
Zobcová flauta 

 V iných jazykoch 

nem.: blockflöte 

ang.: recorder 

franc.: flûte à bec 

tal.: flauto dolce 

 

 

Klasifikácia 

Podľa orchestrálnej praxe: Drevené dychové nástroje (V minulosti sa vyrábala výlučne 

z dreva a doposiaľ sa okrem plastu z dreva naďalej vyrába.) 

Podľa spôsobu vzniku tónu: Aerofóny (Vzduchové nástroje – Tón sa tvorí vháňaním 

vzduchu do nástrojovej trubice.) 

 

 

Altová (hore), sopránová a sopraninová zobcová flauta 

 

     

Schematický pozdĺžny rez flautou 

 

 

 



Zobcová flauta je dychový nástroj, 

pôvodne vyrábaný z dreva (preto sa 

zaraďuje medzi drevené dychové 

nástroje), v súčasnosti často z umelej 

hmoty. Je to jeden z najjednoduchších 

hudobných nástrojov. Pochádza z ľudovej 

píšťaly a má podobnú konštrukciu. Hráč 

fúka do náustku - zobca, vzduch sa v 

rezonančnej komore (tvorí ho úzky vzduchový kanálik v hornej časti hlavice smerujúci od 

zobca dole) delí na dva prúdy, z nich jeden flautu opúšťa štrbinou (naráža na hranu lábia) a 

vibrujúci druhý prechádza rovnou trubicou. Podobnú konštrukciu majú píšťaly organu. 

Otvory navŕtané v trubici sa zakrývajú alebo odkrývajú hráčovými prstami, u väčších 

nástrojov pomocou klapiek, čím sa reguluje výška tónu.  

 

 

Zobcové flauty sú ladené väčšinou na c alebo f a frekvenciu výšky tónu a1 na 440 - 442 Hz. 

Kópie historických nástrojov z obdobia baroka a renesancie sa vyrábajú aj v iných ladeniach, 

najčastejšie v d, g, a a ladené bývajú nižššie aj vyššie výškou tónu a1 na frekvenciu 460, 415, 

či dokonca 392 Hz.  

Rodina zobcových fláut je pomerne rozsiahla, vzhľadom k menšiemu tónovému rozsahu 

jednotlivých nástrojov je početnejšia než u iných dychových nástrojov. 

Je päť štandardných druhov zobcových fláut podľa výškového rozsahu: 

sopraninová flauta – rozsah f2 až c5 

sopránová flauta – rozsah c2 až f4 

altová flauta – rozsah f1 až c4 



tenorová flauta – rozsah c1 až f3 

basová flauta – rozsah f až c3 

 

Kompletná zostava zobcových fláut pozostáva z: 

 garklein flauty – rozsah c3 až g5 

 sopraninovej flauty – rozsah f2 až c5 (notuje sa v oktávovom 

husľovom kľúči, resp. o oktávu nižšie než znie) 

 sopránovej flauty – rozsah c2 až g4 (notuje sa v oktávovom 

husľovom kľúči, resp. o oktávu nižšie než znie) 

 altovej flauty – rozsah f1 až c4 (notuje se v husľovom kľúči tak 

ako znie, niekdy o oktávu nížšie) 

 tenorovej flauty – rozsah c1 až g3 (notuje sa v husľovom kľúči 

tak ako znie) 

 basovej flauty – rozsah f až c3 (notuje sa v oktávovom basovom 

kľúči, resp. o oktávu nižšie než znie) 

  

 veľkej basovej flauty – rozsah c až g2 

 kontrabasovej flauty – rozsah F až c2 

 sub-kontrabasovej flauty – rozsah C až g1 

 sub-sub-kontrabasovej flauty – rozsah F1 až c1 

U hlbších fláut nie je terminológia celkom jednotná.  

V sólovej hre sa používa obyvlášť altová flauta (väčšina barokového repertoáru), v menšej 

miere potom sopránová, tenorová, sopranínová a basová, pre týchto päť nástrojov je tiež 

napísaná väčšina komornej hudby (najbežnejšie je kvarteto soprán-alt-tenor-bas). Hlbšie 

flauty nachádzejú uplatnenie vo väčších súboroch, vzhľedom k vysokej cene nástroja a 

značným nárokom na techniku hry sú pomerne vzácne. Garklein flauta má relatívne menší 

rozsah a určité problémy s intonáciou, bežne sa nepoužíva.  

Okrem historických typov nástroja (kópie stredovekých, renesančných, ranobarokových a 

barokových nástrojov), ktoré sú vyhradené pre poučenú interpretíciu starej hudby, sa bežne 

používajú zobcové flauty s tzv. barokovým prstokladom (anglickým - 4. hmatový otvor od 

hlavice smerom dole je menší a 5. je väčší)), ktoré umožňujú čistú hru vo všetkých tóninách 

(chromaticky); niektoré staršie flauty majú tzv. nemecký systém (4. hmatový otvor je väčší a 

5. je menší), ktorý vznikol v snahe zjednodušiť prstoklady, avšak za cenu straty dobrej 

intonácie vo vzdialenejších tóninách (s vyšším počtom krížikov alebo béčok 

v predznamenaní). Nemecký systém sa teraz nepoužíva a je považovaný za prekonaný.  

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sopr%C3%A1nov%C3%A1_fl%C3%A9tna&action=edit&redlink=1


  

 

K nedostatkom zobcovej flauty pre koncertný prednes patrí obmedzená dynamika tj. možnosť 

meniť hlasitosť hraného zvuku, pretože pri silnejšej alebo slabšej hre dochádza súčasne k 

prelaďovaniu (zvýšenie alebo zníženie frekvencie tónu) nástroja, či dokonca k tvorbe 

viaczvukov pri použití niektorých hmatov, čo však využili moderní skladatelia ako novú 

techniku hry na nástroj. Napriek jej užšej dynamickej škále jej nemožno uprieť lahodnosť 

farby svojho zvuku, vďaka ktorej bola pomenovaná flauto dolce – ľúbezná flauta. 

Vďaka jednoduchej konštrukcii, cenovej dostupnosti plasových fláut, ich nenáročnej údržbe a 

nízkym nárokom niektorých ľudí na zvládnutie techniky hry je zobcová flauta rozšírená aj 

medzi amatérmi a používa sa pri základnej hudobnej výchove aj pri niektorých terapiách. 

Avšak už v priebehu 20. storčia sa výučba hry na zobcovú flautu postupne profesionalizovala 

a skvalitňovala a začala sa zavádzať najprv vo vyspelých západoeurópskych krajinách 

(Holandsko, Belgicko, Nemecko, Veľká Británia) na stredných odborných hudobných školách 

(konzervatóriách) a umeleckých vysokých školách, ktoré vychovali doposiaľ mnohých 

špičkových hráčov a svetovo uznávaných virtuózov. Úroveň tejto pedagogiky sa postupne 

rozšírila aj do ďalších krajín Európy, Ázie a Ameriky. Medzi špičkové ansámble zobcových 

fláut patrili napríklad belgickí Flanders Recorder Quartet alebo doposiaľ koncertujúci 

Amsterdam Loeki Stardust Quartet. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Flanders_Recorder_Quartet&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Loeki_Stardust_Quartet&action=edit&redlink=1


História 

Pôvod zobcovej flauty dodnes nie je celkom objasnený. Rôzne podoby píštaliek nájdeme už 

medzi nálezmi od pravekých Keltov a Germánov, nie je však vylúčený ani pôvod z 

východných, moslimských kultúr. Maľby z 11. storočia už zobrazujú nástroje zhodujúce sa s 

dnešnou zobcovou flautou. Najstaršie nástroje sa zachovali zo 14. storočia. V stredoveku sa 

flauta strúhala z jedného kusu dreva, pre silný a ostrý zvuk sa vyrábali s cylindrickým 

vŕtaním. Na prednej strane sa nachádzalo sedem dierok, na zadnej strane jedna diera pre 

palec.  

V renesancií sa zobcová flauta, podobne ako ostatné nástroje, sa podľa rozsahu rozdelila do 

širšej rodiny. Konštrukcia nástroja sa nezmenila, stále sa vyrábali z jedného kusu dreva s 

cylindrickým vŕtaním. Najprv sa rozvíjali zobcové flauty v nízkych ladeniach, neskôr sa 

rodina rozšírila o vyššie ladené nástroje. Začiatkom 17. storočia sa už používalo osem podôb 

flauty v rôznych ladeniach.  

V druhej polovici 17. storočia sa rôznorodosť zobcových fláut stiahla do úzadia. Podľa 

požiadaviek vkusu barokovej hudby sa zobcová flauta využívala sólisticky alebo so 

sláčikovými nástrojmi so sprievodom bassa continua. Bolo nevyhnutné, aby sa zobcová flauta 

dala doladiť k ostatným nástrojom, preto, podobne ako iné dychové nástroje, sa začala 

vyrábať z troch častí. Tým sa rozšíril aj jej rozsah.  

Od druhej polovice 18. storočia ju postupne vytlačila z koncertného života v tom čase veľmi 

obľúbená predchodkyňa priečnej flauty - traverso. Obzvlášť kvôli dynamickému rozpätiu (a 

sčasti i pro neprierazný zvuk) sa zobcová flauta v období klasicismu vytratila z koncertnej 

praxe, pretože nebola schopná zvukovo sa presadiť (v stále väčších a väčších orchestroch) 

oproti ostatným nástrojom, ktoré v tej dobe prechádzali búrlivým technologickým rozvojom 

(priečna flauta, klarinet, plechové dychové nástroje), a prestalo sa pre ňu komponovať, hoci 

ešte v období baroka bola bežne používaným nástrojom. V období romantizmu nebola v 

koncertnej praxi používaná vôbec a až na začiatku 20. storočia v 20. rokoch bola 

znovuobjavená, najprv ako historická kuriozita a didaktická pomôcka. Neskôr sa stala 

plnohodnotným nástrojom jednak v oblasti poučenej interpretácie starej hudby (obdobia 

baroka, renesancie a středověku), ktorú si bez zobcových fláut možno len ťažko představit. 

Pri jej znovuzrodení hrali významnú rolu nadšený priekopník hry na zobcovej flaute a bádateľ 

na pôde interpretácie hudby starších štýlových období (najmä interpretáciou hudby baroka 

tak, ako sa kedysi v danom období pôvodne hrávala) Arnold Dolmetsch a Peter Harlan.  

V súčasnosti sa zobcová flauta používa aj vo folkovej a folklórnej hudbe, nie je to však 

nástroj ľudový. Od svojho znovuobjavenia sa postupne vrátil na vážené koncertné pódiá a 

ľudia sa tak opäť mohli započúvať do lahodného tónu zobcovej flauty a oživených skladieb 

vážnej hudby prevažne starých štýlových období baroka, renesancie a stredoveku.  

Hudobných skladateľov 20. storočia a súčasnosti zobcová flauta zaujala natoľko, že začali 

posúvať hranice jej možností hry a objavovali nové techniky hry a zvukové možnosti nástroja, 

v čom je zobcová flauta veľmi tvárna. Podstatnú časť repertoáru vážnej hudby tvorí tak 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Moslimstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stredovek
https://sk.wikipedia.org/wiki/Renesancia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Barok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Basso_continuo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasicismus_(hudba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%A1_fl%C3%A9tna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klarinet
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDes%C5%A5ov%C3%BD_n%C3%A1stroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko_(hudba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Romantismus_(hudba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_hudba


pôvodná literatura súčasnej hudby obsahujúca aj netradičné moderné techniky hry využité 

v skladbách náročnosťou určené od inštruktívnych (výukových) skladieb pre žiakov 

hudobných škôl rôznej úrovne vyspelosti nástrojovej hry až po virtuózne značne obtiažne 

diela, ktoré sú výzvou pre profesionálnych koncertných umelcov. 

Literatúra pre tento nástroj sa rozšírila a dokopy vzniklo viac diel ako v predošlých dobách. 

Písali pre ňu komponisti ako Luciano Berio, Jürg Baur, John Tavener, Paul Hindemith, 

Felicitas Kukuck, Malcolm Arnold, Michael Tippett, Benjamin Britten, Leonard Bernstein, 

Erhard Karkoschka, Mauricio Kagel, Matthias Kaul, Günter Kochan, Kazimierz Serocki, 

Gordon Jacob, Bertold Hummel a iní.  

Príležitostne ju využívali aj v populárnej hudbe a tak zabcovú flautu objavíme v piesňach od 

Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Yes alebo Led Zeppelin.  
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Beatles
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stones
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jimi_Hendrix
https://sk.wikipedia.org/wiki/Yes
https://sk.wikipedia.org/wiki/Led_Zeppelin
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