoha okolnostech, které tyto zvyklosti mohou 
zm nit. Zejména u skladeb s vokální složkou se hrá  snaží nerušit zp v p íliš nápadnými 
breaky a spokojí se mnohdy s pouhým pootev ením Hi-Hat na konci a jemným úderem 
na inel CRASH na za átku ty taktí a podobn . 
N kdy namísto breaku tvo eného obvyklým zp sobem posta í malé obohacení 
doprovodného rytmu n kolika notami navíc, jindy je dvanáctitaktová forma uzavírána 
nápadnými p eryvy v toku hudby. Nap íklad stop time a podobn . 

CD 3 – Stopa 11. Jimi Hendrix – The Ultimate Experience – Red House: 
Po kejte si na první bubeník v break ukázky a m žete za ít po ítat takty. 
U ebnicov  p ehledné dvanáctitaktové úseky ve 12/8 taktu (nebo – chcete-li – ve 4/4 taktu 
s triolovým d lením dob) jsou bubeníkem odd lovány výrazn jšími breaky, zatímco jejich 
ty taktové úseky bubeník odd luje drobou kými breaky tém  skrytými 

v doprovodném rytmu. 
Za povšimnutí stojí i to, že první dvanáctitaktovou formu hraje bubeník s doprovodným 
rytmem s inelem RIDE, kdežto v další „dvanáctce“ již slyšíme Hi-Hat. Poslední takty 
druhé dvanáctitaktové formy, kterou jsem pro tuto ukázku použil, jsou oživeny ritardando, 
stop time a záv re nou improvizovanou korunou, i zde je však probíraný prvek 
d sledn  zachován. 
CD 3 – Stopa 12. Winard Harper – Be Yourself – Lonesome Head:  
Snad mi odpustíte, že tato hudební ukázka nenapl uje pojem „dvanáctitaktová forma“ 
ve školácké elementární podob . Patrn  bych si sám p i zb žném poslechu neuv domil, 
že se o tuto formu jedná, ale harmonické postupy – tak typické pro tento typ hudby – ihned 
upoutaly moji pozornost. Asi bude lépe na drobné odchylky hned upozornit. Už d íve jsem 
napsal, že intro hudby se asto odlišuje od vlastní skladby. Zde pat í vstup bicí souprav . 
Po dvou osminových notách p edtaktí hraje bubeník osmitaktové sólo, zde tvo ené 
„pouhým“ doprovodným rytmem ukon ené breakem, který pak pozd ji znovu uslyšíme. 
Následuje ty taktová mezihra a už slyšíme tóny saxofonu v první „dvanáctce“. 
Po další ty taktové mezih e pak už nic nebude rušit naše studium této tradi ní 
ale zajímavé formy, zejména pak studium práce bubeníka, který nevtírav  doprovází 
hudbu, p esn  reaguje na stop time v posledním ty taktí prvních dvou „dvanáctek“. 
Ukázka kon í dvanáctitaktovou formou vypln nou saxofonovým sólem, které bubeník 
tak ka pokorn  doprovází bez jakýchkoli efekt  a break . 
CD 3 – Stopa 13. Ludwig van Beethoven – Symphony No.9 – 4.v ta: 
Budu-li psát o „bluesové form “ v souvislosti s touto – patrn  nejslavn jší melodií 
v d jinách – m že to budit u poslucha  neskrývaný úsm v. Je tomu však skute n  
tak – nejen z hlediska po tu takt  jednotlivých úsek , ale i z hlediska harmonického. 
K dispozici zde máte ukázku tympánového partu, kde jsem pro usnadn ní orientace op t 
zvýraznil taktové áry na hranicích dvanáctitaktových celk  a o ísloval takty. 
Dvanáctitaktové úseky se zde skládají v dvaceti ty taktovou dvojperiodu. 
P i troše fantazie m žeme nap íklad ve dvanáctém taktu tympánového partu vid t a slyšet 
cosi jako ekvivalent breaku, jakými odd lovali dvanáctitaktí bubeníci v p edchozích 
úryvcích. Pro orientaci v hudb  a partu tympán  bude snazší cítit jako po ítací dobu notu 
p lovou. Však také hudba je psána (a dirigenty dirigována) v dvoup lovém taktu. 
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Notový p íklad 65 – Ludwig van Beethoven – Symphony No.9 – 4.v ta 

 

4.3.3. Forma nepravidelná 
Každé pravidlo je zde proto, aby se mohlo porušovat. Za nepravidelnou formu bychom 

mohli ozna it každý úsek hudby, který není organizován zp sobem, který popisuji 
v p edcházejících odstavcích. N kte í skladatelé – zejména symfonické hudby – 
si z používání atypických útvar  vytvo ili tak ka sv j image. Jejich hudba je sestavena 
nap íklad z t ítaktí i p titaktí. V jiných p ípadech jsou – na první pohled standardní – 
útvary ozvláštn ny nenápadnými nepravidelnostmi. Nap íklad mezi ty taktovými bloky 
má jeden úsek pouhé t i takty, i mezi osmitaktové úseky je vsunuta drobná dvoutaktová 
mezihra a podobn . 

Záleží již na autoru hudby (a v kapelách bývá spoluautorem též i bubeník), 
do jaké míry jsou nepravidelnosti používány a jak na n  hrá  na bicí soupravu reaguje. 
P ílišná pravidelnost m že na poslucha e p sobit nudn , p íliš mnoho nepravidelností 
m že mít paradoxn  stejný ú inek – celek se jeví beztvarým. 
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CD 3 – Stopa 14. AC/DC – Highway To Hell – Highway To Hell: 
Pokuste se sledovat hudbu zárove  s partem bicí soupravy v notovém p íkladu. 
Po nepravideln  len ném kytarovém vstupu následují ty i ty taktové úseky. 
Mohlo by se zdát, že tato ukázka náleží spíše k p edcházejícím kapitolám, avšak 
již u ísla 5 narazíme na první nepravidelnosti bez možnosti vm stnat hudbu do jakýchkoli 
pravidel, kterých jsme si mohli povšimnout výše. Bubeník ve tvrtém taktu .5 nehraje 
obvyklý break, ale spíše jakýsi dvoutaktový vstup do ísla 7. Zde bychom mohli 
již o ekávat b žnou sloku sestávající z dvoutaktí, ty taktí a podobn . 
Namísto toho vidíme, že po zdánlivém „uklidn ní“ nepravidelností je do .8 vložen takt 
vypln ný bubeníkem šlapanou Hi-Hat. Po tomto p titaktovém úseku se ve skladb  – 
již mimo rozsah našeho úryvku – setkáme ješt  s nejedním p ekvapením narušujících 
zažitou p edstavu o formové pravidelnosti b žné rockové hudby. 
Co z toho vyplývá pro bubeníka? Zde již nepom že cit pro formu a harmonii. Sebelepší 
hrá  neznalý konkrétní skladby by zde bez notového zápisu pon kud tápal. Nepravidelná 
forma skladby jist  není vhodná pro „jam session“, avšak m že u init skladbu 
zajímav jší a bohatší. 
Notový p íklad 66 – AC/DC – Highway To Hell – Highway To Hell 
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CD 3 – Stopa 15. Ozzy Osbourne – Ozzmosis – Ghost Behind My Eyes: 
Nesmírn  zajímavá je i tato ukázka. Na rozdíl od p edchozí ukázky nejsou nepravidelnosti 
náhodné a nevypo itatelné. Tento úryvek je „pravidelný v nepravidelnostech“. 
Po ítejte takty hned od po átku úryvku. Takt je ty dobý, cít ní doprovodného rytmu 
bicí soupravy šestnáctinové. 
Bubeník v tšinou odd luje jednotlivé úseky hudby drobnými breaky na jejich konci.  

asto i s obvyklým inelem CRASH na za átku nové formy. Schéma skladby je toto: 
4+5+4+5+4+5+4 (atd.) takty, p i emž nepravidelnosti jsou nenápadné a skryté v toku 
hudby. Nezasv cený poslucha  jen st ží všimne n eho neobvyklého. 

CD 3 – Stopa 16. Antonín Dvo ák – Slovanské tance – No.1: 
Nejlépe si všimneme odchylek tehdy, postavíme-li je vedle standardní situace. Tak je tomu 
i v p ípad  této hudby. P i nahlížení na formu této ukázky ignorujte prosím první takt 
skladby, ten jen pouze jakýmsi náv stím i prodlouženým p edtaktím. Hudba je v 3/4 taktu 
ve svižném tempu. Bývá vnímána a dirigována „na jednu“. Vaší orientaci v jejím matoucím 
synkopickém rytmu pom že part tympán , který – na rozdíl od ostatních bicích nástroj  
ukázky – synkopy neobsahuje. Až do poloviny ukázky se m žeme  
„nechat ukolébat“ pravidelností osmitaktových úsek . 
Než se hudba dostane k místu kde tympánista hraje v piano tvr ové noty, napo ítáme 
takovýchto osmitaktových forem celkem šest (nep ehlédn te repetice). Než zazní znovu 
osmitaktové téma ze za átku skladby, budeme se muset „vypo ádat“ s 21taktovým 
úsekem hudby, který tyto pravidelné formy spojuje. V symfonické hudb  jsou podobné 
nepravidelnosti  jevem spíše obvyklým nežli výjime ným. 

Notový p íklad 67 – Antonín Dvo ák – Slovanské tance – No.1 
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4.4. Náv stí 
Látka „Formotvorných prvk “ je ur it  zajímavá. Nelze však o ekávat, že by u n koho 

mohla vzbudit veselí. To spíše zvuk kravských zvonc  i zajímavé zvukové barvy 
n kterých druh  úder  v „Prvcích barvy zvuku“ a v „Nástrojových prvcích“ upoutá 
pozornost i mladých adept  bubenického um ní. 

Náv stí bude patrn  výjimkou. Asociace na dechový orchestr nastoupený 
v pestrobarevných uniformách na nám stí je zna ná. Kapelník dá signál hrá i na malý 
buben a ten zahraje takzvané náv stí, neboli „anšlág“. I hrá i na druhém konci útvaru jsou 
b hem t chto n kolika takt  upozorn ni na to, že se n co d je a p ipraví se ke h e 
skladby, která na náv stí bezprost edn  navazuje. 

V následujícím notovém p íkladu vidíme jedno takové typické náv stí zahajující pochod. 
Konec osmitaktí zahraného hrá em na malý buben bývá zpravidla posílen hrá em 
na velký buben a údery párových inel . 

Notový p íklad 68 

 

„Anšlág“ je doménou pochod  dechových orchestr . Zatímco do hudby symfonické 
prakticky nepronikl (však také ukázka v této kapitole je pon kud bizarní volbou), bubeníci 
z oblasti jazzu a rocku n kdy tento prvek ob as – s více i mén  humorným zám rem – 
používají. Je zde samoz ejm  možnost použít „dechovkové“ náv stí použít v p vodní – 
originální podob , avšak hrá i (kte í se k jeho použití odhodlají) si je asto upravují 
pro pot eby skladby, kterou jím zahajují. Náv stí je pak hráno tu v rockovém, 
tu v jazzovém duchu. 

CD 3 – Stopa 17. Led Zeppelin – Led Zeppelin IV – Rock and Roll:  
Úvod skladby, který se dá ozna it bez rozpak  jako rock`n rollové náv stí, hraje bubeník 
na této nahrávce unisono na Hi-Hat a malý buben. Náv stí má 4 takty s p edtaktím 
sestávajícím ze t í osminových not a je tvo eno výhradn  osminovými notami s akcenty. 
Je-li b žné náv stí dechových hudeb úvodem k pochodu, zde m žeme spíše ekat úprk, 
ale naše asociace na „anšlág“ jsou zna né. Rovn ž po et takt  je totožný a v in ivém 
zvuku inel  Hi-Hat budeme slyšet jakoby párové inely hrá e dechovky. 

CD 3 – Stopa 18. John Coltrane – Giant Steps – Countdown: 
Náv stí této ukázky trvá již celých šestnáct takt  a p ipadal-li nám tento hudební prvek 
hraný hrá em p edchozí ukázky divoce modernizovaný pro pot eby rockové hudby, zde se 
stírá p vodní pochodový charakter ješt  v tší m rou. Patrn  bychom mohli považovat 
tento úvod skladby za jedno z mnoha sól, kterými jazzoví bubeníci n kdy zahajují 
kompozice tohoto žánru. 
Frázování sóla po dvou taktech, jeho ur itá „nevhodnost“ v kontextu s následující hudbou 
však nás k ozna ení t chto takt  jako jazzového náv stí oprav uje. Sedmnáctý 
a osmnáctý takt bubeníkova sólového výstupu již zjevn  k náv stí nenáleží a jsou jen 
jakýmsi m stkem spojujícím hrá v „žert“ s vlastní skladbou. 
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CD 3 – Stopa 19. 20th Century Fox: 
Jist  hned po vyslechnutí dvoutaktového náv stí p ed dvanáctitaktovou zn lkou 
se rozhostí na mnohé tvá i úsm v. Nalézt jakoukoli ukázku symfonické hudby za ínající 
náv stím opravdu nebylo snadné. Tento prvek je opravdu p vodn  ur en pro pot eby 
hudby dechové, a to ješt  její pochodové varianty. Také hrá i rockových a jazzových 
skupin náv stí používají spíše výjime n , vícemén  jako humorného úvodu skladby. 
P esto se domnívám, že tato krati ká ukázka do této p íru ky pat í. 

4.5. P edtaktí 
Je neúplný takt, kterým za ínají n které skladby. U ebnice hudební nauky rozlišují dv  

situace. Situaci kdy se jedná o první takt skladby, který má jednu i více not nahrazeny 
pauzami (nap íklad eská státní hymna za íná tvr ovou pauzou) a kdy se jedná 
o skute né p edtaktí, která de facto do skladby „nepat í“. 

asto se jedná o jedinou notu, tvrtinu, osminu i šestnáctinu. M že to být však i více 
not, nap íklad dv  šestnáctiny, osminová triola a tak podobn . Možností je skute n  
mnoho. Vybral jsem pro vás samoz ejm  hudební ukázky, v nichž se na p edtaktí podílí 
hrá  na bicí nástroje. Zde bych m l poznamenat, že interpretem p edtaktí m že být celý 
orchestr ( i rocková nebo jazzová kapela), anebo pouze n které nástroje souboru. 
Nez ídka dokonce osamocený bubeník. V hudební praxi m že být pro za áte níka 
nesnadná skute nost že skupin  mnohdy musí „odklepat“ za átek skladby a na konci 
odpo tu ješt  zahrát své p edtaktí. Jinak se jedná o hudební prvek zcela b žný 
a v tšinou nekomplikovaný. 
CD 3 – Stopa 20. Panthera – Cowboys from Hell – The Art of Shredding:  
Rovn ž zde bicí souprava p edchází za átek skladby o n kolik not. Z technického 
hlediska je p edtaktí velmi zajímavé. Je sice tvo eno úderem na tom tom na poslední 
tvrtin  „nultého“ taktu, tato tvrtina je však ozdobena trojitým p írazem velkých bubn , 

které pak bubeník v dalších ástech skladby mistrn  ovládá. 
CD 3 – Stopa 21. Dave Weckl – Ultimate Play-Along for Drums – Latin: 
P edtaktí této skladby je tvo eno t emi osminovými notami hranými práv  jen hrá em 
na bicí soupravu. Zbytek hudební skupiny se p idává až na první dob  prvního taktu 
po této jednoduchém breaku v „nultém“ taktu. 
CD 3 – Stopa 22. Antonín Dvo ák – Koncert a moll pro housle a orchestr – 1.v ta: 
P edtaktí této skladby již není vyhrazeno pouze hrá i na bicí nástroje. Vedle tympán  zní 
na nahrávce i ostatní (zejména smy cové) nástroje symfonického orchestru. P edtaktí 
vypl uje prostor jediné osminy, avšak ani tato ukázka není prosta zajímavosti. 
Zatímco orchestr hraje dv  šestnáctinové noty, tympánista má ve svém partu jedinou 
osminu. Zde vidíme, že i tak prostý rytmický prvek m že obsahovat do jisté míry 
i problematiku polyrytmickou. 
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4.6. P ípravná výpl  (prepare fill) 
T ebaže se v této p íru ce výpln mi zabývám, v nuji p ípravné výplni zvláštní 

podkapitolu. Jedná totiž o dosti specifickou problematiku. Jakkoli se (pokud možno) 
vyhýbám zmínkám o existenci jakýchkoli hudebních styl , musím se zde pozastavit 
nad zažitým tvrzením, že „prepare fill je vizitkou swinga e“. Myslím, že tento prvek stejn  
dob e nalezne uplatn ní i v jiné hudb , nežli swingové. Pravdou ovšem je, 
že tam jej slýcháme nej ast ji. 

Definovat p ípravnou výpl  tak výstižn , jako u ebnice definují jiné hudební prvky 
je nesnadné. M že jej tvo i v podstat  jej jediná nota. M že být také tvo en p ívalem 
virtuózních prvk . V tšinou však jeho rozm r nep esahuje jeden takt. O co se vlastn  
jedná? V n kterých skladbách se vyskytují pasáže hrané celým orchestrem, 
nebo nástrojovými sekcemi. Velmi asto bývají výrazn  synkopické. 

P ípravná výpl  se nazývá „p ípravnou“ práv  proto, že tímto drobným sólem bubeníka 
se p ipravuje takovouto pasáž. D vod  pro její použití je více. Za prvé bývá tento prvek 
je velmi efektní a za druhé se spoluhrá i „mají od eho rytmicky odrazit“. 
Poslechn me si naše dv  ukázky a uvažme, zda bychom tímto prvkem nemohli obohatit 
svoji hru, a  již je její stylové zam ení jakékoli. 
CD 3 – Stopa 23. Buddy Rich – Giant Steps – Moment`s Notice: 
P ibližn  v polovin  ukázky nám hrá  na bicí soupravu p edvede celou adu p ípravných 
výplní. Spolupracuje zde se saxofonovou sekcí. Výpln  jsou tvo eny malými skupinkami 
not. Asi nejvýrazn ji budeme vnímat první prepare fill hranou na malý buben. 
V ukázce slyšíme také pasáž, kde prvek zní tak asto, že tvo í tém  nep etržité pásmo 
rytm  rozd lované krati kými „zastaveními“ na staccatových notách saxofon . 

CD 3 – Stopa 24. Victor Bailey – That`s Right – Knee Deep / One Nation Medley: 
Celou adu efektních p ípravných výplní uslyšíme v celém pr b hu této hudební ukázky. 
Prvek je hrán tak, že bubeník vyplní první dobu taktu více nebo mén  komplikovaným 
rytmickým materiálem a tím „p ipraví prostor“ pro spoluhrá e a jejich akcent na druhé dob  
taktu. Hudba této ukázky je výrazn ji pomalejší, než u úryvku p edchozího, hrá  má tedy 
širší prostor pro efektní výpln  s využitím celé bicí soupravy, a také pro naši analýzu 
je tím hudba p ehledn jší. 

4.7. Sólo 

Tento prvek m žeme spisovn ji nazvat volnou improvizací hrá e na bicí soupravu. 
M že být ukázkou bubeníkova improviza ního mistrovství, inteligence, citu a zárove  
omra ující p ehlídkou zru nosti. M že být ale také planým p edvád ním techniky a tudíž 
de facto zbyte ným hlukem na koncertním pódiu. Návod na vytvo ení hodnotného sóla 
neexistuje. Snad jen tolik, že sólo – zvlášt  je-li rozm rn jší – by m lo 
„sp t odn kud n kam“. Tak by se snad dal popsat požadavek na jeho gradaci, 
z ejmý vrchol a nerozpa itý konec. 

Požadavek na precizní techniku by ve své d ležitosti mohl být zastín n snad 
jen požadavkem na nápaditost a osobitost sóla. Virtuózní technika asto p ece nezaru uje, 
že sólo bude mít svoji “tvá “. Že jeho stavba a nápaditost bude taková, že si tento hrá ský 
výkon budeme pamatovat jako n jakou skladbu a ne pouze jako vzpomínku, 
že jeho interpret je zru ným bubeníkem. 

V této p íru ce patrn  není jediného prvku, který by nemohl být pro výstavbu sóla 
využit. U sóla „na formu“ pak vystoupí do pop edí také požadavek na znalost struktury 
skladby, jejího cít ní a ducha. M lo by nenásiln  navazovat na to, co se v hudb  d je  
p ed ním a po n m. Zamysleme nyní se nad sólem z hlediska jeho rozm ru. 
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4.7.1. Sólo „na formu“ – 4 takty 
Není svébytnou (by  improvizovanou) skladbou pro bicí soupravu, jako je tomu 

u open time sóla. Je kompozi n  zapracováno do hudby. Tento dialog bubeníka 
s orchestrem je velmi astý zejména v jazzu. D je se tak, že bubeník zahraje sólov  
4 takty v odpov  na 4 takty tutti orchestru. Mezi praktickými hudebníky se velmi asto 
používá termín „hrát ty ky“. B hem orchestrální ásti bubeník nevtírav  doprovází, 
aby pak o to více vynikl jeho sólový výstup. Tento dialog se v tšinou opakuje víckrát, 
zpravidla dokud nenaplní n jakou vyšší formu, nap íklad 16 nebo 32 takt . 
Mén  zkušeného poslucha e m že n kdy zmýlit experimentování hrá  související 
s dodržováním ( i spíše nedodržováním) za átku a konce ty taktí. Hrá i totiž n kdy 
„tutti“ ást ukon ují breakem a teprve potom hrají své sólo, jindy zase hru sóla pon kud 
p etáhnou do dalšího ty taktí. Pokud se t chto zám rných „neukázn ností“ dopoušt jí 
i bubeníkovi spoluhrá i, m že pro poslucha e vzniknout situace na poslech možná 
zajímavá, analýzu však zna n  komplikující. 

Podle ur itých subjektivních kritérií bychom si sól zakomponovaných do hudby mohli 
z um leckého hlediska cenit výše, než open time sóla, protože bubeník zde musí rytmicky, 
dynamicky i stylov  komunikovat se spoluhrá i. 

V symfonické hudb  se setkáváme s jakousi improvizací v n kterých moderních 
skladbách v úsecích ízené aleatoriky, jak se nazývají úseky ponechané – do jisté míry – 
na libov li hrá . Prostor pro seberealizaci hrá e jako sólisty to však v tšinou není, 
a proto jsem ukázku z tohoto žánru pro tento prvek nehledal. 
CD 3 – Stopa 25. Buddy Rich – Giant Steps – Moment`s Notice: 
Hudba ukázky je v živém ty dobém taktu. Asi bude proto nás pohodln jší, vnímat ji 
„na dv “. Ve ty taktích se zde st ídá na jedné stran  orchestr se sólovým vibrafonem, 
na stran  druhé je zde bubeník se svými virtuózními sólovými vstupy. Rytmický materiál 
ty taktových sól bicí soupravy je pom rn  p ehledný. 

Myslím že se snadno zorientujete i v polymetrickém úseku, který zcela vypl uje hned první 
„ ty ku“ t íosminovou figurou. P íliš matoucí by nem ly být i drobné p esahy, kterými oba 
sólisté narušují „území“ toho druhého. V tšinou se jedná o p edtaktí vibrafonu na poslední 
dob  posledního taktu sóla bicí soupravy. P es tato malá oživení pevného schématu 
se jedná o ukázkový p íklad probíraného prvku. 

CD 3 – Stopa 26. John Coltrane – Giant Steps – Mr.P.C.: 
Velmi podobnou situaci nalezneme i v hudb  této ukázky. Tentokrát se zde st ídá kapela 
se sólovým saxofonem a bubeník. T ebaže i tato hudba je velmi živá, vnímal jsem ji p i 
analýze rad ji „na ty i“ z d vodu jisté rytmické komplikovanosti její struktury. 
Zejména sólo bubeníkovo je již mén  „srozumitelné“ a „nekáze “ obou sólist  
p i porušování hranic ty taktové formy v tší. 

4.7.2. Sólo „na formu“ – 8 takt  
Vše, co bylo mnou napsáno k p edcházejícímu prvku platí i o tomto typu sóla na formu. 

Bubeník má zde v tší možnosti seberealizace, ale osmitaktová sóla jsou již náro n jší 
na výstavbu. Zatímco u p edcházejícího prvku se forma skládala ze dvou  
(u osmitaktové formy) nebo ze t í (u dvanáctitaktové formy) ty taktových celk , 
zde již sólo bicí soupravy vypl uje celou osmitaktovou formu. 

Podobn  jako u p edcházejícího prvku se m že osmitaktové sólo hrát ve skladb  
vícekrát a to st ídáním sól a „tutti“. U osmitaktového sóla se však stává, že bubeník 
pro sebe získá tento osmitaktový prostor pouze jen jednou za celou skladbu a st ídání 
se prost  nekoná. Ob  následující ukázky však tento m j pokus o statistiku 
rozhodn  nenapl ují. 



 - 88 - 

CD 3 – Stopa 27. Dave Weckl – Perpetual Motion – Skipper: 
Úsek skladby vypln ný st ídáním protagonist  v osmitaktových úsecích následuje po sólu 
baskytary. Poslechn me si první osmitaktí v úseku skladby vyhrazenému st ídání sól. 
Náleží kapele a hlavn  hrá i na klávesové nástroje. 
Pak následuje sólo bicí soupravy. Je rytmicky velmi složité a jen st ží v n m nalezneme 
d lení na menší celky, dvoutaktí nebo ty taktí. Potom se hrá i st ídají v tomto po adí: 
Orchestr se saxofonem, bicí souprava sólo, kapela a hrá  na klávesy, bubeník, kapela 
se saxofonem a op t bubeník. Náš úryvek (a zárove  i úsek skladby s „osmi kami“) 
uzavírá saxofonové sólo.  

CD 3 – Stopa 28. Dave Weckl – Master Plan – Softly, As In Morning Sunrise:  
Velmi podobnou situaci nalezneme i v tomto úryvku. Hudba je zde živ jší a – na rozdíl 
od p edcházející ukázky – bude lépe po ítat si „na dv “. P esahy sól do sousedících 
osmitaktí jsou výrazné jak na stran  bubeníkov , tak u jeho spoluhrá . Po n kolika 
vyst ídáních bubeníka a kapely doprovázející sólový klavír pak skladba pokra uje hlavním 
tématem. Celý úsek vypln ný „osmi kami“ zabírá dv  32 taktové formy. 

4.7.3. Sólo „na formu“ – 12 takt  
Pokud autor hudby nemá pot ebu vnést do hudby nepravidelnosti, hrává bubeník 

(dostane-li k tomu p íležitost) ve skladbách psaných ve dvanáctitaktové form  logicky 
dvanáctitaktová sóla. Protože se jedná již o pom rn  rozm rný celek, pomáhají asto 
hrá i poslucha i (i sob ) v orientaci. iní to nap íklad d lením sóla na (více nebo mén ) 
rozpoznatelná ty taktí. 

Pokud se týká za azováním sól do skladeb psaných ve dvanáctitaktové form , jsou zde 
op t minimáln  dv  možnosti, které autor hudby má: St ídání kapely a bubeníka 
ve „dvanáctkách“ je první z nich. Je také možné poskytnutí jediného dvanáctitaktového 
úseku za celou skladbu pro bubeníkovu sólistickou seberealizaci. 
CD 3 – Stopa 29. Winard Harper – Be Yourself – Toku Do:  
Hudba mezi saxofonovým sólem v úvodu ukázky a mezi kontrabasovým sólem v jejím 
záv ru zaujímá prostor šedesáti takt . V p ti dvanáctitaktových formách se st ídají hrá i 
v tomto po adí: bubeník, klavír s doprovodem orchestru, op t bicí souprava a saxofon plus 
orchestr. Úsek uzavírá op t sólo bicí soupravy. 
T ebaže všechna sóla bubeníkova jsou plná rytmických h í ek a polymetrických úsek , 
jsou celkem z eteln  len na na ty taktí. Nemyslím proto, že byste p i analýze ztratili 
orientaci v t chto – již pom rn  dlouhých – p ehlídkách hrá ovy virtuozity. 

CD 3 – Stopa 30. Dave Weckl – Ultimate Play-Along for Drums – Straight-Ahead Jazz: 
Bubeník se p i sólových vstupech st ídá s hrá em na basovou kytaru. Úsek na n mž 
se sóla odehrávají trvá – stejn  jako v p edchozí ukázce – 60 takt . Všimn te si jedné 
snadno p eslechnutelné zajímavosti. Stejn  jako klavír v sólech baskytary m kce hranými 
akordy nazna uje harmonické zm ny skladby tak i baskytara poskytuje tuto 
nezanedbatelnou službu bubeníkovi ve chvílích, kdy má sólo on. 
Sólo je pak pro poslucha e zajímav jší, protože se tak p i p edvád ní bubeníkovy hrá ské 
zdatnosti neztratí kontinuita vývoje skladby. Spoluhrá m i samotnému bubeníkovi tyto 
ob asné tóny napomáhají v orientaci v pom rn  rozm rném sólistickém úseku skladby. 
To platí zejména pro mén  zkušené hrá e, což ovšem samoz ejm  není p ípad hudebník  
z naší hudební ukázky. 
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4.7.4. Sólo „na formu“ – více takt  
Bubeníkovi m že být poskytnut samoz ejm  prostor mnohem v tší, než je ty taktí 

i osmitaktový nebo dvanáctitaktový úsek. Tém  vždy se pak jedná o jediné sólo 
bicí soupravy ve skladb . 

Rozm rn jší sólo uvnit  skladby se dá realizovat v podstat  dv ma zp soby. Bu  tak, 
že spoluhrá i umlknou a bubeník hraje open time solo se všemi jeho aspekty  
(rubato, p edem neohrani ená délka sóla a podobn ). Po skon ení takovéhoto vloženého 
volného sóla se zpravidla na bubeník v signál (smluvený break a podobn ) spoluhrá i 
znovu p idají ke h e a skladba dále pokra uje. 

Tato podkapitola však pojednává o sólu, jehož délka je všem hrá m p edem známa, 
pouze je rozm rn jší než prvky kterými jsme se zabývali výše. Stejn  jako sóla 
v p edchozích podkapitolách m že i sólo na formu v tších rozm r  znít zcela bez 
spoluú asti ostatních len  kapely, avšak už jsme se setkali s ukázkou, kde s bubeníkem 
b hem sóla spolupracoval baskytarista. Snad ješt  ve v tší mí e se to d je i zde. Nejenže 
n který ze spoluhrá  takto m že bubeníkov  sólové produkci dodávat v tší bohatost, 
ale i p ehlednost. Není totiž vylou ena ani situace, kdy skladba prost  pokra uje pro celou 
kapelu dále. Jako by se nic ned lo. A bubeník hraje sv j virtuózní vstup do této hudby. 

Jinou možností je sólo do p edprogramovaných bicích nástroj  do zvukové smy ky, 
do zvuku „živých“ percussions a podobn . U tohoto typu sóla na formu laiky udivuje  
situace, kdy bubeník hraje vysoce zajímavé a komplikované sólo, b hem n hož poslucha  
ztratí pojem o form . A tu náhle, bez „signálu“ i bubeníkovy odmlky se spoluhrá i p idají 
a skladba pokra uje. To tento prvek staví i v mých o ích hodnotou nad vložené 
open time sólo. Myslím, že tento prvek pat í v této kapitole k nejobtížn jším 
a nejzajímav jším. 

CD 3 – Stopa 31. Dave Weckl – Master plan – Island Magic:  
Dvacet ty i sedmidobých takt  sóla (bez doprovodu hudební skupiny) zakomponovaného 
do skladby napo ítá poslucha , kterého zaujme tato mistrovská improvizace. 
Dalších šestnáct takt  pak pokra uje stejn  hodnotná improvizace již s ú astí spoluhrá . 
Bubeník ihned reaguje na nástup ostatních nástroj  a v tšinu akcent  podpo í údery 
na inely, zatímco pokra uje v improvizaci. Sólo je po celou dobu podloženo doprovodem 
perkusí tvo eném computerem. Je rytmicky velmi lenité, dynamicky odstín né 
a barevn  zajímavé. 

CD 3 – Stopa 32. Victor Bailey – Low Blow – Brain Teaser: 
Nesmírn  zajímavé je i toto sólo. Je do skladby vloženo tak, že poslucha  nepost ehne, 
kdy za alo a kdy skon ilo. Bubeník v tomto úryvku hudby hraje pom rn  komplikovaný 
doprovodný rytmus do sóla baskytary. M žeme takt po taktu sledovat, jak bicí nástroje 
postupn  p ebírají iniciativu a baskytarista se stahuje. Gradace a antigradace bicích 
nástroj  (bubeník totiž postupn  zase ustoupí do pozadí) trvá p ibližn  50 takt . 
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4.7.5. Sólo volné (open time) 
Prostudujeme-li obsah této p íru ky, všechny ingredience naházíme 

„do mixéru“ bubeníkovy osobnosti, máme zde „open time sólo“ se vším všudy. 
Nepot ebuje a nemá žádných pravidel a omezení. Na hrá ov  libov li z stává délka, 
dynamika, tempo… není patrn  jediného prvku, který by bubeník ve volném sólu nemohl 
použít. Ve srovnání se sólem pevn  „vklín ným“ do skladby se zde ast ji používá rubato, 
což jsou volné zm ny tempa, kterými hrá  zpest uje svoji improvizaci. V tší d raz je také 
kladen na tvorbu práci se zvukovými  barvami a t ebaže sólo m že obsahovat pasáže 
napln né strhujícím rytmem, hrá  zde nemusí (a m že) ešit pojem jako takt, 
rytmus a podobn . 

Uvádím zde jen n kolik post eh  souvisejících s probíraným prvkem. V praxi vede 
k ovládnutí tohoto um ní p edlouhá cesta cvi ení techniky a poslouchání sól význa ných 
hrá . Ani technická zdatnost není zárukou, že sólo, které se vrylo do pam ti 
poslucha m na jednom koncertu bude takovýmto zážitkem na koncertu p íštím. Mnoho 
bubeník  stále nechápe, že sólo není jen „o technice“ a že p edevším promyšlená stavba 
sóla m že p inést své plody. 

Psát p esn  solo do not je však asto spíše kontraproduktivní a nebývá to zvykem. 
Ur itý sjednocující prvek, zast ešující myšlenka i jiná rozumn  pojatá omezení asto 
napom že poslucha i orientaci v  p ívalu not tak, aby jeho pozornost nebyla brzy otupena. 

Pokud nemáme jistotu, že open time solo by bylo zlatým h ebem našeho koncertu, 
asi bude lépe, uchýlíme-li se k sólu na formu a podobn . Pokud se však již odhodláme jít 
takto „s k ží na trh“, m li bychom ud lat vše, abychom poslucha m p ipravili zážitek 
plný vkusu, efekt  i hrá ské inteligence. 

CD 3 – Stopa 33. David Garibaldi – The Funky Beat – 4-N Matter: 
Sólo za íná tla eným vírem zpest eným (bez snahy o zachování tempa i taktu) 
dynamickými vlnami. Rovn ž rytmické variace tom tom , malého a pozd ji i velkého 
bubnu mají rubatový charakter. T ebaže tato improvizace pozd ji vyústí v doprovodný 
rytmus a naváže tak na skladbu, nese sebou všechny aspekty „open time sóla“, v etn  
výrazné dynamiky. Použity jsou rozli né techniky, mezi nimiž dominují dvojité údery 
oživované rim shoty. Sólo je pom rn  krátké, ale je dosta ující p ehlídkou hrá ského 
mistrovství i zvukových barev bicí soupravy a efektním vstupem do další hudby. 

CD 3 – Stopa 34. Dennis Chambers – Serious moves – Open solo: 
Prvního významného rozdílu, mezi p edcházející ukázkou a tímto sólem si povšimneme 
hned v prvním taktu. Je spoutáno nejen stabilním tempem, ale i ( ty dobým) taktem. 
Efektní prvky v podstat  z staly stejné. Dvojité údery obohacené rim shoty, 
údery na tom tomy a inely. 
Ve srovnání s p edcházející ukázkou zde máme i nový prvek. Sólo není tvo eno pouze 
breaky, ale v polovin  ukázky i jakýmsi doprovodným rytmem. Prakticky celá ukázka 
je postavena na podkladu ostinátního rytmu hraného levou nohou hrá e na Hi-Hat 
st ídající krátký a „otev ený“ zvuk. 
CD 3 – Stopa 35. John Psathas – Omnifenix: 
Po vyslechnutí n kolika prvních vte in této ukázky mne budete patrn  podezírat z omylu. 
Z toho, že jsem namísto ukázky prvku z oblasti symfonické hudby omylem za adil úryvek 
záznamu jazzového koncertu. Prosím, vyslechn te ukázku do konce. Ano. Bicí souprava 
je jazzová, protože skladba je žánrovou fúzí. V druhé polovin  úryvku však uslyšíte, 
že se jedná skute n  o symfonickou hudbu, konkrétn  o koncert pro saxofon a orchestr. 
P esto skladatel zde za adil tento prvek. A tak bubeník skute n  p ed o ima dirigenta, 
hrá  orchestru a poslucha  v sále improvizuje tak, jako by byl v jazzovém klubu. 
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4.8. Stop time 
V symfonické hudb  i v u ebnicích hudební nauky, se m žeme setkat s termínem 

„generální pauza“. Tímto pojmem je mín n asový úsek skladby (nap íklad jeden takt), 
v n mž se odml í všichni ú inkující. V populární hudb  m že samoz ejm  nastat stejná 
situace. Velmi asto se setkáváme s ozna ením „stop time“, které vystihuje podobnou 
situaci. Je však b žné, že n který z len  souboru sólov  pokra uje v interpretaci i b hem 
tohoto úseku. Velmi asto to nap íklad bývá zp vák. 

Pro hrá e který se skladbou není dob e obeznámen, mohou být tato místa záludnou 
pastí. V tšinou není vhodné, aby v tomto prostoru hrál i nadále doprovodný rytmus i 
break a pokud p ece jen umlkne, musí zase znát p esný okamžik konce stop time. A to je 
jen snazší varianta, s jakou se bubeník m že setkat. Realizace stop time m že být 
mnohem složit jší, než ta varianta prvku, která od hrá e vyžadují pouhé odml ení se. 
Stop time m že totiž být i vícenásobný, rozd lený krátkými vstupy kapely. 
CD 3 – Stopa 36. Dave Weckl – Ultimate Play-Along for Drums – Shuffle (Blues):  
Prvek, který je p edm tem t chto ádk  nalezneme p ibližn  v polovin  ukázky. 
Kapela se odml í a ve h e pokra uje pouze sólová kytara. Ostatní nástroje v tomto 
t ítaktovém úseku zahrají vždy jen krátký akord (též s úderem malého bubnu) na prvních 
dobách takt . Typické bývá i to, co zde slyšíme na konci stop time: Bicí nástroje po tomto 
prvku breakem uvedou hudbu „op t do pohybu“. 

CD 3 – Stopa 37. Hoo hoo coctail – Voda, nevoda – Rádoby funky: 
Pon kud komplikovan jší je realizace stop time v této ukázce. Hrá i (s výjimkou zp váka) 
se odml í na necelé dva takty. Ml ení nástroj  je narušeno v prvním taktu jediným secco 
akordem na druhé osmin  tvrté doby. Na konci druhého taktu synkopický break 
uvede hudbu do p vodního rytmu. 
CD 3 – Stopa 38. Ludwig van Beethoven – Symphony No.7 – 4.v ta: 
Hudba této ásti symfonické skladby plyne ve svižn jším 2/4 taktu. Generální pauzy 
celého orchestru jsou takové, jak je známe z u ebnic a následují tém  t sn  po sob . 
Celý orchestr v etn  tympán  se zcela odml í na jeden takt. Následuje jeden takt hudby 
a op t je generální pauza. Místo najdeme asi ve dvou t etinách ukázky. 

Notový p íklad 69 – Ludwig van Beethoven – Symphony No.7 – 4.v ta 
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4.9. Výpl  (fill) 
N které zkušen jší uživatele „Hudebních prvk “ patrn  p ekvapí p ítomnost této 

kapitoly na jejích stránkách. Vždy  o breacích už pojednáváno bylo. Je snad výpl  n ím 
jiným, než break? M j názor je takovýto: Technicky vzato není. Break i fill jsou vypln ny 
obdobným rytmickým a technickým materiálem. Hrá  prost  ustane ve h e doprovodného 
rytmu a v krátkém úseku skladby zahraje „n co“ jiného. Break je svým názvem definován 
jako n co co použijeme, když se hudba „láme“. Nap íklad kon í ty taktí i jiná forma. 
N kdy bývají breakem odd lována dokonce i dvoutaktí. Jak však nazvat bubeníkovu 
innost, zahraje-li drobou ké sólo nap íklad ve t etím taktu ty taktové formy? Když prost  

vyplní prostor n kolika dob tak, kde pro to z hlediska hudební formy není žádný d vod, 
a když pro to nemá ani d vod p ípravy orchestrálního tutti, jako jsme vid li v kapitole 
prepare fill? 

Myslím že zde je výraz break opravdu nep esný a toto vypln ní ur itého úseku hudby 
bude lépe nazývat výplní. Mnozí vynikající hrá i a pedagogové používají asto výrazu fill 
pro tém  jakoukoli aktivitu bubeníka odlišující se od doprovodného rytmu. Pojal jsem tuto 
problematiku s ur itou názorovou tolerancí. íkám že v t chto p ípadech je výraz výpl  
p esný potud, pokud íkáme že prostor breaku je vypln n ur itým rytmickým 
a technickým materiálem. 

Jinak se snažím tyto dva prvky od sebe p i výkladu odd lovat. Situace se pon kud 
komplikuje i tím, že jiní hrá i pro zm nu nazývají výpln  breaky a zd vod ují tuto 
terminologii tak, že hrá  v ur itém okamžiku vlastn  p eruší hru doprovodného rytmu 
a nevztahují tudíž terminologii k hudební form . Patrn  není nutné v této úvaze pokra ovat. 
Sv j pohled na rozdíl breaku a výpln  jsem podal a nyní se pokusím doložit jej 
hudebními ukázkami. 

CD 3 – Stopa 39. Yes – 90125 – City of Love: 
Poslouchejte pozorn  hudbu této ukázky. Prvek zde zazní pouze jednou a tvo í jej 
pouhopouhé t i noty. Je však bubeníkem zahrán s takovou rasancí a v tak p ekvapivém 
okamžiku, že si jej jist  povšimnete. Hudba plyne ve volném ty dobém taktu. Po kejte si 
na rozm rn jší break sestávající z šestnáctinových not hraných bubeníkem na malém 
bubnu a tom tomech. 
Následuje nový formový úsek v jehož prvním taktu je bubeníkem efektn  vynechána první 
doba. Fill uslyšíme v druhém taktu této nové formy, na t etí dob . Je hrán na malém bubnu. 
P sobí na mne dojmem, jako když jde dít  ukázn n  po chodníku a náhle z p emíry 
energie bujn  posko í. Pak spo ádan  krá í dále. 
CD 3 – Stopa 40. Megadeth – Youthanasia – A Tout Le Monde:  
Bubeníkovu hru, kterou uslyšíme v této ukázce m žeme sledovat v rozm rném notovém 
p íkladu, proto není nutný p íliš podrobný komentá . Úryvek za íná breakem na konci 
formového úseku. Forma skladby je pon kud nepravidelná, proto se dalšího breaku 
do káme p ed íslem 2. V sedmém taktu tohoto ísla uslyšíme již první výpl . Formový 
úsek zde ješt  nekon í. Je osmitaktový a bubeník jej „spo ádan “ odd lí drobným 
breakem velkých bubn . 
Další z e ení poklidného doprovodného rytmu m žeme s klidným sv domím nazývat 
breaky. „Lomí“ se zde ty taktí, osmitaktové celky, nebo alespo  dvoutaktí. Výpln  však 
nalezneme dva takty p ed ísly 6 i 7. Na rozdíl od p edchozí ukázky slaví naše úsilí 
sm ující k nalezení hledaného prvku mnohem bohatší že . (Notový zápis notami 
bez hlavi ek vyjad uje pouze rytmus break  a výplní.) Vesm s však jsou fill hrány stejným 
zp sobem na obdobné nástroje jako breaky, jen n kdy bývají (jak vidíme v této skladb ) 
mén  rozm rné. 
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Notový p íklad 70 – Megadeth – Youthanasia – A Tout Le Monde 
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5. Prvky rytmického cít ní: 
V p edmluv  „Hudebních prvk “ jsem si vymínil, že problematiku hudebních styl  

ponechám koleg m, kte í se specializovan  zabývají touto zajímavou látkou. Rovn ž jsem 
se odmítl poušt t do oblastí vyhrazených specialist m na etnickou hudbu. Jen povrchn  
se tedy budu zabývat existencí r zných rytmických cít ní, v kterých se populární hudba 
vyskytuje. Myslím si však, že by má p íru ka m la p ece jen v ur ité mí e ukázky tuto 
problematiku ešící obsahovat. 

Od rytmického cít ní se odvíjí struktura doprovodných rytm , které hrá  na bicí 
soupravu hraje. Znovu a znovu mne napl uje údivem, kolik koleg  hraje 
a dokonce i u í na bicí nástroje, aniž by vzali na v domí existenci nap íklad práv  clave 
i šestnáctinového cít ní, shuffle a podobn . Prost  se bubnují noty a ono to „n jak“ zní. 

To není správné. 
Jak jsem již napsal, snažím se tuto kapitolu zredukovat na nezbytné minimum 

s v domím, že by mohla být stejn  rozsáhlá jako celé „Hudební prvky“. V dom  jsem vás 
ochudil o analýzu skladeb se smíšeným cít ním, jak jsem si sám pro sebe nazval skladby, 
v nichž se do osminového cít ní vnáší jemný, v notách nevyjad ovaný náznak shuffle 
a podobn . Specialisté – nap íklad na afrokubánskou hudbu – by nám k tomu ekli jist  
mnohem více. 

Samoz ejm , že i symfonické skladby bývají psány v rytmech, které jsou pod ízeny 
ur itým rytmickým schémat m. Vezm me za p íklad tance ve 12/8 taktu italské 
provenience. Srovnávat saltarelu s blues mi však p ipadá pon kud nepat i né. 
V symfonické hudb  zpravidla o n jakém rytmickém cít ní zpravidla nehovo íme, 
a proto tato kapitola žádné ukázky z tohoto žánru neobsahuje. 

 

5.1. Clave 
Podobnost názvu rytmického cít ní clave, které je charakteristické pro n které typy 

etnické (nap íklad afrokubánské) hudby s nástrojem claves opravdu není náhodná. 
V tradi ních kapelách disponujících po etným souborem bicích nástroj  se na tato d ívka 
hraje základní rytmická figura, od které se – co se rytmu tý e – vše odvíjí. Jak níže 
zjistíme, používají se hlavn  dva základní typy clave. Je to typ 2:3 a typ 3:2. 

Upozor uji d razn , že se nejedná o problematiku známého „hraní t i ku dv ma“ jak se 
v muzikantské hantýrce charakterizuje tvorba tvr ových triol. Níže z notových p íklad  
pochopíme, že rytmy clave jsou tvo eny jinak a jedná se de facto o shodné názvy 
r zných problematik. 

Rytmus clave bývá n kdy pon kud poeticky p irovnáván k majáku ve spletitých 
polyrytmech etnické hudby, od kterého se odvíjí tempo, který dává rytmu souboru ád. 
T ebaže tato p íru ka je ur ena p edevším hrá m a u itel m bicí soupravy, musím íci, 
že tradi ní kapela, hrající takovouto hudbu se bez bicí soupravy docela dob e obejde. 
Po et hrá , kte í se na tvorb  rytm  podílí je takový, že pohodln  vytvo í rytmy, o jejichž 
bohatosti se hrá i na soupravu m že jen zdát. P esto tato hudba bývá na bicí soupravu 
hrána. O etnické istot  skladby, kde je bicí souprava dopln na n kolika perkusionisty 
(anebo je zcela nahrazuje), by se možná mohlo diskutovat. 

V dnešní dob  všelijakých fúzí už nemá smysl rozebírat, nakolik je hodnotné zcela 
nahradit soubor bicích nástroj  jediným bubeníkem, který se snaží na bicí soupravu nejen 
simulovat bohatost zvuk  souboru, ale také zachovat clave, t ebaže zde již žádný 
speciální hrá  na claves nefiguruje. Prost  takto dnes hrají i hrá i absolutní sv tové špi ky 
a debaty o stylové istot  ponechávám jiným. 
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Kapitola je rozd lena takto: 
5.1. Clave (oba základní typy) 
5.2. Cít ní osminové 
5.3. Cít ní shuffle (ve dvou variantách) 
5.4. Cít ní šestnáctinové 

5.1.1 Clave 2:3 
Je nej ast ji definováno rytmickým modelem, který vidíme v tomto notovém p íkladu: 

Notový p íklad 71 

 
P es existenci drobných odchylek zap í in ných existencí r zných druh  etnické hudby, 
která se principem clave ídí platí pravidlo, že tomuto dvoutaktovému modelu jsou 
pod ízeny rytmické struktury v hudb  obsažené. Samoz ejm  se m žeme setkat 
se skladbami, které jsou stylovými hybridy a t ebaže se na první poslech „tvá í“ jako 
ortodoxní afrokubánská hudba, clave v nich nenaleznete, nebo se v nich model 3:2 a 2:3 
r zn  st ídá. Jedná-li však se o hudbu, jejíž autor dbá na stylovou istotu tradi ních 
skladeb, asto hrá i již v dí, který druh hudby (mambo, songo, cha-cha a podobn ) se ídí 
clave 2:3 a který naopak 3:2. 
CD 3 – Stopa 41. Lincoln Goines & Robby Ameen – Afro-Cuban Grooves for Bass 
and Drums – Yo me Songo: 
V hudb  této ukázky nenalezneme mnoho zjevných pom cek pro analýzu typu clave. 
Bicí nástroje jsou zde zastoupeny jediným hrá em na bicí soupravu. Tak jako jediný 
houslista zahraje na sv j nástroj barokní fugu, což je vícehlasá skladba, tak se nyní jediný 
bubeník snaží nahradit n kolik hrá . Dnešní hrá i na bicí soupravu si b hem let 
vybudovali bohatý rezervoár rytm , které již nejsou jen jakýmsi pokusem v nouzi nahradit 
chyb jící perkuse. Jedná se o zcela svébytné a zažité doprovody o jejichž efektnosti 
nem že být pochyb. P ece jen však m žeme vypozorovat ur ité paralely, mezi zvukem 
nástroj  tradi ního souboru bicích nástroj  a ástí bicí soupravy. Úder „crosstick“ stranou 
pali ky na obru  malého bubnu symbolizuje d ívka claves. Tom tomy m žeme zase 
považovat za náhražku bubn  bongó a congas… 

CD 3 – Stopa 42. Slune ní orchestr – Afrodisiaka – Trampolína: 
T ebaže zvuku ukázky dominuje bicí souprava, etnické bicí nástroje jsou zde bohat  
zastoupeny. To, co je pro nás nyní nejd ležit jší – rytmický model „clave“ – m že 
zkušen jší poslucha  rozpoznat z celkového hudebního kontextu. Pokud budeme 
mít i nadále pochybnosti, pokusíme se sluchem nalézt v bohatství zvuk  rytmus hraný 
d ívky claves. Jeho rozpoznání zbaví i za ínajícího zájemce o tuto zajímavou hudbu 
nejistoty, o který typ cít ní se jedná. 

5.1.2 Clave 3:2 
Má tuto podobu 
Notový p íklad 72 
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Pokud do vý tu skladeb ídících se schématem 2:3 zahrneme styly nap íklad cha-cha, 
tumbao i salsu, potom rumba a guaganco se bude naopak hrát podle „clave“ 3:2. 
CD 3 – Stopa 43. Lincoln Goines & Robby Ameen – Afro-Cuban Grooves for Bass 
and Drums – Hotel National: 
P i poslechu ukázky budeme konfrontováni s bohat  vybavenou bicí soupravou 
doprovázející skladbu ve stylu guaguanco. Skute n  není snadné, zorientovat se 
v rytmickém schématu pouze podle partu bicích nástroj  a je t eba sledovat celý hudební 
kontext, zejména baskytaru. V klavírním sólu m žeme slyšet torzo „melodie“ rytmu rumby, 
kterou zde hraje floortom. Na Kub  tuto „melodii“ hraje congo – tumba. 

CD 3 – Stopa 44. Tam-tam Orchestra – Rytmikon – Rumba Montuno:  
Zklamáni touto ukázkou budou poslucha i, kte í si neum jí p edstavit intenzivní hudební 
prožitek bez rozm rné bicí soupravy. V této hudb  m žeme slyšet pouze redukovanou 
podobu tohoto nástroje p edstavovanou velkým bubnem a Hi-Hat s malým bubnem. 
Poslední dva jmenované nástroje jsou rozeznívány nylonovými metli kami. 
To by byl ale asi hodn  omezený pohled na hudbu. Bohatství rytm , které ukázka 
obsahuje je takové, že by nezkušenému poslucha i mohlo ztížit orientaci v souvislosti 
s probíraným hudebním prvkem. Našt stí je ze onen „maják“ v podob  d ívek claves, 
jejichž ostinátní rytmus vylu uje jakoukoli pochybnost. 

5.2. Osminové cít ní 
Je patrn  nejpoužívan jším druhem rytmického cít ní. O hudb  n kterých kapel 

musím s politováním napsat, že je jediným jimi používaným druhem cít ní v celém 
repertoáru. Je to nejspíše dáno tím, že je asi nejsnáze pochopitelným druhem, nap íklad 
ve srovnání se záludnostmi hudby popisované v p edcházející kapitole. Rytmická struktura 
hudby pod ízené osminovému cít ní je – jak napovídá název – tvo ena p evážn  
osminovými notami hranými „rovn “. Sl vkem „rovn “ myslím skute nost, že asové 
vzdálenosti mezi jednotlivými osminami jsou stejné a nepodléhají žádným „deformacím“ 
ve smyslu vztahu metra a rytmu. 

Jednoduše e eno – osminy jsou osminami, a  se d je cokoli, a hrá  na bicí soupravu 
tyto notové hodnoty hraje bez velkých zm n na Hi-Hat ( inel RIDE a podobn ) stejn  jako 
na ostatní nástroje bicí soupravy. Hra v osminovém cít ní samoz ejm  nevylu uje mén  
významné rytmické odchylky, dynamická obohacení a jiná zpest ení. Pokud jste z prvních 
ádk  tohoto odstavce usoudili, že se k této hudb  stavím s jistým despektem, pak jste 

na omylu. „Rovné“ osminové cít ní m žeme rozpoznat i ve skladbách které považuji 
za velmi hodnotné, a hrá  na bicí soupravu i v takovéto hudb  m že velmi dob e prokázat 
své kvality. 

Domnívám se však, že tvorba kapely by se nemusela vt snat do tohoto jediného 
schématu a skladby by se m ly od sebe lišit i jinak, než tempem a textem, jak bohužel 
u mnoha – zejména rockových – skupin slyšíme. 
CD 3 – Stopa 45. The Beatles – Abbey Road – The End:  
Bicí souprava – s výjimkou breaku na samém za átku této hudební ukázky – hraje 
neustále rytmus, který nás nenechává na pochybách o rytmickém cít ní hudby: 
Osminy hrané na Hi-Hat, osminy v rytmu velkého i malého bubnu. 
CD 3 – Stopa 46. Wanastowi vjecy – Hra ky – Na planet : 
Podobn  jednozna ná je – z hlediska rytmického cít ní – i tato ukázka. Hudba je ve velmi 
svižném tempu a vedle doprovodného rytmu tvo eném osminovými notami zde slyšíme 
i breaky, které nijak nevybo ují z osminového pulsování bicí soupravy. 
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5.3. Triolové cít ní (shuffle) 
Pro za ínajícího hudebníka m že být dosti matoucí, setká-li se (v notovém zápisu 

skladby kterou se chystá studovat) hned ze za átku s tímto symbolem: 
Notový p íklad 73 

 
Ješt  v tší frustrací pro n j m že být situace, kdy zjistí, že zdrojem jeho fatální 

nesouhry se spoluhrá i je fakt, že ignoroval jediné sl vko. M že jím být shuffle, ale také 
jump, swung i bounce. Všechny tyto pokyny, stejn  jako zmín ný, notami tvo ený symbol 
znamenají v podstat  zejména to, že skladba má být interpretována v „houpavém cít ní“ – 
shuffle. Vyžaduje ur itý cvik, aby si tradi n  vychovaný hrá  „p etlumo il“ notový zápis 
obsahující b žné rytmy sestávající z osmin (osminových pauz, tvrtin a podobn ) 
do tohoto cít ní. Z tradice, a také z praktických d vod , se skladby pod ízené houpavému 
cít ní zapisují zmín nými rytmickými hodnotami, t ebaže tyto rytmy v této psané podob  
po dobu trvání celé skladby asto ani jednou nezazní. 

Pokud hrá  p ekoná první obtíže tení t chto not (nap íklad p i interpretaci jazzových 
skladeb), brzy nahlédne, že takovýto zápis, zbavený zbyte ných svorek s íslicí t i 
(viz notový p íklad 73), te ek u not a podobn  lze íst mnohem snáze. Vše je tak jako tak 
pod ízeno onomu houpavému triolovému pohybu. Pokud chce autor hudby po hrá i hru 
skute ných osmin, výslovn  tuto odchylku od normy houpavého rytmu ozna í. 

Je-li skladba v cít ní shuffle (jedná se zejména o n které skladby funkové, rockové 
blues atd.), jsou zde nejmén  dv  možnosti, které hodnoty jsou takto „triolov  
deformovány“. První z možností vidíme na „rovnici“ notového p íkladu 73. Rytmus zabírá 
jednu dobu ( tvrtinu) a napsané dv  osminy se ve skute nosti hrají jako první a poslední 
nota osminové trioly. Druhou možností je druh shuffle, kde se „rozhoupávají“ poloviny dob 
(šestnáctiny v prostoru jedné nebo druhé, i obou osmin doby). Patrn  bude pro tená e 
srozumiteln jší, uvedu-li dva p íklady. Jeden s shuffle v prostoru celé doby a druhý 
se shuffle cít ním v prostoru poloviny doby (osminy). 

Notový p íklad 74 

 

V t chto notových p íkladech vidíme zna n  stylizovaný pohled na problematiku 
„houpavých“ rytm . Vždy  – znovu to p ipomínám – tato p íru ka nemá suplovat školu. 
Nyní docela posta í, uv domíme-li si, že tento hudební prvek nejen že existuje, 
ale že v cít ní shuffle je hrána zna ná ást skladeb, které denn  posloucháme 
Že i (nebo spíše zejména) hrá  na bicí nástroje se v rytmech a breacích takto frázovaných 
musí bezpe n  orientovat. 
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5.3.1. Triolové cít ní (shuffle osminové) 
Již v úvodu k text m o rytmickém cít ní shuffle jsem se zmínil o minimáln  dvou 

možnostech, jak lze houpavé cít ní aplikovat v praxi. Nyní se budeme zabývat 
tradi n jším a používan jším typem houpavého cít ní. Tím typem který 
„triolov  deformuje“ úsek taktu v trvání jedné doby. Pohlédn me ale nejd íve 
na problematiku trochu podrobn ji. 

Hned zpo átku bych se cht l zmínit o existenci komických nedorozum ní mezi hrá i, 
kte í íkají totéž a p esto nemohou nalézt spole nou e . Je zcela lhostejné, 
zda je skladba napsána ve 12/8 taktu nebo ve 4/4 taktu s íslicí „3“ (triola) u každé 
skupinky t í osmin. V praxi se setkáváme tak jako tak spíše se zápisem, který vidíme 
v notovém p íkladu 73 vlevo. Pisatel notového partu je tím ušet en p ívalu íslic v p ípad , 
že by problematiku vypisoval jako 4/4 takt s triolami anebo komplikovaného zápisu za 
situace, že by vše zapisoval ve 12/8 taktu. 

A  v c nazveme a zapíšeme jakkoli, je zde ješt  n kolik variant t chto rytm , 
které se netýkají jen zápisu, ale které snadno rozlišíme sluchem. 
V notovém p íkladu 75 vidíme n kolik doprovodných rytm . (Rozhodl jsem se zde 
pro „akademický“ zápis za pomoci 4/4 taktu.) 

Notový p íklad 75 

 

P íklad a) prakticky „nemá právo“ na ozna ení shuffle. Tém  nic se zde „nehoupá“. 
Je to jednoduchý doprovodný rytmus v triolovém cít ní, který je ovšem pravzorem 
pro všechny další varianty, v etn  typických shuffle rytm . 

Ješt  vzdálen jším je p íklad b), který vznikne ozdobením osmin v partu inelu 
šestnáctinovými notami. Variant zdobení je samoz ejm  více a používají se zejména 
v pomalejších skladbách. 

Rytmus c) má již plné právo se houpavým nazývat. Na každé dob  se na inel 
(Hi-Hat) ude í dvakrát, nejedná se však o rovné osminy, ale práv  o rytmus shuffle. 
Osminy ostatních nástroj  bicí soupravy jsou tím samoz ejm  také ovlivn ny. 
Swingová hudba je houpavému také v tšinou pod ízena. Však také vedle již zmín ných 
slovních ozna ení houpavého cít ní se setkáváme s výrazem swung, a to i u skladeb, 
které bychom mezi typicky swingové rozhodn  nepo ítali. 

V p íkladu d) vidíme rytmus, který bychom patrn  v notách jazzového bubeníka 
mohli zahlédnout. 
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Rytmus p íkladu c) zpravidla slyšíme v rockové hudb . Mnohdy je však volba mezi 
uvedenými rytmy dána nejen stylem hudby, ve které je používáme, ale n kdy záleží také 
na tempu. Zatímco rytmus b) se používá v pomalých skladbách, v rychlejších bychom 
patrn  sáhli po a), dále po rytmu c) a rytmus e) je použitelný i pro velmi rychlou hudbu. 
Rytmus d) by pak stál pon kud stranou, protože swingoví bubeníci jej (s mnoha obm nami) 
hrají ve skladbách pomalých i rychlých. Tyto odstavce však berte s rezervou. 
Pravidla jsou od toho, aby se porušovala. 

Za zmínku stojí i odchylky od míry „rozhoupání“ bubeníkova cít ní. Celou dobu zde píši 
o shuffle odvozeném od triol. Existuje však i shuffle, které je odvozeno spíše 
od šestnáctinového cít ní. Hrá  hudbu „houpe“ v takzvaném te kovaném rytmu. Tyto 
rytmy zn jí dosti tvrd  a je obtížné je zahrát ve vysokých tempech. U jazzových hrá  
se pro zm nu setkáváme s opa ným p ístupem. Ti (hlavn  ve velmi rychlých skladbách) 
hrají „rovn “ nebo tém  „rovn “. To znamená, že charakteristický swingový inelový 
rytmus je tvo en jednou tvr ovou a dv ma osminovými notami. 

Vra me s však nyní k standardnímu shuffle, jaké slýcháme nap íklad v blues 
a poslechn me si n kolik typických p íklad . 
CD 3 – Stopa 47. Dave Weckl – Ultimate Play-Along for Drums – Shuffle:  
Shuffle cít ní je z eteln  prezentováno zejména klávesovými nástroji. Zam íme-li se 
pouze na bicí soupravu, nem žeme si nepovšimnout, že hrá  nezd raz uje toto cít ní 
pomocí ostinátního rytmu na Hi-Hat, jak jsem školsky nazna il v notovém p íkladu 75/c. 
„Houpavé“ cít ní je vyjád eno notami hranými velkým a malým bubnem v doprovodném 
rytmu a drobných breacích. Teprve v jiných ástech skladby (které nejsou v naší ukázce 
obsaženy) je shuffle rytmus hrán i jako ostinátní doprovod na inel, eventuáln  Hi-Hat. 

CD 3 – Stopa 48. Eric Clapton – Reptile – Got You on My Mind: 
Ješt  p ehledn jší ukázku shuffle hraného metli kami na bicí soupravu slyšíme v této 
hudební ukázce. Hi-Hat se „houpe“ unisono s rytmickou sekcí celé kapely, zatím co velký 
a malý buben uvážliv  odm ují tvrtiny. Jen ob asné breaky triolami z e í pravidelné 
vlnky bluesového rytmu. 

5.3.2.Triolové cít ní (shuffle šestnáctinové) 
Je jakousi miniaturou p edchozího prvku. Jak už jsem napsal, liší se od n j tím, 

že „triolové deformaci“ nepodléhají dvojice osminových not, ale dvojice šestnáctin. 
Pohlédn te na notový p íklad 75. K inelovým rytm m c), d) a také e) si p imyslete jeden 
pražec a máte zde nejpoužívan jší varianty inelových rytm  typu shuffle, který nyní 
probírám. Co se tý e not velkého a malého bubnu, tam „deformaci“ nepodléhají 
ani osminy, ani tvrtiny – ty z stávají „rovné“ – zato však šestnáctiny se hrají jako noty 
šestnáctinových triol. 

T ebaže v notovém p íkladu 75 jsem již jeden z rytm  šestnáctinového shuffle uvedl, 
jedná se spíše o stylizovaný školský p íklad. Zkusím zde napsat jeden p íklad z praxe. 
Poslechn me si následující hudební ukázku. 
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CD 3 – Stopa 49. Dave Weckl – Heads Up – Heads Up: 
Za ínající bubeníci si n kdy neuv domují, že slova „doprovázet hudbu na bicí 
soupravu“ nep edstavují n co pasivního. Sázejí na to, že si poslechnou, co hrají 
spoluhrá i, a svoji hru tomu uzp sobí. Ano, ono „doprovázet“ znamená, že bicí souprava 
zde není momentáln  sólovým nástrojem. Ano, ono naslouchání spoluhrá m je nutné pro 
vkusnou a citlivou interakci mezi hudebníky. Ale bubeník si musí uv domit, že nem že být 
parazitem, kterého ostatní nástroje vedou skladbou. Který – uslyší-li zm nu harmonie – 
ud lá break, který – uslyší-li hlu nou hudbu – zesílí. 
Jedná-li se o p edem promyšlené skladby a ne o jam session, musí bubeník p istupovat 
ke své h e s pocitem spoluzodpov dnosti. S tím, že i on spoluvytvá í cít ní skladby. 
Pokusím se vysv tlit, co tím myslím. Poslechn me si zejména basovou kytaru v tomto 
úryvku. Z každi kého okamžiku této hudby je jasné, že se jedná o houpavé cít ní. 
Rytmická sekce má za úkol hrát podklad tak, aby „p ipravila p du“ pro sekci melodickou. 
Aby nap íklad hrá i dechových nástroj  nem li nejmenší pochybnost o tom, jak mají své 
vstupy frázovat. Jenže baskytara v naší ukázce hraje prakticky neustále pouhé osminy. 
Tyto notové hodnoty houpavému cít ní u tohoto druhu hudby nepodléhají. Tedy kdo d lá 
to, že se skladba takto krásn  pohupuje? Je to – vedle klavíru – p edevším bubeník. 
V notovém p íkladu 76 uvádím jeden z etných rytm , kterými skladbu doprovází. 
Vlevo vidíme, jak by vypadal notový zápis tohoto rytmu, vpravo si m žeme zkusit 
p edstavit, jak málo by sta ilo, aby se z houpavého rytmu stal prostoduchý rockový 
doprovod. Kdyby hrá  vypustil po jedné not  z partu Hi-Hat a malého bubnu a dv  noty 
velkého bubnu, slyšeli by spoluhrá i z melodické sekce jakýsi rock`n rollový podklad 
ke kterému by jen st ží vykouzlili onu houpavou lehkost, kterou je skladba charakteristická. 

Notový p íklad 76 (vy ato z Dave Weckl – Heads Up – Heads Up) 

 

CD 3 – Stopa 50. Richard Bona – Scenes from My Life – Djombwe: 
Pon kud jiná situace je v tomto úryvku hudby. Bicí souprava se zde chová podobn , jako 
baskytara p edchozí ukázky. Bubeník si zdánliv  shuffle cít ní nevšímá a ponechává 
„houpání“ na etnických bicích nástrojích rozeznívaných spoluhrá i. Jen drobné breaky bicí 
soupravy nazna ují, že i bicí souprava hraje shuffle spolu s ostatními hudebníky. 
Rytmická sekce ve složení baskytara a klávesy napomáhá tvorb  houpavého cít ní jen 
n kolika notami v každém taktu, výsledný souzvuk je však krásn  pulzující na jedné 
a subtiln  k ehký na druhé stran . 
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5.4. Šestnáctinové cít ní 
Zejména pomalejší skladby – nap íklad rockové balady, ale i skladby disko, 

které bývají i svižn jší – se hrají s doprovodnými rytmy a breaky, ve kterých p evládají 
šestnáctinové noty, nebo rytmy šestnáctiny obsahující. 

Samoz ejm , že i skladby v b žném osminovém cít ní (kterých je zejména v rockové 
hudb  a hudb  st edního proudu popmusic nejvíce) obsahují šestnáctinové noty.  
Mluvíme-li však o šestnáctinovém cít ní, býváme si zpravidla jisti, že rytmická struktura 
hudby je pod ízena hlavn  šestnáctinám a že eventuální osminové i triolové odchylky 
jsou spíše náhodným ob asným zpest ením než dominantním prvkem rytmu. 

CD 3 – Stopa 51. Dave Weckl – Ultimate Play-Along for Drums – Sixteen feel: 
Nezkušený poslucha  by mohl nabýt dojmu, že rozhodujícím zvukem p i ur ování typu 
rytmického cít ní je pouze Hi-Hat bubeníka. Zkusme však nechat pracovat fantazii 
a p edstavit si v nahrávce hrá e, který by m l tak málo vkusu nebo hrá ské dovednosti 
a hrál by na Hi-Hat pouze b žný osminový doprovod. Krom  ochuzení kvality hudebního 
zážitku by se na pojmenování rytmického cít ní tak jako tak nic nezm nilo. Lépe bychom 
si ale uv domili, kolika dalšími faktory je cít ní tvo eno. Znovu opakuji, že je t eba 
si všímat celkového hudebního kontextu. Zde tedy nap íklad toho, co hraje kytara, 
baskytara i klávesové nástroje. My sami jsme bubeníky a v tšinou žádnou nahrávku 
se vzorem k dispozici mít nebudeme. My sami musíme rozpoznat, jaký doprovod a jaké 
breaky je nejlépe použít. 
Ješt  se vrátím n kolika slovy k bicí souprav  ukázky. Hrá  zde st ídá n kolik variant 
doprovodu na Hi-Hat. Nej ast ji je to kombinace osmin a šestnáctin, dosti obtížné jsou – 
díky akcent m na t etí a tvrté šestnáctin  každé doby – šestnáctiny v druhé polovin  
ukázky. Šestnáctinový charakter doprovodného rytmu bicí soupravy je zd raz ován 
i ob asným obohacením partu malého bubnu notou p idanou na poslední šestnáctin  
tvrté doby taktu a podobn . 

CD 3 – Stopa 52. Electric Band – Beneath the Mask – Little Things That Count:  
Snad ješt  z eteln ji než v hudb  p edchozí ukázky m žeme definovat šestnáctinové 
cít ní této hudby. Pomineme-li výmluvný part baskytary a ostatních nástroj  kapely 
a budeme-li se v novat hlavn  bicí souprav , máme zde op t ostinato Hi-Hat tvo ené 
p evážn  šestnáctinami. Nenechejme se zmýlit ob asnými „ozdobnými“ dvaat icetinami. 
Tentokrát nám pomáhá v orientaci i velký buben a typické breaky hrané na malý buben 
i na tom tomy. 
Možná si zde uv domíte, jak se jednotlivé kapitoly mé p íru ky prolínají, vzpomenete-li 
b hem poslechu této ukázky na popis druh  „pumpy“ a povídání o p edražených inelech 
s akcentem na poslední šestnáctin  taktu. V mnoha hudebních stylech se ur ité prvky 
tak ka zákonit  objevují v bezprost edním sousedství a symbióze. 
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6.Výrazové prvky: 
Dokonalá technika, p esný rytmus a prvot ídní bohaté nástrojové vybavení ješt  ned lá 

z bubeníka skv lého hudebníka. Pokud by hrá  nem l cit a vkus, pokud by jeho hra 
„nedýchala“, nem la osobitý charakter typický pro konkrétního hrá e, byl by pouhým 
metronomem, automatem a ne muzikantskou osobností. Osobností se hrá  nestane 
pouhým cvi ením a nastudováním n jaké p íru ky i školy. Je nutno naposlouchat veliké 
množství kvalitní hudby a hodn  komunikovat s kvalitními hudebníky. Hrá  musí 
bezpodmíne n  um t dotvo it plasticitu svého hudebního projevu p inejmenším 
dynamikou a pokud možno i všemi ostatními prost edky, které má bubeník k dispozici. 

Není možné zde systematicky postihnout n kolika ádky textu a n kolika minutami 
hudebních ukázek vše, co odlišuje hrá e nadpr m rného od za áte níka. Co odlišuje 
živého hrá e od automatu. P esto doufám, že tato kapitola bude pro uživatele této p íru ky 
další inspirací a povzbuzením chuti na sob  pracovat. 
Kapitolu jsem rozd lil takto: 

6.1. Dynamika 
6.2. Koruna (fermata) 
6.3. Tempové zm ny (accelerando a ritardando) 
6.4. Timingové odchylky (on the pocket, to the top) 

 

6.1. Dynamika 
Již v p edcházejících ádcích jsem se zmínil, jak d ležitým prvkem v hudb  

je dynamika, nebo jinak e eno – citlivá práce s hlasitostí hry na hudební nástroj. 
Pro ty bicí nástroje, které nejsou schopny hrát melodii to platí dvojnásob, protože jejich 
„vyjad ovací schopnosti“ jsou zredukovány na rytmus a práv  onu zmín nou dynamiku. 

Osoba zvuka e m že mnohému napomoci a také mnohé zni it. Hlavní b emeno 
dynamické hry leží však v první ad  na bubeníkovi samotném. Hrá  symfonického 
orchestru koneckonc  zpravidla žádného zvuka e nemá. 

Hra bez dynamiky p sobí ploše, nudn  a amatérsky. Zde je nutné si uv domit, 
že bubeník m že pracovat s dynamikou v tších hudebních celk  (vícetaktových frází, 
takt  a podobn ) i se zcela drobnými útvary (skupinkami not i jednotlivými notami). 
Zm ny dynamiky m žou tedy být náhlé (akcenty, sforzato a podobn ) nebo postupné 
(crescendo, decrescendo atd.). 

Hrá i si mnohdy neuv domují, že své dynamické h e mohou sami položit do cesty 
jen st ží p ekonatelné p ekážky. Nap íklad nákupem t žkých inel  i tlumených blan 
a silných pali ek, anebo si ji naopak mohou usnadnit uvážliv jším výb rem tohoto 
vybavení, eventuáln  jeho dopln ní o špejle, metli ky a tak dále. 

Dynamická hra je bohužel také do zna né míry vázána na dobrou hrá skou techniku, 
protože muzikantská inteligence nemusí být mnoho platná s nevycvi enými kon etinami. 
Zkusme si nyní uv domit d ležitost tohoto hudebního prvku a pokud máme jako hrá i 
pocit, že jsme jej zanedbávali, pokusme se to napravit. Tuto kapitolu jsem 
(na rozdíl od jiných) nerozd lil na dv  podkapitoly, kde v první probíraný prvek nar stá 
(crescendo) a v druhé opadává (decrescendo). Dynamika je prvkem, který je – 
nebo by m l být – velmi prom nlivý. Hledat úsek skladby, kde bicí nástroje postupn  
plynule zesilují nebo zeslabují, se mi zdá být p íliš omezeným pohledem na tak zajímavou 
problematiku. Rad ji jsem zvolil ukázky, kde bubeník s dynamikou opravdu tv r ím 
zp sobem samostatn  pracuje. 
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Pro zajímavost jsem ke komentá i ke všem t em ukázkám hudby týkajícím se dynamiky 
p idal obraz k ivky zvukového editoru, ve kterém jsem pro vás vzorové úseky st íhal. 
Berte však prosím tuto názornou pom cku s rezervou. K ivka znázor uje dynamiku všech 
nástroj  kapely, ne tedy jen bicí soupravy. Pravdou však je, že podíl bubeníka na této 
celkové dynamice je zna ný. 
Takto vypadá k ivka hlu né hudby, kde prakticky jedinou dynamikou je fortissimo. 
(Níže jsou k ivky hudby, ve které je na dynamiku kladen maximální d raz.) 
Nyní máte srovnání nejen sluchové, ale i zrakové. 

Zvuková k ivka 1 – hudba tak ka bez dynamiky 

 

O takovéto hudb  nyní psát nechci, t ebaže by bylo pon kud zjednodušující tvrdit, 
že hlasitá hudba bez výrazný dynamických zm n nem že mít na ur itém – asov  
omezeném úseku skladby – sv j význam a své kvality. Nyní se budeme zabývat hudbou, 
v které je dynamika složkou p inejmenším stejn  d ležitou jako ostatní její složky. 

CD 4 – Stopa 1. Kaltenecker Tri  – Shantansz – Dance For Alan: 
Je nasnad , že hudba, kterou jsem pro vás vybral bude obsahovat takovou hru 
bubeníkovu, p i které bude hrá  uplat ovat jak b žné údery na Hi-Hat a bubny, tak velmi 
tiché „ghost strokes“, ale i razantní akcenty docilované „rim shoty“. Zkusme si však 
povšimnout – a trvá to asi do poloviny naší ukázky – n kolika drobných gradací v prvních 
vte inách úryvku provád ných zpravidla na pouhých n kolika notách hraných nap íklad 
na malý buben. Po t chto krati kých crescendo pak ihned následuje návrat do p vodní 
dynamiky. Hlasitost však postupn  nenápadn  nar stá až do p ekvapivé 
„exploze“ p ibližn  v polovin  ukázky. 
Pohlédn te na k ivku zvukového editoru. Jako krati ké odml ení p ed bou í vypadá 
výrazné decrescendo uprost ed. Pak však k ivka hlasitosti tém  zcela vyplní prostor obou 
zvukových stop. Je to zejména dílem hrá e na bicí nástroje, že se hudba takto výrazn  
a efektn  prom uje. Brzy poté se p íval fortissimo sóla vy erpá. Následuje neutrální 
mezzoforte bicích nástroj . Ty nyní decentn  doprovází melodii klávesových nástroj , 
která se v kontrastu k p edchozí staccatové pasáži rozvine do širokého oblouku. 

Zvuková k ivka 2 – Kaltenecker Tri  – Shantansz – Dance For Alan  
(hudba s bohatými dynamickými odchylkami a náhlou gradací). 
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CD 4 – Stopa 2. Dave Weckl – Live,And Very Plugged In – Braziluba: 
V této ukázce si patrn  povšimnete velmi výrazných náhlých zm n dynamiky bicí soupravy. 
B hem jediného taktu se vyst ídá tak ka neslyšitelné pianissimo 
„ghost strokes“ s fortissimo „rim shot “ a sforzato na tom tomy a akcenty hranými na inely. 
Tyto prudké zm ny se týkají asto jen jednotlivých not. M žeme také pozorovat veliké 
dynamické vlny nap íklad uvnit  jednotlivých takt  i skupin not. 
A to nejlepší nakonec. Máte-li takové technické možnosti, pus te si ukázku nap íklad v její 
desáté vte in  a potom náhle v její sedmdesáté vte in . Budete p ekvapeni, 
jakým dynamický vývojem hudba b hem jedné minuty prošla. Posloucháte-li ukázku 
plynule, ani si tohoto postupného nár stu p íliš nepovšimnete – díky díl ím gradacím 
a antigradacím – neustálého postupného crescendo. 

Zvuková k ivka 3 – Dave Weckl – Live,And Very Plugged In – Braziluba  
(hudba s bohatými dynamickými odchylkami a postupnou gradací). 

 

CD 4 – Stopa 3. Jean Sibelius – Symphony No.2 – 2.v ta: 
Nástrojem, který v hudb  nahrávky realizuje dynamické zm ny v té nejextrémn ji 
myslitelné mí e, jsou zde tympány (notový p íklad 77). Vedle jednotlivých úder  
je zejména vír st ídavými údery jednoduchými tou technikou, která v této hudb  klade 
nejvyšší nároky na hrá ovu zdatnost sm rem k dynamickým možnostem. 
Slyšíme zde zejména sforzato – piano – crescendo. Zesilování se zde d je na velmi 
krátkých úsecích ví ení (což je zvlášt  obtížné), ale také na rozsáhlejších plochách. 
Tympánista zde asto hraje také decrescendo, které však – jako obvykle – zaniká 
v dozvuku nástroje. Jen st ží bychom mohli najít ukázku, kde se jediný hrá  podílí 
na dynamické plasticit  hudby v takové mí e, i když zde samoz ejm  spolupracuje 
i s ostatními – zejména žes ovými nástroji orchestru. 

Zvuková k ivka 4 – Jean Sibelius – Symphony No.2 – 2.v ta  
(hudba s výraznými dynamickými „vlnami“ – gradacemi a antigradacemi). 
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Notový p íklad 77 – Jean Sibelius – Symphony No.2 – 2.v ta 

 
6.2.Koruna (fermata) 

T ebaže se tento prvek týká notové délky, jeho místo je zde, v prvcích tvo ících výraz 
hudby. Patrn  každý hudebník ví, co si má p edstavit p i spat ení této zna ky nad notou 
i taktovou arou:  

I bubeníka by m lo zajímat, jak se má p i spat ení takovéto zna ky zachovat, 
a i když z not nikdy nehraje, m že jej tato kapitola inspirovat k obohacování výrazu 
skladeb p i spoluvytvá ení vlastní hudby 

Tedy – co vlastn  tato zna ka znamená? U ebnice hudební nauky píší o protažení 
tónu na hodnotu delší než udává nota, nad kterou je zna ka umíst na. Velikost tohoto 
prodloužení ur í interpret a toto prodloužení m že ovlivnit i skladatel p ipojením slovního 
up esn ní anebo – v nov jší hudb  – i tvarem koruny. 

Pokusme se pochopit, co u ebnicové definice znamenají v praxi. Uvidí-li fermatu 
nad n kterou notou trumpetista, podrží tón o n co déle než odpovídá p vodní délce noty. 

ekn me o polovinu notové hodnoty. Jedná-li se o sólistu, záleží prodloužení zcela 
na jeho vkusu a rozpoložení. Hraje-li však tento tón týž hrá  jako len symfonického 
orchestru, nemá v tšinou prakticky možnost délku noty nijak ovlivnit. Vše je v rukou 
dirigenta. Ten prost  v tu pravou chvíli pozastaví svá gesta a podle vlastního uvážení 
za okamžik dále pokra uje v dirigování. Samoz ejm , že ani on by nem l zapomínat 
na ur itou míru. M l by respektovat – je-li možné to n jak zjistit – p ání skladatele nebo 
interpreta ní zvyklosti obvyklé pro konkrétní dílo. M l by myslet na míru vkusu. 

P ístup ke korun  m že být rozli ný. Na jedné stran  se m že jednat jen o jakési 
zpomalení. Takové korun  se n kdy íká „pr chodná“. Hudba se totiž velmi asto p ed 
fermatou zpomaluje a není-li prodloužení konkrétního tónu realizováno v p ehnané mí e, 
zpravidla p i poslechu ani nepoznáme, která z not je tímto znamením opat ena. 
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Pokud hrá  na bicí nástroje v tomto okamžiku skladby hraje vír, chová se podobn  jako 
ostatní lenové orchestru. Prost  „tón“ prodlouží. 

Pokud je inkriminovaná nota pouhým úderem, u nástroj  s dlouhým dozvukem  
(tam-tam, tympány, inely atd.) realizuje fermatu tím, že nástroj netlumí. N kdy se však 
koruna po prodlouženém tónu navíc ješt  takzvan  zavírá. Dirigent po prodloužené not  
tok hudby na okamžik zcela zastaví. U fermaty na konci skladby je to samoz ejmé. 
Uvnit  skladby je to však od dirigenta asto in mali ko svévolný. Skladatel – chce-li 
takovouto odmlku – umís uje totiž v tšinou fermatu nad taktovou áru i nad pauzu 
i césuru. V symfonické a divadelní hudb  se však z v le dirigenta d je mnohé, 

co v notách není p edepsáno. N kdy ke škod , jindy ku prosp chu v ci. 
Co se týká hrá  rockových a jazzových skupin, tam m že být situace bu  zcela 

totožná anebo (jak níže uvidíme) pon kud odlišná. Všeobecn  m žeme íci, že zatímco se 
fermatami v symfonické hudb  ani trochu nešet í (hlavn  operní a baletní tvorba je jimi 
zpravidla p esycena), najít v popmusic korunu lze pom rn  obtížn . M že být otázkou do 
diskuze, zda je dob e, že hudba zde b ží velmi asto (od odklepání tempa bubeníkem 
až do konce skladby) bez jediné zastávky. N kdy je opravdu nudné takovýto hudební 
„stroj“ poslouchat, jindy by bylo nevkusné tep hudby jakkoli narušovat. Nej ast ji 
zde slýcháme fermaty na konci skladby. Ono známé zpomalení v posledních taktech 
a podržení posledního tónu. Skladba pak obvykle definitivn  skon í ráznou te kou 
v podob  krátkého akordu kytar a kláves a úderu na inel. 

V okamžiku fermaty se mohou dít rozmanité v ci. Velmi asto všichni hudebníci 
bezuzdn  improvizují. Bubeník se bu  podílí na této krátkodobé p ehlídce virtuózní 
techniky, anebo ví í na n který z nástroj  bicí soupravy. Nez ídka bývá tento zám rný 
chaos spojen s bubeníkovým crescendo i ritardando – zpomalovanými údery nijak 
nesouvisejícími s hrou spoluhrá . P ed záv re ným akordem n kdy bývá krati ká césura. 

Možností je opravdu mnoho a bývají velmi asto p edm tem experimentování 
hudebník  až za míru vkusu. Jako poslucha  mohu íci, že zatímco hudebníci se asto 
s radostí oddávají donekone na této improvizaci, mne napl uje daleko v tším pot šením 
fermata smyslupln  zakomponovaná do skladby. Nap íklad – fermata m že velmi podobat 
jinému prvku z této p íru ky – stop time. Zatímco se ostatní hrá i odml í anebo drží tón 
pod fermatou umíst ný – sólista hraje ( i zp vák zpívá) improvizovanou nebo 
prokomponovanou kadenci. Rozdíl od stop time je patrný: Vytratí se zde (p i fermat ) time, 
neboli tep skladby. Ten se obnoví až sólist v vstup skon í – mnohdy 
na znamení bubeníka. 

Bubeníkova úloha p i obnovení normálního pr b hu skladby (anebo naopak p i jejím 
ukon ení po záv re né fermat ) bývá asto d ležitá. Gestem, odklepáním pali kami 
i n kolika notami v p vodním ( i novém) tempu zahranými hrá  nastolí op t „ ád“. 

Poslechn me si nyní n kolik krátkých ukázek hudby, které probíraný prvek obsahují. 

CD 4 – Stopa 4. Yes – 90125 – Cinema: 
Ke konci ukázky uslyšíme typickou záv re nou fermatu rockové skupiny. Po krátkém 
ritardando zde následuje improvizace všech hrá . Té dominuje zejména bubeník, 
zatímco ostatní hrá i z stávají v relativním klidu. Po novém náznaku ritardando  
(bubeník místy udržuje zdání time) bicí umlknou úderem na zatlumený inel. 
Zajímavá je i – jakoby nová – fermata. M žeme ji zaznamenat ješt  po tomto úderu 
a je tvo ena dozníváním tón  kytar. 
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CD 4 – Stopa 5. Led Zeppelin – Led Zeppelin IV – Black Dog: 
V této hudb  uslyšíme hned n kolik fermat, umíst ných tém  vždy na poslední osmin  
taktu. Do dozvuku inelu a kytar pak zp vák zpívá své sólo. Velmi pozorný poslucha  
si možná povšimne tichých úder  pali kami o sebe, jimiž bubeník ídí pr b h fermaty. 
Ukázka by se patrn  hodila i do výkladu o stop time, budeme si však klepat time v jejím 
pr b hu, brzy zjistíme, že se správného po tu dob v taktu nedopo ítáme. A je to „ono“. 
Chtít vm stnat zp vák v vstup po pevného tempa by ubralo mnoho na spontánnosti jeho 
projevu a použití fermaty je jist  vhodn jší. 

CD 4 – Stopa 6. Ludwig van Beethoven – Symphony No.5 – 1.v ta: 
Tato ukázka ve svižném dvoudobém taktu nám p ináší nejslavn jší fermaty v d jinách 
hudby. V našem úryvku je uslyšíme v poslední tvrtin  úryvku. Jsou to fermaty hrané 
celým orchestrem a tedy i tympány, jejichž part vidíme v notovém p íkladu. Fermatami 
prodlouženým notám n kdy p edchází – podle pojetí dirigenta – malé i v tší ritardando, 
jindy hudba b ží až do posledního okamžiku v tempu. B hem korun tympánista hraje vír 
ve fortissimo. Velmi zajímavý je za átek hudby po fermatách. Hudba se tam díky 
osminové pauze zcela odml í. Mnozí neinformovaní poslucha i považují ony t i osminy 
za triolu. Tento omyl bývá o to ast jší z toho d vodu že orchestry zde – jak již jsem 
se zmínil – obvykle zvol ují. Iluze triol je pak tém  dokonalá. 

Notový p íklad 78 – Ludwig van Beethoven – Symphony No.5 – 1.v ta 
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6.3.Tempové zm ny 
Jedním z dosti výrazných rozdíl  mezi hudbou rockovou, jazzovou (apod.) a takzvanou 

hudbu vážnou je p ístup k práci s tempem. Zatímco prakticky ve všech stylech populární 
hudby se hrá  na bicí nástroje v tšinou snaží udržet metronomicky p esné tempo skladby, 
dirigent symfonického orchestru naopak asto tempo m ní. Zde je naopak asto chloubou 
bubeníka, dokáže-li na tyto zm ny pohotov  a p itom s citem reagovat. V obou oblastech 
hudby však m žeme slyšet odchylky od tohoto mého zjednodušujícího tvrzení. 
V symfonické hudb  nacházíme skladby (nebo alespo  jejich úseky) vyzna ující 
se strojov  p esným tempem. V rockové a jazzové hudb  kapely n kdy vytvá ejí celé 
rozsáhlé plochy, jejichž charakteristickým rysem je „rubato“, což znamená 
prom nlivé tempo. 

Zm ny tempa rozeznáváme v podstat  dvojí. Zrychlování – accelerando 
a zpomalování – ritardando. Italské hudební názvosloví má ješt  n kolik výraz  pro zm ny 
tempa a n kdy se jich používá i v populární hudb . Sem však (ve stále v tší mí e) 
pronikají anglické výrazy. V hudb  symfonické (s výjimkou hudby n kterých anglických, 
amerických, n meckých a francouzských skladatel ) z stává mezinárodní e í 
hudebník  italština. Pokud se zm n tempa týká, za ínající hrá i si musí uv domit rozdíl 
mezi tempem skladby a rytmem. Zrychluje-li nap íklad bubeník údery podle „rytmické 
stupnice“ (osminy, trioly, šestnáctiny, kvintoly atd.), tempo z stává stejné. Jedná se tedy 
nikoli o zrychlování, ale o hru r zných rytm . V p ípad  „rytmické stupnice“ pak rytm , 
které obsahují postupn  stále více a více ( i mén  a mén ) not v dob . V p ípad  
skute ného zrychlování frekvence úder  nar stá i p esto, že se jedná stále o tutéž 
rytmickou hodnotu, nap íklad osminy. Bubeník musí ovládat obojí. „Rytmickou stupnici“ 
i „skute né“ accelerando a ritardando. 

Pom rn  obtížné – v populární hudb  bez pomoci dirigenta – m že být pro kapelu 
nap íklad realizace accelerando s následným a tempo, což znamená zrychlení a návrat 
do p vodního tempa. Obvykle však hudebníci tohoto žánru využívají accelerando 
i ritardando k trvalé zm n  tempa skladby. I tak m že být toto zpest ení hudby pom rn  

náro né na souhru, pokud se jej ú astní více nástroj  a ne jen (nap íklad) bubeník, 
který tempo zm ní samostatn , t eba sólov  zahraným breakem. V symfonické hudb  
je tento jev na denním po ádku. Poj me nyní prozkoumat zm ny tempa za pomoci 
hudebních ukázek. 

6.3.1. Accelerando 
Je prvkem poh íchu dosti málo využívaným, alespo  co se populární hudby týká. 

Jak už jsem se zmínil výše, je zde možnost docílit dojmu zrychlování zhuš ováním úder  
na principu rytmické stupnice a hrá i tohoto zp sobu hojn  využívají. 
Skute né accelerando lze na nahrávkách nalézt jen st ží. 

V symfonické hudb  je situace zcela jiná. Vzpomeneme-li si ješt  na díl této p íru ky 
nazvaný „Metrické prvky“, zmi oval jsem se tam o prvku doppio movimento, 
neboli double time. Ten je v klasické hudb  velmi vzácný. Dirigenti se snaží pokud možno 
úseky hudby v rozdílných tempech co nejplynuleji propojit. Tato tendence je tak zažitá, 
že mnohdy ignorují požadavek zdvojnásobení tempa p edepsaný skladatelem a rad ji 
nového tempa docilují za pomoci accelerando. 

Nemá zde smysl zabývat se, zda je to správné i nikoli. D ležité nyní je, aby si hrá  
na bicí nástroje uv domil možnost využití tohoto zajímavého prvku a osvojil si jeho 
eventuální použití v praxi. Za pomoci accelerando samoz ejm  bývají spojovány i úseky 
tempov  mén  odlišné než ve zmín ném dvojnásobném tempu a hudebníci se mohou 
setkat i s jinými textovými pokyny jako poco a poco animato, stringendo a podobn . 
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CD 4 – Stopa 7. Dream Theater – Octavarium – Octavarium:  
P ibližn  v polovin  ukázky zaznamenáme z etelné i když nep íliš dramatické accelerando 
provedené celou kapelou. Je zcela zjevné, jak po klidné hudb  první ásti ukázky b hem 
dvou takt  hrá  na bicí nástroje pomocí úder  na tom tomy m ní (zprvu neznateln , potom 
s v tší a v tší naléhavostí) tempo, následován spoluhrá i v etn  zp váka. 
Tém  celý zbytek ukázky pak plyne v tomto novém tempu. 
CD 4 – Stopa 8. System of a Down – Mezmerize – Radio-Video: 
Velmi snadno poznáte okamžik, kdy celá skupina za ne po poklidné hudb  za átku 
ukázky postupn  zrychlovat. Toto accelerando trvá celých 24 takt  a vyústí v hudbu jejíž 
tempo nijak nesouvisí s tempem hudby, kterou jsme mohlo slyšet p ed za átkem 
accelerando. Je dosti nesnadné rozplánovat takto dlouhý úsek zrychlující se hudby tak, 
aby plynule dosp l do plánovaného výsledného tempa a i v této studiové nahrávce m že 
p ísný poslucha  zaznamenat mírn  nelineární pr b h accelerando. Výsledek je však 
p sobivý a hudba se takovýmito cht nými zm nami tempa zpest í. 
CD 4 – Stopa 9. Sergej Sergejevi  Prokofjev – Alexander N vskij – Bitva na ledu: 
P edstavíte-li si t žkood nce k ižáckého vojska, kte í se pomalu ale jist  rozjížd jí 
na svých silných koních tak dlouho, až je vybi ují do tempa vhodného pro drtivý útok jízdy, 
pochopíte, pro  autor napsal pro symfonický orchestr takovéto dlouhé accelerando. 
Skladba má programní ráz a v tomto úseku je dosti popisná. 
Nejd ležit jším bicím nástrojem, který (podle gest dirigenta) ponouká svým zvukem 
orchestr ke zrychlování, je malý buben. Hraje osminy s akcentem na za átku každé doby. 
I když se posléze p idává tamburína, symbolizující patrn  in ení zbroje i ostruh jezdc , 
a také woodblock (kopyta koní), malý buben si pro tuto ást skladby podrží svoji úlohu. 
Zm ny temp jsou v symfonické hudb  astým jevem a díky osob  dirigenta nejsou 
(navzdory velkému po tu hudebník  v orchestru) žádným velkým problémem. 
P esto je hudba této ukázky pom rn  unikátní vzhledem k délce úseku, 
na kterém se accelerando odehrává. 

6.3.2. Ritardando 
Nebo také ritenuto i rallentando je opakem accelerando. T ebaže by se dalo tvrdit, 

že v hudb  mají ob  možnosti zm ny tempa stejnou d ležitost a tedy i frekvenci používání, 
skute nost je pon kud jiná. Ritardando je – a v populární hudb  to platí ješt  více nežli 
v symfonické – prvkem používan jším. T žko íci, pro  tomu tak je. Koneckonc  statistika 
není náplní této p íru ky. D ležité je hlavn  to, aby hrá i znali všechny možnosti a um li 
je používat. Velmi astou kombinací pokyn  pro zm ny tempa je ritardando a po n m 
pokyn a tempo i tempo primo. Tyto pokyny vybízejí hudebníky ke zpomalení, a potom 
k náhlému návratu do p vodního tempa. Je to situace podobná okamžiku kdy na konci 
v ty e ník klesne hlasem a za ne od íkávat v tu další. 

Ritardando je také velmi asto využíváno na konci skladby i alespo  jejích ástí. 
Hrá  na bicí nástroje je musí ovládat stejn  bezpe n , jako v p edcházející kapitole 
popisované accelerando. N kdy opravdu není snadné (p i h e složit jších rytm  nebo 
delších úsek  hudby) zpomalení plynule rozvrhnout tak, aby zn lo p esv d iv  a aby jeho 
provedení nenechávalo poslucha e na pochybách, jaký rytmus bubeník v rámci 
momentálního tempa hraje. 
CD 4 – Stopa 10. Hoo hoo coctail – Voda, nevoda – Dayen: 
Náplní této ukázky je velmi výrazné ritardando na konci skladby. Trvá tém  dva takty. 
Velmi p kn  m žeme slyšet, jak celá hudební skupina v etn  bubeníka zpomaluje osminy 
až do záv re né improvizované plochy. 
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CD 4 – Stopa 11. Dream Theater – Awake – Erotomania:  
V této ukázce se situace pon kud jiná. Dvoutaktový zpomalovaný úsek hudby spojuje dv  
ásti skladby, které jsou v odlišném tempu. Po ritardando tedy nenásleduje ani „a tempo“, 

ani záv r skladby. Takovýto úkaz (v symfonické hudb  velmi astý) je pro populární hudbu 
pom rn  vzácný. 

CD 4 – Stopa 12. Richard Strauss – Also sprach Zarathustra – Introduction:  
Ukázka z oblasti symfonické hudby nám p ináší další možnost poznat, jak bývá ritardando 
zakomponováno do skladby. Už jsem se zmi oval o situaci, kdy po krátkém 
zpomalovaném úseku následuje hudba v p vodním tempu. V naší ukázce hrá  
na tympány dvakrát sólovými osminovými triolami zpomalí, aby dechové nástroje op t 
nasadily se svými akordy p vodní tempo. Za zmínku stojí fakt, že tato zm na tempa není 
v partu tympán  nijak pozna ena. Hrá  se prost  ídí pokyny dirigenta a ten zase 
zvyklostmi interpretace této skladby. 

Notový p íklad 79 – Richard Strauss – Also sprach Zarathustra – Introduction  

 
6.4. „Timingové“ odchylky 

Celá tato p íru ka se zabývá hlavn  hudebními prvky, které m že její uživatel – hrá  
i u itel na bicí nástroje – n jakým zp sobem „uchopit“. Nap íklad – metro-rytmické vztahy 

jsou vlastn  jakémsi ekvivalentem matematiky. Tempo i hlasitost lze zm it, bicí nástroje 
lze vyfotografovat i zakoupit, hrá ské techniky m žeme nap íklad nafilmovat a vytvo it tak 
videoškolu. Nyní se však nacházíme v oblasti, kde hudební prvek je ímsi, 
co nezapisujeme do not a jeho p ítomnost v hudb  si na první poslech ani neuv domíme. 
Pro laika i za ínajícího hrá e jsou tak ka nepostižitelné. 

O  se tedy jedná? Tempo (anglicky time), neboli rytmické cít ní. O tom je vlastn  
veliká ást bubnování. Prvo adou úlohou bubeníka je – pokud hudba nemá zám rn  
zpomalovat i zrychlovat – udržovat p esn  tento time (timing). Vycházejme z faktu, 
že máme p ed sebou mimo ádn  zdatného hrá e schopného udržovat tempo od za átku 
skladby do jejího konce bez zakolísání. 

M že takový bubeník ud lat ješt  n co navíc mimo perfektní techniky, citlivé dynamiky 
i použití rozli ných prost edk , o kterých pojednává moje p íru ka? M že hrát n jak jinak, 

aby hudba ješt  více „šlapala“,aby m la to nehmatatelné cosi, co odlišuje p esné hraní 
od hraní, které táhne vp ed, aniž by se zrychlovalo i zat žkává doby, aniž by se 
zpomalovalo? Toto malé kouzlo m žeme nazvat t eba „timingovými hrátkami“. Je zde totiž 
možnost, že ur ité nástroje bicí soupravy hrají p esn  v tempu, zatímco jiné time pon kud 
p edbíhají i zat žkávají. 
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6.4.1.„In the Pocket“ 
Je-li bubeník obvi ován ze zpomalování, je to hodn  špatné. Spoluhrá e 

se „sedajícím“ tempem sice „neutáhne“ n kdy ani kvalitní hrá  na bicí nástroje, 
ale je-li obvin ní pravdivé, jen z ídkakdy takovýto bubeník nalezne uplatn ní v dobré 
kapele. V symfonickém orchestru je to pro hrá e na bicí nástroje v n em jednodušší – 
tempo udává dirigent. V n em naopak složit jší. Vzdálenost mezi hrá em a dirigentem 
je n kdy natolik veliká, že i v as zahraný úder se m že zdát dirigentu opožd ný. 

N které bicí nástroje mají mimoto schopnost znít opožd n  za úderem bubeníka, 
a tak se asto podivují „nespravedlivé“ kritice hrá i na tam-tam, tamburínu, ale i na triangl 
i zvonkohru. Ti potom musejí hrát dirigentu „p ed rukou“, což je psychicky dosti náro né, 

nehled  na to, že p i h e na melodické bicí nástroje m že za takové situace vytrp t muka, 
je-li nucen hrát nový akord v okamžiku, kdy od orchestru ješt  slyší akord starý. Neznám 
dirigenta i hrá e z jiné nástrojové sekce, který by m l o t chto útrapách bubeník  
symfonického orchestru sebemenší pov domí. Profesionál se zkrátka s takovouto situací 
musí vyrovnat, jak umí. Bubeník v klasické hudb  je tedy nucen znít p esn  se zvukem 
orchestru. I ostatní lenové takového t lesa si nesmí dovolit sebemenší odchylky 
od tempa a jen v hlasným sólist m trpí dirigenti r zné interpreta ní manýry, 
jako je zám rné hraní p ed i za zvukem orchestru. 

N kte í mistrovští bubeníci jazzových a rockových kapel však efektn  experimentují 
s pocitem time. Hrají zám rn  „pozd “ i „brzy“. Jak ale hrá  v populární hudb  docílí toho, 
aby bicí souprava zn la „zat žkan “, „usazen “, a p itom se nezpomalovalo? Takovémuto 
zp sobu hry se íká hraní in the pocket, ale také fat i laid back. Bohužel neznám 
vhodný – stru n  výstižný eský termín. Název prvku „zám rné hraní po dob “ 
zní opravdu p ece jen trochu t žkopádn . 

Um ní zat žkaného, ale nezpomalujícího bubnování spo ívá nap íklad v tempov  
p esném hraní Hi-Hat a velkého bubnu, zatímco údery na malý buben jsou nepatrn  
opožd né. Pokud bychom tyto nuance cht li za každou cenu napsat do not, 
vznikl by patrn  n jaký odraz. Jeho definici snadno naleznete v libovolné u ebnici hudební 
nauky. Hrá i, kte í fat hraní uplat ují se dozajista takovouto teorií nezaobírají, 
výsledek je však efektní a nenápadný zárove . 

Pokud jsem se zmínil o tempov  „bezchybném“ velkém bubnu a Hi-Hat a opožd ném 
malém bubnu, zajisté vás napadají i jiné varianty hraní in the pocket. Nap íklad hrát 
„správn “ bubny a zat žkat pouze údery hrané na Hi-Hat a podobn . Mohu vám poradit 
jen jeden zp sob, jak proniknout do této problematiky. Pozorn  studovat hru význa ných 
bubeník , kte í se používáním t chto nuancí zabývají. 

CD 4 – Stopa 13. Led Zeppelin – Led Zeppelin IV – Misty Mountain Hop: 
Pro nezkušeného poslucha e i hrá e nebude snadné rozpoznat, co je na h e bubeníka 
v této nahrávce „nenormálního“. Mohu poradit pom cku. Pus te si ukázku nahlas, 
soust e te se na zvuk Hi-Hat a kytar a – zejména v p ehledn jších úsecích – si klepejte 
pali kou o pali ku druhou a tvrtou dobu taktu. 
Až p esn  splynete s kapelou, všimn te si zvuku malého bubnu bubeníka z nahrávky. 
Zjistíte, že váš úder zní k jeho úderu jako p íraz. Malý buben na nahrávce je hrán 
„in the pocket“. 

CD 4 – Stopa 14. Peter Gabriel – Peter Gabriel Vol.1 – Waiting For The Big One: 
Podobn  pracuje s time i bubeník této nahrávky. Blues, které doprovází, je umoc ováno 
ve své „rozvážnosti“ zat žkáváním druhé a tvrté doby. Hudba – a tedy doprovodný 
rytmus bicích nástroj  – „krá í“ stále stejným tempem, na úder malého bubnu 
(zde podbarveného zvukem tamburíny) jakoby si hrá  vždy nepatrn  po kal. 
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6.4.2. „On the Top“ 
Tento prvek je pravým opakem p edcházejícího. N kdy se m žeme setkat i s termínem 

front of. Jde o to, vytvo it dojem, že bicí „jdou dop edu“, t ebaže tempo z stává stejné. 
Nap íklad v jazzu se m že takto mírn  p edbíhat inel RIDE. V jiných žánrech 
se pro zm nu m že vytvá et jemné nap tí mezi tempem skladby a bubeníkovými údery 
na malý buben. V žádném p ípad  se nejedná o takzvané „utíkání“. Tento zlozvyk 
je stejn  ostudný, jako zpomalování, navzdory tvrzení n kterých hudebník , že je lepší 
zrychlovat než zpomalovat. 

Jak jsem již výše uvedl, v symfonické hudb  hrá  na bicí nástroje n kdy musí hrát 
s pocitem, že je nap ed oproti zvuku orchestru, ale kýženým výsledným efektem je, 
aby dirigent a poslucha i slyšeli bicí nástroj p esn  na dobách. Proto jsem ani zde pro vás 
mezi nahrávkami symfonické hudby ukázku s tímto prvkem nehledal. Ukázky z žánr , 
které bývají pon kud hanliv  nazývány nonartificiálními, si však nyní poslechn me 
a pokusme se probíraný prvek rozpoznat. 
CD 4 – Stopa 15. John Coltrane – Giant Steps – Giant Steps: 
V této ukázce slyšíme typické „utíkání“ jazzového inelu. inel RIDE místy zní p ed 
kapelou tak výrazn , že to m že být vnímavému poslucha i až nep íjemné. Po n jakém 
accelerando však ani památky. Mysl hrá e b ží v p esném tempu – to m žeme slyšet 
nap íklad u šlapané Hi-Hat. Jeho pravá ruka je však neúprosným dirigentem, 
který nedovolí spoluhrá m a poslucha m ani na okamžik ochabnout a stále je 
burcuje z klidu. 

CD 4 – Stopa 16. John Scofield Band – Up All Night – Freakin Disco: 
V této hudb  je pro zm nu malý buben oním „bi em“, ženoucím hudbu vp ed, 
aniž by zrychlovala. Zní o zlomek vte iny p ed kapelou i p ed ostatními kon etinami hrá e. 
Upozor uji vás, však že bubeník v n kolika místech ukázky zám rn  hraje malý buben 
o šestnáctinu d íve. A koli tento rytmický prvek umoc uje „nervózní“ atmosféru skladby, 
hraní „on the top“ na n m nespo ívá – tak jednoduché to zase není. 
Zam te se výhradn  na údery tohoto nástroje na 2. a 4. dob  taktu a nenechejte se mást 
rytmickými variantami doprovodu. Hledání probíraného prvku v ukázce však není 
beznad jné, by  se jedná o velmi jemné nuance hry. Zkuste použít metodu, kterou jsem 
doporu il u prvního úryvku hudby, u prvku „in the pocket“. Budeme-li si velmi p esn  ukat 
osminy s hudbou, brzy uslyšíme „p íraz“ (i když pom rn  t sný) mezi našimi údery a údery 
malého bubnu na nahrávce. 
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7.Prvky barvy zvuku: 
Mezi d ležitou sou ást bubeníkovy výzbroje pat í (vedle rytmu, dynamiky apod.) 

též zvuková barva. S tou lze samoz ejm  pracovat tak, že hrá i na bicí nástroje využijí 
své tém  neomezené možnosti v rozši ování nástrojového vybavení. Limitováni jsou 
vlastn  jen ekonomickými a prostorovými omezeními. To však je p edm tem až další, 
osmé kapitoly mé p íru ky. Mnoho zvukových barev lze totiž vytvo it mnohem 
úsporn jšími prost edky, a to využitím b žného nástrojového vybavení rozeznívaného 
mén  b žnými zp soby. 

Dá se zde pracovat nap íklad zám nou tradi ních pali ek na bicí soupravu za pali ky 
plst né i za metli ky a podobn . Je možno vést údery na jiná místa na povrchu bicích 
nástroj  i tyto nástroje rozeznívat takovým zp sobem, aby výrazn  zm nily barvu svého 
zvuku. Zkusme se nechat inspirovat n kolika následujícími odstavci a ukázkami hudby 
a uvážit, zda práv  naše hra by se nedala obohatit uvedenými zp soby. N které z nich 
nevyžadují žádných zvláštních dovedností. Ke zvládnutí jiných však bude t eba jistého 
nácviku a docela dob e by se vyjímaly v kapitole o technických prvcích. 
Ve snaze vnést aspo  jakýs takýs ád do tak pestré problematiky, v nuji se postupn  
jednotlivým základním nástroj m bicí soupravy a následující kapitolu jsem tedy 
rozd lil takto: 

7.1. inely (zejména inely RIDE a CRASH). 
7.2. Hi-Hat (hraná, pali kami, levou nohou i kombinace obou zp sob ). 
7.3. malý buben (tvorba r zných zvukových barev na tento nástroj, ale i na tom tomy 

 a další blanozvu né nástroje). 
7.4. hra r znými pali kami (metli kami, špejlemi apod.) na výše jmenované nástroje. 

 

7.1. inely 
Tyto ádky (a hlavn  ukázky) se budou zaobírat zp soby, kterými lze m nit barvu 

zvuku nejnápadn jších nástroj  bicí soupravy – inel . N které zp soby jejich rozeznívání 
jsou ur eny spíše pro inely CRASH, které jsou vhodné zejména pro jednotlivé údery. 
Jiné zp soby hry pak využijeme zejména na t žkých inelech RIDE používaných spíše 
pro hru ostinátních rytm  v doprovodech. Logicky pak na univerzálních inelech 
CRASH-RIDE uplatníme všechny zmín né možnosti. Jak již jsem uvedl jinde, n které zde 
probírané zp soby hry by bylo možno s klidem p e adit do kapitoly o technických prvcích. 
Chci však jejich uvedením na ádcích o zvukové barv  zd raznit nutnost p ehodnocení 
pohledu na tento nástroj jako na kus kovu, do kterého se bu  „prachoby ejn “ ude í, 
anebo se na n j prost  jen uká“. 

Protože pro n které zp soby rozeznívání inel  neexistují stru né a jednozna né 
eské výrazy, uvádím v následujících ádcích zejména anglické pojmy. N které prvky 

z této kapitoly opravdu nepat í k obvyklým innostem bubeníkovým a jejich hra a aplikace 
v hudb  je pon kud komplikovaná. Proto nejsou zpravidla využívány p i b žné h e 
doprovodných rytm  a break  ale spíše v open time sólech a podobn , tedy tam, 
kde bubeník není tolik limitován pevným tempem, metrem a rytmem. Píši nyní zejména 
o sk ípání na inel koncem pali ky a o úderu stranou pali ky kolmo na ost í inelu a jist  
by nás napadly ješt  jiné možnosti rozeznívání tohoto krásného nástroje. Jen namátkou 
mne nyní napadá nap íklad hra kontrabasovým smy cem na okraj inelu… 
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7.1.1. inel – bell stroke (úder na st ed nástroje) 
V tšina inel  má ve svém st edu v tší i menší vyvýšeninu, tzv. bell. Výjimku tvo í 

speciální inely typu FLAT RIDE a podobn . Pomineme-li skute nost, že krom  inel  
s mimo ádn  velkým bellem (nap íklad typ POWER BELL RIDE), jsou tyto vyvýšené 
st edy dosti malé a není snadné je spolehliv  p i h e pali kou zasáhnout, je bell inelu 
zpravidla zdrojem velmi výrazného zvuku. Ten pon kud p ipomíná malý zvon. 
Výjimku tvo í snad jen mali ké inely SPLASH, jejichž bell má asto matný nehezký zvuk, 
v tšina inel  CHINA TYPE a další nástroje, u nichž se výrobce soust edil na jiné zvukové 
kvality než na zvuk bellu. 

Poda í-li se nám však získat nástroj s výrazným a ušlechtilým zvukem bellu 
(i to bychom m li p i nákupu inel  – zejména typu RIDE – zvážit), m žeme tuto zvukovou 
barvu efektn  a efektivn  využít k zpest ení naší hry jak p i h e ostinátních rytm  
v doprovodných rytmech, tak také jako ob asný efekt v sólech, breacích a výplních. 
Skladatelé symfonické hudby „bell strokes“ používají pom rn  vzácn . 
I p esto se mi našt stí poda ilo najít vhodnou ukázku. 

Foto 1 – bell stroke. Ne každý inel je pro tento zp sob hry vhodný. 

 

CD 4 – Stopa 17. Kaltenecker Trio – Shantansz – Jean-Paul Belmondo: 
P ibližn  v polovin  naší hudební ukázky je krátká plocha, na níž jakoby se hrá  snažil 
vy ešit problematiku kolem inel  jediným úryvkem hudby. Úryvkem, v n mž ukáže tém  
vše, co lze na inely zahrát. Práv  inely jsou zde jediným bicím nástrojem 
a tvo í jemný a barvitý, ale rytmicky zcela jednozna ný doprovod. Probíraný prvek – 
bell stroke – zde „vy nívá“ díky svojí pronikavosti mezi ostatními druhy úder  dosti 
výrazn . 
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CD 4 – Stopa 18. Reunion – Re – When I Was Nine: 
Pom rn  typickou ukázku bell stroke slyšíme v hudb  této ukázky. Prvek je sou ástí 
a zpest ením doprovodného rytmu. Je hrán na bell inelu RIDE, jak bývá obvyklé. 
I zde se však nejedná o prosté tvr ové noty i osminy, jak m žeme u kapel v tšinou 
slyšet, používají-li probíraný prvek tím nejtriviáln jším zp sobem. 

CD 4 – Stopa 19. John Psathas – Omnifenix: 
Protože se jedná o ukázku z oblasti žánrové fúze, m žeme si vychutnat zvuk bicí 
soupravy na pozadí symfonické hudby. Díky tomu také uslyšíme probíraný prvek hraný 
zp sobem, jaký by patrn  použil bubeník jakékoli jazzové i rockové kapely. Prvek jist  
není v notách p edepsán. Hrá  zde využívá možnosti improvizovat. 

7.1.2. inel – crash stroke (úder p es okraj inelu)  
Rozeznívání inel  CRASH úderem p es jejich okraj stranou pali ky je p esn  tím 

zp sobem hry na inel, který i laik o ekává od bubeníka. D vodem pro za azení tohoto 
prvku do mé motiva ní p íru ky (která by m la mapovat spíše mén  obvyklé postupy) 
je jednak snaha o formální vy erpání všech možností, ale také o p edvedení obvyklého 
prvku neobvyklým zp sobem. Pokud zde tedy za azuji zvukovou barvu, která je hrá i 
spíše nadužívána nežli opomíjena, snažím se alespo  v ukázkách p edvést její mén  
standardní anebo virtuózní použití, a tím op t p im t žáka i hrá e k novému pohledu 
na problematiku, a tak i k touze po sebezdokonalování. 

Za ínající bubeníci i laikové zajímající se o bicí nástroje by si také m li uv domit, 
že údery „crash stroke“ nemusí být nutn  praktikovány výhradn  na inelech s ozna ením 
CRASH. Lze je realizovat i na všech ostatních existujících typech inel . To se týká 
i všech ostatních druhy úder  na inely. Typ inelu není vždy zavazující pro jeho 
používání. Záleží jen na vkusu a zám ru hrá e i na kvalit , rozm rech a tvaru nástroje, 
zda použití toho i onoho druhu úderu bude i nebude vhodné. 

Vra me se k crash stroke. Prosté používání tohoto druhu úderu v symfonické hudb  
není ve srovnání s hudbou populární tak asté, jak by se mohlo zdát. Skladatelé 
a dirigenti asto preferují zvuk inel  párových p ed zvukem inel  CRASH. Pokud p ece 
jen tento prvek použijí, bývá nez ídka spojen s p edchozí gradací provedenou ví ením 
i zatlumením nástroje po úderu. B žné pali ky ze d eva bývají spíše výjimkou, 

než pravidlem. Hrá i používají asto pali ek s plst nou hlavi kou nebo dokonce 
kovových ty inek. 

Také nástroje se pon kud odlišují od t ch, které m žeme vídat na pódiích u rockových 
a jazzových skupin. V symfonické hudb  se v tšinou používají speciální inely. 
K ozna ení nástroj  skladatelé používají spíše jiných názv , než CRASH. Nejspíše 
se v partech setkáme s italským ozna ením „piatto“, ímž autor hudby u iní zadost 
rozlišení tohoto nástroje od „piatti“, ili inel  párových. Maximem skladatelovy snahy 
o jednozna nost požadavku na typ nástroje pak bývá zpravidla výraz 
„piatto sospeso“ ( inel zav šený) i grafický symbol. asto však tv rci hudby rozlišování 
inel  opomíjejí a nechávají tak bohužel prostor pro (ne vždy hodnotnou) „tvo ivost“ hrá  

a dirigent . Typ inelu pak nebývá stanoven tém  nikdy. 
Tyto odstavce se však zabývají nikoli jakostí nástroj , ale druhem úderu m nícím 

zvukovou barvu nástroje. Zdá se, že n kte í skladatelé si dosud neuv domují škálu 
témbrových možností inel , kterou se tato kapitola zaobírá. Typ úderu jednoduše 
v partech tém  nikdy stanoven nebývá, mohu-li soudit podle mé letité praxe 
v symfonickém i divadelním orchestru. Zpravidla však – poda í-li se nám ur it že máme 
použít inel samostatný (a nikoli párové) – hrajeme jednotlivé údery v této hudb  
automaticky jako crash stroke a odchylky se eší p ípad od p ípadu. 
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Foto 2 – crash stroke znají všichni, ne každý bubeník jej správn  hraje. 

 

CD 4 – Stopa 20. John Coltrane – A Love Superme – A Love Superme,Pt.2-Resolution:  
Údery „crash stroke“ bývají používány k akcentování ur itých not v breacích, i p i h e 
doprovod . V naší ukázce slyšíme akcenty typické pro jazzovou hudbu hrané jak 
na inel RIDE v doprovodném rytmu, tak „crash strokes“ hrané na okolní inely CRASH. 
Hudba (a tedy i hra bubeníkova) je v této ásti skladby natolik vygradovaná, že d razy 
hrané probíraným prvkem jsou již bezmála ast jší než b žné údery „ride stroke“. 
Hrá i tohoto žánru proto rádi využívají univerzální inely RIDE schopné rozeznívání 
úderem p es okraj, p i emž srozumitelná hra „ride strokes“ je také možná. 

CD 4 – Stopa 21. Simon Phillips – Symbiosis – Indian Summer: 
Po krátké pasáži v úvodu ukázky (kde hrá  používá zejména Hi-Hat) následuje plocha 
nápadná velikým množstvím použitých „crash strokes“. Hrá  zde za prvé vytvá í pomocí 
inel  výrazné, na spoluhrá ích nezávislé akcenty, za další pak jimi podporuje d razy 

v melodické lince celé kapely. Za povšimnutí stojí, že „crash strokes“ jsou hrány st ídav  
na v tší po et nástroj  v etn  inelu CHINA TYPE. 
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CD 4 – Stopa 22. Michael Daugherty – UFO – Objects: 
Tato hudební ukázka nám p ipomene, že „crash stroke“ nemusí být realizován pouze 
na inely tohoto jména. V první polovin  úryvku hudby (druhá je již jen záv rem skladby 
bez probíraného prvku) uslyšíme tyto údery v opravdu hojném po tu. Jsou zde hrány 
na inely CRASH, inely SPLASH a také CHINA TYPE. 

7.1.3. inel – edge stroke (úder stranou pali ky kolmo na ost í inelu) 
Je patrn  tím nejsubtiln jším efektem, který lze na inel vyloudit. Jeho zvuk je nápadn  

podobný kytarovému flažoletu nebo zvuku trianglu. 
Pro zru n jšího hrá e je jeho zahrání pom rn  snadným úkolem, p i malé 

nepozornosti je však jeho ozev ne istý. Kvalitní provedení tohoto prvku vyžaduje, 
aby jemný úder na ost í inelu byl veden tak, že úhel mezi pali kou a plochou nástroje 
je tém  p esn  90 . Hraje se snáze na výše umíst né inely. Hrá  zde nemusí m nit 
držení pali ek. P i b žném umíst ní inel  se dob e hraje bu  levou rukou 
s „jazzovým“ držením pali ky, nebo si hrá  pro pot eby tohoto prvku vytvo í na okamžik 
n jaké své atypické držení. 

Edge stroke se zpravidla hraje na inely CRASH a RIDE a jen z ídkakdy bývá 
„tahounem“ rytmu. asto zazní v „zasn ných“ plochách hudby hrán zcela bez snahy 
o metrický i rytmický kontext s hudbou, anebo více i mén  kopíruje rytmy spoluhrá  tak, 
jak tomu bývá v symfonické hudb  u trianglu. Možná práv  proto, že skladatelé 
symfonické hudby mají stále k dispozici tento nástroj s pr razn jším zvukem, edge stroke 
v tšinou využívají velmi z ídka. Pokud se k jeho použití p ece jen odhodlají, málokdy 
se poda í aby byl na nahrávkách z eteln  slyšitelný. V rockové a jazzové hudb  díky 
zvukové technice není našt stí tento krásný ale slabý zvuk odsouzen k zapomn ní. 

CD 4 – Stopa 23. Vertigo Quintet – Live U Staré Paní: 
Tato ukázka probíraného prvku je velmi zajímavá už tím, že vyvrací mé tvrzení o jeho 
používání. O h e bez snahy o souvislost s tempem, rytmem a souhru se zbytkem kapely. 
T ebaže rytmus úvodu ukázky je pon kud rubatový, hrá  na bicí soupravu zde bedliv  
st eží svého spoluhrá e – klavíristu a nazna uje každým úderem to, co má p ijít: Rytmická 
hudba v sedmidobém taktu. 
K ehká zvuková barva „edge stroke“ hraných na r zné inely bicí soupravy z eteln  
kontrastuje s „ride stroke“, které tento prvek chvílemi st ídají aby posléze zcela ovládly 
pole spolu s výbušnými „crash stroke“. 
CD 4 – Stopa 24. Brian Blade&Fellowship – Perceptual – Crooked Creek: 
K iš álový zvuk úderu na ost í inelu z stane asi navždy spojen s jemnou zasn nou 
hudbou a budeme jej slýchat a používat v souvislosti se zvukem metli ek i jemnými údery 
na inely, jako je tomu v hudb  této ukázky. Jen n kolik málo tichounkých not zahraných 
tímto zp sobem ozdobí pulsující rytmus inel  na za átku této ukázky, která je zárove  
i za átkem skladby. 

CD 4 – Stopa 25. Michal Rataj – Hearing Heart: 
Nyní vás eká nesnadný úkol. Moderní skladba plná zvukových barev skrývá probíraný 
prvek pod clonou jiných zvuk . Vezm te si na pomoc notový p íklad, pus te si ukázku 
a zkuste se rychle zorientovat podle partu malého bubnu a tom tomu. asu není nazbyt, 
edge stroke je již ve tvrtém taktu p íkladu – ozna en srozumitelným grafickým symbolem. 
B hem ukázky zazní celkem ty ikrát. Snažte se zaslechnout alespo  n které tyto údery. 
Z  trojité osnovy partu, jehož ást vidíte v notovém p íkladu .80 hraje jediný hrá . 
Ve skladb  hrají celkem dva bubeníci. 
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Notový p íklad 80 – Michal Rataj – Hearing Heart 
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Foto 3 – edge stroke vyžaduje ur itou zru nost. 

 

7.1.4. inel – flat stroke (úder stranou pali ky na plochu inelu 
Je jakýmsi kompromisem, mezi ride stroke a crash stroke. Hrá  vytvo í akcent 

na inel (zpravidla na inel RIDE b hem hry ride stroke) tak, že ude í na plochu inelu 
stranou pali ky. ím je inel tvrdší a t žší, tím se tento efekt více podobá jakémusi 
tlesknutí, které se nápadn  liší od všech ostatních zvuk  na nástroj produkovaných. 

Tento zvuk p i h e na inely není mezi hrá i tolik znám a používán, jako ostatní druhy 
používaných prvk  v této kapitole. P esto se domnívám že sem bezesporu pat í. Bohužel 
dosud nikdy jsem tento zvuk neslyšel – zám rn  hraný – v symfonické hudb . Proto také 
t etí ukázka u tohoto prvku chybí. 
CD 4 – Stopa 26. Kaltenecker Trio – Shantansz – Chanson: 

inel RIDE je nejvýrazn jším bicím nástrojem hudby této ukázky doprovázející spoluhrá e 
prostými údery „ride stroke“ na každé druhé osmin  t ídobého taktu. Probíraný prvek 
nejlépe rozpoznáme p ibližn  v polovin  ukázky, kde jej uslyšíme v podob  dvou 
silných akcent .  
CD 4 – Stopa 27. Victor Bailey – Low Blow – Do You Know Who-Continuum: 
Podstatn  št d ejší k nám bude hrá  doprovázející hudbu tohoto úryvku skladby. T ebaže 
akcenty tvo ené úderem „flat stroke“ nejsou tak silné jako v p edchozí ukázce, pozorným 
poslechem je rozpoznáme od úderu „ride stroke“ a „crash stroke“ po dobu celé ukázky. 
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Foto 4 – flat stroke je efektem laické ve ejnosti tém  neznámým. 

 

7.1.5. inel – ride (tip) stroke (úder hlavi kou pali ky na plochu inelu) 
Je – vedle crash stroke – nej ast jší variantou hry na inely bicí soupravy. Tak jako 

od inelu CRASH laik v tšinou o ekává pouze explosivní efekt (a p itom je tento nástroj 
schopen celé škály dalších zvuk ), tak inel RIDE je vnímán jako pouhý zdroj rytmického 
klepání. Jakýsi ekvivalent Hi-Hat. Ukázky, které uslyšíme jsou dosti typické pro daný žánr. 
Jejich cíl má být ale rovn ž motiva ní. Z vlastní pedagogické zkušenosti vím, že mnoho 
za ínajících bubeník  je p i h e doprovodných rytm  nadm rn  fixováno na Hi-Hat a inel 
RIDE prakticky nepoužívá. Speciáln  ve vybraných ukázkách by však hra na Hi-Hat 
nezn la p íliš dob e. 

Už jsme si ukázali, že nápis na inelu (CRASH, RIDE apod.) neznamená nutn  jeho 
používání tímto zp sobem. A tak jako vhodn  vybraný inel RIDE dob e poslouží jako 
p íležitostný CRASH, tak prakticky všechny inely mohou posloužit ke h e prvku který 
probíráme nyní. Ride strokes m žeme tedy hrát na všechny inely RIDE, CRASH 
i CHINA TYPE. Snad jen malé inelky SPLASH bychom zde snad mohli vynechat. 
Pak už záleží na hrá i, zda je zvolený nástroj vhodný a zda jsou údery „srozumitelné“ 
i „rozmazané“ tak, jak je pro daný ú el vhodné. 
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U ride stroke jsou významným prvkem tvo ícím zvukovou barvu také použité pali ky. 
Tyto údery jsou patrn  nejvíce rozhodujícím faktorem p i výb ru pali ek, a tak hrá i 
preferují i zatracují pali ky s nylonovými hlavi kami i používají špejle a podobn . 

Poda ilo se mi opat it i ukázku z oblasti symfonické hudby, i když tam typický 
ride stroke v podstat  nebývá b žn  používán. Pokud se hrá i odhodlají ke h e na plochu 
inelu, iní tak v tšinou ve snaze dostát požadavk m velmi tiché dynamiky a nikoli 

ve snaze zm nit barvu zvuku svého nástroje a iní tak asto plst nými pali kami. 
Pro radikální obm nu barvy zvuku inelu skladatelé sahají zpravidla ke h e kovovými 
ty inkami a ani zde v tšinou není jasné, na kterou ást nástroje má hrá  ude it. 
Teprve v hudb  20. století (a nov jší) jsou auto i hudby p esn jší ve svých požadavcích 
a dopl ují notový zápis dokonce i grafickými symboly místa a typu úderu na inel. 

Foto 5 – ride stroke pat í mezi nejobvyklejší zvuky inelu. 

 

CD 4 – Stopa 28. John Coltrane – Giant Steps – Countdown: 
V hudb  ukázky slyšíme typické jazzové hraní na inel RIDE údery „ride strokes“. T ebaže 
se to p ímo netýká problematiky tvorby barvy zvuku, m žeme si povšimnout tempa, 
v jakém jsou údery hrány, na tedy i zna né technické náro nosti doprovodného rytmu. 

CD 4 – Stopa 29. Pink Floyd – The Wall – Hey You: 
Patrn  nic p evratného ani náro ného nep inášejí osminy hrané na inel RIDE hrá em 
v této ukázce. Zkusíme-li si však p edstavit v takovéto hudb  namísto pr zra ného zvuku 
„ride stroke“ inelu jakýkoli jiný, uv domíme si d ležitost správné volby zvukové barvy. 
„Bell strokes“ i „crash strokes“ (atd.) by zde byly bezd vodn  agresivní, hra na Hi-Hat 
triviáln  fádní. 
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CD 4 – Stopa 30. Stellan Sagvik – Ritualen: 
Zatímco v rocku a jazzu bývá „ride stroke“ asto d ležitým ostinátním rytmickým základem 
hudby, v hudb  symfonické je v tšinou používán zp sobem zcela odlišným. Bu  je 
„n ím navíc“ – zajímavou zvukovou barvou, jejíž eventuálního vynechání bychom si 
patrn  ani nepovšimli, nebo naopak stavením prvkem hudby, bez n hož by vznikla hluchá 
místa. Práv  s takovouto funkcí inelu se setkáváme v této ukázce. Rytmické motivy, 
které slyšíme v mnoha místech úryvku, se opakují také v n kolika místech symfonické 
skladby, z které jsem pro vás vzorek hudby vyst íhal. Takovéto masivní použití 
„ride stroke“ v symfonické hudb  je pom rn  vzácné a ukázka je podle mého názoru 
velmi zajímavá. 

7.1.6. inel – choke stroke (úder zatlumený)  

Ze zkušenosti vím, že n které prvky používané v symfonické hudb  bývají asto 
v hudb  populární velmi vzácné a naopak. Tento prvek by asi vyšel p i porovnávání 
„half and half“. Využívají jej ob as hrá i obou žánr . 

Hrá i symfonického orchestru jej mají v notách výslovn  p edepsán pokyny 
secco (suše), staccato (krátce), i jen jej odvodí z délky noty. Hrá i popmusic se k n mu 
odhodlají bu  pro podporu akcent  hraných spoluhrá i, anebo „bezd vodn “ – 
jen pro zpest ení svých vyjad ovacích prost edk . 

A  tak i tak, provedení je vždy podobné. Zatímco jedna ruka ude í pali kou 
do nástroje, druhá ruka se snaží inel ihned po úderu uml et. Drží-li tlumící ruka p itom 
pali ku, je to trochu nepohodlné a za áte níci si to musí nacvi it. Zvukový efekt, který tak 
vznikne není vždy stejný. Hrajeme-li opravdu secco (velmi krátce), barva zvuku 
se opravdu zna n  zm ní. P ipomíná spíše zvuk kovadliny. Necháme-li inel okamžik 
zaznít, efekt je podobný spíše úderu crash stroke. 

Hrá i jazzové a rockové hudby hrají obvykle technikou totožnou s tímto úderem. 
Hrá i symfonického orchestru ve slabších dynamikách hrají své secco a staccato i jako 
ride stroke a používají k tomu celou škálu pali ek – mimo jiné i kovové ty inky, které 
produkují obzvláš  ostrý zvuk pronikající zvukem orchestru. Protože hrá  nap íklad 
rockové skupiny má obvykle ustavi n  zam stnané ob  ruce, vypracovali si n kte í 
bubeníci techniku umož ující tlumit nástroj toutéž rukou, která do n j ude ila. 
Tato technika pak dovoluje tento efektní prvek používat nejen p i stoptime a podobn , 
ale i b hem hry break  a doprovodných rytm . 

M l bych se zde ješt  zmínit o skute nosti, že nap íklad v notách amerických muzikál  
termín „choke“ ozna uje spíše typ použitého inelu, než zp sob úderu. Skladatel zde 
požaduje akcent za pomoci inelu SPLASH, avšak i zde se nástroj asto 
ihned po úderu tlumí. 
CD 4 – Stopa 31. Buddy Rich – Giant Steps – Giant Steps: 
Probíraný prvek nalezneme v úryvku hudby por znu. Je nahodile použit hrá em na bicí 
soupravu, který jej hraje na inel CRASH ve svých sólech. D vod pro použití této zvukové 
barvy zde není jiný než práv  ona sama barva. Choke stroke zde není využíván 
v souvislosti s hrou jiných nástroj  orchestru, jist  však oceníme jeho efektnost a hezký 
kontrast s b žnými – nezatlumenými údery na inely. 
CD 4 – Stopa 32. Iron Maiden – Iron Maiden – Transylvania:  
Secco (velmi krátké) akordy spoluhrá . To je p esn  ta situace, kde bývá 
„choke stroke“ inel  nej ast ji využíván. Dobrou první t etinu naší hudební ukázky takto 
bubeník podporuje akcenty t ch hrá  kapely, kte í je vkládají do ostinátního rytmu sólové 
kytary. Po skon ení takto zahraného úvodu skladby hrá  na bicí soupravu již hraje 
na inely b žné údery „crash stroke“. 
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CD 4 – Stopa 33. 
Leoš Janá ek – Taras Bulba – The Prophecy and Death of Taras Bulba:  
Probíraný prvek uslyšíme v první polovin  ukázky. A  již cht l skladatel jeho použitím 
vyjád it zvuk me e i cokoli jiného, efekt je zde slyšet – pro symfonický orchestr – ve velmi 
zajímavé situaci. Zní sólov , bez podpory velkého bubnu i jiných nástroj  orchestru. 

Foto 7 – choke stroke se nejlépe hraje na menší inely. 
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7.1.7. inel – sk ípání na plochu nástroje 
Je zvukomalebným prvkem s pon kud kontroverzní pov stí. Jeho vytvo ení není 

snadné a je vždy nejisté, zda se v žádaný okamžik ozve. N kdo jej považuje za uši 
a nervy drásající pazvuk, který do hudby nepat í, jindy je vnímán jako zajímavá zvuková 
barva, která rozši uje paletu vyjad ovacích možností hrá e. 

Zvuk bývá vytvá en zpravidla na inely RIDE a na inely CRASH v tších rozm r  
a obvykle se nejsnáze ozve, uchopíme-li pali ku jako velikou tužku, kterou 
„kreslíme áru“ po obvodu nebo sm rem ke st edu inelu. Je opravdu nutno 
experimentovat, který inel a které pali ky nám pro tvorbu tohoto efektu nejlépe poslouží 
a který úhel mezi pali kou a plochou nástroje a jaký tlak a rychlost pali ky zaru í 
nejspolehliv jší ozev. 

Auto i symfonické hudby sahají n kdy rad ji k rozeznívání nástroje kontrabasovým 
smy cem, protože tento zp sob zajiš uje plynulejší a delší zvuk i spolehliv jší ozev. 
Efekt obvykle nachází uplatn ní v témbrových kompozicích skladatel  druhé poloviny 
dvacátého století. 

Foto 6 – sk ípání na inel není snadné vytvo it. Je-li však správn  zahráno, 
nikdo jej nep eslechne. 

 

CD 4 – Stopa 34. Toxique – Beyond Retro – Bad Feelin`: 
Zvuk, o kterém pojednává tato podkapitola je vskutku velmi vhodný k vyjád ení r zných 
negativních pocit . To napovídá i název skladby, z kterého byla vy ata tato ukázka. 
Uslyšíme jej velmi výrazn  hned n kolikrát na jejím za átku. Na „živém“ vystoupení lze jen 
velmi nespolehliv  naplánovat jeho p esný ozev v ur itém míst  taktu. Dá se však 
(alespo  p ibližn ) použít v tu pravou chvíli a oko enit tak hudbu vskutku 
neobvyklým efektem. 
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CD 4 – Stopa 35. Erik Truffaz – Bending new Corners – More: 
Zvuk sk ípání dob e koresponduje s p ízra nou atmosférou i této ukázky. Zejména 
s bizarními elektronickými zvuky, i p iškrcenými tóny, které v této ukázce vydává trubka. 
Také zde se jedná o za átek skladby, kde bubeník není dosud zam stnán hrou rytm  
a m že se v novat pouze podbarvování hudby. Probíraný prvek zde slyšíme 
hned n kolikrát. 
CD 4 – Stopa 36. Krysztof Penderecki – De Natura Sonoris II for Orchestra: 
T ebaže v hudb  úryvku slyšíme i rytmické zvuky, barva je její dominantní náplní. 
A  již jsou to dechové, smy cové nebo bicí nástroje, které vytvá ejí plynulé nebo pulsující 
plochy zvuk , vždy se jedná o snahu vytvo it zajímavé témbrové plochy. To je ideální 
prost edí pro použití sk ípání na inely. inely jsou zde rozeznívány jak kontrabasovými 
smy ci, tak pali kami zp sobem, jaký vidíme na fotografii .6. T ebaže takováto hudba 
nemusí být p ijímána všemi poslucha i a hudebníky pozitivn  ve své koncertní form , 
musíme p ipustit její význam nap íklad ve filmové tvorb  a podobn . Pak jist  uznáme, 
že i probíraný prvek pat í do „výzbroje“ bubeníka stejn  neodmysliteln  
jako ty libozvu n jší. 

7.2. Hi-Hat 
Každý jeden za áte ník ve h e na bicí soupravu si je v dom existence minimáln  dvou 

pedál  na podlaze pod bicí soupravou. Každý jeden hrá , žák i u itel ví, jak uvol ováním 
a sešlapáváním levého pedálu m že vytvá et a m nit zvuk d ležitého nástroje bicí 
soupravy – Hi-Hat. P esto mám dojem, že je p i výuce a cvi ení levá noha trestuhodn  
zanedbávána a hrá i se u í ji používat pozd , nedostate n  a mnohdy dokonce v bec. 
To v p ípad , že za nou cvi it na dvojšlapku a na hru levou nohou na Hi-Hat se jim už pak 
nedostává asu a motivace, nehled  na to, že mají asto inely Hi-Hat se ízeny tak, 
že jejich p ibližování a oddalování nelze regulovat. 

A p ece mist i bicích nástroj  nové generace znovuobjevili Hi-Hat jako nástroj velikých 
možností a n kte í používají vedle dvojšlapky navíc ješt  dv (!) pln  funk ní Hi-Hat. 
My se v našich hudebních ukázkách budeme zabývat sice ješt  tradi ním používáním 
tohoto nástroje, nicmén  i tyto ukázky by m ly motivovat hrá e a u itele k tomu, 
aby v novali h e levou nohou na Hi-Hat více pozornosti. 

7.2.1. Hi-Hat – úder pali kou na zav ené inely 
Tato zvuková barva Hi-Hat je tím nejobvyklejším prvkem, který m žeme na tento 

nástroj zahrát. Za zmínku ovšem stojí možnosti tvorby barvy zvuku vytvá ené tlakem nohy 
na pedál. P i siln jším sešlápnutí je zcela potla en dozvuk inel  a nástroj vydává pouze 
krátký klepavý zvuk. Uvolníme-li pon kud sev ení inel , zvuk se stává více „kovovým“. 
O zvukové barv  vzniklé v tším i menším pootev ením inel  budu psát 
v dalších odstavcích. 

Nyní popisuji pouze nuance hry za zav enou Hi-Hat. A koli je takto „uml ený“ nástroj 
tém  zbaven p irozeného zvuku inel , umož uje hrá i použití technik, které bychom 
o ekávali spíše u malého bubnu. Bubeníci této možnosti využívají jak p i h e 
doprovodných rytm , tak v breacích a výplních. 
CD 4 – Stopa 37. John Scofield Band – Up All Night – Every Night Is Ladies Night: 
A  se zprvu zdá, že bubeník této ukázky nehodlá po celou skladbu zm nit rytmus, kterým 
hru na inely Hi-Hat zapo al, do káme se n kolika p íjemných p ekvapení v podob  
rytmických zm n hraných práv  na tento nástroj a dokonce i drobné výpln . V tšina úder  
je hrána na pevn  zav ený nástroj a tuto barvu zvuku zpest í jen n kolik not hraných 
na pootev ené inely. 
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CD 4 – Stopa 38. Reunion – Re – When I Was Nine: 
V této ukázce Hi-Hat rovn ž vytvá í vesm s ostinátní rytmus. Zpravidla jsou to osminy 
nebo dvojice šestnáctin hraných „off beat“ – na druhé osmin  každé doby. I zde jsou inely 
zcela sev eny a jejich zvuk je velmi suchý a konkrétní. 
CD 4 – Stopa 39. Leonard Bernstein – Symphonic Dances from „West Side Story“:  
V tomto úryvku hraje bubeník na Hi-Hat prostý jazzový pattern rytmický model. 
T ebaže se jedná o symfonickou skladbu, mistrovská fúze jazzu a „vážné hudby“ dovoluje 
použití nástroje, který je jinak domovem spíše v oblasti popmusic. 

7.2.2. Hi-Hat – úder pali kou na otev ené inely 
Jsem si v dom problematického názvu tohoto prvku. Bubeníci používají v podstat  t i 

základní druhy hry pali kou na Hi-Hat. Úder na zav ené inely snad nepot ebuje bližší 
specifikace. Mezistupn m mezi tímto zvukem a prvkem, o kterém budu také pozd ji psát, 
je takzvaný sizzle zvuk. inely se dotýkají jeden druhého, ale jsou mírn  pootev eny 
a produkují specifický „polodlouhý“ zvuk. Já chci ale nyní pojednávat o otevírání Hi-Hat 
takovém, které výrazn  kontrastuje b hem hry s údery na zav ené inely. V em je tedy 
ona nejasnost? Myslím, že termín otev ené inely není p esný. Hrá i málokdy p i úderech 
pali kou otev ou Hi-Hat tak, že se p estanou dotýkat a zazní jako jakýsi CRASH. 
Bylo by tedy p esn jší íkat „mírn  pootev ené“ anebo „více pootev ené“ inely Hi-Hat. 

Pokuste se odpustit mi tyto nep esnosti v terminologii a spokojte se s názvy p evzatými 
ze zahrani ní literatury – closed (zav ené), half open neboli sizzle (polootev ené 
neboli sy ící) a open (otev ené). P i h e bude hlavn  d ležité, aby oba zvuky – staccato 
i tenuto (jak by takovouto práci s délkou zvuku nazvali hrá i symfonické hudby) – byly 
od sebe dob e rozpoznatelné a hrá  tak ú inn  rozší il po et zvukových barev, 
kterými disponuje. 
CD 4 – Stopa 40. Dennis Chambers – Outbreak – In Time: 
Úryvek ukazuje mistrovské používání Hi-Hat. Její pedál je uvol ován v n kolika variantách, 
co se délky „otev eného“ zvuku týká. Pokud se zam íme umíst ní probíraného prvku 
v taktu, asi ani zde nenalezneme variantu která by nebyla použita. Všimn te si že v záv ru 
ukázky slyšíme otevíranou Hi-Hat p esto, že pravá ruka hrá e je zam stnána hrou na inel 
RIDE. Efekt je tu vytvá en levou rukou. 
CD 4 – Stopa 41. Opeth – Damnation – Windowpane: 
Tuto ukázku m žeme hodnotit podle kriteria, zda je pedál Hi-Hat uvol ován spontánn , 
jako v p edchozí ukázce, anebo zda levá noha hrá e pracuje pravideln  a vytvá í tak 
ostinátní rytmus. Na za átku a na konci úryvku si všimn me první možnosti. Hrá  sice 
uvol uje pedál tak, aby pootev ené inely zazn ly bu  na za átku i na konci taktu, 
ale iní tak vícemén  spontánn  a patrn  by p i p íští produkci Hi-Hat otevíral trochu jinak. 
Ve st ední ásti ukázky však otevírá inely zcela pravideln  na druhé osmin  každé doby 
a zvukov  tak zcela p etvá í doprovodný rytmus. 
CD 4 – Stopa 42. John Mackey – Redline Tango: 
Prvek uslyšíte v první polovin  ukázky. Na rozdíl od p edchozích ukázek se zde nejedná 
o spontánní práci s barvou zvuku. Hrá  na bicí nástroje má k dispozici podrobný notový 
zápis, který obsahuje nejen záznam rytmu hraného na Hi-Hat, ale také zna ky pro její 
otevírání a zavírání. (Notový p íklad 81). Na jedné stran  m žeme znechucen  odmítat 
takovou absenci spontánnosti a svobody, na druhé stran  musíme p iznat, jak efektní 
m že být p esné zahrání takto náro ného partu. A  je náš postoj jakýkoli, musíme uznat 
že prvek zde zní tak efektn , že mnohý jazzový hrá  by jist  ocenil hrá ské mistrovství 
kolegy ze symfonického orchestru i nápaditost partu. 



 - 127 - 

Notový p íklad 81 – John Mackey – Redline Tango 

 

7.2.3. Hi-Hat – úder pali kou na polootev ené inely (sizzle) 
Už v komentá i k p edchozímu prvku jsem zmínil existenci mezistupn  mezi zvukem 

zav ené a otev ené Hi-Hat. Hrá  má samoz ejm  k dispozici daleko více nuancí, jak zvuk 
nástroje m nit. Není dosti dob e možné s ur itostí íci, o který stupe  otev ení se práv  
jedná. V c jsem tedy pro pot eby této p íru ky pon kud zjednodušil. Koneckonc  sloví ka 
nejsou d ležitá, hlavní je hudba. 

Pro hru ostinátních doprovodných rytm  bývají využívány první dva stupn  otev ení 
Hi-Hat. Zav ená a polootev ená (sizzle). O otevírání Hi-Hat pak mluvíme v p ípad  
vytvá ení kontrastu mezi zvukem zav ené Hi-Hat a zvukem otev ených inel , a  už je 
míra otev ení jakákoli. V následujících ukázkách uslyšíme hru na Hi-Hat, jejíž zvuk je 
následkem mírného pootev ení drsný a n kdy až chraptiv  sy ivý. P i tomto zp sobu hry 
asto hraje roli i skute nost, že údery nejsou vedeny shora na plochu horního inelu, 

ale spíše šikmo – p es ost í inelu. I tento – na první poslech nep íjemný zvuk má v palet  
barev bubeníka své místo. 

Pokud se týká její využití v symfonické hudb , p iznávám, že jsem jej zprvu 
ani nehledal, nebo  jeho p íslušnost k rocku je p íliš z ejmá. Osv d ené žánrové fúze mne 
však ani tentokrát nenechaly na holi kách. 
CD 4 – Stopa 43. Led Zeppelin – Led Zeppelin IV – Rock and Roll:  
Bubeník této ukázky nám poskytl vskutku ukázkový zvuk inel  Hi-Hat polootev ených 
b hem doprovodného rytmu. inely jsou natolik uvoln ny a rozeznívány p es ost í, 
že osminové noty jsou tak ka „ne itelné“. Zvuk Hi-Hat však ideáln  koresponduje 
s atmosférou hudby. Zkusme si p edstavit, jak ustrašen  a amatérsky by zde zn la pevn  
zav ená Hi-Hat, která tak výte n  doprovázela hudbu ukázek p edminulé podkapitoly… 

CD 4 – Stopa 44. The Beatles – Let It Be – One After 909:  
inely Hi-Hat na této nahrávce jsou p i h e hrá em natolik pootev eny, že budeme 

okamžik na pochybách, zda se nejedná spíše o inel. Uvážíme-li však, že pro tuto skladbu 
jsou tvr ové noty v doprovodném rytmu zajisté vhodn jší, než osminové, pak je zvuk 
takto pootev eného nástroje zcela na míst . tvrtiny jsou dob e „srozumitelné“, ale dozvuk 
inel  efektn  vypl uje prostor mezi údery. Hi-Hat zde vytvá í dobrou pulsaci a dominantní 

zvukovou barvu skladby. 
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CD 4 – Stopa 45. John Mackey – Concerto for Percussion – Steady Rock:  
Prvního nástupu Hi-Hat si p íliš všímat nemusíte, protože ten se netýká probírané 
problematiky. Za zmínku stojí, že vybraný úryvek hudby t sn  sousedí s ukázkou dvojitých 
úder  hraných na Hi-Hat, kterou najdete v kapitole o „technických prvcích“. „Sizzle“ zvuku 
Hi-Hat se týká druhý nástup Hi-Hat a tuto akci bubeníka naleznete také v notovém 
p íkladu. Na samotném konci p íkladu totiž vidíme pokyn „swell/sizzle slightly more open 
each time“, což by se dalo voln  tlumo it jako požadavek na postupného zesilování zvuku 
nástroje spojeného s ím dál v tším stup ováním míry sy ení inel . 
Situace je zde pon kud odlišná ve srovnání se zp sobem použití Hi-Hat v p edcházejících 
ukázkách. Tam byl sy ivý zvuk konstantou provázející hudbu po celé její dlouhé úseky 
(ne-li po celou skladbu), zde je vše jediným taktem odbyto. Tam byla tato zvuková barva 
zajisté dílem rozhodnutí hrá e, zde je vše pe liv  vypsáno v notách. 

Notový p íklad 82 – John Mackey – Concerto for Percussion – Steady Rock 

 

7.2.4. Hi-Hat – sešlápnutí nezn lé 
Takzvané „šlapání“ Hi-Hat je tím nej ast jším prvkem, který m žeme vid t (a slyšet), 

zam íme-li se na akci levé nohy bubeníka hrajícího na klasicky sestavenou bicí soupravu. 
Výsledkem je nej ast ji velmi krátký sy ivý nebo klapavý zvuk. To zná i úplný za áte ník. 
P esto – jak již jsem se zmínil – bývá p i výcviku mladých bubeník  hra nohou na Hi-Hat 
opomíjena. P itom se jedná o d ležitý zvukový a timingový (tempo udržující) prvek. 
Proto jsem jej za adil do mé p íru ky. 

Za zmínku stojí i fakt, že v n kterých skladbách bývá ur itý zp sob „šlapání“ Hi-Hat 
typický pro daný styl hudby. Pak není radno z d vodu stylové istoty s ním p íliš 
experimentovat. Jindy však Hi-Hat m že vytvá et rytmickou linii tak ka nezávislou 
na ostatních nástrojích bicí soupravy a obohatit tak strukturu doprovodného rytmu i sóla. 
CD 4 – Stopa 46. Buddy Rich – Giant Steps – Buddy`s Cherokee: 
Zatímco bubeník hraje sólo na tom tomy (které je vlastn  po v tšinu skladby jakýmsi 
doprovodným rytmem), Hi-Hat zní neustále na druhé a tvrté dob  taktu a udržuje tak 
tempo i cít ní d raz  charakteristické pro tuto hudbu. 
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CD 4 – Stopa 47. Kaltenecker Trio – Shantanz – Chris Song: 
V úvodu ukázky je Hi-Hat rozeznívána pali kami. Budeme-li chvili ku trp liví, budeme 
se moci zaposlouchat do velmi efektních rytm  hraných na blanozvu né nástroje a inel. 
A to je práv  chvíle pro šlapanou Hi-Hat. Ta je pro bubeníka, spoluhrá e i poslucha e 
vodítkem ve spleti rytm . Je hrána velmi jednoduše na všech tvr ových notách taktu. 

CD 4 – Stopa 48. John Mackey – Concerto for Percussion – Steady Rock:  
V tomto úryvku jde o koncertní skladbu pro bicí nástroje s doprovodem orchestru. 
Orchestr disponuje mimoto n kolika dalšími bubeníky vybavených bohatým 
instrumentá em. Zprvu uslyšíte zvuky mnoha bicích nástroj , které rozeznívá sólista a jeho 
kolegové z orchestru. V druhé polovin  ukázky se pak p idávají ostatní nástroje orchestru. 
V te nebo nev te, hojné použití probíraného prvku zde není žádnou pom ckou, 
kterou si hrá  svévoln  vytvo il pro udržení tempa a souhry se spoluhrá i. Hi-Hat hraná 
nohou figuruje jak v partitu e dirigenta, tak v partu sólisty. A  již m l pro to skladatel 
d vody jakékoli, zvukové i praktické, šlapaná Hi-Hat zní po celou dobu ukázky. 
Až na n kolik výjimek slyšíme prosté tvr ové noty, podobn  jako v p edcházející ukázce 
ze zcela jiné žánrové oblasti. 

7.2.5. Hi-Hat – sešlápnutí zn lé 
Je krásn  zn jícím, ale p i výuce trestuhodn  opomíjeným prvkem. Jeho používání 

je dobrým argumentem pro správné se ízení vzdálenosti mezi inely Hi-Hat. Velmi asto 
totiž vidíme, že si hrá i nastavují jejich vzdálenost tak, že se i p i maximálním otev ení 
dotýkají jeden druhého. To je možná pohodlné p i h e na Hi-Hat b žnými zp soby. 
Hrá  p i pot eb  otev ít Hi-Hat jednoduše nadzdvihne chodidlo a nemusí myslet na míru 
tohoto otev ení. P ipravuje se tím však o prvek, který je náplní této podkapitoly. Sešlápnutí 
a okamžité uvoln ní pedálu Hi-Hat vyprodukuje zvuk podobný úderu párových inel  jaké 
slýcháme v symfonické hudb . Vzhledem k rozm r m inel  Hi-Hat se však jedná o efekt 
zvukov  subtiln jší. Lze jej využít nap íklad ke h e akcent  v skladbách baladického typu 
a zejména tam, kde má hrá  práv  v rukou metli ky a hra na inely CRASH by nebyla 
tolik efektivní. 

Už výše jsem se zmínil o sou asných možnostech využívání Hi-Hat. Byla-li v minulosti 
hra levou nohou vid na jako jakýsi pouhý dopln k bubeníkova um ní, moderní hrá i nyní 
dokáží kombinovat zn lé a nezn lé sešlapávání Hi-Hat takovým zp sobem, že nap íklad 
p i využití dvou Hi-Hat v kombinaci s dvojšlapkou lze zahrát pouze nohama velmi efektní 
rytmy! Což teprve zapojí-li hrá  do hry ruce… ast ji však zatím bývá tento prvek 
využíván spíše jako jakási alternativa inelu CRASH. Je-li dob e zvládnut, m že být 
ozdobou hry bubeníka prakticky v každém stylu hudby všude tam, kde je zvuková barva 
cenn jší devizou nežli dravá hlu nost. 
CD 4 – Stopa 49. Kaltenecker Trio – Shantansz – Chanson: 
Zatímco pravá ruka hrá e je zam stnána hrou ostinátního rytmu na inel RIDE a levá ruka 
hrou na malý buben, levá noha pracuje nezvykle nezávisle na t chto dvou nástrojích. 
Mimo b žných (krátkých), levou nohou zahraných úder  jsou zde zvuky, které jsou 
p edm tem této podkapitoly. Vzájemné údery inel  Hi-Hat doslova svítí mezi ostatními 
zvuky bicí soupravy. 
Jen st ží by mohly být plnohodnotn  nahrazeny údery na inely CRASH, RIDE a podobn . 
Utrp la by tím jak zvuková barevnost hry, tak kontinuita rytm  hraných rukama hrá e. 
Ukázka je na probíraný prvek velmi bohatá a budeme-li trp liví, do káme se úsek  hudby, 
kde má takto hraná Hi-Hat mimo nahodilých úder  svoji nezávislou rytmickou linii. 
Najdeme i místo, kde se probíraný prvek rytmicky dopl uje s inelem. 
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CD 4 – Stopa 50. Richard Bona – Munia. The Tale – Painting a wish: 
Skladba, z níž jsem ukázku pro vás vy al, je sice rytmická, ale má baladicky meditativní 
zabarvení. Hi-Hat zde dopl uje inel RIDE svými nezávislými rytmy, hranými jak nezn lým 
uzavíráním inel , tak jejich zn lým srážením. To p ipomíná pon kud inely CRASH, které 
zde Hi-Hat v podstat  zcela nahradila. Pokud jsme ješt  nyní m li pochybnosti o tom, 
jak významnou úlohu p i h e na bicí soupravu má takto ovládaný nástroj, stane se nám 
tato hudba argumentem nanejvýš výmluvným. 

CD 4 – Stopa 51. Leonard Bernstein – Prelude, Fugue and Riffs:  
V symfonické hudb  je Hi-Hat opravdu zatím jen vzácným hostem. Možná i proto, 
že skladatelé rad ji sáhnou k použití standardních párových inel , jejichž ovládání sv í 
specializovanému hrá i se zárukou, že si mohou dovolit napsat do partitury 
i složit jší rytmy. 
Jedná-li se však o žánrovou fúzi s prvky jazzu, mohl by inelista, ty ící se nad 
redukovaným ansámblem, p sobit pon kud nepat i n . V této ukázce ovládá blanozvu né 
nástroje a inely jediný hrá  a používá všech prost edk , které mají k dispozici jeho 
kolegové z jazzových kapel. Probíraný prvek k nim pat í a my jej uslyšíme 
v první t etin  úryvku. 

7.3. Malý buben (a ostatní blanozvu né nástroje) 
Nebudu zde plýtvat vaším asem p i popisování tohoto nástroje, který tvo í základ bicí 

soupravy. Pro pot eby této kapitoly je d ležitý hlavn  fakt, že tradi ní úder na horní blánu 
nástroje, doprovázený charakteristickým zachrast ním struníku o rezonan ní blánu, 
je jen jednou z mnoha možností zvukové barvy malého bubnu. Vyhnu se i rozvád ní faktu, 
jak všechny níže uvedené prvky m žeme ovlivnit již p i nákupu nástroje, zejména 
s p ihlédnutím k jeho pr m ru a výšce. I tak bude po et zvukových barev, které m že hrá  
z tohoto nástroje vyloudit, zna ný. 

Jak napovídá dopln k názvu této kapitoly, mnoho prvk  zde popisovaných m že hrá  
uplatnit rovn ž na ostatních nástrojích soupravy opat ených blánou. Zejména pak na 
tom tomech. Proto jsem pro n které prvky uplat ované u bicí soupravy, nap íklad na tom 
tomech, použil ukázky s jejich ekvivalentem v symfonické hudb  – hraném na tympánech. 

7.3.1. Malý buben – crosstick (úder na ráfek nástroje pali kou op enou o blánu) 
S tímto prvkem se setkáváme i pod jinými názvy. Click rim m žeme p eložit jako 

„klepnutí o ráfek“, side stick pak jako úder stranou (nikoli hlavi kou) pali ky a podobn . 
Lze jej hrát silným i tenkým koncem pali ky. Op eme-li jeden z konc  o blánu nástroje 
a ude íme-li druhým koncem o kov ráfku, vyloudíme zvuk vzdálen  p ipomínající úder 
d ívek claves. Však se také u skladeb n kterých styl  takto d ívka imitují a bubeník jimi 
vytvá í rytmickou kostru této hudby – clave. Je t eba experimentovat, kdy zní probíraný 
prvek nejlépe a zvolit podle toho místo, kde se konec pali ky bude opírat o blánu. N kdy 
i vybrat místo, kam má narážet. Obvykle zní lépe hra siln jším koncem pali ky, 
ale ne vždy je však z praktických d vod  možné takto hrát. 

D vod  pro použití této zvukové barvy m že být celá ada. Mimo zmín ných d vod  
souvisejících se stylem skladby je to asto snaha o subtiln jší zvuk, který bude spolu 
s Hi-Hat a velkým bubnem vytvá et doprovodný rytmus. Protože nyní píši 
o „Prvcích barvy zvuku“, d vodem bude zpravidla zám na oposlouchaného zvuku malého 
bubnu za jiný. Jen st ží se mi poda ilo pro vás nalézt ekvivalentní ukázku z oblasti 
symfonické hudby. Auto i t chto skladeb zpravidla rad ji sahají po zvuku woodblock  
a podobn . Zato v oblasti hudby populární jen vzácn  najdeme album, kde by crosstick 
alespo  ob as nezazn l. 
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CD 5 – Stopa 1. Dave Weckl – Synergy – Synergy: 
Sólo baskytary je v hudb  ukázky doprovázeno velmi efektním doprovodným rytmem, 
ve kterém hrá  používá jak úder  na blánu malého bubnu, tak rimshot  a hlavn  
probraného prvku – úderu crosstick. Ke konci ukázky se bicí souprava p ipravuje na blížící 
se gradaci skladby a crosstick je postupn  nahrazován pouhými údery na blánu, 
až vymizí úpln . 

CD 5 – Stopa 2. John Scofield Band – Up All Night – I`m Listening: 
Hrá  bicí soupravy zde používá crosstick jako dominantní zvukovou barvu svého nástroje. 
Možná si povšimnete, že malý buben má vypnutý struník. Hrá  se zde zjevn  snaží 
vyhnout tradi nímu (a již tolik oposlouchanému) zvuku bicí soupravy. Crosstick je zde tedy 
hrán velmi bohat . Je totiž nosným rytmickým prvkem bicí soupravy (a tím i vlastn  celé 
skladby), zatímco Hi-Hat se ozývá pom rn  sporadicky a velký buben zní 
tlumen  v pozadí. 

CD 5 – Stopa 3. John Psathas – Omnifenix: 
Probíraný prvek zde zní v první polovin  ukázky. P estože hrá  jej hraje velmi rasantn  
a v bohaté mí e, je t eba se pon kud soust edit a odpoutat pozornost od sólového 
saxofonu a efektního partu tympán . Použití crosstick je zde velmi dobrým nápadem, 
protože pozd jší nástup tradi ního zvuku malého bubnu v pulsujícím groove je p ekvapivý 
a zvýší se tím ješt  „tah“ bicí soupravy v gradaci skladby, p i níž se tají dech. 

Foto 8 – crosstick nezní vždy hned napoprvé dob e. S polohou pali ky je nutno 
experimentovat. Umíme-li jej však použít, je tak ka nenahraditelný. 
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7.3.2. Malý buben (a ostatní blanozvu né nástroje) – damped strokes 

„Domov“ tohoto prvku je bezesporu v hudb  etnické, která „otev eného“ 
i „zav eného“ zvuku nástroje b žn  využívá. V hudb  symfonické je neodmyslitelnou 
složkou hry na tympány i velký buben. V mé p íru ce jsme se již s tlumením setkali, 
a to u inel . To je velmi používaný prvek ve všech žánrech, avšak u blanozvu ných 
nástroj  bicí soupravy je zatlumování blány pom rn  vzácným jevem. 

M l bych zde zd raznit, že je zna ný rozdíl v barv  zvuku nástroje zatlumeného 
po úderu, nebo p ed ním. Zatímco první p ípad je vlastn  pouhým redukováním délky noty, 
v p ípad  druhém zazní nástroj zcela odlišn . Musím proto poctiv  p iznat, že t etí ukázka 
zde použitá je výsledkem mé rezignace p i hledání jednozna ného použití probíraného 
prvku v symfonické hudb . Údery jsou zde tlumeny vždy až po úderu. 

Zatímco ve zmín né symfonické hudb  hrá  na velký buben sv j nástroj zpravidla 
jednou rukou rozeznívá a druhou podle pot eby tlumí, velkého bubnu bicí soupravy se tato 
zvuková barva prakticky netýká. Hrá i si dozvuk tohoto svého nástroje redukují 
(anebo neredukují) již p i prvním se izování a b hem hry pak již zpravidla do n j 
nezasahují. Mým cílem v této podkapitole však je, p im t vás k zamyšlení, 
zda by kombinování zatlumených a nezatlumených úder  nenapomohlo v tší pestrosti 
vašeho hudebního projevu u ostatních blanozvu ných nástroj  soupravy. Tedy u malého 
bubnu a tom tom . 

K realizaci tohoto prvku v tšinou není mnoho zapot ebí. Není efektivní jej provád t 
na nástroje, které dozvuk nemají. Které zn jí krátce z d vodu um lého zatlumení, p íliš 
tvrdé blány i jejího malého pr m ru. U symfonických tympán  je tlumení p edm tem 
pe livého a systematického nácviku. Mnohdy je faktorem komplikujícím hru více nežli 
obtížný rytmus i technika hry. U bicí soupravy v tšinou sahají bubeníci obvykle k mén  
složitým prost edk m a realizují tlumení zpravidla na jediný nástroj. Ten rozeznívají jednou 
pali kou, zatímco dlaní druhé ruky jej tlumí. 

N kte í hrá i sahají ke složit jším vyjad ovacím prost edk m p evzatým nap íklad 
z techniky hry na conga. Pak rozeznívají malý buben ( i tom tom) holýma rukama jako by 
hráli na etnický nástroj k tomuto zp sobu hry ur ený. Tato „vyp j ená“ technika umož uje 
mnohem bohatší tvorbu nových zvukových barev. Pokud se hrá  nechce pali ek z íci, 
musí si vyzkoušet, jakým zp sobem chce nástroj tlumit. Prsty, malíkovou hranou 
a podobn , p i emž jeho práce bude – jak již jsem napsal – v tšinou snazší než práce 
tympánisty symfonického orchestru. Ten musí asto rychle uml et t eba i n kolik zn jících 
tympán , které (díky velikému pr m ru blány) na snahu o zatlumení reagují 
jen velmi neochotn . 

Pokud se týká již zmín ného tlumení tympán , není dosti dob e možné hovo it o nové 
zvukové barv  nástroje. Barva zvuku z stává stejná, jen se po úderu tlumením upravuje 
délka not na p edepsanou hodnotu. Pokud si skladatel výslovn  p eje zatlumený zvuk 
nástroje, uvede to ve slovním komentá i týkajícím se konkrétního úseku partu. 
A  již v notách vidíme italský pokyn coperti, velati, nebo sordi, vždy to znamená ur itou 
úpravu nástroje tlumicím materiálem, nap íklad plstí. Hrá  pak na takovýto zatlumený 
nástroj hraje b žným zp sobem. 

Vlastn  jen v tomto p ípad  hry na symfonické tympány máme právo hovo it o zm n  
barvy zvuku. P i klasické h e na tympány se tlumením pouze upravuje délka dozvuku 
nástroje. „Ru ní“ tlumení p ed úderem (kterým by hrá  samostatn  skute n  m nil barvu 
zvuku nástroje) se obvykle nepoužívá. ast ji spíše skladatel p edepíše hru na st ed 
nástroje (al centro), kde tympán zní zcela tup . To však není p edm tem této podkapitoly. 
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P es všechny rozdíly mezi damped strokes realizovanými na bicí soupravu a mezi 
tlumením tympán  (eventuáln  symfonického velkého bubnu) se jedná o velmi podobnou 
innost, i když nemá vždy stejnou ú innost. Zatímco snahu o tlumení bicí soupravy 

ozvu ovací a nahrávací technika v tšinou v rn  reprodukuje i zachytí, snaha 
tympánistova p ichází n kdy v nive  p irozeným dozvukem koncertních síní a chrám , 
nebo um lým dozvukem vytvá eným v nahrávacích studiích. 
Proto jsem se ocitl p i zajiš ování vhodné nahrávky pro tuto p íru ku v kuriózní situaci. 
Vybaven množstvím part  tympán  a zna nými zkušenostmi s interpretací jednotlivých 
skladeb jsem p esn  v d l, ve které skladb  tympánista výrazn  tlumí noty, 
které kontrastují se sousedními nezatlumenými údery. Díky dozvuku nahrávky však byly 
všechny mé zkušenosti k ni emu. Noty šestnáctinové (nap íklad) zn ly zde stejn  jako 
noty p lové, tedy s n kolikavte inovým dozvukem. 

CD 5 – Stopa 4. Duke Ellington – Money Jungle – A Little Max(Parfait): 
Zvuk zatlumeného malého bubnu s vypnutým struníkem je nej ast ji používanou 
zvukovou barvou v tomto pon kud neobvyklém doprovodu bicích nástroj . Srovnejte 
sluchem tupé staccatové údery na (dlaní hrá e) zcela zatlumenou blánu se zvonivým 
zvukem tom tom  v doprovodném rytmu. V breacích pak sporadicky uslyšíte i standardní – 
nezatlumený – zvuk blány malého bubnu. Zkuste si p edstavit, jak fádn  by zde zn l 
obvyklý hlas tohoto nástroje, kdyby hrá  použil malý buben se zapnutým struníkem 
a p irozeným dozvukem. 

CD 5 – Stopa 5. Chris Swanson – Concerto for Jazz Drums and Orchestra: 
Situace velmi podobná p edchozí je i v tomto úryvku. Shodou okolností i zde bubeník hraje 
holýma rukama. To je opravdu zp sob hry p i n mž n které zvukové barvy vyzní nejlépe 
a „damped strokes“ k nim jist  pat í. P i h e pali kami na bicí soupravu m že totiž snadno 
nastat situace, že hrá  nástroj po úderu sice zatlumí, resonance jeho spodní blány 
a dozvuk v korpusu však jeho snahu tém  anuluje. P i plastickém zvuku nástroje 
rozeznívaného dlaní však r zné jemné barevné nuance lépe vyzní. 
Hrá  zde v sólu uvnit  skladby velmi efektivn  využívá zejména modulace zvukových 
barev malého bubnu. Jist  vás zaujmou r zné – místy i žertovné – efekty vytvá ené 
na blán  nástroje vytvá ené. 
Budeme-li se však soust edit na probíraný prvek, zjistíme brzy, v jak bohaté mí e nám jej 
sólista poskytl. Všimn te si, že v jednom okamžiku realizuje tlumení i na tom tomu. 
Efekt je však bohužel tém  anulován dozvukem nástroje. Na to jsem upozor oval 
jak v úvodu podkapitoly, tak v p edchozích ádcích. P esto uslyšíme velmi motivující 
p edvedení (nejen) probíraného prvku. 

CD 5 – Stopa 6. Richard Strauss – Don Juan: 
Pro analýzu této ukázky bude nezbytný notový p íklad, který nám umožní mnohem lépe 
si uv domit, kde byl hrá  nucen tlumení uplatnit. U tympán  lze obrazn  íci, že noty 
se hrají pali kami a pauzy se „hrají“ dlan mi. Všude tam, kde vidíte osminovou notu 
s pauzou, musel tympánista po úderu intenzivn  tlumit sv j nástroj. Hudba je energická, 
vášnivá a „rozmazaný“ zvuk sem nepat í. Proto skladatel hrá i p edepsal nejen použití 
pali ek s d ev nými hlavi kami, ale také i etné tlumení nástroje, které je zde vyjád eno 
nikoli slovním pokynem, ale již zmín nými pauzami. 
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Notový p íklad 83 – Richard Strauss – Don Juan 

 

Foto 9 – damped stroke nelze smyslupln  použít za každých okolností. Má-li malý buben 
zapnutý struník, efekt pln  nevynikne. Dob e použit však nezklame. 

 

7.3.3. Malý buben – ghost strokes 
S trochou humorné nadsázky bychom mohli íci, že „duchy“ – jak se n kdy toto 

obohacení zvuku bicí soupravy mezi bubeníky nazývá – jsou údery, které nelze ani vid t 
ani slyšet. Tak jako „skute né“ duchy ze záhrobí. Pokud se seriózn  zamyslíme nad tímto 
velmi efektním dopl kem doprovodných rytm  a break , uv domíme si, jak d ležité 
je dokonalé ovládnutí dynamiky hry až do krajních možností. 
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Nejedná se totiž o speciální techniku, k jejímuž zvládnutí by se dal vyhotovit n jaký 
podrobný návod. Popis jak pohybovat prsty a podobn . Jde „pouze“ o dynamický kontrast. 
Kontrast mezi údery, které jsou v rytmu st žejní a jsou hrány siln  a mezi údery, 
které rytmus pouze zdobí a dopl ují a zvyšují p itom jeho rytmickou pulsaci a zvukovou 
bohatost. Stálo mne také chvíli rozhodování, zda tento prvek neza adit mezi 
„Výrazové prvky“ vedle dynamiky. Vždy  jedin  síla úderu rozhoduje o tom, zda notu 
považujeme za ghost stroke i nikoli. Nakonec se mi ale zdálo p ehledn jším, za adit tuto 
látku mezi ostatní druhy úderu na malý buben a pochybnosti odbýt poukazem na to, 
že tento nástroj skute n  barvu zvuku v závislosti na síle úderu m ní. Strun ní se ozve 
více i mén  a ozev samotného nástroje je také odlišný. 

V symfonických skladbách jsem prvek zprvu nehledal. Extrémní dynamické zm ny jsou 
zde zcela b žné. Fenomén ghost strokes je natolik specifický pro doprovodné rytmy 
a breaky v jazzu a rocku, že by hledání ekvivalentu tohoto prvku v  „ortodoxní“ vážné 
hudb  bylo pon kud um lé. Našt stí však je dnešní doba dobou žánrových fúzí 
a skladatelé používají bicí soupravu zp sobem, za jaký by se nemusela styd t zkušená 
jazzová kapela. Proto i tato podkapitola ekvivalent z oblasti symfonické hudby obsahuje. 

CD 5 – Stopa 7. David Garibaldi – The Funky Beat – 4-N Matter: 
Ghost strokes jsou hrány v doprovodném rytmu, který by byl bez nich sice pom rn  
snadno hratelný avšak dosti chudý. Laik v tšinou není schopen „duchy“ dost dob e vnímat 
a jejich p ítomnost v rytmu si uv domí až tehdy, jsou-li náhle vynechány. I ten tená  této 
p íru ky, který neovládá tení not si v notovém p íkladu .84 m že jednoduše spo ítat 
pom r mezi po tem ghost strokes (hlavi ky not závorce) a ostatními notami malého bubnu, 
které tvo í „kostru“ tohoto doprovodného rytmu v jazzovém cít ní. Snad si aspo  takto 
uv domí, jak prázdný doprovod by zde bubeník bez „duch “ hrál. 

Notový p íklad 84 – David Garibaldi – The Funky Beat – 4-N Matter 

 

CD 5 – Stopa 8. Opeth – Deliverance – A Fair Judgement: 
Zatímco v p edcházející ukázce byly ghost strokes pevn  zakotveny v ostinátním 
doprovodném rytmu a hrá  je hrál vždy stejn , bubeník z této ukázky s nimi nakládá 
pon kud svobodomysln ji. V podstat  náhodn  jimi zdobí (jakoby val íkový) doprovodný 
rytmus. Podle situace i podle spontánního vnuknutí rytmus „duchy“ vypl uje, nebo se jim 
naopak vyhýbá. 
Za zmínku stojí ovšem fakt, kterého si pozorn jší poslucha  možná povšimne, že ghost 
strokes nemusejí být pouhými slabými jednoduchými údery. Také dvojité údery pat i n  
zahrané jsou technikou asto v podob  „duch “ uplat ovanou. Ukázka ghost strokes 
za íná i kon í. V dynamicky silné st ední ásti úryvku hrá  „duchy“ nepoužívá a uplat uje 
zde na malém bubnu naplno zn jící údery v pr b hu celého taktu. 
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CD 5 – Stopa 9. John Psathas – Omnifenix: 
Hrá  hraje v tomto úryvku bohat  zn jící jazzový rytmus a nikoli jeho redukovanou podobu 
(jako u n kterých mých jiných ukázek z oblasti symfonické hudby). V první polovin  
ukázky budete patrn  vnímat pouze fascinující puls inelu RIDE. Potom vaši pozornost 
upoutá zvuk malého bubnu. 
Nejd íve si povšimnete kultivovaných akcent , pak už za nete vnímat tém  neslyšitelné 
„ghost strokes“, kterými je doprovodný rytmus bicí soupravy protkán. U této ukázky jsem 
nabyl jistoty o správnosti mého rozhodnutí, za adit „duchy“ mezi zvukovou barvu a nikoli 
techniku hry. S výjimkou zmín ných akcent  p ítomnost malého bubnu na nahrávce spíše 
tušíme než slyšíme, a to dodává celé hudb  atmosféru jinými prost edky nedosažitelnou. 

7.3.4. Malý buben (a ostatní blanozvu né nástroje) – rim stroke 
(úder pali kou na kovový ráfek nástroje) 

Rim stroke je zvukem, který vytvo íme velmi snadno úderem kterékoli ásti pali ky 
na ráfek libovolného blanozvu ného nástroje bicí soupravy. Nej ast ji bývá hrán na ráfku 
malého bubnu zúženou ástí pali ky. Bývá používán jako jakousi alternativa k zav ené 
Hi-Hat nebo ozvu nému d evu. Hrá i na n j nej ast ji hrají ostinátní rytmy v doprovodech, 
nebo jej používají k ob asným efekt m v breacích a sólech. 

S barvou zvuku rim stroke lze ješt  dále pracovat. Za zmínku stojí nap íklad možnost 
zm ny „lad ní“ tohoto efektu. Toho se dosahuje nikoli zm nou místa úderu na ráfku 
ale naopak zm nou místa na pali ce, které se p i úderu dostává do kontaktu s kovem 
ráfku. Nejefektn ji zní tato práce se zabarvením zvuku rim stroke p i ví ení st ídavými 
údery jednoduchými. Poslechn me si, jak tento subtilní, ale dob e slyšitelný zvuk využívají 
bubeníci v praxi. 

CD 5 – Stopa 10. Dream Theater – Falling Into Infinity – New Millennium: 
Zvuku probíraného prvku se do káme p ed polovinou hudební ukázky. Dá se íci, že zde 
nahrazuje Hi-Hat a hrá  zde na ráfek vy ukává rytmy sestávající z osminových 
a šestnáctinových not. Povšimn te si, jak hrá  p i snaze vygradovat zvuk bicí soupravy 
posléze opustí subtilní zvuk „rim stroke“ a hraje týž rytmus na blanozvu né 
nástroje soupravy. 

CD 5 – Stopa 11. Laco Deczi – Live 2004 – Osteomyelithis: 
V této ukázce uslyšíme probíraný prvek opravdu v bohaté mí e. Bubeník zde (namísto 
obvyklé Hi-Hat) používá „rim stroke“ ke h e paradiddl . Zatímco pravou rukou hraje 
na ráfek malého bubnu ( i jiného blanozvu ného nástroje soupravy), levou rukou 
rozeznívá blánu malého bubnu. 
Použití úder  na ráfek je zde neoby ejn  p sobivé. Umoc uje efekt t kavé nervozity této 
hudby více, než by se toho dalo dosáhnout jiným zvukem. Všimn me si, že jakmile hrá  
chce – podobn  jako v p edchozí ukázce – svoji hru dynamicky vygradovat, p ejde 
k masivn jším a pronikav jším zvuk m. Zde nap íklad inel RIDE. 
CD 5 – Stopa 12. Christopher Rouse – Der Gerettete Alberich – 2.v ta: 
Nesmírn  efektní je akce malého bubnu v této ukázce. Hrá  b hem n kolika okamžik  
vyst ídá snad všechny prvky, o které se zajímáme v souvislosti s barvou zvuku 
blanozvu ných bicích nástroj . Rim stroke uslyšíme v polovin  a ke konci úryvku a t mito 
údery jsou hrány zpravidla po etn jší skupinky rychlých notových hodnot. 
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Foto 10 – rim stroke není zvu ný, je však pronikavý. 

 

7.3.5. Malý buben (a ostatní blanozvu né nástroje) – rim shot 
(úder na ráfek a blánu nástroje zárove ) 

Rim shot je tím nejintenzivn jším zvukem, jaký m žeme vyloudit z blanozvu ného 
nástroje. Je-li nap íklad p i divadelním p edstavení úd lem bubeníka imitovat st elbu, d je 
se to zpravidla za pomoci práv  rim shotu. Nemusí tomu tak ale být vždy. Hrá  m že 
využívat této zajímavé zvukové barvy i p i slabých stupních dynamiky, protože je-li úder 
slabší a do kontaktu s ráfkem p ijde ten í ást pali ky, vznikne neopakovatelný subtilní 
zvonivý zvuk. 

Rim shot nachází nes íslné možnosti uplatn ní. V doprovodných rytmech m že místy 
zcela nahradit zvuk úderu na blánu malého bubnu a ponechat tradi ní zvuk tohoto nástroje 
pouze eventuálním úder m ghost stroke. Rim shot slouží k zd razn ní akcent  v sólech, 
breacích a výplních. Virtuózn  zní „roll“ (st ídavými údery jednoduchými) hraný pouze 
rim shoty. Prvek je velmi využíván zejména mezi dvojitými údery kde rim shoty 
„tr í“ v ploše rollu jako vyk i níky v textu. 

Jakkoli se v mé p íru ce vyhýbám radikálním odsudk m, a „nezpochybnitelným 
pravdám“, musím zde napsat, že si neumím p edstavit, že by bubeník tento prvek 
neovládal. S mírným despektem pohlížím na ty hrá e, kte í si jeho hru znemožní 
už v zárodku tím, že si umístí malý buben pod úrove  stehen. Za zmínku stojí rovn ž hra 
rim shot  na tom tomy bicí soupravy a kolegové perkusionisté by zde jist  p isp li etnými 
informacemi o využití t chto úder  na timbales. 

CD 5 – Stopa 13. Victor Bailey – Low Blow – Brain Teaser: 
Práv  kombinováni „ghost strokes“ a rim shot  je nejvýrazn jším aspektem práce 
se zvukovou barvou malého bubnu této ukázky. P estože náš prvek z eteln  dynamicky 
vy nívá nad ostatní zvuky blanozvu ných nástroj , je hrán se z ejmou snahou kultivovan  
rozeznít malý buben oním „zvonivým“ druhem rim shotu, o kterém jsem psal v úvodu. 
Rim shoty zde zní i v breacích a lze si jen st ží p edstavit, kolik ze svého náboje a dravosti 
by ztratila bubeníkova hra v této ukázce bez tohoto prvku. 
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CD 5 – Stopa 14. Kaltenecker Trio – Shantansz – R2-D2: 
Velkou v tšinu této ukázky vypl uje sólo na bicí soupravu doprovázené ostatními hrá i 
jazzového tria. Tém  všechny akcenty jsou tvo eny údery rim shot. Probíraný prvek zde 
slyšíme v „bezprost ední blízkosti“ tém  všech ostatních zvukových barev, které malý 
buben m že vyprodukovat. Vlastn  by tato krátká ukázka možná posta ila pro všechny 
podkapitoly rozpravy o zvukových barvách malého bubnu. 
Rim shot je zde však barvou nejvýrazn jší. „Lah dkou“ je mimo jiné i krati ký úsek rollu 
hraný touto úderovou technikou.V ur itých okamžicích sóla hrá  jinou zvukovou barvu než 
rim shot p i h e na malý buben prakticky nepoužívá. 

Foto 11 – rim shot má více podob, není však úpln  snadné spolehliv  jej zahrát. 
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CD 5 – Stopa 15. John Mackey – Strange Humors (wind version):  
V této skladb  ú inkuje celkem 5 hrá  na bicí nástroje. T ebaže v úryvku dominuje první 
z nich, hrá  na djembe, nás bude nyní zajímat innost t etího hrá e. (Po adí uvádím podle 
o íslování hrá  v partitu e.) Ten hraje vedle vibrafonu i na malý buben. Práv  tento 
nástroj zahraje prvek, o který se zajímáme a jehož využití v symfonické hudb  je spíše 
vzácností. Rim shot zazní v ukázce dvakrát. Na jejím za átku a na konci. V obou 
p ípadech jedná o n kolik málo úder . Jist  je snadno najdete. 

7.3.6. Malý buben (a ostatní blanozvu né nástroje) – stick on stick 
(úder pali kou p es druhou pali ku položenou na blán ) 

Stick on stick (n kdy se nazývá stick over stick) je pom rn  snadnou úderovou 
technikou. P i jejím využití vzniká zajímavá zvuková barva, o kterou m žeme rozší it naše 
možnosti p i h e sól, break , výplní i p ípravných výplní. V tšinou se hrává na malý buben. 
Nic nám však nebrání v tom, abychom vyzkoušeli, jak efektní bude zvuk tom tom  
bicí soupravy, rozezníme-li je tímto zp sobem. 

Prvek má v podstat  dv  podoby. Bu  jej hrajeme tak, že pasivní pali ku položíme 
na nástroj tak, jako bychom práv  zahráli rim shot. Druhou pali kou na ni ude íme. 
Snažíme se p itom zamezit posko ení pasivní pali ky a zabránit tak nežádoucím 
pazvuk m. Silná ást pasivní pali ky se opírá o kovový ráfek bubínku, hlavi ka spo ívá 
na blán . Druhou možností hry stick on stick je, ude it na pasivní pali ku, 
která se o nástroj opírá pouze jedním koncem. Je p itla ena hlavi kou na blánu. Tyto dva 
zp soby hry prvku se od sebe pon kud odlišují barvou zvuku. 

První zp sob zní masivn ji a agresivn ji. Zna n  se podobá rim shotu a mén  sebejistí 
hrá i jím také n kdy tuto zvukovou barvu nahrazují v obav , že by se jim rim shot neozval. 
Zvuk této varianty je však pon kud p idušený. P íprava na jeho zahrání zabere jednu dv  
vte iny, což m že jeho používání zna n  zkomplikovat. 

Druhý zp sob hraní stick on stick produkuje pon kud subtiln jší zvuk a ztrátový as 
p ípravy na jeho zahrání je zanedbatelný. Jeho zvuk však postrádá tvrdost 
p edcházejícího zp sobu. Zejména tato druhá varianta probíraného prvku bývá efektním 
dopl kem zvukové palety bubeníka. Za zmínku stojí i skute nost, že m n ním místa úderu 
na pasivní pali ce, ale zejména zm nou místa na blán  a zm nou p ítla né síly této 
pali ky, lze s barvou zvuku dále pracovat. 
CD 5 – Stopa 16. Jim Chapin – Wipe Out – Lil` Darlin`: 
Stick on stick nebývá zvukovou barvou, kterou by hrá i práv  plýtvali. Mnohdy jej uslyšíme 
t eba jen jedinkrát za celou skladbu. V p ípad  této ukázky se na nás usmálo št stí. Je to 
možná proto, že hudba ukázky je mírná a klidná a eventuální rim shoty by p sobily p íliš 
agresivn , ale také proto, že tento zvuk tradi n  náleží ke koloritu skladeb tohoto typu 
a stylu. A tak n kolikrát b hem úryvku hudby zazní náš prvek jako zajímavé oživení 
bubeníkových krati kých sól bu  jako ojedin lý akcent, anebo jako malý rytmický motivek. 
CD 5 – Stopa 17. John Coltrane – Giant Steps – Countdown Alternate Take:  
V pr b hu ukázky uslyšíme hned n kolik zvukových barev malého bubnu, protože se zde 
bubeník snaží obohatit své sólo. Stick on stick však zcela z eteln  rozpoznáme p ed 
nástupem orchestru. Jak jsem upozor oval v komentá i k p edchozí ukázce, v tomto žánru 
se s probíraným prvkem setkáváme asi nej ast ji. 
Dovolím si vás však upozornit na zajímavý efekt, o kterém jsem psal již v pojednání 
o zvukové barv  „rim stroke“. Bubeník se p i h e rytmického motivku „st huje“ aktivní 
pali kou po pasivní pali ce a barevn  m ní již tak zajímavou zvukovou barvu od úderu 
k úderu, jako by nástroj p ela oval. 
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CD 5 – Stopa 18. Leonard Bernstein – Fancy Free – Finale:  
První takty hudby v ni em nenapovídají, že bychom m li být sv dky n eho neobvyklého. 
P ibližn  v polovin  úryvku však uslyšíme probíraný prvek. Možná, že se vám jeho použití 
bude zdát ve srovnání s p edchozími ukázkami st ídmé. Je to zde však velmi zajímavá 
zvuková barva, kterou by se každý druhý skladatel snažil dosáhnout použitím woodblocku, 
který má velmi podobný zvuk. Možná však p i poslechu zaznamenáte ozev struníku 
nástroje, který každý úder podbarví. Zvuková barva „stick on stick“ je neopakovatelná. 

Foto 12 – stick on stick není jen „lacinou“ náhražkou rim shotu. 
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7.3.7. Malý buben (a ostatní blanozvu né nástroje) – tuned strokes 
(údery hrané zárove  s p ela ováním tlakem na blánu)  

Malý buben i ostatní blanozvu né nástroje bicí jsou právem považovány za nástroje 
s neur itou výškou zvuku. Není p edm tem této kapitoly, pozastavovat se nad snahou 
n kterých za ínajících (i pokro ilejších) hrá  vnutit t mto nástroj m ur ité tóny i nad 
absurdními tvrzeními, že malý buben se ladí na tón „c“ a podobn . Tyto nástroje, t ebaže 
jsou p i pe livém se ízení schopny vyloudit pom rn  istý „tón“ nemohou konkurovat 
nástroj m, které jsou k tomu p ímo ur eny. Tympán m, a vlastn  také i octoban m. 

Vycházejme z faktu, že nástroje bicí soupravy jsou schopny produkovat zvuk jisté – 
p ibližn  definovatelné – tónové výšky. Tuto výšku m žeme zm nit dv ma zp soby. 
Jednak p ela ováním za pomoci napínacích šroub  po obvodu blány (na což nemá hrá  
na bicí soupravu p i h e ani as, ani volné ruce) a za druhé napínáním blány tlakem. Tento 
tlak bývá vyvíjen rozli nými zp soby. Zatímco jedna ruka vyzbrojená pali kou (špejlemi 
anebo také holou dlaní atd.) tlu e na blánu nástroje, druhá ruka stla uje blánu špi kami 
prst , eventuáln  patou dlan , špi kou pali ky i jejím opa ným koncem. 

Možností je více, nejlépe však blána reaguje na tlak v míst  kde ji lze nejsnáze 
prohnout, tedy v jejím st edu. Údery pak vedeme do – napínáním nezakrytého – zbytku 
blány, blíže i dále od ráfku. Za zmínku stojí i skute nost, že proces tla ení na blánu 
za ú elem jejího p ela ování sebou p ináší i její zatlumování a od toho se musí odvíjet 
naše rozhodnutí, jakým zp sobem chceme blánu prohýbat. Chceme-li docílit nap íklad 
istého, tém  nezatlumeného zvuku, bývá nejefektivn jší napínání blány koncem pali ky, 

jak vidíme na fotografii. Obavy z poškození blány jsou zde neopodstatn né. 
Tuned strokes se realizují zpravidla tak, že jakmile jedna ruka za ne tlouci, druhá 

za ne postupn  stla ovat blánu. Tímto zp sobem m žeme zahrát nejen dva 
„tóny“ rozdílné výšky, ale i ást jakési „stupnice“. T ebaže popisuji tuto zvukovou barvu 
v podkapitole týkající se malého bubnu, m žeme ji velmi úsp šn  realizovat na libovolný 
blanozvu ný nástroj bicí soupravy. 

Je t eba uvážit, za jaké situace chceme tento prvek používat, protože je efektem 
pom rn  subtilním a v hlu né hudb  zaniká. Za vhodných okolností však m že být efektní 
ozdobou nap íklad open time sóla navzdory tomu, že nástroje bicí soupravy nejsou – 
jak už jsem výše napsal – pro p ela ování konstruovány, na rozdíl od jiných etnických 
a symfonických instrument . Pro indická tabla a n které další etnické bicí nástroje je zvuk 
glissando úder  p ímo typický a v partech symfonických tympán  jej moderní skladatelé 
také využívají. 

Tam se – vzhledem k tomu že tyto nástroje mají dnes v tšinou pedálový p ela ovací 
mechanismus – otevírají možnosti, o kterých se hrá i na bicí soupravu ani nesní. 
Vír s glissando m že být p ela ován vzestupn  i sestupn  a tónový rozsah zahraných 
p ela ovaných úder  dosahuje u kvalitních nástroj  až celé jedné oktávy. P ela ování 
jednotlivých úder  je u kvalitního nástroje rovn ž snadné a díky ukazatel m intona n  
pom rn  spolehlivé v pomalém a p ibližn  kontrolovatelné v rychlém sledu úder . 

O tuned strokes v tom smyslu, v jakém je popisuji výše – tedy o napínání blány tlakem 
jedné ruky, zatímco druhá tlu e – se však nejedná, by  je situace a zvukový výsledek 
velmi podobný. V této podob  probíraný prvek nebývá – pokud vím – bohužel skladateli 
symfonické hudby zatím využíván. Proto jsem pro vás našel alespo  ukázku, v které 
tympánista nástroj p ela uje za pomoci pedálového mechanismu. 

Poslechn me si nyní hudbu, kde bubeníci doslova „zpívají“ na sv j nástroj. 
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Foto 13 – tuned strokes pat í k t m nejbizarn jším zvukovým barvám blanozvu ných 
bicích nástroj . Lze ji však vkusn  využít. 

 

CD 5 – Stopa 19. David Dor žka – Hidden Paths – Evidence: 
Prvek zaznamenáme p ibližn  v polovin  ukázky. Ta je z velké ásti vypln na sólem 
na bicí soupravu. B hem n kolika desítek vte in si zde m žeme vychutnat tém  všechny 
efekty, které popisuji v „Prvcích barvy zvuku“. Uslyšíme zde zaznít šest zvyšujících se 
úder  na tom tom tvo ících v sólu dv  trioly. Zjevn  nejsou hrány obvyklým zp sobem, 
ale kombinací dvou prvk : „stick on stick“ a „tuned strokes“. Blána je sice pasivní pali kou 
napínána, údery jsou však vedeny na tuto pali ku, nikoli na blánu. Je to krásný p íklad 
míchání dvou rozli ných zvukových barev. 
CD 5 – Stopa 20. Chris Swanson – Concerto for Jazz Drums and Orchestra: 
Pokud jste se n kdy pokoušeli o hru tuned strokes ve vaší vlastní hudební praxi a shledali 
jste, že efektivní provedení není snadné, m že na vás tato ukázka mít až deprimující 
ú inky. Tak mistrovské provedení prvku zde uslyšíme. 
Vše nastane v druhé polovin  úryvku. Podrobné komentá e jsou patrn  zbyte né. Prvek je 
hrán na tom tom. „Stupnicové b hy“ a úryvek populární melodie. I toto lze zahrát na bicí 
soupravu. Za zmínku ješt  stojí, že zna ná ást úryvku je hrá em hrána holýma rukama. 
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CD 5 – Stopa 21. Krysztof Penderecki – Symphony No.2 – 4.v ta: 
P ela ovat nástroj pedálovým mechanismem (zatímco pali ky jej rozeznívají) je 
pro tympánistu pom rn  snadné. Velmi efektní je, umí-li skladatel této možnosti dob e 
využít. Po káte-li si pár okamžik  až hudba ukázky vzrušen  vygraduje, brzy probíraný 
prvek uslyšíte. Jedná se o pouhých p t pom rn  slabých úder , jimiž tympány imitují 
sestupné b hy basových smy c , avšak efekt je to možná výrazn jší než zážitek 
z h motného sóla tympánistova, které za okamžik následuje. Ukázka je zajímavá i tím, 
že se jedná o „tuned strokes“ s klesající intonací a nikoli vzestupnou. Skladatelé – mohu-li 
posoudit – ast ji p edepisují tuto druhou možnost. 

7.3.8. Malý buben (a ostatní blanozvu né nástroje) – buzz stroke (ví ivý úder) 
P i výcviku za ínajících bubeník  bývá n kdy s tímto prvkem potíž. Ozývá se totiž 

asto proti v li mladých adept  bubenického um ní i k nelibosti u itele tam, kde se žáci 
snaží o istý jediný úder. Ti – místo toho aby úder hráli s uvoln ným záp stím a paží – 
vedou úder ztuhlou kon etinou proti blán . Pali ku na nástroj p itla í s více odskoky 
namísto toho, aby se pali ka ihned po úderu od jeho povrchu odpoutala. Po ase dochází 
k paradoxní  situaci. Brzy poté, kdy je žák tento zlozvyk odnau en, u í se znovu ví ivým 
úder m. Tentokrát cht ným. Zpravidla za ú elem nácviku tla eného víru. (O této technice 
pojednávám v „Technických prvcích“.) 

Zde se budeme zabývat takzvaným ví ivým úderem který jsem pojal jako zajímavou 
zm nu barvy zvuku malého bubnu a ne jako techniku. Je to mé rozhodnutí, že jsem tento 
zvuk takto za adil, a není to první ani poslední prvek, který by bylo možno s úsp chem 
p e adit do jiné kapitoly. D ležitá nejsou slova, ale hudba, a proto si tento prvek 
poslechn me v praktických ukázkách a stejn  jako u všech ostatních prvk  uvažme, 
zda bychom jím nemohli ozvláštnit vlastní hru. Je více možností, jak prvek vytvo it. 

Jednak není p esné mé tvrzení, že se prvek hraje na malém bubnu. To je jen jedna 
z možností. Stejn  dob e zní na menších tom tomech (p ípadn  na více napnutých 
blanách b žných tom tom ), na inelech a podobn . Rovn ž jeho provedení m že být 
r zné. Od dlouhého zaví ení jednou rukou až po takzvaný dead stroke. Tak bývá n kdy 
nazýván „zapíchnutý“ úder, tedy tla ený úder spojený s minimálním ( i prakticky nulovým) 
po tem odskok  a zatlumením blány. Všechny varianty ví ivého úderu jsou hrá i 
využívány jak p i h e doprovodných rytm  tak v breacích a sólech. 

Málo scházelo a vynechal bych zde ukázku z oblasti symfonické hudby. Zatímco ví ení 
je v tomto žánru využíváno ve veliké mí e, ví ivé údery tam prakticky neuslyšíme. Snad 
jedin  v p ípad , že si hrá  chce usnadnit hru vícenásobných p íraz . To se však d je 
ob as zejména v dechových orchestrech. Ne z d vodu neschopnosti bubeník , ale spíše 
z tradice. Našt stí jsou zde žánrové fúze, o kterých jsem již vícekrát psal, a tak i ve zvuku 
symfonického orchestru ukázkové ví ivé údery uslyšíte. 
CD 5 – Stopa 22. Kaltenecker Trio – Shantanz – R2-D2: 
Ví ivý úder je v ukázce b hem sóla baskytary využíván pouze na blán  malého bubnu.Zní 
v takové mí e a v tolika dynamických a „délkových“ variantách, že nás napadne, zda snad 
hrá  necht l vyhov t pot ebám této p íru ky. Prvek zní v pom rn  složitém doprovodném 
rytmu tvo eném zejména osminami hranými na Hi-Hat a práv  našimi ví ivými  
(i jednoduchými a dvojitými) údery na malý buben. 

CD 5 – Stopa 23. John Scofield Band – Up All Night – Philiopiety: 
V této ukázce uslyšíme nejen ví ivé údery na malý buben b hem doprovodného rytmu, 
které jsme si mohli vychutnat i v p edchozí hudb . I zde uslyšíme delší i kratší zaví ení 
umíst ná v nejr zn jších místech taktu. Probíraný prvek zazní (hned v úvodu úryvku) 
mimochodem i na druhém malém bubnu (piccolo snare) s vypnutým struníkem.  
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CD 5 – Stopa 24. John Psathas – Omnifenix: 
Vy kejte chvíli, než pomine forte hudby na po átku úryvku. Z bou e zvuk  
se „vyno í“ bicí souprava z eteln ji, než jsme mohli vnímat v p edchozí, exaltovan  zn jící 
hudb  této ukázky. Tichounké ví ivé údery na sebe nenechají dlouho ekat. T ebaže 
se jedná o symfonickou skladbu (koncert pro saxofon s doprovodem orchestru), zní zde 
jazzový rytmus bicí soupravy se vším, co k n mu obvykle pat í. Tedy i s probíraným 
prvkem v podob , v jaké jsme jej mohli slyšet v p edcházejících ukázkách. 

7.3.9. Malý buben – s vypnutým struníkem (without snare) 
Existence struníku (nebo více struník ) pod resonan ní blanou malého bubnu 

je známa patrn  každému, kdo p išel do styku s tímto „srdcem bicí soupravy“, jak bývá 
malý buben n kdy nazýván. Ostrý chrastivý zvuk malého bubnu se zapnutým struníkem 
je tak vžitou zvukovou barvou, že jen málo bubeník  a kapel si umí p edstavit n kterou 
ze svých skladeb se zvukem malého bubnu, který má struník vypnutý. 

P esto je tato opomíjená zvuková barva velmi zajímavá a malý buben s vypnutým 
struníkem pohodln  sluchem rozlišíme od tom tom , ke kterým bývá n kdy p irovnáván. 
Napnutá blána a jinak uzp sobený resonan ní prostor mají takový vliv na barvu zvuku 
nástroje, že zám na s tom tomy je tém  nemožná, nehled  na to, že technické možnosti 
malého bubnu bývají – práv  vlivem v tšího nap tí úderové blány – v tší než u tom tom . 

Uznávám, že použití této zvukové barvy by v n kterých skladbách p íliš poplatných 
ur itému stylu hudby nemuselo znít vkusn . Rozhodn  však stojí za uvážení, zda by si 
poslucha  nemohl alespo  na chvíli odpo inout od tohoto – v každi kém taktu každé 
skladby každé kapely – slýchaného zvuku. 
CD 5 – Stopa 25. Kaltenecker Trio – Shantansz – Chanson: 
Pro tuto nápaditou hudbu se bubeník rozhodl použít výhradn  malý buben s vypnutým 
struníkem. Jist  nahlédnete, že u inil správné rozhodnutí a ješt  tak dovršil zajímavou 
atmosféru skladby. Tuto radikální zm nu zvuku svého nástroje pak ješt  b hem úryvku 
dovršuje další prací s barvou, a tak zde slyšíme ví ivé údery, rim shoty, ghost strokes 
a podobn . 
Malý buben se díky vypnutému struníku vhodn  pojí se zvukem tom tom , ale nestane 
se jedním z nich, vždy jej sluchem bezpe n  rozpoznáme. Probíraný prvek zde slouží 
jak ke h e pom rn  komplikovaného doprovodného rytmu, tak p i výplních a breacích. 

CD 5 – Stopa 26. Laco Deczi – Live 2004 – Banany: 
V ásti skladby, kde které bubeník hraje s kapelou, zní b žný zvuk malého bubnu 
se zapnutým struníkem. Krati kého p ed lu mezi orchestrální ástí a vlastním sólem 
využívá bubeník k vypnutí struníku. 
Celé sólo pak hraje na malý buben „without snare“. Pomineme-li krásu zvuku samotného 
nástroje zbaveného okov  ocelových strun, m li bychom si všimnout i nezanedbatelného 
faktu, že tento nástroj nyní „nezne iš uje“ zvuk tom tom  rezonancemi struníku. Souprava 
tak zní b hem sóla ist  a ušlechtile. 

CD 5 – Stopa 27. Béla Bartók – Concerto for Orchestra – 2.v ta: 
V této nahrávce hraje bubeník proslulé sólo malého bubnu. ást partu tohoto nástroje 
si m žete prohlédnout v notovém p íkladu. A jako obvykle radím: Zkuste si p edstavit, 
jak oby ejn  by vše zn lo, kolik by hudba ztratila ze své tajemné atmosféry, kdyby hrá  
použil malý buben ze struníkem. 
Skladateli zde m žeme blahop át k rozhodnutí, které nás – poslucha e – uchránilo p ed 
nudným zvukem jakési parodie na vojenský pochod. Tak by podle mého názoru úvod této 
ukázky zn l, kdyby m l malý buben struník zapnutý. 
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Notový p íklad 85 – Béla Bartók – Concerto for Orchestra – 2.v ta 

 

7.4. Hra r znými pali kami 
P esn jší by byl asi název „hra r znými pom ckami ke h e na bicí nástroje ur enými“, 

i tak n jak podobn . Bicí soupravu totiž m žeme rozeznívat více zp soby a nikoli jen 
obvyklými d ev nými pali kami. Pominu-li vysoce zajímavou možnost rozeznívání bicí 
soupravy holýma rukama hrá e, je zde pro hru doprovodných rytm , sól i podbarvujících 
efekt  ješt  n kolik možností. V následujících ádcích a hlavn  ve zvukových ukázkách 
se zaobírám t mi nejb žn jšími: Metli kami, plst nými pali kami a špejlemi. 
Možností je však více. Nap íklad pali ky s vruby, metli ky s „dredy“ atd. Ješt  více jich 
p inese asem vývoj. 

Cílem této podkapitoly tedy je upozornit na další možnosti obohacení zvukové barvy 
bicích nástroj . Nebylo snadné pro tento prvek najít ekvivalenty z oblasti symfonické 
hudby, avšak nemyslím, že by skladatelé (a hrá i) tohoto žánru jakkoli zaostávali 
ve vynalézavosti souvisejícími s touto problematikou. Naopak. Nápady milovník  takzvané 
„nové hudby“ jsou mnohdy tak bizarní, že by po bližším pr zkumu jist  vyvstal spíše 
problém opa ný: Jak obstarat odpovídající ukázky z oblasti rocku a jazzu. Spokojil jsem 
se tedy s omezeným po tem typ  pali ek a metli kami s myšlenkou, že pokud hrá e 
napadají možnosti, rozeznívat bicí nástroje smy ci, ocelovými broky, mí ky a podobn , 
patrn  již nepot ebují motiva ní p íru ku, jako je tato. 

7.4.1. Hra metli kami 
Výklad jen k tomuto zp sobu hry by zabral mnohem siln jší knížku, než je tato. 

D vodem k za azení této kapitoly do „Hudebních prvk “ byl fakt, že se stále ješt  
setkávám s mladými lidmi, kte í mají jen mlhavé tušení o tom, že n co takového jako hra 
(drát nými i plastovými) metli kami existuje a asto tento zp sob hry pokládají za n co 
okrajového a spíše žertovného. P itom metli kami lze (v výjimkou tla eného víru) zahrát 
nejen všechny techniky a rytmy, které lze zahrát pali kami, ale je tomu spíše naopak. 
Ne vše, co lze zahrát metli kami, lze zahrát pali kami. Protože – jak jsem se již zmínil – 
je studium hry dosti rozsáhlou problematikou a tato p íru ka má za cíl motivovat 
a inspirovat a nikoli školit, nebudu zde pokra ovat v technickém výkladu týkajícím se 
metli ek a p istoupím hned k ukázkám. 

V pov domí hrá  a poslucha  bývá hra metli kami spojena nerozlu n  s jazzovou 
hudbou. Skute n . Hrá i tohoto žánru jsou nej ast jšími uživateli a také nejv tšími mistry 
tohoto zp sobu rozeznívání bicích nástroj , zejména pak v jazzu hraném na tradi ní 
akustické nástroje jako jsou piano, kontrabas a podobn . Také jejich bicí souprava bývá 
pro tuto hudbu uzp sobena. 
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asto ji poznáme podle menšího pr m ru velkého bubnu, nižších korpus  tom tom  
a také podle pískovaných blan nejen na malém bubnu, kde je drsný povrch 
pro „míchání“ metli kami nezbytný. Metli ky také vyžadují vybavení soupravy m kkými – 
pohotov  reagujícími inely. Protože však zvu ení bicí soupravy je spíše pravidlem, 
než výjimkou, m žeme metli ky používat prakticky kdykoli a získat tak zajímavou 
zvukovou barvu. 

Metli ek využívají také skladatelé symfonické hudby. Nemusí to být jen ve skladbách 
z oblasti žánrové fúze s jazzem, jako m žete slyšet v mnou vybrané ukázce. V moderních 
kompozicích je metli ek využíváno k tvorb  neobvyklých zvukových barev 
na nejrozmanit jších bicích nástrojích. 

Foto 14 – metli ky nejsou jen tichou náhražkou pali ek. Jejich plnohodnotné ovládání 
vyžaduje zna né mistrovství. 

 

CD 5 – Stopa 28. Dave Weckl – Contemporary drummer+one – Again and Again:  
Hrá  doprovází hudbu ukázky typickým „mícháním“ prokládaným ob asnými akcenty 
na malém bubnu. Za zmínku stojí drobné efekty, které neuniknou pozornosti vnímavého 
poslucha e. Naše ukázka obsahuje jen n kolik málo z možných. Pat í mezi n  nap íklad 
krátké „zaví ení“ docilované rychlým posouváním metli ky p itisknuté k blán . 
V pianissimových pasážích hrá  nezvedá metli ky nad blánu a pulzujícího rytmu 
p i „míchání“ dociluje zm nou rychlosti metli ek. Díky etným možnostem používání 
metli ek má hra s nimi ne ekaný dynamický rozsah. Zaposlouchejte se do tohoto 
pozoruhodného doprovodného rytmu a všímejte si, jak subtilními prost edky lze dosáhnout 
nesmírného „tahu“ bubeníkovy hry. 
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CD 5 – Stopa 29. Electric Band – Beneath the Mask – A Wave Goodbye: 
V této ukázce je metli ek používáno áste n  jako pali ek, i když se nejedná o typický 
doprovodný rytmus, jako jsme zvyklí z rockové hudby. Ukázka nás konfrontuje 
s kombinací „míchání“ a vy ukávání rytmu. Zatímco levá ruka hrá e nep etržit  táhne 
metli ku po blán  malého bubnu, pravá ruka hraje rytmické šestnáctiny, které díky 
ob asným d raz m plnohodnotn  zastoupí pulsaci Hi-Hat a údery malého bubnu. 
Podobn  jako u b žné hry pali kami zní zde p írazy a údery metli kou na tom tomy 
i inely v drobných breacích. 

CD 5 – Stopa 30. George Gershwin – An American in Paris: 
Metli ky našly své místo i v symfonické hudb . Zatímco u mnoha ukázek této p íru ky 
m žeme slyšet, jak populární hudba p ejala mnohé prvky z hudby symfonické, zde je tomu 
práv  naopak. 
Skladatel se inspiroval jazzem a spolu s touto inspirací p ejal do své hudby metli ky, 
a  už jejich zvukem ve své programní skladb  cht l ( i necht l) vyjád it cokoli. Na hrá e 
(na rozdíl od p edchozích ukázek) zde nejsou kladeny zvláštní nároky. Metli ek je v tomto 
míst  skladby užíváno podobn  jako pali ek – pouze ke h e osmin zpest ených akcenty. 
Hrá  není nucen ovládat celou bicí soupravu, ale pouze malý buben, protože tuto skladbu 
zpravidla hraje až p t hrá  na r zné bicí nástroje. 

7.4.2. Plst né pali ky 
Mnoho hrá  na bicí nástroje má ve svém vlastnictví pouze n kolik pár  pali ek 

na bicí soupravu a do dnešního dne možná nep emýšleli o tom, že by mohli hrát pali kami, 
které podle obecných p edstav náleží do oblasti symfonické hudby. Plst né pali ky však 
podle mého názoru pat í neodmysliteln  k výbav  každého bubeníka, a  hraje jakoukoli 
hudbu, a mé hudební ukázky to mají dokázat. Za prvé, je možné jimi rozeznívat tom tomy 
bicí soupravy a malý buben (nejlépe s vypnutým struníkem) podobn  jako tympánista 
symfonického orchestru rozeznívá sv j nástroj. Zna n  se tím zm ní zvuková barva 
soupravy. Za druhé, nástroj který prom ní p i h e plst nými pali kami sv j zvuk dosti 
podstatn  je – inel. 

Oblíbenou technikou, kterou hrá i využívají p i h e na inely plst nými pali kami, je vír 
st ídavými údery jednoduchými. Také skladatelé symfonické hudby jej asto píší do svých 
partitur. Hra této techniky, dodrží-li hrá  n kolik jednoduchých pravidel, je snadná. Tento 
prvek nevyžaduje od hrá e n jakou neoby ejnou zru nost a rychlost rukou. Je však 
s podivem, jak si nezkušení hrá i znovu a znovu sami komplikují hru tím, že si 
rozhoupávají inely až to té míry, že pak už dále nemohou hrát. Na inely se neví í nikdy 
s hlavi kami pali ek u sebe, ale na protilehlých stranách nástroje. Houpání je pak 
(p i alespo  trochu pravidelných úderech) minimální. Vždy ví íme co nejblíže k okraji 
nástroje, tam se inel nejlépe rozkmitá a pln  rozezní. 

D ležitá je volba pali ek v závislosti na velikosti a tvrdosti inelu i na velikosti 
blanozvu ného nástroje. Chtít rozeznít HEAVY RIDE pali kami s malou hlavi kou na 
tenkých stoncích je nemyslitelné. Chtít rozeznít malý SPLASH t žkými pali kami je rovn ž 
kontraproduktivní. Pokud však máme dob e reagující inel, nebo aspo  vhodné pali ky, 
posta í i pom rn  pomalé st ídavé údery jednoduché, aby jej rozezn ly do plynulého víru. 
Zvuk je velmi efektní. Za zmínku stojí i to, že n kte í hrá i nahrazují plst né tympánové 
pali ky pali kami na melodické bicí nástroje, vibrafon i marimbu. Zvuk je podobný, pocit 
p i h e pon kud odlišný. 
Plst nými pali kami však nehrajeme pouze vír, ale také r zné rytmy. M žeme je pak 
využít nejen k podbarvování meditativn  vyznívající hudby, ale i ke h e doprovodných 
rytm  a dokonce sól. 
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CD 5 – Stopa 31. Simon Phillips – Force Majeure – Force Majeure: 
Tato ukázka nás nebude konfrontovat s žádnými výst elky, kterým by na sebe bubeník 
cht l upozornit. Hrá  podbarvuje úvod skladby ví ením na inely bicí soupravy, které st ídá 
podle vlastního uvážení. Na plasticit  jeho projevu mají velký podíl i dynamické zm ny. 
Používá samoz ejm  plst ných pali ek. 

CD 5 – Stopa 32. Erik Truffaz – Bending new Corners – Minaret: 
Pon kud origináln jší a pest ejší použití plst ných pali ek slyšíme v této hudb . Hrá  
zprvu hraje na blanozvu né nástroje soupravy doprovodný rytmus. Ob as rozezní inely. 
Posléze podbarvuje hudbu ví ením a improvizovanými rytmy na blanozvu né nástroje, 
v záv ru úryvku pak i vírem na inely. Mimo jiné práv  díky použití plst ných pali ek má 
hudba tajemnou, neopakovatelnou atmosféru. 

Foto 15 – pali ky s hlavi kou potaženou plstí jsou vhodné pro jakýkoli nástroj bicí 
soupravy. inely jsou takto rozeznívány dosti asto. 
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CD 5 – Stopa 33. Christopher Rouse – Der Gerettete Alberich – 2.v ta: 
Zám rn  jsem vybral takový úsek skladby, v níž bubeník – sólista – hraje na všechny 
možné bicí nástroje zprvu pali kami s plst nou hlavi kou a vzáp tí p echází na pali ky 
na malý buben. Tato ukázka ideáln  napl uje m j náhled na problematiku barvy zvuku, 
který jsem vám p edest el v úvodu tohoto dílu „Hudebních prvk “. Instrumentá  je danou 
veli inou, ale bubeník volbou zp sobu rozeznívání t chto nástroj  m ní jeho barvu zvuku. 
V této ukázce se ovšem nejedná o svobodnou volbu hrá e. Druhy pali ek moderní 
skladatelé p edepisují velmi pe liv . Kontrast mezi tlumeným „bubláním“ bicích nástroj  
rozeznívaných plstí a následným p echodem na agresivní zvuk d eva na blán  malého 
bubnu je velmi efektní. 

7.4.3. Špejle 
Svazky špejlí byly patrn  vyvinuty ve snaze umožnit bubeník m pohodlnou, 

ale mén  hlu nou hru. Hrá  se m že p i bubnování do hry „op ít“, aniž by p ehlušil – 
nap íklad v komorním prost edí – spoluhrá e. D vodem pro používání této d ev né 
(také n kdy plastové) pom cky však také m že být zajímavá zvuková barva. Zvuk úderu 
na povrchu bicích nástroj  je m k í, a je zpravidla doprovázen slabým i siln jším 
„k upnutím“ vzniklým sražením jednotlivých ty inek d eva ( i plastu) k sob . 

Zvukové ukázky, které jsem pro vás opat il vás však mají motivovat k úvaze, zda byste 
si špejle nem li opat it (pokud je dosud nemáte). Mají vás také p esv d it, že bubeník 
(spoluhrá i i poslucha i) nemusí být p i jejich použití o nic ochuzen, co se hrá ského 
mistrovství týká. 

Technické možnosti bubeníkovy p i h e špejlemi jsou trochu omezené. Jsou asto 
pon kud t žší než pali ky a jinak vyvážené. Neumož ují hru tla eného víru. 

M l bych se také zmínit o používání prut  v symfonické hudb . Zpravidla bývá zcela 
odlišné. Nefungují zde jako druh pali ky, ale jako nástroj a ono zmín né šustivé k upnutí 
n kdy skladatelé požadují ve svých partiturách. Rozeznívají se úderem o p edm t 
neprodukující žádný vlastní zvuk. Nap íklad dla  hrá e. Já jsem si však dal práci 
s nalezením ukázky, kde je špejlí používáno jako alternativy pali ek p i h e na r zné bicí 
nástroje podobn , jak tomu bývá v rocku a jazzu. 
CD 5 – Stopa 34. Wanastowi vjecy – Hra ky – Jediná: 
D vodem pro použití špejlí v této skladb  byla zjevn  snaha o zjemn ní zvuku bicích 
nástroj . Ty se tak mén  prosazují na úkor zp vu a dalších melodických a harmonických 
složek hudby. P itom se však nevytrácí p esný a konkrétní puls rytmiky. Toho by se dalo 
v podstat  dosáhnout dv ma zp soby. Zahrát skladbu pali kami a u mixážního pultu zvuk 
bicích zbavit ostrosti a agresivity. Anebo zvuk bicích upravit „na živo“. 
Bubeník zde sáhl po druhé možnosti a já se domnívám, že to je optimální cesta – nejd íve 
se snažit vy ešit problém muzikantskými prost edky a teprve když není vyhnutí, 
„p edat veslo“ mistr m zvuku. Jak jsem už uvedl d íve, použitím špejlí bicí souprava 
neztratila nic ze své rytmické p esv d ivosti. Pozornému a zkušenému poslucha i však 
zm na barvy zvuku bicích nástroj  neunikne, zejména p i úderech na inel RIDE 
i ve zvuku tom tom  v poslední t etin  úryvku. 

CD 5 – Stopa 35. Dream Theater – Train of Trought – In the Name of God:  
Na rozdíl od p edchozí ukázky bylo (podle mého názoru) použití špejlí motivováno nikoli 
snahou o „zmenšení nápadnosti“ bicí soupravy v hudb , ale naopak úsilím o podtržení 
tajuplné atmosféry hudby nezvyklou barvou zvuku nástroj . Proto jsou špejlemi 
rozeznívány zprvu octobany, ale potom také tom tomy a ostatní nástroje bicí soupravy 
jak v doprovodných rytmech, tak i breacích a výplních. 
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Foto 16 – špejle jsou nejen pom ckou, ale i zajímavou zvukovou barvou 

 

CD 5 – Stopa 36. Michal Rataj – Hearing Heart: 
Pohlédn te prosím na notový p íklad 86. Zachycuje úsek partu, který hraje jeden ze dvou 
bubeník  této moderní kompozice pro velký komorní orchestr. Druh použitých pali ek te  
m žete sledovat nejen sluchem v hudební ukázce, ale také zrakem podle symbol  v partu. 
Pokud vás mate trojitá notová osnova, pak bych m l dodat, že z ní opravdu hraje jediný 
bubeník který st ídá n kolik nástroj . V horní osnov  te noty pro sadu t í tom tom , 
v druhé osnov  sleduje malý buben st ídaný s tam-tamem a ze spodní osnovy hraje noty 
sady inel . Symboly pali ek s prázdnou hlavi kou ozna ují m kké, erné hlavi ky not 
pak symbolizují tvrdé pali ky. 
Prvku, který nás zajímá si povšimn te uprost ed druhé trojité notové osnovy pod nápisem 
„Hearing Heart“. Pod anglickým ozna ením „skewer“ (špejle) najdeme tento grafický 
symbol ve vysv tlivkách v úvodu partitury. Skladatel zvolil symbol ve tvaru pali ky 
se ztrojeným koncem. Ukázka je velice zajímavá tím, že hrá  zde rozeznívá také 
i neobvyklý nástroj – tam-tam. Symbol špejlí pak nalezneme (a jejich zvuk uslyšíme 
v úryvku) o p t takt  pozd ji, kde jimi hrá  rozeznívá tom tomy, inel i malý buben. 
Poté následuje pokyn pro používání m kkých a pozd ji tvrdých pali ek. Se špejlemi 
se setkáme ješt  ke konci ukázky u tam-tamu. Jejich zvuková barva je zde nezam nitelná 
a velmi origináln  použitá. 
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Notový p íklad 86 – Michal Rataj – Hearing Heart 
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7.4.4. Ruce 
Hra holýma rukama na soupravu je prvkem vskutku neobvyklým. Bubeník se – alespo  

já to tak cítím – jaksi více odevzdává a p ibližuje poslucha i. Vnáší do hry lidský prvek 
podobn  jako to iní perkusionisté, hrá i na bongó, conga a další etnické nástroje. Tento 
zp sob hry sebou p ináší r zná úskalí, která by mohla eventuální zájemce odradit. 
Bicí souprava se svými kovovými vy nívajícími ráfky a šrouby, s (pro takto hrajícího 
bubeníka) nešikovn  rozestav nými nástroji a relativn  tvrdými inely opravdu není 
pro takovouto hru ideálním nástrojem. P esto je možno holýma rukama zahrát efektní 
rytmy a sóla s využitím všech „vymožeností“ p evzatých práv  ze zmín ných 
etnických nástroj . 

Rozli né typy úder  charakteristických pro hru na bicí soupravu zde m žeme použít 
také. Nap íklad slap je ekvivalentem nám známého rim shot a podobn . Je zde však ješt  
n co navíc mimo neopakovatelné atmosféry takovéhoto hraní, a to možnost snadného 
tlumení úder . Jím hrá  m že v podstat  ješt  zdvojnásobit po et realizovatelných 
zvukových barev, zatímco pro hrá e t ímajícího v rukou pali ky není tlumení b hem anebo 
po úderu tak snadné. 

Z t chto a dalších d vod  stojí za to uvážit, zda hra holýma rukama není vhodná 
i pro zpest ení naší škály zvukových barev p i h e na bicí soupravu a další nástroje. 

CD 5 – Stopa 37. Led Zeppelin – Led Zeppelin II – Moby Dick: 
V  úvodu sóla – mimo rozsah ukázky – hraje bubeník ješt  pali kami. Ty však b hem 
okamžiku odkládá, aby mohl holýma rukama zahrát „open time“ solo tak, jako by je jindy 
hrál pali kami, tedy v etn  úder  na inely CRASH, tom tomy a podobn . V sólu slyšíme 
ješt  tamburínu udržující tempo. Hrá  dopl uje svoji „ru ní“ hru i zvukem velkého bubnu, 
který je samoz ejm  rozezníván šlapkou. 
Brzy po za átku sóla uslyšíme prvky typické spíše pro etnické bicí nástroje, tedy hru 
na zatlumenou blánu, údery s napínáním blány tlakem a podobn . Všimn te si i hry prsty 
na zp sob klavírní hry. Obvykle se takto rozeznívají bonga nebo darbuka. Tento efekt 
je zde pom rn  tichý, avšak nep eslechnutelný. Sólo pak pokra uje breaky, za které by 
se nemusel styd t ani bubeník vyzbrojený pali kami. Ty pak také i tento hrá  rychle 
uchopí, aby sólo mohl dynamicky vygradovat. Myšlenka zapo etí sóla rukama je velmi 
dobrá nejen proto, že je to zajímavý a efektní prvek, ale také i práv  proto, že je zde 
prostor pro již zmín nou gradaci. Poslucha ova pozornost se neotupí tak brzy jako u sól, 
kde je jeho sluch konfrontován od za átku až do konce p ívalem decibel . 

CD 5 – Stopa 38. Dave Douglas Sextet – Soul on Soul – Play It Momma: 
Pokud na tomto míst  o ekáváte op t efektní sólo, které bubeník hraje holýma rukama, 
budete možná zklamáni. Jedná se o „pouhý“ doprovodný rytmus hraný na malý buben 
s vypnutým struníkem. Zklamání ovšem bude trvat jen do té chvíle, než zjistíte, jaké 
zajímavé zvuky hrá  svými prsty a dlan mi. Uslyšíte, jak ostrý m že být takto zahraný 
rim shot, jak hrá  m ní místo úderu na blán  nástroje a jak st ídá zvuk zatlumeného 
nástroje se zvukem p irozen  zvonivým. Zde snad pochopíte mé úvahy o vnášení lidského 
prvku do hry na bicí nástroje. 
Popis této ukázky zakon ím obvyklou výzvou: P edstavte si zde zvuk pali ek a pochopíte, 
pro  se mi tato ukázka tolik líbí. 
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Foto 17 – holé ruce mají asto mnohem v tší „vyjad ovací schopnosti“ než pali ky. 

 

CD 5 – Stopa 39. John Mackey – Concerto for Percussion – Groove:  
Používání hry holýma rukama je v symfonické hudb  v tšinou v cí tak ka nevídanou. 
Zde jsem m l p i hledání št stí. Symfonická hudba s etnickými prvky vnáší do zažitých 
zvyklostí nové efekty. Zde se jedná o koncertní skladbu. Jedním z dominantních bicích 
nástroj  sólistovy sestavy je africký buben djembe. Ten se holýma rukama rozeznívá 
standardn  a – jak jsem již výše napsal – etnické nástroje ponechávám specialist m. 
Sólista však tímto zp sobem rozeznívá i nástroje, které k tomu nejsou ur eny. V naší 
ukázce jsou to octobany. Budete-li pozorn  naslouchat, jist  je po n kolika vte inách 
poslechu odlišíte od djembe. 
Za zmínku stojí, že v této skladb  – t ebaže je to mimo rozsah úryvku – sólista rukama 
rozeznívá nejen hojné blanozvu né nástroje, které má k dispozici, ale také inely, 
což je podobná situace jako v první z ukázek k tomuto prvku. Zám rn  jsem úryvek hudby 
vyst ihl tak, abyste v jeho konci uslyšeli tutéž sestavu nástroj  rozeznívanou pali kami 
z tvrdé plsti a mohli tak porovnat zm nu barvy zvuku. 
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7.4.5. Pali kou o pali ku vzájemn  
Jak záhy zjistíte z hudebních ukázek, zbývá nejmén  ješt  jeden zajímavý efekt, 

kterým m žeme rozší it naši paletu zvuk , aniž bychom museli nakupovat cokoli, 
co nepat í mezi standardní vybavení. Zvuk pali ek p i h e vzájemn  do sebe narážejících 
je zpravidla nevítaným efektem. Je-li použit zám rn , vtipn  a vhodn , jist  se setká 
se sympatiemi poslucha . 

Hrá  s rychlými prsty se jist  nemusí omezit na tvr ové a osminové noty, kterým jsme 
uvyklí z „odklepávání“ za átk  skladeb, ale m že obohatit breaky i doprovodné rytmy 
efektními rytmickými prvky. Jedná se o tak pronikavou a p itom subtilní zvukovou barvu, 
že se nemusíme obávat, že by nevynikla. Jediným omezením pro její využití je náš 
vkus a nápaditost. 

CD 5 – Stopa 40. Chris Swanson – Concerto for Jazz Drums and Orchestra: 
Bubeník naší ukázky dokázal v necelou minutu jejího trvání vm stnat do hudby všechny 
myslitelné zvukové barvy bicí soupravy. Probíraný prvek uslyšíme p ibližn  p ed polovinou 
úryvku. Jedná o n kolik rychlých not imitujících rytmy, jaké zde hrají perkusionisté, 
které na nahrávce také slyšíme. Efekt srážejících se pali ek je zde sice pom rn  tichý, 
ale z etelný. 

CD 5 – Stopa 41. Winard Harper – Be Yourself – Quiet as It`s Kept:  
V tomto úryvku je zvuku srážejících pali ek ponechána úloha, jaká obvykle náleží 
mnohem výrazn jším efekt m z palety bubeníkovy. Poslechneme-li si první polovinu 
ukázky, zjistíme, že zde (podobn  jako v p edchozí ukázce) kon í sólo na bicí soupravu. 
Sólo plné nápad  a zvukových efekt . Ješt  než uslyšíme vír, který je signálem pro kapelu, 
zazní náš prvek. Zkuste si na jeho míst  p edstavit nástroje, na které by jiný bubeník 
v takové situaci obvykle hrál. Patrn  break na tom tomy i malý buben. Zde rytmy hrají 
samotné pali ky. I se záv re ným ritardando. 

CD 5 – Stopa 42. John Mackey – Concerto for Percussion – Steady Rock:  
„Hit sticks together“ praví doslova pokyn daný skladatelem hrá i na bicí nástroje. Ude it 
pali kami vzájemn . To opravdu není astý text v partiturách symfonické hudby. Zde jej 
má sólista této koncertní skladby vepsán do partu. Ukázka za íná zvuky etných bicích 
nástroj , protože doprovázející symfonický orchestr má pro tuto skladbu ve svých adách 
bohat  obsazenou skupinu bubeník . 
Probíraný prvek uslyšíte v polovin  úryvku. Situace je velmi podobná situacím p i produkci 
rockových kapel, kde bubeník na za átku ( i v n jakém p eryvu) skladby odklepáním 
„uvádí hudbu v chod“. Zde je samoz ejm  k dispozici dirigent, proto se m žeme 
na „hit sticks together“ dívat jako na vtipnou zajímavost, nikoli jako na „provozní nutnost“. 
Koneckonc  v tomto duchu se nesly i p edchozí ukázky k tomuto prvku. 
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Foto 18 – zvuk srážejících se pali ek nemusí být jen p ípravou na za átek skladby, 
ale i zajímavým zvukovým efektem. 
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8. Nástrojové prvky: 
Jsou „oddechovou“ kapitolou. I když celá tato p íru ka má hlavn  inspirovat 

a nikoli vyu ovat, neobešly se p edcházející kapitoly bez odborných teoretických výklad . 
Tato kapitola však nebude vypráv t ani o taktu, ani o rytmu i technice, ale o zvukových 
barvách podobn  jako kapitola p edcházející. V té jsem se snažil inspirovat uživatele 
„Hudebních prvk “ k obohacení zvuku bicí soupravy alternativními zp soby jejího 
rozeznívání. Nap íklad k používání úder  rim shot, ke h e metli kami a podobn . 
Bubeník má však ješt  radikáln jší prost edek ke zm n  zvuku své hry. Tím je obohacení 
bicí soupravy o nástroje, které nepat í k elementárnímu vybavení. 

Jak jsem již napsal d íve, není nutné, aby se bubeník spokojil s oposlouchaným, 
do omrzení stále stejným zvukem svého nástroje. Už adu desetiletí je poslucha  uvyklý 
na bicí soupravu, v níž zní Hi-Hat, n kolik (zvukov  si podobných) inel , velký buben, 
malý buben a tom tomy. A to ješt  navíc posledn  jmenovaný nástroj má u mnoha heavy 
metalových bubeník  zvuk tak ka totožný s velkými bubny. Našt stí bubeníci – zejména 
v poslední dob , kdy vyrostla i ada skv lých výrobc  – se za ínají orientovat na bohatý 
a pestrý zvuk svého nástroje. K bicím soupravám p ibývají cowbelly, woodblocky, r zné 
mén  obvyklé typy inel , dva malé bubny, dva velké bubny a dokonce 
i symfonické tympány. 

O takovýchto obohaceních chci psát v této kapitole. Samoz ejm  že i v minulosti 
existovala ada hrá , kte í experimentovali se zvukem mén  typických nástroj . Ti však 
tehdy náleželi k lehce výst ední avantgard . Dnes však slyšíme tyto nástroje i u t ch kapel, 
jejichž tvorba práv  nenáleží k nejprogresivn jším, a to je dob e. 

Ješt  než se pustím do výkladu k hudebním ukázkám, chci uvést na dv  fakta, která 
se promítají do nápln  této kapitoly. Jednak ukázkami z oblasti hudby symfonické op t 
dokládám, že „vše už tady bylo“. Kapitola „Nástrojové prvky“ je proto obohacena – stejn  
jako (tém  všechny) ostatní – ukázkami ze sv ta symfonické hudby, kde orchestry 
používají stejné nebo podobné nástroje jako bubeníci rockových a jazzových kapel. 
Uslyšíme zde, že symfonická hudba opravdu nejsou jen „tympány a triangl“, jak si mnozí 
mladí hudebníci myslí a domnívají, se že pouze (nap íklad) progresivní rock 
je na špici vývoje. 

Zejména moderní symfonická hudba by zahanbila mnohého hrá e rockové a jazzové 
hudby hledáním nových zvuk . To se d je v takové mí e, že s požadavky skladatel  
mnohdy nedokáží držet krok ani výrobci. Zcela nové nástroje vznikají v podstat  
podomácku. Druhým faktem, na který chci upozornit je skute nost, že jsem zám rn  
vypustil ukázky s nástroji etnickými používanými zejména v latinskoamerické, 
afrokubánské (a k jiným exotickým kulturám náležící) hudb . 

D vod  je více. Mezi mé hlavní d vody pat í skute nost, že tato moje pom cka 
má motivovat hlavn  hrá e na bicí soupravu, kdežto etnické bicí nástroje rozeznívají 
zpravidla specialisté – perkusionisté. Dalším d vodem je, že tyto nástroje jsou p edm tem 
mnoha dokonalých specializovaných vyu ovacích pom cek a zmi ovat se zde o nich 
by bylo zbyte nou a nedokonalou duplicitou. 

Zajímavých nástroj , které se dnes stávají sou ástmi bicích souprav 
(mimo jejího standardního základu), je mnohem mnohem více, než v mém skromném 
vý tu uvádím. P i rozhodování, které z nich za adit do mé vyu ovací pom cky bylo tedy 
pro mne rozhodující toto vodítko: Poohlédl jsem se po mém nejbližším okolí. Tedy jaké 
dopl ující nástroje mám u mne na u ebn  a o jaké nástroje rozší ili (nebo hodlají rozší it) 
svoji bicí soupravu mí žáci nebo nejbližší kolegové. Tyto post ehy jsem zužitkoval 
v mé p íru ce. 
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Ta nyní – v této kapitole – zahrnuje n kolik zajímavých zpest ení zvuku kapely, 
nikoli však experimentální výst elky, jejichž používání ponechám fantazii mých tená . 
Pravím, podobn  jako v p edcházející kapitole: Pokud je bubeník tak nápaditý, 
že si soupravu rozší í o krotaly, Steel Drum a Box Drum, patrn  již nepot ebuje motiva ní 
p íru ku, jako je tato. 

P i hledání zvukových ukázek jsem nalezl na nahrávkách kapel mnohem více nástroj  
než jen ty, které obsahují mé „Nástrojové prvky“. Kastan ty, zvony, efektové inelky 
a podobn . P inutil jsem se neuposlechnout nutkání pod lit se s vámi o tyto zajímavosti, 
abych tuto p íru ku v bec n kdy dokon il. 

Fakt, že jsem pro tuto kapitolu bral inspiraci ze skute né hudební praxe, je podtržen 
skute ností, že fotografie dopl ující výklad nejsou vy aty z žádných firemních prospekt . 
Nejsou po izovány v žádném fotoateliéru. Nástroje nejsou profesionáln  nasvíceny ani pro 
fotografování vylešt ny a uspo ádány. Jsou v tšinou zobrazeny tak, jak se mi, 
nebo mým p átel m je poda ilo nalézt. Ve zkušebnách, u ebnách, ve skladech nástroj  
a koncertních pódiích. 

Zaposlouchejte se nyní do hudebních ukázek a pokuste si z tvorby (vesm s) kvalitních 
kapel a nápaditých skladatel  odnést inspiraci, pou ení nebo se alespo  pobavte 
zajímavými nápady. 

 

8.01. Bicí souprava – zdvojená 
T ebaže d ležitost tohoto prvku jist  není v tší, nežli význam jiných obohacení zvuku 

kapely bicími nástroji, je v n em jedine ný. Zatímco jinde zkoumáme možnosti kapely 
s jedinou bicí soupravou, zde máme bubeníky dva. To, co je v symfonické hudb  
i v souboru hrajícím etnickou hudbu b žné – totiž spole ná hra více hrá  na bicí 

nástroje – to je v rockových i jazzových seskupeních spíše vzácností. Pravda, asto hrá  
na bicí soupravu spolupracuje s jedním nebo více perkusionisty, avšak dv  bicí soupravy 
tak asto nevídáme. 

Má smysl brát do kapely ješt  jednoho bubeníka? Odpov  není jednozna n  jistá. 
Je t eba si p ed tímto krokem položit n kolik otázek. Nezajímají mne nyní otázky 
ekonomické, prostorové, p epravní a podobn . Vše bude se dv mi soupravami zajisté 
složit jší. Tyto otázky však má p íru ka ne eší. Za d ležitou považuji spíše otázku vkusu 
a zisku pro zvuk kapely. Dva bubeníci ve swingové kapele (nepíši-li o show programech, 
v kterých se utkávaly dv  hv zdy jazzového nebe) jsou asi neobvyklí. Umírn n  e eno. 
Pon kud také váhám nad hodnotou bombastických rockových hudebních produkcí s p ti 
kytaristy, n kolika zp váky, sborov  interpretujícími oblíbené šlágry, se dv ma bubeníky 
hrajícími prakticky totéž. 

P iznám se, že mne zajímá nyní hlavn  prokomponovaná, promyšlená hudba. Hudba 
v níž hrá i na bicí soupravu vzájemn  obohacují své rytmy a zvukové barvy. P inejmenším 
do té míry, že zatímco jeden hraje doprovodný rytmus, druhý vytvá í breaky a výpln . 
O spole ných sólech ani nemluv . Není patrn  sporu o tom, že takováto spolupráce 
vyžaduje zdatné hrá e, zejména po stránce rytmické i po stránce hrá ské inteligence. 
Nebudu nyní vypo ítávat etné možnosti zužitkování dvou spolupracujících bubeník . 
O n kterých se mimod k zmi uji v p edcházejících ádcích. Chci jen vyprovokovat hrá e 
na bicí soupravu i ostatní leny kapely k tomu, aby uvážili možnost vtisknout hudb  
(a image kapely) ur itou výjime nost tímto zp sobem. Možnosti, jak zužitkovat tuto 
zajímavost se pak jist  samy objeví. 

Ukázku z oblasti symfonické hudby zde bohužel nep ináším. Jednu bicí soupravu 
ob as slýcháme. Dv  bicí soupravy skladatelé – pokud vím – zatím nepoužívají. 
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CD 5 – Stopa 43. Bonerama – Live From New York – Chilcock: 
Posloucháme-li pozorn  první takty této ukázky, teprve až podle drobných nep esností 
v souh e zjistíme, že kapelu doprovázejí dva hrá i na bicí soupravy. P ínos pro 
poslucha e ( i lépe e eno diváky) je pro tuto chvíli ist  optický. Oba bubeníci totiž hrají 
prakticky totéž. Teprve v druhé polovin  úryvku oceníme, v em tkví zisk kapely ze dvou 
bicích souprav. 
Nejd íve se hrá i vzájemn  dopl ují tak, že vytvá ejí pom rn  složitý doprovodný rytmus. 
Pozd ji se jejich souhra odvíjí v duchu, který je pro zdvojování tohoto nástroje 
nejobvyklejší. Zatímco jeden z hrá  pokra uje ve h e doprovodného rytmu, druhý 
na tomto podkladu hraje bohaté výpln  a breaky. Samoz ejm  se jedná o pom rn  lacinou 
show pro diváky, nicmén  je zde zapot ebí zkušených a sehraných bubeník . 
V c není tak snadnou, jak by se mohlo na první poslech (a pohled) zdát. 
CD 5 – Stopa 44. King Crimson – Thrak – B`Boom: 
S podstatn  složit jší situací se setkají ti uživatelé mé p íru ky, kte í si poslechnou tuto 
ukázku. Zde se již jedná o jakousi skladbu pro dva bubeníky. Skladbu prokomponovanou, 
nápaditou a náro nou po všech stránkách. M žeme zde slyšet veškerá úskalí, s kterými 
se takto spolupracující hrá i mohou setkat. Technická náro nost, nesnadná souhra, 
dynamická vyváženost jsou jen n kterými z nich. N kde jeden hrá  vytvá í podklad 
z jednoduchých st ídavých (nebo dvojitých) úder  pro akcenty hrané druhým hrá em. 
Jinde se rytmy proplétají v pom rn  složité polymetrické konstrukci. 
Za povšimnutí možná stojí i fakt, že si hrá i až na jedinou výjimku ( inel CHINA TYPE) 
vysta í v naší ukázce pouze s bicími nástroji blanozvu nými. Zkusíme-li si p edstavit další 
možnosti spolupráce dvou hrá  na bicí soupravy, jist  nás napadnou vlastní varianty 
práce s tímto prvkem. Rytmus. Metrum. Barva zvuku. Dynamika… Ukázka (ve své 
úspornosti a zárove  bohatosti) m že být velikou motivací. 

8.02. inel CHINA TYPE 
Patrn  není dopl kem, nad kterým by dnes hrá i pr m rné rockové i jazzové kapely 

z stali stát v n mém údivu. Po et bubeník , které by ani nenapadlo obohatit pon kud 
exotickým inelem svoji bicí soupravu je však stále velký. Nev dí, jak by jim mohl posloužit 
a nepokládají jej za nepostradatelný. Je to podobné jako u nap íklad cowbellu. Prost  jeho 
existenci neberou na v domí. 

Jiní hrá i inely CHINA TYPE sice znají ale nedokáží si op t p edstavit tento – 
pon kud chraplavý a zdánliv  nehezký – zvuk p i své h e. Je pravda, že ani já si neumím 
spojit tento nástroj s „nasládlými“ písn mi st edního proudu populární hudby, 
jinak je ovšem jeho využití velmi všestranné. 

inel – s lehce nahoru zvednutými okraji – je používán jako jakýsi exoti t jší CRASH, 
tedy nástroj pro vícemén  ojedin lé údery a akcenty. asto se však na n j hraje i jako 
na jakýsi (zvukov  drsn jší) RIDE. Používá se tedy i jako nástroj ur ený ke h e ostinátních 
figur tvo ících základ doprovodných rytm . 

Celá škála zvukových barev, kterou nabízejí inely CHINA TYPE podle materiálu, tvaru, 
tvrdosti a pr m ru staví hrá e p ed úvahu, k jakému ú elu má nástroj sloužit. Zda bude 
pro n  vhodn jší úse ný t askavý zvuk, i zvuk majestátní s dlouhým dozvukem 
p ipomínající k ížence inelu CRASH s tam-tamem. Posledn  jmenované inely 
CHINA TYPE by mohly být v n kterých variantách vhodným kompromisem použitelných 
i pro odp rce p íliš bizarních zvuk  rozhodnutých p ece jen obohatit zvuk své soupravy. 
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Dotazy za ínajících hrá , projevujících zájem o tento nástroj, se týkají ješt  dalších 
aspekt  jeho použití. Mimo jiné to je i umíst ní inelu. P ekvapivé pro n  nap íklad je, 
vidí-li inel obrácený na stojanu spodní stranou k hrá i. inel CHINA TYPE má okraj 
pon kud ohnutý vzh ru tak, jako st echy ínských dom . Pokud hrá  inel umístí bellem 
nahoru, pali ka dopadá p i úderu kolmo na ost í inelu, což m že zni it nástroj i pali ku. 
Protože se však takto n které nástroje lépe ozývají, n kte í hrá i toto nebezpe í ignorují. 
Naopak n kte í výrobci vzali na v domí, že hrá i zav šují tyto inely bellem dol  
a vyráb jí CHINA TYPE s bellem na rubu inelu. inel tak lépe sedí na stojanu a p itom 
je k hrá i obrácen de facto svojí „spodní“ stranou. 

Za zmínku stojí ješt  nástroje po obvodu provrtané a v otvorech opat ené nýtky, 
které p i vibraci plechu zp sobují sy ivé zabarvení zvuku, i inely CHINA TYPE 
pokládané plnou vahou na inely CRASH. Tato kombinace dvou inel  má za následek 
úse ný chraptivý zvuk. O obou t chto zp sobech zm ny zvuku inel  ínského typu 
se zmi uji ve zvláštních podkapitolách. Populární jsou rovn ž CHINA SPLASH – inely 
velmi malého pr m ru. inely CHINA TYPE se vyráb jí v celé bohaté škále pr m r  
z nichž nejpoužívan jší jsou 16, 18 a 20“ (p ibližn  40, 45 a 50cm). 

O inelech CHINA TYPE by se dalo napsat ješt  velmi mnoho. Hlavním cílem této 
podkapitoly je upozornit na exotickou krásu tohoto nástroje a motivovat hrá e k úvaze, 
zda by takovýto efekt nebyl vhodným obohacením jejich instrumentá e. 
V symfonické hudb  tyto inely zprvu nenašly mnoho využití. Skladatelé rad ji psali 
do partitur tam-tamy i gongy. Díky moderním proud m v moderní „vážné“ hudb  
a zejména díky multižánrovým fúzím však i tyto inely vídáme dnes na koncertních pódiích. 

CD 5 – Stopa 45. Billy Cobham – Anthology – Solarization: 
inel CHINA TYPE v celém pr b hu ukázky nachází využití zejména jako agresivn  

chraptivá náhražka Hi-Hat i inelu RIDE. Hrá  zde na tento nástroj hraje ostinátní 
„off beat“ rytmus tvo ící podklad svižného doprovodného rytmu bicí soupravy. 

CD 5 – Stopa 46. Porcupine Tree – Stupid Dream – Tinto Brass: 
tená i (a poslucha i) mé p íru ky bude p ipadat tato ukázka patrn  jako pop ení slov 

úvodního odstavce k tomuto prvku. Tam se o probíraném prvku zmi uji jako o zvuku 
dopl kovém. Zde je však inel CHINA TYPE používán k vytvá ení akcent  b hem 
doprovodného rytmu tak hojn , že patrn  p ed í inely CRASH rozeznívané za stejným 
ú elem. Jedná se o nástroj v v tším dozvukem, patrn  v tšího pr m ru. 

CD 5 – Stopa 47. John Mackey – Concerto for Percussion – Steady Rock:  
V partitu e této koncertní skladby má sólista výslovn  p edepsán velký ínský inel 
dopln ný malým inelem CHINA TYPE. Také jeho kolegové v orchestru n kolika 
„ ínami“ disponují. Úryvek je vzat ze záv ru této skladby a ínské inely tam vedle inel  
CRASH a SPLASH hrají významnou úlohu p i vytvá ení témbrového charakteru hudby. 
Masivní použití inelu CHINA TYPE v této ukázce se opravdu vymyká zvyklostem 
v symfonické a snad i jakékoli hudb . 
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Foto 19 – inel CHINA TYPE v typické pozici a umíst ní v bicí souprav . 

 

8.03. inel SPLASH 
Je jakousi miniaturou b žného inelu. Liší se od n j tedy menším pr m rem, 

asto i papírov  tenkým plechem ze kterého je zhotoven, lehce komickým k ehkým, 
nebo cinkavým zvukem. N kdy také bohužel menší životností. Jeho používání je podobné 
jako u inelu CHINA TYPE: Ob asný zvukový efekt. Obvykle se používá k ojedin lým 
úder m, mén  asto ke h e doprovodných rytm  kratších úsek  hudby v ur itých stylech, 
nap íklad swingu. 

Stejn  jako inel  CHINA TYPE (anebo cowbell ) m že být inel  SPLASH 
u bicí soupravy více. Jeho zvuk je tak odlišný od všeho z eho bicí souprava obvykle 
sestává, že je prakticky nezastupitelný, kdežto u inel  CRASH je asto tém  lhostejné, 
do kterého b hem skladby ude íte. Hrá i si p i nákupu totiž neuv domují, že to, co v tichu 
prodejny zní odlišn , m že znít v hluku rocku obdobn . Proto je SPLASH dobrou volbou 
pro nové zvukové barvy. 

ádky o tomto nástroji našt stí provází i ukázka z oblasti symfonické hudby. Tento 
nástroj sice nebývá skladateli obvykle vyžadován, i když n kte í auto i alespo  ob as 
up esní, zda mají hrá i použít velký nebo malý inel. Výslovn  SPLASH však v tšinou 
definován nebývá. U moderních skladatel  obeznámených s problematikou bicích nástroj  
se však blýská na lepší asy. 
CD 5 – Stopa 48. Death – Sound of Perseverance – To Forgive Is to Suffer:  
T pytivý zvuk inelk  SPLASH m žeme ve zvuku bicí soupravy odlišit od zvuku  
Hi-Hat, inelu CHINA TYPE a CRASH zejména v úvodu ukázky. inely SPLASH jsou 
v jejím celém pr b hu hrá em užívány jako nahodilé akcenty v doprovodném rytmu 
a v breacích. 
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CD 5 – Stopa 49. Dream Theater – Octavarium – These Walls:  
inely SPLASH používá bubeník v této ukázce velmi vkusn . Jejich zvuk op t hraje 

v doprovodném rytmu v úlohu nahodilých akcent . Tam, kde by ustavi né používání 
Hi-Hat bylo nudné a inely CHINA TYPE a CRASH by zn ly hrub  a rušiv , p ejímají 
úlohu t chto nástroj  práv  tyto malé inely. 

CD 5 – Stopa 50. 
Michael Daugherty – UFO for Solo Percussion and Orchestra – Flying:  
Myslím, že v tomto úryvku nebude zapot ebí „navigovat“ vaši pozornost tak, 
abyste probíraný prvek nep eslechli. Je nejpr razn jším efektem na nahrávce a jeho zvuk 
se snadno prosazuje i p es rasantní údery na ostatní inely, kterými hrá  disponuje. 
Je podivuhodné, jak SPLASH zní k ehce a agresivn  zárove . V této koncertní skladb  
má bubeník – sólista – k dispozici t i inelky SPLASH. 

Foto 20 – inel SPLASH nalezneme nez ídka poblíž Hi-Hat, nebývá to však pravidlem. 
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8.04. inel šustivý (sizzle) 
Na stran  jedné bývá mnohými hrá i opomíjen (ba je nástrojem pro n  tak ka 

neznámým). Na stran  druhé jsem zažil situace, kdy byl tak nadužíván, že to nebylo 
ani vkusné, ani smysluplné. Pomineme-li fakt, že výrobci inel  n které své výrobky 
opat ují šustícími nýtky, m že si každý hrá  sám upravit kterýkoli inel tak, aby produkoval 
charakteristický sy ivý zvuk. V tšinou se tak d je navrtáním otv rk  po obvodu nástroje 
v pravidelných rozestupech a umíst ním voln  se pohybujících drobných nýtk  
do t chto dírek. 

Vid l jsem nástroje s mnoha, ale také inel s pouhými dv ma nýtky. Chronicky známé 
jsou pak r zné amatérské úpravy zvuku inel . Zav šené etízky, speciální nástavce, 
ale i mince p ilepené na povrch nástroje lepicí páskou. Myslím si však, že nejhez í zvuk 
produkují práv  ony pravideln  rozmíst né drobné nýtky. V „sizzle“ úprav  vídáme inely 
CRASH, CHINA TYPE a dokonce i spodní inely Hi-Hat. 

Nejefektivn jší zpravidla bývá sy ivá úprava inel  v tších rozm r . Nap íklad 
v jazzové hudb  n kte í hrá i rádi pracují se zvukovou barvou inel  RIDE, které jsou 
v této hudb  d ležitým nositelem jejího tepu. A tak vedle inel  RIDE klasického typu zde 
vidíme (a hlavn  slyšíme) i ploché inely FLAT RIDE a práv  inel RIDE v „sizzle“ úprav . 

Zkuste si poslechnout hudební ukázky, které jsem pro vás nalezl a posoudit, zda tento 
tajemný, jakoby ojín ný zvuk inelu není práv  to, co pot ebujete pro svoji tvorbu. 
Nebudeme-li od tohoto nástroje vyžadovat to, eho není schopen nebo kde nezní dob e 
(nap íklad swingový rytmus ve „fastových“ skladbách i secco údery), velmi dob e nám 
poslouží. Zejména pak pro podbarvení meditativn  i tajemn  lad ných zvukových ploch 
pomalejších skladeb. Nástroj pomalu berou na v domí i skladatelé symfonické hudby, 
kte í jej – by  zatím vzácn  – p edepisují do svých partitur. 

CD 6 – Stopa 1. John Scofield – Up All Night – Whatcha See Is Whatcha Get:  
inel s nýtky je v této ukázce využíván dv ma zp soby. Zprvu pro jednotlivé údery jako 

CRASH, zatímco hrá  využívá pro hru ostinato v doprovodném rytmu b žného inelu 
RIDE. Pozd ji pak tuto úlohu p evezme tento šustivý inel. 
Pro oba tyto ú ely je SIZZLE inel vhodný za ur itých okolností. V prvním p ípad  není 
dobré jej rozeznívat p íliš silnými údery. Zvuk nýtk  narážejících na vibrující kov inelu 
lépe vyzní p i úderech v piano a mezzoforte a sy ivý zvuk není p ehlušen vlastním zvukem 
inelu. V p ípad  druhém – je-li nástroj používán jako inel RIDE – není dobré na inel 

hrát údery v rychlém sledu za sebou. Údery se pak slijí v jednolité sy ení. Oba požadavky 
zde hrá  pln  respektuje a nástroj, který je p edm tem t chto ádk  smyslupln  využívá 
pro ozvláštn ní barvy zvuku bicí soupravy. 

CD 6 – Stopa 2. Dave Weckl Band – Perpetual Motion – Oasis: 
Je-li inel s nýtky dostate n  m kký a reaguje i na slabší údery, hodí se výte n  jako 
náhražka inelu CRASH. Zejména tam, kde hrá  používá p i h e metli ky, jako je to 
v p ípad  této hudby. Sta í jen dotek a nýtky ze dají do pohybu. Rozezní inel, aniž by 
poslucha  zaslechl zvuk „t la“ nástroje. 
Zádum ivá hudba, z které jsem hudební ukázku vybral je velmi vhodnou p íležitostí pro 
použití tohoto nástroje. Pokud chce hrá  vytvo it siln jší akcenty, použije k tomu Hi-Hat 
rozeznívanou levou nohou. Nejnápadn jším kovozvu ným nástrojem na nahrávce však je 
práv  náš inel s nýtky. 
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CD 6 – Stopa 3. 
Michael Daugherty – UFO for Solo Percussion and Orchestra – Flying:  
Zvuk SIZZLE CYMBAL je prvním zvukem bicích nástroj , který upoutá naši pozornost 
v této ukázce. Je zjevn  rozezníván pali kami s m kkou hlavi kou stejn  jako inely 
SPLASH a CHINA TYPE, které uslyšíme v záp tí. Nejvíce frekventovaným zp sobem 
rozeznívání tohoto nástroje je zde ví ení. Zkuste si povšimnout, jak p i slabších 
dynamikách zvuk produkovaný nýtky p evládá nad zvukem samotného inelu a jak se p i 
crescendo tyto role postupn  obrátí. 

Foto 21 – inel se skute nými nýtky vídáme pom rn  z ídka. ast jší bývají etízky 
a podobné náhražky. I pouhé dva nýtky (jako vidíme na fotografii), ud lají se zvukem 
nástroje divy. 

 

8.05. inel dvojitý 
S touto – de facto – sadou dvou nástroj  se m žete setkat pod nejr zn jšími názvy 

podle toho, která firma jej vyrábí, který bubeník jej používá a z jakých inel  se skládá. 
Pro m j – nep íliš originální – eský název prvku jsem se rozhodl, jsa konfrontován s celou 
adou názv  anglických, z nichž ovšem bohužel ani jeden není názvem zast ešujícím 

celou problematiku dvou inel  položených na sob . 
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Opustil jsem tedy Trash Hat, Max Stax, Paper Splash, Swish, Splash Hat a Trash Set, 
pobavil jsem se nad názvem Diš. Posledn  zmín ný název je totiž citoslovcem. 
Charakterizuje zvuk nástroje tak výstižn , že jsem byl v pokušení „termín“ p evzít 
od skupinky bubeník , která jej používá a zavést jej v „Hudebních prvcích“ jako „oficiální“. 
P esta me mrhat energií na terminologii a v nujme se tomu, co zkoumá tato kapitola. 
Zajímavým nástroj m rozši ujícím bicí soupravu. 

Tento nástroj – zejména v n kterých jeho variantách – produkuje úse ný, práskavý 
zvuk. S nejv tší pravd podobností vznikl – s trochou humorné nadsázky e eno – 
díky nespokojenosti bubeník  s p ílišnou kvalitou soudobých inel  CHINA TYPE. 
Pam tníci si možná p ipomenou prastaré, popraskané a deformované inely ínského 
tvaru zpravidla menších rozm r . P inášeli je kdysi z p d a sb rných surovin a tyto inely 
produkovaly „ten správný“ suchý, nekultivovaný, chraptivý zvuk. Nic nebylo vhodn jšího 
pro hru akcent  v ur itých druzích hudby. Bohužel tyto inely brzy op t opustily své místo 
u bicí soupravy zni eny nešetrnou hrou, nebo byly nahrazeny neodolatelnou krásou 
moderních nástroj . Svým nástupc m se nemohly rovnat designem a vznešenost 
exotického zvuku moderních inel  ínského typu na as zvít zila. 

S nástupem funkové a fusion hudby se však ozvala pot eba bizarního úse ného zvuku 
a z experiment  vyšel jako jeden z vít z  práv  dvojitý inel. Návod na jeho získání 
je velmi prostý a mohl by znít nap íklad takto: „Vezmi jakékoli dva inely (t eba i takové, 
s jejichž zvukem nejsi spokojen) a polož je na sebe.“ Nástroje se vzájemn  zatlumí 
a kombinací svých zvukových kvalit, pr m r  a dalších vlastností vznikne nový nástroj. 
Nejlacin jší variantou je skute n  kombinace ehokoliv, co jen vzdálen  p ipomíná inel. 
Solventn jší i pe liv jší hrá i si již dávají záležet na výsledném zvuku a experimentují 
s inely tak dlouho, až výsledek odpovídá jejich p edstavám. 

Nejobvyklejší kombinací patrn  položení inelu CHINA TYPE na inel CRASH v tšího 
pr m ru. N kte í hrá i preferují naprosto suchý zvuk, jiní se snaží sestavit nástroj 
s mírným dozvukem. Dvojitý inel se obvykle používá podobným zp sobem, jako 
CHINA TYPE, tedy jako p íležitostný CRASH i jako pon kud bizarní odr da inelu RIDE. 
Rozhodn  stojí za uvážení, zda práv  tento nástroj není tím, co schází ve zvuku naší 
bicí soupravy. 

Do symfonické hudby tento nástroj dosud – pokud vím – nepronikl, nebo se mi alespo  
nepoda ilo vhodnou ukázku nalézt. Skladatelé tohoto žánru jsou však mnohdy p i hledání 
drsných zvuk  o krok p ed bubeníky z rocku a jazzu a využívají pro tyto ú ely p edm ty, 
které p vodn  mezi hudební nástroje nepat í. Zvuk n kterých t chto „vynález “ pak asto 
náš dvojitý inel p ipomíná. 

CD 6 – Stopa 4. Dream Theater – Scenes from a Memory – Home:  
Zvuk nástroje nalezneme p ibližn  v polovin  ukázky, kde vhodn  podkresluje orientální 
kolorit hudby. Všimn me si, kolik zvukových barev bubeník b hem ukázky vyst ídá: 
Hru na ráfek, na inel RIDE, na Hi-Hat i na nástroj, o který nám nyní jde. Jedná se zjevn  
o menší exemplá  „dvojitého inelu“ s extrémn  suchým zvukem. 

CD 6 – Stopa 5. Dave Weckl – Master Plan – Garden Wall:  
I zde zazní prvek p ibližn  v polovin  úryvku a je hrá em na bicí soupravu používán 
až do konce skladby. Podobn  jako v p edcházející ukázce je používán hlavn  jako jakýsi 
ekvivalent Hi-Hat i inelu RIDE, tedy ke h e ostinátní „kostry“ doprovodného rytmu. 
Všimn me si však n kolika úder  p i nichž dvojitý inel nahrazuje inel CRASH. 
Bubeník naší ukázky jej používá ke h e jednotlivých akcent . 
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Foto 22 – na fotografii vidíme nástroj složený z inelu CRASH 20“ a CHINA TYPE 18“, 
ale pom rn  asto se setkáváme s mén  rozm rnými. 

 

8.06. Elektrické pady 
P edstavují jedinou kapitolu této p íru ky zabývající se jinými než jsou blanozvu né 

a samozvu né bicí nástroje. Zvuk je zde sice „aktivován“ rovn ž úderem pali ky ( i ruky) 
bubeníkovy, po úderu však nezní rezonan ní hmota nástroje. Zvuk je vytvá en 
a modulován elektronickými za ízeními a zprost edkováván reproduk ními soustavami. 
Nikoli nástrojem samotným. 

Není cílem této p íru ky odborn  popsat historii, konstrukci a technický vývoj každého 
nástroje, který se stal realiza ním prost edkem bubeníkova snažení. Proto ani zde nebudu 
popisovat vymoženosti, kterými jsou vybaveny sou asné „elektrické“ bicí nástroje. 
Od rozmanitých druh  úderových ploch po ínaje p es dynamické možnosti a volbami 
zvuk  kon e. Otázka stojí, zda a pro  si má (nebo m že) bubeník rozší it sv j nástroj 
o tyto efekty. 

Rád bych se nyní zde vyhnul prastaré diskuzi mezi p íznivci elektronických bicích 
souprav a jejich odp rci vyznávajícími d ev né korpusy bubn  a kov inel . Pokusím se 
vycházet z kompromisu – b žné bicí soupravy dopln né o elektrické pady. Proto se tato 
kapitola jmenuje tak, jak se jmenuje a ne t eba „Elektrické bicí soupravy“. Patrn  bude 
velmi záležet na stylovém zam ení každého bubeníka. Doporu ovat hrá i swingového 
orchestru tyto nástroje by se patrn  nesetkalo s porozum ním. 



 - 166 - 

Bubeník hrající moderní fúzi jazzu, rocku a etnické hudby by je však mohl velmi ocenit. 
T eba proto, že n které nástroje z etnické oblasti mohou být mimo jeho materiální 
i hrá ské možnosti. Anebo naopak – požadavek zcela nových zvukových barev 

by nemusel být v možnostech dostupných nástroj  i kdyby jimi hrá  bez jakýchkoli 
omezení mohl disponovat. 

Cílem „Nástrojových prvk “ této p íru ky je – zasít do duše jejího uživatele pochybnost, 
zda bicí souprava kterou nyní disponuje je dosta ující pro hudbu kterou hodlá hrát 
a podpo it toto zrnko pochybnosti vhodn  volenou ukázkou z hudební praxe. Ukázky, které 
jsem pro vás vyhledal jsou zám rn  vybrány tak, abyste bezprost edn  vedle 
elektronických bicích nástroj  slyšeli b žnou bicí soupravu akustickou a vnímali tak tento 
prvek nikoli jako náhražku ale jako obohacení zvuku bicí soupravy a tedy i kapely. 

Foto 23 – elektrické pady zde zaujímají pozici na velkém bubnu, která obvykle náleží 
tom tom m. Mohou je svým zvukem nejen nahradit, ale posloužit také ke h e jakýchkoli 
jiných efekt . 

 

CD 6 – Stopa 6. Rush – Moving Pictures – Vital Signs: 
V prvních taktech nahrávky z eteln  slyšíme, že hrá  používá akustické bicí nástroje. 
Hi-Hat, velký buben, malý buben atd. Brzy však uslyšíme jakoby parodii na zvuk malého 
bubnu, který je nahrazen práv  elektrickým padem p idaným k bicí souprav . 
Hrá  pot eboval pro daný, asov  omezený úsek skladby vytvo it zcela odlišnou atmosféru 
a použil k tomu práv  tohoto „um lého“ bicího nástroje, aby se po n kolika taktech op t 
navrátil k tradi nímu zvuku tom tom  a bubn . 
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CD 6 – Stopa 7. Rush – Power Windows – The Big Money: 
Ukázka za íná rovnou kombinováním zvuk  akustických a elektronických sou ástí 
bicí soupravy. V efektním doprovodném rytmu protkaném výpln mi zde slyšíme zvuk 
Hi-Hat, velkého bubnu, tom tomu a cowbellu vedle nápadn  um lých zvuk  elektrického 
„malého bubnu“ a „floortomu“. Pokud cht l hrá  vytvo it – jak soudím podle textu skladby – 
iluzi zvuku jakéhosi pen žního automatu, pak se mu to poda ilo ve vrchovaté mí e práv  
díky elektrickým pad m a jejich p edem volitelného zvuku. 

8.07. Kravský zvonec (cowbell) 
Je nástrojem, u kterého je zdánliv  zbyte né motivovat hrá e, aby si jej p idali 

do svého instrumentá e. Pov domí o jeho existenci mezi bubeníky je rozší ené a hrá i 
nejr zn jších styl  jej používají po desetiletí. P esto celá ada bubeník  váhá s jeho 
po ízením. Nev dí si jaksi rady s tímto nestandardním zvukem. Neum jí si p edstavit, 
jak by zapadl do zvuku jejich nástroje a jejich kapely. U n koho je absence cowbellu 
rozhodnutím podloženým argumenty. U jiného hrá e hraje roli nerozhodnost i pohodlnost. 
Já se domnívám, že zvuk cowbellu do zvuku bicí soupravy pat í prakticky v jakémkoli stylu 
hudby. V c druhá je vkus p i jeho používání a výb ru. 

Škála zvuk  vyráb ných zvonc  je velmi široká. Od temn  tupých až po jásav  zvonivé. 
Slyšíme-li ve skladb  vhodn  použitý zvonec, avšak nevhodného zvuku, v tšinou 
je spoluhrá i nespravedliv  zatracen nástroj. Nikoli ten, kdo jej opat il. Vhodný zvonec 
však m že velmi p isp t k zpest ení zvuku kapely. Zám rn  nyní píši kapely a ne 
bicí soupravy, protože m že nastat situace kdy tento nástroj není ovládán z bubenické 
stoli ky. M že na n j hrát jiný len kapely, anebo jej m že na nahrávku doto it samotný 
bubeník na p idanou zvukovou stopu ve studiu. V ovládání tohoto nástroje drženého 
v ruce m že být dosaženo zna ného mistrovství a rozhodn  se tedy nemusí jednat 
o prostoduché „tlu ení“ tvr ových not. Perkusionisté etnické hudby bývají velmi zru ní 
a ovládají um ní jak z cowbellu vyloudit celou škálu zvuk  a rytm . Je-li však zvonec 
upevn n v souprav  jako její sou ást, jsou možnosti pon kud omezené. 

P i h e na cowbell takto umíst ný má hrá  nejmén  dv  možnosti, jak nástroj rozeznít. 
Použije bu  (pon kud zn lejší) úder p es okraj nástroje na jeho rozev eném konci, 
nebo (zvukov  subtiln jší) úder hlavi kou pali ky shora na plochu zvonce. Po et cowbell  
rozhodn  není nijak omezen. Dva nástroje u soupravy jsou více než vhodné. Jednak 
z d vodu obohacení zvuku a možnosti jeho výb ru podle hudby, do které je používán, 
za druhé pak z d vod  technických. Jeden zvonec bývá umíst n nap íklad nad velkým 
bubnem, pon kud schován mezi tom tomy, druhý pon kud vpravo nad floortomem. 
Zatímco první nástroj je umíst n pro pohodlnou hru b žných doprovodných rytm , druhý 
umož uje nap íklad st ídání inelu RIDE s cowbellem zatímco celá souprava z stává 
otev ená pro akci levé ruky. Tyto pohledy na používání cowbell  jsou samoz ejm  
subjektivní a nemusí vyhovovat každému. Za zmínku stojí také umíst ní nástroje 
na podlaze a jeho rozeznívání šlapkou. 

Nej ast jší využití cowbellu je jako ur itá alternativa za inel RIDE, nebo za Hi-Hat. 
V breacích pak bývá používán de facto jako „jeden z tom tom “. Hra uvnit  nástroje 
nebývá p íliš využívána, navozuje až p íliš „pastý skou“ atmosféru, je však snadno 
realizovatelná. Vidíme tedy, že cowbell je nástrojem univerzálním a d ležitým. 
V symfonické hudb  se zvonce donedávna jen málokdy využívaly tak, že by na n  bylo 
hráno pali kou. Používaly se tam spíše tradi ní nástroje se srdcem, které bývaly 
rozeznívány rozhoupáním. V moderní symfonické hudb  jsou však tyto zvyklosti 
obohaceny o nové nápady a skladatelé dnes využívají celých sad kravských 
(ale i alpských a ov ích) zvonc  pro tvorbu zajímavých efekt . 
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Foto 24 – cowbell, jaký asto vidíme u rockových bicích souprav – rozm rný, 
s krátkým temným zvukem. 

 
CD 6 – Stopa 8. Dave Weckl – Multiplicity – Vuelo: 
V hudb  ukázky je cowbell zakomponován o doprovodného rytmu bicí soupravy. Stejn  
dob e by hrá  pro tuto hudbu mohl použít namísto zvonce Hi-Hat, i inel RIDE, 
avšak skladba by tím ztratila mnoho na své atmosfé e. Cowbell zní v tšinou 
v doprovodných rytmech efektn . Zejména pokud údery na n j nejsou v taktu rozmíst ny 
pravideln . Však také hrá  v naší ukázce s rytmem tohoto nástroje velmi zajímav  pracuje. 
Když ale potom ke konci ukázky p istoupí k pravidelnému ostinátnímu rytmu pravé ruky, 
používá k tomu inel RIDE. 

CD 6 – Stopa 9. 
Iron Maiden – Seventh Son of a Seventh Son – Can I Play with Madness: 
Podstatn  „p ímo a ejší“ použití cowbellu nám p ináší hudba této ukázky. Vesm s pouhé 
tvr ové noty však nep sobí ani rušiv , ani jednotvárn . Tomu se hrá  vyhýbá použitím 
inelu v hudb  druhé poloviny úryvku, podobn  jako to u inil bubeník p edcházející ukázky. 

Všimn me si, že a koli by se do hudby tohoto typu hodily nap íklad osminy hrané pravou 
rukou hrá e, bubeník se omezil na hru not tvr ových. Používání cowbellu jako 
plnohodnotné náhrady Hi-Hat (zde osmin) totiž nemusí být vhodné a vkusné. 

CD 6 – Stopa 10. 
Michael Daugherty – UFO for Solo Percussion and Orchestra – Objects:  
Vzhledem k tomu, že se jedná o koncertní skladbu v níž je sólista obklopený bicími nástroji 
doprovázen orchestrem, m že být pro vás obtížn jší v p ívalu zvuk  a rytm  bicích 
nástroj  zvonce nalézt. Pokud jste p eslechli hluboce zn jící cowbell v úvodu ukázky, 
náplastí na vaše zklamání bude jist  bohaté využití etných zvonc  v druhé polovin  
úryvku. Tam je snadno odlišíte od ozvu ných d ev a dalších zajímavých zvukových barev. 
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Foto 25 – sada zvonc  se srdcem. Od takovéhoto nástroje neo ekáváme konkrétní rytmy 
ale zajímavou zvukovou barvu. 

 

8.08. Malý buben – dva nástroje v souprav  
Malý buben je srdcem bicí soupravy od jejího vzniku. V katalozích výrobc  si m žeme 

prohlížet jeho nejr zn jší varianty, co se tý e materiálu korpusu (d evo, bronz, ocel, hliník 
a podobn ), konstrukce struníku i rozm r . Výrobci donedávna experimentovali zejména 
s výškou korpusu nástroje, varianty rozli ných pr m r  se ve v tší mí e objevují teprve 
v posledních letech. Vedle b žných 14“ zde vidíme zejména malé bubny menší. T inácti, 
dvanácti i desetipalcové nástroje. Bubeník m se samoz ejm  tyto miniatury zalíbily, avšak 
zdráhali se natrvalo nahradit nástroji menších pr m r  své osv d ené trnáctipalcové 
malé bubny, protože se jejich pon kud bizarní a atypický zvuk nehodil do skladeb 
tradi n jšího rázu. 

Vym ovali zprvu nástroje mezi skladbami podle pot eby až zvít zila pohodlnost 
a snaha m nit zvuk nejen po ur itých úsecích skladby, ale i nap íklad b hem taktu. 
A tak druhý nástroj menších rozm r  (s nižším korpusem, nebo s menším pr m rem) 
vidíme dnes u mnoha hrá . Zpravidla bývá nalevo od nástroje hlavního. N kdy vedle 
inel  Hi-Hat na samostatném stojanu, jindy na držáku upevn ném k ramp  bicí soupravy 
i k libovolnému stojanu nacházejícím se poblíž. 

Bývá využíván r zn . Bu  jako do asný hlavní malý buben pro celé skladby ( i jejich 
rozsáhlejší úseky) nebo jako ob asný zvukový efekt p i h e break , sól a doprovodných 
rytm . V posledn  jmenovaném p ípad  hrá  kup íkladu hraje ozdobné noty 
„ghost strokes“ na tento menší nástroj a silné noty akcent  pak na v tší malý buben apod. 
Možnosti se za nou samy nabízet, jakmile si bicí soupravu takovýmto nástrojem vybavíte. 
Pokud se tý e ekvivalentu tohoto prvku v symfonické hudb , není toto zdvojení malého 
bubnu z d vodu barvy jeho zvuku typické. Spíše zde m žeme vídat a slýchat dva malé 
bubny se dv ma hrá i z d vodu zintenzivn ní zvuku tohoto nástroje, anebo je sekce 
bicích nástroj  vybavena jedním nástrojem se zapnutým a druhým s vypnutým struníkem 
podle požadavk  skladatele. Jak však uvidíte (a hlavn  uslyšíte) v ukázkách, 
výjimka potvrzuje pravidlo. 
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Foto 26 – jako velký a malý bratr s matkou stojí oba malé bubny pod stojanem Hi-Hat.  

 
CD 6 – Stopa 11. Dave Weckl – Synergy – Cultural Concurrence: 
Celá ukázka je vypln na sólem na bicí soupravu podloženým perkusemi hranými 
computerem. Zvuk dvou rozdílných malých bubn  je efektem, který upoutá naši pozornost 
brzy po jejím za átku. Malé bubny jsou rozdíln  nalad ny práv  díky svým odlišným 
pr m r m. Všimn te si, jak hrá  b hem rollu plynule p echází z jednoho nástroje na druhý. 
Zde je existence dvou nástroj  v souprav  nep eslechnutelná. 
CD 6 – Stopa 12. John Scofield Band – Up All Night – Creeper: 
Hudba této ukázky má pon kud tajemnou atmosféru. Je slyšet, jak se hrá  snaží 
v doprovodném rytmu co nejú inn ji pracovat se zvukovou barvou soupravy. Hlavn  práv  
barvou zvuku malého bubnu. Dociluje toho v podstat  dv ma zp soby. Jednak tu jsou 
úderové techniky, které výrazn  m ní barvu zvuku tohoto nástroje. Po úvodním crosstick 
jsou zde b žné údery, ghost strokes, ví ivé údery i vír a jemné rim shoty. 
Významným efektem jsou zde však práv  ustavi né zám ny dvou 
„tónových výšek“ malého bubnu. Hrá  st ídá oba nástroje – v tší a menší – t eba i b hem 
jediného taktu a na oba uplat uje všechny zmín né zp soby tvorby barvy zvuku. Po et 
témbrových možností se tím de facto zdvojnásobuje a zejména o to mi jde v této kapitole. 
CD 6 – Stopa 13. Luciano Berio – Sinfonia – 4.v ta: 
T ebaže ve skladb  nehraje na malé bubny jediný hrá , jedná se o ukázku nesmírn  
efektní. Slyšíme zde více t chto nástroj  rozdílného zvuku ve velmi zajímavé hudb . 
Vír (hraný pov tšin  s crescendo vrcholícím sforzato p ed následným decrescendo) 
slyšíme pokaždé z jiné strany podle toho, jak jsou hrá i rozesazeni. Malé bubny zde 
podbarvují „vpády“ dechových nástroj  orchestru a dotvá ejí atmosféru hudby 
tak intenzivn , že se citliv jší poslucha  neubrání mrazení v zádech. 
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8.09. Melodické bicí nástroje 
P edstavují po etnou a rozmanitou skupinu bicích nástroj . Podobn  jako nap íklad 

inely, pat í mezi bicí nástroje samozvu né, což znamená, že zní samotná jejich hmota, 
a ne blána na nástroji napnutá. Na rozdíl od inel  jsou však nalad ny na ur ité tóny 
a stejn  jako nap íklad nástroje klávesové jsou schopny hrát melodii. Podle materiálu, 
který je rozezníván je d líme na metalofony (kovové) a xylofony (d ev né). 
Existenci dalších druh  není asi nutné pro pot eby této p íru ky zmi ovat. 

Do skupiny lad ných nástroj  kovozvu ných náleží zejména vibrafon a zvonkohra. 
U d evozvu ných nástroj  se setkáme zejména s xylofonem a marimbou. Zájemci o tuto 
problematiku by si m li prostudovat specializovanou literaturu, protože se jedná o velmi 
širokou oblast nauky o nástrojích. 

Pro  uvádím v mé knížce nástroje tak vzdálené od zájm  hrá  na bicí soupravu, 
pro které p íru ka hlavn  je ur ena? Je mnoho zp sob , jak obohatit zvuk kapely. M že 
nastat situace, že tv rce hudby pro tuto kapelu se rozhodne pro melodické bicí nástroje 
a obrátí se práv  a jedin  na hrá e na bubeníka. Když ne s požadavkem hry, pak alespo  
s žádostí o radu. 

Znovu a znovu mne ohromuje, jak malé (až nulové) je pov domí o t chto nástrojích 
nejen u n kterých laik  a hudebník , ale i u samotných bubeník . P itom elektronické 
náhražky melodických bicích nástroj  jsou (našt stí) v kvalitní hudb  asto vytla ovány 
skute nými nástroji a tyto nástroje jsou v poslední dob  na velikém vzestupu. Jak co do 
nabídky trhu, tak co do zru nosti hrá . 

Mým d vodem k tvorb  této kapitoly dopln né ukázkami je tedy snaha, aby si uživatelé 
mé p íru ky uv domili (nebo p ipomenuli) existenci t chto nástroj , a pokud se sami 
na tvorb  hudby sami podílejí, aby zvážili možnost jejich použití. 

Ukázky mají napomoci ke zjišt ní, že nejen symfonická, ale i nap íklad rocková hudba 
skýtá pole pro jejich uplatn ní. I když použití xylofonu i vibrafonu zde nebude práv  
koncertní, jejich zvuk je skv lým zpest ujícím dopl kem. Proti rozší ení používání t chto 
nástroj  m že hovo it jejich údajná malá dostupnost. Domnívám se však, že tento 
argument neobstojí v konfrontaci s faktem, že trh je pom rn  nasycen a ceny n kterých 
druh  a typ  nástroj  nemusí být nep ekro itelnou p ekážkou na cest  k jejich získání. 
Pokud již n kdo z  vás hru na melodický bicí nástroj studuje i vyu uje, nech  mu mé 
ukázky pomohou s inspirací k jejich využití. Nejen v obvyklých instruktivních skladbi kách 
s doprovodem klavíru, jaké zní ustavi n  na um leckých školách, ale i v hudb  rockové 
a jazzové. 

CD 6 – Stopa 14. Flamengo – Ku e v hodinkách – Pár století: 
V této hudební ukázce je vibrafon nástrojem, který je rovnocenným partnerem ostatním 
nástroj m kapely, v etn  zp vu. A nejen to. Vedle akordického podkladu a vedlejších 
melodických linek je v samotném úvodu dokonce nástrojem sólovým. 
Velmi pozorný poslucha  by si mohl povšimnout ješt  ady detail  ve h e tohoto nástroje 
s okouzlujícím zvukem. Hrá  zde používá pom rn  tvrdých pali ek, aby zvuk nástroje 
nebyl „rozmazaný“. Protože hraje akordy nejen rozložen , ale i harmonicky, m žeme 
usoudit, že hrá  používá patrn  po jednom páru pali ek v každé ruce. Ve h e na tento 
nástroj je to pom rn  obvyklé. Mén  obvyklé je, že zvuk nástroje není chv jivý. Vibrafon 
získal totiž sv j název podle za ízení, které pod kameny na které hrá  hraje rozechvívá 
vzduch. Používání tohoto motorku je obvyklé, není však povinné. Hrá  naší ukázky zvolil 
p irozený, avšak mén  asto používaný zvuk nástroje. 
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CD 6 – Stopa 15. Yes – Drama – Does It Really Happen:  
Marimba zní v první polovin  naší ukázky jako nástroj, který hraje s ostatními nástroji 
melodii. Není tedy nositelem samostatného hlasu, ale dodává po n kolik okamžik  zvuku 
kapely neopakovatelnou barvu. Tento témbrový efekt je ješt  umocn n tím, že hrá  nemá 
(vzhledem ke krátkému dozvuku nástroje) jinou možnost, než hrát noty v tších hodnot 
jinak než vírem. Toto tremollo je pro d evozvu né nástroje velmi charakteristickou 
technikou a hraje se výhradn  st ídavými údery jednoduchými. 
Rozlišit sluchem xylofon hraný v dolní poloze od marimby hrané tvrdými pali kami v horní 
poloze je tak ka nemožné a nástroje se tak n kdy mohou vzájemn  nahrazovat. 
Zdvojování zvuku d evozvu ných nástroj  s jinými hudebními nástroji v unisonu bývá dosti 
asté a naše ukázka je dosti typickou pro používání t chto nástroj  nejen v rockové hudb . 

CD 6 – Stopa 16. Dmitrij Dmitrijevi  Šostakovi  – Symphony No.15 – 1.v ta: 
Používání melodických bicích nástroj  – zde v p ípad  naší ukázky  d evozvu ných – 
má v symfonické hudb  dlouholetou tradici. V ukázce uslyšíme xylofon zprvu sporadicky, 
jak podbarvuje tóny malé flétny. Pozd ji si však zvuk nástroje vychutnáme p i h e 
samostatné melodické linky v n kolikataktových sólech. Je zde dopln n v menší mí e 
i zvukem zvonkohry. 

Foto 27 – vibrafon je opravdu nástroj krásný zvukem i vzhledem. 
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Foto 28 – marimba bývá tak rozm rná, že se hrá i zárove  s notami u í n kdy i kroky. 

 
Foto 29 – Xylofon je menším bratrem marimby. Liší se od ní ost ejší barvou zvuku 
zap í in nou odlišným složením alikvotních tón . 
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8.10. Octobany 
Jsou nesmírn  zajímavým blanozvu ným bicím nástrojem. Pokud jsem v úvodu tohoto 

dílu „Hudebních prvk “ psal, že se budu pokoušet motivovat uživatele p íru ky 
k obohacení zvuku jejich bicí soupravy, uvedl jsem, že p itom budu snažit nerozcházet se 
s tím, co vidím v mém nejbližším okolí. Na jedné stran  mé „Nástrojové prvky“ nejsou 
žádnou encyklopedií bicích nástroj , na stran  druhé však obsahují nástroje, které hned 
tak n kdo u své soupravy nemá. Octobany jsem u bicích souprav mých p átel nacházel 
zcela výjime n , a to ješt  ve velmi redukované podob . P esto si myslím, že produkují 
tak podivuhodný zvuk, že by hrá i – zejména alternativních druh  hudby – mohli jejich 
použití zvážit. Název BOO-BAM náleží jejich p vodní – etnické podob  
(Papua-Nová Guinea), nyn jší název „octoban“ se uvádí v souvislostí s moderní 
podobou nástroje. 

Vedle symfonických tympán  se o octobanech mluví jako o dalším blanozvu ném 
nástroji, u n hož lze hovo it o ur itém lad ní tónu a skute n  existují sady o n kolika 
chromatických oktávách. P vodní „p írodní“ variantu nástroje uvidíte dnes st ží. 
Roury opat ené plastikovými blánami jsou pro použití u bicí soupravy prakti t jší. 

V hudební praxi se v tšinou nejedná o komplet mnoha kus  t chto nástroj  sestavený 
pro hru melodie. ast ji si pod pojmem octobany p edstavujeme nikoli celou oktávu 
nástroj , ale vídáme skupinku dvou až ty  kus  na stojanu umíst nou patrn  n kde 
v prostoru nad Hi-Hat. Tato podoba nástroje bude jist  uživateli této p íru ky bližší 
pro praktické použití. U takto redukovaného nástroje nebudeme patrn  hovo it 
o konkrétních tónech na které jej ladíme, ale spíše o podivuhodné barv  zvuku. 

Skute ností, kterou bychom m li zvážit p i zakoupení (nebo výrob ) tohoto nástroje 
jsou jeho rozm ry. Výška tónu je úm rná délce roury. Pokud používáme octobany jako 
n jaké další tom-tomy, nem ly by se jim zvukem p íliš podobat. To by se mohlo stát 
v p ípad  zakoupení velmi krátkých nástroj . V p ípad  dopln ní soupravy nástroji v tších 
rozm r  pak musí b žný bubeník zvážit prostorové možnosti. Barva zvuku octoban  
je však vskutku nenapodobitelná a využijeme je jak p i h e break  a sól, tak k obohacení 
doprovodných rytm . V symfonické hudb  jsou vzácné. 

CD 6 – Stopa 17. Dream Theater – Falling Into Infinity – Just Let Me Breathe:  
Octobany slyšíme po krátkém vstupu kytary hned na po átku této ukázky. Bubeník na n  
hraje (s p isp ním Hi-Hat) zajímavý ostinátní rytmus. Podle výšky zvuku se jedná o nástroj 
menších rozm r . Hlubší octoban uslyšíme v záp tí, po káme-li si na nástup malého 
bubnu. V této ásti úryvku si jej v drobných výplních bohatého doprovodného rytmu 
jist  povšimneme. 

CD 6 – Stopa 18. Simon Phillips – Force Majeure – Cosmos: 
Podivuhodného zvuku octoban  se do káme p ibližn  ve t etin  hudební ukázky, kde jsou 
sporadicky ale vkusn  vpraveny do doprovodného rytmu. Jist  jej snadno odlišíme 
od oposlouchaného zvuku tom tom . 

CD 6 – Stopa 19. 
Michael Daugherty – UFO for Solo Percussion and Orchestra – Objects:  
5 tom tom , bonga, velký buben, tzv. alien cymbal, 3 inely SPLASH, r zné kovové 
p edm ty, 3 temple blocky, 3 cowbelly, mechanická siréna a podobn . To jsou nástroje, 
které v této skladb  obsluhuje jediný sólista – bubeník. 
Nejzajímav jší zvuk však produkuje bezesporu 8 octoban , které slyšíme hned v úvodu 
úryvku této pestré hudby. Srovnejte si i zde poslechem jejich zvukovou barvu s chronicky 
známými zvuky tom tom  a bubnu. Neobvyklý nástroj si dozajista získá 
vaši p íze . 
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Foto 30 – octoban  by m lo být – jak napovídá název nástroje – celkem osm, 
avšak málokterý bubeník si nechá komplikovat život tak rozm rným nástrojem. 
I dvojice nejmenších exemplá  t chto nástroj  však je zvukov  velmi zajímavá. 

 

8.11. Ozvu né d evo (woodblock, templeblock) 
Je nástrojem minulosti jen zdánliv , a  už se s ním setkáme ve plošším tvaru pod 

názvem woodblock i v podob  templeblocku, který má v tší resonan ní prostor. Oba typy 
prošly v poslední dob  inovací. Kulovitý tvar typický pro starší templeblocky je dnes 
vytla ován „krabicovým“ typem z pevné p ekližky. Moderní plastové woodblocky asto zní 
paradoxn  „více d ev n “, než p vodní tradi ní d ev né nástroje. 

Oba typy nejsou již pouze doménou jazzových bubeník  t icátých let minulého století. 
V poslední dob  se ocitají jako dopln k bicích souprav t ch nejprogresivn jších 
a nejnápadit jších hrá . Zpravidla tam vidíme bu  woodblock jako jediný nástroj 
(jako jakýsi d ev ný i plastový ekvivalent cowbellu), anebo v celých sadách sestávajících 
ze t í až p ti kus  templeblock . Jsou používány jak ke tvorb  mén  obvyklých 
doprovodných rytm  i break , tak k vytvá ení zvukových barev bez snahy o konkrétní 
rytmické útvary. 

Woodblocky mají zpravidla sušší a vyšší zvuk než templeblocky, které zní „kulat ji“ 
a v jejichž zvuku lze asto slyšet tém  p esné tónové výšky. N které technologie výroby 
ozvu ných d ev rozdíl ve zvuku mezi ob ma typy tém  stírají. 

V symfonické hudb  mají tyto nástroje také své místo. Zejména ve skladbách autor  
dvacátého století. Zde slouží v podstat  k stejným ú el m jako v rocku a jazzu, jen jakost 
nástroj  a zp sob jejich rozeznívání se mírn  liší. Používají se zde asto tradi ní d ev né 
nástroje, které se zpravidla nerozeznívají pali kami na malý buben, ale speciálními 
pali kami s kulovitými hlavi kami z tvrdé gumy, d eva a podobn . V jakémkoli žánru 
je ozvu né d evo poslucha sky vd ným efektem a (zejména) v latinskoamerické hudb  
je m žeme dokonce vid t na podlaze rozeznívané šlapkou. 
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Foto 31 – plastový woodblock je zn lý, praktický a tém  nezni itelný. asto zaujímá 
své místo v bicí souprav  namísto anebo vedle cowbellu. 

 
Foto 32 – tradi ní d ev né templeblocky jsou nástrojem, vyskytujícími se spíše 
ve skladech a na pódiích symfonických a divadelních orchestr . 
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CD 6 – Stopa 20. Dream Theater – Falling Into Infinity – Trial of Tears: It`s Raining: 
Brzy po za átku ukázky slyšíme dva vstupy ozvu ných d ev. Zde ve fantazijní zvukové 
ploše bicí nástroje napomáhají vytvo it jakoby hlasy p írody bez snahy o rytmus i takt. 
Woodblocky jsou zjevn  dva, vyššího a nižšího zvuku, a ozvou se krátce po sob . Jejich 
zvuk zde p ipomíná tlukot datla. Zvuk t chto instrument  se výrazn  odlišuje od zvuk  
bicích nástroj  kovových a blanozvu ných, které tvo í v tšinu zvukových barev v ukázce. 
CD 6 – Stopa 21. Rush – Hemispheres – The Trees: 
Ve druhé tvrtin  ukázky si m žeme vychutnat efektní využití woodblocku v takové mí e, 
jako v rockové hudb  málokde. Hrá  má k dispozici sadu p ti t chto nástroj  na které 
hraje sestupné a vzestupné šestnáctinové „b hy“ a další rytmy. Zvuk probíraného prvku 
oživuje klidn jší zvukovou plochu, po jejímž skon ení se hrá  vrací op t k obvyklé 
bicí souprav . 
CD 6 – Stopa 22. Sergej Sergejevi  Prokofjev – Symphony No.5 – 2.v ta: 
Takovéto bohaté využití woodblocku, jaké slyšíme v ukázce je vskutku nebývalé. Nástroj 
zde de facto p ebírá úlohu, která nap íklad v tane ní hudb  náleží obvykle malému bubnu. 
Zde malý buben s tympány pouze zd raz uje první a t etí dobu (t ídobého) taktu, zatímco 
d evo hraje bu  takzvané p iznávky (každou druhou osminu doby) nebo všechny osminy 
taktu. Místy dokonce kopíruje melodickou linku dechových nástroj  ob asnou triolou. 
Bez tohoto nástroje bychom si mohli ur itou groteskní atmosféru této hudby 
jen st ží p edstavit. 

8.12. Rototomy 
Jsou de facto tom tomy nemajícími korpus. Tvo í je plastová blána napnutá na kovové 

obrou ce. Díky d myslnému napínacímu mechanismu mají variabilní lad ní, které m že 
být m n no b hem okamžiku otá ením nástroje. Rototomy mohou být – p imhou íme-li 
oko – podobn  jako octobany a tympány pokládány za blanozvu ný nástroj 
s ur itým lad ním. 

Hodí se (mimo jiné) nap íklad pro hru break  s drobnými notovými hodnotami v t sném 
sledu za sebou díky svému suše konkrétnímu (zejména u menších kus ) a p itom 
pr razn  zvonivému zvuku. Zejména na v tší sad  rototom  vynikne sestupn  
(anebo vzestupn ) hraný break, který na tom tomech – zejména v tších rozm r  – 
vyznívá asto tak, jako by byl hrán na jediný nástroj. Zajímav  zn jí i rim shoty 
na rototomy zahrané. 

Bicí souprava bývá obohacována dv ma, t emi ale i v tším po tem t chto nástroj , 
které slouží k rozší ení barevné škály nástroje. Ve vzácn jších p ípadech vídáme bicí 
soupravy opat ené pouze rototomy a zcela zbavené tom tom , vid l jsem a slyšel 
i soupravu kompletn  sestavenou z t chto nástroj , s výjimkou malého bubnu a inel . 
Z rototomu byl i „velký buben“. Obvykle se však na rototomy díváme jako na vysoce 
zajímavý a efektivn  využitelný dopl kový nástroj, obohacující skupinu tom tom  naší 
bicí soupravy. 

Nástroj pronikl i do symfonické hudby díky hledání nových vyjad ovacích prost edk  
odvážnými skladateli. Bývá zde (jak brzy uslyšíte) využíván velmi efektn . 
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Foto 33 – rototomy mohou b žné tom tomy bu  zcela nahradit, nebo sloužit jako zajímavé 
rozší ení jejich rodiny v bicí souprav . 

 

CD 6 – Stopa 23. King Crimson – Discipline – Frame by Frame: 
Hru bicích nástroj  této ukázky bychom mohli nazvat „využití rototom  na 100%“. Nástroje 
nejenže zvoniv  zní v breacích, ale jsou také sou ástí doprovodného rytmu. 
Pro zajímavost si všimn me, že na ukázce nikde neslyšíme Hi-Hat. Doprovodný rytmus 
je vytvá en za pomocí paradiddl  rozložených mezi malý buben, woodblock, rototom apod. 
CD 6 – Stopa 24. Vltava – Š astnej jako trám – Kdybych já byl ková em: 
První z dvou výrazn jších break  zahraných v našem úryvku je hrán na b žné tom tomy 
bicí soupravy. Budeme-li však trp liví a vyslechneme ukázku až do konce, uslyšíme 
rototomy v celé jejich kráse p i typickém breaku, který na n  takto bývá asto hráván. 
CD 6 – Stopa 25. Krysztof Pendrecki – Symphony No.4 – 4.v ta: 
Hudba ukázky nám p edvádí rototomy v takovém rozsahu, že se mnohý jazzový i rockový 
bubeník zastydí nad svojí chudou fantazií. Nástroje zde rozeznívá hned n kolik hrá . 
Ti využívají p ednosti rototom  – možnosti snadného p ela ování za hry – zp sobem jaký 
nemá obdoby. Zde se již nejedná o jakousi pouhou obdobu tom tomu, ale o melodický 
nástroj hrající sestupné a vzestupné b hy. Proto by tato ukázka výborn  posloužila 
i v kapitole o barvách zvuku u hesla „tuned strokes“. 
Vychutnejte si p ibližn  minutu podivuhodné hudby, s efektním využitím mnohdy 
opomíjeného nástroje. Zkuste si povšimnout, jak v jednom z okamžik  ukázky flétny 
kopírují sestupný b h p ela ovaného rototomu. 
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8.13. Tamburína 
Použití tohoto nástroje v populární i symfonické hudb  není opravdu ni ím originálním. 

Zejména v poslední dob  se oba žánry pon kud polarizovaly v tom ohledu, 
že v symfonické hudb  se používá p evážn  „tamburo basco“ s d ev ným rámem 
a koženou blánou, kdežto v popmusic tém  výhradn  „pandeira“ s plastovým rámem 
bez blány. To ovšem nic nem ní na tom, že obliba tohoto nástroje je po desetiletí 
stále veliká. 

V symfonickém orchestru tamburínu tradi n  ovládá hrá , který p i h e zpravidla stojí 
a v té chvíli hraje pouze na tento nástroj. Laická ve ejnost má v pov domí p edstavu 
o tamburín  jako o snadno ovladatelném nástroji, kterým pot ásá len kapely, který práv  
nemá nic jiného na práci. Ve skute nosti je n kdy hra orchestrálních part  na tamburínu 
namáhavým um leckým výkonem vyžadujícím d kladný nácvik speciálních technik. 

V popmusic je situace pon kud jiná. Part tamburíny bývá skute n  asto omezen 
na pouhé šestnáctiny, které m že hrát jak libovolný len skupiny, tak hrá  na bicí 
soupravu. Bubeník hraje na tamburínu bu  v p ípad , že se jeho bicí souprava zrovna 
ve skladb  nemusí znít, nebo v p ípad , že si m že ve studiu dotá et vedle zvuku bicí 
soupravy i jiné bicí nástroje do dalších zvukových stop. 

Protože hlavním cílem této p íru ky je motivace a inspirace hrá  na bicí soupravu 
a jejich u itel , chci se zmínit zejména o dalších možnostech použití tamburíny, které 
v poslední dob  m žeme vídat u kreativních hrá . Tamburína se m že totiž stát 
(prost ednictvím speciálního držáku) sou ástí bicí soupravy a je ji možno rozeznívat 
pali kami jako kterýkoli z jiných bicích nástroj , které bubeník ovládá. Umístí se zde 
na kterýkoli stojan tak, aby se snadno ovládala pali kami. Moderní tamburíny mají rám 
z pevného plastu, který odolává úder m pali ek bez sebemenší úhony. Na tomto rámu 
je p imontován upínací mechanismus sloužící pro umíst ní nástroje do bicí soupravy. 
Takovýto nástroj je bohužel p íliš t žký pro tradi ní zp sob hry v ruce. 

Další možností je upevn ní tamburíny na Hi-Hat tak, aby p i sešlapávání pedálu 
neustále podbarvovala zvuk tohoto nástroje. Tím je však ustavi n  (nebo alespo  v té 
ur ité skladb ) zkreslován p vodní p irozený zvuk Hi-Hat. Pro tyto ú ely se vyráb jí 
speciální malé nástroje s úchytkou uzp sobenou pro upnutí na ty ku Hi-Hat vy nívající 
nad její horní inel. 

Je-li tamburína umíst na v bicí souprav , m že hrá i posloužit mnohým zp sobem. 
Ozubení na rámu mající umožnit rozeznívání nástroje na zp sob guira nepovažuji za p íliš 
d ležité. Tamburínu je možno používat bu  pro hru ostinátních rytm  v doprovodných 
rytmech namísto Hi-Hat, anebo ve breacích v podstat  jakoby jeden z tom tom  i namísto 
inelu SPLASH a podobn . A to je hlavním d vodem, pro  jsem také tamburínu za adil 

do mojí p íru ky. Tento p vodem prastarý nástroj do moderní bicí soupravy prost  pat í. 

CD 6 – Stopa 26. Ivanhoe – Walk in Mindfields – Take me to the Spirit: 
P ibližn  v polovin  ukázky slyšíme tamburínu (použitou velmi st ídm ) na malém – 
ty taktovém úseku skladby. Je to jediné použití tohoto nástroje v celé skladb . Je velmi 

pravd podobné, že ji rozeznívá samotný bubeník b hem hry na ostatní nástroje 
bicí soupravy. 
Pozorný poslucha , který bude mít trp livost poslouchat ukázku i po dozn ní tamburíny 
si m že povšimnout, že tamburína svým rytmem p edjímá to, co v následující hudb  hrají 
tom tomy. Takovéto použití tamburíny vestav né do bicí soupravy není neobvyklé a tento 
nástroj bývá – jak již bylo popsáno v úvodu této kapitoly – používán jako by byla n jakým 
dalším tom tomem i inelem. 
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CD 6 – Stopa 27. Kaltenecker Trio – Shantansz – Shantansz: 
Tamburína je v této hudb  využívána dvojím zp sobem. Zprvu jako jakýsi alternativní inel 
CRASH na za átku každého ty taktí, pozd ji ke h e osminových not namísto Hi-Hat. 
Ob  tyto situace se v úryvku objeví po malé mezih e ješt  jednou. T ebaže hrá  zde 
tamburínu nevyužívá v n jakých hudebn  složitých situacích, je její zvuk v této pon kud 
groteskní hudb  jen st ží nahraditelný obvyklými prost edky, aniž by skladba ztratila 
na své originálnosti. 

Foto 34 – tamburína jako sou ást bicí soupravy. 
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Foto 35 – tamburíny v symfonickém orchestru p ipravené k použití. Kterou si bude dirigent 
p át, tu s blánou i bez blány? 

 

CD 6 – Stopa 28. Pjotr Ilji  ajkovskij – Italské capriccio: 
Symfonická hudba n kdy p ináší hrá m na bicí nástroje velmi obtížné party tamburíny. 
Hrá  musí uplatnit b hem skladby, která takovýto virtuózní part obsahuje, 
celou adu technik. 
Slyšíme-li v nahrávce b žné rytmy v nevelikém tempu, stihne je hrá  zpravidla zahrát tak, 
že nástroj držený v jedné ruce rozeznívá údery dlan  ruky druhé. Rychlejší noty, které by 
se nedaly takovýmto zp sobem zahrát se hrají speciální technikou, p i které rám nástroje 
naráží st ídav  na stehno ( i hru ) hrá e a na nastavenou dla . Ví ení na tamburínu 
je možno provád t také minimáln  dv ma zp soby. Podle jeho délky a dynamiky se hraje 
bu  pravidelným a rychlým pot ásáním, anebo drhnutím navlh eným palcem po obvodu 
blány nástroje. 
Malý úsek skladby, která (ve své plné délce) obsahuje všechny tyto techniky slyšíme 
v ukázce. Hrá  na tamburínu je v takovýchto skladbách zpravidla – mimo dirigenta – 
nejnápadn jší osobou na koncertním pódiu práv  díky pohybové složce své hry, která je 
rozli nými technikami vynucována. Pohodlná hra na tamburínu položenou na kolenou 
hrá e ( i upevn nou na stojanu) a rozeznívanou údery obou dlaní ( i dokonce pali ek) 
se n kdy praktikuje v natá ecích studiích i v p ípadech part  moderní vážné hudby, 
vymykajících se normálnosti. Pro koncertní provedení je však takováto hra pod úrove  
profesionálního hrá e symfonického orchestru. 
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Notový p íklad 87 – Pjotr Ilji  ajkovskij – Italské capriccio 

 
8.14. Tam-tam 

Ješt  donedávna pat il tento nástroj pro b žného bubeníka rockové kapely spíše 
do oblasti nesplnitelných sn . Bylo možno jej obdivovat jen jak (jako v tšinou tém  
nepoužívaná dekorace) stojí za bicí soupravou slavných bubeník . Nebo byl vícemén  
považován za nástroj ur ený pro symfonickou hudbu. Mýtus tam-tamu – nástroje 
nedosažitelného a nepoužívaného – p etrvává u ady hrá  (a dokonce i prodejc ) dodnes. 
P itom trh je zahlcen lacinými a velmi dob e zn jícími výrobky. Hrá i se sta í jen 
rozhodnout, zda obohatí sv j instrumentá  temným a exotickým efektem, jehož po izovací 
cena mnohdy nep ekra uje cenu lepšího inelu. 
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Pokud hrá  toto rozhodnutí u iní, zbývá pak vy ešit otázku pr m ru tam-tamu. Nástroje 
pod 20“ zn jí totiž podobn  jako inel CHINA TYPE. Jsou-li z p íliš tvrdého materiálu, 
mohou p ipomínat spíše gongy. Tam-tam (jako jeden z mála bicích nástroj ) nevyžaduje 
p i b žném používání speciálních dovedností. Údery a dokonce i ví ení lze provád t 
v tšinou jedinou (p im en  t žkou a m kkou) pali kou. 

V souvislosti s tam-tamem se m žeme setkat s celou adou nesprávných informací 
od tvrzení, že se pod tímto názvem skrývá indiánský komunika ní buben až po 
zam ování tohoto nástroje s gongem. V prvním p ípad  se jedná o shodu pojm . 
Tam-tam je opravdu jedním z etných druh  afrických bubn , ale ozna uje se tak 
v jednom jediném z desítek domorodých jazyk . Pokud se zám n s gongem tý e, snad 
zde posta í informace, že tam-tam má na rozdíl od gongu neur itou výšku tónu a jeho 
zvuk tedy nikdy nekoliduje s tóninou skladby. M že mít pr m r mezi 50 a 200 cm. 
S pr m rem roste sice cena, ale i vznešenost zvuku. 
Foto 36 – tam-tam je majestátní nástroj. Pro kapelu je nejen zajímavým ob asným 
zvukovým efektem, ale také nep ehlédnutelným dopl kem její image. 

 
CD 6 – Stopa 29. Led Zeppelin – How the Was Won – Dazed and Confused:  
Tam-tam zazní hned n kolikrát b hem první poloviny ukázky. Na rozdíl od symfonického 
orchestru (kde se zpravidla tomuto nástroji v daném okamžiku pln  v nuje vy len ný hrá ) 
jej zde rozeznívá bubeník od bicí soupravy, zatímco nohama hraje na Hi-Hat 
a velký buben. Vedle „oby ejných“ úder  na tento nástroj zde uslyšíme také jedno krásné 
zaví ení z piano do fortissimo. 
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CD 6 – Stopa 30. The Flower Kings – Meet the Flower King – Humanizzimo: 
Tato ukázka zvukem tam-tamu p íliš nehý í, jeho vznešený zvuk si zde m žeme vychutnat 
pouze dvakrát. Všimn me si, že tam-tam zní v okamžiku kdy je hrá  na bicí soupravu 
zaneprázdn n. Nástroj tedy rozeznívá bu  n který spoluhrá , nebo bubeník jeho zvuk 
doplnil ke zvuku kapely ve studiu. Také si povšimn me, že prvotní zvuk úderu na tam-tam 
je skryt za zvukem úderu na inel CRASH a my jej uslyšíme o chvili ku pozd ji. Tam-tam 
je totiž unikátní v tom, že se naplno rozezní až zlomek vte iny po úderu. Proto ani není 
možno dost dob e mu p isoudit v hudb  n jakou rozhodující úlohu p i udržování rytmu 
a podobn . U tohoto nástroje se jedná hlavn  o krásnou zvukovou barvu. 

CD 6 – Stopa 31. Christopher Rouse – Violin Concerto – 1. ást: 
Tam-tam je bicím nástrojem, který ukázce vysloven  dominuje. Jedná se o koncertní 
skladbu pro housle s doprovodem orchestru, avšak i milovníci bicích nástroj  si zde 
p ijdou na své. Probíraný prvek se m žete pokusit rozeznat už ve „vlnách“, které bicí 
nástroje vytvá ejí již v první ásti ukázky. „U ebnicové“ použití tam-tamu pak uslyšíte 
po obou nástupech tympán  a hlubokých žes . Nástroj zde zní v majestátním fortissimo. 
Jeden slabší úder uslyšíme ješt  v záv ru ukázky. Je velmi zajímavé i zde sledovat, 
jak se tam-tam naplno rozezní až malý okamžik po úderu a jen pozvolna utichá. V naší 
ukázce je velmi vhodn  použit díky pomalému tempu hudby a její temné atmosfé e. 

8.15. Triangl 
Je bicím nástrojem, který máme patrn  v myšlenkách spojen s p edstavou d tského 

sv ta, s nenáro ným ovládáním, s instrumentem, který je možno sv it komukoli, aniž by 
se tím cokoli pokazilo. Málokoho napadne, jak obtížné m že být virtuózní ovládání trianglu 
a jak efektní m že být jeho vhodné využití. 

Nákup tohoto nástroje je spojen s pom rn  malými náklady, ale i zde je zna ný rozdíl 
v cen  i kvalit  mezi nástroji špi kovými a mezi hra kami pro p edškoláky. 

Stejn  jako u tamburíny je možno triangl sv it bu  hrá i na bicí soupravu, n kdy 
i jinému zru nému hrá i kapely. V prvním p ípad  však v tšinou bohužel pak není možné, 
aby bubeník ovládal tento instrument b hem hry na bicí soupravu ve všech 
jeho možnostech. 

V symfonickém orchestru je v tšinou pro hru trianglového partu vy len n jeden hrá , 
který má pro danou skladbu na starost pouze tento nástroj. I zde (podobn  jako 
u tamburíny) je v cí „stavovské cti“ ovládat triangl ur itým zp sobem, zejména 
p i koncertním vystoupení. Nástroj není zav šen na žádném stojanu a není rozezníván 
shrbeným hrá em, majícím volnou levou ruku položenou v klín . Naopak. Vyžaduje 
stojícího hrá e majícího triangl zav šený a poutku drženém levou rukou. Tato ruka nástroj 
také podle pot eby tlumí. Druhá ruka triangl rozeznívá jedinou pali kou. 

Mezi stranami trojúhelníku nástroje lze zahrát touto jednou rukou a jednou pali kou 
cokoli. Jakékoli noty, jakékoli rytmy které m žeme vid t t eba i ve školách na malý buben. 
V etn  víru, jednoduchého i vícenásobného p írazu a podobn . 
„Vyjad ovací schopnosti“ trianglu mohou malý buben dokonce p ed ít, protože triangl 
je schopen notové délky vyprodukovat nejen vírem, jak je tomu u bubínku, ale i délkou 
dozvuku nezatlumeného nástroje. 

Triangl je nástroj s bohatým využitím. Hrá i symfonického orchestru znají velmi efektní 
a vd né party napsané skladateli pro tento kousek kovu i úskalí spojená s jeho 
ovládáním. Hrá i (nap íklad) rockové kapely jej mohou použít jak pro ob asné oživení 
zvuku skladeb, tak i pro vytvá ení subtilních, ale p itom rytmicky p esv d ivých 
doprovodných rytm  v n kterých úsecích hudby. Poslechn te si, jak dob e triangl 
zní v jakékoli hudb . 
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CD 6 – Stopa 32. Dave Douglas Sextet – Soul on Soul – Waltz Boogie: 
T ebaže jsem se p i svém hledání vhodných ukázek pro tuto p íru ku setkal se skladbami 
plnými zvuku trianglu, rozhodl jsem se práv  pro tuto skladbu i p esto, že v úryvku 
naleznete jedinou notu. Jediný zvuk probíraného prvku. K tomuto rozhodnutí mne zlákala 
jistota, že ji zahrál hrá  na bicí soupravu b hem hry na sv j nástroj. Žádný kolega 
perkusionista. Nejde také o nástroj dopln ný bubeníkem dodate n  ve studiu. Bubeníka to 
prost  napadlo a ude il do trianglu bubínkovou pali kou, jako by to byl n jaký další z jeho 
inel  CRASH. Tento bubeník v malý žert naleznete p ibližn  v polovin  ukázky 

a je zahrán b hem jeho (až k bizarnosti nápaditého) sóla zakomponovaného do skladby. 

CD 6 – Stopa 33. Yes – Tormato – Circus of Heaven: 
Triangl je jediným bicím nástrojem v této hudb . P esto je osminový rytmus (obohacený 
zám nami zvuk  vytvá ených na zatlumený a nezatlumený nástroj) dostate n  nosný, 
aby vytvo il rytmický podklad této subtilní hudby. 

Foto 37 – trianglu to sluší v bicí souprav  stejn  jako ostatním nástroj m. Praktický stojan 
nebo držák je však nezbytný. 
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CD 6 – Stopa 34. Bed ich Smetana – Má vlast – Blaník: 
Pr m rný poslucha  má patrn  triangl spojen s ob asným zvonivým zvukem v lyrických 
pasážích symfonií a symfonických básní. Je pravdou, že tento nástroj bývá zpravidla 
v symfonické hudb  používán jinak, než jsme mohli slyšet v p edcházející ukázce. Tam byl 
tv rcem, nebo alespo  podp rným nástrojem doprovodného rytmu. 
V hudb  symfonické bývá použit v tšinou jinak. Bu  jako zmín ný ob asný efekt, ale také 
n kdy jako instrument vyžadující mistrné ovládání, precizní rytmus a pohotové reakce. 
V n kolika místech mé ukázky slyšíme part trianglu proslulý požadavky na tyto dovednosti. 
Úryvek hudby jsem zde doplnil notovým p íkladem. ást skladby ze které jsem ukázku 
vy al plyne ve 4/4 taktu. Vedle osmin jedné ásti orchestru jsou velmi výrazné také trioly, 
které hrají zase jiné nástroje filharmonie. 
Úkolem trianglu je, podbarvit svým zvukem ur ité malé úseky triol, ke konci úryvku naopak 
zase osmin To je vzhledem k tempu a dynamice (triangl d lá crescendo po každém svém 
nástupu) pom rn  obtížné. Je-li triangl hrán jednou pali kou (jak by tomu p i efektním 
koncertním hraní m lo být), je na pováženou, zda na nástroj hrát zven í jednoduchými 
údery, nebo zda využít uvnit  trojúhelníku nástroje možnosti hrát mezi jeho dv ma 
stranami. 
První možnost skýtá lepší možnosti p i tvorb  dynamiky a kvalitn jší zvuk, druhá 
umož uje snazší hru rychlých not, n kdy však na úkor dynamiky a zvuku. Hrá  se musí 
rozhodnout podle tempa hudby a n kdy také podle toho, zda part nástroje obsahuje ví ení. 
To se totiž hraje uvnit  nástroje. To ovšem není náš p ípad. Myslím, že byste m li v d t, 
že ukázka, kterou zde p edkládám je sice zajímavá, ale part trianglu v ní obsažený ješt  
nepat í mezi nejobtížn jší. 

Notový p íklad 88 – Bed ich Smetana – Má vlast – Blaník 

 

8.16. Tympány 
Patrn  asi nepat í mezi nástroje, které si tená  této p íru ky – jsa mnou motivován – 

ihned po jejím p e tení po ídí pro svoji hudební skupinu. Mnozí tená i si ani patrn  
nedokáží p edstavit tento nástroj ve spojení s jinou hudbou, než je hudba symfonická. 
Není divu. Jedná se o instrument, který má zna né rozm ry a ve své profesionální 
variant  dosahuje mnoha desítek kilogram  hmotnosti. Jeho po izovací cena 
je i u nejzákladn jších model  (a s minimálním po tem dvou kotl ) tém  desetinásobná 
ve srovnání s cenou b žné bicí soupravy. Pro  jsem tedy za adil tuto kapitolu 
do p íru ky, která se obrací zejména na hrá e rockových a jazzových kapel? 
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Tympány jsou opravdu královským nástrojem mezi bicími nástroji. P ísn  vzato jsou 
tém  jediným blanozvu ným bicím nástrojem, který se p esn  ladí na pot ebné tóny. 
Jejich zvuk je neopakovatelný a nenahraditelný, dynamický rozsah obrovský. Moderní 
pedálové tympány jsou schopny efekt  (nap íklad glissando), které u v tšiny jiných 
blanozvu ných nástroj  prakticky nejsou realizovatelné. V symfonických skladbách jsou 
tympány velmi astým – nez ídka i jediným – bicím nástrojem. 

V jazzové a rockové hudb  jsou pom rn  vzácným, avšak velmi efektním dopl kem 
zvuku kapely. Bubeníci kte í jsou si tohoto faktu v domi, po tomto nástroji asto touží, 
avšak obtíže s jejich získáním se jeví být nep ekonatelným problémem. N kte í hrá i 
se spokojí s prastarými nástroji lad nými obvodovými šrouby, otá ením korpusu i klikou, 
eventuáln  sáhnou po levn jších nástrojích s plastovým kotlem. Kvalitní tympán má kotel 
z m di. Zatímco tympánista symfonického orchestru si nechá na pódium postavit tolik 
tympán , kolik jich pro interpretaci dané skladby pot ebuje (obvyklá sada bývají dva, 
ale také t i, ty i i p t kotl ), hrá  rockové nebo jazzové kapely se mnohdy spokojí 
s jediným kotlem. 

Je to proto, protože mu nejde zpravidla o zahrání partu p edepsaného skladatelem, 
jako spíše o ob asné p idání zajímavé zvukové barvy do témbrové palety kapely. N které 
kapely sice nástroj nevlastní, p esto jej používají p i natá ení alb, na která si je prost  
zap j í. Nemyslím si tedy, že by si bubeník, kterého okouzlí tento nádherný nástroj, musel 
zcela odep ít pot šení použít jej p i spoluvytvá ení vlastní hudby. Pokud si n které známé 
kapely mohou dovolit vlastnit tympány a vozit jej sebou na koncertní vystoupení, ovládá je 
bu  samotný bubeník, který si jej umis uje zpravidla poblíž bicí soupravy, anebo je p izván 
ke spolupráci tympánista. Díky n mu pak hrá  na bicí soupravu nemusí ustávat ve h e, 
je-li t eba, aby v hudb  zazn ly tympány. 

V symfonické hudb  na tympány zpravidla hraje specialista, který jinak v tšinou nemá 
povinnost hrát na jiné bicí nástroje. Tento hrá  je bu  automaticky vedoucím skupiny 
bicích nástroj , nebo je zcela samostatnou „nástrojovou skupinou“ a bývá uvád n 
v seznamu hudebník  orchestru jako sólo tympánista. 

O symfonických tympánech by se dala napsat celá kniha. Jen o pali kách na tento 
nástroj píší studenti st edních a vysokých hudebních škol rozsáhlé diplomové práce. 
Samotná hra na tympány je p edm tem n kolikaletého studia a tympánisty 
se v orchestrech stávají hrá i s mnohaletou praxí na základ  náro ných konkurz . 
Pro ob asné použití v populární hudb  však je tento nástroj efektním dopl kem, 
jehož použití není nutno se bát. 

CD 6 – Stopa 35. Billy Cobham – Anthology – Solarization: 
Tympány jsou v hudb  ukázky dopl kovým bicím nástrojem hrajícím jakési breaky. Jsou-li 
tympány použity tímto zp sobem na „živém vystoupení“ (a nikoli ve studiu), musí na n  
místo zaneprázdn ného bubeníka hrát další hrá . Ve studiu si je m že nato it týž bubeník, 
který jinak hraje na bicí soupravu. A  je tomu tak i onak, tympány jsou zde velmi efektním 
zvukovým dopl kem. 

CD 6 – Stopa 36. John Coltrane – A Love Superme – Pt.4-Psalm:  
Velmi neobvyklé spojení jazzu a tympán  nám p ináší tato hudba. Hrá  (anebo 
pravd podobn  dva bubeníci) tympánovými pali kami rozeznívá jednak inely, ale také 
hlavn  dva tympány. Nástroje jsou nalad né do intervalu isté kvarty (G, C) tak, aby jejich 
tóny korespondovaly s tóninou skladby. 
Charakter tympánistovy hry je zcela improviza ní, údery jsou st ídány vírem bez snahy 
o rytmickou souhru se sólovým saxofonem. Zde slyšíme, jak zajímavou zvukovou barvou 
m že být nástroj, jehož zvuk máme v podv domí spojen spíše se symfonickou tvorbou. 
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CD 6 – Stopa 37. Benjamin Britten – Four Sea Interludes – Storm: 
Používání tympán  jako prost edku ke zvukovému vyjád ení bou e (zde se jedná o bou i 
na mo i) je v symfonické hudb  dosti asté. Jist  by se b hem desetiletí oposlouchalo, 
kdyby se tohoto tématu skladatelé nezmoc ovali pokaždé novým originálním zp sobem. 
Autor hudby naší ukázky nesází na „p írodní“ charakter této hudební bou e, kterého 
n kte í skladatelé nej ast ji docilují absencí pevného ádu v „úderech hromu“ – tympán . 
Chybí zde mimochodem i obligátní „blesky“ – inely. Part tympán  se vyzna uje 
pravidelným rytmem a hrá  má k dispozici t i kotle nalad né na tóny F, B, Es. 
P esto se jedná o velmi p sobivé využití tohoto instrumentu, který je jediným 
bicím nástrojem v hudb  ukázky. 

Notový p íklad 89 – Benjamin Britten – Four Sea Interludes – Storm 
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Foto 38 – tympány vyžadují od hrá e symfonického orchestru mnoho zkušeností, 
výte ný sluch a kombinaci fyzické síly a citu. 

 
8.17. Velký buben zdvojený nebo velký buben s dvojitým pedálem 
(double bass drum) 

Je podle mého názoru nástrojem budoucnosti bicí soupravy v jakémkoli progresivním 
stylu hudby. Není nutné tento nástroj používat tak „masivním“ zp sobem, jako m žete 
slyšet v našich ukázkách. I drobná obohacení break  i doprovodných rytm  (o sólech 
ani nemluv ) bude zvýhod ovat ty hrá e, kte í budou tento nástroj ovládat p ed t mi, 
kte í z stali „jednonohými“. 

Sou asný módní trend, který vidíme u n kterých nadpr m rn  technicky vybavených 
hrá  ukazuje novou dimenzi schopností bubeníka jako hudebníka, který používá 
nezávisle na sob  (a prakticky rovnocenn ) všechny ty i kon etiny. Který ovládá 
nap íklad dva velké bubny a dva pedály Hi-Hat v neuv itelných kombinacích. 

Od toho, co je prokázáno jako realizovatelné je jen kr ek k tomu, aby to bylo 
po hrá ích požadováno. A dále je zase jen krok k tomu, aby se postupn  rozší ilo, ba stalo 
se b žnou normou. P i rozši ování hry na velký buben ob ma nohama se zdálo, že bude 
hrá i opomíjena hra na Hi-Hat v souvislosti s jejím ovládáním levou nohou. 

P i pohledu na sou asný vývoj však vidíme, že tyto obavy jsou zcela neopodstatn né. 
Pohyb obou dolních kon etin mezi pedály bicí soupravy se ukázal být snadno 
realizovatelný a s vzestupem techniky hry na velký buben nastal u hrá  – pr kopník  
nového pohledu na hru nohama – též vzestup technických a témbrových možností Hi-Hat. 
Domnívám se, že v hudebních školách i p i výcviku samouk  by m ly být cvi eny všechny 
kon etiny hned od po átku bez ohledu na plánované využití hrá ského um ní. 
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Foto 39 – dvojšlapka u bicích souprav už dávno zdomácn la jako prakti t jší náhražka 
dvou velkých bubn . 

 
CD 6 – Stopa 38. Fear Factory – Digimortal – What Will Become: 
Pokud popíšeme ty dobý takt ukázky ozna ením 4/4, pak noty, které hraje v tšinu asu 
hrá  na bicí soupravu, jsou dvaat icetinami. Zvukov  zajímavé je rytmické unisono kytar 
s t mito notami. Horní kon etiny hrá e hrají b žný doprovodný rytmus, rytmické variace 
vytvá ejí p evážn  práv  velké bubny hrá e. 
CD 6 – Stopa 39. Necrophagist – Epitaph – Seven: 
Jak jsem se snažil nazna it v úvodu, hra na dva velké bubny není zdaleka vždy doménou 
hrá , kterým sta í k realizaci silné svaly na nohou a ty dobý takt v pr b hu celé skladby. 
Bubeník této ukázky hraje již velmi komplikovaný doprovod. Povšimn me si nap íklad toho, 
že skladba je v sedmidobém taktu. Pak se pokusme porozum t pom rn  složité rytmické 
struktu e partu velkých bubn , sestávajícímu z dvaat icetin šestnáctin a osmin. 
Horní kon etiny zde již nehrají doprovodný rytmus sestávající z osmin na inel a akcent  
malého bubnu na 2. a 4. dob , ale naopak vytvá ejí již také komplikované a promyšlené 
pletivo rytm  hraných na Hi-Hat, malý buben a inely, zejména pak malé inely SPLASH. 

CD 6 – Stopa 40. 
Dimmu Borgir – Death Cult Armageddon – Eradication Instinct Defined: 
V této chvíli myslím není d ležité, zda si filharmonie pozvala hrá e metalové skupiny 
i skupina filharmonii. Hlavní je, že slyšíme probíraný prvek – dva velké bubny – 

jak spoluvytvá í skladbu s nástroji symfonického orchestru, a dokonce i se smíšeným 
sborem. Není ani d ležité, že bubeník není mezi hrá i orchestru sám, ale spolu se svými 
spoluhrá i z kapely zde vytvá í osobitou žánrovou fúzi. Ukázka má jen (jako celý tento díl 
„Hudebních prvk “) pomoci bo it p edsudky o tom, kam který nástroj „pat í“, by  tak iní 
zp sobem takto drsným a hlu ným. 
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Foto 40 – p vodní varianta dvou skute ných velkých bubn  je však p ece jen efektn jší 
na pohled než dvojšlapka. Navíc umož uje hrá i st ídání nebo kombinaci dvou zvuk , 
mají-li nástroje odlišný pr m r. 

 

8.18. Wind Chimes 
Zvané asto jen chimes pat í dnes spíše mezi kovozvu né bicí nástroje. Nemusí 

to však být jednozna né, protože je známe i v d ev né (bambusové) verzi. Jejich p vodní 
ú el – zav šování nástroje p ed d m, kde jej rozezníval vítr – p ipomíná hrá m 
na bicí soupravu již jen sl vko wind v názvu nástroje. 

T ebaže v ín  a Japonsku slouží svému ú elu dodnes, bubeníci rockových 
a jazzových kapel jej používají již ve zcela jiných souvislostech. Nástroj se ustálil ve své 
lineární podob  a namísto do kruhu uspo ádaných ty inek i trubi ek vídáme 
u bicích souprav nej ast ji adu ( i ady) až n kolika desítek hliníkových nebo mosazných 
ty ek zav šených na d ev ném nosníku. 

Jsem si v dom toho, že jeho obvyklé použití – sestupné i vzestupné glissando vzniklé 
srážením ty inek po p ejetí ady prstem nebo pali kou – je efektem již pon kud 
oposlouchaným. Jenže to bychom mohli íci o zvuku i jiných bicích nástroj . 
Poslechneme-li si n které skladby z oblasti popmusic, pak musíme p ipustit, že nap íklad 
t íminutový poslech úder  malého bubnu na druhé a tvrté dob  každi kého taktu 
je vskutku skli ující. P esto prosté údery na blánu malého bubnu nebudeme vy azovat 
z naší palety zvuk  bicí soupravy. Vždy záleží na hudebním kontextu. 
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Velmi asté je rozeznívání wind chimes v pomalých skladbách s mírn jší dynamikou, 
které hrá i provád jí bu  zcela nahodile anebo v souvislosti s hrou spoluhrá . Nap íklad 
na podbarvení zahraných akord  a podobn . Rytmická hra na tento nástroj nebývá 
obvyklá, ale není nemožná. 

Foto 41 – wind chimes s inelem CHINA TYPE zde tvo í dvojici z orientu. Jeden zvuk 
je však sladký, druhý je drsný. 

 

CD 6 – Stopa 41. Dave Weckl Band – Transition – Pasion: 
Tato meditativn  znící hudba nám p ináší typické spojení jemných zvuk . Namísto tvrdých 
zvuk  pali ek špejle. Namísto agresivního zvuku malého bubnu se struníkem tlumen  
zn jící tom tomy, malý buben bez struníku a blanozvu né perkuse. Místo hlu ných inel  
CRASH otev ený zvuk Hi-Hat hrané levou nohou hrá e a m kký inel s nýtky. A do této 
barevné plochy as od asu t pytiv  zazní sestupné glissando wind chimes. 
CD 6 – Stopa 42. The Flower Kings – Retropolis – Retropolis: 
Nástroj, jehož se týká tato kapitola zazní po fortissimo pasáži kapely hned na úvodu tišší 
zvukomalebné plochy. Pak ješt  jednou uvnit  této hudby napodobující zvuky p írody. 
Všimn me si, jak druhé glissando wind chimes efektn  podbarví temný akord 
klávesového nástroje. 

CD 6 – Stopa 43. John Psathas – Omnifenix: 
Wind chimes zazní v polovin  ukázky. Hudba první ásti úryvku je vzrušená, až agresivní. 
Práv  zvuk kovových ty inek je jakoby konejšivým pohlazením, které p inese úlevné 
zklidn ní. Podobn  jako u p edchozích ukázek je nástroj rozezn n v dlouhém 
sestupném glissando. 
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9. Studiové prvky: 
Moje p íru ka o hudebních prvcích pomalu kon í. T ebaže by název této poslední 

kapitoly mohl sv d it o n em jiném, stále mám na mysli pouze a jen takové prvky, 
kterými bubeník ovlivní hudbu vlastníma rukama (a nohama). Tedy prost ednictvím pali ek, 
metli ek, pedál , anebo prost  holými dlan mi. V žádném p ípad  tedy nyní hrá i na bicí 
nástroje nechci do rukou vtisknout po íta ovou myš i klávesnici keyboardu. 

Mist i zvuku a režisé i nahrávacích studií ovládají mnohá „kouzla“, kterými mohou 
(hlavn  v tom dobrém slova smyslu) oklamat sluch poslucha . Pro laika je již mnohdy 
obtížné rozlišit zvuky tvo ené živými hrá i od hry jejich elektronických a digitálních 
konkurent . Proto jsem vybíral ukázky výhradn  z takových nahrávek, jejichž strukturu 
jsem mohl osobn  konzultovat s jejich samotnými tv rci. Drtivou v tšinu ukázek 
z p edchozích osmi kapitol této p íru ky jsem hledal a analyzoval sám sluchem i 
po porad  se zkušenými kolegy na základ  poslechu. Zde jsem se však snažil zabránit 
trapným omyl m tímto zp sobem – komunikací s bubeníky, kte í party bicích nástroj  
na nahrávce vlastnoru n  zahráli, eventuáln  studiem komentá  na p ebalech CD. 

Tato kapitola nám na n kolika hudebních ukázkách p edvede, jak by ale mohl 
výslednou nahrávku obohatit samotný bubeník, pokud t chto technických možností využije. 
Jist že je zde možnost bubnovat do p edem naprogramovaných bicích nástroj  anebo 
nahrávek zakoupených grooves (doprovodných rytm ) slavných bubeník . Ani jednou 
z t chto variant se zde však nechci zabývat, protože tuto um lou zvukovou stopu bubeník 
osobn  sám v tšinou nevytvá í. Mnohdy kolega – hrá  na klávesové nástroje má v této 
oblasti v tší zkušenosti. 

Bubeník však m že nechat nahrát svoji hru do jedné stopy, kde se ponechá beze 
zm ny anebo se digitáln  upraví a bubnovat pak „na živo“ do tohoto podkladu. Tomu již 
íkám tv r í práce hrá e na bicí nástroje, která obohacuje jejich zvuk na výsledné 

nahrávce. Takováto práce již mezi mé „Hudební prvky“ pat í, t ebaže se bez pomoci mistr  
zvuku neobejde. Možnosti práce ve studiu jsou nekone né. P i zjednodušujícím pohledu 
se však nabízí rozd lení této kapitoly do dvou podkapitol: 

9.1. smy ka (loop) 
9.2. vrstvení stop (overdubbing) 
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9.01.Smy ka (loop) 
Vzniká tak, že se nahrají jeden nebo dva takty libovolného vhodného rytmu, zahraného 

bubeníkem bu  na celou bicí soupravu, anebo na jakýkoli bicí nástroj. Tento malý úsek 
hudby se v po íta i nakopíruje opakovan  za sebe tak, že vyplní celý úsek skladby, 
který chceme mít takto obohacen. Vznikne tak jakýsi „lidský automat“. Na tento podklad 
se pak asto navrství ješt  i „živá“ hra téhož bubeníka nebo další jiná smy ka. 

T ebaže to není p edm tem této kapitoly, m l bych se znovu zmínit o kvetoucím 
obchodu s nahrávkami doprovodných rytm , break  a dalších prvk  z hrá ského um ní 
slavných bubeník . Ty jsou asto používány pro výstavbu rytmiky skladeb až do té míry, 
že „živý bubeník“ nahrávací studio n kdy ani nenavštíví. To není náš p ípad. Ale a  je 
použit komer ní loop získaný od jiného bubeníka i podklad um le na po íta i vytvo ený, 
musí „živý“ hrá  uzp sobit svoji hru tak, aby se oba rytmy co nejvhodn ji dopl ovaly. 
Na tuto skute nost musíme myslet i my, budeme-li rytmus pro smy ku 
„vlastnoru n “ nahrávat. Naše práce je našt stí tv r í a m žeme dop edu uzp sobit 
rytmus loopu tomu, co potom do n j budeme hrát. 

CD 6 – Stopa 44. Vltava – Když bozi zestárnou – Šíp a kohout: 
V této ukázce nalezneme ukázkový p íklad smy ky, t ebaže díky navrstvení bicích 
nástroj  na nahrávce by úryvek byl velmi vhodný i pro následující podkapitolu. 
Metli kami – na malý buben a Hi-Hat – zahraný jednotaktový rytmus slyšíme hned v úvodu 
nahrávky. To je nahraný podklad – loop, takt který je v po íta i namnožen a zní pod celou 
skladbou. Zvuk nástroj  je pon kud zdeformován elektronickými efekty, jedná se však 
o skute né nástroje ovládané skute ným hrá em. 
Máme št stí, že si loop m žeme n kolik takt  poslechnout samotný, d íve než za ne znít 
„živá“ bicí souprava – nejd íve inely a posléze ostatní nástroje. Je zajímavé sledovat, 
jak se smy ka b hem skladby „vyno uje“ a zase mizí mezi ostatními zvuky, což bývá 
ovlivn no jednak tím, že se m ní dynamika kapely, a také podle v le zvukového mistra, 
který m že hlasitost smy ky libovoln  upravovat. 

CD 6 – Stopa 45. Mroš & The Voices – 96.880 G – Seven: 
Podstatn  jednodušší práci s loopem m žeme pozorovat v tomto úryvku. Hrá  nahrál 
na mikrofon n kolik takt  doprovodného rytmu. Ze zvukového záznamu byl mistrem zvuku 
vyst ižen jediný takt a ten nakopírován jako rytmický podklad pod celou skladbu, která je – 
jen pro zajímavost – v sedmidobém taktu. 
Smy ky jsou spojeny tak, že by nezasv cený poslucha  patrn  nerozlišil tento podklad 
od „živého“ bubnování. Tento dojem ješt  zv tšují ob asné údery na inely, které jsou 
do nahrávky dodate n  vloženy. Jedná se jednak o zvuky skute ných úder  na inel, 
jednak o elektronické zvuky. 
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9.02.Vrstvení (overdubbing) 
Je postupem obohacování zvuku nahrávky velmi podobným tomu, který jsme mohli 

zkoumat v p edchozí podkapitole. U tohoto prvku dochází rovn ž k nahrávání bubeníkovy 
hry „p es sebe sama“, ale již se nejedná o pouhou nakopírovanou smy ku. Hrá  nyní 
zabubnuje do skladby jeden part bicích nástroj , potom druhý a tak dále. Je to stejné, 
jako když zp vák zpívá na své nahrávce v trojhlase a p itom se jedná 
o téhož interpreta. 

Bubeník však málokdy sáhne k vrstvení nap íklad dvou stejných bicích souprav, 
nemá-li k tomu n jaký zvláštní d vod. Nej ast ji se na sebe nahrávají bicí nástroje zcela 
rozdílného zvuku nebo alespo  – jsou-li totožné – se jedna stopa n jak digitáln  pozm ní. 
Jak již jsem výše uvedl, možnosti jsou nesmírné, a tak se m žeme setkat nap íklad 
s nahrávkou, kde do um le naprogramovaných bicích zní smy ka a p es tento podklad 
jsou nahrány ješt  dv  stopy „živých bicích“ a podobn . 
CD 6 – Stopa 46. Vltava – Když bozi zestárnou – Orloj vid l chlapec: 
Bubeník této nahrávky se ve studiu opravdu inil. Bohatost bicích nástroj  v tomto úryvku 
by bylo možno „na živo“ dosáhnout opravdu jen s po etným, skv le sehraným souborem 
bicích nástroj . Na zvuku automatických bicích (Hi-Hat a velký buben) zde slyšíme 
navrstveny synkopické rytmy 10“ malého bubnu rozeznívaného špejlemi, 
v pozadí pak zvuk malých rototom . Nejsiln ji se zde prosazuje rytmus tom tom , 
které jsou (op t overdubbingem) posíleny rototomy v tších pr m r . 
CD 6 – Stopa 47. Dave Weckl – Master Plan – Island Magic:  
Nástrojem, který nejvíce upoutá vaši pozornost v tomto úryvku, budou patrn  timbales. 
Po efektním vstupu se tento nástroj navrstvený na zvuk bicí soupravy „uklidí“ do pozadí, 
aby pak po polovin  naší hudební ukázky strhl na sebe poslucha ovu pozornost na úkor 
rytmu bicí soupravy. Bicí soupravu i tento nástroj etnického p vodu nahrál postupn  týž 
hrá . Mírn  matoucí m žou být zvuky jiných bicích nástroj  slyšitelných více i mén  
v pr b hu celé skladby. Zde se nejedná o skute né – „živ “ hrané bicí nástroje, 
ale o naprogramované zvuky. 
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Pod kování záv rem: 
Tato p íru ka vznikala adu m síc  a stála mne stovky hodin p emýšlení, poslechu 

hudby, práce s po íta em, e-mail , telefonát  i cestování. První hudební ukázka vznikla 
23.8.2005 a práce jsem dokon il v prosinci 2007. „Hudební prvky“ by však neexistovaly 
bez p i in ní ady skv lých lidí, z nichž alespo  n kterým zde chci jmenovit  pod kovat. 

Rozhodující podíl na jejich vzniku má hrá  na bicí soupravu mnoha p edních eských 
skupin, pedagog a publicista Martin Vajgl. Díky n mu jsem získal celou adu nahrávek, 
v domostí a kontakt  nezbytných pro tuto p íru ku. 

Neumím si také p edstavit dokon ení prací bez p isp ní trojice vynikajících bubeník . 
Uznávaní hrá i mnoha kapel Roman Vícha, Daniel Šoltis a profesor bicích nástroj  
Janá kovy konzervato e v Ostrav  Rostislav Mikeška m li nesmírnou trp livost s mými 
dotazy a nešet ili asem na vyhledávání hudby a informací. Dodávali mi energii 
i sebev domí v okamžicích, kdy jsem si nebyl jist svými v domostmi a schopnostmi. 
Je mi velikou ctí jmenovat mezi mými p edními rádci a pomocníky další osobnosti eského 
hudebního života: 

Sv j as mi v novali pedagogové Janá kovy konzervato e v Ostrav , PhDr Ji í ech, 
MgA. Radek Tomášek a pedagog Státní Konzervato e Brno Mgr. Ctibor Bártek. 

Vedoucí Tam-tam Orchestra, percussionista, pedagog a propagátor etnických bicích 
nástroj , Miloš Vacík byl nezbytným initelem pro dokon ení „Prvk  hudebního cít ní“. 

P ední eský jazzman – klavírista Emil Viklický a pedagožka Janá kovy Konzervato e 
v Ostrav  Mgr. Irena Szurmanová mi velice trp liv  pomáhali s „Formotvornými prvky“. 

Mí žáci, kolegové a p átelé v jedné osob , Tomáš ernek a Marek Šánta, mi poskytli 
celou adu hudebních ukázek a informací o rockové hudb . 

Hrá i bicích nástroj  Janá kovy filharmonie Ostrava Ji í Smr ka, František Škrla, 
Antonín Labani  a Ladislav Klíma mají velikou zásluhu na mém získání fotografií, 
notových materiál , nahrávek a v domostí z oblasti symfonické hudby. 

Zvláš  zde chci jmenovat violistu Janá kovy filharmonie Ostrava a znalce 
progresivního rocku Ji ího Menzela. Z jeho sbírky CD pochází zna ný po et kvalitních 
hudebních ukázek. Velmi mi pomohli i vynikající eští skladatelé Lukáš Sommer 
a Michal Rataj. 

D kuji po etným muzikant m i ne-muzikant m, které zde jmenuji a kte í mi pomohli 
získáním další etných hudebních ukázek, informací i svojí podporou. Zde jsou: 

Jakub Dominik, Lukáš Krej í, Martin Lubojacký, Michael Gacek, Lenka Korousová, 
Ji í Bu ánek, Roman Hruška, Marek Kania, Radim Mikulaj ík, Patrik Benek, 
PhDr. Jan Ková , Tomáš Mohr, Stanislav Hovadík, Jan Beránek, Martin Pajdla, 
Karel Šín, Arnošt Svoboda, Pavel Švec, Kate ina R ži ková, JUDr. Pavla Cibulková 
a Martin Bala. 

D kuji rovn ž mým trp livým u itel m po íta ových software nezbytných pro práci 
na „Hudebních prvcích“: 

Dirigentce a multiinstrumentalistce Lucii Možné, multiinstrumentalistovi 
Tomáši Jochcovi, všestrannému hudebníku a pedagogovi Milanu Vyležíkovi, klarinetistovi 
Radimu Olchawskému i RNDr. Ivo Indrovi. 

Tomáš Chmura 
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