
Violončelo
 violoncello (= malá „veľká viola“)  violoncello / cello  violoncelle 

 cselló / kisbögö

•  je v skupine strunových sláčikových nástrojov v porovnaní s husľami a violou 

väčšie, je však menšie, ako kontrabas. 

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

tetiva na luku, štyri struny rôznej dĺžky, hrúbky a ladenia. 

•  hudobník pri hraní na violončele sedí, nástroj má podopretý medzi kolenami, 

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  rozochvieva ním 
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 violončelo 
patrí v symfonickom orchestri do sku-
piny strunových sláčikových nástrojov, 
a podľa Sachsovej-Hornbostelovej kla-
sifikácie, do skupiny chordofónov. 

Michal Haring
violončelista

Hudobná Trieda I uHusle 
viola

violončelo
kontrabasStrunové sláčikové nástroje v symfonickom orchestri
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Z akých častí sa skladá?

Sláčik (alebo slák)
 arco  Bogen  bow  

 archet  vonó

Zásadná pomôcka pri hre na violončele.

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.

Z čoho sa vyrába?
Violončelo je spravidla vyrobené z viacerých druhov 

dreva:

•  javor – spodná doska, kobylka, krk, luby (namiesto 

javora sa na výrobu spodnej dosky a lubov niekedy 

používa aj drevo z čerešne, hrušky, orechu, prípadne 

aj topoľa) 

•  smrek – vrchná doska

•  eben (tvrdé, odolné drevo) – hmatník, strunník, 

ladiace kolíky

Na povrchu violončela je lak, ktorý chráni nástroj 

pred poškodením a má aj estetickú funkciu. 

Z histórie
Violončelo bolo zostrojené len krátko po husliach, podľa 

ich vzoru, v severnom Taliansku. 

Vyvíjalo sa paralelne s violovými nástrojmi, tzv. viola da 

gamba (tal. gamba = noha).

Prvé „moderné“ violončelo vyrobil v talianskej Cremone 

v roku 1572 husliar Andrea Amati. 

Na rozdiel od dnešných nástrojov vtedaj šie violončelá 

nemali bodec (pri bližne do roku 1800) a museli sa držať 

pevne medzi kolenami. 

V 18. storočí sa využívalo aj violoncello da spalla (tal. 

spalla = rameno), menšie violončelo, pri hre zavesené na 

ramene hudobníka.

Slávni výrobcovia violončiel 
(a iných sláčikových nástrojov)
Andrea Amati (1505 – 1577) a ďalší členovia rodiny 

Amati 

Gasparo da Salò (1540 – 1609) 

Antonio Stradivari (1644 – 1737) 

a i. 

hlava = slimák
4 ladiace kolíky

krk

prút
vlásie

skrutka Žabka

špička

hmatník
4 struny

vrchná doska
f otvory

kobylka

strunník

bodec

korpus
/ telo



jVyužite 
Violončelo je neoddeliteľnou súčasťou symfonických, 

ale aj sláčikových a komorných orchestrov, či menších 

komorných zoskupení ako triá, kvartetá, kvintetá a pod. 

Používa sa najmä v klasickej hudbe, ale aj v iných 

žánroch, napr. v populárnej hudbe.

V symfonickom orchestri má dôležitú doplňujúcu úlohu. 

Hrá zvyčajne tenorové hlasy, ale aj menšie sólové party. 

Vo violončelovej skupine symfonického orchestra sedí 

zvyčajne 10 violončelistov.

Vybrané techniky 
hry na violončele
predstavené vo filme:

•  col legno (čítaj kol leňo) – „s drevom“, pri ťahu sa 

strún dotýka drevená časť sláčika, nie vlásie

•  col legno battuto (čítaj kol leňo batúto) – „udierajúc 

drevom“ – technika, pri ktorej sa drevená časť sláčika 

využíva ako bicí nástroj

ostatné techniky hry sú podobné, ako pri husliach 

a viole, napríklad: 

•  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

•  legato (čítaj legáto) – hranie nôt viazane (opak 

détaché)

•  pizzicato (čítaj picikáto) – struny sa rozozvučia 

brnkaním prstov

a i.

dirigent

1. husle

Čelesta

flauty

klarinety

tympany a bicie nástroje

hoboje

fagoty tuba

trúbky

Harfa

2. husle

lesné
rohy

pozaUny
(trombóny)

violy

violončelá

kontrabasy
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Významní skladatelia  
a ukážky ich diel pre violončelo (výber)
Johann Sebastian Bach 
(1685 – 1750)
Suity pre sólové violončelo,  

BWV 1007 – 1012

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Koncert pre violončelo a sláčikový 

orchester č. 13 F dur RV 410

Joseph Haydn (1732 – 1809)
Koncert pre violončelo a orchester 

C dur Hob. VIIb:1

Luigi Boccherini (1743 – 1805)
Koncert pre violončelo a orchester č. 7 

G dur G. 480 (violoncello da spalla!)

Ludwig van Beethoven 
(1770 – 1827)
Sonáta pre violončelo a klavír A dur op. 69

Robert Schumann (1810 – 1856)

Koncert pre violončelo a orchester 

a mol op. 129

Johannes Brahms (1833 – 1897)
Sonáta pre violončelo a klavír č. 1 

e mol op. 38

Camille Saint – Saëns 
(1835 – 1921)
Koncert pre violončelo a orchester č. 1 

a mol op. 33

Karneval zvierat – časť Labuť

Max Bruch (1838 – 1920) 
Kol Nidrei, op. 47

Piotr Iľjič Čajkovskij 
(1840 – 1893)
Variácie na rokokovú tému pre 

violončelo a orchester op. 33

Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Koncert pre violončelo a orchester 

h mol op. 104

David Popper (1843 – 1913)
Tanec elfov op. 39

Gabriel Fauré (1845 – 1924)
Elégia pre violončelo a orchester c mol 

op. 24

Edward Elgar (1857 – 1934)
Koncert pre violončelo a orchester 

e mol op. 85

Sergej Sergejevič 
Prokofiev (1891 - 1953)
Symfónia – koncert pre violončelo 

a orchester e mol op. 125

Dmitrij Dmitrijevič 
Šostakovič (1906 – 1975)
Koncert pre violončelo a orchester č. 1 

Es dur op. 107

Paul Hindemith (1895 - 1963)
Koncert pre violončelo a orchester G dur

Witold Lutosławski  
(1913 – 1994)
Koncert pre violončelo a orchester 

Slávni violončeloví 
virtuózi histórie

Otázky
1. Spomenieš si, z akých hlavných častí sa skladá violončelo a čo má na rozdiel od huslí a violy navyše?  

2. Koľko druhov dreva sa obyčajne používa na výrobu violončela? 

3. K akému zvieratku prirovnal Michal vzhľad violončela? 

4. Spomenieš si na 2 techniky hry na violončele, ktoré vo filme ukázal Michal? Akým spôsobom ich zahral? 

5. Na čo slúži violončelistovi bodec? 

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

Misha Maisky (1948)

Julian Lloyd Webber (1951)

Yo Yo Ma (1955)

Steven Isserlis (1958)

Jiří Bárta (1964)

Gautier Capuçon (1981)

Sol Gabetta (1981)

Alisa Weilerstein (1982)

Tomáš Jamník (1985)

Sheku Kanneh – Mason 

(1999)

a i.

Luigi Boccherini (1743 – 1805)

David Popper (1843 – 1913)

Pablo Casals (1876 – 1973)

Pierre Fournier (1906 – 1986)

André Navarra (1911 – 1988)

Paul Tortelier (1914 – 1990)

János Starker (1924 - 2013)

Mstislav Leopoldovič 

Rostropovič (1927 - 2007)

Natalia Gutman (1942)

Lynn Harrell (1944 - 2020)

Jacqueline du Pré (1945 – 1987)

Heinrich Schiff (1951 – 2016)

a i.

Slávni violončelisti 
súčasnosti

https://youtu.be/mGQLXRTl3Z0
https://youtu.be/mGQLXRTl3Z0
https://youtu.be/W74wpVxpzFY
https://youtu.be/W74wpVxpzFY
https://youtu.be/OGfeHYyzVtY
https://youtu.be/OGfeHYyzVtY
https://youtu.be/NSU6Ylxaobs
https://youtu.be/NSU6Ylxaobs
https://youtu.be/xZtu43s1xNE
https://youtu.be/NayPFVXYo9o  
https://youtu.be/NayPFVXYo9o  
https://youtu.be/6oyLJHpe8Z8
https://youtu.be/6oyLJHpe8Z8
https://youtu.be/pfBkzWNQTpI
https://youtu.be/pfBkzWNQTpI
https://youtu.be/3qrKjywjo7Q
https://youtu.be/Y4d74lbAYQg
https://youtu.be/waRqn_7k62s
https://youtu.be/waRqn_7k62s
https://youtu.be/nJSlmoXpzfM
https://youtu.be/nJSlmoXpzfM
https://youtu.be/PaSk6TR2Nps
https://youtu.be/Bi5jR8ADDZ4
https://youtu.be/Bi5jR8ADDZ4
https://youtu.be/OPhkZW_jwc0
https://youtu.be/OPhkZW_jwc0
hhttps://youtu.be/-rQyZYPvVew
hhttps://youtu.be/-rQyZYPvVew
https://youtu.be/al3gOZk_ad8
https://youtu.be/al3gOZk_ad8
https://youtu.be/LR-X9tyaCM8
https://youtu.be/_7bZRfrA0qQ

