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Základní předpoklady pro hru na trubku:
Jedním z nejdůležitějších předpokladů výuky hry na trubku je fyzická vyspělost uchazeče.
Nelze přesně urči věkovou hranici, kdy je vhodné s výukou začít. Toto rozhodnutí je na odborném
posouzení pedagoga. Trubka je sice nejmenší žesťový nástroj ale k jejímu správnému rozezvučení je
třeba vyvinout dostatečný tlak proudícího vzduchu, proto je důležité, aby žák byl dostatečně fyzicky
vyspělý a netrpěl plicními neduhy. „Nejmenší žesťový nástroj“ z toho plyne i „nejmenší nátrubek“ –
proto se pro výuku hodí adepti spíše s tenkými rty, ale není to dogma, vše je třeba vyzkoušet,
odborně posoudit a svědomitě rozhodnout.
Samozřejmě pro hru na trubku jsou třeba silné a zdravé zuby, měly by být rovné, bez
výstupků a nejrůznějších zakřivení. V případě nerovnosti a nepravidelnosti chrupu záleží na tom, zda
výstupky či nerovnosti znemožňují normální usazení nátrubku na rty a tím dochází k významnému
omezení hry. Nebo se tyto nedokonalosti schovají do prostoru nátrubku a tvoření tónu nijak
neomezují, v takovém případě lze hru na trubku bez problému doporučit. Studium hry na trubku
v tomto případě může zkomplikovat zubní lékař, který se bude snažit nedokonalost chrupu vylepšit
pomocí rovnátek. V současné době se s tímto postupem setkáváme čím dál častěji. V této situaci je
vhodné domluvit se s rodiči a poté i s lékařem o možnosti dočasných rovnátek (při cvičení vyndávat),
nebo na jiné alternativní léčbě. Pokud toto není možné a žák dostane rovnátka „nastálo“, záleží na
jeho odhodlání a naší velké pomoci, motivaci a psychické podpoře, aby hru s rovnátky zvládl. Velkým
pomocníkem je již dnes běžně u lékaře či v lékárně dostupný vosk, který se před hrou na rovnátka
aplikuje a tím eliminuje jejich nepříjemné zařezávání zevnitř do rtů. Vše ale závisí především na
vzájemné domluvě a spolupráci rodičů, žáka a učitele.
Velmi důležitý je při výuce hry na trubku hudební sluch žáka, protože musí s jistotou
rozeznávat intonaci tónů, což někomu může činit problém. Ten se samozřejmě dá částečně řešit
vhodnými intonačními cvičeními.

Co je důležité na počátku výuky:
Na počátku výuky je důležité správné dýchání (bráničně žeberní), držení nástroje a těla při
hře, posazení nátrubku na rty a tvoření tónu. Nejdůležitější je ovšem u žáka zachovat a podporovat
odhodlání a chuť hrát na trubku. Velmi přínosné je s žáky několik prvních hodin pouze přirozeně a
uvolněně dýchat (vhodná dechová cvičení), mladším dětem je zapotřebí dýchání nejen názorně
předvést, ale též dětským způsobem vysvětlit. Toto dýchání postupně aplikujeme při zpívání lidových
písní, později začínáme uvolněně bzučet na rty. Až si toto žák pomalu začíná osvojovat, hrajeme či
zpíváme mu tóny a on je bzučením na rty opakuje. Další fáze je posazení nátrubku na rty a bzučení na
něj. Nátrubek posadíme jednou třetinou na horní ret a dvě třetiny na spodní, ale není chybou ani
posazení nátrubku doprostřed (tzv. půl na půl), hlavně dbáme na volné přirozené výdechy a zdravé
znělé bzučení. Velkou roli hraje správná volba typu a velikosti nátrubku.
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Tradiční i nové přístupy a způsoby výuky:
Při výuce hry na trubku je možné postupovat tradičním způsobem, který vychází především
z minulých osnov a učebních plánů. Prakticky to znamená, že žák hraje nejprve na zobcovou flétnu,
jako přípravný dechový nástroj. Kolem desátého roku jeho věku přechází na hru na trubku. Tento
způsob má svoji výhodu v tom, že desetiletý žák si v počátcích hry na trubku osvojuje problematiku
po všech stránkách rychleji. Je to dáno jeho větší fyzickou i psychickou vyspělostí. S udržením
nástroje zpravidla již nemá problém a lépe spolupracuje v činnostech, které jsou méně záživné a pro
menší děti celkově hůře zvladatelné. Například se jedná o pravidelné rozehrávání, hru vydržovaných
tónů, hru etud atd. Předchozí průprava na zobcové flétně v oblasti čtení not a rytmické orientaci
přináší též rychlejší postup.
Nevýhodou tohoto tradičního přístupu je, že po několika letech hry na přípravný dechový
nástroj v podobě zobcové flétny se žák hůře přeorientovává na naprosto jiný způsob tvoření tónu,
daleko větší odpor materiálu a na mnohonásobně vyšší hmotnost nástroje. Tento přechod někteří
žáci velmi těžce zvládají, někdy dochází i k rezignaci.
Novější přístup ke hře na trubku přináší její začátek již do počátku školního nebo dokonce
předškolního věku. Žák tedy začíná hrát přímo na trubku bez předchozího studia přípravného
dechového nástroje v podobě zobcové flétny. Výhodou této alternativy je osvojování nástrojové
problematiky již od útlého věku, tím se vyloučí kritický moment přechodu. V době kolem dvanáctého
roku věku, kdy obvykle přichází krize ve studiu hry na hudební nástroj, jsou tito žáci daleko více
stabilizováni, než ti, kteří hrají na tento nástroj teprve např. 2 roky. Ze strany rodičů u těchto žáků
bývá daleko větší vůle a podpora krizi překonat a dítě při studiu udržet. Nevýhodou tohoto přístupu
je pochopitelně náročnější práce s malým dítětem při výuce na žesťový nástroj, ne každý je schopen
v tak nízkém věku hru zvládat.

Nejčastější chyby:
Nejčastější chyby můžeme rozdělit do tří oblastí – a) dýchání b) nátisk a nasazení c) držení nástroje
a) dýchání
Velmi častou chybou - hlavně u menších dětí, je tlak v prsní oblasti při rozeznění nástroje,
který se dále přenáší na tlak v krku. Tlak vychází ze snahy vytvořit dechovou oporu. Tento tlak
blokuje správnou funkci bránice, břišních svalů a svalů pánevního dna. Dech zůstává strnulý a ztuhlý.
Opora má být tvořena pohybem vzduchu, ne jeho pouhým stlačením. Jak již je naznačeno výše, velmi
škodlivým projevem je stažený krk. Jedním z návodů, jak může být tento nedostatek odstraněn, je i
tato rada: „vydechuj do nástroje přirozeně, měj volný krk, jako když mluvíš.“ Stažený krk rovněž
způsobuje i neuvolněný kořen jazyka.

4

b) nátisk a nasazení
V nátisku jsou dvě závažné chyby, které fatálně limitují další nástrojový rozvoj. Je zde mnoho
individuálního a proto je obtížné najít objektivní kritérium, co je správné. Je mnoho výborných hráčů,
kteří nemají tzv. „ideální nátisk“. Vidíme u nich „prohřešky“ například v postavení čelisti, nafukovaní
tváří apod. Autor této práce se však za své dlouholeté pedagogické působení nesetkal s vynikajícím
hráčem na žesťový nástroj, který by měl při hraní zdvižené koutky. Pokud se zvednou při hraní
koutky, zvedá se i hrtan v krku a tím se krk zavírá. Také se tím oslabuje spodní ret a svaly na bradě.
Druhá závažná chyba se dá těžko vypozorovat, protože probíhá pod nátrubkem. Je to tzv.
„balení“ horního rtu. Je to škodlivé i v malé intenzitě. Nejen, že to ucpává otvor ve rtech, ale výrazně
to snižuje vibraci horního rtu.
Krásné a čisté nasazení je velká deviza hráče na trubku. Přitom musíme dávat pozor na tyto
nejčastější chyby:
1) Nejasné (zastřené nasazení) - špatné nastavení napětí rtů na určitý tón (odstraňujeme cvičením
nasazení na samotný nátrubek, přičemž nesmí mít začátek bzučeného tónu glissando).
2) Sforzandové nasazení - vklínění špičky jazyka mezi rty - tón začíná velkým nárazem (výbuchem) a
dále pokračuje ve slabší dynamice. Při standardním nasazení musí být špička jazyka za horními zuby.
Je nutno dodat, že sforzando je specifický prostředek hry, ale jeho používání vyplývá pouze
z požadavku notového zápisu. Nesmí se to stát standardním způsobem nasazení.
3) Špička jazyka se pohybuje zepředu dozadu. Následkem je hlavně u rychlého staccata malá
proznělost. Střetávají se zde dva protichůdné pohyby (jazyk - dozadu, dech - dopředu) a tím se
rozptýlí vzduchový sloupec v počátku tónu. Špička jazyka by se měla pohybovat spíše dolů.
4) Při zakončení tónu se použije jazyk – „Taat“. Tuto vadu odstraníme tím, že se snažíme zakončit
spíše neznělým „h“ - tedy „Taah“.
c) držení nástroje
K základním faktorům, které ovlivňují vlastní projev, patří postoj při hře a držení nástroje. Žák
stojí mírně rozkročen, tělo má tak největší stabilitu a jeho váha je rovnoměrně rozložena. Jsou
zapojeny v činnost jen ty svaly, kterých je zapotřebí. Při hře není vhodné se příliš předklánět ani
zaklánět, lokty jsou mírně od těla, tím se uvolní hrudní koš a podpoří volné přirozené dýchání. Levou
rukou držíme nástroj, který směřuje mírně k zemi (výjimku si vyžaduje neobvykle rostlý chrup), pravá
ruka mačká písty.

5

Jaké způsoby výuky můžeme zvolit:
Ve výuce hry na trubku můžeme volit mezi dvěma způsoby, a to mezi výukou skupinovou
(maximálně však 2 žáci) nebo individuální. Problematika hry na trubku je však tak obsáhlá, že
skupinová výuka by měla probíhat jen po nezbytně nutnou dobu. Žáky vedeme hlavně
prostřednictvím individuální výuky k získávání praktických dovedností, teoretických znalostí a ke
každodenní přípravě – cvičení na trubku. Výuka v každé hodině by měla být kombinací výkladu a
předvádění vlastního způsobu hry. Neustále, opět v každé hodině, dbáme na opakování základů hry
na nástroj – dýchání, držení nástroje, postoj při hře, nasazení tónu, práce s tónovou kulturou a
celkové uvolnění těla. Nejdůležitější zásadou každého učitele vždy musí být diferenciace. Neexistují
dva stejní žáci. Vyučující si musí vypracovat přesný a jasný vyučovací postup, jako kdyby měl před
sebou dokonale vhodného žáka. Tento postup potom obměňuje podle potřeby každého jednotlivce.

Tradiční a nové přístupy – nástrojové školy, jejich výhody i nevýhody:
Během studia se nevyhýbáme tradičním ani novým přístupům ke zvládnutí hry na trubku.
Výhodou tradičních přístupů je jistota, ověřenost časem, pocit, že nic nepokazíme. Ale pozor,
zdání může klamat. Některé tradiční názory jsou již překonané, např. roztahování koutků úst je
v zahraničí považováno dnes již za hrubou chybu ve hře na žesťové nástroje. Přesto se ještě někteří
vyučující touto, přes 50 let starou, metodou řídí. To je ta nevýhoda. Je třeba sledovat vývoj, abychom
neustrnuli. Každý obor lidské činnosti se vyvíjí a my musíme neustále vyhodnocovat, které tradiční
přístupy je možné ještě použít.
Výhodou nových přístupů je modernost, nejsou však ještě prověřeny v delším časovém
horizontu. Nebraňme se jim, sami brzy poznáme, zda je použití moderní metody vhodné nebo ne.
Doporučuji vše vyzkoušet nejdříve sám na sobě. Mnoho nových metod, zvláště na internetu, je
samoúčelných nebo platí jen pro jednoho konkrétního hráče. Je dobré znát co nejvíce řešení daných
problémů, abychom žákům mohli vždy poradit. Co žák, to jiný problém, proto vše pečlivě sledujme.

Výběr etud a přednesových skladeb:
Páteří celé výuky je škola hry na nástroj. Nezříkejme se ani dnes Školy hry na trubku „Krčma –
Vaigl“, nebo Praktické školy pro trubku Jaroslava Koláře. Tyto školy vychází z české tradice, cvičení
v nich jsou doplňovány lidovými písněmi, které žáci znají.
Během studia ke školám dle vývoje žáka zařazujeme etudy, které dělíme na elementární,
melodické a technické.
Z elementárních etud, které řeší základní technické i melodické problémy, bych zmínil např.
etudy J. B. Arbana, R. M. Endresena, H. J. Krumpfera.
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Z melodických etud: Melodické etudy pro trubku L. Nováka, M. R. Procházky, Virtuózní etudy
J. Koláře.
Z technických - etudy T. Sauveura, C. Kopprasche, E. Sachse. Řídíme se především rozsahem a
technickými možnostmi daného žáka.
Nedílnou součástí studia je hra přednesových skladeb. Základem přednesové literatury je
Album přednesových skladeb pro trubku I.díl, Album přednesových skladeb pro trubku II.díl,
přednesová část školy Krčma – Vaigl, Album starých mistrů – sestavil M. Procházka, samozřejmě
velké množství soudobých skladeb a dnes již běžně dostupný materiál ze zahraničí.
Pro obohacení a rozšíření notového materiálu jsou velmi vhodné moderní školy a sešity
skladeb, jejichž součástí jsou i CD s doprovody. Tento materiál pocházející především ze zahraničních
nakladatelství, je vynikající součástí hudební literatury sloužící pro výuku žesťových nástrojů vůbec.
Mezi nové přístupy výuky lze zařadit využití nejen notového materiálu výukového programu
Smart Music, ale samozřejmě aktivní používání programu samotného. I přesto, že tento program má
v našich podmínkách omezené využití, může se stát velmi významnou učební pomůckou. Jeho
přednosti spočívají především v tom, že zde je k dispozici hned několik škol (komplet pro všechny
žesťové nástroje), nejrůznější sešity přednesů a melodií v rozsahu od 17. st až do současnosti.
Součástí je nejen klasická muzika, ale též jazzová, populární a rocková. Všechny cvičení a melodie
v používaných školách mají svůj klavírní nebo jinak aranžovaný doprovod. Výhodou oproti
doprovodům hraným z CD je možnost přizpůsobit v tomto programu tempo podle individuálních
potřeb. Jsou zde k dispozici klavírní doprovody (nahrávky) k naprosté většině klasické světové
literatury v daných nástrojích.

Souhrnný seznam literatury doporučený k výuce:
Krčma - Vaigl: Škola hry na trubku
Jaroslav Kolář: Praktická škola pro trubku
J. B. Arban: Kompletní škola pro trubku
B. Krušina: Škola jazzového rytmu a frázování
L. Novák: Melodické etudy
M. R. Procházka: Malé etudy
M. R. Procházka: Motivační etudy
M. R. Procházka: Mladý kavalír
R. M. Endresen: Etudy pro trubku
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H. J. Krumpfer: Etudy pro trubku
J. B. Arban: Sto elementárních etud
René Lawrent: Přípravné etudy
T. Sauveur: 20 technických etud
C. Kopprasch: 60 vybraných technických etud
E. Sachse: 100 etud (pro nácvik transpozice)
H. L. Clarke: Charakteristické studie

Ke zdokonalení techniky velice dobře poslouží:

H. L. Clarke: Technické studie pro trubku

Jako nátisková cvičení se osvědčují:

Charles S. Peters: Total Range
James Stamp: Warm – Ups Studies
Robert Nagel: Trumpet Skills
Charles Coolin´s: Flexibilities
Frits Damrow: Fitnes for Brass
J. B. Arban: Kompletní škola pro trubku
Max Scholssberg: Daily Drills for trumpet

Výrazové prostředky hry – kdy a jak je používat:
Rytmus – rytmickou přesnost, tolik důležitou pro hru na žesťové nástroje, vyžadujeme
důsledně od prvopočátku studia hry na trubku.
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Dynamika – dynamiku vyžadujeme ve vyšších ročnících studia, až si žák osvojí základy
dechové techniky a tónové kultury. V nižších ročnících požadujeme (vyjma studia jednoduchých
přednesových skladeb) hru ve střední dynamice mf.
Agogika – agogikou se zabýváme už od počátku studia, hlavně ve skladbách přednesových.
Frázování – frázování můžeme řešit až po zvládnutí dechové techniky a potřebném tělesném
vývoji (zvětšení dechového aparátu).

Jak motivovat žáky:
Všechny žáky je třeba stále systematicky motivovat a podporovat ve studiu, vhodně volit výběr
etud, nátiskových cvičení a kombinovat je s písničkami a skladbičkami, které děti znají a tudíž si je
chtějí sami zahrát. Rovněž je důležité, aby žák sám pochopil smysl rozehrávacích cvičení, nátiskových
cvičení a etud, sám na sobě pocítil jejich účinnost a vliv na jeho vývoj při zvládání a zdokonalování hry
na nástroj. Pro žáky je velmi motivující hra v nejrůznějších souborech (komorních, tanečních),
orchestrech (dechových, symfonických) i tradičních dechových hudbách. Starší již stabilizovaní žáci
jsou obrovskou motivací a vzorem pro ty mladší, začínající, méně zkušené muzikanty. Důležité je také
neopomíjet časté vystupování na koncertech, společenských akcích a zapojování žáků do kulturního
dění v okolí i mimo rámec školy. Jedním z velmi důležitých článků motivace je účast žáků
v nejrůznějších soutěžích a přehlídkách. K účasti na akcích soutěžního charakteru by měl žák být
přihlašován s jeho souhlasem a na základě svobodného rozhodnutí. Ne každý je soutěživý typ, to by
měl pedagog vždy mít na mysli, aby svým svěřencům nezpůsoboval zbytečné trauma. Někoho účast
v soutěži dokáže posunout kupředu, jiného může totálně demotivovat. Je třeba vše pečlivě zvážit.

Kde najdeme další informace:

Používané metodiky hry
Metodik hry na trubku dnes existuje velké množství. Zvláště internet nám poskytuje mnoho
informací, bohužel ne vždy pravdivých a ověřených. Jedná se však převážně o systémy a metody
cvičení a výuky (samozřejmě ne v češtině). Pokud je chceme použít, je třeba vše řádně promyslet
a vyzkoušet nejdříve na sobě, jedině tak zjistíme klady, ale také zápory. Dnes se nedá postupovat jen
podle jedné metodiky. Nejlépe je kombinovat. Základem výuky by ale měly být metodiky uznávané
a ověřené, zpracované významnými pedagogy.
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Metodiky uznávané a ověřené, vydané v českém jazyce:
Philip Farkas: Umění hry na žesťové nástroje – vydal Krajský pedagogický ústav v Brně 1970.
Vynikající komplexní metodika. Bylo by potřebné nové vydání této knihy. Určitě by o ni byl ze strany
učitelů žesťových nástrojů velký zájem.
Frøydis Ree Wekre – Úvahy o hře na lesní roh - vydal ZdeHorn Press Praha - výborná
metodika, přínosná nejen pro hornisty.

Možnosti dalšího vzdělávání pedagogů:
V našem oboru jsme odkázáni hlavně na samostudium, konzultace se staršími a zkušenějšími
pedagogy, profesory konzervatoří a vysokých škol. Sledujeme pořádání kurzů, masterclassů
a workshopů našich i zahraničních lektorů. Samozřejmě je pokud možno navštěvujeme.

Jakých soutěží se můžeme se žáky zúčastnit:
Vysílání žáků na soutěže se nevyhýbejme, je důležitým měřítkem srovnání úrovně naší práce
s ostatními učiteli. Účast na soutěžích je důležitá pro nás i žáky.
Nejdůležitějším cyklem soutěží jsou soutěže ZUŠ. Konají se v několika úrovních (kolech):
školní, okresní, krajské a ústřední. Podmínkou pro postup do dalšího kola je vždy získání 1. ceny
v kole předchozím. Tyto soutěže jsou pořádány každý rok, jeden rok pro sólové nástroje, druhý pro
komorní soubory a třetí pro orchestry. Tyto soutěže vypisuje MŠMT a jejich úkolem je porovnat
a sjednotit úroveň výuky na ZUŠ v ČR. Z tohoto pohledu je význam soutěží ZUŠ nezastupitelný.
Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno – soutěž s mezinárodní účastí
(Slovensko, Polsko, Maďarsko) pořádaná jednou za dva roky Asociací Interpretační soutěže žesťových
nástrojů Brno pro posluchače základních, středních a vysokých hudebních škol. Koná se většinou
začátkem května pro střední a vysoké hudební školy a začátkem června pro ZUŠ.
Pro Bohemia - mezinárodní interpretační soutěž v oborech zpěv, hra na klavír, hra na
dechové nástroje a hra na smyčcové nástroje pořádaná Janáčkovou konzervatoří a Gymnáziem
v Ostravě, bývá zpravidla na začátku dubna.

Jaké weby nám pomohou:
http://www.youtube.com
http://www.zestebrno.cz

