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Předpoklady pro hru na tubu:
Jedním z nejdůležitějších předpokladů výuky hry na tubu je fyzická vyspělost uchazeče. Nelze
přesně urči věkovou hranici, kdy je vhodné s výukou začít. Toto rozhodnutí je na odborném
posouzení pedagoga. Tuba je největší žesťový nástroj a k jejímu správnému rozezvučení je třeba
velké množství vzduchu, proto je důležité, aby žák měl dostatečnou vitální kapacitu plic a netrpěl
plicními neduhy. „Největší žesťový nástroj“ z toho plyne i „největší nátrubek“ – proto se pro výuku
hodí adepti spíše s plnými masitými rty, ale není to dogma, vše je třeba vyzkoušet, odborně posoudit
a svědomitě rozhodnout.
Samozřejmě pro hru na tubu jsou třeba silné a zdravé zuby. Tubový nátrubek je velký, proto
svými okraji na zubech neleží, leží na dásních, z toho důvodu drobné nerovnosti a nepravidelnost
chrupu nepůsobí takové problémy jako například u trubky či lesního rohu. Studium hry na tubu
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 takovém
případě je vhodné domluvit se s rodiči a po té i s lékařem o možnosti dočasných rovnátek (při cvičení
vyndávat), nebo jiných alternativách. 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. Tubový nátrubek je
velký, proto svými okraji neleží na zubech, nýbrž na dásních, hra s rovnátky tedy není tak velký
problém jako u nástrojů s menším průměrem nátrubku. Vše ale závisí především na vzájemné
domluvě a spolupráci rodičů, žáka a učitele.
Velmi důležitý je u tubisty hudební sluch. Žák musí s jistotou rozeznávat intonaci tónů ve
spodních polohách (velká oktáva, kontra oktáva), 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 tubu. Velmi přínosné je s žáky několik prvních hodin pouze přirozeně a
uvolněně dýchat (vhodná dechová cvičení). Toto dýchání postupně aplikujeme při zpívání lidových
písní, později začínáme volně 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. Bzučíme spíše do spodní poloviny nátrubku, ale není chybou posazení nátrubku doprostřed (tzv.
půl na půl), hlavně dbáme na volné přirozené výdechy a zdravé znělé bzučení. Až se nám s žákem
toto začíná dařit, teprve pak přichází na řadu samotný nástroj. Velkou roli hraje správná volba typu
nástroje (model, menzura, ladění…) a vhodná velikost nátrubku. V tento moment musí pedagog velmi
pečlivě zvážit, jaký způsob bude pro výuku hry na tubu nejvýhodnější. Největším vodítkem a
měřítkem je věk uchazeče o hru, jeho fyzická vyspělost a fyziologické předpoklady.
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Jeden ze způsobů výuky je začít na barytonovou tubu. Tento způsob je výhodný pro nejmladší
zájemce. V tomto případě je možné začít s výukou ve velmi nízkém věku, bez předchozího studia
přípravného nástroje (zobcové flétny), což je určitou výhodou, jelikož adept si od úplných začátků
zvyká na žesťový nástroj. Přechod ze zobcové flétny na tubu může být pro některé žáky
problematický, neboť hra na tento nástroj je nemalý fyzický výkon. Problém může způsobovat už jen
vyšší hmotnost nástroje, několikanásobně větší spotřeba dechu k vytvoření tónu z čehož může
pramenit rozhodnutí ve studiu nepokračovat. Nevýhodou tohoto způsobu je pomalejší postup žáka,
navíc poměrně dlouho trvá, než si sám zahraje písničku a opět je tu nebezpečí ukončení studia.
Částečně se toto dá eliminovat zpíváním písniček s žákem a tím rozvíjení jeho hudebnosti a vytváření
kladného vztahu k hudbě.
Další způsob, jak zahájit výuku hry na tubu je začít v pozdějším věku, kdy žák již má s hrou na
nějaký hudební nástroj zkušenost. V takovém případě, protože je žák starší, fyzicky i mentálně
vyspělejší, může začít se studiem přímo na basovou nebo kontrabasovou tubu. Basová (menší) tuba
se užívá v ladění F a Es, kontrabasová (větší) tuba v ladění C a B. Na našich základních uměleckých
školách se zpravidla preferuje hra na kontrabasovou tubu v ladění B pro svůj plný, robustní ale
zároveň měkký sametový tón, který je nenahraditelný v souborech a orchestrech. B tuba je největším
typem s největší délkou trubice a šířkou menzury, proto i hra na ni je fyzicky nejnáročnější. Spodní
rozsah nástroje se pohybuje v kontra oktávě, při těchto tónech dochází k velké rezonanci lebečních
kostí, u začátečníků se může objevit tzv. „motání hlavy“, z toho pak výjimečně i pocity nevolnosti.
Není to však nic nebezpečného a dlouho trvajícího, zhruba po 1-2 měsících hry to úplně ustává.
Tyto drobné překážky se téměř vůbec neobjevují při hře na menší a kratší F tubu. Tento
nástroj se hodí spíše pro sólové hraní, hru ve vyšších polohách a menší komorní soubory. Jeho zvuk je
útlejší, plytší, ale naopak tvrdší a průraznější. Dobrý tubista by měl zvládnout hru na oba nástroje
z důvodů univerzálního využití. U mladších a postavou subtilnějších žáků je lépe začít studovat hru na
F tubu a B tubu přibrat až ve vyšším věku. U starších a fyzicky silnějších jedinců je lepší začít se
studiem B tuby, je více využívána a žádána v souborech (dechové hudby, dixieland…), žák má větší
možnost uplatnit dříve své získané dovednosti a tubu F přibrat až později.
Výuka hry na tubu je velmi specifická u každého jedince, protože adepti mají zpravidla již za
sebou několikaletou výuku hry na jiný nástroj, obvykle přechod z „menších nátrubků“, kde se vyskytl
neřešitelný problém. V takovýchto případech je nejdůležitější žáka psychicky podporovat, vysvětlit
mu důležitost a všestrannost tuby v orchestrální praxi (většinou chtějí skončit, než hrát na tubu) a
pomalu mu navracet sebevědomí, které je předchozími problémy pošramocené. Pokud se toto
podaří, žák si velmi rychle díky předchozí výuce osvojuje tubovou problematiku a zapojuje se
v souborové a orchestrální hře i mimo školu (tubistů je málo a dobrých ještě méně). Začíná mít
nástroj rád, neboť si je vědom, že mu pomohl k vyřešení předchozích problémů a věnuje se studiu
naplno.
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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.
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 tubu. 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“.
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c) držení nástroje
Na tubu hrajeme v sedě. Sedíme asi na 2/3 sedací plochy židle a neopíráme se o opěradlo. Trup
držíme zpříma, ne však ztrnule. Nohy jsou poněkud rozkročené, pevně opřené o zem. Mezi stehna
usadíme nástroj tak, aby byl mírně odkloněn od svislé osy a nátrubek směřoval do středu rtů. Pravá
ruka je opřena palcem o opěrný kroužek a ostatní prsty, mírně pokrčené, jsou položeny na
tlakadlech. Levá ruka je přiložena výš a přidržuje nástroj z levé strany, případně ovládá další tlakadla.
Mezi nástrojem a trupem hráče musí být mezera, aby nebyla omezována činnost bránice a hrudního
koše.

Jaké způsoby výuky můžeme zvolit
Ve výuce hry na tubu můžeme volit mezi dvěma způsoby, a to mezi výukou skupinovou
(maximálně však 2 žáci) nebo individuální. Problematika hry na tubu 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 tubu. 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, posez 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 tubu.
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 nástruje. Přesto se ještě někteří výučující
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 poctivě sledujme.
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Výběr etud a přednesových skladeb
Páteří celé výuky je škola hry na nástroj. Nezříkejme se ani dnes Školy hry na tubu V. Hozy.
Tato škola vychází z české tradice, je však zvláště pro žáky nižších ročníků studia méně záživná, méně
melodická. Kombinujme ji tedy se školami jinými např.: A. Lebeděva, J. Ujfalussiho. K výuce můžeme
použít i trombonové (M. Hejda) nebo barytonové (J. Michálek, J. Pavel). školy, které přepisujeme o
oktávu níž. Školy mají většinou jednoho autora, to znamená jeden rukopis, proto je studium více škol
důležité.
Během studia ke školám dle vývoje žáka zařazujeme etudy, které dělíme na etudy
elementární, melodické a technické.
Z elementárních etud, které řeší základní technické i melodické problémy, se zabývejme
etudami např.: M. Hejdy, R. M. Endresena, F. Vobarona , G. Bordnera, J. Naulaise V. Hozy, J. Pavla a
etudami podobné obtížnosti od dalších autorů. (trombonové etudy přepisujeme samozřejmě o
oktávu níž)
Z melodických etud bych uvedl např.: přepis Melodických etud pro trubku L. Nováka, M. R.
Procházky nebo některé z melodických etud G. Senona, M. Bordogniho a samozřejmě jiné další.
(trombonové etudy přepisujeme samozřejmě o oktávu níž, trumpetové do basového klíče o dvě
oktávy níž)
Z technických etud se žáky studujeme např.: etudy F. Vobarona, O. Blumeho, C. Koprasche, V.
Hozy, M. Hejdy, J. Pavla a etudy na stejné technické úrovni od dalších autorů. Dnes je v internetových
obchodech velký výběr not pro všechny nástroje. Řídíme se především rozsahem a technickými
možnostmi daného žáka. (trombonové etudy přepisujeme samozřejmě o oktávu níž)
Nedílnou součástí studia je hra přednesových skladeb. Základem přednesové literatury jsou:
Album přednesových skladeb pro pozoun 1. díl, Album přednesových skladeb pro pozoun 2. díl, které
sestavil a revidoval prof. M. Hejda, Informatorium J. Matěje, album Concert and Contest collection (
vyd. Rubank 1965), přednesová část školy V. Hozy, přednesová část školy A. Lebeděva, ze současných
skladeb např.: P. Židek: Sněžný muž, Sonatina a další. Není zde možné postihnout všechny skladby,
které můžeme použít ke studiu. Přednesové skladby můžeme vybírat z původního repertoáru. Jelikož
je tuba velmi mladý nástroj, tyto skladby jsou pozdně romantické, spíš moderního charakteru (20.
století). Ne každý hudebník preferuje současnou hudbu, v takovém případě využijeme vhodných
transkripcí z trombonového, kontrabasového nebo violoncellového repertoáru.

Souhrnný seznam literatury doporučený k výuce:
J. Michálek – Škola hry na eufonium
J. Pavel – Škola hry na baryton
M. Hejda – Přípravná škola na baryton

7

O. Blume – Etudy (pro baryton, o oktávu níž pro tubu)
V. Blaževič – Etudy (pro baryton, o oktávu níž pro tubu)
M. Hejda – Etudy pro tubu
F. Vobaron – Etudy I. a II. – díl pro tubu F
F. Vobaron – Etudy I. a II. – díl pro tubu B
E. Paudert – Etudy pro tubu F (se zkušenějšími žáky možno hrát i na tubu B)
V. Hoza – 100 vybraných etud
M. Bordogni – Melodické etudy
S. Danham – Rytmické etudy pro tubu
Ke zdokonalení techniky nám velice dobře poslouží:
H. L. Clarke – Technické studie pro trubku (nutno přepsat, možno sehnat i vydání pro tubu)
Jako nátisková cvičení se osvědčují:
Charles Coolin´s – Flexibilities (nutno přepsat do basového klíče, nebo transponovat)
Fritz Damrow – Fitnes for brass (nutno přepsat do basového klíče, nebo transponovat)
J. B. Arban – Kompletní škola pro tubu (známá u trumpetistů, již několik let přepracovaná pro tubu)

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 tubu.
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).
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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 tubu 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.
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.
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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 - odkazy
home.tiscali.cz/trombonsfera
http://www.youtube.com
http://www.zestebrno.cz

