
Základní pravidla

1. Vše hraji naprosto uvolněně!

Neboli: Vahou ruky, ramenní kloub vyvěšený, brada co nejvíce dozadu,    cítím 

těžiště těla, tedy zadek plus dvě nohy jako základ stability. Stabilita dlaně!

2. Teprve uvolněný hlídám rytmus!

Neboli: Raději hraju špatný rytmus, ale uvolněně!!!

3. Teprve když hraji správný rytmus, řeším správné noty!

Neboli: Raději hraju blbosti, ale přesně :-))

Záda!!
Máme jen 
jedna...



Krční páteř u počítače nebo klavíru!!



1. Pětiprstová cvičení

Příklady rozvoje + roztažení ruky (každý den jinak!!)



2. Dvojhmaty
2a. Tercie, v kvintě

2b. Dvojhmaty v oktávě A dále jakkoliv nahoru nebo 

dolů...

Rozvoj až do mezních poloh ruky, STÁLE UVOLNĚNÉ 

RUCE!!!!



2c. Dvojhmaty čtyřech prstů

a) proložené kraje a střed ruky        b) těžší koordinace prstů

prstoklad 2,4 X 1,5                           prstoklad 1,4,nebo 1,3 X 2,5  

Příklad rozvoje, myslím na hlasy, nikoliv na harmonii! Pokaždé jinak!



2d. Akordy v terciích, střídavý tón zespoda (i zeshora, protipohyb...) 

2e. Paralelní tercie (kvarty, kvinty). Jakoby legato, přehmatávám, 

sklouzávám!

Vyšší level: ruce proti sobě 

v nějakém rytmickém

poměru, eventuelně různé

intervaly apod...

2f. Paralelní sexty

(stále vahou rukou,

Úplně uvolnění!!!)



3. Oktávy
3a. „Obyčejné“, Zásady: využívám Lisztův prstoklad (na černých je 4)  

myslím na „kontrolní body“ (akcenty po 3, 4 atd…). Klenba ruky!!

3b. Protipohyb, nejprve od tónů D nebo As (obě ruce stejný prstoklad)



3c. Repetované oktávy. V klidu… rytmické poměry dle možností...

3d. Oktávy s vloženým tónem.  Váha ruky je na vloženém tónu!!!

Proč to cvičit? 1. Cvičím nezávislost prstů na celé ruce (oktáva je složený pohyb!).

2. Jsem schopen hrát oktávy a akordy „plasticky“, tj ovládat poměr hlasů!!

Tedy např toto:             cvičím mj. takto:



Střídání rukou obecně – synchronizace! přesně in time! Myslím na offbeat!

Příprava na střídavé oktávy:

3e. Střídavé oktávy:



4. Repetované tóny, nezávislost prstů – cvičit???

Jistěže cvičit :-)) ale jen pozor na čtvrtý prst, je neoddělitelný od ostatních (Schumann ochrnutí…)!! 



5. Stupnice 

Různé rytmické poměry vytvářejí kontrolní body! Později polyrytmy!

Kontrola:

1. váha ruky

2. „rychlé“ palce

3. „gumové“ zápěstí

4. správné noty

6. Rozložené akordy
Stejné zásady. Dvě možnosti cvičení:

1. Všechny dur moll chromaticky

2. Improvizuji harmonický průběh, 

zajímavější, každý den jinak, od jiného kila!

3. Vyšší level: lomené akordy



7. Trilky a ozdoby vůbec

Možné přípravné cvičení (Cortot - Rational Principles of Pianoforte 

Technique)

Chceme 

přehlednost!!



7a) „obyčejné trilky“

7b) Vícehlas plus trilky



8. Cvičení mobility palce a zápěstí

Liszt:

Cortotova cvičení,

pozor na 

prstoklad!!



Větší rozpětí ruky, 

oktáva:

Uvolněně, stále je váha ruky na dlouhých tónech!!



9. Cvičení pro polyfonii – 9a) stejný rytmus

a) Ruka stabilní – legato co 

jde!

b) ruka v pohybu - legato

c) Vynášení hlasů. Váha ruky je tam, kde to má nejvíce zpívat! (dtto jiné 

hlasy)



9b) Cvičení pro polyfonii, nestejný rytmus (stejně tak lze 3:1, 4:1)

Polyrytmy v jedné ruce (3:2, 

4:3)



10. Glissanda – musí mít jasný začátek, konec, dynamiku!

Plus glissanda v kilech, po černých, bíločerné apod...



Technika celek:

1. Pětiprstová cvičení
2. Dvojhmaty (v kvintě, v oktávě, čtyři prsty, 

akordy v terciích, paralelní tercie nebo sexty)
3. Oktávy (paralelní, protipohyb, 

repetované, s vloženým drženým tónem, střídavé)
4. Repetované tóny
5. Stupnice, (pak polyrytmy!)
6. Akordy (rozložené, lomené apod.)
7. Trilky (jednoduché, s držený tónem atd, střídání prstů…)
8. Rychlý palec – zápěstí = cvičení mobility
9. Polyfonie v jedné ruce – stejný nebo nestejný rytmus

Polyfonie obouruč – imitační, neimitační
10. Glissanda (opravdová nebo „vyhraná“)

A tedy vše + rytmus + harmonie



Tempový plán při cvičení techniky:

Výchozí tempo 60 a méně!     A Ubírám! Pouze po dvou!!

Chci co největší vyklidnění, užívám si prostor v hudbě!!

Např. Začnu na 60ppm: 

Den 1:       Den 2:

60   59

58 57

56 55

54 53

52 51

50 49

48 47

46 45

44 43

42 41

40 39

38 37

36 35

34 33

32 31

30 29

A eventuleně dále...

Využívám všechny rytmické poměry, 

kterých jsem schopen:

1, 2, (2.5), 3, (3.5), 4, 5, 6, 7, 8, 9 a zpět…

Polyrytmy – ruce proti sobě

2:3, 3:2, 4:3, 3:4, 4:5, 5:4, 3:5, 5:3

Pomoc: konakol!!

Hans von Bülow:

„Na počátku byl rytmus!“



„Groovy“ znamená hlavně přesně!!

Začnu na halftime!!.   Např se chci dostat na tempo 120. Začnu tedy 60!!

Zvolím si krok – podle obtížnosti 2-5, NE VÍCE!!! př. Krok 4:

Den 1: Den 2: Den 3: Den 4:

60 61 62 63

64 65 66 67

68 69 70 71

72 73 74 75

76 77 78 79

80 81 82 83

84 85 86 87

88 89 90 91

92 93 94 95

96 97 98 99

100 101 102 103

104 105 106 107

108 109 110 111

112 113 114 115

116 117 118 119

120 121 122 123

a eventuálně dále...

Tempový plán při cvičení groovů, koordinace, 

obtížných míst v klasice apod.



Harmonické plány při cvičení techniky

Vše v Dur i moll!!

Běžné harmonické spoje – T, S, D, T., klamný spoj, neapolský sext… 

Atd…    Také využití paralelní tonality v jednom harmonickém modelu...

Harmonie převzatá z nějakého běžného variačního cyklu
(Beethoven 32 var. Cmoll, Mozart Son. A dur, Bach Goldbergovské var. apod.)

Příklad jednoduché harmonie: Paganini: 24. Capriccio:

Pak harmonii obohacuji!!         Jiný takt nebo metrum!!!  

Sekvence

Harmonie převzatá z něčeho, co zrovna cvičím

Vše postupně do všech tónin!!!



Tonální symetrie po malých terciích

C – Eb – Gb – A,      Db - E – G – Bb,       D – F – Ab – H

Tonální symetrie po velkých terciích

C – E – Ab,    Db – F – A,     D – Gb – Bb,    Eb – G - H

(plus využití základních harmonických funkcí)



Cvičení rytmu: vnitřní dělení dob:
Rozlišuji 4/4 X 12/8 (stejně jako ¾ X 9/8, 5/4 X 15/8 atd)

Jednoduchý model – c- d- e- f- g-, apod nebo dole tercie, oktávy apod.

Postupně se učím rychle přepínat „prolatio“ - 2 nebo 3
Není to nic nového!!!  - středověk – Ars Subtirior!! (1377-1420)

Pět osmin:  1) opravdu 5/8 a „do něj“ vše co jde

2) jiné takty a do nich „cross“ 5 osmin! (pomůcka: konokol!)



Palindrom (z řec. palindromos, běžící pozpátku)

Možné akcenty v pěti osminách (nejprve jen jedna osmina...)


