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ANOTACE  

Má absolventská práce je zaměřena převážně na vývoj trumpety a z mála i na mé střetnutí s 

tímto nástrojem. V závěru práce je také rozhovor s Petrem Černochem. Věnuji se tomuto 

tématu, protože trumpetě a hudbě se věnuji celý svůj život, a proto byla mou jasnou volbou 

na absolventskou práci. 

My graduate work is focused mainly on the development of the trumpet and my few 

encounters with this instrument. At the end of the work there is an interview with Petr 

Černoch. I devote myself to this subject, because I have been devoting my whole life to the 

trumpet and music and that's why it was my clear choice for my graduate thesis. 
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1. ÚVOD 

Vybrala jsem si trumpetu hlavně kvůli tomu, protože se jí věnuji prakticky celý svůj život, a 

protože mě hudba naplňuje neskutečnou energií, dobrou náladou a těší mě, že vkládám svůj 

volný čas do něčeho tak úžasného. Chtěla bych svou prací nabídnout všem bližší informace 

k tomuto mému koníčku.  
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2. TRUMPETA   

 2. 1.  Klapková trubka   

Klapková trubka dosáhla největší popularity v prvních třiceti letech devatenáctého století, 

avšak pro skladatele byla nezajímavá kvůli malému rozsahu. Vznikla vyvrtáním otvorů 

překrývaných klapkami. Klapkový systém byl použit u spousty dalších prototypů a jiných 

nástrojů.  

 

3. VÝVOJ TRUMPETY  

3. 1. Vývoj od Baroka   

Vývoj trumpety byl komplikovaný a zdlouhavý. Předkové trumpet byli duté kosti a zvířecí 

rohy. Stříbrné a bronzové trubky pocházející zhruba z doby 1500 let př. n. l. byly nalezeny 

v Tutanchamově hrobce v Egyptě. Sloužily především pro vojenské a náboženské účely. 

Římané si oblíbili Římskou tubu. Symbolizovaly moc a sílu. Středověk byl úpadkem 

instrumentální hudby. Převažovala jednohlasá hudba, ale období vícehlasu poté vedlo k nové 

etapě vývoje žesťových nástrojů. Pro vojenské a mocenské potřeby sloužila rovná tuba 

vycházející z římského rohu. Lovecké nástroje byly různě stočené rohy.  

                           

   Obr 1) Římská tuba – Buccina 
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3. 2. Gotika   

Přichází nový typ nástroje Cink. Cink je dřevěný, má zakřivený přímý tvar, otvory jsou 

podobné jako u zobcové flétny, ale navíc má malý nátrubek, čímž se řádí k žesťovým 

nástrojům polovina 15. Století. Díky dovednosti ohýbání trubic do různých tvarů, se zvýšila 

mobilita (vojenské účely).  

 

4. PŘIROZENÁ „BAROKNÍ“ TRUBKA (1600 – 1835)  

 Využití klapkové trubky okrajové v 1. pol. 19. stol., ventilová trubka 1835 – 1845.  

 

4. 1. Přirozená trubka   

Trubice měla dvojnásobnou délku oproti současné trumpetě. Lépe se pojila s ostatními 

nástroji orchestru, ale měla neladící tóny a nekompletní škálu tónů. Existovaly dvě německé 

školy. Jedna z nich užívala clarinu bez otvorů, druhá ze škol používala clarinu s otvory. 

Clarina s otvory byla lepší, protože dosahovala lepších výsledků a měla lepší intonaci.    

 

 

Obr 2) Barokní trubka 
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4. 2. Kolbelův klapkový roh   

Je předchůdce klapkové trubky. Zkonstruoval ho hornista českého původu Ferdinand 

Kolbel. Když zkonstruoval dva první klapkové rohy, uchovával si je v tajnosti několik let, 

kdy se svým zetěm Henselem zdokonalovali techniku hry. Kateřina II. v lednu 1766 nechala 

na její popud uspořádán koncert, na kterém se Hensel a Kolbel představili s duety a trii s 

violoncellem a jinými doprovodnými nástroji.  

4. 3. Kolbelův roh  

Vycházel z klasického přirozeného rohu, korpus měl tvar otevřeného půlkruhu. Kvůli 

technické náročnosti a vysokým cenám za tyto rohy, se Hensel a Kolbel nedočkali svých 

následníků. Využití klapkové trubky okrajově v 1. pol. 19. Stol., ventilová trubka 1835 – 

1845. Klapkovou trubku vynalezl sólista Anton Weidinger. Pro tuto trumpetu napsal Joseph 

Haydn koncert Es dur a jako první tento koncert zahrál její vynálezce již zmiňovaný Anton 

Weidinger v roce 1800 na benefičním koncertu v Burgtheateru ve Vídni. Dnes se tento 

koncert hraje na přijímacích řízeních na akademie, na konkurzech do filharmonií a na naší 

nejprestižnější světové soutěži Pražské jaro.  

                      

                                Obr 3) Anton Weidinger 
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5. TYPY TRUBEK 

5. 1. Piccolo trubka  

Je nejmenší z trubkových nástrojů. Oproti běžné trubce má délku její trubice poloviční a 

díky tomu zní výše. Velikost nátrubku a hry se tedy liší. Piccolo trubka má někdy čtvrtou 

klapku kvůli snazšímu hraní nízkých tónů.  

obr 4) Piccolo trubka 

5. 2. Kapesní trubka 

Je to malá celistvá trubka s vícenásobně zahnutou trubicí, za účelem snížit objem trubice s 

běžnou délkou trubice. Tyto trubky mají spoustu nevýhod. Špatnou intonaci, kvalitu tónu a 

nízký rozsah. 

 

obr 5) Kapesní trubka 
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5. 3. Basová trubka 

Používá se zejména v dechových orchestrech. Rozsahem a nátrubkem se podobá pozounu.  

  

obr 6) Basová trubka 

5. 4. Snižcová trubka  

Vznikla v období renesance. Byla prvním pokusem o trumpetu s plným klapkovým 

systémem hraní. Hráč si jednou rukou tisknul nátrubek k ústům a druhou rukou posouval 

celým nástrojem. Tato trubka se však neprosadila.  

5. 5. Barokní trubka 

Délku trubice má zhruba 224 centimetrů. Průměr trubice je 1,2 centimetrů. Měla však 

nerozmanitý rozsah.  

 

Obr 7) Barokní trubka 
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5. 6. Klapková trubka 

Vznikla v 18. Století. Vznikla pokusem nástrojářů o vyvrtání do dechových otvorů, jako u 

dřevěných nástrojů. Materiál to však nesnášel a tudíž měl spoustu nevýhod. Ale pro tento 

typ trubky zkomponovali své slavné koncerty Joseph Haydn a Johann Nepomuk Hummel. 

5. 7. Aida trubka  

Jiným slovem řečeno aidovka byla zhotovena podle skladatele Guiseppe Verdiho. Ten ji dal 

zhotovit kvůli skladbě Triumfální pochod ve své opeře Aida. Aidovky mají délku 127 a 152 

centimetrů a mají jen jeden ventil, který má za úkol snižovat základní ladění o celý tón. Dnes 

jsou aidovky vybaveny třemi ventily. Jejich tvar se podobá úzké trubici, která se na konci 

rozšiřuje do kuželovitého tvaru.  

          

Obr 7) Aidovka   Obr 8) Kornet 

 

Trubku si nesmíme plést s kornetem. Ten má totiž vícekrát zahnutou trubici, čímž má 

jemnější zvuk. Oba nástroje mají stejnou délku trubice, takže i stejný tónový rozsah, a proto 

se na trubku a na kornet mohou hrát stejné skladby.  
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6. KONSTRUKCE, LADĚNÍ A ZVUKOVÁ 

CHARAKTERISTIKA KLAPKOVÝCH TRUBEK   

Jsou dlouhé 40 cm, mají dvojitě zahnutou trubici. Byla konstruována pro držení v 

horizontální poloze. Konce klapek jsou, které jsou ovládané prsty, jsou sloučeny do jednoho 

ovládacího bodu na levé nebo pravé straně trubky. Jedna ruka ovládá klapky, druhá drží 

trubku. Otvory musely být vyvrtány precizně, každá odchylka od vyměřených pozic otvorů 

byla negativní pro kvalitu ladění nástroje. Vlastnost klapkových mechanik ovlivňuje celkový 

dojem ze hry nástroje, protože hráč musí mít přesné načasování vystřídání tónů.   

 

7. NA CHVÍLI S LOUISEM ARMSTRONGEM 

Louis Armstrong (4. 8. 1901 – 6. 7.1971)                                                                                  

Narodil se v New Orleans. Byl jazzový, dixielandový trumpetista, zpěvák a skladatel. Spolu 

s Charliem Parkerem největší měrou přispěl k rozvoji bepopu a modernímu jazzu. Vystoupil 

i u nás roce 1965 v Lucerně. Jeho koncert moderovali Suchý a Šlitr. Na jeho koncert přišlo 

spoustu, tehdy známých, českých hudebníků a herců. Louis ale bohužel zemřel na infarkt ve 

svých 69 letech. Jeho nejznámější písní se stala skladba s názvem What a Wonderful World.  

 

Obr 9) Louis Armstrong 
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 8. JÁ A TRUMPETA  

K trumpetě jsem se dostala ve svých 8 letech. V první třídě jsem hrála na flétnu a rodiče to 

se mnou neměli lehké, a tak mě šli na konci 1. třídy odhlásit z hudebky. Můj učitel jim řekl, 

že mám potenciál, a že by byla škoda, abych skončila. Proto jim navrhl, ať to se mnou zkusí 

na trumpetu. Ze začátku to bylo těžké, ale časem jsem už perfektně začala ovládat základy, 

a věděla jsem, že trumpetu bych za nic jiného neměnila. Začala jsem navštěvovat SDOM 

Zlín - Sdružení dechového orchestru mladých Zlín a Mladou dechovou hudbu Kašava. V 

obou těchto tělesech hraji doteď. S orchestrem jsem se dostala na spoustu zájezdů. Například 

do Německa, Polska, na Slovensko, ale i na řadu soutěží i u nás v Česku. Poznala jsem 

spoustu nových lidí a nasbírala mnoho zkušeností. Čím déle hraji na trumpetu, tím více 

pociťuji, jak kráčím sice po nejistých, někdy vratkých schodech stále výš a výš. Doufám, že 

trumpeta bude mým koníčkem už do konce mého života.   
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9. ROZHOVOR S PETREM ČERNOCHEM 

1) Jak jste se dostal k trumpetě?  

V Kašavě, v porovnání s dnešní dobou, nebyla v devadesátých letech tak bohatá nabídka 

dalšího vzdělávání a kroužků. Když se zde začala vyučovat hra na trubku, mluvilo se o tom 

s chválou po celé Kašavě. Otec mě tehdy přemluvil, že to jen zkusíme. 

2) Jak dlouho na trubku hrajete? 

Začal jsem tedy v polovině osmé třídy. Do konce roku mě učil pan učitel Čada, od září jsem 

měl pana učitele Mikla. Ten navrhl, že by bylo dobré zkusit přijímací zkoušky na 

konzervatoř. Na talentových zkouškách sem se musel "poprat" s trumpetisty, kteří již měli 

jednu střední školu za sebou a hráli osmým rokem. Jelikož jsem hrál pouhý rok, tak jsem 

neuspěl. Svou šanci jsem ale nezahodil a začal jsem cvičit ještě více. Píle se v dalším roce 

vyplatila. 

3) Jaké jsou vaše největší úspěchy?  

Za největší úspěchy považuji úspěchy svých žáků. Vždy, když se podaří odhalit nějaký 

hráčský problém, vyřešit jej a poradit, jak se ho pro příště vyvarovat, to je největší úspěch 

každého učitele. 

4) Odjakživa jste si myslel, že se hudbou budete živit?  

Když se má člověk v patnácti letech rozhodnout, kterým směrem se jeho život má ubírat, 

nemá dost informací, zkušeností a ani rozumu na to, aby se správně rozhodl. Kdybych se 

měl dnes rozhodovat, vybral bych si jinou profesi, ale té současné nelituji. Když už jsem ale 

trumpetě věnoval tolik času a úsilí, snažil jsem se studia dotáhnout do zdárného konce. 

Nikdy bych neřekl, že budu jednou učitel. Vždy jsem byl na té druhé straně barikády. 

5) Kolik hudebních těles jste navštěvoval?  

Jako host jsem prošel mnoha tělesy, na stálo jsem hrál v několika souborech a některé jsem 

i založil. Nebudu všechny jmenovat, snad bude stačit žánr. Hrál jsem ve velkých dechových 

orchestrech, v opeře, symfonickém orchestru, komorním orchestru, v různých malých 

žesťových uskupení. Taky jsem hrál v klasických malých dechovkách. Užil jsem si mnoho 

zajímavých chvil, dirigentů a procestoval celou Evropu. Hudba mi tedy dala za všechnu tu 

dřinu dost odměn. 
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6) Jak často a jakým způsobem hrajete?  

Dnes mám tolik práce, že na cvičení čas nezbývá, ale v době kdy jsem dělal zkoušky na 

konzervatoř, cvičil jsem minimálně 3 hodiny každým dnem. Od přijetí na konzervatoř se 

doba strávená denně u trumpety prodlužovala. Na vysoké škole jsem byl ve škole od 7:00 

do 21:00 hodin a celý den se věnoval převážně cvičení na trubku. Způsob, jakým je dobré 

hrát, je u každého člověka jiný a bylo by to na další několika stránkovou práci. 

7) Zažil jste někdy něco úžasného díky hudbě?  

Těch zážitků je hodně. Jeden z nejlepších byl s poloamatérským souborem z Třebíče. Tehdy 

jsme s tamním komorním orchestrem a sborem zpracovali Händelova Mesiáše a tento pak 

odehráli v několika kostelích v Česku. Vyvrcholením byl koncert ve Vatikánu. Dnes 

zažívám plno úžasných chvil. Vždy, když se podaří připravit žáky, nebo soubory na 

vystoupení tak, že se s úspěchem odehraje, je to pocit, který nic nenahradí. 

 



   

 

16 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



   

 

17 
 

10. ZDROJE 

Text jsem čerpala z bakalářské diplomové práce Tomáše Přibyla a z Wikipedie: Trubka. 

In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2017 

[cit. 2017-05-30]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Trubka 

 a z vědomostí mého vedoucího práce. 

Fotky: Obr 1) Římská tuba: Ancient-roman-buccina-granger. In: Http://www.datuopinion.com 

[online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://images.fineartamerica.com/images-medium-

large/ancient-roman-buccina-granger.jpg 

Obr 2) + obr 7) Barokní trubka: PÉREZ, Francisco. Barokní trubka [online]. In: . [cit. 2017-05-22]. 

Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Eheiii.jpg 

Obr 3) Anton Weidinger: STOCKINGER, Jacob. Anton Weidinger. 

In: Https://welltempered.wordpress.com [online]. 2013 [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: 

https://welltempered.files.wordpress.com/2013/08/anton-weidinger.jpg 

Obr 4) Piccolo trubka: RAZVAN ALEXANDRU, Lutai. Fotografie - Piccolo trubka. 

In: Https://cz.123rf.com [online]. [cit. 2017-05-24]. Dostupné z: 

https://cz.123rf.com/photo_43624197_stock-photo.html 

Obr 5) Kapesní trubka: ,Dbenzhuser. Trumpet pocket.jpg. In: Wikipedie [online]. 2005 [cit. 2017-

05-24]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapesn%C3%AD_trubka#/media/File:Trumpet_pocket.jpg 

Obr 6) Basová trubka: Baßtrompete.jpg. In: Wikipedie [online]. 2006 [cit. 2017-05-24]. Dostupné 

z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Basov%C3%A1_trubka#/media/File:Ba%C3%9Ftrompete.jpg 

Obr 7) Aidovka: ATR 393II. In: Amati Simply Better [online]. [cit. 2017-05-27]. Dostupné z: 

http://www.amati.cz/cz/zestove-nastroje/trubky/item/84-atr-393ii 

Obr 8) Kornet: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kornet_(hudebn%C3%AD_n%C3%A1stroj)#/media/File:Cornet-Bb-

large.jpg 

Obr 9) Louis Armstrong: Louis Armstrong restored.jpg. In: Wikipedie [online]. 1953 [cit. 2017-05-

25]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong#/media/File:Louis_Armstrong_restored.jpg 

Fotky v na stránce 13 Trumpeta a já jsou vlastní. 


