
John Vojtovitch - Jak se dělá hudba

Vítám všechny hudební nadšence, kteří mají zájem o hudbu, seznámím Vás s některými podstatnými aspekty, 

které jsou podle mně zásadní pro hudební tvorbu. Pokusím se vše vysvětlit přímočaře, jednoduše a zřetelně. Než 

začnu, bylo by vhodné začít mým chápáním hudby.

Mé globální chápání hudby.

Hudba je veliký fenomén, dokáže vyjádřit pocity a velmi se přibližuje řeči. V podstatě je dosti složitá k pochopení 

a z tohoto důvodu si ji lidé začli v rámci zjednodušení ukládat do pomyslných krabiček (styly). Díky tomu se 

mohou soustředit jen na jeden oblíbený styl a v něm se pohybují. Je to pro ně jednodušší a dokážou to tedy 

pochopit. Hudbu můžeme připodobnit k jazykům národů. Umíme zpravidla jeden jazyk, hudba ale dokáže oslovit 

kohokoliv, bez ohledu jakým jazykem hovoří. 

Nezřídka se pak stává, že lidé zavrhují ostatní styly a tvrdošíjně se drží své krabičky. Zajímavým aspektem je 

narušení hudebního stylu jiným stylem, což se zpravidla stává událostí a všichni o tom mluví, protože je to tak 

moc vzrušilo, neuvědomují si, že právě tento okamžik spojení stylů je tak zábavný, protože přináší prvek 

kontrastu. Nahlédli tedy  částečně do globálního skladatelského chápání hudby. 

Mým velkým vzorem je skladatel a multiinstrumentalista Mike Oldfield, který již dávno pochopil (a tím předběhl 

dobu), že hudba není o stylech ale o celkovém pojetí určitých prvků. Genialita tohoto skladatele spočívá v tom, že 

nikdy neupřednostnil své ambice kytaristy. V jeho skladbách vše podléhá dokonalé harmonii, melodii, spojům, 

barvám, formám, vrstvám a to vše je umocněno nádherným prostorem a perfektním mixem. Proto je tento 

skladatel tak oblíben a jeho skladby se hrají desetiletí a ještě hodně dlouho budou. Jako skladatel má v podstatě 

přístup skoro ke všemu materiálu, díky jeho globálnímu pohledu na hudbu a ve spojení s formami klasického 

stylu, který můžeme chápat jako primární (vzhledem k jeho struktůrám), dokáže hudbě dát tu správnou dimenzi a 

ta pak  vyvolává emoce.

Pokud se nebudete upínat ke stylům a uvolníte se a otevřete svou mysl ...stačí jen poslouchat, emoce a inspirace 

se pak dostaví velmi rychle. Pokud jste nepochopili výše zmíněné pojmy, protože prostě začínáte, nic se neděje, v 

dalších kapitolách se k nim dostaneme.

Hudba je na jedné straně v podstatě jednoduchá a z jiného pohledu se zdá být velmi složitá. Podle mně je 

podstatné, jak na ni budete pohlížet. Pokud otevřete jakoukoliv hudební učebnici, již při prvním listování si buďte 

jistí, že Vás odradí. Najdete tam totiž ohromné množství informací a zpravidla se setkáte z velmi špatnou 

vysvětlovací formou. Lze to přirovnat ke škole, kde učitelka začne psát na tabuli spousty vzorců a pak se slovy, za 

chvíli se vrátím a doufám že jste to pochopili, odejde. Existují však i učitelé, kteří dokáží vysvětlit pravou podstatu 

věci během několika okamžiků, tak aby to žák velmi rychle pochopil a to nemusí být žádný génius. 

I já se pokusím sdělit vám podstatné informace, takovým způsobem, že vytáhnu ze své praxe  podstatné 

aspekty...můžeme jim říkat zákony. Díky těmto zákonům se velice rychle posunete ve studiu, aniž by jste museli 

studovat léta (a nakonec si stejně budete pamatovat jen několik základních principů). Pokud by někdo chtěl 

kritizovat moji publikaci , že je povrchní, není to tím že bych nestudoval do hloubky ale pokouším se zrychlit 
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tempo učení pomoci těch opravdu nejdůležitějších prvků, které Vás velmi rychle dostanou k cíli a to je účel mé 

publikace. Naskýtá se otázka - jak rychle se s touto publikací stanete hudebníkem - to je totiž individuální, může 

to být měsíc nebo roky, záleží na mnoha faktorech dané osoby, jakou má chuť stát se hudebníkem, kolik času 

tomu věnuje, jakou má vytrvalost, jestli hraje na nástroj, jak dlouho apod. Nezapomeňte, že někdy méně je více, 

raději v danou chvíli postupujte pomalu ale kvalitně, než rychle a povrchně.

Než ale přejdeme k zákonům, přece jen budete potřebovat určitou přípravu. Pokud nebudete absolvovat 

přípravu, nepochopíte určité pojmy, což by byl problém, takže vřele doporučuji si přípravu projít a teprve pak se 

vrhnout na zákony.

Příprava

Výběr hudebního nástroje

Můžete si vybrat nástroj svého srdce, nicméně pokud chcete hudbu natáčet, doporučují učit se na klávesy a 

kytaru, jsou to 2 základní nástroje, které musíte aspoň nahrubo zvládnout. Ostatní nástroje, jako el. basa, bicí aj. 

budou hračkou, pokud zvládnete principy  výše zmíněných nástrojů - kláves a kytary.

Výběr těchto nástrojů má svůj důvod:

Klávesy jsou nejpoužívanějším midi ovladačem, je možno zahrát 10 tónů najednou a taktéž kytara má 

nezastupitelný význam, díky barvě a způsobu hry, především pak díky ohybu tónů vznikají krásné zvuky.

Zde jsme narazili na první pojem a tím je midi.

Midi (systém)

K tomu aby jste mohli natáčet hudbu, budete potřebovat několik věcí, mezi ně patří i takzv. systém midi, který je 

celkem zásadní pro Vaši práci. Zmáčknete- li klávesu, ozve se zvuk klavíru, přepnete-li zvukovou banku, ozve se 

jiný nástroj s jinou barvou. To je skvělé že. Dokonce můžete na klávesu  působit určitým tlakem (Aftertouch) a tak 

se začne zvuk měnit v reálném čase. Můžete hrát jakkoliv hlasitě (Main volume) nebo jednotlivé tóny můžou mít 

jinou úderovou sílu (Velocity), můžete zvuk posouvat např. směrově z leva doprava (Pan), zvuk lze taktéž plynule 

ohnout (Pitchbend), modulovat- třepat (Modulation), (Sustain) slouží k podržení a tím prodloužíme délku tónu 

(jako u klasického klavíru). Změnu barvy zvuku pak zařídí (Program change), určitou konkrétní artikulaci nástroje, 

obslouží kntrolér (articulation) aj.

Těchto podpůrných kontrolérů je vlastně celkem 127, my si ale zapamatujeme pouze ty, se kterými budeme 

pracovat nejvíc, ostatní si pak můžete zvolit dle vlastních potřeb. V knize Daniela Forro můžete zjistit všechny 

možnosti midi.

Pro Vás jsou potřebné tyto:

Základní midi Kontroléry

Main volume, program change, velocity, modulation, pan, pitchbend, articulation, sustain, aftertouch. Kontroléry 

se zapisují, ať už v reálném čase nebo postprodukčně (po záznamu). Uvědomte si, že pomoci těchto podpůrných 
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prvků můžeme pracovat s tóny. Chceme-li tón umístit např.úplně doleva..napíšeme číslo -64, pokud chceme 

umístit tón doprava..napíšeme číslo +64, pokud chceme umístit tón doprostřed napíšeme 0. Nebo cokoliv v 

rozmezí 0-127, pak se tedy tón pohybuje směrově třeba i v reálném čase a tak pracují všechny kontroléry.

V sekvencéru Cubase (na nemž pracují já) lze opticky kreslit tyto záznamy, aniž by jste museli vypisovat čísla. Na 

obrázku vidíte např. velocity jednotlivých tónů (úderová citlivost). To, co vidíte ve spodní části obrázku, je pole 

pro kontroléry, můžete si navolit jakýkoliv ze 127 kontrolérů a kreslit hodnoty vztahujících se k tónům nahoře.

Sekvencér (pracoviště)

Kdysi se hudba natáčela na magnetofonový záznam, později pak na vícestopý záznam, kde bylo možno 

zaznamenat více zvuků vedle sebe, aby pak hrály najednou. Nahrály se postupně, např. bicí, basa, zpěv, aj.

V podstatě i dnes se pracuje stejně, kdy nahráváme do takzv. stop a v každé stopě hraje jeden nástroj. 

Magnetofóny měly však dvě nevýhody. První nevýhodou byl fakt, že pokud nestačily stopy, což se stávalo běžně, 

(protože 16 stop Vám prostě na nahrávku hudby zpravidla stačit nebude), musely se stopy smíchat do dvou 

stereo stop a dohrávat další stopy do uvolněných stop, to celé zase smíchat atd. Tato metóda bohužel nesla 

nelibý fakt že s každou mixáži přibýval zvukový šum. Druhou nevýhodou magnetického záznamu byl fakt, že 

pokud jste se při nahrávce spletli, museli jste nahrávku opakovat nebo složitě stříhat pásek a lepit. Dnes 

pracujeme v digitalizované formě a ta nám umožnuje nahrávat do nekonečna bez ztráty kvality a dokonce 

můžeme opravit jakékoliv místo na záznamu a také ho můžeme i přesouvat a kopírovat, věřte mi - to je opravdu 

skvělé a časově daleko rychlejší. Můžeme opravovat jednotlivé tóny, měnit po nahrávce jejích barvu, mazat 

chyby, opravit, upravit apod. A to vše je možné ve spojení s midi systémem...možností jsou tedy netušené. 
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Dnes nemusíte kupovat velmi drahé nástroje, stačí pořídit slušný počítač + monitor, keyboard, mikrofón, 

sekvencér, zesilovač, repro a máte studio. Ještě jsem se nezmínil o jiných nahrávacích systémech. Můžeme je 

nazvat hardwarové digitální harddisk recordingy. Byly to přístroje, které zpravidla zvládaly omezený počet stop a 

byly cenově velmi drahé. Já sám jsem kdysi používal HD1 (Soundscape) - 8 stereo stop (16 mono), přístroj byl 

velmi spolehlivý, nicméně díky omezenosti počtu stop bylo velmi časově náročné na něm pracovat. Dnešní 

sekvencery umožňují natáčet v podstatě do nekonečných stop (dle síly Vašeho počítače). 

Sekvencér je tedy místo (program) ve kterém se hudba postupně natočí, smíchá a přidají se různé efekty nebo 

ruchy apod. Výsledkem je nahrávka složená z jednotlivých stop, ta se pak vyexportuje do formatu wav, který 

následně po převodu do konkrétního formátu lze poslouchat např. jako cdr, nebo mp3, aif apod.

Editace tónů

V minulé době jsme vše zapisovali do not, dnes je však jednodušší pracovat s hudbou opticky, nebo chcete-li 

graficky. Vše je tak intuitivnější a tím rychlejší. Nebudu Vás učit, jak pracovat se sekvencerem, to se dovíte na 

internetu, chci pouze ukázat základní princip editace tónů, což je geniální vynález. Na obrázku vidíte takové 

nudličky...tak to jsou tóny, ty můžeme nahrávat v reálném čase, dokreslovat, zkracovat, prodlužovat, přemísťovat 

kamkoliv nebo třeba smazat a tím opravit Váš záznam. No není to skvělé? Taky je slyšíte v reálném čase. Tak 

takhle se dnes pracuje s hudbou. Cubase samozřejmě umožňuje pracovat i s notami, pokud např. tisknete 

hudebníkům jejich party.

Stereo a mono (prostor, kde to slyšíte)

Zvuk slyšíme zpravidla v základní formě a to ve stereu (L)  vlevo  nebo  (R) vpravo. Pokud nahráváme z 
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klávesového zdroje, je pravděpodobné, že zvuk bude složen ze stereo zdroje. V každé reprobedně může hrát 

např. jiná barva a tím se zvuk stane barevnější, takový zvuk nazýváme složený - (layering). Oproti tomu zvuk 

kytary, nebo zpěv z mikrofónu vychází z jednoho bodu a proto není možné ho nahrávat stereofonně, nahráváme 

ho monofonně (mono). Neznamená to ale, že monofonní zvuk zůstane mono, přichází na řadu úprava do sterea s 

použitím různých přídavných efektů. Zvuk může zůstat i mono, pokud se směrově z nástrojem nepohybujeme. 

Pak je tedy v každé reprobedně jiný zvuk, dohromady tvořící layering.

Efekty (prostor-jak to slyšíte)

Za svou praxi jsem se setkal s mnoha hudebními kutily, kteří dlouhé hodiny, dny, měsíce a někteří i roky 

spekulovali nad zvukem a dodnes spekulují. Někteří nad tím stráví i celý život. Věřte mi, je to zbytečné, pokud se 

oprostíme od všech nesmyslů, nakonec přijdeme na to že zvuk ovlivňuje jen několik základních efektů.

Pan (Umístění zvuku)

Reverb (pocit prostoru)

Delay (ozvěna)

Mezi další používané efekty patří:

Chorus (zhutnění zvuku)

Vibrato (vibrace zvuku)

Zkreslení (používá se u el. kytar)

Flanger,Tremolo a další.

Efekty v této skupině se však přiřazují hlavně u el.kytar.

Ještě pro zajímavost dodám, že s první trojicí efektů si opravdu vystačíte, já dokonce na svých deskách používám 

zpravidla pouze jeden jediný efekt reverb, který je jinak nastaven pro každý daný nástroj. Zvláštní že...ale taková 

je pravda. Druhý efekt Delay také používám u el. kytar. Často se taktéž využívá u zpěvu, jako podpůrný efekt k 

reverbu. Prostě tyto dva efekty se používají nejvíc. Pan nemusíme počítat k efektům, je to vlastně základní 

sekvencérová funkce. Vidíte tedy, že prostor hudby ovládáme pouze přes 2 efekty - dozvuk a opakování, (pokud 

nepočítáme efekty kytar). 

Barva zvuku

Barva konkrétního hudebního nástroje je vlastně zásadní a důležité je, jak se s danou barvou pracuje. 
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Barva (frekvence) totiž ovlivňuje mnoho věcí a velice nás inspiruje. My si rozdělíme barvu zvuku do 2 skupin:

1.) Základní (jedna barva)

2.) Layerovaná (více barev) tu si ještě rozdělíme do dvou skupin:

a.) Layering v reálném čase (všechny barvy slyšíme najednou při záznamu)

b.) Layering po záznamu (přidáváme barvy až po záznamu) 

Základní barva je např. barva jednoho nástroje, např. z kytary nebo jediný zvuk z kláves, což je např. klavír.

V hudbě se zpravidla využívají základní barvy, pokud však chcete jít ještě o kousek dál a budete chtít zvuk ještě 

vylepšit jako v orchestru, dostanete se ke druhé skupině- Layering (vrstvy).

Tak jak ve fotografiích nebo ve filmech se používají vrstvy, tak i v hudbě se vrstvy zpravidla využívají. Už jednotlivé 

hudební stopy lze považovat za vrstvy. My však nyní hovoříme o layeringu z jednoho nástroje a to v reálném čase.

Představte si, že neslyšíme jeden zvuk, ale více zvuků současně. Šumění, které je umístěno vlevo, cinkání zvonků 

vpravo a uprostřed např. kytara. Zvuk má najednou jinou dimenzi. Někdo může namítnout, že to není přirozená 

hudba ale diskuze o tom co je a co není přirozené přenechme hudebním kritikům, (kteří hudbě zpravidla moc 

nerozumí).

Dnes se obecně k přehrávání zvuků vyrábějí syntetizátory, přesněji řečeno sampléry, které mají již nasamplovaný 

zvuk, uložen do rejstříků zvuků a zpravidla je složený, třeba i z 8 vrstev zvuků jiných. Takových zvuků má samplér 

zakódovaných i tisíce. Zvuky z takového nástroje jsou originální a můžeme je tedy v podstatě nazvat novým 

nástrojem.

Co je tedy přirozené a není, je tedy sporné. Neandrtálec by klavír taktéž považoval za něco umělého, my ho však 

považujeme za plnohodnotný hudební nástroj. Z toho je zřejmé, že hudební nástroj může být v podstatě cokoliv -

palička, bubínek, fujara, syntetizátor, lidský hlas aj (pokud frekvence splňuje takzv. čistotu tónu).

Nejlepším vysvětlením vrstev v hudbě, je představa orchestru, kde v reálném čase hraje jednu melodii např. 10 

nástrojů stejných ale taky může každý nástroj hrát jinou melodii. Kombinací těchto možností docílíme 

layerovaného zvuku orchestru. 

Frekvence zvuku

Pokud se bavíme o barvách, nesmíme zapomínat, jak barvy vznikají.

Člověk slyší v určitém pásmu slyšitelnosti, obecně se udává 16hz-20 000Khz. Zvuky mohou být basové, středové 

nebo výškové, podle toho se vyrábějí i typy reproduktorů. Zpravidla se přidává takzv. Subbas, který přihrává ty 

nejbasovější frekvence.

Pokud si představíme klavírní klávesnici, můžeme ji rozdělit na několik oktáv slyšitelnosti (oktáva je pojem 

6



dvanácti tónů, (např.c1-c2) základních pak osm ale o tom později).

Oktávy od nejhlubší:

Subkontra

Kontra

Velká

Malá

Jednočárkovaná

Dvoučárkovaná

Tříčárkovaná

Čtyřčárkovaná

Pětičárkovaná

Vidíte, že jich je 9 a pokud budeme hrát např.v oblasti pětičárkované - tóny budou znít vysoce, opakem je 

subkontra oktáva - kde budou znít velice hluboce.

Ještě vysvětlím pojem frekvence. Nyní si představíme šumění moře, je toto hudební zvuk? Není, považuje se to za 

ruch (s neurčitou nebo jinak řečeno nečistou frekvenci). Opakem ruchu je zvuk, jehož frekvence zní čistě, takový 

zvuk se jmenuje tón.

Tóny klavíru mohou mít různé frekvence ladění, nejčastěji se však používá ladění temperované, kde je použit 

určitý kompromis čistoty ladění. Toto ladění umožňuje výrobcům i hráčům navyknout na určitý kompromisní 

systém poslechu.

Ještě než přejdeme k tónům a intervalům, což je trochu složitější, vysvětleme si ještě jeden pojem a tím je Audio 

systém. 

Audio systém

Výše jsme hovořili o midi systému (soubor s koncovkou-mid), který nám umožňuje přímo zázračné věci, nyní si 

povíme o dalším základním systému, se kterým se taktéž budete setkávat v hudebním studiu běžně a tím je audio 

systém.

U midi systému lze cokoliv opravit, vrátit se zpět. Bohužel u audio systému tak nelze. Pokud natočíte něco do 

audio systému, zpravidla se s tím už moc dělat nedá. K čemu je tedy takový systém? Je velmi nutný, protože se 

využívá k nahrání kompletní nahrávky do formátu s koncovkou - Wav (nebo jiné) nebo k převodu jednotlivých 

midi stop do Wavu. Taktéž se používá tam, kde natáčíme živě, např. zpěv přes mikrofón nebo kytary přes 

mikrofón. Záznam se provádí amplitůdovým měřením nebo chcete-li jinak - digitálním záznamem. Taktéž veškeré 
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ruchy jsou zaznamenány do systému audio. Masívně se také využívají bicí smyčky v audio formátu.

Midi se v sekvenceru zobrazuje jako nudličky jednotlivých tónů, oproti tomu audio se zobrazuje v elektrické 

sinusoidě. Sinusoidu lze stříhat stejně jako midi, dokonce i kopírovat a přesouvat, opravovat však nelze. Je však 

několik funkcí, které stojí za zmínku.

Zrychlení záznamu nebo zpomalení - (aniž by došlo k deformaci zvuku), tato funkce je velmi efektívní, pokud 

např. nejste schopni v reálném čase natočit kytaru, můžete ji natočit pomalu a následně zrychlit (pozor však na 

přirozenost hry)

Oprava zpěvu - Cubase umožňuje opravit falešný zpěv, je to tedy skvělá funkce

Vyrovnání amplitůdy - na nejvyšší hlasovou úroveň, což je v digitálním systému nula. V praxi to tedy znamená, že 

Vaše výsledná nahrávka bude stejné hlasitá jako u ostatních již zkušených autorů. 

Závěrem této kapitoly lze konstatovat že v hudebním studiu se používají dva systémy: midi a audio, každý má své 

výhody a nevýhody, oba ale patří k sobě a navzájem se doplňují.

Monitoring

Monitoring  je poslech hudby a způsob, jak jej posloucháte. Zde by se dalo psát knihy, o systémech, zesilovačích, 

reprosoustavách, kabelech, mikrofonech, také o zarputilých audiofilech. Vůbec se tímto nemusíte zabývat. Stačí si 

koupit slušnou sestavu, kde máte pocit, že tam slyšíte vše co potřebujete. Ať už si koupíte cokoliv, stejně po čase 

zjistíte, že to není v bednách, v mikrofónu ani v zesilovači...je to v celkovém pojetí hudby...a to je složitější 

skladatelský oříšek. V monitoringu se používají 3 základní systémy:

1. Sluchátkový systém - ten je dobrý pro zřetelnost 

2. Blízký a střední poslech - (poslech z jednoho metru) - výborné pro panoramatizaci a hlasitostní vyváženost 

nahrávky a pro nezkreslený poslech danou místností

3. Hlasitý poslech - inspirace standardního poslechu v sále (zde už zvuk ovlivňuje místnost dle akustických 

vlastností).

Pokud jste zvědaví, co používám já:

1. Sluchátka z Lídlu za 370Kč a k tomu poslouchám subbas Heco

2. Aktivní monitory Adam A7X + subbas Heco  

3. Aktivní monitory Quested V3110
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Dále používám:

Zesilovač Harman/Kardon

monitor pro sekvencér a monitor pro editační nástroje

ovladače midi: klávesový (Kawai K4), kytarový (Roland GK-3), bubnový (Roland TD-11)

Syntetizéry: 2x -Yamaha TG 500, 2x -Korg 03/RW, Yamaha Mu 80, Roland GR-55, Alesis D4, Procussion

Efekty: 2x Rocktron Intellifex, Roland RSP550, Sony, Zoom

Midi rozhraní: Motu 128, Edirol UM-1X,  Studio 64x

Dat systém

Zvuková karta: Ferofisch A16 MK-II+karta, 2x AudiFire12

Mikrofón Shure

Kytary: 2x elektroakustické, akustická, basová, elektrická, 5strunné banjo

Virtuální nástroje: 

AEON

AFRICA

CANTUS

CELTIC

CINE SYMPONY LITE

DELTA BLUES

ELECTRICITY

ERA

ETHNO WORLD

FOREST

GOLIASH

GRAVITY

GUITAR RIG5

KLAVÍR BABY

KLAVÍR GALAXY

KLAVÍR STEINWAY

LEGENDS
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M1

NATURAL FORCE

OMNISPHERE 2

RETRO

MASTER  Drum

RHODOPE

SCORING GUITAR

SHAKUSHASHI

SHEWANAI

OLYMPUS

TRILIAN

VOCALISE

WAWESTATION

HALION

ADDITIVE DRUMS

AGENT DRUMS

EDIROL ORCHESTRAL

HYPER CANVAS

QUARTET

CELTIC ERA

ERA UU CODEX

VOCALOID3 AWANA

Virtuální efekty: zpravidla ze systému Cubase

Sekvencér: Cubase 8

Hodně důležitý aspekt je hlasitost. Je třeba si uvědomit, že nelze asi pracovat jen na jednom systému, každý 

systém poslechu má svou výhodu a nevýhodu. Pokud by jste např. pracovali celý den na velkém poslechu, bylo by 

to velmi únavné, navíc lidské ucho se chová trochu divně ale nelze se mu divit (je to jeho ochrana proti zničení). 

Problém je v tom, že pokud dlouho posloucháte a navíc hlasitě, vyskytnou se tyto 2 problémy:

1. Ucho si samo dotvoří určité frekvence a zatlumí jiné (důkazem je navštěva klubu, kde se Vám ze začátku zdá 

vše hlasité, po určité době si však zvyknete)

2. Naposlouchanost- pokud celý den nahrávate jednu skladbu, Váš mozek vyhodnotí určité aspekty a Vy budete 
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večer nadšení s poslechu, ráno je pak o to větším překvapením. Tento druhý systém se dokonce zneužívá i 

masivně v rádiích. Pokud totiž do nekonečna posloucháte hloupou skladbu, nakonec se Vám začne líbit...hold 

fyziologie.

Doporučuji nejdřív vytvořit osnovu skladby na blízkém poslechu s nízkou hlasitostí, zde kontrolujete všechny 

podstatné aspekty hudby jako:

Bas, tóninu, harmonie, melodie, rytmiku, spoje melodie, spoje harmonie, tvar melodie, řazení dílů, aranžma 

nástrojů...prostě skladbu. Následně řešíte vrstvy a panoramatizaci. Při velkém poslechu pak doupravíte hlasitost, 

barvy a prostor. Ve sluchátkách kontrolujete chyby tónů nebo prostor.

Hudební teorie

nyní zbystřete, protože s následujícím učivem se dostáváme k hudební teorii. Ta bude holt složitější, ale je to 

nutná daň k pochopení hudby a věřte mi, bez těchto informací se prostě neobejdete.

Teorie hudby se Vám může taktéž zpočátku zdát i velmi nudná a spousty žáku odradí, po čase však zjistíte, že 

získané informace můžete v praxi velmi využít a jsou nezbytné pro Vaši práci ve studiu pro obor skladatel. 

Pokud překonáte určitý odpor k hudební nauce...máte vyhráno, je totiž klíčem k úspěchu Vaši hudební činnosti 

ve studiu. Až pochopíte jak spojit tóny, harmonií, jak řadit věty apod. dostanete se k cíli. Najednou bude hudba 

velmi vzrušující záležitosti, která jak doufám, Vás bude opravdu naplňovat po zbytek života. 

Ještě bych měl zmínit jednu podstatnou myšlenku...co potřebujete a co Vás dovede k cíli je:

Nejen cílevědomost, pracovitost a talent ale hlavně vytrvalost. 

Já sám jsem prošel mnohdy velikým úsilím, ale díky vytrvalosti a lásce k hudbě jsem vše zdárně překonal. Tato 

příručka bude, (v co doufám) taktéž Vaši velkou pomůckou. 

Projdeme si tedy nejdůležitější teoretické znalosti a po nich se vrhneme na mé hudební zákony, pomoci kterých 

můžete pracovat velmi efektívně. Bez pochopení teorie by to však nebylo možné, pak by jste těmto zákonům 

prostě nerozuměli.

Jste připraveni? Dobře, jdeme na to:

Řada tónů

Zjednodušeně si můžeme představit, že vesmírem prochází nějaká čára tónů po jednom (chromaticky), ta se 

pořád opakuje dokola a zní takto:
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Pokud bude znít od nejhlubšího po nejvyšší tón - uslyšíme pouze těch 9 oktáv, ale nyní se naučte nazpaměť tuto 

řadu 12 tónů aby jste byli schopni ji kdykoliv říct bez přemýšlení.

Všimněte si, že mezi E-F a H-C není už žádný tón.

Intervaly

Krátké intervalové vzdálenosti se jmenují půlton a tón

Intervaly (vzdálenost mezi tóny) se řídí těmito pravidly:

1.Půlton: nejkratší vzdálenost (C-Cis)

2.Tón:(C-D) (jsou to vlastně dva půltóny)

Pokud zvýšíme o půlton...přidáme koncovku Is

Pokud zvýšíme o tón...přidáme koncovku Isis

Pokud snížíme o půltón...přidáme koncovku es   (Anglicky může být přípona b)

Pokud snížíme o tón...přidáme koncovku eses     (Anglicky může být přípona bb)
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Vyjmenování všech základních intervalů : 

1. Prima

2. Sekunda

3.Tercie

4.Kvarta

5.Kvinta

6. Sexta

7. Septima

8. Oktáva

9. Nóna

10. Decima

11. Unddecima

12. Duodecima

13. Tercdecima

14. Kvartdecima

15. Kvintdecima

Zní to hrůzostrašně, chápu ale opět se to musíte naučit zpaměti jako malou násobilku. Víc základních intervalů v 

rámci oktávy není. 

Základní tabulka názvosloví intervalů:

Stupeň Název intervalu  Půltóny     Zákl. tón: C          (Př.)Zákl. tón: E

1 čistá prima 0 C – C                    E – E

2 malá sekunda 1 C – Db                    E – F

2 velká sekunda 2 C - D                    E – F#

3 malá tercie 3 C – Eb                    E – G
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3 velká tercie 4 C – E                    E – G#

4 čistá kvarta 5 C – F                    E – A

5 čistá kvinta 7 C – G                    E – H

6 malá sexta 8 C – Ab                    E – C

6 velká sexta 9 C – A                    E – C#

7 malá septima 10 C – B/Hb     E – D

7 velká septima 11 C – H                    E – D#

8 čistá oktáva 12 C – C                    E – E

Atd.....až do 15. 

Názvosloví pro čisté tóny jsou: 1,4,5,8

Názvosloví pro velké a malé intervaly tónů jsou:2,3,6,7

Aby to nebylo tak jednoduché, může mít skoro každý tón 3 názvy ale tím se nyní zabývat nebudeme, můžete si to 

zjistit např. na Wikipedii pod názvem - Názvy Intervalů. Je třeba si uvědomit, že v podstatě (C-Cis) je malá 

sekunda stejně jako (C-Des). (Pokud zvýšíme C na Cis nebo pokud snížíme D na Des). 

Tvorba stupnic

Nyní, když už známe základní chromatickou řadu:

c cis d dis e-f fis g gis a ais h-c

můžeme vytvořit sami stupnice, potřebujeme znát však pravidlo o tónorodu a co je akord.

Tónorod je buď tvrdý (DUR) nebo měkký (MOLL)

Durový  akord zní vesele a slavnostně, oproti tomu Mollový zní tajemně a smutně. Je tedy zřejmé, že pokud 

chceme složit skladbu s přechodem do veselé části...zvolíme Dur, smutnou zvolíme Moll. 

Pravidlo tvorby durové stupnice:

Dosazení půltónů mezi   3-4   7-8

Pravidlo tvorby mollové stupnice:

Dosazení půltónů mezi   2-3   5-6
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Pozn. Rozdíl v akordu dur a moll je pouze v jednom tónu a to v tercii. Velká tercie - Dur, malá tercie - Moll 

Dejme tomu že jsme dostali za úkol vytvořit základní stupnici C dur.

Nejdřív si vytvoříme číslice od 1 až do 8.

Začneme prvním tónem C (Podle zadání) a nyní dosadíme podle pravidla dur půltóny mezi 3-4 a 7-8 tón tím že 
tam dáme čárku, následně dosazujeme písmena pod číslice (pořád si kontrolujeme chromatickou řadu nahoře). 
První a poslední tón musí být vždy stejný pro kontrolu. Ještě si všimněte, že písmena nad čísly jsou vlastně černé 
klapky na klavíru, spodní písmena jsou bílé klapky.

Nyní si vytvoříme základní mollovou stupnici Amoll:

Začneme prvním tónem A (Podle zadání) a nyní dosadíme podle pravidla Moll půltóny mezi 2-3 a 5-6 tón a hurá je 
to (opět kontrolujeme chromatickou řadu nahoře). První a poslední tón musí být opět stejný.

Nyní jdeme dál a začneme tvořit i jiné stupnice s předznamenáním.

Nový úkol je Stupnice D dur. (tady už jsou 2 křížky)
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Další úkolem je vytvoření stupnice Hmi

Nyní si můžete vytvořit sami další stupnice. Zvolíte např. Gdur stupnici, napíšete 8 číslic, začnete písmenem G a 

podle chromatické řady doplníte písmena podle pravidel Dur...atd. 

Pro přehled ještě přikládám svou tabulku, která je velmi vhodná pro skládání hudby, je možno ji použít jako 

přehled tónin, přehled základních akordů (kamenů), přehled předznamenání, přehled stupnic, přehled paralélních 

akordů, přehled tónorodů aj. Můžeme ji také nazvat tranzpoziční modulační tabulkou. V tabulce je uprostřed 

umístěna (tam, kde je 0) stupnice C se stupnici Ami. Tyto stupnice jsou bez předznamenání, vpravo jsou pak 

stupnice se zvýšením, vlevo se snížením.
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Nyní, když už umíme vytvořit stupnice a vidíme před sebou tabulku, otvírá se nám celý hudební svět, musíme 

si ale ještě vysvětlit, co je to tónina a co je akord.

Vzhledem k tomu že ve vesmíru je zpravidla vše na tři, (atom, elektron, neutron) není tomu jinak ani v hudbě. 

Abychom poznali akord...musíme slyšet 3 tóny, abychom poznali dokonale tóninu...musíme slyšet 3 akordy.

Tóniny

Tóniny jsou velmi podstatné pro tvorbu hudby, každá tónina má jiný charaktér a zní jinak, jsou zde durové a 

mollové tóniny. Pokud se podíváme na stupnici např. Ddur, lze zjistit i tóninu. Základní kameny tóniny ať už 

durové nebo mollové jsou 1 - 4 - 5 stupeň dané stupnice.
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Nahlédněte do tranzpoziční tabulky (viz. výše) a zaměřte se na 1,4,5 stupeň a poznáte základní akordy, používané 

v daných tóninách.

Charakteristickým znakem tónin jsou jejich (základní kameny), které mají své výrazné zvukové charakteristické 

vlastnosti:

1.stupeň: TÓNIKA - tou vše začíná nebo i končí

4.stupeň: SUBDOMINANTA - vrchol

5.stupeň: DOMINANTA - uklidnění

Toto jsou základní zvukové charakteristické vlastnosti každé tóniny a je třeba je naučit je poslouchat poslechem 

skladeb nebo nejlépe hraním na nástroj, prostě si uvědomte jaký akord hrajete, jestli je to tónika, subdominanta 

nebo dominanta. Časem už to budete brát jako samozřejmost. Je to vlastně základ harmonie, říká se tomu 

kadence. My se tady bavíme pouze o základní kadenci ale to nám nyní bohatě stačí (pokud nechcete hrát Jazz).

Akordy

Tvorba základního akordu (takzv. kvintakord) je v podstatě jednoduchá. Stačí vybrat z dané stupnice 1 - 3 - 5 tón. 

Opět je jedno jestli je to dur nebo Moll.
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A je to...máme základní akord (kvintakord-protože končí kvintou), v tomto případě Ddur (podle dosazených 

intervalů). 

Akordové značky

No a došli jsme k akordovým značkám, to je trošku obsažnější studium, takže Vás odkážu na publikaci Milana 

Šolce-Tajemství akordových značek, kde je vše perfektně popsáno, nemá tedy smysl abych zde opakoval tohoto 

autora. Nemusíte se toho vůbec bát, stačí si vzít několik základních informací, kde je vše krásně graficky 

zobrazeno.

Klávesnice

Nyní, když už znáte, co je např.akord C7, Gmaj7, Dsus4  apod. doporučuji přejít ke klavírní klávesnici a akordy si 

poslechnout, jak zní. Nácvik na klávesnici chvíli trvá, doporučuji se naučit nejdřív doprovod levou ruku např. C-G-

C1-G. Později přidat pravou ruku pro melodii. Po nácviku cca.10 dnů se ruce sesynchronizují. 

Klávesový ovládač, (chcete-li midi keyboard) se dnes vyrábí v různých provedeních. Můžete si vybrat pouze 

ovladač nebo ovladač se syntetizátorem nebo samplérem, jsou také varianty (např. od Firmy Native), kde jsou 

součásti klávesnice i virtuální zvuky, (výhodou je, že na klávesnici jsou ovládací prvky, které ovládají konkrétní 

zvuky a banky).

Pokud jste klavíristi, je tu pro Vás klavírní ovladač. Pro běžné hráče to ale nedoporučuji, klapky by pro Vás byly 

daleko od sebe a v midi systémech se to nepoužívá často. Standardní množství klapek je 61, můžete použít i delší 

klávesnici např. 89 klapek nebo více klávesnic.

Midi rozhraní

Pokud chcete použít fyzické syntetizátory potřebujete je propojit se svým počítačem (in a out), jak už je výše 

uvedeno, používám 128 kanálů (8 in a 8 out). V praxi to znamená, že mohu použít více fyzických syntetizátorů. 

Pokud by jste chtěli dělat své vlastní zvuky, musíte u fyzického stroje propojit jak in tak out, konkrétní softwarový 

editor pak ovládá přes počítač stroj a ten mu zpětně zasílá svá data.

Nevýhodou fyzických strojů je pozdější latence, takže musíte vlastnit profesionální zvukovou kartu. Pokud chcete 
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za stroj zavěsit efekt, doporučuji vždy až v počítači, jinak se Vám stane, že již nahrávku neopravíte. Výhodou 

fyzických (hardwarových) syntetizátorů je konkrétnost zvuků, speciální editory a samostatné pcu jednotky, díky 

tomu nezatěžujete Váš počítač.

Oproti tomu virtuální nástroje nejsou tak drahé, bohužel o to více však zatěžují Váš počítač.

Příklad mého midi zapojení kdysi:

Zvuky

Pokud jste zvědaví, kde se berou v syntetizátorech ty zvuky, tak zkusím vysvětlit jen stručně.

Syntetizátor má možnost něco nasamplovat (načíst živý zvuk) a ten je schován v určité bance, kterou pak 

vyvoláme stlačením určitého tlačítka nebo vyvolaním čísel banky v sekvenceru. Pomoci takzv. Wavetable metody 

(tabulka zvuků) pak slyšíme tyto zvuky. Virtuální zvuky pracují stejně, akorát jsou data umístěné ve Vašem 

počítači.

Dnes dosahují zvuky takové kvality, že nejste schopni poznat (pokud zavřete oči), jestli je před Vámi symfonický 

orchestr nebo jeden hráč se syntetizérem a nasamplovaným zvukem onoho orchestru.

Počet kanálů 

Pro jeden midi okruh se používá 16 vysílacích kanálů, na každém kanále můžete mít jeden zvuk ze syntetizátoru 

(ten může být i layerovaný). Zpravidla ve fyzických strojích je několik módů:

Např.  u Korg 03/RW fungují módy takto:
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1. COMBI: zvuk složený z 8 zvuků + efekt na jednom kanálu

2. PROGRAM: zvuk namíchaný ze dvou bank + efekt na jednom kanálu

3. MULTI:16 zvuků na 16 kanálech

U každého syntetizátoru je to samozřejmě jinak, ale je to podobné. Výrobci se snažili navíc zkompatibilnit systém 

přes různé mapování typu GM, XG apod. Tím se ale nezabývejme.

Ještě chci k této tématice dodat, že u virtuálních nástrojů nejste omezení fyzickým midi rozhraním, což je skvělé, 

protože můžete mít mnoho syntetizátorů bez ohledu na Vaše rozhraní. Každý synťák má 16 kanálů a můžete ho i 

opakovaně loudovat (načítat).

Analýza

Bez analýzy Vašeho výtvoru se neobejdete. Představte si, že jste lékař a přišel k Vám pacient se zlomenou nohou 

a Vy mu budete léčit chřipku.

Zpětná analýza, kontrola všeho, je tedy důležitá k určení správné diagnózy a tím správného popsání konkretního 

problému. Pokud tedy znáte konkrétní problém, můžete jej vyléčit.

Aby jste mohli mít skladbu pod kontrolou, musíte si zaznamenávat jednotlivé informace o konkrétní skladbě -

např:

1. Popis skladby

2. Typ skladby

3. Takt 

4. Tempo 

5. Tónina 

6. Díly+periody

7. Bloky

8. Akordy

9. Dynamické vrcholy

10.Melodické spoje

11. Porovnání harmonie dílů

Zde můžete nahlédnout na analytický zápis akordů z mé připravované desky Monitors:
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Cubase sekvencér je skvělý nástroj, je oblíben pro svou jednoduchost a přehlednost. Pokud si tedy navolíte 

přidání stopy (máte 3 možnosti):

1. Audio

2.Virtuální nástroj

3.Midi 

Chcete-li přidat analytickou stopu, zvolíte midi stopu, vypnete všechny vstupy a výstupy a máte editační lištu.

Tu můžete stříhat přesně podle taktu a tempa. Pointou je barvení základních kamenu:

1.Tónika (bílá barva)

4. Subdominanta (červená barva)

5. Dominanta (modrá barva)

Takto kontroluji např. akordy, tóniny, spoje, díly, bloky apod. (viz. výše)

Cubase

Když už jsme u sekvencerů, musím dodat, že existuje celá řada méně nebo i více zdařilých systémů. Já však 

tvrdím, že jednoduchost pochopení je velmi důležitá pro rychlost práce. Nejde o to strávit všechny dny svého 

života nad systémy, které dnes koupíte a zítra jsou již staré, nechceme pořád studovat nové nápady inovátorů, 

jde o to, určit si nějaké hranice, co vlastně chcete. Pokud tedy sekvencér dělá to co chcete, nemá cenu dál 
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studovat další systémy ale čas můžete zůročit jinak (ve tvorbě svých skladeb).

Dostali jsme se na konec přípravy..k čemuž Vám gratuluji, nyní můžeme přejít k zábavnějšímu učivu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Melodie

Nyní jsme došli do stádia konkrétní nauky, která Vás dovede ke skladatelské práci.

Aby jste mohli skládat hudbu, musíte, pracovat hlavou, vše analyzovat a určovat, kde co bude umístěno. Skladba 

je postavena na kontrastu a jednotě, to již víme, je tedy třeba dodržovat tyto stavební pilíře.

Pokud skladatel laik začne něco natáčet, zpravidla něco natočí intuitivně, nicméně po již krátké době neví jak dál, 

to by se Vám stát nemělo, pokud znáte určité principy.

Abychom mohli se skladbou pracovat, musíme se něčeho držet. Melodie je po rytmu druhý nejslyšitelnější faktor, 

my si ji ale postavíme na první příčku jako stavební kámen skladby. Důvod je prostý - analýza.

Jak se tedy dělá skladba? Způsobů může být opravdu mnoho, ukáži Vám, jak to dělám já:

Tvorba témat

(Pozn. Pro doplnění..je zřejmé že již máte nastaveno tempo a takty. Předpokládám, že délky tónů již znáte, (jako 

nota celá, půlová, čtvrťová, šestnáctinová, dvaatřicetinová, trioly apod.) Pokud ne, použijte opět Wikipedii.

Kopírování a následné úpravy témat, patří k základním stavebním systémům skladby, tím vlastně naplňujeme 

zákon o jednotě. V případě, že tvoříme téma B naplňujeme zákon o kontrastu. Další kopírováním tématu B (vůči 

prvnímu B) naplňujeme opět zákon jednoty atd.

1. Nejdříve si vytvoříme téma. Ideální je např. 5 tónů a pozor!!...s podporou jednoho akordu. Já jsem tento 

systém nazval rytmizace na akord. Co to je rytmizace? Je to rytmické členění melodie podle kterého můžete se 

skladbou pracovat a díky této rytmizaci můžete skladbu analyzovat.

Jestliže hrajete současně např. levou rukou Cdur (ještě lépe je používat jen jeden stavební tón např. (C, F nebo 

G)..pravou rukou můžete vymýšlet téma pouze v rámci stupnice C a těchto akordů.

Tím jste dali základ své skladbě a můžeme vytvořit další téma.

Zde jsou 2 možnosti názvu tématu:
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S obrázku je jasné že A1 je zkopírované téma a poupravená poslední nota, u tématu B je však úplně nové téma 

kontrastní. Obě možnosti jsou správně, my si ale pro demonstraci zvolíme možnost s B pro lepší následné 

vysvětlení výstavby dílu.

Zvolíme tedy možnost s tématem B a celé to zkopírujeme. Zkopírováním první periody vznikl Díl.

Aby díl byl kompletní, musíme přidat akordy, které jsme hráli, když jsme vymýšleli témata. U dílu platí že tam 

musí být minimálně 2 akordy, standardem jsou 3 ale může být i více. V tomto případě použijeme základní kameny 

- C, F, G

Hurá...máme kompletní první díl

V případě že zvolíme první možnost , výsledek bude vypadat takto:
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Pokud jsme takto složili díl, bude to správně, je tady zastoupení třech základních harmonických kamenů, máme 

tady zkopírované A1 nebo odlišné B, (čímž jsme naplnili zákon o jednotě či kontrastu), zkopírovali jsme periodu, 

díky tomu jsme opět splnili zákon jednoty. Vraťme se však k prvnímu schématu s B možnosti.

Zde je ještě jeden zázračný fenomén a to je takzv. tranzpoziční efekt.

Tranzpoziční efekt

Tranzpoziční efekt je určité pravidlo, kdy naplníme zákon o jednotě a to tak, že zkopírujeme periodu a změníme 

akordy ve druhé periodě (musí to být základní kameny). Efekt vznikne díky tomu, že rytmizace melodií ve druhé 

periodě je stejná (k tématu můžeme přidat písmeno T), tím poznáme že ve skladbě máme tranzpoziční efekt.

Efekt vznikne tranzponováním stejného nebo velice podobného melodického útvaru do jiného akordu.

Obecně-Tranzpozice se nazývá útvar který je zkopírován a výškově posunut nahoru nebo dolu. 

Pozor, není možné dodržet akord a změnit rytmizaci...tím by se tranpoziční efekt vyrušil, protože bychom 

nesplnili zákon jednoty a neznělo by to prostě dobře. Ještě musím dodat že tranzpoziční efekt se týká hlavních 

témat skladeb, předvedení myšlenek apod.

Můžete si vzít určité slavné skladby a ty analyzovat, rozebrat hlavní témata, rozebrat rytmizaci, dosadit akordy a 

budete se divit, že většina těchto slavných děl obsahuje tranzpoziční efekt.

Skladba

Nyní si vytvoříme 2 díl. Díl pojmenujeme 2. Pokud tedy máme vytvořený 2 díl, který je zpravidla 

kontrastní...opakujeme mnohokrát 1 díl s 2 dílem...(tak se tvoří skladba). Pozor...pokud bychom např. 10x 

opakovali první a druhý díl bez jakýchkoliv změn, bylo by to fádní. A zákon o jednotě by byl splněn na 100%, což je 

špatně, ideál je 50% jednota a 50% kontrast. Prostě by to bylo nudné, musíme tedy přikročit k nějakým změnám. 
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Pokud nechceme zasahovat do rytmizace melodie, můžeme změnit barvu nástrojů a tím i způsob hry, tím se 

rázem skladba opraví kontrastně a ejhle skladba je na světě. (Kontrast se zpravidla tvoří mnoha faktory).

Pro vytvoření ještě většího kontrastu, (naprosto jiná rytmizace témat i melodie), můžeme vytvořit ještě 3 

dodatečný díl, ten slouží jako třetí základní kámen skladby pro úplnost.

Třetí díl se opakuje již méně, takže s tímto dílem opatrně, zpravidla 2x.

Vytvořili jsme tedy skladbu a můžeme říci, že nastupujete na cestu skladatele.

Můžete se zeptat...proč musí být pouze 3 díly. Pokud by jste totiž do nekonečna vytvářeli nové díly, porušili by 

jste zákon jednoty a skladba by byla rozbitá novými myšlenkami, po minutě a půl už přijdete o svého posluchače. 

Výsledek bude totiž znít jako 10 odlišných skladeb v jednom balíku, což nikoho nebude bavit. Pravdou je.. i taková 

hudba existuje ale Vy si s ni neberte příklad.

Je však jedna vyjímka, kdy můžete v podstatě vytvářet pořád nová témata a to pouze v případě že opakujete v 

každém díle stejnou harmonii, díky čemuž vyvážíte nový kontrast jednotou. Takové skladby nazývám 

stejnoharmonické.

Tak... začíná Vás to bavit? Tohle je totiž stádium, (pokud jste se sem dostali), kde se dostáváte doslova do 

extází blaha. Začnete zjišťovat netušené možnosti Vaši tvorby a najednou všechno do sebe začne zapadat a je 

to vlastně tak jednoduché...to je na tom tak fascinující.

Pokud jste opravdu dávali pozor, už sami vytváříte témata, analyzujete a jste tím doslova posedlí a 

uchvácení...ano pak jste na správné cestě. Vřele doporučují analýzy skladeb Vaších oblibených autorů.

Ještě Vám tedy řeknu několik dalších důležitých zákonů, které pomohou Vaši tvorbě ještě víc.

Dvojičkové téma

Témata se mohou i 2x za sebou opakovat, hodně se používá v Irské hudbě, já je taktéž s oblibou používám. 

Některé opravdu nejlepší Oldfieldovské skladby používají právě dvojíčkový systém. Zkuste je sami najít.

Coda

Je vlastně nový tématický útvar (dovětek), zkuste si sami analyzovat úvodní téma Oldfielda Tubular Bels II. Zde je 

coda zřejmá. Taktéž se používá v závěru skladeb, kde vnáší novou myšlenku nebo chcete-li přejít do jiného 

tempa, tóniny apod.

Spojení harmonie

Spojování akordů je možna na první pohled složité, ale stačí si uvědomit, že ideální spoj je dominanta - tónika 
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nebo tónika - tónika, dalším ideálním spojem je tónika Dur - tónika Moll...tento spoj nazývám paralélní. Obě 

tóniky jsou totiž umístěné v jedné tónině na prvním stupni a přechod z jednoho akordu do druhého není 

považovan za modulaci do jiné tóniny protože se nacházejí v tóninách s hodným počtem předznamenání. 

Z tohoto pravidla vyplývá, že možnosti skladby se nám nyní rozšířily ze třech kamenů na 6 kamenů.(viz. 

tranzpoziční tabulka). Všimněte si ale, že 3 kameny jsou Durové a 3 Mollové. Pokud tedy ve skladbě použijete 3 

durové a 3 mollové akordy, bude skladba znít z 50 % smutně a zádumčivě a z 50% vesele a slavnostně. Vy si však 

procento duru nebo mollu můžete určit sami, použitím daných akordů, takže v extrémním případě můžete mít 

např. pouze mollovou skladbu se třemi akordy (v tom případě jste nepoužili žádný durový akord nebo opačně).

Je zde příjemná vyjímka...můžete změnit tónorody např. u mollové dominanty na durovou (viz. harmonická a 

melodická moll). Toto např. použil Vangelis ve slavné skladbě -  Dobytí ráje v úvodním tématu. I v modulacích 

často zaměňujeme tónorody.

Modulace

Modulace může být velmi účinná, čím více se tóninově vzdalujete, tím větší kontrast vzniká a naopak. Pokud se 

pohybujete v okolních tóninách, je příbuznost větší. Je to dané množstvím předznamenání, (čím víc-tím větší 

kontrast).

Přecházet do jiné tóniny můžete např. přes druhý nebo šestý stupeň.

Můžete se taktéž pohybovat po prvním řádku tranzpoziční tabulky. Jazzmeni Vás velice rádi drží v napětí, aby jste 

nepoznali tóninu, tudíž se nějakou dobu pohybují na prvním stupni a Vy nepoznáte, v jaké jste tónině. Taktéž to je 

dobrý modulační nástroj.

Základem modulace je fakt, že pokud jste např. na akordu Emi (na prvním stupni tóniny Emi)...můžete 

zmodulovat do tóniny Ami. Akord Emi je totiž přirozenou dominantou tóniny Ami.

Dostali jste se z jedné tóniny do druhé. Prostě si vyhledáte poslední akord, ze kterého chcete přeskočit, 

představíte si že to je to 5 stupeň a dosadíte k němu první stupeň a jste v jiné tónině.

Modulací existuje mnoho, toto je pouze příklad nejtypičtější (dominantní).

Pozn. U dominantních akordů se zpravidla přidává malá septima (viz. akordové značky)

Spoje melodie

Ideálním spojem (dvou klapek na klavíru) je velká sekunda s vyjímkou 3-4 a 7-8 intervalu.

Díky těmto sekundovým spojům vzniká takzv. melodická sinusoida, kdy melodie se pohybuje graficky nahoru a 

dolu. Občas je dobré do melodie vložit melodický skok. Toto je ideál melodie.

Jestliže pak chceme spojit dvě melodie - platí obdobné pravidlo jako u spojování harmonie, např. s 5 tónů na 

první (dominantní spoj), nebo ideální spoj velká sekunda. Může to být ale i jiný tón, v případě že modulujeme do 

jiné tóniny.
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Typy stupnic

typy si najděte na Wikipedii, říká se, že jsou skvělým materiálem pro sólisty. Jsou zde různé -  orientální, cikánské, 

čínské aj. Přehrávání stupnic není nic příjemného, může Vám však pomoci zvládnout techniku hry.

Figury

Figury jsou odlehčené témata, které nepředstavují výrazné kontrasty v melodií a díky tomu plynou pořád dokola 

jako takový podklad hlavní melodie. Když si poslechnete Tubular Bells II. tak hned v úvodu po krátkém 

předvedení hlavního tématu nastupuje figura, která trvá 80 taktů. Z toho jasně pochopíte úlohu figur.

Figura může být i dobrým inspiračním materiálem, pokud nemůžete nalézt melodii.

Rytmizační rozdělení tématu

Pokud jdeme do hloubky tématu, zjistíme že naše standardní téma se zpravidla rytmizačně ještě dělí na

 A - B, samozřejmě můžeme použít i A - A, první případ je však v tomto případě častější.

Pětiprstá technika

Pokud hledáte melodii, je dobré položit na klávesnici pravou ruku na prvních 5 tónů stupnice, můžete si vypomoci 

tranzpozici klávesnice (např. pokud chcete hrát v Dduru a neznáte tóny nebo na ně nejste zvykli a přesto by jste 

chtěli rychle slyšet tuto tóninu, je rychlejší ztranzponovat klávesnici, hrajete pak standardně např. v C duru ale 

slyšíte Ddur).

Začáteční tóny melodie

Zpravidla začínáme:

prvním, třetím nebo pátým tónem melodie (čistou primou, velkou nebo malou sekundou dle tónorodu a čistou 

kvintou).

Pokud spojujeme melodie dílů, je dobré začít pokaždé jiným intervalem.

Harmonické obraty

Obraty tónů jsou další pomůckou, tentokrát v oblasti harmonie. Všimněme si, pokud doprovázíme melodii 

standardním způsobem, zní v akordu levé ruky 1 - 3 - 5 tón dané stupnice. Můžeme ale vyměnit pozice tónu, tak, 

že to budou pořád stejné tóny, akorád výškově se změní. První tón se přesune na 8 tón, (ve výsledku jsou ty tóny 
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stejné akorád to již nezní tak přesvědčivě).

Existují tedy tyto obraty (jmény Vás nebudu zatěžovat):

Základ: 1-3-5

první varianta: 3-5-8

druhá varianta: 5-1-3

Jsou tedy 3 možnosti jak zahrát doprovodnou harmonii akordicky.

Doprovodné melodie

Pokud si poslechnete nějaký orchestr klasické hudby, rychle zjistíte, že se často objevují takzv. doprovodné 

melodie, můžeme jim říkat tercie, kvarty, kvinty a unisóna (což je oktáva).

Tyto melodie zní v určitých pasážích s hlavní melodií, jsou ale lehce poupravené, (tak aby ladily), víc o tom vědět 

nepotřebujete, prostě je používejte.

Vedlejší a hlavní melodie

Melodie se dělí na hlavní (o těch jsme již hovořili), jsou tady však ještě melodie vedlejší, které slouží k různým 

doplněním hluchých míst...(to jsou ty, které nevyužila hlavní melodie).

Terciový systém hry

Je to skvělý systém improvizace a taktéž účinný nástroj modulační.

Představte si že každý tón melodie, který zmáčknete na klávesnici má svou velkou nebo malou tercii...tu 

zmáčknete a slyšíte daný akord, když pokračujete, můžete tak zmodulovat do jiné tóniny naprosto přirozeně. 

Levá ruka samozřejmě následuje pravou.

Volný a pevný taiming

V sekvenceru je časování (přesný čas) znázorněn čárami podle toho, jaký takt a tempo zvolíte.

Můžete pak na tyto čáry quantizovat Vaši nerovnou nahrávku a tím opravit nepřesnost hraní.

Qantizace se zpravidla provádí v Cubase (klávesou Q) podle toho jakou quantizační hodnotu máte zrovna 

nastavenou.

Čas od času je však dobré použít v hudbě takzv. volný taiming, kdy nejste vázání snapovou mřížkou nastaveného 

taimingu. Můžete nahrát volně, nahrávku bez použití doprovodného kliku a po té nic nequantizovat...a je to, 

máte volný taiming.
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Polyfonní hra

Všimněte si u některých autorů, že kombinují více melodií přes sebe, budeme tomu říkat polyfonní hra. U 

Oldfielda je to velmi zřejmé, ten si v tom vysloveně libuje a musím říct že i mě polyfonie fascinuje i když ji 

prozatím ve svých skladbách moc nepoužívám, ale doufám že se to brzy změní.

Dynamika skladby

Skladba nemůže hrát pořád ve stejné dynamické rovině, bylo by to nudné a zákon kontrastu vyžaduje zpravidla v 

začátku druhého dílu tento dynamický rozdíl. Myslete tedy na to a skladba dostane 3d rozměr. Každá skladba by 

měla mít svůj dynamický vrchol.

Barvy nástrojů

Čím více barev tím lépe, pozor však na překrývání frekvencí, pokud zvolíte např. podobné kytary, (které hrají v 

úzkém spektru), může se stát, že uslyšíte jen jednu kytaru, i přesto, že jste jich nahráli 5.

Hudba je založená na barvách, ty jsou pro skladatele velkou inspirací.

Změny

Změny taktu a temp, tóniny, stylu hry, začátky tónu melodie, změny rytmu...prostě kontrasty všeho, jsou kořením 

hudby a především velký hudebních děl, stačí si poslechnout sonátovou formu Oldfielda Tubula Bels II. a vše 

pochopíte.

Typy desek

1. Skladby nezávisle na sobě...zde nemusíte spojovat skladby, pravdou je, že stejně musíte zvolit podvědomě 

pořadí. (takže i tady je určitá závislost z předešlého poslechu).

2. Velké díla-skladby na sobě závislé...tady je třeba přesně navolit pořadí skladeb tak, aby skladby dohromady 

ladily, především po stránce harmonické a melodické.

Pomalý recording

Pokud něco nahráváte pomalu v midi, máte možnost to lépe promyslet a fyzicky zahrát, díky tomu může 

vzniknout i velmi profesionální skladba, pak stačí zrychlit sekvencér na jinou hodnotu tempa.
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Melodie modulace

Ideálně se pohybujte harmonicky po prvním stupni a k danému akordu si vymyslete jednoduchou melodii, stačí ji 

třeba jen tranzponovat a vznikne melodie modulace. Modulační melodie je podstatná v modulačních pasážích, 

kdy přecházíme z jedné tóniny do druhé nebo i přes více tónin najednou.

Porovnání harmonie prvního dílu s druhým

Jednota se nevyhne ani harmonii dílů. Proto je i tenhle zákon určitým vodítkem, jak udělat druhý díl. Někdy stačí 

změnit dva akordy ve druhém díle. Kopírování v tomto případě má opět smysl.

Jednodíly 

Jednou za čas je dobré rozbít osnovu takzv.jednodílem...je to vlastně díl bez period, takže je to vlastně polovina 

dílu, která se ale již neopakuje. Používá se zpravidla jako spojovací materiál nebo tam, kde chceme hodně 

zkontrastnit skladbu, jedná se zpravidla o velké díla.

Hudební studio využívá tyto základní principy práce:

- natáčení zpěvu nebo ak.kytar do mikrofónu

- natáčení el.kytar přes linku nebo přes kytarové zesilovače a další zvukové udělátka

- natáčení ak.kytar (snímač v kytaře) přes linku s předzesilovačem

- natáčení ostatních nástrojů přes midi

- natáčení bicích přes mikrofóny nebo snímače

- virtuální zdroj zvuků a efektů

- hardwarový zdroj zvuků a efektů

- externí zdroj zvuků a ruchů

- export do wav případně mp3 formátu

- natáčení el. kytar přes midi převodník

Já používám všechny možnosti s vyjímkou natáčení el. kytar bez zesilovačů, kde používám všechná zkreslení a 

efekty virtuálně, taktéž bicí natáčím přes virtuální vstupy. Ovládání bicích je možno přes midi, ať už z klávesnice 

nebo přes snímače bicích od Roland TD11.

-Audio - je hotová nahrávka, zpravidla do formátu wav (s tím se už moc nedá dělat)

-Midi - úžasný systém, kde je možno použít jakýkoliv nástroj ať už hardwarový nebo virtuální v reálném čase a 

taktéž umožňuje opravit cokoliv si přejete
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-Hardwarový přístroj (se svým procesorem) - umožňuje dostat se ke zvukům, které jen tak neseženete nebo se již 

zpravidla nevyrábí

-Virtuální systém je mladý a velmi rychle se vyvíjí. Výhodou tohoto systému je, že nešumí a možnosti jsou 

omezené jen Vaším procesorem a grafickou kartou Vašeho počítače. Je schopen vytvořit zvuk, efekt aj.

-Midi převodník pro kytaru, umožní na kytaře hrát i jiným zvukem

Recording zajišťuje sekvencér Cubase 8, virtuální nástroje používám již nějaký čas a musím říct že mi umožňují 

určité hudební barvy, které jsem dřív nemohl používat. Hardwarové nástroje používám běžně u známých 

oblíbených a léty ověřených zvuků, které se virtuálné ani nedají vyrobit nebo je prozatím nevyrobili.

Cubase používám pro jeho přehlednost, výhodou je přehledná editace midi a vst systém pro virtuální nástroje.

Postupů, jak vytvořit skladbu je opravdu mnoho.

Zpravidla si musím určit:

-pro jaký účel je skladba určená

-jaký typ skladby by to měl být

-kolik dílů by měl mít

-jaký typ harmonie by měl obsahovat

-kde bude dynamický vrchol

-tvorba témat

-kopírování a obměny

-tvorba dílů

-layering (vrstvení nástrojů v reálném čase nebo až po nahrávce)

-nahrávání harmonie

-vedlejší melodie

-spoje melodií, harmonií, dílů a témat

-kontrasty a jednota (účelem hudby je vytvořit vyvážené procento obou prvků)

Samozřejmě inspirace a určitá improvizace tvoří v mé tvorbě taktéž určitou roli.
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  Tak...dostali jsme se k závěru mé krátké a doufám že poučné publikace, samozřejmě o každém zákonu by se dala 

napsat kniha a taktéž i o dalších informacích s oblasti skládání. 

Věřím, že pokud budete používat mé rady, dostanete se hodně daleko, informace jsem sbíral mnoho let a 

opravdu si za nimi stojím. Přeji Vám tedy mnoho úspěchů na Vaši skladatelské cestě a doufám, že zažijete 

spoustu radostí a štěstí. Pokud mi dáte vědět, co jste se naučili, případně sdělíte Vaše zážitky..budu šťasten.

John Vojtovitch
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