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Vážení přátelé,

předkládáme Vám materiály,  které  musí  zvládnout  uchazeč o zkoušku trubač mírně pokročilý 
(hráč  na  borlici  či  lesnici  in  B).  Z  uvedených  skladeb  si  každý  uchazeč  vylosuje  tři  skladby,  které 
následně předvede. Veškeré skladby musí být hrány a zpívány zpaměti. Kategorie trubač mírně pokročilý 
klade na hráče větší nároky. Trubač si rozšiřuje repertoár zejména v oblasti vytrubování úlovků, je po něm 
požadována dynamika a celý tónový rozsah nástroje, je vyžadován zpěv a znalost základů hudební teorie. 
Platnost zkoušky trubač mírně pokročilý není časově omezena, předpokládá se, že hráč se sám průběžně 
vzdělává. 

Přejeme Vám mnoho úspěchů při skládání zkoušky a v praktickém trubačském životě.

Kristýna Vacková
za kolektiv autorů

Tuto publikaci je možno zakoupit u těchto osob:

Mgr. Petr Duda tel.: +420777846757 e-mail: petrduda@volny.cz
Kristýna Vacková tel.: +420777266897 e-mail: kvackova@seznam.cz
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Znělku Klubu trubačů složil Josef Selement jako svůj příspěvek k činnosti Klubu trubačů, který 
byl založen v roce 1991. V současnosti je upravena pro 3 lovecké rohy in B. Jelikož se jedná o slavnostní 
skladbu, její využití nekončí pouze při ceremoniálech akcí pořádaných pod záštitou Klubu trubačů, jako 
jsou např.  soutěže,  semináře a  výukové kurzy trubačů,  ale  hodí  se také jako zahajovací  skladba pro 
jakékoliv  společenské  akce  mysliveckého  charakteru,  jako  je  např.  zahajování  výstav,  chovatelských 
přehlídek, popř. různých mysliveckých slavností, plesů atd.

Konopištské halali je stará lovecká skladba, kterou do současné podoby upravil Josef Selement. Je 
napsána pro 3 lovecké rohy in B, avšak velice pěkně zní i v podání dvou trubačů jako kombinace prvního 
a třetího hlasu. Svým charakterem vznešené skladby se hodí jako součást repertoáru koncertu lovecké 
hudby,  při  slavnostních  příležitostech  mysliveckého  charakteru  (přijímání  mezi  myslivce,  konec 
ceremoniálu pasování na lovce, předávání různých mysliveckých ocenění). Pokud je hrána rozvážně ve 
volnějším  tempu,  může  zaznít  také  při  rozloučení  s myslivcem,  popř.  při  vzpomínce  na  zesnulého 
kamaráda myslivce.
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Chlumecká fanfára, složená Mgr. Petrem Dudou, je středně dlouhá skladba, svým pojetím přímo 
předurčená  začínajícím  trubačům  nejen  pro  rozšíření  jejich  trubačského  repertoáru  nad  rámec 
Trubačského desatera, ale slouží zejména jako vynikající cvičná skladba pro zdokonalení hry v souboru.

Chlumeckou fanfárou můžeme zahajovat jakékoliv společenské akce s mysliveckým nádechem 
(myslivecká schůze, ples, myslivecký soud po honu), můžeme ji zařadit do reertoáru loveckého koncertu, 
a  budeme-li  ji  hrát  v dynamice piano,  vytvoříme kulisu při  předávání  úlomků úspěšným lovcům při 
výřadu na konci společného lovu.

Loučení, jehož autorem je prof. Antonín Dyk, je, jak již název napovídá, skladba hraná zejména 
u příležitosti rozloučení se s mysliveckým druhem a kamarádem. Společně s touto skladbou se může při 
pohřbu myslivce hrát ještě Dykovo Halali v pomalejším tempu.
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* Trubači na borlici mohou hrát místo tónu c''' tón g''
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* Trubači na borlici mohou hrát místo tónu c''' tón g''

Úlovky jsou krátké skladby složené k uctění druhu zvěře, po kterém jsou pojmenovány. V české 
myslivosti  se  můžeme  setkat  s úlovky  pocházejícími  ze  skladatelských  dílen  dvou  různých  autorů. 
Zatímco skladby prof.  Antonína Dyka z první  poloviny minulého století  jsou spíše  kratší  a  pro lepší 
zapamatovatelnost  opatřené  textem,  úlovky  Josefa  Selementa,  zkomponované  o  půl  století  později 
a neotextované,  již  samotným  hudebním  ztvárněním  přesně  vystihují  charakter  zvěře.  Na  rozdíl  od 
Dykových skladeb jsou upraveny pro 3 hlasy, je možné je však hrát i sólově.

6 Trubač mírně pokročilý



Hra v souboru
Zvládnutí hry v souboru se zkouší formou hry z listu z předložené jednoduché vícehlasé partitury. 

Zkoušející určí jednotlivým hráčům hlasy.

Příklad vícehlasé partitury:
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Zpěv
Trubač mírně pokročilý musí umět zazpívat zpaměti:

1) všechny části Trubačského desatera (viz. sešit-Trubačské desatero)
2) 2 části z Hubertské mše B-dur-Kyrie, Agnus dei

Při zkoušce vybere zkoušející 1 skladbu z Trubačského desatera a 1 část z Hubertské mše.
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Základy hudební teorie

1. Výšky not

    c1      g1       c2        e2         g2           c3

2. Délky not

celá        půlová          čtvrťová   osminová      šestnáctinová

= =

   =         =      =        =

=
triola (= rozdělení původní délky na 3 stejné části)

Tečka za notou prodlužuje její délku o polovinu:

    =       +          =

U – koruna, hráč prodlouží notu (příp. pomlku) dle své libosti

3. Pomlky

  celá   půlová   čtvrťová      osminová    šestnáctinová

Pozn.:
 Noty hrajeme (mají délku a výšku), pomlky mlčíme
 Pomlky lze též prodlužovat tečkou o polovinu jejich délky, stejně tak jako u not
 Celá pomlka může též značit celý prázdný takt bez ohledu na délku
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4. Takty

Takt = úsek skladby vymezený 2 taktovými čarami
Dvoučtvrťový:

Tříčtvrťový:

Čtyřčtvrťový (nazývá se též „celý“):

Tříosminový:

Šestiosminový:

Repetice – opakování určitého úseku skladby. Od        se vracíme buď k        nebo na začátek 
skladby (pokud uvedený symbol chybí). Primavolta (část označená číslem 1) se hraje poprvé, při 
opakování se tato část přeskočí a hraje se secondavolta (část označená číslem 2)
D.C. al Fine = Da Capo al Fine – hrajeme od začátku skladby až k Fine

5. Dynamika, tempo

> = akcent, zdůraznění dané noty

6. Italské hudební názvosloví

Maestoso – majestátně, vznešeně Leggero – ležérně
Staccato – krátce Tenuto – dlouze
Allegro – rychle Moderato – mírně
Lento – pomalu
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