
Posuvky 

 
 Posuvky nahodilé 

 
Posuvky nahodilé se objevují ve skladbě jakoby nahodile, náhodou. Jsou vždy napsané těsně 
před notou, ve stejné mezeře nebo na stejné lince jako nota, ke které patří. 
Tyto posuvky jsou dočasné. Platí pro celý jeden takt (od posuvky dál) a pouze pro konkrétní 
linku nebo mezeru. Do dalšího taktu ani jiné oktávy už posuvka „nedosáhne“.  
 
Příklady not s posuvkami. Přečti názvy not (v houslovém klíči):  
 

                            
 

 
 
Cvičení: Napiš noty s posuvkami. Vyzkoušej si psaní všech třech druhů posuvek, a to jak 
v mezeře, tak i na lince. Nakonec popiš noty správnými názvy: 

Cvičení pro odvážné: Přečti noty – dej pozor na platnost posuvek:  
                   

 
 

 
 

 Posuvky v předznamenání 
 
Tyto posuvky najdeme napsané hned za houslovým klíčem. Počet a druh posuvek nám zde 
určuje tónina, ve které je skladba napsaná. Posuvky v předznamenání tedy předznamenávají, 
jaké tóny budou snížené nebo zvýšené v celé skladbě. 
Předznamenání tedy platí pro celou skladbu a pro všechny noty téhož jména (např. křížek FIS 
platí pro f1, f2, f malé atd.).  
Pokud je například skladba napsaná v tónině D dur, bude mít tato skladba v předznamenání dva 
křížky, a to FIS a CIS. To znamená, že místo F budeme hrát všude FIS a místo C budeme hrát 
všude CIS, pokud se v průběhu skladby nevyskytne u některého z těchto tónů nahodilá odrážka 
a dočasně nám zvýšený nezruší.  
Křížky i béčka v předznamenání mají své dané pořadí. Toto pořadí se nauč. 

 



„Křížková“ předznamenání 
 
Nauč se básničku:  
 
„FIS, CIS, GIS, DIS, AIS, EIS, HIS,  
do výšek se rozletíš.  
S křížkem vzhůru o půl tónu  
dostaneš se výš a výš.“ 
 
(vypůjčeno z: VOZAR, Martin. Hudební nauka pro ZUŠ: pracovní sešit: 1. ročník.) 
 
V předznamenání tedy můžeme najít 0 – 7 křížků: 

 
 
Cvičení: Řekni, kolik má tato ukázka křížků v předznamenání a jaké. Poté přečti noty: 

 

 
 
„Béčková“ předznamenání 
 
Nauč se básničku: 
 
„HES, ES, AS, DES, GES, CES, FES, 
vodník chystá vodní ples.  
S každým béčkem, potápníčkem,  
do hlubin se dostaneš.“ 
 
(vypůjčeno z: VOZAR, Martin. Hudební nauka pro ZUŠ: pracovní sešit: 1. ročník.) 
 
V předznamenání tedy můžeme najít 0 – 7 béček: 

 
 
Cvičení: Řekni, kolik má tato ukázka béček v předznamenání a jaké. Poté přečti noty: 
 

 
 

 
Poznámka: Obyčejně se samozřejmě v jedné skladbě mohou objevit zároveň, a většinou to tak 
bývá, jak posuvky z předznamenání, tak posuvky nahodilé.  


