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1. Muzikant učitel
Každý člověk má jistou dávku hudebního nadání. Učitel muzikant má nádherný úkol objevovat tento
dar v dítěti. Snad ještě krásnější je, přicházet na jedinečnost každé dětské osobnosti. Právě rozdílnost
povah dětí dělá tuto práci zajímavou a rozmanitou.

2. Hudební nadání
Hudební nadání u dítěte je třeba správně a bezbolestně odhalovat.
Co je důležité a jak na to?
a)
b)
c)
d)

tep
rytmus
vnímání melodie
hudební sluch

Tep
Člověk dělá věci v určité rychlosti. V medicíně se používá termín „tep srdce“. V hudbě každý interpret
dává svůj specifický tep skladbě, kterou hraje. Tento termín dokáže navodit představu lidského
metronomu. Tep se nedá nacvičit, musí se akceptovat. Co lze natrénovat, je rytmus.

Rytmus
První projevy dítěte jsou různé údery, bouchání a ťukání do rozmanitých předmětů.
Začněme jednoduchými rytmickými útvary, které můžeme tleskat, plácat do kolenou, ťukat nebo
říkat: „tam – tam, ta – ta“…etc.
Učitel předtleskává, dítě opakuje. Toto malé rytmické vystoupení by mělo být co nejvíce plynulé. Je
dobré, když učitel přímo vpluje do tepu dítěte a postupně zvyšuje náročnost rytmů.
U pohotovějších dětí lze zrychlovat, nebo dokonce „vlnit“ tempo (postupně zrychlujeme
a zpomalujeme).
Pokud se nám podaří dítě úplně vtáhnout do rytmického děje, zapomene na ostych a je velmi
flexibilní. Někdy můžeme začít i komplikovanějším rytmem a postupně ubírat na obtížnosti. Je to
možné u dětí, u kterých učitel instinktivně zjistí mimořádné hudební vlohy. Takové dítě si už ze své
podstaty přeje úkoly náročnější. Při jednodušších zadáních se nudí a je roztěkané.
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Vnímání melodie
Matčin hlas je u většiny dětí to první, co slyší po narození. Proto ať lidský hlas provází dítě ke vnímání
krásné melodie. Nenuťme děti k povinným, mimořádným pěveckým výkonům.
Pokud chceme dítě motivovat k hlasovému projevu při objevování jeho hudebních vloh, začněme
popěvky a melodiemi něžných, tedy blízkých intervalů. Vymýšlejme melodie beze slov. Takové, které
se podobají lidské řeči.

Hudební sluch
Většina dětí hudební sluch má, ale je ho třeba trénovat. Vnímání melodie a zpívání jednoduchých
popěvků jsme se již dotkli. Nyní můžeme zjistit, jak je dítě schopné a nakolik ochotné opakovat
zazpívané tóny. Začneme v poloze hlasu tak, jak dítě mluví. Všimněme si intonace jeho hlasu při
rozhovoru. Učitel zpívá po dvou tónech, dítě opakuje. Dítě vtáhneme do zpívání tempovou
návazností. Můžeme dále přidávat tři a více tónů za sebou. Zde se již dotkneme prvních náročnějších
písní.
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3. Hra na hudební nástroj - violoncello
Hra na hudební nástroj vyžaduje spojení mnoha dovedností a schopností. Ty je potřeba neustále
rozvíjet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

rytmus
melodie
pohyb
představivost
flexibilita
psychická odolnost

Výsledkem je radost ze hry.

Violoncello
Violoncello má tak nádhernou barvu zvuku podobnou lidskému hlasu, že získat sympatie u dětí není
tak složité. Zahrajte skladbičku nebo písničku, kterou děti znají, a máte vyhráno.

Seznámení s violoncellem
Děti jsou hravé a chtějí stále něco nového objevovat. Každý učitel ať najde zábavnou formu, jak
seznámit dítě s violoncellem. A nejen to. Dítě ať nástroj ohmatá, osahá, zabrnká, obejme. Vše
samozřejmě za asistence učitele. Smyčec, kalafuna, bodec (opatrně), metronom, stojan na noty,
pouzdro na violoncello, to vše ať žáci poznají v prvních lekcích.
Už od začátku je správné používat přesných názvů u popisu nástroje. Namalované violoncello dítětem
je krásnou odměnou pro učitele. Dobrý vztah k violoncellu a dokonalé poznání violoncella slibuje do
budoucna ohleduplné zacházení s nástrojem.

Velikost violoncella
Děti rostou a violoncella vlastně také. Čtvrťová, půlová, tříčtvrťová a celá violoncella jsou dětem
k dispozici. Na učiteli je, aby rozpoznal správný moment, kdy je potřeba přejít na větší nástroj. Je
nutné neustále rozvíjet schopnosti hmatové, flexibilitu a především představu o krásném tónu.
Zvukové možnosti většího nástroje jsou pro děti inspirací.
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Fyzické dispozice ke hře na violoncello
Zkušenosti ukazují, že fyzickým možnostem žáka se přikládá více důležitosti, než je nutné. Pracujme
s dítětem na tom, aby bylo pružné, využijme všech jeho pozitivních dispozic a rozvíjejme je. Dlouhé
prsty nejsou vždy výhrou, stejně jako fyzická síla nezaručuje zvučný tón.

Posazení na židli bez violoncella
Pohyb a pružnost jsou nejdůležitějšími faktory hry na nástroj. Součástí hry na violoncello je sed na
židli. Když se usadíme na židli, je možné zůstat pružný, aktivní a pohyblivý? Co je důležité?
Základem správného pružného posazení je kvalitní židle s rovným sedátkem. Výšku židle je dobré
přizpůsobit vzrůstu dítěte. Jak se tedy posadit?
Žák se usadí plnou vahou na židli. Nohy celými chodidly na zemi. Nic nesmí být pasivní. Celé tělo je
zaktivizované jako u sportovce, který poběží závod na dlouhou trať.
V každé lidské činnosti se střídá napětí a uvolnění, akce a relax, nádech a výdech.

Pohybová cvičení.
a)
b)

Žák se posadí na židli jako u violoncella a střídá pružné vstávání a sed.
Žák sedí jako u violoncella a provádí tělem krouživý pohyb vpravo a poté vlevo.

Posazení s violoncellem
Žák se posadí již osvojeným způsobem na židli, teď již s violoncellem. Důležitým momentem je
správné nastavení bodce.
Body dotyku
Obejmutí nástroje je přirozeným posazením s violoncellem. Žák by měl vnímat střed nástroje, a to od
hlavy nástroje přes hmatník až po bodec. Hlava nástroje je za hlavou hráče, krk cella asi na pěst
vzdálen od ramene hráče. Je třeba sledovat flexibilitu kolenou, aby sevření violoncella nebylo příliš
intenzivní.
Pohybová cvičení
Provádíme stejná cvičení jako u posazení bez cella.

Čeho se vyvarovat?
a) Příliš nízkého bodce. Žák je sehnutý, což způsobuje špatné dýchání.
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b) Přehnaně vysokého bodce. Hráč se zaklání dozadu a tím vzniká napětí a bolest v bederní
páteři.

Jak odpočívat?
Je dobré sedět na židli s pevným plným opěrátkem. Při delším cvičení můžeme použít zdravotní
nafukovací balonek (zdravotní potřeby), který vložíme mezi opěrátko a záda hráče v oblasti bederní
páteře. Páteř aktivně pruží a není strnule vzpřímená.
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4. Pravá ruka
První zvuky, které dítě na violoncello zahraje, jsou prázdné struny. Nejdříve pizzicato, potom
smyčcem. Proto je dobré začít pravou rukou.

Základní tvar
a)
b)
c)
d)

ruka je zaoblená
rameno dole
špička lokte směřuje vždy k zemi
palec proti druhému prstu tvoří „kolečko“.

Základní pohyb bez smyčce
Celá paže má tvar jako při hře smyčcem
a) kruhy vpravo – tah od žabky
b) kruhy vlevo – tah od špičky.
Ruka je stále zaoblená, rameno dole. Při pohybu nahoru provádíme nádech, při pohybu dolů výdech.

Flexibilita prstů
Je dobré vyzkoušet a procvičit šikovnost prstů. Vynikající jsou cvičení s tužkou podle metody
violoncellisty a výborného pedagoga Mirko Škampy: Škola hry na violoncello pro děti.
a) uchopení tužky do prstů
b) kroužení
c) přenášení váhy jednotlivých prstů - „houpačka“ atd.
Pravá ruka a smyčec
Smyčec je reproduktorem levé ruky. Levá ruka a prsty mohou být brilantní, přesto jejich snaha bude
marná, pokud pravá ruka nebude vládnout smyčcem obratně a s citem. První živou představu o
krásném tónu má žák od svého učitele. Chce ho napodobit, a to co nejrychleji. Proto neodkládejme
hru smyčcem a začněme hned.

Učitel nejdříve seznámí žáka se smyčcem a přesně popíše jeho jednotlivé části.
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Základní body dotyku
Ukazovák

– na hůlce těsně za prvním článkem.

Prostředník

– dotýká se plíšku žabky.

Prsteník

– přilepen na žabce.

Malík

– přilepen nad perleťovým kolečkem na žabce.

Palec

– přilepen na růžku žabky.

Učitel musí vše ukázat a sám dotekem vytvarovat žákovu ruku na žabce.

Základní body dotyku – trojúhelník prstů:

ukazovák

malík
palec

Uvolňovací cviky na žabce
a) Smyčec položený na struně přidržujeme levou rukou. Prsty přilnuté k žabce jednotlivě mírně
vzdálíme od žabky a zase přilepíme na místo.
b) Každý prst při oddálení od žabky hlasitě pojmenujeme.
Vše děláme v tempu, které předem určíme. Toto cvičení, spojené s hlasitým pojmenováním, nutí
k větší koncentraci a sebekontrole.
Pizzicato
Nejkrásnější violoncellové tóny jsou C, G, d, a, tedy jeho prázdné struny, protože mají nejvíce
alikvótních tónů. Prázdné struny si začínající violoncellista může zahrát jako první. Pravá ruka bude
hrát pizzicato:
a) Palec opřeme o hranu hmatníku.
b) Ukazováček rozezní struny:
a–d–G–C
C–G–d–a
Pravá ruka je zaoblená, celá paže jde plynule za strunou.
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Můžeme s žákem provádět první rytmická cvičení. Učitel předbrnkává jednoduché rytmy, žák
opakuje.

Tah smyčcem
Tah smyčcem je prvním opravdovým rozezněním nástroje. Všechny děti chtějí hrát smyčcem hned,
ale někdy se samy leknou zvuků, které se při prvních tazích ozvou.
Učitel zde musí být velmi nápaditý, hravý a také přesný, věcný ve vysvětlování a přesvědčivý při
předehrávání a předvádění hry smyčcem.

Základní tvar pravé ruky při tahu smyčcem
a) U žabky je zápěstí mírně vyklenuté, loket zavěšený, rameno dole.
b) Směrem ke středu smyčce vyrovnáváme zápěstí s předloktím.
c) Směrem ke špičce směřuje celá paže mírně před sebe.

Kromě pohybu pravé ruky vpravo a vlevo je potřeba si uvědomit odlišný sklon smyčce na jednotlivých
strunách:
a) Přilepíme smyčec v horní polovině na a strunu. Pomalu přecházíme plynulým pohybem přes
všechny struny až na C strunu a zase zpět na a.
b) Tento pohyb provádíme také ve středu smyčce, v těžišti smyčce a u žabky.
Pohyb je plynulý a vždy ho děláme v předem zadaném tempu.
Místo přiložení smyčce na strunu v horní polovině určuje délka ruky. Její tvar musí být stále zaoblený.

Přípravné cviky k tahu smyčcem
a) Kruhy se smyčcem bez hraní.
Smyčec zavěsíme do prstů a provádíme kruh směrem vpravo (od žabky), směrem vlevo
(od špičky).
b) Kruhy s nasazením smyčce na strunu směrem od žabky.
Smyčec položíme na strunu u žabky, vyjedeme směrem ke špičce. U špičky (nebo v horní
polovině) zvedneme smyčec ze struny, provedeme oblouk ve vzduchu a opět položíme
smyčec na strunu u žabky. Cvik opakujeme.
c) Kruhy s nasazením smyčce na strunu směrem od špičky.
Smyčec položíme na strunu u špičky, vyjedeme směrem k žabce. U žabky zvedneme
smyčec ze struny, provedeme oblouk ve vzduchu a položíme smyčec na strunu u špičky.
Cvik opakujeme.
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Pravou ruku v horní polovině neprolamujeme v zápěstí.
Cvičení děláme nejdříve na prostředních strunách G, d.

Při pohybu ve vzduchu, kdy žíně směřují ke strunám, cvičíme pevnost prstů pravé ruky.

První tahy smyčcem
a) Žák položí smyčec v dolní polovině na strunu a pomocí doteku učitele (první impuls
z ramene), vytáhne smyčec od žabky.
b) Pomocí doteku učitele žák vrací smyčec od špičky opět k žabce.
Každý tah začíná z velkého pohybu, tedy první impuls tahu vychází z ramene. Palec pravé ruky je
pružný. Důležité je dodržovat tempo, což je velmi obtížné, neboť žák musí vnímat mnoho věcí
najednou: zvuk, pohyb paže, rychlost smyčce.
V začátcích by měl učitel kontrolovat vše dotekem a nevysvětlovat příliš slovně. Důležité je zahrát,
aby žák mohl napodobit zvuk a pohyb. První tahy dítě procvičuje pouze s učitelem.
Po procvičení tahu smyčce na G, d struně pokračujeme na struně C, a.

První smyky
Dalším důležitým momentem při hře smyčcem je rozdělení smyku. Zde je také již potřebná znalost
rytmických hodnot a jejich čtení z not.
a)
b)
c)
d)
e)

Tah od žabky a od špičky celým smyčcem s pauzou (na 4 doby).
Tah od žabky a od špičky polovinou smyčce s pauzou.
Celým smyčcem od žabky a od špičky bez pauzy.
Polovinou smyčce od žabky a od špičky bez pauzy.
Střídavý smyk. Tahy celým smyčcem střídáme s tahy polovinou smyčce.

Učitel hlídá tvar ruky v jednotlivých etapách tahu smyčcem. Věnuje také pozornost rychlosti smyku
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Přechody smyčce na vedlejší strunu
Přechod na vedlejší strunu procvičujeme nejdříve z celé paže, poté s pružností prstů.
a) Kolíbka:
Procvičujeme dvojice strun v půlových hodnotách, pod legátem.
d–a–a–d
G–d–d–G
C–G–G–C

b) Překlápění s pauzou:
Procvičujeme dvojice strun rozděleným smykem se zastavením smyčce.
c) Překlápění bez pauzy:
Procvičujeme dvojice strun rozděleným smykem, bez zastavení smyčce. Cvičení
provádíme celým smyčcem, dolní polovinou a horní polovinou smyčce.
Rychlost pohybu paže přes struny odpovídá tempu skladby. Kromě plynulého pohybu
paže přes struny je potřebný také pohyb prstů. Prsty, včetně palce, mají být pružné, aby
při přechodech mohly flexibilně reagovat. Na vyšší strunu pokrčením, na nižší strunu
spuštěním prstů.
d) Přechod smyčce přes všechny struny:
Vycházíme z přípravného cviku, kdy celá paže a smyčec jdou za strunou. Přidáme pouze
tah smyčce. Při přechodu přes tři struny rozdělíme smyčec na tři stejná políčka na smyčci,
při přechodu přes čtyři struny na čtyři políčka.
Opět děláme plynulý velký pohyb a sledujeme pružnost prstů. Rychlost pohybu odpovídá tempu
skladby.

Smyky, pružnost ukazováku, artikulace.
Pro zřetelnost krátkých smyků je důležitý impuls z ramene do celé paže, elastičnost lokte a zápěstí a
pružnost ukazováčku.
Smyčec položíme v místě těžiště na strunu d nebo G.
a) Na dvě doby ukazováčkem zatlačíme na hůlku (napruží hůlku) směrem dolů.
Na třetí dobu povolíme.
Na čtvrtou dobu necháme ležet v klidu na hůlce.
b) Na dvě doby leží ukazovák přilneme k hůlce smyčce (bez napružení hůlky ukazovákem).
Na třetí dobu zvedneme zaoblený ukazovák.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Na čtvrtou dobu necháme v klidu nad hůlkou.
Cvik opakujeme. Později můžeme střídat různé rytmy.
Krátký smyk s pauzou z celé paže.
Krátký smyk bez pauzy z celé paže.
Krátký smyk s pauzou pouze z prstů.
Krátký smyk bez pauzy z prstů.
Vystřelovací smyk: ukazovák napruží smyčec (tlak) a potom prsty prudce vystřelí smyčec
vpravo od žabky, vlevo od špičky.
Détaché: je spojením všech předešlých cvičení. Krátký plynule prováděný smyk s artikulací
ukazováku.
Skákavý smyk: vycházíme z krátkého détaché. Po impulsu (zobnutí) ukazováku netlumíme
smyčec, prsty na žabce hned povolíme. Střídáme impuls a povolení.

Všechny tyto cviky se nejlépe hrají v těžišti smyčce, který je zde nejpružnější.
Notový materiál: O. Ševčík: Škola smyčcové techniky, 40 smykových variací (transkripce houslové
školy).
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5. Levá ruka
Levá ruka a její prsty mají dosáhnout velké šikovnosti. Proto, tak jako u pravé ruky, začneme
z velkého pohybu a postupně přejdeme k procvičování prstů. Nezapomeňme pojmenovat prsty levé
ruky čísly tak, jak je v praxi při hře používáme. Děti si na nové pojmenování prstů musí zvyknout co
nejdříve.

Základní tvar
a) Zaoblený tvar celé paže.
b) Předloktí vyrovnané se zápěstím.
c) Směrem do vyšších poloh zápěstí mírně vyklenout. Ruka by neměla narazit při výměnách do
vyšších poloh na lub nástroje.
d) Zakulacené prsty jsou posledními články kolmo na hmatník.
e) Palec pod druhý prst.
Loket přehnaně nezvedáme ani nedáváme příliš dolů.
Základní pohyby
a) Levá ruka jde za strunou.

a – d – G – C │C – G – d – a

Položíme zakulacené prsty volně na strunu a. Palec proti druhému prstu. Provádíme velký
pohyb celé paže za strunou C a zpět na a. Zakulacené prsty přesunujeme ze struny na strunu
v jednom tvaru (formičce).
b) Pohyb od pražce na konec hmatníku směrem ke kobylce a zpět s palcem na hmatníku.
c) Pohyb od pražce na konec hmatníku s přechodem palce. Palec z místa pod druhým prstem
přejde plynulým pohybem na hmatník.
d) Stejný pohyb přes celý hmatník s rychlým poklepem prstů do struny.

Uvolnění jednotlivých prstů
Pizzírování: viz M. Škampa, J. Dostál: Škola hry na violoncello pro děti.
Ruku dáme na hmatník, prsty postavíme na strunu od 4. prstu. Postupně, hladivým pohybem
jednotlivých prstů levé ruky, strunu rozezníme.
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4 3 2 1│1 2 3 4
4 2 3 1│1 3 2 4 atd.
Začneme na d nebo G struně, kde má ruka nejpřirozenější tvar. Při všech cvičeních palec nesvírá krk
violoncella, hladí jej a je pružný.

Levá ruka na hmatníku
Umístění prstů v základní poloze provedeme z volné paže velkým plynulým pohybem na hmatník.
Učitel vytvaruje žákovi ruku na struně d. Prsty jsou již na místě konkrétních tónů v základní poloze.

Prstová cvičení v základní poloze
Pokud nehrajeme s dítětem každý den, můžeme použít pro počáteční umístění prstů na strunu
označení tónů v základní poloze (proužky na hmatník).
Cvičení:
a) Prsty jsou na struně spíše přilepené, přilnuté. Struna zůstává pružná. Nemá být přibitá prsty
k hmatníku. Hra prstů je neustálým střídáním impulsů a uvolnění. Pouze prst, který hraje, je
nejvíce aktivní, má největší impuls.
b) Prsty postupně odlepíme pružným pohybem nad strunu.

4321
Palec zůstává na krku, prsty směřují ke struně.
c) Prsty pružně spustíme na strunu
1234
Impuls vychází z kloubu hřbetu ruky, nikoliv z konečku prstů! Palec nezůstává jen volný. I zde
střídáme napětí a uvolnění. Cvičení zkoušíme nejprve bez rozeznění pravou rukou. Potom
hrajeme pizzicato.
d) Střídání prstů. Hrajeme pizzicato.
1 3 2 4 │4 2 3 1 ││
e) Prstová cvičení s přechodem na vedlejší strunu.
1 2 3 4 │1 2 3 4 ║
III.
II.
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Čtvrtý prst na G leží co nejdéle.
4 3 2 1 │4 3 2 1 ║
II.
III.
První prst na d leží co nejdéle.
f) Prstová cvičení přes všechny struny hrajeme stejným způsobem. Prsty pod hrajícím prstem
leží, ale netlačí.
g) Prstová cvičení s prázdnými strunami.

01234│01234║
III.

II.

Prsty leží na G až do rozeznění prvního prstu na d struně.
43210│43210║
II.
III.
Při rozeznění prázdné d struny jsou všechny prsty připraveny na G.
h) Stupnice.
Nyní je žák již připraven na hru stupnice C dur ve dvou oktávách.
i) Rozložené tercie.
Hrajeme rozložené tercie C dur ve dvou oktávách.

Široká poloha
a) Dolů: první prst posuneme opět hladivým pohybem po struně o ½ tón níž.
1212│1212║
↓
1313│1313║
↓
1414│1414║
↓
b) Nahoru: první prst zůstává na místě, druhý prst posunem o ½ tón výš, na místo třetího prstu.
↑
1 2 1 2│1 2 1 2 ││
Palec posunujeme spolu s druhým prstem. Prsty pod hrajícím prstem leží na struně. Prsty po zvednutí
zůstávají nad svým místem, kousek nad strunou.
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Všechna tato cvičení můžeme dělat nejdříve jako pohyb bez brnkání. Po procvičení pohybů hrajeme
pizzicato. Nesnažíme se zatím o krásný tón. Náš první cíl je pružnost pohybů a poklepů prstů.

Levá ruka ve vyšších polohách
Slova „poloha na hmatníku“ nás můžou v praxi určitým způsobem omezovat. Na hmatníku je důležitá
představa tónů a plynulý pohyb. Vlastně bezpolohové hraní. Nezříkejme se však v začátcích
záchytných bodů, které pomohou najít cestu k tónům na hmatníku.
a) základní poloha
b) VII. poloha
c) palcová poloha
Jsou to jen záchytné body na hmatníku. Znalost tónů a jejich bezpolohové spojování je nutné! Tyto tři
polohy je potřebné vysvětlit, ukázat a procvičovat skoro zároveň. Tedy během několika lekcí za
sebou.
Umístění ruky na hmatník v VII. poloze
První prst v této poloze zní jako vedlejší vyšší struna. Rozmístíme prsty od prvního do čtvrtého na „
strunu. Palec dáme do výřezu krku.

Tvar ruky
Ruka je zaoblená. V základní poloze je předloktí vyrovnané se zápěstím. Směrem do vyšších poloh
mírně zvedáme zápěstí, aby ruka nenarážela na okraj lubu. Lehce vyklenuté zápěstí umožňuje ruce
hrát lépe čtvrtým prstem.

Prstová cvičení
Platí všechna prstová cvičení jako v základní poloze.

Palcová poloha
Hru v palci není dobré nijak oddalovat. Procvičování hry s palcem hned v začátcích zbaví dítě
zbytečných obav ze hry v druhé, tedy vyšší polovině hmatníku.
Tvar ruky v palcové poloze
Ruka je zaoblená, zápěstí neprolamujeme, špička lokte směřuje dolů.
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První seznámení s palcovou polohou
Palec přisajeme na struny a - d v místě flagioletů v polovině hmatníku.
Místo dotyku palce na a struně je z vnější strany prvního článku palce (směrem k nehtu), na struně d
uprostřed hrany nehtu. Díky flagioletům nemusí palec tlačit.

Cvičení
Levá ruka vytvoří několik formiček (rozmístění prstů). Podle půltónů a celých tónů vzniknou tato
rozložení prstů:
celý tón

– velká mezera = v

půltón

– malá mezera = m

a) palec v 1 v 2 m 3
palec v 1 m 2 v 3
palec v 1 v 2 v 3
palec m 1 v 2 v 3
palec m 1 m 2 m 3 atd
b) stupnice přes dvě struny
c) jednoduché písničky.

Vše hrajeme zatím pizzicato.
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6. Pravá a levá ruka hraje dohromady

Kdy začít?
Po zvládnutí tahu smyčcem, střídavých smyků, přechodů přes struny. Po procvičení jednoduchých
prstových cvičení a písniček.
a) Zopakujeme si základní pohyby obou rukou.
b) Zkusíme obě ruce dohromady pouze v pohybech (pantomima). Učitel předvádí, žák
napodobuje.
c) Pravá ruka hraje smyčcem prázdné struny, levá ruka provádí velký pohyb (od pražce na konec
hmatníku a zpět) nad hmatníkem.
d) Levá ruka hraje jednoduché cvičení nebo písničku, pravá ruka provádí velký pohyb bez
smyčce vpravo a vlevo. Učitel pomáhá zpěvem nebo hrou na violoncello.
e) Obě ruce hrají dohromady. Začneme tou nejjednodušší písničkou, kterou známe, nebo
popěvkem, který spolu vymyslíme. Potom teprve provádíme prstová cvičení.
Zde musí být violoncellista - učitel velmi vnímavý, protože každý člověk má jiné fyzické a psychické
dispozice. Je to chvíle, kdy kantor muzikant nesmí šetřit chválou.

Hra podle sluchu
Aby byla zachována radost z hudby a muzicírování, je třeba (kromě různých cvičení) hrát písničky
podle sluchu. Velice důležitá je spolupráce s rodiči. Učitel vysvětlí, jak písničku zpaměti naučit.
Písničku zazpívá, vysvětlí prstoklad (čísla prstů) a určí, na které struně se bude písnička hrát:
Ovčáci, čtveráci:
0 3 0 │0 3 0 │3 3 1 3 4 1 │3 3 1 3 4 1 │3 1 0 │ atd.
II. I. II. I. II.
Čára mezi prstoklady neoznačuje počet dob, ale malou hudební frázi.

Hra podle not
Po přehrání a osvojení mnoha písniček a seznámení se s basovým klíčem, začneme se jmény
prázdných strun. Postupně jmenujeme tóny ve stupnici C dur (2 oktávy). Tuto stupnici se naučíme číst
v notách.
Stejně postupujeme v jednoduchých cvičeních a písničkách, které již známe. Přejdeme na krátké
přednesy. B. Heran: Růžový keř, Trnkový keř. Můžeme pokračovat v krátkých a pro dítě velmi
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motivujících etudách Sebastiana Lee: 40 etud op. 70. Jsou psány s doprovodem druhého violoncella,
stejně tak, jako o něco obtížnější etudy F.A. Kummera: Deset violoncellových etud.

Ladění strun na violoncellu
Děti chtějí být co nejvíce samostatné. Je dobré je v tom podporovat, ale bez naší pomoci to někdy
opravdu nejde. Nejčastější interval, který bude provázet jejich violoncellový život, je čistá kvinta. Po
sobě zazpívané nebo zahrané tóny v rozsahu čisté kvinty již znají z písniček a prstových cvičení.
Je čas slyšet a umět rozpoznávat čistou kvintu. Nejdříve naladíme strunu a, potom rozezníme a
dolaďujeme čisté kvinty.
d –a
G–d
C–G
Již od začátku učme děti rozeznávat čistou kvintu ve dvojzvuku. Žák rozeznívá d - a struny dohromady
celým smyčcem. Učitel pohybuje dolaďovačem spodní struny z hrané dvojice (d). Žák řekne, kam
strunu doladit (níž, výš). Provádíme u všech dvojic strun.
Důležitý je pravidelný tah smyčcem, protože rychlost a míra přisátí smyku ovlivňuje chvění, tedy
intonaci struny.

Výměny poloh

Potřebná je plynulost pohybu při výměně. Rychlost výměny odpovídá tempu skladby.
a) Výměna sklouznutím:
 prst, na který jedeme, klouže.
b) Výměna klapnutím:
 prst, který vyměňujeme, klouže. Prst, na který děláme výměnu, doklapne až na místě.
c) Výměna odtrhem:
 prst, na který jedeme, zvýrazníme odtrhem prstu, který klouže.

Varianty výměn:
a) Výměna stejným prstem:
 zde je důležitá artikulace, pružnost prstů levé i pravé ruky.
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b) Výměny mezi různými prsty:
 z nižšího na vyšší nahoru
 z vyššího na nižší dolů
 z vyššího na nižší nahoru
 z nižšího na vyšší dolů.
c) Výměny na jednom tónu:
 všechny prsty plynule měníme na jednom tónu
4 – 3 – 2 – 1 │ 1 – 2 – 3 – 4 ║.
Jak nejlépe dosáhnout zřetelné výměny?

Základem je tempo, ve kterém střídáme napětí a uvolnění během výměny. Prst při výměně mírně
povolí strunu (nadechnout se prstem) a doklapne tón, na který jede. Výměna má pomalý rozjezd
a rychlý dojezd. Ruka se při výměně náznakem rozevře v dlani (palec se povolí) a po dosáhnutí tónu
opět přilne ke krku a struně.

Stupnice, akordy, dvojhmaty
Po zvládnutí základních prstových cvičení a výměn poloh již můžeme začít se stupnicemi. Nejdříve
jednu oktávu v základní poloze. Po procvičení výměn mezi základní a VII. polohou, pokračujeme
stupnicí G dur ve dvou oktávách. Rozložené akordy začneme tím nejznámějším, durovým
kvintakordem. Pro přípravu dvojhmatové stupnice jsou velmi dobré tercie hrané rozloženě.
C – E – D – F – E – G atd.
Na stupnicích procvičujeme smyky vázané, střídavé a všechny drobné skákavé smyky.
Vibrato
Vibrato, tedy rozechvívání tónu, je velmi působivým výrazovým prostředkem. Je projevem emocí i
povahy hráče – interpreta.
Kdy začít s vibratem?
Je potřebné hrát již oběma rukama. Levá ruka by měla být zběhlá v rychlejších pasážových bězích.
Měla by ovládat tříoktávové stupnice v rychlejším tempu pod legatem. Prsty mají mít již zažitou
pružnost a ovládat umění povolovat strunu a opět k ní přilnout. Při vibratu je nutné prst na struně
povolit aby mohl tvarovat tón.
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Základní tvar a pohyb levé ruky při vibratu
Druhý prst přilneme ke struně na místě čtvrtého prstu v základní poloze. Pomocníkem pro vibrato je
palec, který vytváří určitý protitlak ke druhému prstu. Druhý prst a palec tvoří kolečko.
Důležitými body při vibratu tedy jsou: prst, který hraje, palec a loket. První impuls vychází z lokte.
Kmit směrem k lubu violoncella se přenese přes zpevněné zápěstí do přilnutého prstu ke struně.
Nejvhodnější struny pro začátky vibrata jsou G, d. Ruka je zde přirozeně zaoblena.

Cvičení
Začneme jedním kmitem a postupně kmity přidáváme:
Jeden kmit

– pauza.

Dva kmity

– pauza.

Tři kmity

– pauza atd.

Pěstujme s dětmi a studenty hudební vkus tak, aby rozechvívání tónů bylo výrazovým prostředkem
při interpretaci skladeb, nikoliv aby skladby byly příležitostí předvést vibrato.
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7. Model lekce violoncella, vystoupení, soutěže

Lekce violoncella je modelem pro domácí cvičení a hraní.
Přítomnost dospělého blízkého člověka na hodinách je téměř nezbytná. Právě on se stane dítěti
„domácím učitelem“ a také významnou inspirací při jeho hraní v domácím prostředí.
V hodině violoncella se učitel musí průběžně dotknout všech důležitých bodů nutných ke hře na
nástroj. Rytmu, intonace, pohybu, správnému posazení s nástrojem, pravé a levé ruce. Struktura
lekce ať je vždy zachována. V určitých cyklech je potřeba se jedním z těchto úkonů zabývat
přednostně. Například tři lekce za sebou věnovat větší časový úsek prázdným strunám nebo
prstovým cvičením, smykům, výměnám v obou rukách atd. Velkým oživením výuky je hra ve dvou,
žáka s učitelem. Učitel violoncellista ať inspiruje studenta svou hrou.
Co však nejvíce motivuje ke cvičení na nástroj, jsou různá vystoupení, koncerty a v neposlední řadě
i soutěže. Většina dětí soutěžit a vystupovat chce. Proto je k vystupování povzbuzujme a správně
motivujme.

Soutěže:
1)
2)
3)
4)

Celostátní soutěž základních uměleckých škol.
Mezinárodní soutěž B. Herana v Ústí nad Orlicí.
Talents Europe v Dolném Kubíně na Slovensku.
Mezinárodní violoncellová soutěž v Liezen v Rakousku.
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8. Notový materiál

Seznam je řazen dle obtížnosti

Pravá ruka - smyky

O. Ševčík, K. Wilkomirski

Cvičení pro pravou ruku

O. Ševčík, L. R. Feuillard

40 variací op. 3

Levá ruka - prstová cvičení

M. Škampa, J. Dostál

Škola hry na violoncello pro děti

K. Davidov, F. Berka

Violoncellová škola

J. Klengel

Technické studie ve všech tóninách, denní cvičení pro pravou
a levou ruku

J. Starker

Violoncellová cvičení pro levou ruku

B. Cossmann

Violoncellové studie - etudy pro violoncello - pro pružnost a
vytrvalost prstů a čistotu intonace

J. Stutschewski

Studie k nové technice hry

J. Stutschewski

Violoncellová hra

P. Tortelier

Jak hraji - jak učím (maraton pro levou ruku, výměny levou
rukou)

Stupnice
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P. Sádlo, Páv

Stupnice I., II., III. díl

M.I. Jampolskij

Violoncellová technika (stupnice, akordy, dvojhmaty)

M.Škvor, H. Wiman

Stupnice v postupu půltónovém

Etudy

B. Heran

Základní etudy I.- IV. sešit

S. Lee

40 lehkých etud op. 70 (s doprovodem druhého violoncella)

K. P. Sádlo

Škola etud I. (Soubor etud)

K. P. Sádlo

Škola etud II. (Palcová poloha)

K. P. Sádlo

Příprava nižšíh poloh

K. Somló

Etudy pro violoncello (výměny poloh, výběr etud)

S. Lee

40 melodických etud

F. A. Kummer

10 melodických etud bez použití palce op. 57

J. Merk

20 etud op.11

B. Heran

Základy vyšší violoncellové techniky

J. J. Dotzauer

Etudy pro violoncello

D. Kakalevskij

Etudy pro violoncello sólo

J. L. Duport

21 etud pro violoncello

D. Popper

Etudy op. 73

Přednesové skladby

B. Heran

Růžový keř - sbírka lidových písní pro dvě violoncella
v základní poloze
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B. Heran

Růžový keř - sbírka lidových písní pro dvě violoncella v široké
poloze

D. Kiristiník

Prednesové skladby malého violoncellistu, výběr skladeb
(Opus Bratislava)

J. Fazekaš

I. album pre violoncello a klavír, výběr skladeb (Opus,
Bratislava, 1990)

B. Heran

Staří mistři

J. Z. Bartoš

Miniatury pro violoncello a klavír (Panton, Praha, 1971)

J. Páleníček

Ze zápisníku malého chlapce

J. B. Bréval

Sonáta č. 1, C dur

D. Popper

Vzpomínka na rodiče

A. Vandini

Sonáta G dur

A. Vandini

Sonáta F dur

D. Popper

Mazurka

D. Popper

Gavotte

A. G. Arutjunjan

Impromptu pro violoncello a klavír

J. Řídký

Valse moderato, Alla Marcia, Barcarolla, Capriccietto

G. E. Goltermann

Koncert č.4, G Dur

J. Klengel

Koncertino č. 1 C Dur op. 7

G. E. Goltermann

Etude capprice

D. V. Goens

Scerzo op. 12

C. Saint-Saëns

Allegro apassionato op. 43

F. Schubert

Včelka

D. Popper

Tarantelle

L. Leo

Koncert D Dur

J. Hayden

Koncert č. 2 D Dur „malý“
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L. Boccherini

Sonáta č. 2 C Dur

B. Martinů

Miniaturní suita

B. Martinů

Sept arabesques
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