
Hudobná Trieda II uflauta 
hoboj

klarinet
fagotDrevené dychové nástroje v symfonickom orchestri

Priečna flauta 
 flauto traverso  Querflöte  Western concert flute 

 flûte traversière  fuvola

•  je dychový hudobný nástroj, ktorého základom je trubica s otvormi (dierkami). 

•  hudobník drží pri hraní flautu vertikálne (napr. zobcovú flautu) alebo 

horizontálne (všetky typy priečnych fláut). 

•  tón na flaute tvorí hudobník tak, že zošpúlenými perami vydychuje prúd 

vzduchu smerom na okraj otvoru na hlavici nástroja. 

•  výška tónu sa mení prekrývaním otvorov končekmi prstov, alebo mechanicky 

(klapkami); vyššie znejúce polohy je možné dosiahnuť zosilnením prúdu 

vydychovaného vzduchu, tzv. prefukovaním oktáv.

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 nástro-

jov (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 flauta patrí 
v symfonickom orchestri do skupiny 
drevených dychových nástrojov, a podľa 
Sachsovej-Hornbostelovej klasifikácie, 
do skupiny aerofónov. 

Veronika Vitázková
Flautistka
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Z akých častí sa skladá?  

Z čoho sa 
vyrába?
Flauty sa pôvodne vyrábali z dreva, preto 

patria do skupiny drevených dychových 

nástrojov. Dnes sa kvalitné flauty 

vyrábajú zo zlata alebo striebra, obvyklý 

materiál je aj mosadz, titán, nikel, či 

zinok. 

Z histórie
Moderná priečna flauta je potomkom 

najstarších hudobných nástrojov vôbec. 

Flauty poznali už starí Egypťania, Gréci 

a Rimania. 

Pôvodne sa vyrábali z dutých drevín, 

slonoviny, alebo kostí. 

Priečna flauta má ázijský pôvod. 

Nemecký vynálezca, hudobný skladateľ, 

flautista a zlatník v jednej osobe – 

Theobald Böhm (1794 – 1881) v r. 1832 

stavbu flauty zdokonalil dômyselným 

klapkovým systémom. 

Iné typy fláut 
používané v symfonickom orchestri:

•  PIKOLA  

 ottavino  Piccoloflöte / Piccolo    piccolo 
 

názov je odvodený z tal. “flauto piccolo”, v preklade malá flauta. 

Je kratšia a znie vyššie ako priečna flauta štandardnej veľkosti.

•  ďalšie typy priečných fláut: napr. ALTOVÁ FLAUTA, TENOROVÁ FLAUTA, 

BASOVÁ FLAUTA, KONTRABASOVÁ FLAUTA – sú väčšie, dlhšie a znejú hlbšie  

ako priečna flauta štandardnej veľkosti 

•  príbuzný nástroj: ZOBCOVÁ FLAUTA  

 flauto dolce  Blockflöte  recorder  flûte à bec  furulya 
 

na rozdiel od priečnej flauty hudobník drží pri hraní nástroj vertikálne. Existuje 

v rôznych veľkostiach a ladeniach. “Zlatým vekom“ zobcových fláut bolo obdobie 

renesancie a baroka.

telo

hlavica nožička



jVybrané techniky hry na flaute
predstavené vo filme:

•  staccato (čítaj stakáto) – jednotlivé tóny sú hrané krátko, s čo najvýraznejším oddelením

•  legato – hranie radu tónov viazane 

•  frullato – „trepotavý zvuk”, hráč  vyslovuje do nástroja vibračné “r” vo forme ”rrrrr...”

•  tongue - „jazyk“, hráč jazykom a jeho pohybom prerušuje prúd vydychovaného vzduchu

•  jet whistle  - vzniká prudkým a silným fúknutím do nástroja; môže pripomínať zvuk prúdového lietadla,  

preto označenie jet whistle = pískanie prúdového lietadla

•  spievanie do flauty - technika využívaná v súčasnej hudbe a v jazze; hudobník hrá na flaute a zároveň spieva

Využitie 
V orchestri patrí priečna flauta, spolu s pikolou, 

medzi najvyššie znejúce nástroje.  

Je tradične zastúpená vo všetkých symfonických, 

dychových i komorných orchestroch, veľké 

využitie má aj v komornej hudbe. 

Súčasťou symfonického orchestra sú zvyčajne 

2 priečne flauty a 1 pikola, umiestnené “v srdci 

orchestra”, v skupine drevených dychových 

nástrojov, za sláčikovými nástrojmi. 

Rozdiel medzi priečnou flautou a pikolou je vo 

veľkosti, stavbe nástroja, v materiáli, z ktorého sú 

vyrobené, a aj v ladení. 

dirigent
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Významní skladatelia  
a ukážky ich diel pre flautu (výber)
Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Koncert pre flautu a orchester g mol RV 

439 „La notte“

Georg Philipp Telemann 
(1684 - 1767)
Koncert pre priečnu, zobcovú flautu, 

sláčikový orchester a b.c. e mol

Johann Sebastian Bach 
(1685 - 1750)
Partita a mol pre sólovú flautu BWV 1013

Carl Philipp Emanuel Bach 
(1714 - 1788)
Koncert pre flautu a orchester  

a mol Wq. 166 H. 431

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756 - 1791)
Koncert pre flautu a orchester č. 1  

G dur  KV 313

Koncert pre flautu, harfu a orchester  

D dur KV 299

Franz Doppler (1821 – 1883)
Fantaisie pastorale hongroise op. 26

Camille Saint – Saëns 
(1835 – 1921)
Karneval zvierat – časť Vtáky

Cécile Chaminade (1857 – 1944)
Concertino pre flautu a orchester op. 107

Claude Debussy (1862 – 1918)
Syrinx pre sólovú flautu

Prelúdium k faunovmu popoludniu 

Carl Nielsen (1865 – 1931)
Koncert pre flautu a orchester

Jacques Ibert (1890 – 1962)
Koncert pre flautu a orchester

Francis Poulenc (1899 – 1963)
Sonáta pre flautu a klavír FP 164

Bohuslav Martinů  
(1890 – 1959)
Sonáta č. 1 pre flautu a klavír

Sergej Sergejevič 
Prokofiev (1891 - 1953)
Sonáta č. 2 D dur pre flautu a klavír op. 94

Paul Hindemith (1895 – 1963)
Sonáta pre flautu a klavír

Olivier Messiaen  
(1908 – 1992)
Le merle noir

Slávni flautoví 
virtuózi histórie

Otázky
1. Z koľkých častí sa skladá flauta? 

2. Aké materiály sa používajú na výrobu moderných fláut? 

3. Spomenieš si, aké hudobné nástroje sedia v orchestri vedľa priečnej flauty z oboch strán? 

4. Vymenuj aspoň 3 techniky hry na flaute. Ktorá sa ti najviac páči? 

5. Spomenieš si, na akých ďalších drevených dychových nástrojoch hrala Veronika vo filme? 

6.  Do ktorej nástrojovej skupiny v symfonickom orchestri radíme priečnu flautu, a ako sa volá skupina, do ktorej flauta 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 flautu sa ti páči najviac a čím ťa oslovilo? 

Slávni flautisti 
súčasnosti

Jacques Hotteterre  

(1674 – 1763)

Johann Joachim Quantz 

(1697 – 1773)

Michel Blavet (1700 – 1768)

Fridrich II., pruský kráľ  

(1712 – 1786)

Theobald Böhm (1794 – 1881)

Albert Franz Doppler  

(1821 – 1883)

Vilém Blodek (1834 – 1874)

Marcel Moyse (1889 – 1984)

Geoffrey Gilbert (1914 – 1989)

Severino Gazzelloni  

(1919 – 1992)

Jean-Pierre Rampal  

(1922 – 2000)

Aurèle Nicolet (1926 – 2016)

a i.

William Bennett (1936)

Sir James Galway (1939)

Paula Robinson (1941)

Jiří Stivín (1942)

Jeanne Baxtresser (1947)

Patrick Gallois (1956)

Claudio Barile (1960)

Emmanuel Pahud (1970)

Henrik Wiese (1971)

Sharon Bezaly (1972)

Jasmine Choi (1983)

Joséphine Olech (1994)

a i.

https://youtu.be/uQ2o4yUW2H0
https://youtu.be/uQ2o4yUW2H0
https://youtu.be/8sT2udseSWQ
https://youtu.be/8sT2udseSWQ
https://youtu.be/onB39cumbF4
https://youtu.be/9-r7DiloQNo
https://youtu.be/9-r7DiloQNo
https://youtu.be/1syDCEn_XOw
https://youtu.be/1syDCEn_XOw
https://youtu.be/FkjtUgdXuYk
https://youtu.be/FkjtUgdXuYk
https://youtu.be/WbBew22kTFQ
https://youtu.be/4xmdyk1PsqU
https://youtu.be/JQDTVDmbEpA
https://youtu.be/aw53VrbI4l0
https://youtu.be/Y9iDOt2WbjY
https://youtu.be/QfjMGRlN8mc
https://youtu.be/kxKb6wnOblA
https://youtu.be/OG0DafrYNdM
https://youtu.be/JJVryZFmsig
https://youtu.be/Ap7lk6LTxEA
hhttps://youtu.be/J2pNvRTJbvM
https://youtu.be/_C0oUdysNzE

