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Kontrabas
 contrabbasso / violone (= veľká viola)  Kontrabass  Double bass 

 contrebasse  gordon / nagybőgő

•  je najväčším a najhlbšie znejúcim nástrojom v skupine strunových 

sláčikových nástrojov. 

•  jeho základom je telo vyrobené z dreva, na ktorom sú napnuté, podobne ako 

tetiva na luku, štyri struny (prípadne päť strún) rôznej dĺžky, hrúbky a ladenia. 

•  hudobník pri hraní na kontrabase zvyčajne stojí (alebo sedí na vysokej 

stoličke), ľavou rukou drží krk nástroja, pričom prsty sa dotýkajú strún,  

v pravej ruke má sláčik. 

•  tón tvorí ťahom sláčika po strunách, prípadne brnkaním končekmi prstov. 

•  výšku tónu mení stláčaním (skracovaním) strún prstami ľavej ruky; väčším 

alebo menším tlakom pravej ruky so sláčikom na struny ovplyvňuje silu zvuku.  

V Hudobnej triede spoznávame hudobné nástroje v symfonickom orchestri. 

Symfonický orchester sa zrodil začiatkom 17. storočia v Európe. 

V orchestri sú zvyčajne zastúpené tri veľké “množiny” nástrojov: sláčikové, 

dychové a bicie. V prvej množine sú nástroje, na ktorých sa hrá ťahom sláčika, 

v druhej dychom (fúkaním), v tretej úderom.

Pri bližšom pohľade zistíme, že orchester tvoria skupiny sláčikových nástrojov 

(patria do nej husle, viola, violončelo a kontrabas), drevených dychových nástrojov 

(flauta, hoboj, klarinet, fagot), plechových dychových nástrojov (lesný roh, trúbka, 

trombón, tuba) a bicích nástrojov (tympany, veľký bubon, malý bubon, xylofón, 

činely a ď.). V orchestri však môžeme príležitostne stretnúť aj rôzne klávesové 

nástroje (klavír, čembalo, organ), či brnkacie nástroje (gitara, lutna, mandolína).  

Svet hudobných nástrojov je nesmierne pestrý a bohatý a zahŕňa stovky rôznych 

druhov nástrojov z celého sveta. Vedný odbor, ktorý sa zaoberá hudobnými 

nástrojmi (ich dejinami, vývojom, stavbou, akustickými vlastnosťami) sa nazýva 

organológia.
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Vedeli ste, že…?
Rakúsky etnomuzikológ Erich von 
Hornbostel (1877 – 1935) a nemecký 
muzikológ Curt Sachs  (1881 – 1959)  
vytvorili prehľadný systém , ktorý je dnes 
známy ako Sachsova-Hornbostelova 
klasifikácia hudobných nástrojov.
Hudobné nástroje rozdeľuje do skupín 
podľa toho, akým spôsobom sa na nich 
tvorí zvuk. 
Základné skupiny hudobných nástrojov 
podľa Sachsovej-Hornbostelovej kla-
sifikácie sú tieto: 

•  Idiofóny, alebo tzv. samozvučné 
nástroje. Tón vzniká vibrovaním 
celého nástroja alebo jeho súčastí. 
Patria sem takmer všetky bicie nástro-
je (okrem bubnov) – napr. triangel, 
činely, zvonkohra, gong a i.

•  Membranofóny, alebo tzv. blano-
zvučné nástroje. Tón vzniká kmitaním 
membrány, ktorá býva vyrobená 
z kože alebo plastu. Patria sem najmä 
bubny, tamburíny, tympany a i.

•  Chordofóny, alebo tzv. strunozvučné 
nástroje. Zvuk vzniká  rozochvie vaním 
struny alebo strún, ktoré sú napnuté 
medzi dvoma bodmi. Patria sem 
strunové nástroje a tiež niektoré 
klávesové nástroje – napr. klavír, čem-
balo, cimbal, husle, viola, violončelo, 
kontrabas, gitara a i.

•  Aerofóny, tzv. vzduchozvučné nástro-
je. Zvuk vzniká kmitaním vzduchu 
vo vzduchovom valci. Patria sem napr. 
harmonika, trúbka, lesný roh, priečna 
flauta, hoboj, klarinet, fagot a i.

•  Elektrofóny, teda nástroje, v ktorých 
zvuk vzniká elektricky. Patria sem 
napr. elektrická gitara, elektrické piáno, 
syntetizátor a pod. 

Podľa vyššie uvedeného teda kontrabas 
patrí v symfonickom orchestri do skupi-
ny strunových sláčikových nástrojov, 
a podľa Sachsovej-Hornbostelovej klasi-
fikácie, do skupiny chordofónov.

Ján Prievozník
Kontrabasista
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Z akých častí sa skladá?  

Sláčik (alebo slák)
 arco  Bogen  bow  archet  vonó

Zásadná pomôcka pri hre na kontrabase.

Pri hre na kontrabase sa využívajú 2 typy sláčikov – 

nemecký a francúzsky.  

Líšia sa veľkosťou, stavbou, spôsobom držania 

a hernou technikou.

Na výrobu sláčika sa používa tzv. fernambukové drevo  

(pochádza z dažďových pralesov z Brazílie). 

Na sláčiku nájdete aj eben (žabka), časti zo striebra, ale 

aj slonoviny, či perlete. Továrensky vyrábané sláčiky sa 

môžu vyrábať aj z karbónového vlákna. 

Vlásie je vyrobené z konského chvosta.

V prípade kontrabasových sláčikov môže byť aj tmavé, 

pretože dokáže vytvoriť hlasnejší tón.

Z čoho sa 
vyrába?
Kontrabas je spravidla vyrobený z viacerých 

druhov dreva:

• javor – spodná doska, luby 

• smrek – vrchná doska 

•  eben (tvrdé, odolné drevo) – hmatník 

Na povrchu kontrabasu je lak, ktorý chráni nástroj 

pred poškodením a má aj estetickú funkciu.

Z histórie
Kontrabas vznikol na začiatku 16. storočia 

v Európe ako súčasť nástrojovej skupiny tzv. 

„viola da gamba“. Volal sa violon (al. violone) 

a od moderného kontrabasu sa líšil veľkosťou, 

spôsobom hrania, počtom strún, ale aj ladením.  

Slávni výrobcovia 
kontrabasov  
(a iných sláčikových 
nástrojov)
členovia rodiny Amati z Cremony 

Gasparo da Salò  (1540 – 1609) z mesta Brescia 

Giovanni Paolo Maggini (1580 - 1630)

a i.

krk

spodná doska

bodec

strunník

luby

f otvory

kobylka

vrchná 
(predná) doska

hmatník

ladiace kolíky
hlava

špička

prút

žabka

ozvučná
skriňa

vlásie

skrutka



Využitie 
Kontrabas je najhlbšie znejúci sláčikový nástroj.

V starej orchestrálnej hudbe, najmä obdobia baroka, bol nevyhnutnou súčasťou 

nástrojovej skupiny tzv. basso continuo, ktorá v rámci skladieb hrala tzv. basovú 

(základnú, najhlbšiu) líniu.  

V dnešnej dobe  je nevyhnutnou súčasťou symfonických orchestrov, ale aj súborov 

klasickej, jazzovej, či ľudovej hudby, a uplatňuje sa aj ako sólový nástroj. 

V symfonickom orchestri má dôležitú doplňujúcu úlohu. Hrá basové hlasy, ale aj 

menšie sólové party. 

V kontrabasovej skupine symfonického orchestra sedí zvyčajne 8 kontrabasistov.  

V moderných žánroch ho niekedy nahrádza basgitara. 

Vybrané 
techniky hry 
na kontrabase
predstavené vo filme:

•  pizzicato (čítaj piccikáto) – struny sa 

rozozvučia brnkaním prstov

•  détaché (čítaj détašé ) – technika 

pravidelného, rovnomerného, 

širokého, ale oddeleného ťahu sláčika 

(„keď takto pravidelne ťahám sem 

a tam“)

•  staccato ( čítaj stakáto) – noty sa 

hrajú „oddelene“ a veľmi krátko

iné, napríklad: 

•  sul tasto – sláčik sa po strunách 

pohybuje v blízkosti hmatníka

•  sul ponticello (čítaj sul pontičelo) 

– sláčik sa po strunách pohybuje 

v blízkosti kobylky

•  ricochet (čítaj rikošé) – sláčik 

„hodený“ na struny

dirigent
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Významní skladatelia  
a ukážky ich diel pre kontrabas (výber)
Johann Sebastian Bach 
(1685 - 1750)
Suita č. 2 d mol BWV 1008  

(pôvodne pre violončelo)

Carl Ditters von 
Dittersdorf (1739 - 1799)
Koncert pre kontrabas a orchester č. 1  

E dur

Jan Křtitel Vaňhal  
(1739 - 1813)
Koncert pre kontrabas a orchester Es dur

Anton Zimmermann  
(1741 - 1781)
Koncert pre kontrabas a orchester D dur

Johannes Matthias 
Sperger (1750 - 1812)
Koncert pre kontrabas a orchester č. 15 

D dur

Franz Anton 
Hoffmeister (1754 - 1812)
Koncert pre kontrabas a orchester č. 1 

D dur

Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791)
Koncertná ária „Per questa bella mano“ 

pre bas a kontrabas KV 612

Domenico Dragonetti  
(1763 - 1846)
12 valčíkov pre sólový kontrabas. 

Valčík č. 3

Giovanni Bottesini  
(1821 - 1889)
Benátsky karneval, introdukcia a variácie 

pre kontrabas a klavír

Camille Saint-Saëns  
(1835 - 1921)
Karneval zvierat – časť Slon

Sergej Alexandrovič 
Kusevickij (1874 - 1951)
Koncert pre kontrabas a orchester op. 3

Adolf Míšek (1875 - 1955)
Sonáta pre kontrabas a klavír č. 1 

A dur op. 5

Reinhold Glière (1875 - 1956)
Introdukcia a Tarantella pre kontrabas 

a klavír

Eduard Tubín (1905 - 1982)
Koncert pre kontrabas a orchester

Nino Rota (1911 - 1971)
Divertimento concertante pre kontrabas 

a orchester

Astor Piazzolla (1921 - 1992)
Kicho pre kontrabas a klavír

Sofia Gubaidulina (1931)
Sonáta pre kontrabas a klavír

Otázky
1. Spomenieš si, z akých hlavných častí sa skladá kontrabas? 

2. V čom sa kontrabas odlišuje od ostatných sláčikových nástrojov? 

3. Ako sa volal prvý kontrabas?

4. Aké typy kontrabasového sláčika poznáme? 

5. Vymenuj aspoň 3 techniky hry na kontrabase. Sú iné, ako tie, ktorými sa hrá na ostatných sláčikových nástrojoch? 

6.  Do ktorej nástrojovej skupiny v symfonickom orchestri radíme kontrabas, a ako sa volá skupina, do ktorej kontrabas patrí podľa 

Sachsovej - Hornbostelovej klasifikácie hudobných nástrojov?

7. PRÉMIOVÁ ÚLOHA:  Skús si postupne vypočuť všetky diela, alebo aspoň sa do všetkých na chvíľu započúvaj, a zostaň niekoľko 

minút pri tom diele, ktoré ťa najviac zaujme. Zostav rebríček tvojich TOP 3 skladieb alebo skladateľov.  

Ktoré dielo pre husle sa ti páči najviac a čím ťa oslovilo? 

Slávni kontrabasisti 
súčasnosti
Gary Karr (1941)

Larry Gray (1954)

Chi-chi Nwanoku (1956)

Edgar Meyer (1960)

Janne Saksala (1967)

Božo Paradžik (1969)

Scott Pingel (1975)

Ödön Rácz (1981)

Roman Patkoló (1982)

Wies de Boevé (1987)

a i.

Johannes Matthias Sperger 

(1750 – 1812)

Domenico Dragonetti  

(1763 – 1846)

Giovanni Bottesini  

(1821 – 1889)

Franz Simandl (1840 – 1912)

Édouard Nanny  

(1872 – 1943)

Sergej Kusevickij  

(1874 – 1951)

František Pošta (1919 – 1991)

Ludwig Streicher  

(1920 – 2003)

Gerald Drucker (1925 – 2010)

Rodion Azarkhin  

(1931 – 2007)

a i.

Slávni kontrabasoví 
virtuózi histórie

https://youtu.be/6yj9VJjzd4w
https://youtu.be/6yj9VJjzd4w
https://youtu.be/PA3KJBxiyfA
https://youtu.be/PA3KJBxiyfA
https://youtu.be/7PEPX3nrGTQ
https://youtu.be/nPAQfxjMDoY
https://youtu.be/uTsARzl-gD8
https://youtu.be/uTsARzl-gD8
https://youtu.be/dSM6FTMLnG8
https://youtu.be/dSM6FTMLnG8
https://youtu.be/j-NCHwVq7C8
https://youtu.be/j-NCHwVq7C8
https://youtu.be/BMUYAEYIaEE 
https://youtu.be/BMUYAEYIaEE 
https://youtu.be/IS_39rBgehA
https://youtu.be/IS_39rBgehA
https://youtu.be/dvNRrakgATc
https://youtu.be/e3_s_4J-EXg
https://youtu.be/LKGVHjKlqws
https://youtu.be/LKGVHjKlqws
https://youtu.be/JQus6DKSw_Y
https://youtu.be/JQus6DKSw_Y
https://youtu.be/X7yJ-PeTu1c
https://youtu.be/NFgIgEjWkRE
https://youtu.be/NFgIgEjWkRE
https://youtu.be/Yb2rlGxVrfY
https://youtu.be/0rNVmuiQum4

