
TRUBKA
– dechový žesťový nástroj (žesťové (plechové))
– dech. žesťové jsou zvukově průrazné (hodně hlasité)
– nejmenší dech. žesť. nástroj
– patří mezi vysoko znějící 
– k trubce se přikládá NÁTRUBEK, do něhož se fouká

(+ nákres trubky) 

   

   nátrubek

Joseph Haydn
Koncert pro trubku a orchestr
I. věta allegro

– Haydn – období klasicismu
– orchestr komorní (smyčce, dechy a tympany)
– tempo allegro – rychlé
– charakter: veselý

N. A. Rimskij-Korsakov 
Let čmeláka
jedno z jeho interludií z opery Pohádka o caru Saltánovi 

interludium=mezihra

ke skladbě:



původně pro orchestr, ale hraná v mnohých úpravách a 
verzích, např.: pro sólové housle, klavír, fagot, varhany aj. 

LESNÍ ROH = HORNA
dechový žesťový (dech. žesť nástr. - zvukově průraznější, 
hlasitější)

– velký zhruba 50 cm
– zní ve střední poloze
– umí zahrát pp, ale i přeznít celý symf. orch.

(+ nákres horny) 

HOBOJ
– dechový dřevěný
– vysoko znějící
– trochu mečivý tón

(+ nákres strojku – viz. obr., nákres hoboje) 
Poslech: moderní hoboj, barokní hoboj
             



             strojek

              klapkový
              mechanismus

    strojek                                      

FAGOT
– největší dechový dřevěný nástroj – basový nástroj (zní hluboko)
– je dlouhý zhruba 1,35 m
– je složený z několika dílů



POZOUN = TROMBON 

dechové žesťové nástroje
basový (hluboký) nástroj 

 - snižec (mění se tím výška tónu)

KLARINET
– dechový dřevěný
– zní ve střední poloze (na poslech ale vysoko i hluboko)
– skládá se z různých částí

–                hubička

Benny Goodman – jazzový klarinet



W. A. Mozart
Koncert pro klarinet a orchestr
I. Allegro
- z období klasicismu
- hraje komorní orchestr
- po orchestrální předehře začíná klarinet 

P. I. Čajkovskij (19. stol. 
Labutí jezero, balet
Pas de Quatre Small Swans Tanec čtyř malých labutí
– klasický balet, 4 tanečnice
– symfonický orchestr

Ennio Moriccone
– slavný skladatel filmové hudby

PŘÍČNÁ FLÉTNA
– dechový dřevěný (mezi dřevěné, i když se vyrábí i z plechu, patří 

kvůli tomu, že do 19. stol. se vyráběla výhradně ze dřeva, i dodnes se
moderní flétna vyrábí i ze dřeva s moderní mechanikou)

– vysoko znějící
– sametový tón

(+ nákres trojku – viz. obr., nákres příč. fletny)
Poslech: moderní příčná flétna, barokní flauto traverso


