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Úvod 
 

Pro svou ročníkovou práci jsem si vybral téma trumpeta a její hudební historie. Téma 

jsem si vybral, protože já sám se věnuji hře na tento hudební nástroj od roku 2013. 

Mým oblíbeným trumpetistou je Vlado Kumpan, který tvrdí, že trumpeta je královský, 

vznešený i když občas hlučný nástroj. Dále obdivuji Mnozil Brass z Rakouska. Jedná 

se o žesťový septet založený roku 1992. Pro jejich vystoupení je charakteristický až 

absurdní humor, který jejich vystoupení provází. Mým přáním je navštívit jejich 

představení.  
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1. Vývoj trumpety 

 
Trubka, podobně jako ostatní žesťové nástroje, má svůj původ a začátek v hraní na 

duté zvířecí kosti a rohy například z buvolího rohu. Z historického pohledu má velmi 

zajímavý vývoj. Ve starověku plnily povzbuzující funkci v bojích a doprovázely 

slavnostní okamžiky panovníků. Ve starověku a středověku na ni mohly hrát jen vyšší 

vrstvy. Což byli u židů kněží, v Indii Rajakové a Brahmani a v islámských zemích 

knížata a kněží. 

 

1.1. Trumpeta ve starověku 

 
 

1.1.1. Doba kamenná   
 

V době kamenné se troubilo na zvířecí rohy. Tyto rohy byly používány většinou jako 

signální nebo válečné. Jejich tón byl hodně hrubý a možnosti velmi malé. Příčinou byl 

materiál, který byl využit. Nejlépe zněly rohy z mamutů a slonů. Rohům ze slonoviny 

se říkalo Olifanty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.2. Doba bronzová 
 

Z této doby je zachován nejstarší kovový nastroj takzvaný Lur. Lur 

má tvar písmene „S“ a je to napodobenina mamutího klu. Mezi 

starověkými národy se také vyskytovaly rohy s dírkami. Tento 

nástroj se vyskytoval u středomořských národů a to především 

v boji k povzbuzení armády a chrámovým obřadům. U židů byl 

nástroj Šofar přechodný typ mezi rohem a trumpetou, u Řeků se 

trubka nazývala Salpix a u Římanů tuba. 
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1.2 Trumpeta ve středověku 

 
Tato doba znamenala pro vývoj hudebních nástrojů poměrně těžkou dobu. Důvodem 

byl vliv církve, která prakticky neuznávala jiný druh hudby než hudbu vokální. V této 

době se dechové nástroje nevyvíjely, spíše nastal jejich ústup do ústraní. Teprve 

v době okolo vzniku epochy „Ars antiquy“ odpor k hudebním nástrojům opadává  

a hudební nástroje se dostávají do vokálních souborů. 

  

1.2.1 Středověké trumpety 

 
V této době se už objevují první písemné zmínky o trumpetě a to v polovině 8. století 

v Irsku. Nástroj se jmenoval Trumba a byl to typ italské tuby. Kolem roku 1200 se 

objevuje na jihu Itálie podlouhlá trumpeta typu Busine. 

Písemná zmínka o této trumpetě je z francouzského eposu Píseň o Rolandovi z doby 

kolem roku 1000. S rozšířením trumpety mizí rohy z dvorského života a stávají se 

nástroji pastýřů, lovců a nižších vrstev vojska. 

Od poloviny se trubky dělí na velké a malé typy. Malé trubky mají označení 

trompette, tubecta. V této době se pozoun odděluje od trumpet a stává se z něho 

samostatný nástroj. Od 14. století se tyto názvy používají pro základní trumpety a 

název Busine patří hlubším a větším dechovým nástrojům. Od konce 14. století se 

setkáváme se zahnutými trumpetami nejčastěji do tvaru „S“. Od 15. století se 

trumpeta s „D“ laděním nazývá klarina. Klarina převzala od doby Bachovy vedoucí 

postavení v žesťové skupině díky své pohyblivosti ve vyšších tónech. 
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1.3 Trumpeta v novověku 

 
Trumpeta je jeden z mála nástrojů, který prošel tak velkou změnou v rámci svého 

vývoje. Hraní na trubku ve středověku a starověku byla výsada vyšších vrstev. 

Takový nástroj byl vždy vyráběn na zakázku. Od počátku novověku v 16. století se 

provedení trubky objevuje v mnoha ladění. V druhé polovině 18. století, ztrácí 

trumpeta virtuózní charakter klariny, který si držela několik staletí. Nově měla tvrdit 

rytmus o rozsahu 4 až 5 tónů. Tímto uměleckým úpadkem klesl o trumpetu zájem ze 

strany vyšších vrstev společnosti a nástroj tak ztratil své hlavní postavení mezi žesti. 

Na přelomu 17. a 18. století jsou pokusy o zavedení dušených tónů, které jsou 

typické pro lesní rohy. Ale tento pokus neslavil úspěch. Výsledné tóny byly natolik 

odlišné od typického zvuku trumpety, že se od těchto pokusů inovátoři opustili. 

Koncem 18. století dochází k úpadku trumpety a velkému vzestupu lesních rohů. 

 
1.3.1 První klapková trumpeta 

 
První klapkovou trumpetu postavil roku 1801 trumpetista Anton Weidinger a nástrojař 

Josef Riedl ve Vídni. Tato trubka byla prvně použita v opeře Vilém Tell roku 1829. 

Ventily se na trubkách začaly vyskytovat roku 1820. Roku 1840 byly ventilové trubky 

zaváděny do symfonických orchestrů. V této době se trumpety objevují v různých 

velikostía ladění od oktávových až po basové. Sopránová trumpeta se ustálila 

v ladění „C“, „B“, „A“. Altový nástroj, který se více používal v 19. století se pak 

vyskytuje v ladění „F“. 
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2. Trumpeta v současnosti 
 

Trumpeta v průběhu všech věků prošla velkým vývojem. Z rohů zvířat se trumpeta 

svým vývojem dostala přes žesťové trubky středověké až po trumpety s písty. 

Trumpeta je dechový žesťový nástroj, který dosahuje u nejvyšších tónů až 110 

decibelů a má široké využití téměř ve všech hudebních žánrech například v klasické 

hudbě, jazzu, popu, latinskoamerické hudbě. 

Nejlepší trumpety se dříve dělaly jenom v USA, značky jako třeba Bach, Schilke, 

King a další. Pak začala dělat velmi slušné trumpety japonská Yamaha. Dnes už je, 

ale docela hodně malých velmi slušných firem jako například rakouská firma 

Schagerl, která se postupně za 20 let vypracovala mezi pět nejlepších. Mezi tradiční 

výrobce a prodejce patří česká firma M. Jiraček & sons, která také patří mezi 

světovou špičku ve výrobě trumpet. Každá trumpeta musí mít svůj tón – hezký, čistý, 

zdravý. Technika a rozsah se dá naučit, nacvičit, naposlouchat, ale tón má každý 

trumpetista daný. 

 

2.1  Popis nástroje 

 
Základ trubky tvoří trubice ohnutá do tvaru podobající se spirály. Její první část 

směrem od nátrubku je válcového tvaru, druhá část je kónická (postupně se 

rozšiřující). Zvuk vzniká foukáním do nátrubku přes sevřené rty, které se uvnitř 

nátrubku (kotlík) rozvibrují a přenesou tak tón do nástroje. Na těle trubky jsou části 

díky, kterým trumpeta muže hrát všechny tóny i v rámci půltónového systému. 

 

2.1.1 Princip a funkce ventilů 
 
V současné době se používají dva typy ventilových systémů (otočných a pístových). 

Hudební nástroje se kromě ventilů mírně liší i ve tvaru trubice. Každá přípojná trubice 

má svůj ventil ovládaný klapkou. Při stisku klapky se otevře přípojka, vzduch začne 

proudit i přes přípojnou trubici a celková délka ozvučné trubice se tím prodlouží a tón 

nástroje se o určitý interval sníží. 

První zmínka o vynálezu ventilů patří Iru Charlesi Claggetovi. V roce 1788 si nechal 

patentovat systém, který se však nedochoval a jeho princip je neznámý. 

Systém otočných ventilů byl patentován ve Vídni v roce 1832 Josefem Riedlem. 

Tento nástroj je nazýván jako německá trubka. 



10 

 

Systém pístových ventilů vznikl v roce 1814 v Rakousku. V roce 1839 jej v Paříži 

vylepšil Francois Périnet. Jedná se o mechanicky jednodušší než otočné ventily a je 

více používaný. Nástroj je někdy označován jako jazztrubka. 

Ve vývoji ventilové trubky hrála důležitou úlohu i Praha. První hornista opery v Praze 

a učitel ventilových nástrojů na Pražské konzervatoři, Josef Kail, dokončil kolem roku 

1828 svůj vynález ventilové trubky, pro kterou tehdejší ředitel konzervatoře Bedřich 

Dionys Weber napsal „Variace pro trumpetu“. Tato skladba byla provedena roku 

1828 "panem Chlumem" na nástroj navržený Josefem Kailem a je dodnes zachována 

v pražském Národním muzeu. 

 

2.1.2 Nátrubek 

 
Hlavním úkolem nátrubku je umožnit hráči vytvořit co nejkvalitnější vlastní tón. Větší 

průměr umožňuje hráči volnější vibraci rtů, což přináší plnější a znělejší tón. Menší 

průměr vydává jasnější tón a usnadňuje hraní vysokých poloh. Ideálně poskytuje 

souhru retních a lícních svalů. 

Tvar okraje nátrubku do jisté míry určuje pohodlnost a snadnost nasazování tónu  

a jejich spojování. Ostřejší hrana umožňuje lepší nasazení, příliš oblý okraj může 

přinášet hráči pocit nepevnosti nátrubku na rtech. Širší okraj způsobuje větší výdrž 

při hraní, ale může částečně otupovat vibraci rtů a tím i jistotu a citlivost nasazení  

a kvalitu tónu. Užší okraj může snižovat výdrž, avšak usnadňuje spojování tónů. 

Hrdlo nátrubku umožňuje volnou vibraci rtů. Malý otvor vytváří odpor – tón nezní 

zcela volně a plně. Velký otvor – umožňuje únik vzduchu, takže uniká více, než je 

třeba k vytvoření správné vibrace. 

Vrtání nátrubku určuje znělost tónu. Užší – jasnější tón, širší – měkčí a temnější tón. 

Při výběru správného nátrubku hraje svoji roli fyziognomie (postavení zubů, šířka rtů, 

vyvinutí retního a lícního svalstva) hráče.  Z výše uvedeného vyplývá, že správný 

nátrubek je pro hraní na trubku jednou z nejdůležitějších a určujících podmínek. 

Každý trumpetista si střeží svůj nátrubek jako „oko v hlavě“. 

 

2.1.3 Ladění 
 

V současné době se jako základní ustálilo ladění trubky v „B“. To znamená, 

že základní řada alikvotních tónů udává tóninu B-dur.  Nástroj s tímto laděním je  

v současné hudbě nejvíce rozšířen. V jazzu a taneční hudbě i v dechových 
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orchestrech téměř výhradně. Je rovněž nejvhodnější pro začátečníky ve hře na 

trubku. Jeho tónový rozsah je vyrovnaný barevně, tón je plný a sytý, dovoluje pružné 

spojování jednotlivých tónů. Umožňuje měkké nasazení a vyznačuje se širokou 

dynamickou škálou v celém rozsahu. Rovněž intonační stránka hry je velice dobrá. 

 

2.2  Typy trubek 

 
 

Piccolo trubka – je nejmenší. U těchto trubek je přítomna čtvrtá klapka, která snižuje 

tón nástroje, je laděna do tóniny „A“ i „B". 

Kapesní trubka – je malá kompaktní trubka tónině „B“ 

Basová trubka – používá se v dechových orchestrech 

Barokní trubka  

Snižcová trubka  

Klapková trubka – vznikla v 18. století. Pro tento typ trumpety, na kterou hraji i já, 

komponovali Joseph Hayden, Johan Nepomuk Hummel 

Aida trubka 

Křídlovka – jedná se o nástroj příbuzný trubce má však kóničtější trubici. 

Nejznámějším hráčem na křídlovku je americký jazzman Miles Davis 

 

2.3  Koncertní skladby pro trumpetu 

 
V této podkapitole představím pár nejhranějších koncertních skladeb. Pro zajímavost 
uvedu, že tyto skladby se  v současné době používají jako povinné skladby při 
konkurzních řízeních do orchestrů jako jsou filharmonie či divadelní orchestry. 
 
Joseph Haydn: Koncert pro trubku a orchestr Es dur (věty: Allegro, Andante, Allegro), 
Johann Nepomuk Hummel: Koncert pro trubku a orchestr Es dur (věty: Allegro con 
spirito, Andante, Rondo), 
Jan Křtitel Jiří Neruda: Koncert pro trubku a orchestr Es dur (věty: Allegro, Lagro, 
Vivache), 
Paul Hindemith: Sonáta pro trubku a klavír.  
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3. Slavní trumpetisté 
 

V této kapitole bych chtěl představit pár významných trumpetistů. Z velkého množství 

známých jmen jsem vybral nejznámějšího moravského trumpetistu Jana Slabáka, 

dále pak Vlado Kumpana nebo Jeana Baptista Arbana, který byl také skladatelem a 

napsal 100 etud pro trubku a dosud jeho etudy nikdo nepřekonal. 

Samozřejmě musím zmínit i nejslavnějšího světového hráče na trumpetu Louise 

Armstronga. 

 

3.1  Jan Slabák 

 
Jan Slabák, který se narodil 24. března 1941. Je náš nejlepší 

trumpetista, skladatel, kapelník a zakladatel Moravanky. Je 

považován za všestranného trumpetisty, který je schopen 

zahrát jak klasické, tak i jazzové skladby. Osmnáct let působil 

ve Státní filharmonii Brno. V roce 1995 se začal věnovat 

pedagogické činnosti na JAMU v Brně. Po svých žácích 

požadoval zodpovědnou přípravu a aktivní přístup ke všem 

partům. Říkal: „Důležité u hraní je mít hlavně radost z každého 

tónu a odhodlání, že to určitě vyjde“.  

 

3.2  Vlado Kumpan 

 
Vlado Kumpan je úspěšný trumpetista, který se narodil  

11. dubna 1972 na Slovensku. Na svůj hudební nástroj hraje 

již 33 let. Se svojí kapelou, kterou založil v roce 2001, 

vystupuje nejčastěji v Německu. Ročně hraje na cca 60 

koncertech a pravidelně si ho můžeme poslechnout na 

vánočním koncertě ve Velkých Bílovicích na kterém jsem byl. 

O svém hudebním nástroji říká: „Trumpeta je královský, 

vznešený, i když občas hlučný nástroj! Myslím si, že trumpeta 

dokáže svým projevem pohladit na srdíčku! A o tom to je...“ Když vědci Vladovi měřili 

sílu tlaku, kterým fouká do trumpety, tak naměřili 3 atmosféry. 
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3.3  Jean - Baptiste Arban 

 
Významný francouzský virtuos, dirigent, skladatel a pedagog 19. století, který se 

narodil 28. února 1825 a zemřel 8. dubna 1889 v Paříži. Byl ovlivněn Paganiniho 

hrou na housle a hru na kornet povýšil na sólový nástroj. Pro studenty trubkových, 

kornetických a jiných mosazných nástrojů vynalezl metodu hry, která je označována 

jako „Trumpeterova bible“ a je stále zkoumána moderními „mosaznými“ hráči. 

 

3.4  Louis Armstrong 

 
Celým jménem Louis Daniels Armstrong se narodil 4. srpna 1901 v Americe. Byl to 

slavný trumpetista a zpěvák. Je považován za jednoho 

z nejvýznamnějších jazzových trumpetistů 20. století. 

Začal hrát už jako dítě v jedné americké polepšovně. 

Od roku 1918 začal působit v souboru Kid Ory´s Brown 

Skinned Babies. 

Od roku 1919 až do roku 1921 dostal stále angažmá na 

parníku v orchestru Fata Marablea. V roce 1924 začal 

působit v New York City. Po dvou letech se vrátil 

zpátky do Chicaga. V roce 1932 poprvé vystoupil 

v Evropě. Armstrong často vystupoval i ve filmech. 

 

3.4.1 První návštěva v Československu 

 
V březnu 1965 Louis Armstrong navštívil na 10 dní Československo. V divadle 

Lucerna se uskutečnil pro Armstronga koncert, kde vystupoval známý český imitátor 

Louise Armstrogna Jiří Jelínek s Evou Pilarovou. 
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Závěr 
 

Ve své ročníkové práci jsem chtěl přiblížit tento zajímavý hudební nástroj, na který 

sám hraji. V první části popisuji historický vývoj, a to včetně popisu trubky a ladění. 

Je velmi zajímavé sledovat vývoj trumpety od zvířecích rohů až po současný 

klapkový nástroj. V druhé části se věnuji významným trumpetistům, kteří se podíleli 

na tvorbě teorie a základních pravidel hry na trubku. Trubka je nejmenší žesťový 

nástroj, který však vyžaduje dobrý zdravotní stav hráče a to zejména dobré zuby a 

silné plíce. Trubka tak propojuje požadavky na kvalitní fyzický i duševní stav hráče. 

Při psaní ročníkové práce a vyhledávání potřebných údajů jsem se i já dozvěděl 

mnoho nových informací. 

 

Resumé 
 
In my coursework, I wanted to get closer to this interesting musical instrument. In the 

first part I described the historical development with a trumpet description and tuning. 

It was very interesting to watch the development of the trumpet from the animal 

corners to the valve trumpet. In the second part I was interested in important 

trumpeters who have participated in the creation of the theory and basic rules of the 

trumpet game. The trumpet is the smallest brass tool, but requires a good health 

condition, especially good teeth and strong lungs. The trumpet connects the 

requirements for a good physical and mental state of the player. I learned a lot of new 

information when I was writing an essay and searching for the necessary data. 
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