
Téma na období 09.11. – 13.11.2020
Dechové hudební nástroje
Základní instrukce:
-  do  školního sešitu  udělejte  zápis  z  níže  uvedených informací  dle  vlastního  uvážení,  s  datem
10.11.2020 a číslem hodiny 9.,  kdy na e-mail k.horak@zszdounky.cz mi napište v termínu do
14.00  hodin  dne  13.11.2020,  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

Dechové hudební nástroje – popis, členění 

Tón u dechových nástrojů vzniká díky vzduchovému  proudu výdechu. Buď může
dojít  k nárazu dechu na hranu otvoru, jako je tomu u  flétny, nebo vibrací  plátku,
hoboj,  fagot.  Sloupec  vzduchu,  který  byl  poslán  do  nástroje  může  být  také
rozechvíván, po nasazení nátrubku, samotnými rty.

Členění:
 dřevěné – příčná flétna, klarinet, zobcová flétna,
 žesťové – trubka, tuba, pozoun,
 vícehlasé – akordeon, varhany, panova flétna.

1. Dřevěné dechové nástroje

Dříve se dechové nástroje rozdělovaly do skupin podle použitého materiálu, dnes je v
potaz brán i typ konstrukce. První skupinou jsou dřevěné dechové nástroje. Jejich
název vyplývá z materiálu, ze kterého byly v minulosti vyráběné. V současné době
jsou některé nástroje pro lepší kvalitu zvuku vyráběné z kovu.

U dřevěných dechových nástrojů vzniká tón nárazem zvuku na hranu otvoru nebo
rozkmitáním plátku. Výška jednotlivých tónů je určená pomocí rezonanční frekvence
vzduchového sloupce.

Dřevěné dechové nástroje se dále dělí podle způsobu vzniku tónu:
 jednoplátkové dřevěné nástroje - saxofon, klarinet,
 dvouplátkové dřevěné nástroje - hoboj, fagot,
 flétny - zobcová flétna, příčná flétna.

2. Žesťové dechové nástroje

Další skupinou jsou žesťové dechové nástroje. Ty jsou vyráběné z plechu a název této
skupiny  pochází  ze  slova  žesť,  což  v  minulosti  znamenalo  plech.  U  žesťových
nástrojů vzniká tón rozechvěním sloupce vzduchu pomocí rtů hráče.  Je  tak nutné
nasadit nátrubek.

https://www.houdek.cz/dechove-nastroje/fletny/
mailto:k.horak@zszdounky.cz


Nátrubek má několik provedení, které se od sebe liší tvarem a velikostí. Vždy záleží
na konkrétním hudebním nástroji. Obecně je možné říci, že čím je nátrubek větší, tím
nižší tóny bude nástroj vydávat.

3. Vícehlasé dechové nástroje

Poslední skupinou jsou  vícehlasé dechové nástroje,  které se  dělí  na nástroje bez
klaviatury,  foukací  harmonika,  a  nástroje  s  klaviaturou  nebo  měchem,  to  jsou
například varhany.
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