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CO BUDETE 
POTŘEBOVAT

STOJAN
NA NOTY

BICÍ
SOUPRAVU

BUBENICKOU 
STOLIČKU

SLUCHÁTKA

METRONOM

ŠLAPKU

DVOJŠLAPKU

PALIČKY

LADÍCÍ KLÍČ

ČINELY

STOJANY

Stačí i ten 
nejjednodušší
a nejlevnější. 
Bytelnost
dražších modelů 
má však svoje 
výhody.

Zde se vyplatí investovat
více - nejlevnější
modely jsou obvykle značně 
vratké a moc nevydrží.

Všechny bicí mají 
stejné ladící šrouby, 
takže se nemůžete splést

Pro začátek postačí
i relativně levné.

Levnější soupravy 
se prodávají rovnou 
v setu se stojany. 
Nezapomeňte, že 
činelové stojany budete 
potřebovat dva. Někdy 
totiž bývá součástí 
setu pouze jeden.

Pro hraní s metronomem či nahrávkou.
Zvuková kvalita není až tak důležitá,
hlavní je, aby nepadaly z hlavy.
Jack 3,5 mm.

Zde platí téměř 
přímá úměra:
cena = trvanlivost. 
Ty nejlevnější
moc nevydrží, 
zde tedy příliš 
neušetříte.
Průměr volte 
cca 14 mm, 
délku 406.

Naprosto dostačuje i ten nejjednodušší 
a nejlevnější typ. Výstup na sluchátka 
je však nutností.

Pokud budete kupovat 
stojany zvlášť, na těch
činelových můžete 
šetřit, avšak stojan 
na malý buben, 
a zejména na hi-hatku 
berte alespoň trochu 
lepší - komfort hry 
je pak daleko vyšší.

Pro začátek postačí i levnější typy,
dejte však přednost modelu s kovovou
podlážkou - typy spojené pouze drátem
jsou značně nestabilní.

NEBO

Volte dle finančních 
i prostorových možností.
Doporučená  konfigurace:
VB: 22”
MB: 14x6,5”
tom 1: 12”
tom 2: 13”
floor tom: 16”

Ty nejlevnější sady 
někdy obsahují 
i další součásti
jako šlapku, stojany,
činely nebo i stoličku.
Většinou se ale tyto
komponenty kupují zvlášť.

V případě, že se budete chtít 
věnovat tomuto stylu hry, můžete
si pořídit rovnou dvojšlapku. Na 
tento styl hry je zaměřena část “něco 
navíc”. Dvojšlapka však není nezbytností.

Budete potřebovat:
2x stojan na činel rovný
1x stojan na malý buben
1x stojan na hi-hatku

Budete potřebovat:
1x crash 16”
1x crash / ride 18”
1x pár činelů hi-hat 14”

Pokud jde o materiál
paliček: habr je dobré 
dřevo a česká klasika,
hikor vydrží více, ale
je těžší - a také dražší.
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před startem

JAK ZAČÍT
VYBAVENÍ

PŘÍPRAVA

START

CO VYBRAT

CO KOUPIT

KDE KOUPIT
KAMENNÝ OBCHOD | 
co kupujete. Prodavač vám může navíc poradit. Záruka je samozřejmostí, obchody často nabízejí i další bonusy.
E-SHOP | 
ruleta. Objednaná souprava vás může příjemně překvapit - ale také zklamat. Reklamní snímky jsou vždy 
"přibarvené a aromatizované", takže souprava nemusí v reálu korespondovat s vašimi představami, které si 
vytvoříte podle fotky 5 x 5 centimetrů. Možnost vrácení sice vše řeší, ale je otázka, jestli to není zbytečná ztráta 
času a energie.
SECOND HAND | Při dnešním stupni přesycení trhu nemá nákup z druhé ruky sice už takový význam jako 
kdysi, přesto však může jít o zajímavou alternativu - klíčové ovšem je dohodnout se na zajímavé ceně. Ta by 
měla být oproti obchodu opravdu o dost nižší, neboť nabídka dnes silně převyšuje poptávku, a nákup z druhé 
ruky mnoho jiných výhod (než právě nízkou cenu) nenabízí. U mechaniky si dejte pozor na stržené závity, 
u činelů na praskliny - jejich přítomnost nástroj prakticky znehodnocuje!

ŘEŠENÍ
Doporučením je koupit levnější řadu osvědčené značky v některém ze specializovaných obchodů. Na místě si 
soupravu můžete prohlédnout a vyzkoušet, případně se poradit s prodavačem. Pokud není souprava osazena 
kvalitními blánami (což levnější sady zpravidla nejsou) - kupte rovnou i kvalitní značkové blány, a okamžitě je 
vyměňte. Tímto jednoduchým krokem zvednete výslednou zvukovou kvalitu o třídu! To za tu investici navíc 
rozhodně stojí. Tento postup je asi tou nejrozumnější kombinací finančně příznivého řešení bez zbytečných rizik.

V klasické prodejně si nástroj můžete nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Víte přesně, 

Určitě bezkonkurenční v šíři nabídky, a obvykle i o něco levnější. Na druhé straně ovšem také trochu 

V přehledném seznamu na protější stránce je uvedeno vše, co potřebujete k tomu, abyste úspěšně začali 
s hrou na bicí.

SLOŽENÍ SOUPRAVY | O pár stránek dále najdete schemata souprav typických pro různé styly - pokud máte 
jasno v tom, co chcete hrát, můžete se jimi inspirovat. Nicméně pro začátek je doporučena souprava zcela 
standardní (která je v seznamu nikoliv náhodou uvedena hned na prvním místě - a to pod označení ROCK).
ROZMĚRY | Stejně jako je nejlepší zvolit pro začátek ten nejběžnější typ soupravy, jsou nejlepší i ty 
nejběžnější rozměry. Vyhněte se tedy raději extrémům v podobě obřích či naopak kapesních souprav. 
ZNAČKA & TYP | V nabídce je dnes skutečně obrovské množství nejrůznějších typů a modelových řad od 
mnoha značek, takže vybírat je z čeho - na druhou stranu právě tato šíře může přinést jistou bezradnost v tom, 
co zvolit. Lze říci, že všechny hlavní značky dnes nabízejí soupravy kompletního cenového spektra - tedy od 
těch úplně nejlevnějších až po značně drahé. Kromě toho jsou na trhu i spousty "no-name" značek, které 
zpravidla obsazují sektor extra nízkých cen. I zde platí prostý zákon úměrnosti ceny a kvality - avšak 
i u levnějších sad známých značek můžete často dostat opravdu velice slušnou kvalitu za dost příznivou cenu.

Dalším krokem je správné rozestavení soupravy, správné držení paliček a další zásady, které vám zaručí, že se 
vám bude hrát pohodlně a nebudete ničím limitováni. Tyto zásady najdete na následujících stránkách.

Třetím přípravným krokem bude notace - názorné schema o pár stran dále vám vysvětlí, jak se zapisuje bicí 
souprava do not.

A pak už můžete začít! 
... a ještě jedna dobrá zpráva na úvod: to nejpodstatnější se naučíte hned na první stránce! :)

Výběr prvního nástroje je důležitý, a pokud s nakupováním nemáte zkušenosti, zde je pár rad, 
které vám můžou ušetřit čas, energii i peníze.

ještě 



NOTACE

NOTACE SOUPRAVY
SCHEMA ZÁPISU NOT A NÁZVOSLOVÍ SOUPRAVY

ALTERNATIVA

Pokud byste se rozhodli pro konfiguraci 
soupravy s jedním tomem (a doprovodným 
činelem na místě druhého tomu) - je zde 
toto alternativní schema notace, kterým 
velice snadno přetransponujete veškerá 
cvičení i pro tento typ setu. V podstatě jde 
jen o to, že vše co je určeno pro tom 2, 
budete hrát na floor tom. 

MALÝ KOTEL

STŘEDNÍ KOTEL

VELKÝ KOTEL

VELKÝ BUBEN

ČINELČINEL

HI-HAT

MALÝ BUBEN

BASS DRUM

TOM 1

TOM 2

CYMBALCYMBAL

HI-HAT

SNARE DRUM FLOOR TOM

ČINELY: obecně platí, že činel vlevo je určený pro akcenty (CRASH činel), a činel vpravo pro doprovod 
(RIDE činel). Činel vpravo může též obě funkce kombinovat (CRASH/RIDE činel), anebo jsou vpravo 
umístěny činely dva - jeden zvlášť pro doprovod (umístěný níže) a druhý pouze pro akcenty (umístěný výše). 

+

RIDE ČINEL
(možnost)

(CRASH) (CRASH/RIDE
nebo CRASH)

ROCK DRUMS
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TYPY SOUPRAV
SLOŽENÍ A ROZESTAVENÍ DLE STYLU

ROCK

FUNK/FUSION

HARD ROCK

standardní průměry | střední ladění | střední rezonance
obvykle 2-3 tomy | případně dvojšlapka

běžné rozměry činelů

menší průměry | vysoké ladění | minimální rezonance
obvykle 3-4 tomy | případně dvojšlapka
menší rozměry činelů, zejména hi-hatky

větší růměry | střední až nižší ladění | větší rezonance
obvykle 1 tom + 2 floor tomy | většinou jednoduchá šlapka

velké rozměry činelů

JAZZ

GRUNGE/PUNK

METAL

menší průměry | střední ladění | velmi znělá rezonance
obvykle 2 tomy | jednoduchá šlapka

menší rozměry činelů

střední průměry | nízké ladění | malá rezonance
obvykle 2 tomy | jedno- nebo dvojšlapka

běžné rozměry činelů

běžné průměry | nižší ladění | velký atak a malá rezonance
4 i více tomů | dva velké bubny nebo dvojšlapka

střední rozměry činelů



START!

RYTMUS ROCKU

Skvěle! Takže to nejpodstatnější už znáte - a teď vás již 
čekají první bubenické kroky...

3 STUPNĚ K PRVNÍM RYTMU

HH + VB

HH + MB

HH + VB + MB

nakonec vše sečtěte...

ROCK DRUMS
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HH
I

II

III

=

pravou rukou 
osminy na zavřenou hi-hatku

hrajte 

na 1. a 3. dobu
přidejte velký buben

pak nacvičte
na 2. a 4. dobu malý buben

... a rytmus rocku
je na světě!

prv-ní dru-há tře-tí čtvr-tá

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

před startem

Možná vás trochu překvapí, že to, co budete potřebovat nejvíc a co je nejdůležitější, se dozvíte 
hned na první stránce. Ale je to tak - tento rytmus je totiž absolutním základem rockové muziky.  
Uslyšíte ho v 90 % rockových skladeb. Hrají ho všichni: od Beatles a Rolling Stones, přes Deep Purple 
a Led Zeppelin, Kiss a AC/DC, až po Blink 182 a Foo Fighters. Tohle je rytmus rocku!
Vše ostatní je jeho rozvinutím nebo nadstavbou - ale tohle je základní princip. Pokud zvládáte tento 
rytmus, umíte to hlavní. A naučit se ho není až tak těžké...

ANEB TO HLAVNÍ NA ZAČÁTEK

Základní rockový rytmus:

ROCK DRUMS
PAUL SCHENZER24

Hrát budete:

hi-hatku malý buben
pravou rukou levou rukou

RYTMUS ROCKU 

velký buben
pravou nohou



první
kroky

FÁZE 1
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1 2 3

4

7

5

8

6

9

1. lekce
RYTMY | 1/8 DOPROVODY I | základní

FÁZE 1
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CVIČENÍ | DOPROVOD | 16 taktů

1  2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16

= zahrát činel CRASH

28 29

AB ABAB

AB ABB

označuje opakování
určitého úseku
(i více taktů)

označuje opakování
předešlého taktu

ZNAČKY A

příklad:význam:

první kroky
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Mitch Mitchell

MINIPROFIL

Jeden z prvních a nejdůležitějších průkopníků rockové 
hry na bicí. Jako člen Hendrixovy kapely Experience 
definoval základy hardrockového stylu hry, když 
zkombinoval beatovou údernost s jazzovou pestrostí 
a barevností. 

Mitchellova sestava Ludwig
z vrcholného období kapely 
Jimi Hendrix Experience.

JIMI HENDRIX 
EXPERIENCE
Are You Experienced

JIMI HENDRIX 
EXPERIENCE
Axis: Bold As Love

atd.

1  2 3 4

5  6 7  8

1 2 3 4 5 6  7 8

předehra

sloka

AC/DC | GIRLS GOT RHYTHM | Highway To Hell

#1

STĚŽEJNÍ DESKY

14
/5
,5”

24
”

13
”

16
”

18
”

18
”

14
”

16
”

20
”Tato deska představila bicí 

v úplně nové roli: jako nástroj, 
který rovnocenně dotváří 
celkový sound kapely.

Na tomto albu rozehrál Mitchell 
bicí v celém spektru stylů - od 
decentního jazzového 
podkreslování až k tvrdě 
rockovým rytmům.

2. lekce
RYTMY | 1/8 DOPROVODY II

FÁZE 1

1 2 3

4

7

5

8

6

9

CVIČENÍ | DOPROVOD | 16 taktů

ROCK DRUMS
PAUL SCHENZER 33

1  2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16

začátek skladby

Velikosti bubnů i činelů jsou udávany v palcích (inch) - 1 palec = 2,54 cm



první kroky
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KISS | SHOCK ME | Love Gun

KISS | CHRISTINE SIXTEEN | Love Gun

RUSH | NEED SOME LOVE | Rush

John Bonham

MINIPROFIL

Bubeník Led Zeppelin předznamenal svojí hutnou 
a přímočarou hrou heavymetalový styl bubnování. 
Charakteristickým znakem jeho hry byl valivý doprovod 
proložený jednoduchými, ale efektními breaky.

Typická sestava Johna Bonhama. Toto 
složení setu víceméně nikdy nezměnil.

LED ZEPPELIN
II

LED ZEPPELIN
IV

#5

26”

14/
6,5

”

16”

18”

24”

14”

20”

15
”

18”

break - nástup na 2. sloku

break - začátek

doprovod

STĚŽEJNÍ DESKY

Působivá přehlídka 
těžkotonážních rytmů, 
doplněná zajímavým sólem 
ve skladbě Moby Dick.

Nejslavnější deska kapely 
je opatřena bytelnou 
a funkční hrou na bicí.

FÁZE 1
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Rekapitulace

činel

HH
1   2 3 4 5  6  7 8

1   2 3 4 5  6  7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

sloka

refrén

break na 1 dobu
(polovina sloky)

break na 4 doby
(nástup na refrén)

break nebo pauza
(závěr refrénu)

Během předcházejících čtyř lekcí jste načerpali teoretické základy, které již stačí pro základní 
doprovod kapely. Co ale přesně použít a jak? Od toho je tady rekapitulace - zde se oddělí podstatné 
od nepodstatného, jinak řečeno logické breaky a doprovody od cvičných alternativ a etud, což je pro 
hraní v kapele velmi důležité, ne-li nejdůležitější.

Co je tedy dobré si zapamatovat - a co se dá pustit z hlavy?

Hlavní typy doprovodů

Breaky

1

3

2

4

Přitom se obecně dá říct, že pod slokou se doprovod hraje na hi-hatku, a pod refrénem nebo sólem na činel.

Breaky se hrají (jako gradace) v posledním taktu sloky a refrénu (v 99 % to je 8., 16., 24. nebo 32. takt).
Menší break (na 1 až 2 doby) může ještě oddělovat polovinu sloky.

Zde je praktická ukázka:

Zapamatujte si toto:

sloka   16 taktů
refrén    8 taktů



hledání 
dokonalosti
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hledání dokonalosti
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HH

4 5 6 7

1 2 3

8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18

19 20

CVIČENÍ 3

KISS | YOUNG AND WASTED | Lick It Up
break

FÁZE 2

2. lekce
BREAKY | SE 1/16 PAUZAMI NA KOTLE

1

1

4

2 3

4

2

5

7

3

6

5

8

6

9
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KOMBINACE | DOPROVOD + BREAK | 3+1



svět
rytmů
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svět rytmů
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1. lekce
TRIOLOVÝ RYTMUS | SE 1/4 HI-HATKOU

1 2 3

4

7

5

8

6

9

1  2 3

4  5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16

CVIČENÍ | DOPROVOD

činel

HH



něco
navíc
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1 2 3

4

7

5

8

6

9

DOPROVODNÉ RYTMY | základní

CVIČENÍ | doprovod - 16 taktů

Rytmy, breaky, cvičení

1  2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16

2VB / DVOJŠLAPKA

ROCK DRUMS
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něco navíc

+

+

+

+

=

=

=

=

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

L

L

L

L

P

P

P

P

P P L

P L P

P L P L

P L P L

P P L

P L P

P L P L

P L P L P

V podstatě hrajete totéž (a stejným způsobem) jako na předchozí stránce, pouze s tím rozdílem, že přidáte
malý buben na druhou a čtvrtou. Výsledkem je kompletní rytmus, který již můžete použít v kapele.

KROK 2 | HH + VB + MB

1

2

3

4

Tuto metodu můžete využít i při nacvičování všech dalších rytmů a cvičení uvedených na následujících 
stranách.
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4
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5

8
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2 | AKCENTY
AKCENTY I | ZÁKLADNÍ AKCENTOVÉ FIGURY

AKCENTY II | AKCENTOVÉ FRÁZE NA 2 TAKTY

10

13

1

3

2

4

5

11

14

12

15

Akcent je nota zahraná silněji než ostatní. Silnějšího úderu se dosáhne kombinací větší razance úderu 
a vyššího nápřahu (zdvihu) paličky před úderem. Všechny zde uvedené figury procvičujte střídavými 
údery. Akcenty na liché osminy tedy budou hrané pravou rukou, akcenty na osminy sudé pak logicky levou.

Pro hru v kapele je důležité 
hraní akcentů například na 
kotle. Veškeré rytmické 
figury v sekci I a II tedy 
můžete procvičovat 
i následujícím způsobem 
(který pak dobře uplatníte 
v kapele) - všechny noty 
budete hrát současně na 
malý buben a velký kotel, 
přičemž akcentovat budete 
oběma rukama.

AKCENTY III | DALŠÍ 
ZPŮSOBY HRANÍ 
A PROCVIČOVÁNÍ

=

AKCENTY

levá rukapravá ruka
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ZÁVĚREČNÉ CVIČENÍ | PRO 2VB/DVOJŠLAPKU

2.1.double time *

half time **

1 

2  3 4

5 6 7

8 9 10

11 12 13

1  2 3

14 15 16

1 2 3 4  

 1   2  3 4 5 6 7  8

4  5 6

7  8 9

10 11 12

činel

*) double time = dvojnásobné tempo. Osminy 
původního tempa jsou nyní čtvrtky (doby).

*) half time = poloviční tempo. Opačný postup:
z hodnoty čtvrtek jsou v novém tempu osminy.
*
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STYLY

6 | STYLY

BEAT ́60

HARDROCK ́70

DOPROVODY

DOPROVODY

BREAKY

BREAKY

Na závěr této části - a vlastně i celé školy - je zde komplexní přehled stylů a základní návod, jak 
je zahrát. Jde samozřejmě o značné zjednodušení, protože spousta stylů je velmi barvitých, a jen stěží 
postižitelných třemi řádkami not. Ale cílem této části není, abyste se stali mistry daného oboru, ale 
abyste měli alespoň základní představu, jak který styl zahrát, co je pro něj typické a jak vystihnout 
jeho charakteristický sound. Takže až vám v kapele řeknou, že nová skladba bude ve funkovém, 
punkovém či jiném stylu, nic vás nezaskočí... a to je hlavní!

střední tempo pomalejší tempo rychlé tempo

- A JAK JE HRÁT...

RYTMUS: osminy na hi-hatku (případně na činel) jsou naprostým základem
TEMPO: většinou rychlejší střední
BREAKY: obvykle hodně prosté šestnáctinové na malý buben, případně v kombinaci s osminami

RYTMUS: ve středním tempu standardní 1/8 rytmus, v pomalejším lze však rozehrát nejrůznější kombinace VB+MB
TEMPO: pro hardrock je typická opravdu extrémně široká paleta temp - od značně pomalých až po velmi rychlá
BREAKY: hodně rytmizovat, hodně používat kotle, dost typické jsou sextoly

ROCK DRUMS
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něco navíc

VÍŘENÍ | CVIČENÍ III | KOMPLEXNÍ REKAPITULACE

VÍŘENÍ | CVIČENÍ II | 12 TAKTŮ
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BICÍ SOUPRAVA
Počátek bicí soupravy v té podobě, jak ji známe 
dnes, můžeme datovat zhruba do začátku 
20. století. Tehdy bylo několik, do té doby 
samostatných, nástrojů spojeno do jednoho celku, 
ovládaného jedním hráčem. Primárně šlo o velký 
buben, malý buben a činely. Jak v pochodových, tak 
v symfonických orchestrech hrál totiž na každý 
z těchto nástrojů jeden hráč. Ve dvacátých letech 
přibyla k těmto základním třem komponentům další, 
dnes velmi podstatná součást - a totiž hi-hatka. První 
modely byly ovšem určené pouze ke šlapaní, a byly 
vysoké jen asi 20 centimetrů. Teprve až následně byl 
stojan zvýšen, a na hi-hatku se začalo hrát i rukou. 
Soupravu v té době často dotvářela také spousta 
dalších - z dnešního pohledu i poněkud bizarních - 
součástí. Nicméně již kolem poloviny 30. let se bicí 
souprava ustálila zhruba v té podobě, jak ji známe 
dnes. Největší podíl na této "standardizaci" měl 
jazzový bubeník Gene Krupa, který tento typ setu 
navrhl a začal používat jako první. Souprava 
sestávala z malého a velkého bubnu, jednoho tomu 
nad velkým bubnem, jednoho či dvou floor tomů, 
dvou činelů na akcentování, jednoho velkého 
doprovodného činelu a hi-hatky. V roce 1947 pak 
další jazzový bubeník Louis Bellson poprvé začlenil 
do soupravy dva velké bubny. V padesátých 
a šedesátých letech se složení soupravy v podstatě 
neměnilo, přičemž naprostá většina hráčů používala 
základní set navržený Genem Krupou. V sedm-
desátých letech, v době vrcholné hardrockové éry, 
kdy se rocková muzika přestěhovala na stadióny, 
přišly do módy obří soupravy složené z mnoha kotlů 
a činelů. Jejich cílem však byl spíše vizuální efekt, 
než rozšíření hráčských možností. Spolu s nástupem 
metalu na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 
se staly velmi důležitou součástí soupravy dva velké 
bubny, které začaly být - narozdíl od předchozí 
dekády - i výrazně využívány ve hře. Obliba 
monstrózních souprav však stále trvala. Počátkem 
devadesátých let, s nástupem stylu grunge, se ale 
vrátily do módy základní malé sety (s jedním tomem 
nad velkým bubnem) a tento trend trvá v podstatě 
dodnes. Zvláštním okruhem se tak souprava vrátila 
zpět ke svému prapůvodnímu složení, které 
definoval již Gene Krupa.
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Takto vypadaly první soupravy z dvacátých let. V tomto případě 
se jednalo o sloučení v podstatě všech bicích nástrojů 
symfonického orchestru - tedy včetně melodických, jako např. 
trubkových zvonů (vzadu), marimby (vlevo) a tympánů (vpravo).

První hi-hatky 
z dvacátých let byly 

velmi nízké 
a určené pouze ke 

šlapání.

V druhé 
polovině 
třicátých let 
definoval 
slavný 
jazzový 
bubeník 
Gene Krupa 
moderní set. 
Jak je patrné 
ze snímku, 
tato souprava 
je složením 
v podstatě 
shodná se 
současnými 
sety.

V roce 1947 začlenil 
bubeník Louis Bellson poprvé 
do soupravy dva velké bubny.  
Toto je jedna z prvních takto 

vybavených souprav.

jazzový 

Moderní 
stojan na
hi-hatku.

Současná standardní 
bicí souprava.

Dálkově ovládaná hi-hatka umožňuje 
umístit činely prakticky kamkoliv. Lze 
tak hrát například i bez klasického 
překřížení rukou.

DŮLEŽITÉ MEZNÍKY VE VÝVOJI BICÍ SOUPRAVY

1900-20 1909
W. F. Ludwig si nechává 
patentovat šlapku 
k velkému bubnu

~
vzniká bicí 
souprava

1920-25
objevují se
první hi-hatky

~ 1935-40~1928
dochází ke 
zvýšení  stojanu
hi-hatky

1947
Gene Krupa
definuje standard
bicí soupravy

Louis Bellson začleňuje
do setu dva velké bubny

1953 1972
firma Ludwig uvádí
na trh průhledné bicí
“Vistalite”

syntetické blány
nahrazují přírodní
kůže

1968
objevuje se
první dvojšlapka

1993 2000+
masivní rozšíření 
dvojšlapky jako
běžné součásti setu 

VZNIK A VÝVOJ

1975
první sériově
vyráběné 
ocelové  bicí

firma Tama
přichází se 
šlapkou Iron Cobra

~

Obří soupravy byly symbolem stadiónového rocku 
70. let. Na snímku je monstrózní set Neala Smithe 
s unikátními trojicemi kotlů na velkých bubnech.

V sedmdesátých letech 
(zvláště v jejich druhé 
polovině) se často používaly 
tomy bez spodních blan.

1971
firma Paiste
zahajuje výrobu
řady 2002



BUBNY
Bubny jsou základem bicí soupravy. Hlavním prvkem setu je malý buben, který je doplněn velkým 
bubnem, a dvěma nebo třemi kotly. Počet kotlů může být i vyšší - záleží na stylu a hráčských představách.
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VELKÝ BUBEN
BASS DRUM

MALÝ BUBEN
SNARE DRUM

KOTEL
TOM-TOM

VELKÝ KOTEL
FLOOR TOM

Nejobvyklejším materiálem pro výrobu bubnů je dřevo. Zde se 
můžeme setkat s poměrně širokou nabídkou nejrůznějších 
druhů, přičemž obecně se dá říci, že dominuje javor a bříza. 
Javor má značně znělý sound, bříza se vyznačuje barevností 
a výrazným atakem. Z dalších druhů je nejčastější mahagon, 
topol či dub, spektrum pak doplňují exotické dřeviny jako 

1 nebo 2 1 1 - 4 1 - 2počet v běžné
soupravě

CZ

ENG

18
20
22
24
26

12
13
14

8
10
12
13
14
15
16

14
16
18

V 70. letech začala firma Ludwig vyrábět tyto
“průhledné” bicí z akrylového plastu. Charakter 
jejich zvuku dokonale koresponduje se 
vzezřením materiálu: je velmi průzračný, 
jednolitý a čistý - avšak také poněkud bezbarvý.

MALÝ BUBEN
Malý buben je hlavním 
a nejdůležitějším prvkem bicí 
soupravy. Jeho sound do značné míry 
určuje nejen zvuk celé soupravy, ale 
v podstatě i celé kapely.

Základní a nejběžnější průměr malého 
bubnu je 14". Někteří hráči používají 
i menší 13" malý buben, který má 
ostřejší a průraznější zvuk. Vyrábějí se 
i další rozměry, jako 12” nebo 10”, 
nicméně tyto bubny se používají 
zejména jako takzvané "efektové" - což 
znamená, že se na ně nehraje celá 
skladba, ale pouze některý úsek, takt či 
dokonce jenom určitý úder. Stejně tak 
existují i malé bubny větších rozměrů 
než 14”, avšak z hlediska praktického 
použití se jedná o okrajové výjimky.

Pokud jde o hloubku, je rozsah 
prakticky využitelných rozměrů 
podstatně širší. Nejběžnější je hloubka 
5 nebo 6,5". První rozměr se používá 
spíše do jazzu či popu, zatímco druhý je 
nejběžnější v rocku. Kromě těchto 
základních hloubek jsou však dobře 
využitelné i další - například 3,5", která 
nabízí mimořádnou průraznost, nebo 
8", která disponuje naopak skvělou 
plností a hloubkou. Některé firmy 
nabízejí též rozměr 5,5", který dobře 
kombinuje vlastnosti dvou 
nejběžnějších hodnot 5 a 6,5".

příjemný, avšak méně průrazný (dle druhu - viz výše)
ostrý a pronikavý
plný a kulatý 
zvonivý a znělý
průrazný a hlasitý
zastřený a mohutný
čistý, avšak značně jednorozměrný

Spektrum materiálů pro výrobu malých bubnů je značně 
pestré. Kromě nejrůznějších typů dřeva je v nabídce i mnoho 
druhů kovu. Vedle nejběžnější oceli se můžeme setkat 
i s hliníkem, mosazem, bronzem či mědí.
Obecně se dá říct, že ocel je vhodnější do tvrdších stylů, kde 
je třeba, aby se buben zvukově prosadil, dřevo se díky svému 
příjemnému a barevnému zvuku hodí do naopak do méně 
agresivních žánrů. Hliník představuje velmi univerzální 
řešení, další kovy nabízejí zajímavé zvukové alternativy.

MATERIÁLY

dřevo
ocel

hliník
bronz
mosaz
měď
akryl

MATERIÁLY

SOUPRAVA

znělý a barevný sound 
jasný a průrazný
plný a masivní
vyrovnaný a silný
čistý a krátký 
měkčí a hladký 
výrazný a středový

javor
bříza

mahagon
ořech
dub

topol
jasan

Základní korpus bubnu
je vyroben z dřevěné překližky.

pro jazz
a klubovou 
scénu

univerzální 
použití

velké průměry
pro hard rock
a hlasitější styly

pro “efektové”
použití

standardní
rozměr MB

menší rozměry
pro doplnění
setu 

nejběžnější 
rozměry tomů

velké rozměry
pro hardrockové
soupravy

PRŮMĚRY BUBNŮ

například bubinga nebo eben. Velmi 
okrajově se objevují i jiné materiály, 
jako třeba ocel, akryl či sklolaminát. 
Ty jsou sice zajímavým zpestřením 
nabídky, nicméně často představují 
spíše jen experimenty, pokud ne 
rovnou slepé uličky.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrchová úprava bubnu je tvořena buď lakem nebo 
plastovou fólií. Lak umožňuje větší rezonanci dřeva 
a (většinou) zachovává i jeho kresbu. Fólie rezonanci 
nepatrně utlumí, avšak umožňuje dosáhnout 
zajímavých barev a vizuálních efektů.

Lakovaný povrch
se zachovanou 
strukturou
dřeva

Povrch
provedený
plastovou
fólií.

standardní
rozměr FT

škála obvyklých 
rozměrů

nejběžnější 
rozměry
pro standardní 
bicí soupravu

alternativní vel.

VB MB TT FT

MÍRY bicích nástrojů se udávají v palcích - 1 inch (palec) = 2,54 cm



PALIČKY
Paličky jsou pro hráče na bicí tím nejdůležitějším článkem - v podstatě prodlouženou rukou. 
Z toho důvodu je také potřeba jejich výběru věnovat odpovídající pozornost. Špatně zvolený model 
může totiž vytvářet nejen nepříjemný pocit, ale i značně limitovat ve hře.
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13 14 15 16 17

400 406 410 412 414 420

běžná škála dostupných rozměrů
nejobvyklejší hodnotyPRŮMĚR

DÉLKA

PALIČKY
DRUMSTICKS

METLIČKY
BRUSHES

ŠPEJLE
HOT RODS

TYMPÁNOVÉ
PALIČKY
MALLETS
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Standardní 
paličky pro 
běžnou hru.

Metličky se 
používají 
zejména v jazzu 
a swingu. Hraje 
se s nimi 
převážně na 
malý buben.

Speciální 
paličky určené 
pro tišší hraní, 
oblíbené 
zejména u tzv. 
“unplugged” 
vystoupení.

Primárně jsou 
určené pro hru 
symfonických 
tympánů, ale lze 
jimi zpestřit 
i zvuk soupravy - 
například hrou na 
kotle, nebo 
vířením na činely.

LENNY WHITE | 14, 7 | 406

JACK DE JOHNETTE | 14,4 | 414

CARMINE APPICE | 15,1 | 405

BUDDY RICH | 15,4 | 412

IAN PAICE | 14,7 | 410

ALEX VAN HALEN | 14,4 | 450

PODPISOVÉ SÉRIE
Firmy nabízejí též takzvané “podpisové” paličky, které jsou navrženy a vyrobeny přímo dle požadavků 
slavných hráčů. Některé se svými rozměry i provedením blíží standardu, jiné však mohou značně 
vybočovat - jako například 16 mm tlusté paličky Thomase Langa nebo 450 mm dlouhý model Alexe van 
Halena. Dobrou zprávou je, že mnoho menších výrobců nabízí v současné době tuto možnost prakticky 
každému - pokud si nechá vyrobit dostatečnou sérii. V úvodní fázi hry na bicí je však lepší vybrat si 
z běžně dostupného sortimentu.

Několik ukázek podpisových paliček (typ | průměr v mm | délka v mm)

DŘEVO

NYLON

mm

mm

jazz rock metal

Dřevěná špička se vytváří soustružením 
přímo jako součást paličky. Má přirozený 
sound na ride činelech, nevýhodou však je 
malá odolnost, a při odlomení její části 
i možnost následného poškození blány.

Pro zvuk, pocit ze hry, ale také trvanlivost paliček je důležité i jejich zakončení - špička, která může být buď 
dřevěná nebo nylonová. Oba typy mají svoje přednosti i nevýhody; volba je věcí osobního přístupu.

Nylonová špička je připevněná na kónické 
zakončení paličky. Má ostřejší zvuk na 
činelech (částečně i na bubnech), a její 
opravdu velkou výhodou je nesrovnatelně 
větší životnost - špička vydrží až do úplného 
zničení paličky absolutně bez poškození.

Základním materiálem pro výrobu paliček je dřevo - a to 
nejčastěji hikorové, nebo (v našich zeměpisných polohách) 
habrové. Hikor je odolnější a o něco těžší, habr je lehčí 
a méně odolný. V okrajové míře se objevují i modely z dalších 
typů dřeva (např. eben). Zvláštností pak jsou paličky z jiných 
materiálů - jako například hliníkové od firmy A-Head nebo 
paličky z karbon-fibru.

MATERIÁL

Tvar špičky částečně ovlivňuje zvuk, celkově 
vzato jde ale o faktor spíše okrajový - základní typ 
špičky (zcela vlevo) je ideální univerzální volbou.

Modulární hliníkové 
paličky A-Head 
představují úplně 
novou koncepci.

TVAR ŠPIČKY
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snadná pochopitelnost
plynulý postup
zajímavé ukázky

vše pro praxi v kapele

Paul Schenzer

V 90. letech šéfredaktor časopisu Muzikus. Kromě školy Rock Drums 
a profilové publikace Beat Generation napsal i množství dalších článků 
s hudební tématikou. V 90. letech zakladatel a člen hardrockové kapely
Freeway Jam. V současnosti účinkuje s Milanem Schelingerem.

Ukázky hry od kapel AC/DC, Kiss, Deep Purple, 
Van Halen, Aerosmith, Led Zeppelin a dalších.

Miniprofily slavných hráčů na bicí.
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