
Téma na období 02.11. – 06.11.2020
Bicí hudební nástroje
Základní instrukce:
-  do  školního sešitu  udělejte  zápis  z  níže  uvedených informací  dle  vlastního  uvážení,  s  datem
03.11.2020 a číslem hodiny 7,  kdy na e-mail  k.horak@zszdounky.cz mi napište v termínu do
14.00  hodin  dne  06.11.2020,  že  zápis  byl  proveden (fyzická  kontrola  bude  učiněna  až  při
prezenčním studiu),
- za domácí úkol si zopakujte již dříve probíranou látku – hudební nástroje.
Děkuji.
Kamil HORÁK

Bicí hudební nástroje – popis, členění

Jak již samotný název napovídá jedná se o hudební nástroje, u nichž se tónu dosahuje
různým  boucháním, cinkáním a podobně.  Jedná se o nejstarší  hudební nástroje.
Zároveň je to nejširší skupina nástrojů. U bicích nástrojů se zvuk tvoří pomocí úderů
do určitého typu bubnu, třesením hudebního nástroje. Vše záleží na konkrétním druhu
bicího nástroje.

Členění:
blanozvučné – tympány, buben,
samozvučné – triangl, činely, zvony.

1. Blanozvučné bicí nástroje

Skupina označovaná blanozvučná umožňuje muzikantovi vytvářet tón rozechvěním
blan, které jsou z různých materiálů.
Blány jsou natažené přes duté tělo hudebního nástroje. Zvuk je většinou dopadem
nebo nárazem paličky nebo lidské ruky. Blány jsou nejčastěji tvořené zvířecí kůží,
její imitací nebo jiným materiál, který má odolné vlastnosti.

1.1 Bicí soupravy
Bicí  souprava  znamená,  že  je  pohromadě  několik  bicích  nástrojů  a  je  z  nich
vytvořena jedna sada. Bicí soupravy vznikaly z jediného důvodu, aby se mohlo hrát
na všechny komponenty najednou. Do klasické bicí soupravy patří  basový buben,
malý buben, přechody, kotle a činely.

1.2 Perkuse
Mezi bicí  nástroje patří  také perkusové hudební nástroje a existuje jich celá řada.
zajímavostí je, že se liší podle oblasti, ze které pocházejí. Dá se říci, že prakticky
každá  země,  oblast  nebo  národ  mají  vlastní  specifické  bicí  nástroje.  Hráč  na
perkusové nástroje je perkusionista.

2. Samozvučné bicí nástroje

U  samozvučných  bicích  hudebních  nástrojů, jako  jsou  činely  nebo  triangl  se
předmětem nebouchá do blány, ale přímo do samotného nástroje.
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