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Predhovor
Dychová hudba ako žáner je súčasťou hudobnej kultúry na Slovensku. Od založenia prvej
dychovej hudby na Slovensku ubehlo už vyše 170 rokov. Počas tohto obdobia prešla dychová
hudba na Slovensku zložitým vývojom, no vždy dokazovala a aj v súčasnosti dokazuje svoje
opodstatnenie a potrebnosť tohto žánru v spoločnosti. V dnešnej prevahe populárnej hudby
sa stala tzv. menšinovým žánrom, avšak nie je len v obľube staršej generácie, čoho príkladom
je i omladzovanie dychových súborov a následné zvyšovanie interpretačnej úrovne.
Súčasný stav bádania na Slovensku v tejto hudobnej oblasti veľmi zaostáva. Touto
problematikou sa nezaoberá žiadny muzikológ a ak je dychovej hudbe venovaný nejaký
priestor, jedná sa iba o etnomuzikologické štúdie. Preto je jedným z dôvodov výber mojej
témy z tejto oblasti, ku ktorej ma viaže aj osobná zaangažovanosť – som aktívnym hráčom
v dychových hudbách, podieľam sa aj organizačnou činnosťou na zveľaďovaní tejto zložky
kultúry a napísal som už dve teoretické práce z oblasti tradície dychovej hudby na Slovensku.
Vzhľadom k tomu, že táto oblasť je veľmi málo prebádaná (existuje málo literatúry a pokiaľ
nejaká vyšla pod kritickým dohľadom, je už pomerne stará, neaktuálna) a ja som systematicky
spracoval históriu žánru dychovej hudby v diplomovej práci na FiF UK v Bratislave, preberám
a rozširujem túto kapitolu aj v tejto práci. Pri zhromažďovaní materiálov mi veľmi pomohol
pán Ján Jamriška (predseda ZDHS), ktorý mi poskytol množstvo verejných a interných
záznamov združenia ZDHS. Napriek tomu sa mi nepodarilo získať ešte niektoré informácie,
ktoré mi boli sľúbené zo štátnych organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR. Veľmi zlá
bola najmä komunikácia s Rozhlasom a Slovenskou televíziou, ktorí sa nedávno zlúčili do
jednej inštitúcie.

Lukáš Kollár
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Úvod
História žánru dychovej hudby je rovnako, ako pri iným hudobných žánroch, nesmierne
rozmanitá. Počas svojho vyše 170 ročného slovenského vývoja ovplyvnila nie jednu generáciu
hudobníkov, ktorí jej venovali množstvo síl a energie zo svojho spoločenského i súkromného
života. Aj pomocou týchto malých, dielčích prínosov sa utvorila veľká komunita aktívnych
hráčov a poslucháčov dychovej hudby. Dnes už toto spoločenstvo nie je také objemné, ako
ešte spred nedávnej minulosti. Po zmene politického režimu sa dostala v slovenskom
hudobnom živote až na prah menšinových žánrov. Súčasné postavenie je menej prívetivé,
ale nemožno povedať, že by sa jej darilo veľmi zle. Dostáva síce ranu za ranou, ktoré ju akoby
vytláčajú z hudobnej scény ako takej, no napriek tejto skutočnosti stále prechováva vo svojich
radoch zanietených ľudí rôznej vekovej kategórie, ktorí ju neustále zveľaďujú a rozvíjajú.
Príkladom toho boli

a sú rôzne aktivity vyvinuté hudobníkmi i nadšencami za

účelom znovuoživiť žáner dychovej hudby. Tieto činnosti vo veľkej miere nakoniec ostávajú
bez kladných ohlasov. Ale stále má jedno veľké pozitívum, a to veľkú poslucháčsku základňu
– pôsobí ako prirodzená motivácia (hnací motor), kvôli ktorej sa tieto pokusy oplatia
realizovať.
Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa venujem vo svojej práci dychovej hudbe, je
nepochybne fakt, že sám sa pokladám za jedného z nadšencov a aktívnych hráčov tohto
žánru. Moje smerovanie v tejto časti hudobného života mi bolo dané už od malička, pretože
som s žánrom dychovej hudby neustále stretával. Veľký vplyv na to majú určite aj hudobné
gény, ktoré sa v našej rodine dedične odovzdávajú. Hudobné zanietenie ako také som rozvíjal
na Katedre hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor
Muzikológia. Popri tomto štúdiu som sa venoval aj hre na klarinet na Konzervatóriu
v Bratislave. Obidva stupne štúdia muzikológie (bakalársky a magisterský) som zavŕšil
obhajobou prác o dychovej hudbe. Na rozdiel od tejto práce som svoj zámer mapovať
situáciu v žánri dychovej hudby sústredil len lokálne (tradícia dychovej hudby v jednej obci)
a neskôr regionálne (tradícia v oblasti hornej Nitry). Pri spracovávaní informácií som sa
pridŕžal najmä etnomuzikologického hľadiska.
Okrem vytýčeného cieľa (t.j. venovať sa dychovej hudbe z nového pohľadu – pohľadu
existencie na hudobnom trhu) dostávam opäť možnosť poukázať na dychovú hudbu ako na
fenomén, ktorý je v súčasnosti nedocenený. V polovici minulého storočia sa vďaka svojej
schopnosti flexibilne reagovať na aktuálne podnety hudobného života dostáva do úzkej
5

spolupráce s bývalým režimom. Išlo viac-menej o nedobrovoľnú spoluprácu, ale pokiaľ bol
dopyt po vystúpeniach s dychovou hudbou, kapely sa prispôsobili a hrali na rôznych
podujatiach, často aj na akciách, ktorých úroveň bola veľmi nízka. Samozrejme, tieto
podmienky kapely nemuseli prijať. Lenže po väčšine išlo o amatérske súbory a tie sa prikláňali
veľa ráz k finančným efektom. Napriek tomu som presvedčený, že pokiaľ sa dychová hudba
interpretuje cielene a s umeleckým prejavom, dokáže byť rovnocenným žánrom medzi
ostatnými prejavmi hudobnej kultúry nielen na Slovensku. Tento posun však len tak ľahko
nenastane, pokiaľ bude situácia na poli žánru ako dnes, t. z., že chýba určitá profesionalita
nielen v interpretácii a umeleckom prejave, ale aj pochopení dychovej hudby, poznaní jej
histórie a príčin vzniku a samozrejme, aký bol jej pôvodný zámer na hudobnej scéne.
Literatúru, ktorú som mal k dispozícii uvádzam následne v bibliografii. Jej kvantita však úplne
nezodpovedá kvalite. Tituly patriace ku kľúčovým (Beleš, Šálek, Kapusta) obsahovali
množstvo podnetných a najmä faktických informácií, avšak problémom u nich bola
aktuálnosť doby. Kvalitným zdrojom mi boli dve diplomové práce (Kadlečík, Vlado), ktoré
vznikali pod odborným dohľadom pedagógov FiF UK. Iným príkladom sú publikácie
(Koukal, Hudec) určené skôr na komerčné účely. Napriek rozsahu spracovaných kvalitných
informácií mi pri nich chýbal dostatočný kritický pohľad (skôr to boli beletristicky
prerozprávané informácie). Poslednou skupinou boli zdroje, z ktorých som čerpal informácie
len čiastočne, príp. to boli nepublikované práce, záznamy a v neposlednom rade i osobné
rozhovory.
Cieľom tejto práce bolo zmapovanie a zdokumentovanie súčasného stavu žánru dychovej
hudby na domácom hudobnom trhu v porovnaní vývoja žánru v nedávnej minulosti,
organizačnej štruktúry kapiel, regionálneho členenia a zastúpenia v regiónoch Slovenska,
pohľad na herné príležitosti a ich frekventovanosť organizovania a nakoniec aj prítomnosť
dychových hudieb v médiách. Dnešná podoba dychovky sa ale veľmi líši od jej predchodcov.
Dychové hudby sa snažia byť čoraz bližšie k divákovi aj pomocou zaujímavého spestrenia
vlastných programov (speváci, ľudový rozprávači, konferencieri, tanečníci, mažoretky a i.), čím
sa dostávajú na prah hudobno-zábavných programov, príp. zaradením úprav moderných
skladieb pre dychové hudby do svojho repertoáru, dvíhaním umeleckej úrovne, ktorú
konfrontujú účasťou na rôznych súťažiach alebo nahrávaním rôznych CD a DVD médií.
Snažia sa osloviť mladých aj starších, amatérov aj profesionálov.
Prvú kapitolu som venoval doterajším výsledkom bádania v oblasti dychovej hudby na
Slovensku. Zaoberám sa aj terminológiou a pohľadom na význam spojenia „dychová hudba“
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v okolitých krajinách, kde má dychová hudba svoju dlhoročnú tradíciu. Snažím sa načrtnúť aj
rôzne klasifikácie dychových hudieb, napr. z hľadiska obsadenia, či interpretácie. Z doposiaľ
uskutočnených výskumov možno konštatovať, že tradícia tohto žánru je v našom kraji veľmi
pestrá a bohatá. Netreba sa chrbtom obracať k dychovke, pretože mnoho slovenských
dychoviek reprezentovalo a v súčasnosti aj reprezentuje náš národ v zahraničí na vysokej
interpretačnej úrovni.
Druhá kapitola je zameraná na fungovanie dychových hudieb po právnej stránke nášho
hudobného systému. Poukazujem aj na zmenu v organizačnej štruktúre jednotlivých súborov
pred revolučným rokom 1989 a po ňom, kedy prišiel do platnosti nový zákon o združovaní
občanov, pre ktorý mnohé dychové hudby ukončili svoju doterajšiu činnosť.
V tretej kapitole som sa snažil popísať charakteristiku troch slovenských regionálnych oblastí.
Veľmi veľký vplyv má aj ich samotné geografické usporiadanie, čo sa odrazilo nielen
v intenzite tradície dychových súborov v danom prostredí, ale aj v počte herných príležitostí
a umeleckom raste súborov. Poukazujem na funkciu dychovky nielen v regionálnej kultúre, ale
i v celoslovenskom meradle a na jej prispôsobovanie sa novým a novým trendom počas
samotného vývoja.
V poslednej štvrtej kapitole som popísal herné príležitosti dychovej hudby a jej postavenie
v mediálnom svete, pomocou ktorého sa dychová hudba začala dostávať do povedomia
širokej verejnosti, čím začína stúpať aj samotná popularita žánru.

7

1 História dychovej hudby na Slovensku

1.1 Vymedzenie pojmu „dychová hudba“

V súčasnosti poznáme niekoľko definícií fenoménu dychová hudba1, ktoré sa usilujú
charakterizovať tento pojem. Pri vymedzovaní jeho hraníc teoretici postupujú veľakrát
nesprávne, keď zahrňujú do dychovej hudby aj ľudovú hudbu (ľudovku) a folklór. Pri spájaní
týchto dvoch pojmov vychádzajú z faktu, že najvernejšími priaznivcami dychovky a folklóru
sú obyvatelia z dedinského prostredia. Iní teoretici zakladajú definíciu na tom, že dychový
orchester musí mať výlučne dychové (aerofónne) a bicie nástroje. V praxi to funguje
a fungovalo samozrejme trošku inak – vo veľkých vojenských orchestroch alebo v salónnych
orchestroch bola bežná prax, keď v orchestri hrali hráči aj na nedychových nástrojoch, napr.
sláčikových.2
V Nemecku, kde tento žáner má veľkú obľubu, sa používajú dva termíny na označenie tohto
žánru: Blasmusik – čo znamená skôr populárny žáner a Bläsermusik – viaže sa ku komornej
tvorbe s dychovým označením. Na špecifikácii týchto dvoch výrazov sa do značnej miery
zaslúžil repertoár. Na druhej strane v Anglicku sa ustálil termín brass band, ktorý charakterizuje
súbor, či orchester, využívajúci dychové (plechové) nástroje, repertoár je druhoradý. Na
Slovensku a v Čechách prevažuje tendencia chápať dychovú hudbu (taktiež dychovku, dychovú
kapelu) jednak ako súbor, príp. orchester využívajúci rôzne dychové (plechové i drevené)
nástroje, a jednak ako repertoár, ktorý má špecifické vlastnosti (táto oblasť sa striktne odlišuje
od repertoáru novších tanečných, obzvlášť swingových orchestrov, v ktorých tiež prevažujú
dychové nástroje).3 Tu už nástrojové obsadenie nie je až také konzervatívne a pridržujúce sa
pravidla použiť výlučne dychové nástroje, ale používajú sa i nedychové nástroje – napr.
harmonika, resp. akordeón, husle a pod.
Ako z predchádzajúcich riadkov badať, vymedziť dychovú hudbu nie je také jednoduché.
V slovenskej odbornej literatúre tiež nachádzame pokusy o vymedzenie pojmu dychová

1

Termínom „dychová hudba“ sa súčasne označuje žáner a hudobné teleso, ktoré má určité pravidlá týkajúce
sa hlavne nástrojového obsadenia, štýlu, repertoáru. Existuje mnoho spojení tohto termínu s inými slovami,
„skomoleniny“, či ľudovo alebo hovorovo upravované výrazy, čím vznikajú synonymá k dychovej hudbe ako
dychovka, dychovkový orchester, dychovica, a pod., medzi odvodené môžeme zaradiť napr. „dychovkár“
(termín na označenie človeka, ktorý hrá alebo počúva dychovú hudbu) atď.
2
Koukal, Milan. Dechovka. Zlín: Slovart, 2007, s. 11.
3
Tamtiež, s. 11.
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hudba. V Malej encyklopédii hudby4 z roku 1969 (Bratislava: Obzor) sa pod termínom dychová
hudba nachádza stručná história a opis obsadenia veľkého dychového orchestra, čo veľmi
aktuálne a presné nie je. Najbližšie (aj keď nie najvýstižnejšie) sa k tomu priblížil kolektív
autorov v Malej encyklopédii hudby z roku 1983, kde vysvetľujú, že termín dychová hudba ako
hudobné teleso sa skladá z aerofónnych nástrojov (drevených a plechových dychových
nástrojov) a bicích nástrojov. Taktiež spomínajú v krátkosti, že orchester dychových nástrojov
má začiatky vo vojenských hudbách tureckých janičiarov v 17. storočí a dnešný typ dychovej
hudby sa začal vyvíjať v 1. polovici 19. storočia po zdokonalení nátrubkových nástrojov –
vynálezom ventilov.5
K presnému definovaniu termínu dychová hudba je dôležité aj porozumieť obsadeniu
dychovej hudby ako hudobného telesa. Dychová hudba (ako teleso), označovaná aj
synonymným termínom dychový súbor, zahŕňa v sebe rôzne formy zoskupenia dychových
nástrojov. Často je nesprávne označovaná ako ľudová hudba6 alebo „ľudovka“, pretože repertoár
zahŕňa aj interpretáciu tanečných hudobných žánrov ľudového pôvodu (polka, valčík, tango).7
Hlavnými piliermi obsadenia dychovej hudby (orchestra) sú dychové nástroje, bicie nástroje
a vokálna zložka8. V nasledujúcom prehľade uvádzam nástroje, ktoré sa vyskytujú v každom
type dychového orchestra (podľa rozdelení uvedených neskôr):
1. dychové nástroje – rozdeľujú sa na dve hlavné skupiny (plechové a drevené), ktoré
zjednocuje čo do počtu prevažujúce ladenie nástrojov in Bb:
a. plechové: trúbka, krídlovka, tenor, barytón (in C), bas trúbka, trúbka (in Eb),
melafón (in F), lesný roh (in Eb, F), pozauna (in C), tuba (in C)
b. drevené: klarinet in Eb a in Bb, príp. saxofón (alt, tenor, soprán)
2. bicie nástroje: bicia súprava, perkusie
3. vokálna zložka: soprán, alt, tenor, barytón.
Dychový orchester väčšieho, či menšieho rozsahu, nemusí iba predstavovať dychovku, ktorá
je typická pre strednú Európu. V podstate by sme mohli nazvať dychovou hudbou (ako
teleso) každý hudobný ansámble, kde dominujú dychové nástroje a v prvom rade sú nositeľmi
4

Kol. autorov. Malá encyklopédia hudby. Bratislava: Obzor, 1969.
Kol. autorov. Malá encyklopedie hudby. Praha: Supraphon, 1983, s. 142.
6
Od 1. júla 1990 v súvislosti s účinnosťou vyhlášky MK SR č. 215/90 Zb. o zrušení niektorých právnych
predpisov v odvetví kultúry oficiálne zanikol termín „ľudová hudba“ označujúci dychovú hudbu ako
hudobné teleso a nahradil ho termín „spolky dychových hudieb“. KOPUNIČ, Peter. Predslov. In Ročenka
Združenia dychových hudieb Slovenska 1993. 1994, s. 3.
7
Vlado, Marián. Súčasný stav dychovej hudby v trenčianskej oblasti. Diplomová práca na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského na katedre Hudobnej vedy. Bratislava, 2004, s. 12, 13.
8
Tamtiež, s. 12.
5
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melodickej funkcie v rámci orchestra. Pri súboroch (orchestroch) s väčším počtom nástrojov
(asi od 20 a viac) by sme s pomenovaním dychová hudba, príp. dychový orchester nemali taký
problém. Problém s označením sa naskytá pri komornejších (teda malých) a stredných
zoskupeniach (čo do počtu nástrojov). Tu sa totiž stretávame s rôznym terminologickým
označením typu trio, kvartet, kvintet, sextet a podobne, prípadne sa preberajú názvy z cudzích
jazykov, napr. populárne orchestre: brass quintett (classical, popular9), dixie band (dixieland), big band
atď. Popritom stále hovoríme o dychových orchestroch, ktoré majú jednu spoločnú črtu –
dominanciu dychových nástrojov. Samozrejme, všetky tieto zoskupenia majú rôznu históriu
vývoja, či samotný štýl, žáner a samozrejme repertoár. Práve na repertoárovej rozmanitosti
dnes možno badať aj pomerne silné paralely, kedy si jednotlivé telesá pre populárnosť
(obľúbenosť) niektoré skladby vzájomne transkribujú.
Samozrejme musíme brať do úvahy, že nie každá kapela10 má možnosti plne obsadiť všetky
spomínané nástrojové posty. Vtedy pristupujú muzikanti napríklad k jednoduchým úpravám
v inštrumentácii skladieb (tieto úpravy veľakrát robia i neskúsení, resp. neštudovaní muzikanti
a majú za následok zlé vedenie hlasov, neúplnú harmóniu a pod.). Súčasný repertoár
dychových hudieb je veľmi pestrý, a preto i nástrojové obsadenie musí byť flexibilnejšie. Preto
aj nároky na muzikantov, najmä študovaných aspoň na úrovni konzervatória, sú väčšie. Pri
úpravách moderných, populárnych alebo swingových skladieb pre dychovú hudbu sa uplatnia
schopnosti

jednotlivých

hráčov

nielen

ako

technicky

zdatných,

ale

hlavne ako

multiinštrumentalistov. Znamená to, že nároky kladené na klarinetistov spočívajú v tom, aby
hráči dokázali dostatočne dobre ovládať hru aj na saxofónoch, prípadne iných príbuzných
nástrojoch. Muzikanti hrajúci na tenore a barytóne by mali ovládať aj pozauny. Dôvodom
týchto výmen nástrojov spočíva v priblížení dychovej hudby k mohutnosti zvuku big band
orchestra, pre ktorý sú tieto skladby typické.
Ale vráťme sa naspäť k trom hlavným nástrojovým pilierom súčasného dychového orchestra,
ktorý je typický pre naše krajiny. Po zoskupení jednotlivých dychových nástrojov do jedného
orchestrálneho celku nastáva ďalšie (vnútorné) delenie, ktoré rozdeľuje nástroje na sekcie.
Každá sekcia má svoju funkciu (melodickú, rytmickú a pod.) ovplyvnenú najmä zvukovými a
technickými kvalitami nástroja. K melodickým nástrojom patria najmä trúbky, krídlovky,
tenory a barytóny. Ostatné nástroje plnia sprievodnú funkciu, resp. rytmickú. Veľakrát sa
stáva, že napríklad nástroje patria do obidvoch skupín alebo nástroje patriace do skupiny
9

V poslednej dobe, kedy treba zaujať poslucháča, ktorého náročnosť je čím ďalej vyššia, splynul Classical
Brass Quintett s Popular Brass Quintett, čo znamená, že dnes už takmer neexistujú brass quintett-y zamerané
čisto na klasickú alebo populárnu hudbu.
10
Malý dychový orchester.
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sprievodných si vypožičajú funkciu melodickú (vtedy sú nositeľom melódie) a naopak. Veľký
význam má i počet členov, resp. jednotlivých nástrojov v samotnom orchestri. Podľa tohto
počtu sa delia na niekoľko typov orchestrov11:
1. malé dychové hudby: 10 – 18 členov
2. stredne veľké dychové orchestre12: do 30 členov
3. veľké dychové orchestre: do 60 členov
Zloženie jednotlivých typov orchestrov sa nezakladá iba na počte členov v orchestri, ale
ťažiskom je rozmanité zloženie nástrojov. Kým v malých dychových hudbách sa vyskytujú
nástroje, ktoré som uviedol v predchádzajúcom prehľade hlavných nástrojových pilierov
dychových hudieb, v stredných a veľkých orchestroch sú tieto nástroje nielen dupľované, ale
hlavne rozširované o nové nástroje. Toto rozširovanie uvádzam v prehľadnej tabuľke
uvedenej na nasledovnej strane aj s počtom jednotlivých nástrojov13. Na základe spomínaného
delenia podľa počtu členov sa orchestre od seba nelíšia iba mohutnosťou zvuku. Dôležitým
faktorom pre odlíšenie bol v minulosti aj repertoár, ktorý bol špecificky tvorený pre každý typ
orchestra. Mnoho orchestrov malo dokonca vlastných („dvorných“) skladateľov, ktorí svoje
kompozície neraz upravovali aj pre iné zoskupenie (čo do počtu). Postupom času, najmä
v období rozkvetu malých dychových hudieb v 20. storočí, nastala situácia, kedy sa záujem zo
stredných a veľkých orchestrov uberá smerom k malým dychovkám. V tomto období
narastajú kvantitatívne malé hudby veľmi rýchlo a súčasný repertoár už nepostačuje aktuálnym
požiadavkám dychových hudieb. V tej dobe dychovky siahali aj po úpravách a transkripciách
skladieb stredných a veľkých orchestrov.

11

Rozhovor s Adamom Hudecom realizovaný formou elektronickej pošty.
Od počtu 20-25 hráčov sa začína používať namiesto termínu dychová hudba termín dychový orchester.
13
Počet a nástrojové zloženie orchestrov sa v priebehu histórie dychovej hudby neustále menil. Tieto zmeny
boli zapríčinené aj technickou a akustickou vyspelosťou jednotlivých nástrojov (v stručnosti sa k tejto téme
vyjadrujem v nasledujúcej podkapitole), príp. funkčným uplatnením nástrojov. Pri zháňaní materiálov som sa
dostal k niekoľkým verziám obsadení dychových orchestrov. Nakoniec som sa rozhodol pre zhotovenie
vlastnej tabuľky, pričom som vychádzal z rozdelení uvedených v rôznych literatúrach a z vlastnej skúsenosti.
12
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Nástroj
Drevené nástroje
(Doplnková funkcia nástrojov – ozdobná funkcia v rámci skladby,
veľakrát preberajú aj melodickú funkciu. Fagot patrí k skupine
rytmických nástrojov, saxofóny patria k melodickým nástrojom.)

Pikola in Db (príp. C)
Flauta in Db (príp. C)
Klarinet Es
Klarinet B
Hoboj C
Fagot C
Saxofón Es, B
Plechové nástroje – melodické

Obsadenie
malé

stredné

veľké

x
x
1
1-2
x
x
x

x
1
1
2-6
1-2
x
1-2

1
1
1
6-8
1-2
1
2-4

2-3
1
1
1
x

2-3
1-2
1
2-3
x

2-6
2-4
2
2-4
1

2
1
x
1
1

2
1
2
1-3
2-3

2-3
1
2-4
2-4
4-6

1

1
1
1

1
1
1

x

1

1

13-15

24-35

37-57

(Hlavná funkcia nasledovných nástrojov je melodická, kontramelodická
a občas sprievodná. Trúbka sa využíva aj ako fanfárový, signálny
nástroj.)

Krídlovka B
Tenor B
Barytón C
Trúbka B
Trúbka pikola B, Kornet B
Plechové nástroje – sprievodné
(Hlavná funkcia nasledovných nástrojov je sprievodná, nástroje sa radia
k rytmickej sekcii orchestra. Lesné rohy a pozauny sú nositeľmi aj
melodickej funkcie.)

Trúbka Es
Bastrúbka B
Lesný roh F (príp. Es) /Melafón F
Pozauna C
Tuba B, F
Bicie nástroje a perkusie
(rytmická funkcia nástrojov)

Malý bubon
Veľký bubon
Činely
Perkusie, tympany, zvonkohra, zvony, xylofón, vibrafón,
lýra, kastanety, triangel, roľničky, claves, bongá atď. (pri
koncertoch)
Spolu

Na tomto mieste by som sa ešte rád vyjadril aj k nástrojovému zloženiu jednotlivých
orchestrov. Nástrojové obsadenie a ich kvantitatívne zastúpenie v orchestri, ktoré uvádzam
v tabuľke, treba brať do úvahy len informatívne. Mnoho orchestrov nemožno jednoznačne
zaradiť do konkrétnej skupiny, najmä keď nejaký počet nástrojov v orchestri je neproporčne
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zastúpený voči iným nástrojom (alebo na úkor iného nástroja)14, prípadne repertoárové
zloženie nezodpovedá danému typu orchestra (ťažiskom repertoáru sú rôzne úpravy
a transkripcie skladieb a nie pôvodná repertoárová tvorba15). Taktiež sa stáva, že niektoré
dychové hudby majú aj nedychové nástroje, napr. akordeón, husle, gitaru. Väčšinou sa to stáva
pri malých zoskupeniach, kedy napr. akordeón zastáva funkciu sprievodných nástrojov,
prípadne bicích a čiastočne nahrádza i melodické nástroje (alebo sa s nimi strieda pri preberaní
melódie). Obdobne je to i pri melodických husliach, či sprievodnej gitare alebo bas gitare,
ktorá nahrádza tubu.16 Občas sa stretneme pri malom zoskupení aj so saxofónmi, ktoré
nahradia klarinety, alebo pozauny nahradzujúce tenory, ale v tomto prípade ide iba
o jednorazové zámeny v závislosti od repertoáru – používajú sa pri interpretácii tanečnej
hudby. Vokálna zložka je stálou súčasťou iba malých dychových hudieb. Ak sa objaví i vo
väčších orchestroch, ide o sporadické spojenie, ktoré sa využíva iba pri koncertoch. Vokálna
zložka býva taktiež zastúpená rôznym počtom spevákov. Najlepšie, ba priam ideálne zloženie
tejto sekcie sú štyria speváci (SATB17). Samozrejme, aj tu treba brať do úvahy, koľko spevákov
máme reálne k dispozícii. Pri nedostatku alebo nadbytku vznikajú rôzne modifikované
zloženia (a nie všetky sú úspešné). Termínom dychovka sa často označujú i malé hudobné
skupiny, ktorých nástrojové obsadenie tvoria keyboardy, často automatické bicie nástroje,
gitara a prípadne dva dychové nástroje.18 Takéto obsadenie má s obsadením dychovej hudby
len veľmi málo spoločné. Ľudia si termín dychovka s takýmito skupinami spájajú možno
v súvislosti s podobným repertoárom oboch hudobných telies. Toto označenie je však
nanajvýš nevhodné a pre tento termín dehonestujúce. Hudobná úroveň podobných skupín je
často veľmi nízka a ich produkcia kladie na členov minimálne nároky na hudobné vzdelanie.
Často ide o hudobných analfabetov a k ich označeniu sa používa i označenie baterkoví
muzikanti. Hudba je v tomto prípade vo veľkej miere produkovaná prostredníctvom

14

Bežnou praxou býva pri dedinských úžitkových telesách, že majú širokú členskú základňu. Ide o regióny,
kde má dychová hudba veľkú tradíciu a hre na dychové nástroje sa venujú už celé generácie. Vznikajú tak
rôzne mládežnícke orchestre, alebo spojenie mladších začínajúcich hudobníkov so staršími. Takéto orchestre
sa počtom členov radia medzi stredne veľké orchestre, avšak nástrojové zloženie zodpovedá malým
dychovým hudbám (to znamená, že ide o kvantitatívne zastúpenie nástrojov namiesto farebnej nástrojovej
rozmanitosti).
15
Hovoriť o pôvodnej repertoárovej tvorbe pre konkrétny typ orchestra (podľa počtu členov) je dodnes
diskutabilné a v mnohých prípadoch nedokázateľné (neobhájiteľné), preto sa v súčasnosti repertoár pre
dychové súbory najčastejšie rozdeľuje iba na skladby pre malé dychové hudby alebo dychové orchestre
(pomerne často býva rozdielom medzi strednými a veľkými orchestrami iba počet členov a nie rozšírené
nástrojové obsadenie).
16
Pri začleňovaní nedychových nástrojov sa vychádza z interpretačnej praxe, kedy nie všetky dychové hudby
majú k dispozícii ideálne nástrojové zoskupenie. Pri nedostatku niektorých dychových nástrojov sa
najčastejšie využívajú ako náhradné nástroje už spomínané husle, akordeón, či gitary.
17
SATB – ženské spevy soprán, alt, mužské spevy tenor a bas.
18
Vlado, Marián. Súčasný stav dychovej hudby v trenčianskej oblasti. Op. cit., s. 37.
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sekvencera, kde sú zvuky nasamplované a toto nástrojové obsadenie je veľmi vzdialené
nástrojovému zloženiu malej dychovej hudby.
Jednotlivé rozdelenia dychových hudieb (aj tie, ktoré nasledujú ďalej) nie sú vždy dostatočne
adekvátne klasifikácie. Dokážu vystihnúť podstatu, ale nedajú sa z nich vytvoriť univerzálne
kategórie, ktoré by dokázali dostatočne popísať všetky dychové hudby. Okrem spomínanej
kategorizácie podľa počtu členov môžeme dychové hudby rozdeliť ešte aj podľa úrovne
interpretácie a oblasti pôsobenia, príp. odborného vzdelania členov a pod. Nasledujúce
rozdelenia dychových hudieb preberám z diplomovej práce Mariána Vlada19:
1. koncertno-zábavné dychové hudby
2. úžitkové dychové hudby
Veľa dychových hudieb (trúfam si povedať, že až 90%) patrí do oboch skupín. Ako koncertnozábavné sa označujú „tie lepšie“ dychovky, ktoré sú zamerané na koncertnú produkciu (taktiež
reprezentácia na regionálnych, nadregionálnych, príp. i na zahraničných festivaloch), ale
i tanečné zábavy. Členovia dychoviek tohto typu zvládajú hru na svojich nástrojoch na vyššej
interpretačnej úrovni (v prevažnej väčšine minimálne na úrovni základného hudobného
vzdelania na ZUŠ, ale i vzdelanie dosiahnuté na konzervatóriu, ev. vysokej škole múzických
umení) na rozdiel od členov úžitkových dychových hudieb. Ich motiváciou je najmä správna
interpretácia štýlu a neustále napredovanie v kvalite hrania. Patria sem malé i veľké dychové
orchestre.
Úžitkové hudby sa v praxi označujú ako „pohrebné dychové hudby“. Už z názvu vyplýva, že ich
hlavné uplatnenie je pri smútočných obradoch, pietnych aktoch, sporadicky pri príležitosti
cirkevných sviatkov alebo na rôznych miestnych spoločenských oslavách. Dychové hudby
tohto typu obsahujú najviac amatérskych muzikantov (samoukov). Ich odborná úroveň je pre
miestne herné príležitosti postačujúca (aj keď v niektorých prípadoch je to už na hranici
únosnosti) a svojim zameraním ich preto možno najlepšie vystihnúť termínom „úžitkové“.
Takéto dychové hudby pôsobia v mestách i na dedinách a sú vytvorené z miestnych
nadšencov. Motiváciou týchto súborov nebýva napredovanie v kvalite interpretácie, ale
finančný efekt.

19

Tamtiež, s. 30.
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Na základe odborného hudobného vzdelania členov dychových hudieb (alebo ich pracovného
vzťahu k orchestru) ich ďalej možno deliť na20:
1. amatérske dychové hudby,
2. profesionálne dychové hudby.
Z hľadiska odbornosti je veľmi ťažké hovoriť o amatérskych a profesionálnych telesách.
Existujú dva názory, ktoré tieto kategórie odlišujú. Jeden je založený na myšlienke, že
o profesionálnych telesách môžeme hovoriť iba vtedy, ak muzikanti svojim účinkovaním v
príslušnom telese si zarábajú na vlastné živobytie (inak povedané, účinkovanie v tomto telese
je jeho hlavnou profesiou). V opačnom prípade sa o profesionálne teleso nejedná. Druhý
názor zastáva myšlienku, že profesionálne teleso je také, ktorého všetci členovia majú
dosiahnuté vyššie hudobné vzdelanie (minimálne úroveň konzervatória). Je teda veľmi ťažké
hovoriť o hranici medzi amatérskymi a profesionálnymi dychovými súbormi. V každom
prípade, keby sme zohľadnili obe hľadiská, na Slovensku v súčasnosti pôsobia iba amatérske
dychové hudby, v radoch ktorých sa nájdu i profesionálni hudobníci. V roku 2004 vznikla
Dunajská kapela, ktorej základ tvoria muzikanti z posádkovej hudby,

avšak len na 95%

môžeme hovoriť o profesionálnych hudobníkoch. Jediná čisto profesionálna malá dychová
hudba Malokarpatská kapela zanikla v roku 1995.
Aj medzi veľkými dychovými orchestrami na Slovensku by sme ťažko hľadali profesionálne
súbory. Do tejto kategórie možno dnes zaradiť už len 3 dychové orchestre: Vojenská hudba
Bratislava, Vojenská hudba Banská Bystrica (detašované pracovisko Sliač) a Hudba Ministerstva vnútra
SR. Všetci členovia týchto orchestrov sú profesionálne vzdelaní hudobníci a hra v dychovom
orchestri je ich hlavným povolaním.
Všetky dychové hudby zaradené do uvedených predchádzajúcich kategórií majú zároveň určité
spoločné znaky21:
a) odborná hudobná úroveň dychových hudieb,
b) repertoár, ktorý by mal byť primeraný hráčskej úrovni členov dychových
hudieb,
c) oblečenie.

20
21

Tamtiež, s. 30.
Tamtiež, s. 30.
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1.2 Z dejín dychovej hudby na Slovensku

„História žánru dychovej hudby je pomerne krátka, hoci hra na dychové a bicie nástroje je taká známa, ako
hudobné prejavy človeka vôbec. No zatiaľ, čo napríklad symfonický orchester už v 19. storočí dosiahol určitú
stabilizáciu v zložení a nástrojovom obsadení, dychový orchester v tomto čase ešte len nastupuje cestu
formovania a začína sa náležite spoločensky uplatňovať.“22

Hudobní teoretici sa zaoberajú nielen definovaním termínu dychová hudba, ale aj
periodizáciou vývoja dychovej hudby. Tak ako pri iných žánroch i tu najväčšiu úlohu zohráva
čas. Jednotlivé vývojové fázy sa v čase vyvíjajú nezávisle od seba, rôznou rýchlosťou a nie sú
striktne ohraničené, čo znamená vzájomné, súvislé prelínanie vývojových etáp. Asi doteraz
najlepší prehľad priniesol bádateľ Robert Šálek23:
1. signálna služba trubačov a bubeníkov,
2. trubači, pištci, bubeníci, tympánisti (dvorní, krajinskí, miestni, poľní) v 15. a 16.
storočí i skôr,
3. trubačské zbory (dvorné, šľachtické, mestské, kláštorné) v 16. a 17. storočí,
4. systematizácia hudobníkov u vojska v 17. storočí,
5. vojenská hudba po 30. ročnej vojne a hudba janičiarov v 17. a 18. storočí,
6. vojenské dychové orchestre a neskôr ľudové24 dychové orchestre v 19. storočí,
7. vojenské a ľudové25 dychové orchestre v 20. storočí a dychové súbory nového
typu.
Hudobné nástroje a ich organizácia do rôznych hudobných zoskupení prešli dlhým vývojom,
čo bolo v značnej miere ovplyvňované aj rozvíjajúcou sa technickou vyspelosťou jednotlivých
nástrojov najmä v posledných storočiach. Využívanie dychových nástrojov spolu s rôznymi
bicími nástrojmi bolo v najstarších spoločnostiach sústredené na signálnu službu. Pomerne
veľa prameňov dokladá skutočnosť, že signálne hudobné nástroje využívali Egypťania vo
vojnových službách už v rozmedzí rokov 1600-1300 pred naším letopočtom. Neskôr túto
prax preberali Indovia, Peržania, Gréci, či Rimania.26 Časom sa ustálilo používanie niektorých
22

Beleš, Ľudovít. Príspevok k histórii dychovej hudby na Slovensku. Bratislava: Osvetový ústav 1966, s. 3.
Koukal, Milan. Dechovka. Op. cit., s. 15.
24
V tomto význame ako civilné.
25
V tomto význame ako civilné.
26
Šálek, Róbert. Stručný náčrt vývoja dychového orchestra. In: Sborová škola pre dychový orchester. Martin:
Osveta 1953.
23
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nástrojov na určité úlohy – bubienok a píšťala sa stali príznačnými pre ľudovú tanečnú hudbu;
trúbky, rohy, bubny a kotly nadobúdali povahu výhradne vojnových nástrojov.
Na vývoj dychovej hudby, ako ju poznáme dnes, vplývalo mnoho aspektov. Nedá sa povedať,
ktorý z nich prispel k vývoju v najvýznamnejšej miere. Ale medzi významné kroky
zjednocovania dychových nástrojov môžeme rátať aj vznik barokových (16. storočie)
trubačských zborov šľachtických dvorných kapiel v Európe. Činnosť týchto hudobných
zborov pramení z rýchleho rozvoja hudobnej činnosti trubačov a bubeníkov. Vznikajú osobité
dychové súbory, možno povedať, že sú to prvé začiatky dychového orchestra v pravom slova
zmysle. Rozmach týchto kapiel na panovníckych dvoroch, neskôr nazývaných ako tzv.
dychových harmónií, nastal v druhej polovici 18. storočia, kedy šľachtické rodiny vlastnili tieto
znamenité inštrumentálne súbory, ktorých hudba bola nepostrádateľnou k zvyšovaniu lesku ich
spoločenského života. Aj keď sa postupne presúva ťažisko pestovania hudby do meštianskych
kruhov, hlavnými podporovateľmi hudobného umenia naďalej zostávajú šľachtické rodiny
(mali najviac prostriedkov na udržiavanie hudobníkov a celého orchestra). Zloženie klasickej
osemčlennej harmónie pozostávalo z 2 hobojov, 2 klarinetov, 2 rohov a 2 fagotov. Typická
harmónia sa u nás objavila pred rokom 1750 u pechotných plukov rakúskej armády. S touto
hudbou sa v tej dobe u nás zoznámila šľachta i meštianstvo a keďže použitie nástrojov
potrebných pre harmóniu nestálo v ceste žiadnej stavovskej výsade (ako tomu bolo u trúbky),
boli harmónii otvorené cesty do všetkých vrstiev spoločnosti. Koniec činnosti šľachtických
kapiel nastáva koncom 18. storočia pre politický a hospodársky úpadok šľachty.27
Od 17. storočia sa začínajú uplatňovať, v oveľa väčšej miere než doteraz, dychové nástroje
v armádnom živote. Spočiatku, ako najstaršia forma uplatnenia hudby vo vojenskom živote, to
bola iba bojová a slávnostná signalizačná služba trubačov28 a bubeníkov – signalizačný
27

Kollár, Lukáš. K otázke vzniku, pôsobenia a tvorby pre dychové harmónie v strednej Európe. Seminárna
práca na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského na katedre Hudobnej vedy. Bratislava, 2007;
HAMTÁKOVÁ, Alžbeta. Hudba a hudobníci kapely grófa Štefana Csákyho v Humennom v rokoch 1771 –
1780. Diplomová práca na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského na katedre Hudobnej vedy.
Bratislava, 1968.
28
Nástrojom, ktoré mohli hrať len alikvotné tóny (do obdobia, kým nezačali inovácie smerom
k chromatizácii nátrubkových nástrojov), sa zúžila ich funkcia pôsobenia najmä na vojenskú a signálnu
oblasť. Preto sa v chrámovej hudbe vyskytovali len zriedka. Ale ako to už býva, v histórií sa dá ťažko
paušalizovať. Prirodzene trúbky existovali aj v cirkevnej hudbe – v rakúskom baroku existoval styl con
trombe e tympani, teda štýl s hrou na trúbky a tympany, (to je napr. hudba Antonia Bertaliho). Skladateľom
primárne nešlo o napísanie virtuóznych partov pre trúbky (musíme mať pri tom stále na pamäti obmedzenie
interpretačných možností nástroja), ale o dosiahnutie efektu slávnostnosti, kráľovského majestátu a lesku
dvora, či reprezentácie. Jedným z dôvodov zriedkavého výskytu v oblasti chrámovej hudby mohla byť aj
piskľavosť trúbky. Tá by mohla vadiť v cirkevnej hudbe zástancom ceciliánskeho hnutia, ktoré bolo proti
orchestrom, trúbkam, bubnom, atď. V liturgickom speve chceli návrat k renesančnej polyfónii a la Palestrina.
Zástancom týchto názorov bol istú dobu aj náš Ján Levoslav Bella. Avšak existovali aj iné reformátorské
prúdy, napr. zo strany františkánov, ktorí chceli návrat k čistému gregoriánu. Piskľavosť mohla súvisieť aj so
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prostriedok pre zachovanie poriadku. Avšak o vojenskej hudbe sa dá hovoriť až po zavedení
systematizácie hudobníkov pri vojsku, čo sa stalo až počas tridsaťročnej vojny29. Tak sa do
konca 17. storočia a začiatku 18. storočia ustálila systematizácia vojenských hudobníkov
v dôležitých oblastiach Európy30. Početné obsadenie nebolo veľké – niekoľko hobojov, ktoré
boli doplnené rohmi, trúbkami a bubnami v najväčšom obsadení 6-12 hráčov. Najčastejším
repertoárom orchestra boli pochody, ktoré sú dodnes späté s armádou a vojenskou hudbou31.
Charakteristický pre ne bol organizovaný, rovnomerný rytmus pochodujúcich más, ktorý
potreboval intenzívny zvuk, čo smerovalo k postupnému rozširovaniu vojenských hudobných
zborov. Toto rozširovanie zaznamenávame v 18. storočí, kedy sa v obsadení náhle objavujú
orientálne prvky – príčinou týchto zmien bolo turecké vojsko32. Elitné oddiely tureckých
vojakov – janičiarov (sultánova osobná stráž), mali na európske pomery vtedajších armád
najlepšie vybavené vojenské hudby. Títo janičiari pestovali zvláštnu vojenskú hudbu,
charakteristickú použitím veľkého počtu nástrojov a najmä použitím dosiaľ u nás neznámych
bicích nástrojov. V celkovom obsadení hudby bolo 6 šalmajistov (z nich bol jeden vedúci –
dirigent), 2 trubkári, 8 tympanistov, 2 bubeníci, niekoľko hráčov na zvonkových paliciach
a niekoľko činelistov33. Pod silným dojmom tureckej hudby zakladali panovníci, zúčastnení na
bojoch proti Turkom, vojenské hudby podľa tureckých janičiarov. Tak sa stalo v prvej
polovici 18. storočia najprv v Poľsku, potom v Rakúsku, Rusku i Nemecku.34
Na prelome 18. a 19. storočia sa rozširuje nový typ orchestra, ktorý bezprostredne súvisí
s ústupom feudálnych triednych a spoločenských noriem a so zavádzaním a rozmachom

situáciou v cirkevnej hudbe v 16. a zač. 17. storočia, keď sa preferovali pozauny namiesto trubiek, kvôli
matnejšiemu tónu a aj kvôli väčšej pohyblivosti, keďže mali napodobniť ľudský hlas a pre tento účel boli
trúbky naozaj piskľavé. Takéto tvrdenia sa vyskytujú v bežnej literatúre, kde sa o tom veľa popíše, pričom
u rôznych autorov sú tieto tvrdenia aj protichodné. Závisí od uhla pohľadu.
Osobný rozhovor formou emailu s PhDr. Janou Bartovou, PhD. [8. január 2011]
29
Náboženský a mocenský konflikt v Európe v rokoch 1618–1648; systematizácia sa vo Francúzsku
pravidelne objavuje od vlády Ľudovíta XIV., v Rusku od roku 1711, počas vlády Petra Veľkého.
30
Počas 17. storočia sa stretávame s rôznym nástrojovým obsadením hudobníkov pri vojsku: švédska armáda
mala v tom čase v pluku 20 bubeníkov, francúzske jazdectvo malo 3 trubačov pri stotnine, pri mušketieroch 2
bubeníkov a 2 trubačov, ruská hudba mala v pluku 12 bubnov, 12 trúbok a niekoľko suriem (ku koncu
storočia mali v menšom počte aj flautistov a hobojistov), nemecké vojenské hudby mali 3 šalmaje a 1 dulcián
ako basový nástroj (koncom storočia aj 6 hobojov), anglická armáda mala v garde 4 trubačov a jedného
tympanistu (neskoršie sú to 4 hobojisti, 2 fagotisti, doplnení hráčmi na rohu alebo fagote), rakúske hudby
mali podobnú organizáciu ako nemecké hudby a talianske sa prispôsobili francúzskym hudbám).
31
Produkcia najstarších známych kapiel je viazaná na slávnostné a pohotovostné zhromaždenia a na
vystúpenie ozbrojených meštianskych zložiek. Z Police nad Metují pochádza jedna z najstarších správ, ktorá
hovorí o tom: „že ozbrojení sousedé v roce 1779 po střelbě a procesí o Božím těle táhli cvične do pole za
zvuku „turecké“ hudby.“ Text je prebratý z TOMEK, Václav Vladivoj. Příběhy kláštera a města Police nad
Metují. Praha: J. Otto 1881, s. 346.
32
Turecké vojsko sa v roku 1663 dostalo na čas až na Moravu a zmocnilo sa celého Uhorska.
33
Pri účinkovaní začínali najprv tympanisti so šalmajistami a ostatní sa postupne pridávali. Nakoniec vznikol
taký zmätený hluk, že nezasvätenému do tohto tureckého umenia nebolo možné rozoznať melódiu.
34
Šálek, Róbert. Stručný náčrt vývoja dychového orchestra. Op. cit., s. 3.
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špecifických, nových, na šľachte a cirkvi nezávislých životných spôsobov mladej buržoázie.
Rozmach civilných dychových kapiel nastal v 60. rokoch 19. storočia, ako odraz
spoločenského diania. Vzor týchto orchestrov nemožno badať len vo vojenských hudbách, aj
keď nepochybne badať paralelu medzi týmito dvoma úzko súvisiacimi celkami.35 Asi do
polovice 19. storočia bol vojenský orchester iba nástrojom armády. Následné rozšírenie
činnosti v kultúrnom živote (začiatky umeleckého vzostupu) zapríčinilo častejšie vystupovanie
na verejnosti (koncerty pred bydliskami vysokých vojenských hodnostárov, rôzne promenádne
koncerty, monstre – koncerty), časom stále populárnejšie. Týmto sa dáva príklad pre vznik
prvých civilných (ľudových) dychových kapiel, ktorých poslanie bolo hrávať pri
manifestáciách a na spoločenských zábavách.36
Ďalším významným medzníkom vo vývoji dychovej hudby bolo zdokonalenie klapkového
systému (mechanizmu) u drevených dychových nástrojov (začiatok 19. storočia).37 Vďaka
tomu mohli tieto nástroje hrať chromaticky v celom tónovom rozsahu. Postupne sa začal
klarinet viac uplatňovať na úkor hoboja. Drevené dychové nástroje boli pred plechovými
dychovými nástrojmi vo výhode pre svoje široké tónové rozpätie a pomerne slušnú technickú
vybavenosť. Prelom nastal v prvej polovici 19. storočia, kedy sa vynašlo strojivo (ventily –
úplná chromatizácia nástroja sa dosiahla zavedením tretieho ventilu v roku 182938) plechových
nástrojov – jeden z najvýznamnejších okamihov v rozvoji dychovej hudby vôbec. Nastáva
obrat v obsadení dychových súborov. Plechové nástroje sa začínajú vo veľkej miere
obsadzovať na úkor drevených nástrojov, najmä pre svoj charakteristický zvuk.39
Na prelome 19.–20. storočia sa pod priamym a nepriamym vplyvom vojenských dychových
hudieb vytvárajú aj u nás na Slovensku dychové hudby. Sú to krátkodobé pokusy, pretože sa
pociťuje nedostatok schopných hráčov na dychové a bicie nástroje, ako aj málo spoločenských
príležitostí uplatniť dychovú hudbu. Prevažne sú to zoskupenia s malým obsadením,
vytvárané s cieľom robiť hudobný sprievod na dedinských veseliciach. Hráči vyhrávajú
spamäti a „putujú" za svojim uplatnením po širokom okolí.40
V tomto istom období možno hovoriť aj o prvom rozmachu dychových hudieb. Politický
a kultúrny život sa začal sústreďovať v priemyselných strediskách, kde sa začínajú zakladať
35

Kadlečík, Vladimír. Podmienku vzniku dychového orchestra, jeho súčasný prejav a problematika na
Slovensku. Diplomová práca na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského. Bratislava, 1985, s. 27.
36
Beleš, Ľudovít. Príspevok k histórii dychovej hudby na Slovensku. Op. cit.
37
Rendall, Geoffrey F. The Clarinet. Third edition by Philip Bate. Great Britain: Joan Lloyd 1971, s. 93-97.
38
Kollár, Ernest. Uplatnenie tuby ako sólového nástroja v telesách rôzneho zamerania. Absolventská práca
na konzervatóriu. Bratislava, 2009, s. 16.
39
Beleš, Ľudovít. Príspevok k histórii dychovej hudby na Slovensku. Op. cit., s. 6.
40
Tamtiež, s. 9.
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rôzne krúžky a spolky, ktorých úlohou bolo dvíhať kultúrnu úroveň. Dychovky v rámci
spolkov vznikali najčastejšie pri fabrikách. Kapelníkmi sa stávali všestranní odborníci, často
nie z priľahlého okolia, ktorých úlohou bolo viesť spevokol i sláčikový orchester,
komponovať a hlavne vyučovať hru na hudobné nástroje.41 Podľa najnovších zistení najstarší
dychový súbor na území Slovenska vznikol v roku 1838 v Hronci pri Podbrezovej na
strednom Slovensku. Kapela mala dvanásť členov (všetko pracovníci miestnych železiarní).
V roku 1840 sa vedenie železiarní presťahovalo do Podbrezovej a kapela s nimi. Jej tradícia
trvá bez prerušenia dodnes a dychový orchester si stále udržuje neobyčajnú kvalitu a dosahuje
dobré výsledky.42 Druhá najstaršia dychová hudba na Slovensku vznikla v roku 1841 v Banskej
Štiavnici, ako banícka kapela podniku Horná Bieber Štôlňa.43 O pár rokov mladšie sú prvé
zmienky o dychovej hudbe v Kremnici. Od roku 1869 tu pôsobil Ján Levoslav Bella, ktorý sa
významnou mierou pričinil aj o rozvoj dychovej hudby v tomto meste. Až do roku 1881
viedol ako mestský kapelník o. i. aj miestnu dychovú hudbu. Počas jeho 12-ročného pôsobenia
prežívala kremnická dychová hudba jedno z vrcholných období svojej existencie.44 Postupne
vzniklo do konca 19. storočia celkom 56 dychových kapiel.45 Mnohé zakladali a dirigovali
i českí muzikanti a popritom vychovávali mladých hráčov na dychové nástroje.46
Po roku 1920 sa u nás kultúrna činnosť obnovuje v nových podmienkach aj vďaka stabilizácii
hospodárskych pomerov v novovzniknutej republike. Počet dychových hudieb (najmä
orchestrov) znovu rastie, no oveľa rýchlejšie, než to dovoľujú podmienky (málo
kvalifikovaných kapelníkov, nedostatok študovaných hráčov a pod.). Podľa vzoru vojenských
dychových orchestrov si svoje kapely zakladajú i hasičské spolky, veľké dopravné závody
a dokonca aj mestskí policajti. Napriek takému veľkému rozmachu toto obdobie sa zvykne
označovať aj „úpadkom dychovej hudby“. Zapríčinené je to i zámenou kvality za kvantitu.
Jednotlivé kapely sa od seba začali odlišovať jedine uniformným oblečením. Počet
kvalifikovaných kapelníkov dychových súborov pomaly klesal, kým počet dychových telies
rástol. Na miesta kapelníkov boli dopĺňaní len vyspelejší hráči bez potrebnej dirigentskej
prípravy. Aj obsadzovanie kapely sa postupne zmenšuje, až sa napokon ustáli na strednom
obsadení (vysoké drevá sú zastúpené len es – klarinetom, redukuje sa počet b – klarinetov na
1, úplne sa strácajú lesné rohy atď.). Hráči, ktorí nedisponujú dobrými interpretačnými
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Tamtiež, s. 10.
Hudec, Adam. To bola Malokarpatská kapela. Bratislava: Forza 2010, s. 17.
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Hudec, Adam. Z histórie slovenskej dychovej hudby. In: Dychová hudba 1, ZDHS 1990, mimoriadne
číslo, s. 6.
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Tamtiež, s. 6.
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Hudec, Adam. To bola Malokarpatská kapela. Op. cit., s. 21.
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Koukal, Milan. Dechovka. Op. cit, s. 55.
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schopnosťami, sú obsadzovaní v doprovodných sekciách, ktoré ako keby nepotrebovali
rozvoj. Týmito hlavnými problémami je charakterizované, prečo sa znižuje interpretačná
schopnosť, klesá umelecká úroveň kapiel, zužujú sa interpretačné príležitosti, nastáva dopyt
po „ľahšom“ repertoári, ktorý kladie nároky len na niektorých „popredných“ hudobníkov
(muzikanti, ktorých funkciou je hrať len melodické a spevné časti skladby) – upravujú sa
skladby, ktoré možno hrať v rozmanitom obsadení s viacnásobným a stereotypným zanášaním
melódie a sprievodu do jednotlivých sekcií.47
Naproti veľkým dychovým orchestrom, malé dychové hudby sa tiež stretali s rôznymi
problémami. Počet muzikantov nebol veľký, ale zato zanietenosť muzikantov bola veľká.
Väčšinou každý hudobník ovládal aj niekoľko nástrojov. Kapely vystupovali na dedinských
zábavách, z ktorých sa postupne vytvárala tradícia (hráči začali hrávať v širokom okolí
dokonca i na objednávku).
Po druhej svetovej vojne, kedy vrcholil národnooslobodzovací boj našich národov, nastáva
opäť

vzostup

dychovej

hudby.

Ide

o etapu

označovanú

aj

ako

„výstavba

ľudovodemokratického Československa“. Pri reštaurovaní národného hospodárstva sa utužuje
budovateľská pieseň, kde nachádza svoje uplatnenie aj dychová hudba. Obnovuje sa aj
činnosť bývalých kapiel a zakladajú sa nové, najmä v priemyselných centrách.48 Hoci umelecká
úroveň sa tým nedvíha, zaznamenáva sa návrat k zakladaniu a udržiavaniu veľkých súborov
(kompletné obsadenie dychového orchestra), čo lepšie prosperuje dychovej hudbe. Činnosť
spolkov a ich funkcie (starostlivosť o kultúru) sa pomaly rušia a následne prechádzajú na
klubové zariadenia (najprv v závodoch – ROH49, neskoršie i na dedinách – družstevné kluby).
Tento rozmach zaznamenávame v umeleckých súťažiach, ako napríklad jednotná súťaž
ĽUT50, súťaž ROH, neskoršie Súťaž tvorivosti mládeže a pracujúcich (STMP).51 Bohatá je
i edičná činnosť štátnych hudobno-vydavateľských útvarov a metodická starostlivosť
krajských inštitúcií. Repertoárový materiál pozostáva zo skladieb tzv. vyššieho populáru alebo
transkripcií skladieb vážnej hudby52.
Významná metodická starostlivosť, edičná činnosť, či pomoc krajských poradní ĽUT
vyúsťujú v početné žánrové prehliadky. Organizujú sa krajské festivaly dychových hudieb,
47

Beleš, Ľudovít. Príspevok k histórii dychovej hudby na Slovensku. Op. cit., s. 11.
Kadlečík, Vladimír. Podmienku vzniku dychového orchestra, jeho súčasný prejav a problematika na
Slovensku. Op. cit., s. 48.
49
Revolučné odborové hnutie.
50
Ľudová umelecká tvorivosť.
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Kadlečík, Vladimír. Podmienku vzniku dychového orchestra, jeho súčasný prejav a problematika na
Slovensku. Op. cit., s. 48.
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ktoré priamo pôsobia na umelecký vzostup orchestra – metodické rady, rivalita medzi
súbormi, vymieňanie skúseností a zážitkov z podobných hudobných podujatí a pod. Prvý
celoslovenský festival sa uskutočňuje 21. augusta 1960 v Leviciach.53
Od konca 50. rokov 20. storočia sa začala dychová hudba dostávať do pozornosti širokej
verejnosti aj vďaka nahrávkam gramofónových platní a pomocou šírenia v rozhlasovom
a televíznom éteri. Nahrávajúcimi dychovkami boli špecializované telesá (zostavené len pre
túto činnosť), ďalej popredné dychovky v Prahe, Bratislave a Košiciach a v neposlednom rade
i amatérske súbory. Ťažiskom nahrávania boli české a slovenské polky a valčíky, prevažne so
spevom. Postupom času však môžeme pozorovať, že vysielacia plocha dychovej hudby sa
neustále zmenšuje.54
V tomto období (50. a 60. rokoch 20. str.– „zlatá éra slovenskej dychovky“) na repertoár
slovenských súborov vplývali skladby českých skladateľov, ako František Kmoch, Jaromír
Vejvoda, Karel Hašler, Ladislav Kubeš, Karel Vacek, Karel Valdauf, Josef Poncar, Antonín
Borovička, Emil Štolc a mnohí. Napriek tomuto silnému vplyvu sa rozmáha aj pôvodná
slovenská tvorba pre dychové orchestre, v ktorej síce prevyšujú znaky zábavného charakteru,
ale zachováva si i svoju aktuálnosť až po súčasnosť. Najvýznamnejším slovenským
skladateľom, ktorý neprispel k rozvoju žánru dychových orchestrov len skladateľskou
činnosťou, je Karol Pádivý (1908-1965). Veľkú úlohu zohral vďaka svojej metodickej činnosti
i pri skvalitnení interpretačného prejavu orchestrov. Podporoval vydávanie hudobnej literatúry
slovenských autorov (vydávanie notového materiálu pôvodných slovenských skladieb),
vypracoval systém vzdelávania dirigentov i skladateľov dychovej hudby, ktorý v tej dobe
nemal obdobu v celej Európe. Napísal priekopnícke dielo európskeho významu – školu
inštrumentácie pre dychové hudby. Bol i neúnavným organizátorom súťaží, festivalov55
a prehliadok dychových hudieb. Jeho súčasníkmi, ako autori povojnovej, pôvodnej slovenskej
tvorby, sú Andrej Lieskovský56, Karol Valečka, Karel Elbert, Zdeněk Cón, Ján Pöschl, Gejza
Dusík a iní. Mnoho skladieb týchto autorov bolo určených priamo pre dychové orchestre
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Beleš, Ľudovít. Príspevok k histórii dychovej hudby na Slovensku. Op. cit., s. 14, 15.
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a mnohé vznikli ako tanečné piesne súčasnosti alebo piesne z operiet, ktoré v transkripciách
pre dychové obsadenie znejú dodnes.57
V 60. rokoch nastal rozmach veľkých dychových orchestrov a mládežníckych dychových
súborov (Bratislava, Košice, Prešov, Trenčín, Snina, Poprad atď.). Mládežníci tak mali
možnosť stretnúť sa s mnohými žánrami od klasickej hudby až po modernú tanečnú hudbu
a jazz. Po prvýkrát sa tu deti zoznámili so štýlmi tradičného jazzu, či swingu. S povolením
kapelníka vznikajú pri takýchto orchestroch malé jazzové a beatové súbory, niekedy aj celé big
bandy z najvýkonnejších a najvšestrannejších členov dychoviek.58
Koncom 60. a začiatkom 70. rokov sa prostredníctvom masovo-komunikačných médií stávajú
najviac žiadanými a predávanými slovenskými „hitmi“ slovenské ľudové piesne interpretované
(populárnymi) ľudovými dychovými súbormi, najmä zo západného Slovenska. Patria k nim
amatérske dychovky z Drietomy, Nemšovej, Červeníka, Dolnej a Hornej Súče, Kubry,
Topoľčianok, Vajnor a pod. V týchto interpretáciách zaznamenávame nový trend prejavu
v podobe úprav slovenských ľudových piesní pre dychové orchestre.59
Do tejto doby sa ľudové piesne spájali výlučne len s interpretáciou sláčikových ľudových
súborov. Prienikom ľudovej piesne do repertoáru dychovej hudby začína nová etapa
komunikačných

vzťahov

medzi

dychovými

orchestrami

a poslucháčom.

Úprava,

inštrumentácia a prispôsobenie ľudových a zľudovených piesní je podmienená aktívnou
činnosťou malých amatérskych dychových kapiel, ktoré vystupujú na rôznych spoločenských
podujatiach zábavného a úžitkového charakteru. Poslucháči tak dostávajú obľúbené piesne60
do povedomia. V tanci sa uplatňujú najmä polky a valčíky, čo tento vzťah ešte viac zosilňuje.
Poslucháč pritom prijíma túto formu komunikácie s dychovými súbormi prostredníctvom
ľudovej piesne a zaraďuje ju do svojich kultúrno-úžitkových potrieb.61
Skutočnosť, že dychový súbor našiel v ľudovej piesni nové pole pôsobnosti a realizácie aj za
cenu umeleckých ústupkov, ovplyvnila celý vývoj dychového prejavu až po súčasnosť (dnes sa
sleduje najmä komerčná stránka). I keď tento smer spopularizoval malé dychové súbory
(hlavne amatérske) medzi vrstvami obyvateľstva a dal podnet k rozšíreniu orchestra z hľadiska
57
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interpretačnej základne, pre samotný umelecký rast malých dychových súborov je tento proces
retardačný.62
Aj keď umelecká úroveň týchto amatérskych interpretácií a nahrávok bola z profesionálneho
hľadiska dosť nízka, trend nastúpený týmito súbormi ovplyvnil prakticky celé dianie v oblasti
dychovej hudby 70. rokov63 i súčasnosti. Od roku 1971 Moravanka a od roku 1975
Malokarpatská kapela podstatne ovplyvnili svojou vysokou profesionálnou úrovňou
interpretácie ľudových piesní ďalšie dychové súbory a celú oblasť dychovej hudby v
Československu.64
V roku 1971 na Morave založil Ján Slabák malú dychovú hudbu Moravanka, zloženú
z vtedajších členov Štátnej filharmónie Brno a operného orchestra v Brne. Jeho hlavným
cieľom bolo pozdvihnúť úroveň amatérskych dychových hudieb, ale hlavne obmeniť
dychovkový repertoár. Znamenalo to porušiť zaužívanú formovú štruktúru ľudovej piesne
v interpretácii dychovými hudbami. Rozhodol sa zaradiť melódiu po niekoľkotaktovom
tematickom úvode piesne, po dvoch strofách vložil medzihru, ktorá sa melodicky odvíjala od
jadra spievanej piesne. Nasledujúca tretia strofa modulovala o sekundu alebo kvartu vyššie.65
Postupne začal svoje skladby komponovať v duchu ľudovej piesne. Nastúpil tak nový trend
umelých dychovkových piesní. Moravanka, jej činnosť a repertoár, priamo ovplyvňuje vývoj
malých dychových súborov na Slovensku dodnes. Vznikol nový kvalitatívny jav v prejave
dychového súboru, ktorý sa týka hlavne interpretačnej oblasti (iba u Moravanky). Slovenské
amatérske dychovky nekriticky preberajú skladby tohto súboru, ktoré sa nachádzajú v obľube
medzi poslucháčmi, avšak veľakrát za cenu diletantského hudobného prejavu.66
Na Slovensku bola v roku 1975 založená profesionálna dychovka Malokarpatská kapela, ktorú
viedol od roku 1978 až do zániku v roku 1995 Adam Hudec. Bola obdobou Moravanky, avšak
s vlastným interpretačným a aranžérskym štýlom.67 V intenciách súčasného trendu nadväzuje
na ľudovú pieseň a dychovú hudbu zo západného Slovenska. Pozitívnou stránkou jej činnosti
(i keď pre svoj náročný interpretačný prejav nemôže ovplyvniť repertoár bežných dychových
62
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súborov) je, že čerpá zo slovenského prostredia (hlavne úprava ľudových piesní z regiónu
západného Slovenska).68 Tieto dve dychové hudby sa stali vzorom pre veľa dychoviek na
Slovensku, v Čechách a určitý vplyv mali aj na zahraničné kapely.
V nasledujúcich rokoch tak pod vplyvom týchto dychoviek napríklad vznikajú kapely ako
v Čechách, tak i na Slovensku, ktoré neustálym zlepšovaním zvyšujú svoju interpretačnú
úroveň (napr.: 1982 Zedeanka z Partizánskeho, 1983 Prievidžanka z Prievidze atď.), alebo sa
dychovky so skorším dátumom vzniku snažia doťahovať na určitý interpretačný štandard
(Drietomanka, Nemšovanka, Vajnoranka, Unínčanka atď.). Koncom 80. rokov na Slovensku
prinášalo radosť z hudby cez 500 dychových hudieb a orchestrov. Z toho bolo 10
profesionálnych (väčšinou vojenských) a niekoľko desiatok poloprofesionálnych.69 Napriek
tejto skutočnosti existovalo na Slovensku mnoho dychových súborov, u ktorých neexistoval
žiadny plán a systém, čím by sa štandard úrovne kapely dvíhal.
Pádom režimu v roku 1989 sa otvorili nové možnosti aj dychovej hudbe. Prinieslo to niečo
nové, čo smerovalo ako k horšiemu, tak i k lepšiemu. Veľké negatívum zaznamenala slovenská
dychovka na pôde veľkých orchestrov. Zmeny sociálnej a ekonomickej politiky spôsobili zánik
veľkých závodov. Dychové orchestre, ktorých zriaďovateľmi boli práve tieto podniky, zanikli
tiež. Jedine na východnom Slovensku sa pomery vo veľkej miere nemenili, pretože tam
existuje ešte stále pomerne veľa veľkých dychových orchestrov. Za pozitívne smerovanie, na
takomto podhubí celospoločenskej atmosféry, možno označiť v januári 1990 vznik Združenia
dychových hudieb Slovenska (ďalej ZDHS), ako stavovskej organizácie zaoberajúcej sa len
problematikou dychovej hudby. ZDHS združuje občanov do spolkov dychových hudieb,
vykonáva pre nich metodickú a informačnú činnosť a zastupuje stavovské a profesné záujmy
svojich členov.70 Prvým predsedom sa stal Adam Hudec, ktorý dnes zastáva funkciu čestného
predsedu v tomto združení. Chuť pracovať na rozvoji dychovej hudby Slovenska v prvých
rokoch existencie združenia bola obrovská. ZDHS napomáhalo kapelám v rôznych oblastiach:
právne zabezpečenie zmeny dychových hudieb zo súborov na samostatné spolky, kvartálne
vydávanie časopisu Dychová hudba, nahrávanie desiatok MC kaziet rôznych kapiel, metodická
pomoc hudbám, podieľanie sa na organizácii mnohých festivalov, súťaží, konferencií,
seminárov, vydávanie notového materiálu pre dychové hudby, zriadenie hudobného archívu
ZDHS, iniciovanie vzniku ceny Hudobného fondu – Cena Karola Pádivého, ktorú odvtedy
každoročne udeľujú významným jednotlivcom alebo orchestrom, presadzovanie slovenskej
68
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dychovej hudby v zahraničí a pod. Predseda ZDHS sa pravidelne zúčastňoval rokovaní napr.
s Burgenlandským zväzom dychových hudieb, celorakúskym zväzom, od roku 1992 aj
kongresov IGEB (Medzinárodnej spoločnosti pre výskum a podporu dychovej hudby), od
roku 1993 pravidelne aj kongresu organizácie CISM (najvýznamnejšia európska organizácia
pre dychovú hudbu združujúca 22 štátov Európy), ktorej je ZDHS plnoprávnym členom.71
Všetky aktivity sú však spojené aj s finančnou stránkou, ktorú sa združenie snažilo vykryť
členskými príspevkami dychových hudieb. Keďže si niektorí členovia (jednotlivci i spolky)
neplnili svoje záväzky, združenie kvôli finančným nedostatkom obmedzilo svoju činnosť.
Dnes už je napomáhanie dychovým súborom zo strany ZDHS len sporadické, časopis
Dychová hudba nevychádza vôbec. Dobre myslený začiatok novej éry dychovej hudby
postupne stroskotával na nečakaných problémoch, hlavne finančných.
Nedá sa jednoznačne povedať, že situácia na poli dychovej hudby je zlá alebo kritická. Tak
ako si dychová hudba hľadala po celý vývoj svoju cestičku, tak i dnes je vyprofilovaná
a prispôsobuje sa novým a novým podmienkam. Pokiaľ by sme chceli porovnávať súčasnosť
so situáciou zo začiatku 90. rokov, musíme priznať, že čo do počtu (rôzneho počtu obsadenia)
dychových súborov je ich dnes oveľa menej. K 31. decembru 1993 evidovalo ZDHS
zaregistrovaných 149 spolkov72 (existovali popri nich aj dychové hudby, ktoré sa nestali členmi
ZDHS). V súčasnosti je počet dychových hudieb na Slovensku veľmi podobný73 napriek
vplyvom zhoršujúcej sa sociálnej situácie na Slovensku. So zánikom niekoľkých veľkých
závodov ukončili svoju činnosť aj podnikové dychovky. Mnohé malé dychové hudby prestali
pôsobiť kvôli nedostatku mladých muzikantov, ktorí by zaplnili chýbajúce miesta.
Ekonomická situácia priniesla stále klesajúci počet herných príležitostí.74 Výsledkom vytratenia
sa dychovej hudby z vysielania verejnoprávnych a súkromných médií je aj minimálna
propagácia tohto žánru a tým bežný poslucháč ani len netuší, že dychová hudba je súčasťou
hudobnej kultúry na Slovensku. Dôkazom toho sú i úpravy slovenských ľudových piesní pre
malé súbory autormi, ktorých mená (Karol Pádivý, Miroslav Irša, Adam Hudec...) sú známe
nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.
V posledných rokoch však vznikli aj nové malé dychové hudby, zostavené hlavne z mladých
ľudí, nadšených pre dychovku. Záujem o tento druh hudby naznačujú i mnohé dnešné
podujatia, ktoré sa pravidelne organizujú, čoho príkladom sú rôzne festivaly a súťaže. Aj
vďaka týmto podujatiam sa súbory stretnú navzájom niekoľkokrát do roka, čím vzniká medzi
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nimi menšia rivalita. Reakciou na to je stále sa zvyšujúca interpretačná úroveň, pričom hráči
v jednotlivých dychovkách sú vo veľkej miere len muzikanti s ukončenou základnou
umeleckou školou alebo muzikanti bez hudobného vzdelania. Dychoviek, ktoré sú obsadené
aspoň z polovice profesionálnymi hráčmi (interpreti, ktorých vzdelanie dosahuje aspoň
konzervatoriálnu úroveň), je na Slovensku v porovnaní so zahraničím stále veľmi málo.
Napriek tomu ich kvalita

stále rastie. Dôkazom sú zaznamenané úspechy slovenských

dychoviek v zahraničí. V roku 2004 sa konali 5. majstrovstvá Európy česko-moravsko-slovenskej
dychovej hudby75. V značnej miere bola zastúpená účasť slovenských dychoviek, ktoré sa
umiestnili

na

popredných

miestach

v jednotlivých

kategóriách.

Prvýkrát

v histórii

majstrovstiev sa absolútnym víťazom stala slovenská dychová hudba z Bratislavy, Dunajská
kapela. Na tento úspech nadviazala až o 4 roky neskôr, t.j. v roku 2008, malá dychová hudba
Maguranka z Trenčianskeho kraja (z regiónu horná Nitra). Majstrovstvá Európy sa uskutočnili
v holandskom Enschede a Maguranka obsadila 2. miesto v profi kategórii. Ja len dúfam, že
v nasledujúcich rokoch sa úspešnosť slovenských dychových hudieb na takýchto veľkých
reprezentatívnych podujatiach zvýši, čo bude pozitívny ukazovateľ pre našu dychovku,
pretože to bude znamenať, že kvalita našich dychových hudieb sa zvyšuje.
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2 Organizačná štruktúra dychových hudieb
Dychové hudby, podobne ako všetky iné hudobné telesá, aby si zabezpečili riadny chod
činnosti, taktiež podliehajú určitým organizačným pravidlám. Z rôznych historických
prameňov sa dozvedáme o fungovaní hudobných telies v našej i svetovej hudobnej kultúre.
Tieto pravidlá sú však vo veľa prípadoch podobné, takmer identické. V nasledujúcich
podkapitolách sa snažím priblížiť existenčný chod telies, ktoré boli v minulosti vo veľkej
miere závislé od svojho zriaďovateľa. Princíp zriaďovateľa sa na Slovensku udržal až do
súčasnosti, avšak jeho výskyt je ojedinelý aj vďaka prijatiu zákona o združovaní občanov (č.
83/1990 Zb.).
Na tomto mieste by som sa ešte rád vyjadril aj k vnútornej organizačnej štruktúre dychových
hudieb. Každé hudobné teleso, ktoré môžeme označiť ako dychovú hudbu, má svoje vlastné
vnútorné organizačné členenie. Vychádza z podstaty veľkých profesionálnych orchestrov,
avšak pomenovanie jednotlivých funkcií i samotné funkcie sú prispôsobené ich vlastným
možnostiam. Počet členov malých dychových hudieb sa rádovo pohybuje od 13 členov do 20
(vrátane spevákov). Tento malý počet hudobníkov (a spevákov) si rozdeľuje organizačné
funkcie medzi seba. Týchto funkcií je niekoľko a nedá sa paušálne povedať, že sa vyskytujú
v každej kapele. Ich obmena alebo určitý modifikovaný výskyt dodávajú kapelám svoju vlastnú
rozmanitosť. V každej dychovej hudbe sa objavujú dve najdôležitejšie funkcie, ktoré
v niektorých prípadoch zastáva jedna a tá istá osoba. Prvou a veľmi dôležitou funkciou je
umelecký vedúci kapely. Ide o funkciu rovnakú, akú má dirigent v profesionálnom telese.
Rozdiel je najmä v tom, že v dychovej hudbe tento „dirigent“ aj hrá na nástroji. Samozrejme,
sú aj ojedinelé prípady, kedy má aj malá dychová hudba svojho vlastného nehrajúceho
dirigenta. Na túto funkciu v dychovke sa kladú azda najväčšie nároky, keďže umelecký vedúci
sa stará o kvalitatívny vzrast kapely. Jeho úlohou je aj dramaturgia jednotlivých koncertných
programov a zabezpečovanie stále atraktívneho repertoára. Druhú najdôležitejšiu úlohu
v kapele zastáva post kapelníka (v modernom slovníku sa začína čoraz častejšie objavovať
termín organizačného vedúceho). Túto funkciu by sme smelo mohli prirovnať k funkcii
manažéra v profesionálnom telese. Taktiež je rozdiel aj v tom, že člen kapely, ktorému je táto
úloha pridelená, je aj aktívnym hráčom na nástroji. Jeho úlohou je zabezpečovať chod kapely
po organizačnej stránke: dohodnúť hudobné vystúpenie kapely, honorár, zorganizovanie
spoločných stretnutí (napr. skúšky, nácviky), získať finančnú podporu v podobe
sponzorského príspevku a pod. Ako som spomínal, v niektorých dychových hudbách sa nájdu
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aj také prípady, kde tieto dve úlohy zastáva jeden človek (spravidla ide o najvzdelanejšieho
člena kapely). Avšak stretávame sa v dychovej hudbe aj s inými funkciami, ktoré taktiež môže
ešte stále zastávať jeden a ten istý člen (aktívne hrajúci alebo nehrajúci na hudobnom nástroji).
Medzi ne môžeme bezprostredne zaradiť finančníka (stará sa o finančnú stránku kapely, jeho
úlohou je dobré a spravodlivé hospodárenie so spoločnými peniazmi kapely), osobu, ktorá sa
stará o rovnošaty (čistenie a príprava uniforiem, vestičiek, či krojov na vystúpenie), zvukára,
technika alebo člena majúceho na starosti notový materiál a pod.

2.1 Zriaďovateľ dychových hudieb a ich právna forma

2.1.1 Pred rokom 1989
Podobne ako väčšina hudobných telies, i dychová hudba prešla počas svojho vývoja zložitou
cestou formovania. Počas tejto dlhej etapy sa však až donedávna vyskytovalo veľmi malé
množstvo telies, ktoré by existovali samostatne, bez svojho zriaďovateľa. Zriaďovateľom
môžeme nazvať buď jednotlivca alebo nejaké zoskupenie ľudí (napr. zoskupených za účelom
práce – podnik, fabrika; alebo zoskupených na základe voľnočasovej aktivity – rôzne
spoločenské kluby a pod.). Tento zriaďovateľ sa vyskytuje v každej dobe, ale vždy pod
rôznym pomenovaním. Dnes by sme ho tiež mohli označiť aj ako „mecenáša“ alebo
„donora“. Spoločným znakom všetkých zriaďovateľov nielen pre dychové hudby je ich
osobná zaangažovanosť vo forme vlastného zdroja finančnej či materiálnej podpory.
Akákoľvek podpora predstavovala pre dychovú hudbu možnosť prežitia v hudobnom živote.
Z histórie vieme, že medzi prvé formy civilných (ľudových) dychových hudieb patrili rôzne
typy dychových orchestrov. Nešlo teda o malé zoskupenia, ale rádovo o orchestre s desiatkami
členov. Vyplývalo to najmä z existenčnej funkcie orchestra. Pre veľký počet členov boli tieto
orchestre náročné na prevádzku. Pokiaľ orchester nemal vlastný zdroj, jeho existencia bola
veľakrát iba otázkou času zániku.
Dychové nástrojové zoskupenia sa začali objavovať pomerne často až v druhej polovici 18.
storočia. V tej dobe boli označované ako „dychové harmónie“. Tieto malé orchestre vznikali na
šľachtických dvoroch, ktorých hudba bola nepostrádateľnou k zvyšovaniu lesku ich
spoločenského života. Paralelne sa podobné orchestre vyskytovali vo vojenských útvaroch.
Ich nástrojovému obsadeniu dominovali bicie nástroje – na rozdiel od dychových harmónii,
kde dominovali drevené dychové nástroje. Panovnícke dvory a vojenské útvary patria
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k najstarším a najrozšírenejším formám zriaďovateľov pre dychové orchestre. Mohli by sme
povedať, že boli obdobou dnešnej právnej formy zastrešenia týchto orchestrov. Pre orchestre
to znamenalo, že mali vytvorené podmienky pre existovanie. Po hudobnej stránke zriaďovateľ
poskytoval napr. priestory na nácvik, jednotné oblečenie (uniformy), hudobné nástroje
a hlavne

publikum.

Veľakrát

zriaďovateľ

poskytoval

členom

svojho

vlastného

orchestra podporu aj v bežnom živote – ubytovanie, stravu atď. Tieto výhody zabezpečovali
pravidelný chod orchestra. Na druhej strane, hudobníci na panovníckych dvoroch, museli
zastávať aj iné funkcie, ako napr. komorník, sluha, kuchár a pod.
Po veľkých nástrojových reformách v 19. storočí, ktoré zabezpečili úplnú chromatizáciu
drevených a plechových dychových nástrojov, sa mení pomer obsadenia týchto nástrojov
v orchestri. Vďaka svojim akustickým vlastnostiam vytláčajú plechové dychové nástroje
ostatné skupiny nástrojov a stávajú sa najpočetnejšou nástrojovou skupinou v orchestri.
Z histórie vieme, že v tomto období nastáva veľký rozmach dychových orchestrov. Boli to
hlavne vojenské dychové orchestre, ktorých vplyv na hudobný kultúrny život bol pomerne
veľký. Vojenskí kapelníci sa snažia o verejné účinkovanie týchto orchestrov. Paralelne s nimi
od 60. rokov 19. storočia zaznamenávajú kvantitatívny nárast aj civilné dychové orchestre. Je
príznačné, že nové hudby sa zakladajú práve tam, kde sú najlepšie splnené základné
podmienky pre existenciu. Ide o rôzne fabriky, dopravné závody, spolky, na vidieku najmä
hasičské zbory, neskôr aj závodné kluby ROH atď. Zriaďovateľmi orchestrov sa teda stávajú
veľké organizácie, pre ktoré v tej dobe znamenalo mať dychový orchester určitú prestíž.
Tento systém zriaďovania dychových hudieb sa udržal až do nedávnej minulosti.
V polovici 20. storočia teba spomenúť aj nastupujúci nový trend, ktorý spočíval pri zakladaní
malých dychových hudieb. Princípy fungovania dychovky pod nejakým patronátom –
zriaďovateľom, však naďalej ostávajú. Malé dychové hudby najčastejšie vznikajú pri mestských
kultúrnych strediskách a ich pôsobenie, resp. verejné účinkovanie závisí od týchto inštitúcií.

2.1.2 Po roku 1989
Prelomovým rokom vo viacerých smeroch bol jednoznačne rok 1989. Jeho vplyv sa odzrkadlil
nielen v politike, ale aj v každej sfére spoločenského života. Dychová hudba, ako prekvitajúci
žáner v hudobnom živote, sa dostáva na prah existenčného smerovania. Dňom 1. júla 1990 sa
dostáva do platnosti nová vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (215/1990 Z. z.)
o zrušení niektorých právnych predpisov v odvetví kultúry. Oficiálne tak zaniká termín
„ľudová hudba“ označujúci dychovú hudbu ako hudobné teleso a nahradil ho termín „spolky
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dychových hudieb“76. Zároveň sa touto vyhláškou rušia predchádzajúce vyhlášky Ministerstva
školstva a kultúry77, ktoré svojimi právnymi predpismi ovplyvňovali aj hudobný život
dychových hudieb. V intenciách tohto zákona nastáva aj ďalšia právna zmena zánikom funkcie
zriaďovateľa (mesto, závod a pod.). Podľa nového zákona č. 83/1990 Zb. o Združovaní
občanov sa museli bývalé spolky ľudových hudobníkov pretransformovať na spolky
dychových hudieb. Tento zákon ukladal nariadenie, že bez registrácie nemôžu vykonávať
žiadnu činnosť akékoľvek spolky alebo kolektívy. „Súborový spolok dychovej hudby – dychová hudba
– je dobrovoľný spolok občanov, ktorí sa rozhodli verejne prezentovať svoje umelecké schopnosti a vedomosti
v oblasti dychovej hudby ako svoje umelecké výkony, a ktorí sa ako priaznivci rozhodli byť jeho členmi
a podporovať jeho činnosť a rozvoj.“78 Dobrovoľným vznikom takéhoto spolku vzniká taktiež
zákonná povinnosť registrácie spolku na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV
SR) na základe vypracovaných stanov, čím sa spolok dychovej hudby stáva občianskym
združením s náležitými právnymi nariadeniami. Tento právny stav je aktuálny až dodnes.
Začiatkom 90. rokov tak vzniká situácia, kedy sa dychové hudby môžu samostatne rozhodnúť
o vlastnom smerovaní. Po vstupe zákona o združovaní občanov (83/1990 Zb.) do platnosti sa
dychovky a podobné súbory dostali do právneho vákua. Vzhľadom k tomu, že prišli
o zriaďovateľov, ich hlavnou úlohou bolo postupovať podľa nového zákona – vytvoriť jeden
z typov organizácie – združenie, spolok, asociácia, nadácia a pod. Samozrejme, v praxi to ale
vyzeralo trošku inak. V takýchto zabehaných systémoch, ktoré platili do tejto doby, funguje
určitá zotrvačnosť. Zabehaná spolupráca so ZK ROH (závodnými klubmi ROH), kultúrnymi
strediskami, či obcami sa nedá zmeniť zo dňa na deň. Mnoho dychoviek síce nemalo právnu
subjektivitu, ale v činnosti pokračovali ďalej. Pri hudobných produkciách, akými boli
najčastejšie koncerty, spoločenské zábavy, pohreby atď., hrávali za peniaze aj zadarmo. Pokiaľ
dychovky hrali bez zmlúv a faktúr, teda za peniaze na ruku, v podstate sa nič nedialo. Peniaze
mali v spoločnej kase, ktoré postupne minuli buď na honoráre alebo vlastné výdavky. Tento
systém funguje u mnohých dychových súboroch dodnes. Na jednej strane je síce nelegálny

76

Kopunič, Peter: Predslov. In: Ročenka Združenia dychových hudieb Slovenska 1993. Bratislava 1994, s. 3.
Ide najmä o vyhlášky: č. 99/1958 Ú. v. o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií,
verejných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných
predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom oprávnení ochranných organizácií
autorských; č. 112/160 Zb. o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových
hudobníkov; č. 118/1970 Zb. o úprave odmien za niektoré druhy umeleckej činnosti vykonávanej mimo
pracovného pomeru; č. 28/1982 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 112/1960 Zb. o zriaďovaní
a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov; č. 29/1982 Zb. o úprave odmien
za hudobnú činnosť vykonávanú členmi súborov ľudových hudobníkov.
78
Kopunič, Peter. Založenie a vznik súborového spolku dychovej hudby. In: Dychová hudba 3, 1992, č. 3, s.
21.
77

31

a problém by mohol nastať, keby prišla danému súboru kontrola z daňového úradu.79 Na
druhej strane pokiaľ by aj daňová kontrola prišla, v skutočnosti daný súbor po právnej stránke
neexistuje, takže adresovanie auditu by bolo veľmi obtiažne. Účinkovanie v dychovej hudbe
(ako súbore) pre mnohých nie je zárobkovou činnosťou (v súčasnosti na Slovensku neexistuje
dychová hudba a ani muzikant hrajúci v takomto telese, ktorý by mal hlavný príjem financií
z tejto činnosti). Títo stále po väčšine amatérski hudobníci sa stretávajú pri nácvikoch rôzneho
repertoáru hlavne z dôvodu naplnenia svojej voľnočasovej aktivity. Pôsobenie v takomto
telese berú ako svoj „koníček“, „hobby“. Na Slovensku je ešte stále veľa dychových telies
pôsobiacich nelegálne, sú to muzikanti, ktorí sa schádzajú nepravidelne a ich hlavnou
činnosťou je poväčšine produkcia na pohreboch, či pietnych aktoch. Ich samotný zárobok
z takéhoto podujatia nie je veľký a pre jedného muzikanta to predstavuje iba pokrytie
základných, najnutnejších výdavkov80. Nízke finančné ohodnotenie a tým aj nízky príjem do
spoločnej kasy (pokiaľ nejaká v danej dychovke existuje), je ďalším dôvodom, prečo sa daňové
úrady „nehrnú“ do daňovej kontroly v tejto oblasti hudobného života.
Ak nejaká dychová hudba aj ostala v 90. rokoch naďalej fungovať pri obecnom úrade,
prípadne závode a pod., problémy taktiež nevznikali. Obec má právo zo svojich peňazí
nakúpiť nástroje, kroje, príp. zaplatiť dopravu dychovej hudbe na hudobné podujatie. Všetok
majetok je v takom prípade obecný (nástroje, ozvučovacia technika, kroje atď.). Pokiaľ
oficiálne nevypláca muzikantom honoráre81, dychovka ako keby vlastne ani právnu
subjektivitu nepotrebovala. Problém nastane až vtedy, keď dychová hudba zahrá nejakú
produkciu za peniaze (napr.: koncert, zábava), kedy vyúčtovanie by malo prebehnúť na úrovni
obecného účtovníctva a vtedy účtovníčka na druhej strane nemá ako muzikantom vyplatiť
peniaze, keďže od nich potrebuje IČO, príjmový doklad a pod.82
Pokiaľ sa teda dychové hudby nechceli dostať za pomyselnú hranicu ilegality, mali na výber
dve možnosti, ktoré sú aktuálnymi dodnes. Jednou z možností ako nadobudnúť právnu
subjektivitu je samostatná registrácia na MV SR ako občianske združenie. V súlade so
zákonom č. 83/1990 Zb. predstavuje občianske združenie právnickú osobu, dobrovoľnú
záujmovú organizáciu, v ktorej sa slobodne združujú fyzické i právnické osoby s podobnými
záujmami a cieľmi. Tieto osoby majú právo zakladať rôzne druhy občianskych združení, ako
napr. spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby, ako aj odborové organizácie. Na realizovanie
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tohto ich základného ľudského práva nepotrebujú žiadne povolenie štátneho orgánu. Každá
právnická osoba vzniká podľa obchodného zákonníka dňom zápisu do obchodného alebo
iného registra. Občianske združenie, ako právnická osoba, vzniká registráciou na MV SR. Pre
dychový spolok to znamená, že musí ustanoviť prípravný výbor, pozostávajúci najmenej
z troch občanov, z ktorých aspoň jeden je starší ako 18 rokov a podáva návrh na registráciu
združenia. K takémuto návrhu je potrebné pripojiť stanovy združenia, ktoré musia obsahovať
zákonom stanovené skutočnosti. Pre registráciu (podmienky a postup sa dá zistiť na stránke
MV) je potrebné zvolať ustanovujúcu schôdzu s prezenčnou listinou, zápisom o založení
právneho subjektu a zvolení orgánov, ktoré budú konať v mene subjektu do budúcnosti.
K návrhu na registráciu treba pripojiť aj kolky v hodnote 66 eur. V prípade splnenia všetkých
podmienok, ministerstvo zaregistruje dané združenie do 10 dní od začiatku konania
registrácie, teda odo dňa, kedy bol príslušnému ministerstvu doručený návrh na registráciu. Po
tom, čo registrácia vznikajúceho subjektu na MV prebehne úspešne, je nutné registrovať sa na
štatistickom úrade (IČO), na daňovom úrade (DIČ) a v súlade s rozhodnutiami schôdzí
a orgánov založenej organizácie aj vyvíjať činnosť. Zaregistrovaný subjekt si môže následne
pripraviť a odsúhlasiť vlastný emblém, prípadne pečiatku. Posledným krokom je vytvorenie si
vlastného účtu v banke.83
Druhou spomínanou možnosťou je stať sa členom Združenia dychových hudieb Slovenska84
(ďalej ZDHS) – organizácia s vlastnými stanovami a registráciou na MV SR, ktorá vznikla 27.
januára 1990. ZDHS združuje okrem iných spolkov najmä dychové hudby Slovenska. Ide
o nepodnikateľskú a neziskovú občiansku organizáciu s vlastnou právnou subjektivitou. Medzi
hlavné body poslania ZDHS, ktoré sú koncipované v stanovách združenia (článok I.) patrí
združovanie občanov do spolkov dychových hudieb, vykonávať pre nich metodickú
a informačnú činnosť, zastupovať stavovské a profesné záujmy svojich členov, starať sa
o všestranný rozvoj dychovej hudby doma a jej propagáciu v zahraničí, nadväzovať a
udržiavať kontakty s podobnými združeniami, zväzmi, inštitúciami a spolkami doma i v
zahraničí, či iniciovať, pripomienkovať a prerokúvať legislatívne návrhy, týkajúce sa činnosti
dychovej hudby.85 ZDHS chcelo taktiež združovať a ako členov evidovať všetky kolektívy
mladých i dospelých – detské, malé, veľké i profesionálne dychové hudby, ako aj ich
neoddeliteľné súčasti – mažoretky, folklórne skupiny, ľudových rozprávačov, ďalej chcelo
združovať scenáristov, režisérov, skladateľov, textárov i priaznivcov dychovej hudby. Toto
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Združenie s právnou subjektivitou a vlastným realizačným – výkonným strediskom sa za
niekoľko mesiacov stalo rovnocenným partnerom inštitúciám, zväzom a ďalším orgánom,
ktoré mu ponúkali spoluprácu a svoje služby.86 Podľa niekoľkokrát spomínaného zákona č.
83/1990 Zb. sa dychové hudby organizované v ZDHS stávajú registrovanými občianskymi
spolkami, právne úplne samostatnými, s vlastným rozpočtom, hospodárením a vlastným IČO
– čo je hlavným znakom potvrdzujúcim ich právnu subjektivitu.
Po registrácii v ZDHS každý spolok preukazuje právnu subjektivitu preukazom spolku o
členstve v ZDHS (na preukaze je pečiatka ZDHS). Ďalšími znakmi právnej subjektivity je
potvrdenie o pridelení IČO, DIČ, zápisnica zo schôdze spolku a voľbe štatutárnych orgánov,
potvrdená evidenčná karta, vlastný názov spolku, stanovy ZDHS, samostatné hospodárenie a
účtovníctvo, samostatný účet v peňažnej organizácii, samostatná pečiatka. V prípade potreby
osobné potvrdenie údajov od ZDHS o trvaní existencie spolku a pri zmenách.87
Ak chcú dychové hudby existovať legálne v právnych medziach zákona, mali by sa rozhodnúť
pre dve najjednoduchšie formy registrácie. Buď ako člen ZDHS, alebo ako samostatne
registrovaný spolok na MV SR. Z internetového portálu www.zdhs.sk som prebral
nasledujúcu prehľadnú tabuľku, ktorá jasne zobrazuje jednotlivé kroky spojené s
nadobudnutím právnej subjektivity. Pomocou tabuľky (na nasledujúcej strane) chcem
demonštrovať rozdiely medzi registráciami (ZDHS a MV SR). Je už len na samotných
spolkoch dychových hudieb, ako sa rozhodnú.
Iná situácia nastala pre veľké dychové orchestre. Kým malé dychové hudby sú schopné
flexibilnejšej reakcie na aktuálne dianie v hudobnom živote, veľké orchestre túto možnosť
postrádajú. Ide tu v prvom rade o problémy s financovaním veľkého dychového telesa,
priestory na skúšanie, uniformné oblečenie atď. Zatiaľ čo malé dychové hudby sa
osamostatňovali, pre spomínané problémy v prípade veľkých orchestrov môžeme stále
hovoriť o zriaďovateľoch. Sú zriaďované (alebo ostávajú zriaďované aj po začatí platnosti
zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb.) pri veľkých závodoch, pri ZUŠ, prípadne ich
zriaďovateľom je mesto. Situácia, kedy takéto orchestre prekvitali v kvalitatívnom
i kvantitatívnom rámci, bola na Slovensku v 50. a 60. rokoch 20. storočia88. Po roku 1989, teda
za posledných 20 rokov sa počet týchto dychových orchestrov značne zredukoval. Je to odraz
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aj sociálnej situácie na Slovensku, kedy niektoré závody skončili svoju činnosť, alebo museli
z ekonomických dôvodov zrušiť dychový orchester, ktorý zastrešovali.
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registračný poplatok (kolok 66€)
zaregistrovaním (MV SR)
IČO – áno
vybavuje subjekt na príslušnom
Krajskom štatistickom úrade
(kolok 3€)
DIČ – áno
vybavuje subjekt na príslušnom
daňovom úrade
áno
vybavuje subjekt
stanovuje subjekt samostatne
vybavuje subjekt samostatne
vybavuje subjekt samostatne
možné
ako individuálny člen
osobité členské 12€ za rok
možná
na základe dohody o spolupráci

Napriek aktuálnym možnostiam právnej subjektivity, existuje stále na Slovensku veľké
množstvo dychových súborov neregistrovaných ani na MK SR, ani v ZDHS, ako im to vyššie
uvedený zákon ukladá. Tak sa vlastne ich činnosť stáva nelegálnou89. Takéto spolky
samozrejme nezdaňujú ani svoje príjmy, čím sa vystavujú postihu zo strany kontrolných
úradov.

89

Culinka, Emil: Ako ďalej v organizovaní festivalov DH na Slovensku? In: Dychová hudba 3, 1992, č. 3, s.
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3 Regionálne členenie dychovej hudby na Slovensku
Dychová hudba na Slovensku svojim charakterom predstavuje štýlovo značne členitú oblasť,
v ktorej sa neustále prelínajú rozmanité typy hudobnej tvorivosti, estetického i výchovného
pôsobenia i charakteristické spôsoby interpretácie. V amatérskej oblasti slovenskej hudobnej
kultúry predstavuje dychová hudba jednu z kvantitatívne rozvinutých hudobných aktivít.
Každá dychová hudba by mala mať svoj vlastný, individuálny charakter. Ten úzko súvisí
s repertoárom, ktorý by mal byť odrazom piesňovej a hudobnej kultúry príslušného regiónu.90
Po štýlovej stránke z regionálneho pohľadu máme na Slovensku niekoľko oblastí, v podstatnej
miere od seba diferencovaných. Z regionálneho hľadiska môžeme azda najlepšie rozdeliť
dychovú hudbu na tri štýlovo odlišné oblasti91: západoslovenskú, stredoslovenskú a východoslovenskú92.
Pre každú oblasť sú typické miestne ľudové i umelé piesne, ktoré sa líšia hudobno-štýlovými
znakmi, jazykovými nuansami v texte, ale i samotným obsahom.
Jednotlivé oblasti sú významným delením aj z hľadiska hudobného trhu a postavením
dychovej hudby v ňom. Samozrejme, treba mať stále na pamäti aj geografickú polohu,
historické podhubie, či výskyt tradičných, folklórnych súborov, ktoré vo veľmi podstatnej
miere ovplyvňuje súčasné postavenie tohto žánru. Pri narážaní na historické podhubie som
vychádzal z nedávnej minulosti, keď panoval na Slovensku komunizmus. V druhej polovici 20.
storočia nastáva ideologický predel i v artificiálnej hudbe93, kde sa slovenskí autori museli
prispôsobiť ideologickým požiadavkám alebo sa odmlčali. Najpreferovanejšími druhmi sa
90

Bohuš, Dušan. Aby sme to boli my. In: Dychová hudba 2, ZDHS 1991, č. 1, s. 11.
Vlado, Marián. Súčasný stav dychovej hudby v trenčianskej oblasti. Op. cit., s. 25.
92
Toto rozdelenie Slovenska na tri štýlovo odlišné oblasti je zhodné aj s administratívnym usporiadaním
krajov Slovenska v rokoch 1960-1990. Kraje boli na Slovensku zrušené s účinnosťou od 19. decembra 1990.
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 sa začalo pracovať na novom administratívnom
usporiadaní štátu. Od 1. júla 1996 vzniklo na Slovensku 8 nových krajov a 79 okresov.
93
Obdobie 50. rokov 20. storočia (už od roku 1948 – nastolenie socialistickej spoločensko-politickej
formácie) sa môže označiť aj ako obdobie „nástupu totalitných praktík“. Slovenská hudobná kultúra
prechádza na prispôsobovanie sa novým ideologickým predstavám a požiadavkám. Myšlienka sociologickej
inovácie hudby bola diskutovaná na II. medzinárodnom zjazde hudobných skladateľov v Prahe v máji 1948
(prijatá ako tzv. Pražský manifest) a v rozvinutej podobe sa aplikovala ako súčasť noriem tzv. socialistického
realizmu v hudbe. Požiadavky: a) straníckosť (výber tém), „socialistický obsah“; b) ľudovosť, inšpirácia
folklórnymi intonáciami, „národnosť formy“; c) zrozumiteľnosť (nadväzovanie na klasikov); d)
demokratickosť (prístupnosť hudby širokým masám); e) „realizmus“ kontra „formalizmus“. Toto ideologické
smerovanie zabezpečoval Zväz československých skladateľov. Jeho úlohou bolo prenášanie princípov
a noriem novej kultúrnej politiky do hudobnej society. Oslavovanie ideovosti a spoločenskej funkčnosti diela
viedla k zanedbávaniu umeleckej hodnoty a preferovaniu tých druhov a žánrov, kde skladateľova
angažovanosť vystupovala do popredia najmä prostredníctvom textu, ako najpresvedčivejšieho tlmočníka
ideologických požiadaviek, programovej idey, námetu, názvu diela, dedikácie (venovania) a pod. Preto sa
požadovali vokálne útvary – od najjednoduchších (masová pieseň) cez tzv. ľudovú kantátu až k rozmernejším
kantátam. Ďalej orchestrálna hudba s programovými názvami, opera ako „národný“ útvar a tvorba pre
folklórne súbory.
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stávajú vokálne útvary – piesne, kantáty, opery atď. Rovnaké podmienky platili aj
v nonartificiálnej hudbe, kde najviac94 vynikala dychová hudba, ktorá sa dokázala veľmi rýchlo
prispôsobiť. Ľudové piesne sa v repertoári dychovej hudby vyskytovali už dávno predtým,
avšak teraz sa stávajú jeho hlavnou zložkou. Postupom rokov sa dychová hudba stáva
nástrojom socializmu – účinkovanie na podujatiach ako prvomájové manifestácie, rôzne
oslavy a výročia komunizmu, slávnostné sprievody atď. Na jednej strane to malo veľkú
výhodu, pretože podmienky pre vznik a existenciu dychových hudieb (ako súborov) boli
veľmi priaznivé. Postupne sa po celom Slovensku rovnomerne rozširujú dychové hudby95.
Napriek veľkému zastúpeniu dychových súborov nebol nikdy problém s účinkovaním na
rôznych miestnych podujatiach (koncerty, zábavy, plesy, rôzne sprievodné akcie atď.). Na
druhej strane to zanechalo v mnohých ľuďoch veľmi zlú mienku o dychovej hudbe, pretože ju
neustále spájajú s predchádzajúcim režimom. Pričom si ale neuvedomujú skutočnosť, že
dychová hudba ako taká u nás existovala vyše jedného storočia ešte pred nástupom totality.
Po ozrejmení politicko-historickej stránky nadviažem na spomínané geografické usporiadanie
regiónov, ktoré má taktiež dôležitý význam. Veľký vplyv na dychovú hudbu na Slovensku
mala a aj v súčasnosti ešte stále má česká dychovka. Vo svete sa traduje, že dychová hudba má
najbohatšie tradície v Čechách.96 Jej typické nuansy v interpretácii a kompozíciách ovplyvnili
v značnej miere smerovanie dychovej hudby aj u nás. Tak ako sa začiatkom 20. storočia
(najmä po vzniku Československej republiky v roku 1918) mnoho českých hudobníkov,
dirigentov, pedagógov, či nástrojových hráčov zapájalo do profesionálneho hudobného života
na Slovensku, tak aj mnohí kapelníci a hráči dychových hudieb boli českého pôvodu. Tento
vplyv sa najviac prejavil v západoslovenskej oblasti a smerom na východ sa postupne znižoval.
Druhým faktorom, nie menej dôležitým, bol a aj v súčasnosti je výskyt štátnych
profesionálnych hudobných telies, kde pôsobia hráči na dychové nástroje, ktorí sa aktívne
zapájajú do hudobného života dychových kapiel na Slovensku. Najvýznamnejšie z nich boli
vojenské orchestre97 – vznikali a koncertovali v miestach svojich posádok: v Bratislave,
94

V súvislosti s najväčším zastúpením na Slovensku spolu s folklórnou tradíciou oproti populárnej a tanečnej
hudbe.
95
Túto situáciu, ktorá nastáva na Slovensku, som už opísal v predchádzajúcej kapitole, kde som spomínal
enormne veľký nárast dychových hudieb, ktorý bol spojený s nedostatkom kvalitných hráčov a kapelníkov,
čím sa v žánri dychovej hudby nahradzuje kvalita za kvantitu.
96
Je to pravda len z časti, pretože už pred vznikom slávnej Kolínskej dychovky, ktorú založil v roku 1872
známy skladateľ a kapelník František Kmoch, na území Slovenska pôsobilo už dvadsať dychových hudieb.
Celkovo do konca 19. storočia zaznamenávame až 56 dychových hudieb.
Hudec, Adam. To bola Malokarpatská kapela. Op. cit., s. 20, 21.
97
V najväčšej miere zasahovali do oblasti dychovej hudby práve hudobníci z povolania, pôsobiaci
vo vojenských hudbách, ktorí najčastejšie viedli po umeleckej stránke miestne, dedinské kapely (boli ich
kapelníkmi). V oveľa menšej miere sa zapájali do tohto života hudobníci pôsobiaci vo filharmóniách
a divadlách.
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Košiciach, Komárne, Lučenci, Trenčíne, Prešove, Banskej Bystrici a v iných mestách.98 Dnes
sú posádkové hudby zredukované na dve a spolu s Hudbou ministerstva vnútra sú poslednými
profesionálnymi telesami na Slovensku.

3.1 Charakteristika jednotlivých oblastí

3.1.1 Západoslovenská oblasť
V súčasnosti sa už nepoužíva staré administratívne delenie na tri kraje, ale pre vystihnutie
charakteristiky štýlových oblastí nám to pomôže oveľa viac. Západoslovenská oblasť je
oblasťou najbližšie k hraniciam s Moravou. V tejto oblasti nachádzame najväčšie množstvo
dychových hudieb na Slovensku. Je tu zachovaná veľmi silná tradícia dychovej hudby
prepojená s tradíciou moravských zvykov. Najsilnejší vplyv zaznamenávame v pohraničných
oblastiach, v regiónoch Záhorie (okolie Skalice a Malaciek), a stredné Považie (nazývané aj
trenčianska oblasť). Tieto oblasti a najmä trenčianska oblasť sa vyznačujú vysokou hustotou
dychových hudieb. Takmer v každej dedine minimálne jedna dychovka. Po roku 1989 sa
v týchto oblastiach evidovali aj dediny, kde možno nájsť dve i tri dychové hudby. V súčasnosti
tento trend je na ústupe a počet dychových hudieb klesá, avšak západoslovenská oblasť je
stále oblasťou s najväčším počtom dychových hudieb v rámci Slovenska. Situáciu s vysokým
výskytom kapiel dotvárali aj vojenské dychové orchestre, ktorých členovia, ako som už
spomínal, pôsobia v miestnych malých dychovkách a zastávajú funkciu kapelníkov, čím
zabezpečujú umelecký rast kapiel, funkciu dramaturgov, skladateľov, resp. aranžérov, čím
prispievajú k vytváraniu vlastného (individuálneho), charakteristického repertoáru danej
dychovky. Vďaka pôsobeniu vynikajúcich vzdelaných hudobníkov dosahujú dychovky kvalitné
výsledky skutočne na úrovni. Ešte donedávna existovala posádková hudba aj v Topoľčanoch a
Trenčíne99.
Osobitým regiónom z hľadiska pôsobenia dychovej hudby je oblasť Záhoria. Slovenské
dychovky s vysokou kvalitou pravidelne účinkujú na blízkych moravských plesoch, hodoch, či
festivaloch. Tieto cezhraničné kontakty naznačujú úzke štýlové prepojenie moravskej
a slovenskej dychovej hudby. Nie je preto nič zvláštne, že sa z časti prekrýva aj repertoárová
zložka. Prienik, resp. preberanie skladieb, prispôsobovanie textov, či frázovania sa deje najmä
v smere Morava -> Záhorie. Príkladom pre opačný prienik je upravovanie slovenských
98
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Hudec, Adam. To bola Malokarpatská kapela. Op. cit., s. 18, 19.
Dnes je v rámci západoslovenskej oblasti posádková hudba iba v Bratislave.
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ľudových piesní a aj jazykové prispôsobovanie textov v interpretácii moravských dychových
hudieb, napr.: Moravanky, ktorá v roku 1979 nahrala slovenskú pieseň Neďaleko od Trenčína,
býva pekná Kateřina a pod.
V ostatných častiach západoslovenskej oblasti je situácia skromnejšia. Dychové hudby sa
vyskytujú aj v okolí Trnavy, Pezinka, s priaznivým ohlasom a v menšom rozsahu i v okolí
Nitry. V hlavnom meste Bratislava, kde je trh veľmi preplnený rôznymi žánrami, je situácia
najmenej priaznivá. Profesionálnych hudobníkov je tu dosť, ale malé množstvo herných
príležitostí ich odrádza od pôsobenia v dychovke. Uplatnenie skôr hľadajú v profesionálnych
hudobných telesách (symfonických orchestroch a divadlách), kde aj finančné ohodnotenie je
vyššie, prípadne pôsobia v malých dychových hudbách alebo orchestroch v blízkych
oblastiach Rakúska.
Dalo by sa skonštatovať, že uplatnenie dychových kapiel v tejto oblasti nie je až takým
problémom. V rámci celého Slovenska najviac podujatí, kde účinkujú dychové hudby,
môžeme nájsť na západnom Slovensku. Je tu silná tradícia a ľudia z tohto kraja vyhľadávajú
podujatia s dychovou hudbou. Mnohé festivaly, plesy, koncerty, hodové zábavy a pod. sú
pozitívnym ohlasom pre tento žáner u nás. Medzi slovenskými a moravskými dychovkami tu
vznikajú početné spolupráce, ktoré sa neodzrkadľujú iba v podobe notového materiálu a pod.,
ale aj v tzv. výmenných pobytoch na festivaloch atď. Podobné zaujímavé spolupráce vznikajú
aj s rakúskymi, občasne i s maďarskými dychovkami. Samozrejme, ich tradícia a cítenie pre
dychovú hudbu nie je až také intenzívne, ako na Slovensku či v Čechách, ale odhodlanie
interpretovať tento žáner doma i v zahraničí je veľmi silné.

3.1.2 Stredoslovenská oblasť
Dychová hudba v tejto časti Slovenska je oveľa menej zastúpená spolkami dychových hudieb,
ako je tomu na západnom Slovensku. Medzi najpočetnejšie oblasti patria mestá s okolím ako
Banská Bystrica, Kremnica a Žiar nad Hronom. Tieto dychovky však svojou interpretačnou
úrovňou nedosahujú kvality hudieb na západnom Slovensku. V prvom rade ide o malé
možnosti využitia, menšia konkurencia medzi dychovými hudbami (malý počet kapiel), väčšia
konkurencia v ľudovej hudbe folklórnych tradícií (ľudia viacej vyhľadávajú sláčikové
zoskupenia, než dychové) i menšia tradícia dychoviek v tejto oblasti ovplyvnili úroveň
a postavenie miestnej dychovej hudby. Od západoslovenských kapiel sa odlišujú aj zložením
repertoáru. Základ tu tvoria slovenské skladby, ktoré sa však svojou melodikou značne
odlišujú od poliek a valčíkov západoslovenskej oblasti. Vysvetlenie možno hľadať v nedávnej
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minulosti, kedy v tomto regióne pôsobili prevažne stredné a veľké dychové orchestre. Ich
repertoár tvorili hlavne skladby vážneho koncertného charakteru a skladby tzv. vyššieho
populáru. Charakter takýchto skladieb je odlišný od skladieb interpretovaných malými
dychovkami. Majú plnšiu harmóniu, viacvrstvovú polyfóniu a melodickú líniu, ktorá priamo
nenadväzuje na ľudovú melodiku. Harmónia nevyužíva len veľké tercie a sexty, ale aj zväčšené
kvarty v protipohybe hlasov. Často sa vyskytuje aj vokálna zložka v trojhlase, ktorý pri
zložitom vedení melódie pôsobí interpretačne veľmi náročne. Miestne dychové hudby zväčša
vedú práve bývalí členovia takýchto dychových orchestrov a to vysvetľuje prenášanie prvkov
a vplyvu žánru veľkých dychových orchestrov do súčasných malých dychových kapiel. Táto
komplikovanosť je protikladom krásy jednoduchosti ľudovej piesne. Ľudová pieseň vhodná
pre interpretáciu dychovou hudbou je v podstate dvojhlasná a melodická línia sa vedie
poväčšine v terciách a sextách. Vyskytujú sa aj iné prípady, no celá táto oblasť je
determinovaná už tradíciou mnohých storočí striedaním tercií a sext. Porušovanie týchto
základných noriem prináša nežiaduce výsledky pri znení ľudovej piesne.100
Trošku odlišným príkladom sa vyznačujú dychové hudby z regiónu hornej Nitry (okolie
Prievidze), pretože tieto kapely majú oveľa bližšie k charakteru západoslovenskej oblasti,
konkrétne k trenčianskej oblasti, než k stredoslovenskej. Toto nie je podmienené iba
blízkosťou geografickej polohy, ale aj účinkovaním profesionálnych muzikantov z Posádkovej
hudby Trenčín v malých dychovkách na hornej Nitre. Mnoho hudobníkov pochádza práve
z tejto oblasti a do Trenčína dochádzali. Charakterovo by sme mohli preto tieto dychovky
zaradiť k trenčianskej oblasti. V súčasnosti však už posádková hudba v Trenčíne neexistuje101.
Kontakt s trenčianskou oblasťou sa mierne stiera, avšak jej vplyv potrvá ešte dlho.

3.1.3 Východoslovenská oblasť
Celkom odlišná je situácia na východnom Slovensku. Vývoj, o ktorom som hovoril v súvislosti
so situáciou na západnom Slovensku, nemá s východoslovenskou oblasťou nič spoločné.
Súčasná situácia tu akoby zaostávala o 10 rokov za dnešným trendom. Spoločenské zmeny na
začiatku 90. rokov postupne spôsobili zánik dychových orchestrov na Slovensku. Zmeny
sociálnej a ekonomickej politiky, zánik veľkých podnikov znamenal aj zánik väčšiny
orchestrov, ktorých zriaďovateľmi boli práve tieto veľké závody. No dnes na východnom
Slovensku stále existuje pomerne veľa dychových orchestrov. Samozrejme, že je to pozitívny
100

Vlado, Marián. Súčasný stav dychovej hudby v trenčianskej oblasti. Op. cit., s. 28.
Asi pred dvoma rokmi sa zlúčila s posádkovou hudbou z Banskej Bystrice – pôsobia na detašovanom
pracovisku na Sliači.
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fakt. Pod stagnáciou som mal na mysli situáciu v oblasti malých dychových hudieb. Mnohé
zanikli a tým, ktorých jedinou náplňou je účinkovanie pri smútočných obradoch, sa v tejto
práci nevenujem. Reprezentačný charakter dosahuje veľmi málo malých dychových hudieb.
Napriek všetkým snahám však majú tieto dychové súbory iný charakter, než je trend na
západnom Slovensku. Ich repertoár tvoria skladby, ktoré popredné dychové hudby vo svojom
repertoári postupne obmieňajú.

3.2 Registrované dychové hudby v regiónoch
Vyčíslenie výskytu dychových hudieb na Slovensku je veľmi náročné. V súčasnosti neexistuje
žiadna databáza, v ktorej by boli zahrnuté všetky spolky, najlepšie aj s kontaktmi. Jedinú
databázu spolkov má ZDHS (iba vlastní registrovaní102 členovia), avšak táto databáza ani
zďaleka neodráža súčasný aktuálny stav dychoviek v republike. Zmapovanie terénu za účelom
zistenia aktuálneho stavu je príliš zložité (mnohé dychovky majú členov z rôznych dedín – nie
je jednoznačná príslušnosť miesta; niektoré veľké orchestre majú vytvorenú aj malú dyhovú
hudbu z vlastných členov; problematika krátkodobých dychoviek, taktiež dychoviek, ktoré
vznikli iba za účelom jednorazovej produkcie atď.). Čiastočné zoznamy dychových hudieb (aj
adresár) však môžeme nájsť v príslušných regionálnych kultúrnych centrách. Taktiež neúplný
adresár (ktorý som mal k dispozícii) vlastní aj Národné osvetové centrum (iba v tomto adresári
bolo 23 neregistrovaných dychových hudieb v ZDHS). Skupina neregistrovaných kapiel je síce
v menšom počte ako registrovaných, napriek tomu ide o desiatky dychových hudieb
v republike. V nasledujúcom texte budem vychádzať teda majoritne zo zápisníc a rôznych
textových záznamov ZDHS, čiastočne uverejnených aj na webovej stránke www.zdhs.sk
a časopisoch Dychová hudba.
Ako som už v predchádzajúcej kapitole spomínal, koncom januára 1990 vznikla nová
záujmová dobrovoľná stavovská organizácia ZDHS. Na základe plnení zámerov činnosti
združenia vznikla databáza dychových hudieb na Slovensku. Databáza ja predovšetkým
odrazom výskytu dychových hudieb na Slovensku a slúži aj ako zdroj kontaktov
jednotlivých kolektívov. V roku založenia združenia sa registrovalo až 89 spolkov
dychových hudieb z celého Slovenska do tejto databázy. Behom nasledujúceho roka (za 9
mesiacov od vzniku ZDHS) sa počet registrovaných dychových hudieb znásobil o viac než
102

V tejto podkapitole používam výraz „registrovaní“ nie so spojitosťou registrácie na MK SR, ale
registrovaní v databáze ZDHS.
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100% na 184 kolektívov. Najvyšší počet registrácií bol zaznamenaný v Západoslovenskom
regióne. V nasledujúcej slepej mape uvádzam počty zastúpených jednotlivých dychoviek
v rámci regionálneho delenia na tri hlavné oblasti (západ, stred východ), celý zoznam
uvádzam v prílohe podľa pôvodného regionálneho rozdelenia103:

103

V časopise Dychová hudba, odkiaľ zoznam preberám, sú dychovky rozdelené podľa regionálnych oblastí
na: oblasť Bratislavy, Malokarpatskú oblasť, Trenčiansku oblasť, Považskú oblasť, Žilinsko-oravskokysuckú oblasť, Nitriansku oblasť, Podpoliansku oblasť, Tatranskú oblasť, Spišsko-šarišskú oblasť,
Zemplínsko-košickú oblasť, Južnú oblasť – západ a Južnú oblasť – východ.
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Členská základňa sa z roka na rok menila. Rozrastala sa nielen o spolky kapiel, ale aj
o spolky mažoretiek. Postupom času dosiahol počet spolkov registrovaných v združení v
roku 1998 opäť vysoké číslo – 181 registrácií. V nasledujúcom roku klesol počet na 159.
Toto číslo sa až do súčasnosti príliš nezmenilo. Dnes je situácia veľmi podobná. V roku
2010 ZDHS evidovalo 146 spolkov dychových hudieb, 5 spolkov mažoretiek a 2
individuálnych členov. V nasledujúcej mape uvádzam rozmiestnenie registrovaných
dychových hudieb104 podľa súčasného administratívneho delenia SR na VÚC (Vyššie
územné celky):

104

Podľa súčasného stavu databázy ZDHS.
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4 Dychová hudba a jej herné príležitosti, médiá
Účinkovanie dychovej hudby na verejnosti má dlhoročnú tradíciu. Vďaka tomu majú veľké
i malé orchestre prispôsobenú repertoárovú zložku potrebám publika. Kým repertoár veľkých
orchestrov sa opiera o rôzne umelecké kompozície, transkripcie klasických diel atď., repertoár
malých dychových hudieb sa opiera a vychádza najčastejšie z regionálnej príslušnosti
jednotlivých kapiel (napr. ľudových piesní). Zásluhou dlhoročnej tradície a vplyvom všetkých
zložiek európskej hudobnej kultúry sa vyprofiloval až do dnešnej, veľmi pestrej podoby.
Vďaka tomu sú malé dychové hudby schopné prispôsobovať sa rôznorodým hudobným
podujatiam, na ktorých účinkujú.
V poslednej dobe však zaznamenávame na poli dychovej hudby pokles herných príležitostí, čo
môžeme pripisovať nielen preplneniu trhu rôznymi žánrami, na pozadí ktorého sa dychová
hudba stáva stále menej a menej atraktívnou, ale aj finančným ohodnotením jednotlivých
kapiel. Ďalším dôvodom je aj klesajúca umelecká úroveň v niektorých kapelách, čo je opäť
podmienené nedostatočnou motiváciou. Veľmi zaujímavou dobou pre dychové hudby
z hľadiska herných podujatí bolo obdobie od polovice 70. rokov do 90. rokov 20. storočia.
Jedná sa o obdobie vplyvu Moravanky a Malokarpatskej kapely na rôzne dedinské dychovky.
Tie sa snažili svojimi interpretačnými výkonmi približovať sa týmto kapelám, čím sa neustále
zlepšovali a tým sa zvyšovala aj kvalita ich hudobnej produkcie. Motiváciou popritom nebolo
iba finančné ohodnotenie, ale hlavne budovanie mena kapely, čo sa odrazilo aj na celkovom
počte herných príležitostí do roka. Účinkovanie v kúpeľných mestách na promenádnych
koncertoch, nadregionálnych súťažných i nesúťažných festivaloch, reprezentačných plesoch
a pod. patrilo k zvyšovaniu prestíže.
Ale dobrý interpretačný výkon kapely, či jednotlivca nie je vždy zárukou úspechu. Najmä
v dnešnej dobe, kedy zaznamenávame v priemere takmer v každej dychovej hudbe aspoň
jedného až dvoch vyštudovaných (minimálne na konzervatoriálnej úrovni) muzikantov, ktorí
dokážu upútať svojim výkonom. V období ešte spred dvadsiatich rokov dychové hudby na
Slovensku boli zložené výlučne z amatérskych muzikantov a vyštudovaný interpret bol raritou.
Do tohto obdobia (t.j. asi od polovice 90. rokov, kedy sa začína do popredia vyzdvihovať
sólový výkon interpreta) a samozrejme až dodnes bola veľmi dôležitá dramaturgia hudobného
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programu. Oživenie dramaturgie nespočíva len v správnom výbere skladieb, ale aj zapojenie
do hudobného programu napr. spevákov105, ľudového rozprávača, či konferenciera a pod.
Priekopníkom v oblasti interpretácie a dramaturgie koncertov a hudobných programov
v dychovej hudbe na Slovensku bola nepochybne Malokarpatská kapela106 (MK). Jej kapelník a
umelecký vedúci Adam Hudec107 inicioval doteraz nespočetné množstvo projektov v oblasti
dychovej hudby. Vďaka kvalitnej interpretácii a hudobným programom108 sa MK otvorili
dvere nielen na domácom hudobnom trhu (rozhlasové a televízne nahrávky, rôzne nahrávky
pre OPUS atď.), ale i v zahraničí. Napriek tomu, že na Slovensku existovalo a v súčasnosti aj
existuje pomerne dosť kvalitných dychových hudieb (na vysokej interpretačnej úrovni),
z hľadiska náročnosti dramaturgie programov si MK zasluhuje jednoznačné prvenstvo.
V nasledujúcich podkapitolách venujem pozornosť rôznym hudobným podujatiam, na
ktorých mala a v súčasnosti stále má možnosť prezentovať svoje umenie dychová hudba.

4.1 Spoločenské podujatia

V minulom storočí bývalo zvykom, že nebolo problém vidieť účinkovať dychovú hudbu pri
rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach svojej doby. Dychová hudba ako flexibilný
žáner, schopný prispôsobovať sa novým požiadavkám publika, bola v minulom režime veľmi
obľúbenou. Jej flexibilita nespočívala iba v repertoárovej rozmanitosti, ale v prvom rade išlo
o hudobné teleso, ktoré nepotrebovalo elektrinu k hudobnej produkcii a dokázalo
interpretovať rôzne skladby aj za pochodu. Aj vďaka týmto možnostiam bola viacej
preferovaná pri kultúrnych podujatiach, než populárne elektronické kapely. Ďalšou výhodou
bol samotný výskyt malých dychových hudieb. Sú oblasti, kde sa dychovka vyskytovala
v každej dedine. Kultúrni pracovníci tak nemali problém zabezpečiť na pripravované
podujatie nejakú kapelu. Medzi pravidelne sa opakujúce podujatia patrili prvomájové

105
Dychové hudby začínajú využívať vokálnu zložku masívne až od 70. rokov (podľa vzoru Moravanky), čo
bolo podmienené aj technickým zabezpečením kapely (ozvučovacou technikou).
106
Založená v roku 1975 (prvým kapelníkom bol Vladimír Jurča), svoje pôsobenie na poli dychovej hudby
ukončila v roku 1995.
107
Bol taktiež prvým predsedom ZDHS (dnes čestný predseda ZDHS), v súčasnosti predstaviteľ slovenskej
dychovej hudby v medzinárodnej organizácii CISM.
108
Malokarpatská kapela okrem tradičných dychových koncertov a účinkovaní na festivaloch, plesoch
a zábavách s ľudovými rozprávačmi, prezentovala aj hudobno-zábavné programy so známymi osobnosťami
slovenského kultúrneho života (dnes by sme povedali showbiznisu).
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sprievody, oslavy MDŽ109, rôzne plesy a zábavy, dožinkové slávnosti a mnohé iné kultúrnospoločenské podujatia svojej doby.
V súčasnosti je situácia dosť odlišná (v porovnaní s obdobím čo i len spred 20 rokov, ba
priam kritická). S pádom predchádzajúceho režimu upadajú aj spomínané verejné kultúrnospoločenské aktivity. Kým v predchádzajúcom režime bolo bežné, keď na svadbe alebo
zábave (dedinskej veselici) hrala dychová hudba, dnes je to ojedinelým zjavom. Pokiaľ hrá
dychová hudba na svadbách, väčšinou sa jedná o člena tejto dychovky, príp. rodinného
príslušníka. Pri spoločenských akciách typu ples, či zábava taktiež dochádza k značnému
zúženiu hudobnej produkcie dychovky. Ak sa aj dychová hudba na takomto podujatí objaví,
vo väčšine prípadov ide o stret na pódiu aj s inou hudobnou formáciou (najčastejšie ide
o „baterkových muzikantov“). Prechodom na nový režim sa mení nielen politika, ale aj
ekonomika, čo má vplyv hlavne na financovanie týchto podujatí (mnoho organizátorov si už
nedokáže dovoliť zaplatiť 18 člennú dychovú hudbu nielen na noc, ba dokonca mnoho má
problémy s financovaním aj pri dvojhodinovej produkcii). Ďalším faktorom je aj zmena
vnímania samotných dychových hudieb ako hudobných súborov. Tým, že dychová hudba
vystupovala na podujatiach usporiadaných bývalým režimom, v povedomí ľudí sa stáva
dychovka nástrojom tohto režimu a s jeho pádom upadá aj záujem o ňu. Nielen vďaka
novému zákonu o združovaní občanov zo strany štátu110, ale aj neustálou klesajúcou
tendenciou uplatniť sa na súčasnom hudobnom trhu, klesá počet existujúcich dychových
hudieb na Slovensku.

4.2 Koncerty, festivaly

Prienik vojenských dychových orchestrov do povedomia verejnosti sa spočiatku uskutočňoval
najmä prostredníctvom promenádnych koncertov. Tieto koncerty boli vyhľadávané širokou
škálou publika a práve aj vďaka tejto interpretačnej praxi sa začínajú zakladať civilné dychové
orchestre. Usporadúvanie koncertov mestami a rôznymi spoločenskými organizáciami bolo
vždy určitou prestížou pre organizátorov. Podobný vplyv to malo i na účinkujúce orchestre,
preto boli koncerty v minulosti neraz hlavným ukazovateľom umeleckej úrovne. Kultúrny
109

Medzinárodný deň žien.
Pri novom zákone o združovaní občanov nenastáva problém pri registrácii. Problém nastáva v neochote sa
púšťať do niečoho nového v samotných radoch muzikantov, pričom panovala myšlienka, resp. názor: „...čo
sa budeme registrovať my starí..., na to sú mladí, tí nech sa starajú...“ Lenže pokiaľ mladá generácia
absentovala, nemal kto pokračovať v tradícii dychovej hudby v danej oblasti.
110
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program v podobe koncertu dychového orchestra si pravidelne zabezpečovali aj kúpeľné
mestá. Po druhej svetovej vojne sa u nás rozvíja cieľavedomá a systematická metodická
starostlivosť, edičná činnosť, pomoc krajských poradní ĽUT (Ľudovej umeleckej tvorivosti),
čo vyúsťuje aj v početné žánrové súťažné i nesúťažné prehliadky. Spočiatku sa organizovali
len lokálne a krajské festivaly dychových hudieb – prvý celoslovenský festival sa uskutočňuje
21. augusta 1960 v Leviciach. Postupne sa v praxi zavádzajú nadregionálne, celoslovenské, či
festivaly s medzinárodnou účasťou.
Koncertná i festivalová prax je využívaná i dnes, ibaže sa vytráca z nich zdravá súťaživosť
medzi súbormi, či potreba stáleho umeleckého (kvalitatívneho) napredovania. Dnes mnoho
dychových hudieb účinkuje na festivale z dôvodu nie kvalitatívneho porovnania a predvedenia
umeleckej hodnoty, ale z dôvodu stretnutia sa s muzikantmi z iných dychoviek bez
prvoradého záujmu o kvalitný umelecký prednes. Príčinou je aj pokles spomínaných
koncertných a festivalových podujatí (nesúťažné prehliadky), na ktorých sa dychové hudby
zúčastňujú. Dychové hudby nemajú preto dostatočne dobrú motiváciu k zvyšovaniu
umeleckého prejavu a tým pádom spadajú do kategórie kapiel účinkujúcich na festivale za
účelom „stretnutia“. Veľmi podobný osud má i znižovanie súťažných festivalov, pretože
dychové hudby kvôli nedostatku motivácie nemajú záujem sa na nich zúčastňovať za účelom
súťaže. Vplyvom znižovania počtu dychových hudieb (malých i orchestrov) na Slovensku,
ubúda aj festivalových podujatí. Väčší záujem o tieto herné príležitosti je badať najmä
v oblastiach s ešte pomerne vyšším množstvo kapiel (oblasť západného Slovenska,
trenčianskej oblasti a hornej Nitry).
Napriek rôznym negatívam sa na Slovensku udržalo niekoľko významných nadregionálnych
festivalov, niektoré aj s medzinárodnou účasťou111. Jeden veľmi významný, možno povedať,
že aj najvýznamnejší, celoslovenský festival, ktorý si udržal svoju existenciu až do súčasnosti,
vznikol ešte v roku 1986 pod názvom Bratislavské slávnosti dychovej hudby112. Iniciátorom,
dramaturgom a režisérom tohto projektu bol Adam Hudec113. Prvé ročníky sa konali
v Bratislavskom PKO (Park kultúry a oddychu), ale pre nižšiu návštevnosť tohto druhu
podujatia (než na aké boli v PKO zvyknutí), sa od roku 1992 koná v kaštieli v Dolnej Krúpej

111

Je bežnou praxou, keď ako zahraničný hosť na festivale vystúpi kapela z Moravy. Je to síce už
medzinárodná účasť, ale v tomto prípade mám na mysli širší záber (aj s prihliadnutím na vzdialenosť od
miesta organizovania festivalu). Kým na východnom Slovensku je kapela z Moravy dostatočným
zahraničným hosťom, pre publikum zo Záhoria predstavuje iba akéhosi „neďalekého suseda“ (moravské
kapely pravidelne a často účinkujú v tejto oblasti). Preto v tomto prípade mám na mysli hostí z Čiech (ak
rozdelíme Českú republiku na oblasť Čiech a Moravy), ďalej Rakúska, Maďarska, Nemecka, Holandska atď.
112
Hudec, Adam. To bola Malokarpatská kapela. Op. cit., s. 106.
113
Kapelník a umelecký vedúci Malokarpatskej kapely.
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pod novým názvom Dychfest114. Medzi ďalšie významné slovenské festivaly s dlhodobou
tradíciou

nepochybne

patrí

pezinský

festival

Dychovky

v Preši

(súťažný

festival

s medzinárodnou účasťou, tento rok sa bude konať už XI. ročník), holíčský Z oboch brehú
Moravy (tento rok to bude 9. ročník), či Drietomský festival dychových hudieb (13. ročník) a pod.
Množstvo regionálnych festivalov taktiež prispieva k rozmanitosti kultúrnych podujatí žánru
dychovej hudby. Dalo by sa povedať, že každá tretia dychová hudba sa podieľa na
organizovaní takéhoto druhu podujatia. Mnoho festivalov je ale založených na reciprocitnom
princípe – „prídete vy hrať k nám, my potom prídeme hrať k vám“.
Dôležitými podujatiami sú súťažné festivaly, na ktorých sa podieľa ako spoluusporiadateľ aj
ZDHS. Ide o súťaže malých dychových hudieb v Lednických Rovniach, veľkých dychových
orchestrov Pádivého Trenčín, súťaží a prehliadok detských a mládežníckych orchestrov vo Svite,
Levoči, Trenčíne a Dolnej Súči (Hečkova Súča). ZDHS je odborným garantom týchto
podujatí, vyberá povinné skladby, deleguje členov porôt, organizuje hodnotiace a inštruktážne
semináre.
Presný celkový počet podujatí typu festival alebo koncert, ktorý sa ročne uskutočňujú na
Slovensku, nemáme plne k dispozícii. Avšak Hudobné centrum115 (HC) v spolupráci s
Ministerstvom kultúry SR sa podieľa na Programe štátnych štatistických zisťovaní v oblasti
kultúry. V rámci každoročného zisťovania Oddelenie dokumentácie a informatiky spracováva
a pripravuje vyhodnotenie dvoch štatistických výkazov o hudobných telesách a umeleckých
súboroch za kalendárny rok spätne (ozn. č. 05-01 a 16-01). Zisťovanie prebieha formou
dotazníka, ktorý je rozposlaný spravodajským jednotkám116 po celom Slovensku. Dotazníkom
sa získavajú informácie o. i. aj o počte hudobných podujatí uskutočnených na Slovensku
podľa žánrov. V nasledujúcich tabuľkách uvádzam prehľad zistených hodnôt117 za posledné
roky pre dychovú hudbu samostatne a percentuálne porovnanie v rámci všetkých žánrov118.

114

Istú dobu to bol putovný festival v slovenských mestách po všetkých krajoch: 2003 Močenok (NR), 2004
Nemšová (TN), 2005 Bardejov (PO), 2006 Banská Štiavnica (BB), 2008 Tvrdošín (ZA), 2010 Vištuk (BA), v
2007 a 2009 sa konal opäť v Dolnej Krupej. Dôležité je aj to, že festivaly v navštívených krajoch sa konajú
naďalej ako miestne festivaly, napr. Nemšovský Dychfest, Močenský Dychfest, Fordych Tvrdošín.
115
Štátna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Hudobné centrum je
dokumentačným, informačným, propagačným a edičným pracoviskom hudobnej kultúry s celoslovenskou
pôsobnosťou. Organizácia cieľavedome sústreďuje, spracováva a šíri informácie z oblasti profesionálnej
hudobnej kultúry a hudobného umenia na Slovensku v celom žánrovom a druhovom zábere.
116
Spravodajskými jednotkami sú organizácie, umelecké agentúry, nadácie, občianske združenia, mestské
kultúrne strediská, obecné a mestské zastupiteľstvá, slovenské liečebné kúpele, ktoré v rámci svojej činnosti
usporadúvajú verejné koncerty a hudobné podujatia profesionálnej hudobnej kultúry. Počet spravodajských
jednotiek sa každý rok mení. Dnes sa tento počet pohybuje okolo 300 jednotiek. Najväčšiu skupinu tvoria
mestské úrady a miestne úrady, pribudlo veľa združení a individuálnych organizátorov.
117
Každoročné zisťovanie žánrového rozvrstvenia prináša súhrnné čísla usporiadaných koncertov. Vzhľadom
na vysoký počet koncertov dychovej hudby podľa vyplnených dotazníkov HC predpokladám, že
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počet
koncertov
percentuálne
zastúpenie na
celom trhu

2003
287

2004
419

2005
368

2006
549

2007
393

2008
376

2009
376

11,5 %

10 %

10 %

11 %

10 %

8,4 %

8%

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že počet koncertných vystúpení dychovej hudby predstavuje
priemerne 10% podiel oproti celkovému počtu koncertov uskutočnených na Slovensku. Za
posledné roky vidieť dokonca klesajúcu tendenciu. Táto tendencia je podobná aj v prípade
koncertov folklóru a country a folku. Návštevnosť na podujatiach dychových hudieb
predstavuje v priemere 75% vzhľadom na počet ponúknutých miest.
V nasledujúcej tabuľke uvádzam pre porovnanie s inými žánrami celkovú tabuľku
koncertných vystúpení na Slovensku organizované vo vlastnej réžii za rok 2009 a príslušnú
návštevnosť jednotlivých podujatí. Koncertné vystúpenia sú v tomto ročníku po prvýkrát
uvedené a rozdelené podľa druhového rozvrstvenia.
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Ponúknuté miesta

1 505 303
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121 841
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416 639
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Počet návštevníkov

1 189 848

236 367
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71 109

232 233
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koncertné cykly
samostatné koncerty
pre deti a mládež
charitatívne

v jednotlivých kategóriách spravodajské jednotky označili každé podujatie ako koncert nejakého telesa. To
znamená, že napr. v našej žánrovej oblasti dychovej hudby sa nerozlišuje medzi promenádnym koncertom
alebo festivalom. Výsledný počet zistených hodnôt tak udáva sumár za všetky podujatia, kde účinkovala
dychová hudba. Iná situácia nastala zo zisťovania za rok 2009, kde boli jednotlivé podujatia rozdelené podľa
druhu.
118
Sedem skupín žánrov: vážna hudba, dychová hudba, folklór, jazz a blues, rock a pop, country a folk,
ostatné.
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Graf priemerného percentuálneho zastúpenia koncertov na Slovensku v priebehu rokov 20032009.
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4.3 Médiá

Ako som už naznačil v prvej kapitole, od konca 50. rokov 20. storočia v dychovej hudbe
začína stúpať popularita medzi ľuďmi aj v takých oblastiach Slovenska, kde sa dychovka
nevyskytovala v hojnom zastúpení. Do povedomia širokej verejnosti sa dychová hudba
dostáva pomocou šírenia celoslovenského verejnoprávneho vysielania v rozhlasovom
a televíznom éteri. Následne na to vzniká veľké množstvo gramofónových nahrávok nielen
s poprednými slovenskými dychovkami (štúdiovými orchestrami zostavenými výhradne pre
tento účel), ale i mnohými obľúbenými amatérskymi súbormi (napr. dychové hudby
z trenčianskej oblasti, západného Slovenska, horného Ponitria atď.). Tento trend pokračuje až
do súčasnosti, avšak nie v takej miere, ako tomu bolo v minulom storočí. Počet nahratých
nosičov jednotlivými dychovými hudbami je oveľa nižší a nový rozmer nastáva aj
v mediálnom svete, keď na scénu nastupuje nový hráč – internet.
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4.3.1 Rozhlas
Medzi prvé významné osobnosti, ktoré sa pričinili o šírenie dychovej hudby v oblasti
rozhlasového vysielania, nepochybne patrí PhDr. Ondrej Demo, CSs. (popredný slovenský
etnomuzikológ). Svojou činnosťou sa zaslúžil o spopularizovanie dedinských dychových
hudieb vďaka cyklu relácií s názvom Klenotnica ľudovej hudby, ktorú začal vysielať v roku 1966
v Československom rozhlase v Bratislave119. Postupne sa v nej začali objavovať aj dychové
hudby zo západného Slovenska so svojským hudobno-speváckym repertoárom. Piesne z tejto
relácie sa stali časom také populárne, že poslucháči si žiadali ich nahrávky na platniach120, na čo
pružne zareagovalo štátne vydavateľstvo OPUS.
Ďalšia významná aktivita v tejto oblasti sa udiala o tri roky neskôr, kedy vznikla rozhlasová
súťaž nových skladieb pre dychovú hudbu s názvom Takú mi zahraj. S myšlienkou založiť
takúto súťaž prišiel redaktor Slovenského rozhlasu v Bratislave, zodpovedný za žáner
dychovej hudby, Zdeněk Cón121. Prvý ročník súťaže bol v roku 1969, finále sa uskutočnilo na
verejnom koncerte v sieni Kúpeľnej dvorany v Trenčianskych Tepliciach, kde sa konalo aj
veľa ďalších ročníkov. Celkovo bolo do roku 1992 vyprodukovaných 20 ročníkov súťaže
Takú mi zahraj. Za ten čas odznelo na súťaži a potom aj v rozhlasovom vysielaní viac ako 250
nových skladieb pre dychové hudby. Mnohé z nich hrávajú na svojich koncertoch dychové
kapely až dodnes.
V 70. rokoch, ktoré sú nazývané v dychovkovom žargóne ako renesancia ľudovej dychovej
hudby, sa pravidelnejšie realizujú nahrávky relácií dychových hudieb v Slovenskom rozhlase
v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach pre potreby vysielania rozhlasu. Pri nahrávaní
rozhlas spolupracoval s profesionálnymi i špičkovými amatérskymi orchestrami ako napríklad
dychový orchester Spojár Bratislava, dychová hudba Seľanka z Banskej Bystrice, dychový
orchester Záhorák, Dychový orchester mladých Košice a malé dychové hudby Východňarka,
Kodurka, Trenčianská 12 (dvanástka), Záhoranka, Unínčanka, Stupavanka, rôzne dychové
hudby pôsobiace poloprofesionálne ako Dunajenka, Tatranka, Radovanka, dychová hudba
Alojza Sokola a ďalšie kapely pôsobiace pri agentúre Slovkoncert.
Koncom 70. a v 80. rokoch nastáva posun v oblasti rozhlasového vysielania smerom dopredu.
Veľkú zásluhu mala na tom nedávno vzniknutá profesionálna malá dychová hudba
Malokarpatská kapela (1975). Svojim typickým prejavom si vyslúžila veľkú pozornosť
119

Hudec, Adam. To bola Malokarpatská kapela. Op. cit., s. 31.
Pružne zareagovalo vydavateľstvo OPUS a vydalo viacero LP, SP, či EP platní v interpretácii dedinských
kapiel (napr.: LP V richtárovej studni v roku 1972, kde hrajú spomínané dychovky z trenčianskej oblasti –
Drietomy, Nemšovej atď.).
121
Hudec, Adam. To bola Malokarpatská kapela. Op. cit., s. 32.
120
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u publika, na čo reagovala televízia a aj Slovenský rozhlas (SRo) množstvom relácii
s účinkovaním tejto dychovej hudby. Pre SRo nahrala MK viacero nových orchestrálnych
kompozícií a veľké množstvo spievaných skladieb.
Po magickom revolučnom roku 1989 nastávajú zmeny aj v štruktúre rozhlasového vysielania,
ktoré môžeme označiť ako nová etapa dychovej hudby v rozhlasovom éteri. Po odchode
zodpovedných redaktorov pre dychovú hudbu Zdenka Cóna a Antona Gajdoša z Bratislavy
(1991 - 1994) tento žáner stratil svojho zástancu. Výrazne sa znížili počty vysielacích minút pre
dychovú hudbu nielen v regionálnom pracovisku Slovenského rozhlasu v Bratislave, ale aj v
Banskej Bystrici a v Košiciach. Nové relácie sa prestávajú vyrábať. Nastáva prelom v počte
vysielaných relácií o dychovej hudbe, taktiež sa zmenšuje počet amatérskych i profesionálnych
dychových hudieb a znižuje sa aj samotná popularita medzi ľuďmi. Samozrejme, dychová
hudba sa však z éteru úplne nevytratila. Pričinil sa o to Adam Hudec (prvý predseda ZDHS
a kapelník Malokarpatskej kapely), ktorý ako externý redaktor a moderátor Slovenského
rozhlasu inicioval vznik relácie Združenie dychových hudieb predstavuje (ZDHS predstavuje). Na
tejto relácii spolupracoval najprv s A. Gajdošom, potom s A. Brezovským. Počas vysielania v
rokoch 1992 až 2005 bolo odvysielaných 148 relácii, kde bol priestor vymedzený
predstavovaniu dychových hudieb Slovenska a informovaniu o podujatiach, aktivitách a
plánoch ZDHS. Pôvodne išlo o reláciu vysielanú raz za mesiac na 1. okruhu Slovenského
rozhlasu122. Neskôr (2006) bola relácia presunutá na okruh Rádia Regina123. Za pôsobenia
redaktora A. Gajdoša sa vysielala aj relácia Dychotéka na šesť s I. Krajíčkom v rokoch 19911994.
Na Rádiu Regina (spolu na všetkých troch regionálnych pracoviskách) sa v rámci programovej
štruktúry vysielajú dnes celoplošne pravidelne 3 rôzne relácie zamerané na dychovú hudbu:
Kapela, hraj! (hudobno-slovná relácia najmä o dychovej hudbe na Slovensku – pokračovanie
predchádzajúcej relácie ZDHS predstavuje; občas boli odvysielané aj relácie venované
dychovej hudbe v Čechách, Morave, Rakúsku, Nemecku, Holandsku a pod.; raz za 4 týždne sa
vysiela hitparáda dychovej hudby), Kapelníci (počas relácie sa púšťajú nahrávky dychových
hudieb), Zahrajte mi túto! (moderovaný prúd s ľudovou a dychovou hudbou, doplnený
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V rámci Slovenského rozhlasu existuje niekoľko okruhov vysielaní. Dnes je to už 9 programových
služieb: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio FM (tieto štyri sú základné a vysielajú v 24
hodinovom režime), Rádio Patria, Rádio Klasika, Rádio Litera, Rádio Junior, Radio Slovakia International.
123
Druhú programovú službu SRo (Radio Regina) vytvárajú tri regionálne štúdiá - v Bratislave, Banskej
Bystrici a Košiciach. Štúdiá mapujú regionálne udalosti, objavujú a predstavujú osobnosti rozmanitých
profesií, napomáhajú spoznávaniu regionálnych zvláštností, histórie i súčasnosti najrôznejších kútov
Slovenska. V rámci programovej štruktúry dostávajú priestor niekoľko hodín týždenne i relácie zamerané na
regionálnu ľudovú a dychovú hudbu.
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informáciami o folklórnom dianí z rôznych regiónov Slovenska) a príležitostne sa objaví
dychová hudba aj v programe Klenotnica ľudovej hudby (hudobno-slovná relácia o tradičnej
ľudovej kultúre jednotlivých obcí a regiónov Slovenska, zameraná predovšetkým na ľudovú
hudbu a zvyky, alebo záznamy z koncertov ľudovej hudby)124. Zastúpenie žánru dychovej
hudby vo vysielaní na okruhu Rádia Regina predstavuje priemerne 10-13% podiel125.
Rádio Regina je jediným rádiom na Slovensku, ktoré vysiela relácie s dychovou hudbou
s celoplošným pokrytím. Niektoré regionálne rádiá s lokálnym vysielaním taktiež majú
zaradené do vysielacej štruktúry relácie aj s dychovou hudbou. Ide však iba o relácie typu
Hráme na želanie alebo Hráme jubilantom, kde dychová hudba nie je majoritne zastúpená, ale je
len súčasťou vysielania v minimálnom zastúpení. Vzhľadom na množstvo regionálnych rádií
sa mi nepodarilo zistiť, koľko takýchto pravidelných relácii sa počas jedného týždňa na
Slovensku

odvysiela.

Priaznivú

odozvu

s

množstvom

pravidelnej

poslucháčskej

korešpondencie malo vysielanie Dychparády (1998-2001) na nitrianskom komerčnom rádiu
Hviezda FM (neskôr premenované na N-radio).

4.3.2 Televízia
Televízia ako médium s najväčším vplyvom je pre dychovú hudbu v súčasnosti veľmi
nehostinným prostredím, pretože sa dychová hudba vo vysielacej štruktúre neobjavuje. Ak sa
aj vo vysielaní objaví (a to nepravidelne), jedná sa o staré nahrávky. Slovenská televízia
realizovala nahrávanie televíznych relácii s dychovou hudbou skoro 30 rokov v období od 70.
rokov až do prelomu tisícročí. Za toto obdobie bolo vyprodukovaných niekoľko cyklických
relácií (napríklad Zahrajte nám takúto, Dnes sme u vás, A pri tom speve, Takú nám hudba
zahraj, Na furmanskom dvore atď.), necyklických a dokonca aj relácií, v ktorých dychová
hudba účinkovala príležitostne (ako napr. silvestrovské programy). Samostatnou kapitolou by
opäť mohla byť Malokarpatská kapela, ktorej popularita značne stúpla najmä vďaka televízii.
Samotná MK realizovala pre televíziu 593 nahrávok piesní126 v niekoľkých rôznych
programoch. V roku 1992 sa uskutočnil 6. ročník Bratislavských slávností dychovej hudby
s podtitulom Hudba je len jedna, ktorý zosnímala aj Slovenská televízia. Následne bol
odvysielaný na Silvestra (1992), kde s MK účinkovali mnohí sólisti aj iných žánrov ako napr. J.
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Dostupné z: <www.slovakradio.sk> [cit. 13. mája 2011].
Uvedený údaj predstavuje podiel vo vysielacej štruktúre za roky 2004-2006. Je prebratý z výročných
správ SRo.
126
Údaj zahŕňa aj nahrávky pre zahraničné televízie, ktorých podiel je minimálny.
125
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Ráž, J. Černý, P. Lipa atď. Všetko toto veľké množstvo hudobných relácii však leží niekde
v archíve a pre nahrávanie nových programov nie sú peniaze.
Postupom času sa situácia ďalej zhoršovala. Súkromné televízie nemali pre dychové hudby
veľa pochopenia, okrem jednej relácie v Markíze, kde odmena za reláciu nestačila často ani na
pokrytie cestovného. Problémom boli aj neprofesionálne zostrihy piesní, čo nerobilo dobrú
reklamu nielen televízii, ale i kapelám. Neskôr sa vysielala relácia v televízii VTV Záhorácka
búda a s ňou spojená strihová video-klipová relácia Na vašu nôtu, ktoré zanikli pre finančné
problémy. Takto prišla dychovková obec o pravidelný a na slušnej úrovni vysielaný program
s dychovou hudbou.
Slovenská televízia v rokoch 1996-2001 realizovala program Zahrajte mi takúto. Tento program
bol však zameraný hlavne na folklórnu hudbu a tým sa aj celá dychová hudba až nadmerne
folklorizovala, o pôvodné autorské diela nebol takmer vôbec žiadny záujem. Okrem toho
tento program sa nahrával naživo, čo pri možných problémoch našich dychových hudieb
neprinášalo vždy želanú úroveň interpretácie.
V roku 2006 sa na pôde dychovej hudby realizoval pokus o znovuzavedenie programov
s dychovou hudbou na televízne obrazovky. Podnetom pre túto aktivitu bola súčasná situácia
v tomto žánri: dlhá a bohatá história žánru, ako aj súčasť folklórnych a iných tradícií, obroda
u mladých ľudí (dôkazom toho sú výsledky našich dychových hudieb – mládežníckych, ale aj
tých, ktorých vekový priemer nedosahuje ani 30 rokov a to nielen na domácich pódiách, ale
najmä v zahraničí), popredné umiestnenia našich dychových hudieb na európskych súťažiach,
účasť popredných umelcov tohto žánru v medzinárodných porotách. Ďalším podnetom bola
aj súčasná situácia v televíznych štruktúrach okolitých krajín: napr. v Českej republike (na ČT1
sa vysielala relácia s dychovou hudbou dvakrát do týždňa) a v Rakúsku (v mnohých
programoch ORF, dokonca často v prime time). Po zhodnotení aktuálnej situácie a možností
bol vytvorený petičný výbor, ktorý požiadavky početných priaznivcov dychovej hudby
predniesol Rade STV (Slovenskej televízie). Petičný výbor vypracoval aj tri varianty námetov
pre programy. Prvý sa niesol v dychu repríz starých početných nahrávok (najlacnejší variant),
druhý a tretí variant (z finančnej stránky nákladnejšie) predstavovali natočenie hudobnozábavného programu Dychotéka alebo jeho súťažnej verzie. Rada STV petíciu vyhodnotila
a zaslala negatívne stanovisko: [...] „Dramaturgia druhého okruhu doposiaľ neriešila dychovú hudbu, ako
tému pre samostatnú reláciu. Pokiaľ ide o zastúpenie dychovej hudby vo vysielaní, bola doteraz, vzhľadom na malý
divácky záujem, skôr doplnkovou témou v iných reláciách. Čiastočne o nej prinášame informácie v regionálnom
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vysielaní a v poslednom čase ju častejšie prezentujeme vo folklórnej hitparáde Kapura127, ktorú vyrába košické
regionálne štúdio pre Dvojku.“ [...]128.
Súčasný stav v televízii nie je podľa predchádzajúcich odsekov príliš sľubný. Ako sa bude
situácia na televíznych obrazovkách vyvíjať, je dopredu nepredvídateľné. Na tomto mieste
treba však spomenúť aj jeden čisto komerčný úspešný pokus, ktorý realizuje Martin Jakubec.
Medzi jeho aktivity patrí aj vydávanie CD (Zlatá dychovka) a DVD s obľúbenými úpravami
ľudových piesní a moderovanie vlastnej relácie Hudobné želania na interaktívnej televízii TV8
s pôsobením na slovenskom i českom trhu. Od februára vznikla nová relácia pre Jubilantov na
TV Patriot (celoplošné pokrytie) taktiež s moderovaním Martina Jakubca.

4.3.3 Tlač
Vydávanie tlače s čisto špecifickou oblasťou hudby, akou je dychová hudba, na Slovensku
nemáme. Nemôžeme však prihliadnuť na skutočnosť, aká bola v predchádzajúcich rokoch.
Za prvým úspešným historickým pokusom na Slovensku stálo novozaložené združenie
ZDHS. Špecializovaný časopis s názvom Dychová hudba začali vydávať v apríli 1990. Odvtedy
vyšlo 10 čísiel, posledné v marci 1993. Po revolúcii mala organizácia veľké plány, mimoriadne
číslo vyšlo v 3 000 kusovom náklade. Tento náklad postupne znižovali na 500, potom na 300
kusov, no stále časopis nešiel na odbyt podľa predstáv (čoho dôkazom boli aj plné sklady
časopisov). Kvalitná práca tvorcov zaradila časopis na vysoké priečky, čo obdivovali až v
zahraničí. Žiaľ, vydávanie časopisu museli nakoniec zastaviť vzhľadom na to, že do bežnej
distribúcie novín sa nepodarilo tento špecializovaný časopis zaradiť a muzikanti ho kupovali
a objednávali v príliš malom množstve – okolo 100 predplatiteľov pre celé Slovensko bolo tak
nízke číslo, že sa nevrátili náklady ani len na vznik jedného čísla.
Časopis slúžil aj ako kontakt združenia s jednotlivými dychovými hudbami. Nakoniec sa
snažili tento kontakt udržiavať vydávaním ročeniek. Ročenky s množstvom aktuálnych informácií boli vydané pre roky 1993, 1994, 2000. V rokoch 2000 – 2005 prišiel ďalší pokus
v podobe vydávania časopisu

Informátor. Časopis prinášal metodické články pre

upravovateľov skladieb pre dychové hudby, spevákov, informoval o pripravovaných
podujatiach, o úspechoch dychových hudieb, vystúpeniach v zahraničí, výročiach orchestrov
i jednotlivcov. Dodávanie príspevkov však nebolo obľúbenou činnosťou členskej základne,
127

Hlavným zámerom cyklickej relácie je prezentácia tanečných, speváckych a zvykoslovných
programových čísel z repertoáru slovenských folklórnych súborov a speváckych skupín vo forme hitparády.
128
Odpoveď na list 1. podpredsedu Rady STV zo dňa 11. 01. 2007 petičnému výboru.
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nakoniec príprava časopisu ostala na pleciach jedného človeka, čo bola ďalšia rana, a preto
prestal byť vydávaný aj Informátor.
V neposlednom rade by som spomenul aj množstvo odborných materiálov a iných článkov
z oblasti dychovej hudby na Slovensku (napr. články o histórii a pod.), ktoré boli uverejnené
a následne vydané v rôznych zahraničných časopisoch, ako napr. v celoeurópskom časopise
pre dychovú hudbu Clarino, Ôsterreichische Blasmusik, v nemeckom časopise Blasmusik, v
bulletine IGEB atď.

4.3.4 Záznamové médiá (CD, DVD, VHS)
Od roku 1970, kedy celé Československo žije rokmi normalizácie, sa aj nahrávanie a šírenie
akejkoľvek hudby nesie v zamení zvýšenej, najmä textovej cenzúry jednotlivých piesní vo
všetkých žánroch. Podlieha tomu samozrejme aj výroba zvukových relácií v rozhlase
a zvukovoobrazových relácií v Slovenskej televízii. Výrobcom a vydavateľom zvukových
nosičov na Slovensku s dychovou hudbou je výhradne slovenská pobočka vydavateľstva
Supraphon a z nej novovzniknutý OPUS

v roku 1971, ktorý plánovane nahráva a vydáva

amatérske i profesionálne dychové hudby všetkých možných obsadení, podľa svojho edičného
plánu. V tých dobách po postavení nového štúdia, ktoré je vybavené už vtedy digitálnou
nahrávacou technikou, je kvalita nahrávania na veľmi vysokej úrovni. Tiež výroba singlov i LP
platní je na vysokej úrovni aj vďaka kvalitnému lisovaniu v Lodeniciach v Čechách.
Na začiatku 70 rokov nastáva akási renesancia ľudovej dychovej hudby. Prináša ju práve
OPUS ako vydavateľ v podobe vydaných autentických nahrávok dychových hudieb aj so
speváckym zborom najmä z Drietomy, Topoľčianok, Červeníka a Vajnor, ktoré tento proces
renesancie ľudovej piesne v spracovaní a podaní dychovej hudby naštartovali. Toto bol počin
OPUS a jeho zodpovedného redaktora Viktora Szarku – v rozvíjaní tohto procesu pokračuje
na pôde Opusu až do roku 1995, kedy začína samostatne s vlastnou vydavateľskou firmou
Akcent, ktorá dychovú a ľudovú hudbu vydáva v určitej miere až dodnes. Obdobie renesancie
dychovej hudby je v tej dobe reprezentované špičkovými poloprofesionálnymi telesami a to na
Morave Moravankou a na Slovensku MK.
Do roku 1990 vyšli vo vydavateľstve OPUS LP, MG a CD dychovej hudbe Malokarpatskej
Kapele (spolu nahrala 23 nosičov LP, SP, a EP platní, 12 MG a 4 CD), Stupavanke (3x LP),
Unínčanke (2x LP), Selčianke (1x LP), Dubnickej kapele (1x SP) a Trenčianskej 12 (1x LP).
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Po roku 1990 (nežnej revolúcii) sa situácia vyvíja nasledovne: Opus pokračoval vo svojom
trende nahrávania a vydávania nosičov aj s dychovými hudbami až do svojho zániku v roku
1995. Vyšlo však už iba niekoľko titulov za redakcie Viktora Szarku a neskôr Ing. Pavla
Špačka. Najvýznamnejšie z nich sú LP, MG, CD Záhoráci a Záhorácki strýci, Prešporská kapela
(Na tej našej Rovinečke) a Moravanka na Slovensku. V Súčasnom OPUSE a.s., ktoré dodnes
archivuje aj všetky predošlé nahrávky s dychovkami, vyšiel v edícii OPUS 100 výber s názvom
To

bola

malokarpatská

kapela

I.,

II.

a dvoj-CD

Malokarpatský

rok

a Vianoce

s Malokarpatskou kapelou.
Po zahájení demokratického procesu na Slovensku a taktiež po zániku štátneho vydavateľstva
OPUS sa naskytla príležitosť na vznik novej nahrávacej spoločnosti a vydavateľstva. Začínajú
pôsobiť nové vydavateľstvá ako Akord s.r.o. (vydavateľstvo ZDHS), vydavateľstvo Rádio
Bratislava, vydavateľstvo Hudobného fondu, vydavateľstvo Akcent s.r.o a ďalšie súkromné menšie
vydavateľstvá vzniknuté pri nových menších nahrávacích štúdiách, ktoré sa stále rozširujú.
Slovenské dychovky chodia tiež nahrávať do TON studia Jaromíra Rajchmana do neďalekých
Dolních Bojanovic – hlavne pre výhodné finančné podmienky spojené s požadovanou
kvalitou; spolupráca prebieha až dodnes (prvá v tomto štúdiu nahráva slovenská kapela
Bučkovanka z Nového Mesta nad Váhom). Väčšina dychových hudieb organizovaných
v ZDHS si však v spolupráci so SOZA129 vydáva nahraté nosiče vo vlastnej réžii.
Pomocou úspešnej spolupráce s rakúskym vydavateľstvom sa podarilo presadiť u nich
nahranie 12 MG kaziet a CD a 1 videokazetu so slovenskými dychovými hudbami (napr.
Posádková hudba Bratislava, Posádková hudba Košice, Ústredná hudba MV SR, Dychový orchester mladých
Košice, Malokarpatská kapela, dychová hudba Záhoráci a pod.). Týmto náhradným spôsobom
(keďže na Slovensku to nefungovalo) sa dostalo do Európy viac ako 100 skladieb slovenských
autorov. Pre kladnú odozvu a vysokú žiadanosť našich skladieb z Európy, vyšla väčšina aj v
notových materiáloch v medzinárodnom obsadení.
V tejto dobe sa tiež začínajú nahrávať zvukovoobrazové nosiče (spočiatku na VHS kazetách
a neskôr na DVD nosičoch). O nahrávanie týchto nosičov sa stará ZDHS spolu s firmou
Harmony s.r.o (Miroslav Irša ml.), ktorí pripravili a taktiež odvysielali v Slovenskej televízii 12
relácií Na furmanskom dvore, relácie Maľované vajíčko, Záhoráci a Záhorácki strýci, Záhorácky kabaret,
Napi sa vínečka a iné. Vo výrobe podobných relácií s dychovými hudbami „na kľúč“ pokračuje
firma TATRA Ľuba Beláka. Tá pripravila asi 24 relácií s dychovými a ľudovými hudbami.

129

Slovenský ochranný zväz autorský.
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Taktiež Slovenská televízia nahrala a odvysielala relácie s dychovou hudbou pod názvom
Zahrajte mi takúto.
Nahrávanie zvukových nosičov na MG a CD teda pokračuje po roku 1990 až do súčasnosti
v štúdiách a vydavateľstvách slovenského rozhlasu v Bratislave, B. Bystrici a Košiciach,
v OPUS-e do roku 1995, v štúdiách Slovenskej televízie, malom štúdii OPUS-u, ďalej sa
nahrávania sústreďujú aj v menších súkromných štúdiách, napr. Pro Art v Považskej Bystrici,
neskôr v Marikovej, SEDIS v Topoľčanoch, dnes aj MikMix, s.r.o v Bošáci, Musae Polymnia
v Moravskom Lieskovom mnoho ďalších. Pre obraz v prílohe uvádzam prehľad inštitúcií,
ktoré vydali do roku 2010 akýkoľvek nosič s dychovou hudbou. Musím poznamenať, že po
otvorení trhu teda nahrávali v nasledujúcich rokoch jednotlivé kapely MG kazety a CD nosiče
aj samostatne v súkromných nahrávacích štúdiách. Dôležité je, že sú na nich zaradené skladby
ich vlastných autorov, skladby slovenských skladateľov a aranžérov a je zachytená pôvodná
slovenská tvorba.
V poslednom desaťročí boli v spolupráci ZDHS s NOC130 a firmy MikMix nahraté a vydané
CD nosiče live záznamu z autorských súťaží ZDHS Slovenské tango – Bardejov, Novomestská nota
– Nové Mesto nad Váhom, pre metodické účely aj nahrávky CD z celoslovenskej súťaže malých
dychových hudieb v Lednických Rovniach. Tieto vydania boli ako nepredajné, určené pre
metodické a dokumentačné účely dychovej hudby na Slovensku.
Okrem uvedených nahrávok, existujú aj nosiče malých kapiel („baterkových muzikantov“),
ktoré nahrávajú ľudový repertoár dychových hudieb. Za dychovú hudbu sa považovať nemôžu,
no napriek tomu si to redaktori v súkromných rozhlasových staniciach neustále pletú. Ide
o skupiny akými sú napríklad Profil, Progres, Akord, Rytmus a mnoho ďalších.

4.3.5 Internet
Internet patrí na súčasnom trhu k najmladším médiám. Preto je zbytočné hľadať nejaké
spojitosti spred niekoľkých desiatok rokov. Internet slúži nielen ako zdroj informácii, či
úložný priestor. V poslednej dobe využívajú rôzne média šírenie svojho vysielania (televízneho
i rozhlasového) prostredníctvom internetu. Vznikajú nové internetové rádiá, či televízie. Žáner
dychovej hudby sa taktiež môže pochváliť svojimi vlastnými internetovými rádiami. Myšlienka
vytvoriť unikátny projekt – historicky prvé internetové rádio - vznikla koncom roka 2008
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Národné osvetové centrum Bratislava.
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(november). Svoje vysielanie začalo realizovať v prvých dňoch roka 2009 (dychradio.sk)131.
Vysielanie sa uskutočňovalo len niekoľko hodín denne. Bohužiaľ, po pár dňoch však tento
pokus stroskotal na hardvérovom vybavení (systém nedokázal utiahnuť množstvo
poslucháčov, ktorí sa v tých dňoch pripojili). Pár mesiacov na to vzniklo (nezávisle od tohto
pokusu) nové internetové rádio v Českej republike (radiodechovka.cz, skúšobné vysielanie
bolo zahájené 7.7.2009). Rádio nabehlo na 24-hodinový hudobný prúd, ktorý pravidelne
striedajú vstupy niekoľkých profesionálnych moderátorov. Rádio taktiež ponúka vlastné
špeciálne programové prvky a relácie, hudobný kokteil najznámejších dychovkových
a folklórnych hitov.
Tento rok, konkrétne od 1.2.2011, sa môžeme už aj my, Slováci, pochváliť plnohodnotným
internetovým rádiom s 24-hodinovou prevádzkou (radio-dychovka.sk). Rádio zatiaľ vysiela iba
hudobné prúdy rozdelené na hodiny podľa určitých druhových kritérií. Absentuje v ňom
zatiaľ hovorené slovo, príp. špeciálne samostatné relácie. Avšak v článku na stránke majú
svoje ambície zapísané nasledovne: „Pokúsime sa vytvoriť portál, ktorý bude plniť úlohu informátora
dychovkovej verejnosti so všetkým, čo k tomu patrí. Našou ambíciou je vytvoriť naozaj komplexné médium a
obsahom postupne obsiahnuť a uspokojovať celý slovenský dychovkový svet.“ Či sa autorom podarí
naplniť svoje ciele, ukáže blízka budúcnosť.

131

Prvý zrealizovaný pokus o vytvorenie internetového rádia len s dychovou hudbou v SR i ČR.
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Záver
Záverom by som chcel skonštatovať, že dychová hudba sa nachádza vo veľmi nevýhodnom
postavení na pôde slovenského hudobného života. V práci som sa zaoberal jej súčasným
postavením na trhu. V jednotlivých prehľadoch je krásne badať jej vývoj s descendenčným
charakterom takmer v každej oblasti pôsobenia. Dôvodom tejto skutočnosti je aj aktuálne
povedomie ľudí o tomto žánri. Ako som už spomínal, mnoho ľudí spája dychovku
s predchádzajúcim režimom. Ale zároveň si neuvedomujú, že dychová hudba tu už bola
takmer 100 rokov pred vplyvom totalitného režimu a že súčasný repertoár sa vyvíjal pod
tlakom dopytu zo strany poslucháčov. Samozrejme, prikláňam sa aj ja k názoru, že veľa kapiel
má repertoár postavený výlučne na úpravách ľudových piesní a pôvodná autorská tvorba pre
tieto súbory zaniká v pozadí. A tak keď sa stretnem s nejakými ľuďmi a reč príde na to, že
hrávam v dychovke, zaujmú odmietavý postoj (väčšinou ide o mladých ľudí a ľudí zo strednej
generácie). Potom sa spýtam, prečo majú taký názor a jednoznačná odpoveď poväčšine
nepríde. Najčastejšie sú odpovede typu: „...lebo dychovka to je iba bum-ta, bum-ta alebo bumta-ta, bum-ta-ta“, alebo, že pri slove dychovka si predstavujú „pár starých muzikantov
hrajúcich v krčme alebo na pohrebe“. Z týchto jednomyseľných názorov badať, že bežní
ľudia nemajú predstavu nie len o repertoári dychových hudieb, ale dokonca ani o pôsobení, či
nástrojovom zložení, nehovoriac o tradícii a historickom a spoločenskom význame.
Na tomto mieste by som rád uverejnil výrok slovenského hudobného skladateľa Igora Bázlika,
ktorý vyslovil na adresu dychovej hudby: „...Paradoxom je, že ako študent som priam nenávidel
dychovku a počas vojenskej služby som sa dostal práve k nej. V DHBP132 som zistil, že dobrou a vhodnou
inštrumentáciou sa dajú v dychovom orchestri zahrať aj tie najfantastickejšie diela klasikov. Či sú to
Dvořákove Slovanské tance, alebo známe árie z opier a operiet atď. Postupne som prišiel na to, že dychovka to
nie je len polka, pochod, valčík, ale že v tomto žánri sa uplatní akákoľvek fantázia autora spojená
s piesňami, suitami, tanečným, jazzovým a iným žánrom, ktoré dychovka hravo zvládne.“133
Aj pre všetky tieto skutočnosti je potrebné, aby dychová hudba mala dostatočný záber
kvalitných aktívnych hráčov, nadšencov a trpezlivých poslucháčov, ktorí neustále posúvajú
úroveň dychových hudieb dopredu. K otázke interpretačnej kvality slovenských dychových
hudieb sa dá povedať len jedno – záujem mladých interpretov o tento žáner je v porovnaní
s inými žánrami primeraný, ale pokiaľ nedostanú možnosť uplatniť svoje hráčske schopnosti,
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Dychová hudba bratislavskej posádky.
Citát Igora Bázlika (hudobného skladateľa) uverejnený v časopise Dychová hudba 2, 1991, č. 4, s. 19.
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záujem začne ochabovať. Podobne je to aj s manažérskymi aktivitami a vytváraním kvalitných
hudobných podujatí, na ktorých by dychovky sami chceli účinkovať (doslova sa bili o účasť
v podobe zvyšovanie kvality interpretácie, inak povedané, aby si to svojim výkonom zaslúžili),
a aby boli v neposlednom rade pre príjemnú atmosféru a vysokú úroveň navštevované
(vyhľadávané, atraktívne) pre poslucháčov.
Ja sa snažím taktiež prispievať nielen vytvorením teoretickej práce alebo aktívnou
interpretáciou v kapele ku skvalitneniu hudobného života, ale taktiež sa zapájam aj do
organizačného života. Svoje predstavy som pretavil v podobe existujúceho festivalu
dychových hudieb s názvom Dychovky pod Vtáčnikom (tento rok sa uskutoční už 3. ročník).
Mojim zámerom bolo vytvoriť nesúťažný festival, na ktorom by vystupovali kapely z rôznych
regiónov Slovenska a Moravy, samozrejme, na vyššej umeleckej úrovni. Chcel som priblížiť
domácemu obecenstvu vyššiu kvalitu, pretože väčšinou poznajú len regionálne dychovky
a nemajú predstavu, resp. nepoznajú krojované dychové hudby alebo rôzne zahraničné kapely
(okrem starých záznamov z televízie), s ktorými sa bežne stretávam ja pri účinkovaní na
festivaloch s rôznym regionálnym či nadregionálnym významom. Táto organizačná práca je
veľmi náročná, najmä pokiaľ ste odkázaní na rôzne cudzie finančné príspevky či dotácie, ale
výsledný efekt stojí za to.
Je veľkou škodou, že sa stretávame na domácej pôde s vytrácaním tohto žánru zo
spoločenského života aj napriek všetkým veľkým úspechom popredných slovenských
dychových hudieb v zahraničí. Zaujímavý trend nachádzame pritom v západných krajinách,
akými sú Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, či Holandsko, kde sa dychové hudby snažia
napodobňovať svojimi ponáškami naše bohatstvo ľudovej piesne. Prispôsobujú aj svoju
interpretáciu, aby sa priblížili čo najviac našej tradícií. Škoda len, že s takým zanietením sa
u nás stretneme iba v malej, či obmedzenej miere.
Preto by som si prial, aby sme ako jednotlivci alebo aj kolektív vyzdvihovali a zveľaďovali
našu vlastnú hudobnú tradíciu. Ak ju raz stratíme, stratíme i časť svojej identity a národnej
kultúry.
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Resume
Diplomová práca Dychová hudba na Slovensku dokumentuje dlhoročnú tradíciu dychovej hudby
na Slovensku od polovice 19. storočia až po súčasnosť. Počas tejto doby prešla zložitou
cestou vývoja a pretvárania, kedy sa musela prispôsobovať rôznym dobovým požiadavkám
publika. Vystriedanie mnohých hudobníkov, poslucháčov, nadšencov a milovníkov tohto
žánru prispelo svojim pôsobením v rozličných dychových orchestroch k vývoju samotnej
hudobnej kultúry na Slovensku. Vplyvom nových trendov z rôznych oblastí hudby bola
dychová hudba motivovaná k neustálemu pokroku a umeleckému rastu. V práci sa snažím
poukázať na jedinečnosť dychovej hudby, ktorá sa v poslednej dobe dostala do
nepochopenia. Aj vďaka silnému vplyvu pop-music sa z nej stal menšinový žáner. Dychová
hudba na Slovensku sa pohla správnym smerom aj zásluhou omladzovania starších kapiel, čím
sa zvýšil interpretačný štandard. V súčasnosti svojou flexibilitou je schopná prispôsobovať sa
vysokým požiadavkám publika, vďaka čomu sa dostala na rozhranie žánrov populárnej,
úžitkovej, ľudovej a klasickej hudby. Práca v jednotlivých kapitolách prináša aj analytické časti
v podobe celkového prehľadu výskytu dychových hudieb v jednotlivých regiónoch Slovenska
a taktiež zastúpenie v médiách s reflexiou na súčasný stav a situáciu vyvíjajúcu sa od druhej
polovice minulého storočia. Následne sa dá zhodnotiť, že z vyplývajúcich štatistických zistení
pozorujeme nie moc lichotivé aktuálne postavenie tohto žánru v hudobnom živote na
Slovensku. Napriek tomu badať veľkú snahu dychových hudieb zastávať lepšie postavenie,
čoho dokladom je neustáleho stúpanie kvality umeleckej a interpretačnej úrovne.
Kľúčové slová: dychová hudba, dychový orchester, dychový súbor, dychové teleso, kapela,
história, tradícia, organizačná štruktúra, regionálne členenie, koncert, festival, médiá.

Resumé (česky)
Diplomová práce Dechová hudba na Slovensku dokumentuje letitou tradici dechové hudby na
Slovensku od poloviny 19. století až po současnost. Za tuto dobu přešla složitou cestou
vývoje a přetváření, kdy se musela přizpůsobovat různým dobovým požadavkům publika.
Vystřídání mnohých hudebníků, posluchačů, nadšenců a milovníků tohoto žánru přispělo
svým působením v rozličných dechových orchestrech k vývoji samotné hudební kultury na
Slovensku. Vlivem nových trendů z různých oblastí hudby byla dechová hudba motivována
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k neustálému pokroku a uměleckému růstu.

V práci se snažím poukázat na jedinečnost

dechové hudby, která se v poslední době dostala do nepochopení. I díky silnému vlivu popmusic se z ní stal menšinový žánr. Dechováhudba na Slovensku se pohla správným směrem
i zásluhou omlazování starších kapel, čímž se zvýšil interpretační standard. V současnosti je
svou flexibilitou schopna přizpůsobovat se vysokým požadavkům publika, díky čemuž se
dostala na rozhraní žánrů populární, užitkové, lidové a klasické hudby. Práce v jednotlivých
kapitolách přináší i analytické části v podobě celkového přehledu výskytu dechových hudeb
v jednotlivých regionech Slovenska a taktéž zastoupení v médiích s reflexí na současný stav
a situaci vyvíjející se od druhé poloviny minulého století. Následně se dá zhodnotit, že
z vyplývajících statistických zjištění pozorujeme ne příliš lichotivé aktuální postavení tohoto
žánru v hudebním životě na Slovensku. Naproti tomu vidíme velkou snahu dechových hudeb
zastávat lepší postavení, jejímž dokladem je neustálý vzestup kvality umělecké a interpretační
úrovně.
Klíčové slová: dechová hudba, dechový orchestr, dechový soubor, kapela, histórie, tradice,
organizační struktura, regionální členení, koncert, festival, média.

Resume (english)
The thesis Brass-band music in Slovakia documents the long history of brass-bands in the area
of Slovakia from the middle of the 19th century till present. During this period brass-band
music evolved and transformed under the influence of audience demands pertaining to each
era. Subject to new trends coming from different fields of music, brass-band music has been
encouraged to artistic improvement and general progress. The thesis aims to point to the
unique specifics of brass-band music, which, in modern times, fell into disfavour. Due to great
prominence of pop music it has become a niche genre. Positive change has been engendered
by the arrival of young performers to established bands and the resulting performance
improvement. Its flexibility allows it to adapt to concert-goers’ requirements and therefore it
has shifted to the boundaries of popular, “utility”, folk and classical music genres. The thesis
provides also analytic outputs in the form of overview of brass bands in the various regions of
Slovakia, alongside its reflection in media, in the context of its development since the middle
of the 20thcentury up to the present days. The results of statistical analysis suggest the non
favourable position of brass-band music in Slovak music market. Nevertheless the brass bands
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strive to overcome this situation by enhancing their performance and achieving greater artistic
results.
Keywords: brass-band music, brass band, brass orchestra, brass ensemble, band, history,
tradition, organizational structure, regional distribution, concert, festival, media.

Zusammenfassung (deutsch)
Die Diplomarbeit Blasmusik in der Slowakei dokumentiert eine jahrelange Tradition der
Blasmusik in der Slowakei seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.
Während dieser Zeit durchging sie einen komplizierten Weg der Entwicklung, denn sie musste
sich den zeitgemäßen Anforderungen des Publikums anpassen. Das Wechseln von vielen
Musikern, Zuhörern und Liebhabern dieses Genres in verschiedenen Blasorchestern trug zur
Entwicklung eigentlicher Musikkultur in der Slowakei. Durch den Einfluss neuer Trends aus
verschiedener Bereiche der Musik war die Blasmusik zu ständigem Fortschritt und
künstlerischer Entfaltung motiviert. In der Diplomarbeit versuche ich auf die Einzigartigkeit
der Blasmusik hinzuweisen, die in der letzen Zeit nicht mehr verstanden wird. Auch durch
einen strengen Einfluss der Popmusik wurde sie zur Minderheitsgattung. Die Blasmusik in der
Slowakei machte einen Schritt in die richtige Richtung auch dank der Verjüngung älterer
Musikkappellen, womit auch der Interpretationsstandard erhöht wurde. In Gegenwart kann
sie sich den hohen Ansprüchen des Publikums anpassen, wodurch sie an die Grenze der Pop-,
Gebrauchs-, Volks- und der klassischen Musik geraten ist. Die Diplomarbeit bietet in
einzelnen

Kapiteln

auch

analytische Teile in

Form einer

Gesamtübersicht

der

Blasmusikvertretung in einzelnen Regionen der Slowakei, sowie auch Vertretung in Medien,
reflektierend den gegenwärtigen Zustand und Situation seit der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts. Anschließend kann man bewerten, dass aufgrund statistischer Aufzeichnungen
die aktuelle Lage dieses Genres gar nicht als befriedigend zu bezeichnen ist. Trotzdem merkt
man einen großen Eifer der Blaskappellen eine bessere Stellung anzustreben, was auch
ständiger Anstieg der künstlerischen und Interpretationsqualität dokumentiert.
Schlüsselwörter: Blasmusik, Blasorchester, Blasensemble, Blasensemble, Blasorchester,
Kappelle, Geschichte, Tradition, Organisationsstruktur, regionale Gliederung, Konzert,
Festival, Medien.
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Príloha
Zoznam kolektívov prihlásených do ZDHS k 1. 10. 1990:
Oblasť Bratislava , Bratislava - vidiek: Dimitrovanka, Doľančanka, Du-najenka, DH
Malacky, Grinavanka, I-vanka, Malokarpatská kapela, Matador anka, Mladý strojár,
Modran, Pezinčanka, Posádková hudba, Sla-vianka, Slovnaftárka, Tatranka, Veselá muzika,
Ústredná hudba MV SR, Usvitčanka, Záhorácki strýci, Záhorák, Spojár, DH pri ZUŠ
Malacky
Malokarpatská oblasť (Senica, Trnava): Bradlanka, Búranka, DH Chirana Piešťany,
Charvátčanka, Inovčanka, Krakovanka, Kuklovanka, Májovanka, Poľnohospodárka,
Považanka, Seme-nár, Skaličané, Striebornička, Štefa-novianka, Vašardičanka, Unínčanka,
Záhoranka z Unína, Hradišťanka, Lopašovanka, Večerka
Trenčianska oblasť: Boboťanka, Bošáčanka, Dubni-čanka, DH Cementár Horné Srnie, DH
MOS Moravské Lieskové, DH Vzduchotechník, Lieskované, Mestský dychový orchester
Trenčín, Skalanka, Staroturanská kapela, Váhovanka, Veľký dychový orchester Dubnica,
Veľký dychový orchester Stará Tura, Vlanárka, Textilanka
Považská oblasť: Detský dychový orchester Považská Bystrica, DH Makyta, DH mladých
Považská Bystrica, DO DK Považských strojární, Púchovčanka, Domanižanka, DH MKS
v Beluši
Žilinsko – oravsko – kysucká oblasť: Brodňanka, Drevarinka, DH DK ZVL Kysucké Nové
Mesto, DH PKO Žilina – Rosina, DH Predmier, DH pri OB Predmier, DÔ ZK
Cementáreň Lietavská Lúčka, DH ZV pri k.p. ZVL Bytča, Fatranka, Istebňanka,
Kolárovičanka, Kysučanka, Mestský dychový orchester Žilina, Mládežnícka dychová hudba
DK Kysucké Nové Mesto, Neslušanka, Nižnianka, O-chodničianka, Oravanka
Nitrianska oblasť (Nitra, Topoľčany, Prievidza): Bieličanka, Bojničanka, DH Ca-lex, DO
PKO Nitra, Garbiarenka, Hornonitrianka, Hostianka, Hradišťanka - dets., Hradišťanka dosp., Chynorianka, Lapášanka, Mafuranka, Nadličanka, Nedanovčiarka, Nitranka,
Prievidžanka, Rybenka, Skačianka, Strážovanka, Skýcovanka, Spojený DO Prievidza,
Topoľanka, Veľký DO Bánovce n/Bebravou, Veľký DO Partizánske - ZUŠ, Veľký DO
pri ZK ZDA Partizánske, Vtáčnik, Uherčan-ka, Zedeanka, Klížanka, Handlová -VDO, DH
pri MKS Bystričany, Dych. súbor pri DK Handlová
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Podpolianska oblasť (Žiar nad Hronom, Zvolen, Lučenec): DH Domu kultúry A. Sládkoviča
Detva, DH pri ZK ZŤS Hriňová, DH pri Štátnej mincovni Kremnica, DH ZK Bučina
Zvolen, DH ZK Sandrik - Hodruša-Hámre, Závodná dychová hudba ZŤS Vyhne
Tatranská oblasť (Banská Bystrica, Martin, Liptovský Mikuláš): Banskobystrická 12,
Bystričanka, DH Stredoslovenských cementárni Banská Bystrica, DH Sučany, DH
Švermových železiarní Podbrezová, DH ZV ZVT š.p. Banská Bystrica, DO DK
Mostáreň Brezno, DO DK ZŤS Martin, Mládežnícka dychová hudba Strojární Piesok,
Selčianka, Dubovčianka, DH pri ZUŠ Ružomberok
Spišsko-šarišská oblasť (Poprad, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Prešov, Bardejov,
Svidník): DH Družstevník Široké, DH JRD Studenec, DH pri Združenom klube Svit,
Huncovčianka, Kežmarčanka, Kľušovanka, Ľubovnianka, Mládežnícky DO Prešov,
Požiarnická dychovka Veľké Kapušany, Robotnícka dychová hudba, Robotnícky kultúrny
spolok, Vagonár, DH pri ZUŠ Poprad
Zemplínsko-košická oblasť (Košice, Košice-vidiek, Vranov, Humenné, Michalovce,
Trebišov): Cementár Bystré, detská DH Kráľovský Chlmec, DH pri MKS Sobrance, DO
DK VSŽ, DO mladých Košice, Medzevčanka, Mestská dychová hudba Košice, Posádková
hud-ba,.Robotnícky DO Medzev, Seľanka, Sninčanka, Šíravanka, Vichodňare,
Zemplínčanka, Žiacky DO Trebišov, Mažoretky, DO Sandrik Štós, DO pri Chemko k.p.
Strážske, Hornád, Ko-durka, Mažoretkový súbor Košice
Južná oblasť - západ (časti okresov Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky,
Levice): Duslanka, Galantská 13, Kľa-čianka, Kolárovičanka, Nesvadčanka, Patanka,
Plamienok, Štúrovčanka, Trstičan, Veľký dych. súbor Šaľa, Veselá kapela, Zámčanka
Južná oblasť - východ (časti okresov Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš,
Rožňava): DH ZK Slavošovské papierne, DH pri ZK Železorudné bane n.p. Rožňava,
DH pri ZV Vzduchotechnika Dobšiná, DH ZV Lubeník, DH pri ZV Železorudné bane
š.p. Nižná Slaná, DH ZK pri Železorudných baniach š.p. Rudňany, Henckovanka,
Hradovanka, Textilanka
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Zoznam kolektívov prihlásených do ZDHS k 27. 11. 2009:
Bratislavský kraj: Bratislavské mažoretky A&M, C. a K. dychový komorný orchester, dychová
hudba Dunajská kapela, Vojenská hudba ozbrojených síl SR, dychová hudba Spojár, Hudba
MV SR, malá dychová hudba Záhoráckí strýci, mažoretky TINA Bratislava, dychová hudba
Harmónia, dychová hudba Vinosadka, dychová hudba Vištučanka, mažoretky KESSA
Bratislava, dychová hudba Cajlané, dychová hudba Dolančanka, Svätojurská dychovka,
dychová hudba Ivanka, dychová hudba „11“ z Ivanky
Trnavský kraj: DH Karpatská kapela, dychová hudba Križovianka, dychová hudba
Tatrachemka, Požiarnická dychová hudba (tüzoltó fúvészenekar), dychová hudba Jelka,
Hudobný spolok TRIK, dychová hudba Vrbovanka, dychová hudba Štefanovjanka, dychová
hudba Dubovanka, dychová hudba Drahovčanka, dychová hudba Hradišťanka, dychová
hudba Májovanka
Trenčiansky kraj: dychová hudba Vlčovanka, dychová hudba Bodovanka, dychová hudba
Nemšovanka, dychová hudba Skalanka, hudobna skupina Galaktic, Mestský orchester
Trenčín, Vojenská hudba Trenčín, dychová hudba Drotári, dychová hudba Chabovienka,
dychová hudba Drietomanka, dychová hudba Trenčianska dvanástka, hudobná skupina
Mistrál, dychová hudba Bučkovanka, dychová hudba Lieskované, Junior brass quintet,
dychová hudba Hradištská kapela, Detská dychová hudba Hradišťanka, dychová hudba
Hradišťanka, Mažoretky SPgŠ a OA Most, dychová hudba Chynorianka, dychová hudba
Nadličanka, dychová hudba Nedanovčianka, dychová hudba Skačianka, dychová hudba
Bieličanka, Dychový orchester ZUŠ Považská Bystrica, dychová hudba Považanka, dychová
hudba Strojár, dychová hudba Lieskovanka, Veselanka (Black Band), dychová hudba
Handlová, dychová hudba Bojničanka, dychová hudba Maguranka z Kanianky, The Royal
Band, Spojený dychový orchester Prievidza, dychová hudba Hornonitrianka, dychová hudba
Pravňanka
Nitriansky kraj: Mojmírovská kapela, dychová hudba Lapášanka, dychová hudba Zálužanka,
dychová hudba Veselá kapela, dychová hudba Oucha, malá dychová kapela Kesanka, MLDO
Bánovčanka, Mrchane - humorno-spevácka skupina, dychová hudba Duslanka, dychová
hudba Močenská kapela, dychová hudba Skýcovanka, MLDO Topoľanček, dychová hudba
Obyčanka, hudobný spolok TROP
Žilinský kraj: dychová hudba Fatranka, dychová hudba Predmierčanka, Žilinské mažoretky
„DIANA“, dychová hudba Kysučanka, dychová hudba Ochodničanka, MsDO Liptovský
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Mikuláš, malá dychová hudba Martiner, dychová hudba Turčianka, dychová hudba
Vrútočanka, Turčianske mažoretky, dychová hudba Lúžňanka, dychová hudba Supranka, malá
dychová hudba Dubovčianka, dychová hudba Tvrdošanka
Banskobystrický kraj: Vojenská hudba Banská Bystrica, dychová hudba Selčianka, dychová
hudba Sitňanka, Dychový orchester mesta Brezno, Dychová hudba Železiarne Podbrezová,
dychová hudba Detva, dychová hudba Gemerčanka, dychová hudba Hradčianka, dychová
hudba Hodrušanka, dychová hudba Slaštianka, dychová hudba Minciar, dychová hudba
Žiaranka
Prešovský kraj: Top Big band, MsDO Chemlon Humenné, dychová hudba Vychodňare,
dychová hudba Kežmarčanka, dychová hudba Sviťanka, dychová hudba Vagonár
Košický kraj: Dychový orchester mladých, dychová hudba Myslavčanka, Hasičská dychová
hudba mesta Košice, dychová hudba Kodurka, dychová hudba Hornád, dychový orchester
Štós, dychová hudba Seľanka, The Magic Music

Prehľad CD nosičov dychových hudieb vydaných po roku 1990, členených podľa
vydavateľstva:
OPUS (do roku 1995): Záhoráci a Záhorácki strýci (Napi sa vínečka), Prešporská kapela (Na
tej našej rovinečke), Moravanka J. Slabáka (Moravanka na Slovensku)
OPUS (do roku 2010 – ako reedícia OPUS100): Malokarpatská kapela (To bola Malokarpatská
kapela I., II., Malokarpatský rok, Vianoce s Malokarpatskou)
Akord ZDHS a SRo: Záhoráci a Záhorácki strýci, Prešporská kapela (Slovensko spieva),
Tatrachemka (Trnave na námestí), Križovianka (V Križovanoch), Fatranka (Ešte dúšok
Fatranky), Maguranka (Tam pod Tatrami), Minciar (Na baňu klopajú), Zedeanka (Zedeanka
veselá), Pezinčanka (To pezinské vínečko), Kodurka (Hore valalom), Hradišťanka (Detská
láska), Výber dychových hudieb (Krojovaná muzika), Záhorácki strýci a Vadim (Na ulici),
BQB (Od Vianoc do Silvestra), Záhorácki strýci (Detské Vianoce), Nemšovanka (Šuhaj
Slovák), Bodovanka (Hrá, Bodovanka hrá), Hradčianka (Okolo Modrého), Gajdoš (Keď
zaspívám s kamarádem), Záhorácki strýci (Kocúrkovský humor), Slovakia a Robo Kaiser,
Malačanka (Malačanka vyhráva), Hodrušanka (Hodrušanka milá), Záhorácki strýci
a Malokarpatská kapela (Pivu chvála, pivu zdar), Záhoráci (Pod oknom), Mládežnícky dychový
orchester Košice (DOM Košice)
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SRo: Veselá muzika zo Stupavy (Veselá muzika), Trenčianska 12 (Okolo Trenčína, Skadial’s
Slovák, Cestička kamením), Záhorienka (Slavíčka hlas), Staroturanská kapela, Vlčovanka
a Bodovanka (Vlčovanka a Bodovanka vyhrávajú)
Hudobný fond: Záhoráci a Záhorácki strýci (Pri prešporskej bráne), Molnárová, Komarová,
Gajdoš (Ked sa budú vinohrady obírat)
SQ music: Hradišťanka (Z pod Vrátna), Kesanka z Bánova (Bánovský hostinec, Šufrle,
Kesanka a Mrchane)
Súkromné nahrávky realizované dychovými hudbami: Bánovčanka (Mladí odkazujú mladým),
Bojnická kapela (Na Bojnickom zámku, Pre Vás..., V záhradôčke pod okienkom), Bučkovanka
(Na Bučkovci, Na Jarmoku, Cez hory doly, Každému, Bučkovanka u Križana), Drietomanka
(Veselosť je medicína, Zábudlivý šuhaj, Orchestral, Pravá láska), Ján Múdry (Premiera),
Dubovčianka (Turčianska záhradka), Hradištská kapela (Hradištský kostolík, Daj boh šťastia,
Hradištská kapela a Juraj Bartoš, Na živo, Hradištská kapela 5), Križovianka (Tam u Trnavy,
Tam pri Šúrovciach, Rodný môj kraj, Mojej mame, Červené jabĺčko), Lapášanka (Lapašskí
mládenci), Lieskované (Pesnička pekná Vás pohládzaj, Javorinka šedivá, Večerná láska),
Maguranka z Kanianky (Len Vám Maguranka hrá, Pre radosť, S kyticou ruží, Dnes hráme
Vám, Kráľovna nebies), Májovanka z Holíča (Z oboch brehú Moravy, Lásko moja lásko,
Vianoce s Májovankou – aj DVD, Pro starenku – aj DVD), Minciar (S dobrou náladou),
Močenská kapela (Keď tá naša kapela hrá, Pod lipami), Nadličanka (Na Nadlickom políčku,
Okolo Slovenska, Najkrajší kvet, Dajte že mi mrcha ženy pokoj, V tej našej dedinke),
Nedanovčianka (Každému), Nemšovanka (Už je večer), Prievidžanka (Na Bojnickom zámku,
Na Prievidzskom jarmoku, Ej láska láska, Tam pod Tatrami, Do mesta Betléma), Skalanka
(Skalanka live, Studňa lásky), Skaličané (Od Bratislavy až po Skalicu, Tá Skalická brána, Ty
Kátovké lúky, Znám jeden kraj), Supranka (Liptov môj milený), Textilanka (Krátka chvíľa
s Textilankou), Tvrdošanka (Lúčnou krajinou), Uherčanka (Kto zo srdca dáva), Vištučanka
(Túlavá láska, Jak veter), Vinosadka (Okolo mlyna, Len láska), Vlčovanka (Okolo Vlčieho
vrchu, Krásny večer s Vlčovankou, Tá Súčanská lúka, Okolo Súče, Za tú našú stodolečkú,
Takto hrajú zlatí, Vzácny rodný kraj)
Ďalej nahrali CD aj Dubovanka, dychový orchester ZUŠ Považská Bystrica, Grobanka zo
slovenského Grobu, Mojmírovská kapela, Šarfianka z Blatné, Selčianka z B. Bystrice,
Chabovienka z Hornej Súče, Skýcovanka, Verešvaranka z Červeníka, dychová hudba Ivanka,
dychová hudba „11“ z Ivanky, Sitňanka z Banskej Štiavnice, Opatovanka, Bošáčanka
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