
Hudební nástroje v symfonickém orchestru 
HV, 5. ročník, 19.2., distanční práce  

1) Přečti si str. 105 a 106 v učebnici. Věnuj pozornost hlavně zasedacímu pořádku orchestru na str. 106. 

2) Vytiskni si tuto stránku a doplň podle pokynů. Poslechni si také ukázky na konci (proklikneš se na ně 

přímo z textu). Vytištěný a vyplněný text si schovej, později s ním ještě budeme pracovat. 

Symfonický orchestr 
Je běžné, že se hudebníci potkávají v nějakém ustáleném složení. Například cimbálová kapela, ať je 

odkudkoli, bude téměř vždy obsahovat dvoje housle, violu, cimbál a kontrabas. Rocková kapela bude mít 

téměř vždy bubeníka, baskytaristu, jednoho nebo dva kytaristy a zpěváka/zpěvačku. A symfonický orchestr 

bude mít téměř vždy podobu, jakou vidíte v učebnici na str. 106. Ať už je to filharmonie z Prahy, Ostravy 

nebo New Yorku, budou ve všech symfonických orchestrech hrát stejné nástroje. Lišit se bude jen počet 

hráčů, neboť v některých orchestrech mohou být různé pozice zdvojené, ztrojené atd. 

V čem je to výhodné? Jednu a tutéž skladbu pak může hrát orchestr kdekoli na světě. Beethovenovu 

Symfonii č. 9 tak může bez větších změn zahrát pro své diváky jak orchestr v Londýně, tak např. v Moskvě. 

Podívejme se tedy podrobněji, které nástroje se v orchestru vyskytují. 

Doplň text: 
Symfonický orchestr se skládá přibližně z ________ druhů různých nástrojů. Z toho je: 

• ______________ druhů dechových dřevěných; 

• ______________ druhů dechových žesťových; 

• ______________ druhů smyčcových; 

• ______________ druhů bicích 

• ______________ druhů klávesových, drnkacích a dalších. 

Některé nástroje jsou navíc v orchestru obsaženy víckrát. Orchestr z obrázku tak dohromady 

čítá asi ___________ hráčů. 

 Odpověz (najdi na obrázku): 

 V seznamu hudebních nástrojů vyber ty, které se v orchestru běžně vyskytují, a označ je fajfkou ☑. 

Ty, které se v orchestru běžně nevyskytují (nejsou na obrázku) označ křížkem ☒. 

Zobcová flétna  ☐ 

Viola   ☐ 

Ukulele    ☐ 

Trumpeta  ☐ 

Saxofon  ☐ 

Příčná flétna  ☐ 

Lesní roh  ☐ 

Kytara   ☐ 

Kontrabas  ☐ 

Klarinet  ☐ 

Hoboj   ☐ 

Harfa   ☐ 

Fagot   ☐ 

Dudy   ☐ 

Tuba   ☐ 

Cimbál   ☐ 

Velký buben  ☐ 

Akordeon  ☐ 

 

Podívej se a poslechni si, jak vypadá takový orchestr v akci: 

• Může být strhující a velkolepý: Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 „Z nového světa“ (4. věta)  

• Může být hravý a zpěvný: Petr Iljič Čajkovskij: Louskáček (Ruský tanec trepak)  

• Může být taneční a vášnivý: Georges Bizet: Carmen (Předehra) 

• Může být moderní a nezvyklý: Leoš Janáček: Sinfonietta  
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