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ÚVOD 

 
Cílem této práce je představit studentům balet jako uměleckou formu, vytvářenou pohybem 
lidského těla. Vzhledem k mým zkušenostem z mé baletní kariéry bych ráda studentům 
herectví nastínila a přiblížila stručný vývoj baletního umění v historickém kontextu, vysvětlila 
jim základní terminologii, naučila je několik základních baletních pozic, načrtla podstatu 
tanečních prvků a vypěstovala v nich hezké, elegantní postavení a držení těla. Navíc přikládám 
popis a principy partnerského tance v souvislosti se správnou technikou zvedání a nošení. 
Představím nejvýznamnější baletní díla, jejich choreografy i skladatele.  

Balet může být prezentován jako samostatné dílo, nebo může být součástí operních, 
operetních, ale i činoherních představení. Je divadelní formou, která se předvádí na jevišti 
publiku s využitím kostýmů, scénického designu a osvětlení, přičemž pohybovým a hereckým 
projevem vypráví příběhy, myšlenky, koncepty a emoce. Baletní technika má řadu specifik a 
zákonitostí, jež se musí striktně dodržovat a nebývá zde mnoho prostoru pro chyby. Důležitá 
je kvalitní pohybová průprava, jistá dávka talentu, disciplína, trpělivost, píle a také přiměřená 
dávka ctižádostivosti.   

Tanečníci mají jasnou hierarchii, (sbor, demi-sólo, sólo, první sólo), která se ve většině velkých 
baletních tělesech a souborech přísně dodržuje, a tak musí snášet každodenní dřinu, bolest i 
pot, s pokorou snášet kritiku, rozvíjet se a zdokonalovat, aby zažili vysněný úspěch na prknech, 
jež znamenají svět. Za náročným baletním tréninkem se ale skrývá krásný estetický zážitek, ve 
kterém se skloubí éteričnost, elegance, síla, energie, křehkost i lehkost pohybu v dramatických 
příbězích baletních představení. 
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1. HISTORICKÝ VÝVOJ BALETU 

1.1. 15-16. století 

Počátky klasického baletu sahají až do druhé poloviny 16. století a jsou spojovány zejména 
s Francií. Za kolébku vzniku baletu můžeme ale též považovat i Itálii 15. století, kdy se balet 
začal objevovat v tanečních vložkách italských oper. V této době se celá Itálie vyznačovala velmi 
intenzivním kulturním životem. Většina měst bojovala o pomyslný titul hlavního centra umění, 
trumfovala se v nápaditosti, originalitě či zábavnosti při nejrůznějších slavnostech, jejichž 
součástí byla i taneční představení.1 Díky Kateřině Medicejské se však tato představení brzy 
dostala do povědomí Francouzů. Za její vlády vzniklo vůbec první baletní představení Ballet 
Comique de la Reine (Královnin komický balet), který se považuje za vrcholnou formu tzv. 
ballet de cour – dvorský balet tančený šlechtici. Ballet de cour představoval spojení 
instrumentální hudby, zpěvu, recitace a tance.2 Pro dosažení silných vizuálních zážitků těchto 
představení byly nezbytné bohaté kostýmy, dekorace, rekvizity a důmyslná jevištní technika. 
Z Itálie, kde se tancem bavili dokonce i papežové, se centrum rozvoje tance přesouvá do 
Francie a zejména do Paříže. Dalo by se říci, že balet byl pro Francouze tak významný jako 
opera pro Italy a byl považován za nedílnou a neopomenutelnou součást vzdělání každého 
šlechtice.3 

 

 

1 MARKOVIČOVÁ, Oľga. Dejiny tanca a baletu pre 3. a 4. ročník tanečných oddelení na konzervatóriách. 1. vyd. 

Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1981 

2 ŠTARHOVÁ, Kristýna. Základní taneční edukace muzikálového herce. Brno: Divadelní fakulta. Ateliér 

muzikálového herce. 2016 

3 „tamtéž“ 
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1.2. 17. století 

Balet jako samostatná umělecká forma se začal vyvíjet ve Francii během vlády Ludvíka 
XIV. (1643-1715), který byl velkým příznivcem a propagátorem tance. Balet si zamiloval a sám 
v baletních představeních i vystupoval.4 V představení Ballet de la Nuit (Balet noci), který 
choreografoval Pierre Beauchamp, ztvárnil Ludvík XIV. boha Apollóna a díky této roli získal 
přezdívku Král Slunce. Tato jeho přezdívka vznikla díky přesnému časovému harmonogramu 
jednotlivých částí představení dle vycházejícího slunce. Sám panovník v roce 1661 založil 
Académie Royale de Danse (Královskou akademii tance), v níž se školili tanečníci pro 
dvorská představení. Prvním ředitelem této akademie se stal Pierre Beauchamp, který spolu 
s dalšími třinácti akademiky schvaloval nové prvky v baletu, vymyslel zápis tance pomocí 
grafických značek, uzákonil principy vytočených nohou a pojmenoval jejich pět základních 
pozic.5 Byl vzorem mnoha učitelům tance, kteří se jako uznávané osobnosti pohybovaly po celé 
Evropě a vyučovaly šlechtu tanečnímu umění. 

 

4 Zdroj: WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Balet 

5 ŠTARHOVÁ, Kristýna. Základní taneční edukace muzikálového herce. Brno: Divadelní fakulta. Ateliér 

muzikálového herce. 2016  

Obrázek 1: Ballet de cour 
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 Dvorním skladatelem Ludvíka XIV. byl Jean Baptiste Lully, který byl sám i výtečným 
choreografem.  V roku 1661 složil první tzv. comédie-ballet (La Revente des habits du ballet 
et comédie). Díky Lullymu došlo k rozdělení taneční akademie na dvě části.6 Jednu část tvořila 
akademie opéra-ballet a druhou škola pro profesionální tanečníky, která byla spojena 
s Académie Royale de Musique, z které později vzniká světoznámá Pařížská opera. Až do 
počátku 80. let 17. století byl klasický tanec výlučně mužskou záležitostí. První žena vystoupila 
v baletním představení až v roce 1681 a byla to mademoiselle Fontaine. 

 

 

 

1.3. 18. století 

Již na počátku 18. století je divadelní tanec zcela profesionalizovaný a jasně oddělený od tance 
společenského. Jisté tance (jako např. sarabanda, folia, passacaglia a chaconna) byly 
považovány za ryze divadelní.7 Balet se stal rovnoprávnou dramatickou formou a došlo k jeho 
popularizaci v širokých kruzích. Prošel velkým vývojem, který vedl k rozpracování a vylepšení 
baletní techniky. Představení baletu byly ale spíše velké podívané, které se zaměřovaly hlavně 
na propracované kostýmy a scenérie, přičemž tanečníkům však chyběl fyzický a emocionální 

 

6 Zdroj: WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Balet 

7 KAZÁROVÁ, Helena: Tanec v kontextu divadla 18. století.  

Obrázek 3: Jean Baptiste Lully Obrázek 2: Ludvík XIV – Král slunce 
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projev. Změna ve vývoji baletu nastala až vlivem angličana Johna Weavera, který se snažil o 
dějový balet a využíval pantomimu jako doplněk k tanečnímu projevu. Právě Weaver inspiroval 
francouzského tanečníka a baletního mistra Jean Georges Noverrea (1727-1810), který je 
obecně považován za tvůrce žánru ballet d'action. Ballet d'action jako forma narativního 
umění, byla primárně určena k vyprávění příběhu. Noverre věřil, že taneční kroky a gesta by 
měly být použity k popisu motivů postav a posunutí dějové linie, spíše než jednoduše vytvářet 
příjemné vzory.8 V jeho dílech byla také posílena role baletního souboru, který přešel od 
pouhého dekorativního pozadí po důležitou a nedílnou součást celého představení. 
Významným počinem Jean George Noverrea bylo jeho vydání Lettres sur la danse et les 
ballets (Dopisy o tanci a baletu), díky nimž došlo k plnému prosazení pantomimy, reformě 
pohybů, a zlepšili se tím vyjadřovací možnosti k dosažení dokonalejšího vyprávění příběhu. 

Kromě Francie se v 18. století významnou měrou na vzniku a rozvoji baletu podílelo i Rusko. 
Ruské baletní umění má dlouhou tradici, neboť jeho kořeny spadají až do časů vlády Petra I. 
Velikého.9 V roce 1738 byl v Petrohradě založen Ruský císařský balet a následně vznikají 
hned dvě baletní školy, nejdříve v Petrohradu v roce 1738 a druhá v Moskvě v roce 1773.10 
Inspirace francouzskými postupy posloužila jako základ pro novou, vlastní zdokonalenou 
techniku. V období romantismu se centrum baletního dění přesunulo z Francie do Itálie, 
konkrétně do Milána. V Miláně se balet dále vyvíjel, objevily se nové pozice a začalo se používat 
vytočení nohou v kyčlích o devadesát stupňů, používané dodnes.11  

 

 

8 CRAINE, Debra, MACKRELL, Judith. The Oxford Dictionary of Dance (2 ed.).  

9 Petr I. Veliký (1672–1725), ruský car a reformátor, který z tehdejšího Ruska vytvořil evropskou velmoc; založil 
Petrohrad, vytvořil silnou měnu: stříbrný rubl. 

10 Zdroj: WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Balet 

11 ŠTARHOVÁ, Kristýna. Základní taneční edukace muzikálového herce. Brno: Divadelní fakulta. Ateliér 

muzikálového herce. 2016  
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1.4. 19. století 

Devatenácté století představuje pro balet období zlatého věku. Právě v této době se začal 
formovat ballet blanc (čistá klasická taneční technika) a také tanec na špičkách. V souvislosti 
s tím, jak se balet vyvíjel v různých zemích, můžeme hovořit o rozdílných výukových 
metodách.12 Tyto metody jsou podobné, pro laika skoro rozdíly nepostřehnutelné, pro 
tanečníka však zásadní odlišnosti v technice a ve způsobech výuky baletu. Mezi nejvýznamější 
a nejčastěji vyučované metody patří metoda Agrippiny Jakovlevny Vaganovové (ruská 
škola), Augusta Bournonvilleho (francouzská škola) a Enrica Cecchettiho 
(italská škola). A. J. Vaganovová (1879–1951) ve své knize Základy klasického tance, 
shromáždila a sepsala přehledným a srozumitelným způsobem nejcharakterističtější rysy 
ruského stylu. Třídila je několik let a v konečném výsledku vytvořila unikátní systém, jenž klade 

 

12 ŠTARHOVÁ, Kristýna. Základní taneční edukace muzikálového herce. Brno: Divadelní fakulta. Ateliér 

muzikálového herce. 2016 

Obrázek 5: Ballet d'action Obrázek 4: Jean-Georges Noverre 
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důraz na práci paží, čistou linii dolních končetin, přípravu na vysoké skoky, harmoničnost 
pohybu a rozšiřuje škálu výrazovosti.13 

August Bournonville (1805–1879) se proslavil jako dánský tanečník a choreograf. Trénoval 
u špičkových francouzských mistrů a sestavil tzv. Bournonvillovu metodu. Enrico Cecchetti 
(1850–1928) byl ve své době považován za jednoho z největších baletních virtuosů na světě a 
je rovněž zakladatelem vlastní techniky.14 

 

 

Obrázek 6: Agrippina Jakovlevna Vaganovova           Obrázek 7: August Bournonville 

 

13 ŠTARHOVÁ, Kristýna. Základní taneční edukace muzikálového herce. Brno: Divadelní fakulta. Ateliér 

muzikálového herce. 2016 

14 Zdroj: WWW: https://en.wikipedia.org/wiki/Bournonville_method 



 

 11 

1.5. 20. století a moderní balet 

Snahy o reformu klasického tance, které vrcholí ve 20. století, přineslo úsilí o změnu ve dvou 
odlišných směrech. Jeden proud se snažil vytvořit zcela nový samostatný styl moderního tance, 
druhý proud, představovaný zastánci klasického baletu, chtěl v té době reformovat již přežitou 
podobu baletních představení. Dochází k zásadním zlomům ve směřování tanečního umění. 
Moderní balet začal bořit striktní pravidla a přísnou formu klasické baletní techniky, do 
popředí se dostávala zejména pestrost a originalita pohybového vyjádření. 

Významným propagátorem ruského umění v cizině ve 20. století, působícím v Paříži, byl Sergej 
Ďagilev, který byl velkou osobností baletního světa. Původem vystudovaný právník se 
angažoval jako ruský umělecký kritik, mecenáš a baletní impresário. Založil soubor Ruské 
balety Sergeje Ďagileva a byl rovněž spoluzakladatelem časopisu Svět umění. Obklopoval se 
významnými osobnostmi ze světa hudby, jako byli např. Sergej Prokofiev, Igor Stravinskij, 
Maurice Ravel, Johann Strauss, a za jeho éry se do povědomí dostaly velké baletní hvězdy jako 
byl Václav Nižinskij nebo Anna Pavlova. Již od 19. století se balet dostal i na americký 
kontinent, kde se těšil velké oblibě. Před 2. sv. válkou se v Americe usadili významné osobnosti 
baletního světa, jako byli Michail Fokin, Michail Mordkin, Leonid Mjasin, Adolf Bolm 
a George Balanchine. Zakládali soubory, vedli baletní školy, působili na Brodwayi i v 

Hollywoodu.15 Právě poslední jmenovaný George Balanchine (původem Gruzinec), se 

proslavil v USA, kde roku 1934 založil slavnou baletní školu (SAB) a později roku 1948 
legendární soubor New York City Ballet. Je považován za tvůrce nového baletního stylu, tzv. 
neoklasiky (někdy také nazýván americký balet). 

Značný rozkvět po první světové válce zaznamenala i německá baletní scéna, kde se rozrostl 
počet divadel, které obsahovaly baletní soubory. Ruský balet se v první polovině 20. století 
vyvíjel v duchu moderních proudů a avantgardního divadla. Po 2. sv. válce až do 60. let 
hostovaly ruské baletní soubory z Moskvy, Leningradu, Permu a Kyjeva v Evropě a Americe, s 
tradičním repertoárem v přísně vytříbené klasické baletní formě. Koncem osmdesátých let 

 

15 BRODSKÁ, Božena, VAŠUT, Vladimír. Svět tance a baletu. 
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minulého století se situace v baletu proměnila. Emigranti přestali být „zrádci“ a řada ruských 

umělců přijala angažmá po celém světě.16 

Obrázek 8: Ruský balet Sergeje Ďagileva 

Obrázek 9: George Ballanchine jako choreograf    

Obrázek10: Ukázka moderního baletu17 

 

  

 

16 „tamtéž“ 

17 Obrázky dostupné na odkazu v popisku. 
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2. NEJVÝZNAMĚJŠÍ BALETY A JEJICH AUTOŘI  
 

Přibližně do druhé poloviny 19. století byla role hudby v baletu druhořadá. Hlavní důraz se 
kladl na tanec, zatímco hudba byla jednoduše kompilací tanečních melodií. Až do doby P.I. 
Čajkovského byl skladatel baletů považován za odděleného od skladatele symfonií a až jeho 
Labutí jezero bylo prvním baletním počinem, který vytvořil symfonický skladatel. Balet se 
přestal soustředit pouze na tanec a hudba se dostávala na rovnocennou pozici. Na konci 19. 
století pracoval například Marius Petipa (francouzský baletní choreograf a tanečník) se 
skladateli, jako byl Cesare Pugni nebo P.I. Čajkovskij na vytvoření baletních děl, která se chlubí 
jak komplexním tancem, tak složitou hudbou. 

K nejslavnějším klasickým baletním titulům bezesporu patří Labutí jezero, které je součástí 
repertoáru všech světových scén. Děj vychází původně z německé pohádky o princezně Odettě 
proměněné v labuť, o černokněžníku Rudovousovi a o nešťastném princi, který zapomene na 
svou přísahu. Tento příběh a jeho baletní ztvárnění si získal nesmrtelnost díky hudbě P. I. 
Čajkovského a také díky původní dochované choreografii Lva Ivanova a Mariuse Petipy. 
Balet Louskáček patří mezi další baletní klenoty. Libreto vychází z pohádky německého 
spisovatele E. T. A. Hoffmanna Louskáček a myší král, a je příběhem o sváteční atmosféře 
Štědrého večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinující labyrint her a 
zázraků. Proslulý skladatel Igor Stravinskij vytvořil hudbu k baletu Pták ohnivák, který se 
řadí mezi klasiky hudební moderny 20. století. Příběh je inspirován motivem ruských 
strašidelných pohádek, ve kterých se spojuje „široká“ ruská melodika s rafinovaností 
francouzského impresionismu. Dějovou linku provází třináct zakletých panen v kouzelné 
zahradě ptáka Ohniváka a Kostěje Nesmrtelného. Prvním provedením baletu pták Ohnivák 
souborem Ruského baletu Ďagileva v Paříži v roce 1910, se povýšilo baletní umění na úroveň 
avantgardních divadelních žánrů. 

Mezi další významné balety patří například balety Petruška , Svěcení jara, Kamenný 
kvítek, Romeo a Julie, Popelka, Spící krasavice, Coppélia, Spartakus, Giselle, 
Korzár, Don Quijote, Sylfida a mnoho dalších… 

Nejvýraznějšími skladateli baletní hudby byli zejména Petr Iljič Čajkovskij, Jacques 
Offenbach, Igor Stravinskij, Sergej Prokofjev, Claude Debussy, Adolphe Charles 
Adam, Bohuslav Martinů atd. 
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Obrázek11: Labutí jezero18 

  

 

18 Obrázek dostupné na odkazu v popisku. 
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3. BALETNÍ TERMINOLOGIE 

 

Ačkoli bývá baletní názvosloví uváděno ve francouzštině, jeho samotný název pochází 
z italského baletto, což v překladu znamená taneček, nebo také z výrazů balleta či ballato, což 
byl druh italských písní.19 Většina názvů pozic, pohybů, póz a tanců doslovně popisuje 
prováděný prvek. V této kapitole si představíme několik názvů tanečních pohybů, které jsou 
základem každého klasického baletu. 

Plié: tento prvek tvoří základ všech tanečních pohybů a je mu v hodinách klasického tance 
věnována velká pozornost. U kombinací s plié je důležité správné vytočení dolních končetin, 
které vychází z kyčelních kloubů (kolena by měla vždy směřovat nad špičky), váha mezi obě 
chodidla je rovnoměrně rozložena a kostrč musí směřovat nad paty.20 

Port de bras: práce paže, vedené pohyby přes základní pozice, čímž vytvářejí různé pohybové 
kombinace. Navíc při Port de bras se pokaždé zapojuje i hlava, která paže provází. 

Alongé: protažení, prodloužení  

Adagio: zvolna, lehce, klidně. V tanci to znamená velmi pomalé, ladné pohyby, přičemž jde o 
variaci několika kroků 

Allegro: znamená rychle, živě a patří sem veškeré skoky 

Arabesque: póza na jedné noze, druhá noha je zanožená na 90 stupňů a propnutá, tvoří s 
tělem ladnou křivku.  

Attitude: označuje rovněž pózu na jedné noze, ale druhá noha může být přednožená nebo 
zanožená a je vždy pokrčená v koleni 

 

19 ŠTARHOVÁ, Kristýna. Základní taneční edukace muzikálového herce. Brno: Divadelní fakulta. Ateliér 

muzikálového herce. 2016 

20 „tamtéž“ 
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Pirruettes: označuje způsob rotace (otáčení) na jedné noze 

Tombé: výpad (do všech směrů) 

Relevé: pohyb, kterým se zvedáme pološpičky (demi-pointes) a následně na špičky (point) 

Chassé: přísunný poskok 

En face: čelem vpřed, ramena a boky, trup je obrácen frontálně k divákovi 

Épaulement: mírné natočení ramen oproti trupu v pózách do diagonál (efaccé, croisé) 
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4. ZÁKLADNÍ POZICE NOHOU  
 

Základních pozic nohou je pět a každá z těchto pozic vyžaduje vytočení nohou od kyčelních 
kloubů. Vytočený pohyb by správně měl vycházet vždy z hýždí, aby při vytočení nedocházelo k 
rotaci kolen či kotníků a tím k jejich přílišnému opotřebení.21 Vytočení závisí individuálně na 
tělesných dispozicích, do velké míry se dá nacvičit, ale u profesionálních tanečníků je dokonalé 
vytočení nohou podmínkou pro zvládnutí náročné baletní techniky. 

I. pozice: Váha je rozložená na obou chodidlech rovnoměrně, nohy vytočené, paty spojené, 
kolena se dotýkají. Špičky nohou směřují od sebe, ideálně v úhlu 180°.22 

II. pozice: Stejné postavení na obou dvou chodidlech jako u první pozice, ale mezi patami je 
mezera na délku jednoho chodidla.23 

III. pozice: Nohy jsou mírně překřížené do poloviny chodidel a opět vytočené. Paty jsou 
přitisknuté k sobě, kolena se překrývají. 

IV. pozice: Nohy jsou překřížené, vytočené, váha rozložená rovnoměrně. Chodidla jsou od 
sebe oddálená na vzdálenost jednoho chodidla, přičemž špička přední nohy je přímo před 
patou zadní nohy, stejně tak pata přední nohy je přímo před špičkou nohy zadní.24 

V. pozice: Nohy jsou překřížené, vytočené. Chodidla jsou k sobě přitisknutá a měly by se zcela 
překrývat. Špička přední nohy je přímo v linii zadní paty, stejně jako pata přední nohy je 
v jedné linii se špičkou nohy zadní. 

 

21 Zdroj: WWW: http://www.balladine.cz/zakladni-pozice-nohou/ 

22 Zdroj: WWW: https://tanec030.webnode.cz/balet/baletni-prvky/ 

23 „tamtéž“ 

24 Zdroj: WWW: http://www.balladine.cz/zakladni-pozice-nohou/ 
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V baletu se používá i VI. Pozice, které se také říká První Paralelní pozice, přičemž nohy 
se nevytáčejí, směřují paralelně směrem vpřed, špičky i paty jsou u sebe. 

 
Základní pozice nohou v klasickém tanci 

        

Obrázek 8: 1. pozice     2. pozice    3. pozice 

         

Obrázek 9: 4. pozice     5. pozice         5. pozice (profil) 
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5. ZÁKLADNÍ POZICE RUKOU 

 

Mezi nejzákladnější prvky baletní techniky patří základní pozice rukou a nohou, ze kterých se 
odvíjejí a vycházejí všechny ostatní baletní pohyby. Poloha rukou, a i samotné postavení prstů 
a dlaně má v klasickém tanci velký význam. Dokreslují celkové zakončení póz, pomáhají při 
technice a také při skocích. Pohyb rukou vychází ze zad a ramene, paže je mírně zaoblená, loket 
se nepropíná. Dlaň je rovněž zaoblená do tvaru protáhlého písmene „C“, prsty jsou volné, ale 
drží tvar. Při základní výuce pedagogové vyžadují, aby se palec dotýkal druhého článku 
prostředníku a po zafixování této polohy se palec s ukazovákem jemně oddálí. Prostředníček 
je mírně vnořený do dlaně a palec schovaný v dlani. Ruka by neměla být křečovitá a měla by 
tvořit pokračování paže. Ve všech pozicích je velmi důležité zůstat elegantní, nezvedat ramena, 
křečovitě nezatínat svaly, dodržovat správné držení těla, zvláště zad, aby každá pozice i pohyb 
vypadaly lehce a snadně.25 Základní pozice rukou jsou tři, (+ přípravná pozice), ale jednotlivé 
baletní školy učí více možných pozic (forem) rukou, které vznikají kombinací těchto tří.  

Přípravná pozice: V této pozici jsou ruce před tělem volně spuštěné dolů, přičemž každá 
z nich drží základní tvar do písmena „C“. Lokty směřují ven a celé paže vytvářejí krásnou elipsu. 
Dlaně směřují k sobě a nahoru, prsty se nedotýkají. Mezi prsty je vzdálenost přibližně 10 cm a 
celé paže jsou rovněž na10 cm oddáleny od těla.  

I. pozice: Dlaně, paže a lokty mají stejné postavení jako v přípravné pozici, ale zvedají se do 
výše pasu (pupku), a neměly by zakrývat hrudník. Správné a důkladné provedení této pozice je 
důležité, protože jsou tak zpevněny a správně postaveny svaly paží a zádové svaly, což je nutné 
při točení piruet a provádění skoků či složitějších prvků.26  

II. pozice: Paže se z první pozice otevřou směrem ven do stran, přičemž by měly pořád 
zůstat mírně před tělem. Zvedají se výš než v první pozici, přibližně na úroveň spodní části 
hrudníku, nesmí však přesáhnout úroveň ramen. Lokty směřují dozadu a jsou opět mírně 
zaoblené, čím celé paže vytvářejí opět mírný oblouk. Dlaně hledí dopředu a celé paže se 

 

25 Zdroj: WWW: http://primabalerina.pise.cz/ 

26 Zdroj: WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozice_rukou_v_baletu 
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vytahují směrem do dálky od zad, aby pozice nabrala šířku a vzduch. Pomůckou při výuce je 
představa kapky stékajíc dolů od ramene přes loket až k ukazováčku. 

III. pozice: Tato pozice představuje jakousi elipsu nad hlavou. Ruce se z přípravné pozice s 
nezměněnou polohou dlaní a loktů zdvihnou nad hlavu, ale ne nad temenem, spíš nad čelem.27 
Lokty směřují do strana dlaně nesmí padat dolů. Správné provedení pozice si zkontrolujete, 
pokud se v této pozici podíváte dopředu a periferně uvidíte na svoje ruce, a rovněž tvář by 
neměla být z profilu zakrytá. 

IV. forma(pozice): Navazuje na třetí pozici, ale užívá se i samostatně. Z třetí pozice se jedna 
ruka spouští dolů do první pozice, přičemž se zachovávají všechna pravidla zaoblených paží.  

V. forma: Jedna paže je ve 3. pozici, druhá se otvírá do 2. pozice. Tato forma je pokračováním 
a navazuje na IV. formu. 

VI. forma: Jedna ruka ze třetí pozice se spouští do 1. pozice, druhá ruka zůstává ve 2. pozici. 

 

Obrázek 14: Postavení dlaně a prstů28 

  

 

27 Zdroj: WWW: http://www.balladine.cz/zakladni-pozice-rukou/ 

28 Obrázek dostupný v odkazu popismu. 
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Základní pozice rukou – Ruská škola 

  

          Obrázek 10: Přípravná pozice 

 

 

Obrázek 12: 2. pozice 

Obrázek 11: 1. pozice 
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Obrázek 13: 3. pozice 
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Formy 

 

Obrázek 14: 4. forma 

      

 

Obrázek 16: 6. forma 

 

  

Obrázek 15: 5. forma 
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6. STRUKTURA BALETNÍHO TRÉNINKU 
 

Profesionální tanečníci musí denně trénovat složité technické prvky, soustředit se  

na fixování znalostí, udržovat celkovou kondici a také si osvojit herecký projev, který je 
s baletním představením úzce spjatý. Den tanečníka začíná tréninkem, po kterém se nacvičuje 
repertoár nejbližších představení a premiér. 

Baletní trénink se dělí na exercice a la barre (cvičení u tyče), exercice au milieu (cvičení 
na volnosti) a allegro (skokové variace).29Cvičení u tyče vede tanečníky k osvojení si základů 
techniky klasického tance, přičemž pomalu přes jednotlivé cvičební kombinace připravuje a 
zahřívá tělo na další tréninkovou část. Po jejich zvládnutí se tanečníci přesouvají na volnost 
bez opory. Na volnosti se už k prvkům procvičeným u tyče přidávají balanční pozice 
(arrabesque, attitude, second...), dále například pirruety a zejména pohyb do prostoru. 
Mnohem více se rozvíjí také práce paží, natáčení trupu (épaulement croisée a épaulement 
effacée), a trénink nabírá více taneční charakter. Baletní hodinu zpravidla uzavírá allegro, ve 
kterém se procvičují skokové variace, od malých přípravných skoků (sotté, changement...) až 
po velké skokové variace.  

K pochopení lepší orientace v prostoru a postavení épaulement využívají tanečníci osm bodů, 
které pomyslně rozdělují prostor. U baletního tréninku je velice důležité, aby si tanečník 
zafixoval a zvládal základní principy a jednotlivé prvky klasického tance již u tyče.30 Bez těchto 
znalostí nebude schopen zvládat náročnější a složitější taneční pohyby jak na tréninku, tak 
potažmo později i na jevišti.  

 

29 Zdroj: WWW: https://adoc.pub/uvod-do-taneni-pedagogiky.html 

30 ŠTARHOVÁ, Kristýna. Základní taneční edukace muzikálového herce. Brno: Divadelní fakulta. Ateliér 

muzikálového herce. 2016 
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6.1. Tanec na špičkách 

Jak již bylo řečeno, do počátku 80. let 17. století byl klasický tanec výlučně mužskou záležitostí 
a první žena vystoupila v baletním představení až v roce 1681. Prvními baletkami tančícími na 
špičkách, a to konkrétně Italkou Marii Taglioni se ale diváci mohli setkat až ve 30. letech 19. 
století. Mystickou vílu Sylfidu ztvárnila natolik odzbrojujícím způsobem, že žádný milovník 
tohoto tradičního scénického tance si od této doby neuměl představit baletky jinak než 
s nadýchanou sukní a na špičkách. Baletní špičky patří k základní baletní obuvi. Na trénink se 
používají také baletní piškoty, které ale nemají vyztuženou špičku, nelze v nich tedy tančit na 
špičkách. Pevné špičky jsou většinou potažené saténem a mají v sobě tvrdou výztuhu ve špicích. 
Samotné nošení špiček je velmi nekomfortní, existuje ale mnoho způsobů, jak si špičky upravit 
a přizpůsobit na vlastní chodidlo. Nejdůležitější je ale naučit se správně na špičkách stát a 
předcházet tím mnoha bolestivým stavům a úrazům. K moderní technologii výroby špiček 
velkou měrou přispěla nejslavnější ruská primabalerína Anna Pavlova, která si například do 
špic vkládala vložky z tvrdé kůže. Dnes již existuje mnoho výrobců, a tudíž mnoho typů a 
materiálů, ze kterých se špičky vyrábějí. Existují také mužské baletní soubory jako například 
Les Ballets Trockadero, kde muži tančí ženské role na špičkách.  

 

Obrázek 17: Baletní piškoty     Obrázek 18: Baletní špičky 
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Obrázek 19: Marie Taglioni           Obrázek 20: Anna Pavlova 
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7. TANEC S PARTNEREM 
 

Tanec s partnerem je speciální disciplína tanečního vzdělání“.31 Po důkladném a správném 

pochopení základů techniky vedení, nošení a zvedání, je možné nahlédnout do dalšího 
pokračování partnerské techniky jak ve spojení s klasickou taneční technikou, tak také ve 
spojitostech s jinými tanečními technikami. Důležité je rovněž pochopení souvislostí mezi 
technikou v tanci s partnerem, výrazovou interpretací a následně pak uměleckým prožitkem 
hereckého a citového projevu. Vysvětlení techniky a principu zdvihu směřuji k budoucím 
studentům s cílem, aby působili při tanci s partnerem přirozeně, lehce a elegantně.  Pochopení 
této techniky navíc předchází zbytečným pádům, úrazům a poraněním zejména páteře nebo 
kolenních vazů a šlach.  

Partnerský tanec v baletním umění představuje taneční duet (pas de deux), ve kterém dva 
tanečníci, většinou muž a žena, společně provádějí baletní kroky. Grand pas de deux neboli 
velký duet nacházející se ve všech slavných baletních představeních je považovaný za určitý 
technický vrchol každého tanečníka a většinou ho tančí ti nejlepší první sólisté. Tento duet se 
skládá z pěti částí. Tanečníci začínají tzv. entreé (vstup, úvod), pokračují adagiem 
(společným duetem), po kterém následuje pánská a dámská sólová variace. Na konci 
každého Grand pas de deux je coda (závěr) jako vyvrcholení celého duetu.  

7.1. Principy a technika partnerského tance 

Dříve než se budeme věnovat technice nošení a zvedání partnerky, pojďme si říct něco o držení, 
doprovázení a vedení partnerky na jevišti. Chůze s partnerkou by měla být vždy plynulá, 
elegantní, žádné trhavé pohyby, partnerova ruka je vždy níž než ruka partnerky a partner by 
měl vždy respektovat prostor partnerky.  

Zásadním pravidlem při výuce nošení a zvedání je zapotřebí dodržovat a soustředit se na 
všechny zásady bezpečnosti. Vždy by měl být přítomen pedagog, který řádně vysvětlí 
probíranou látku. Při vysvětlování je nutno zadat úkoly nejdříve partnerce a pak partnerovi a 

 

31 SEREBNIKOV, Nikolaj, Tanec s partnerem.  
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po vysvětlení nového složitějšího prvku ho třeba probrat s každým párem zvlášť. V současné 
době se v představeních nejen tanečních, ale i činoherních, kladou velké nároky na fyzickou 
přípravu interpretů v souvislosti s obohacením o akrobatické prvky. Tato souvislost úzce 
souvisí s dalším pravidlem, a to rychlém přizpůsobování se pohybům partnera, harmonické 
rozvíjení po stránce tělesné a vyvíjení svalové činnosti s její dokonalou kontrolou pomocí 
anatomických zákonitostí. 

Techniku zdvihu v duetním tanci tvoří tři základní momenty: 

7.1.1. Zdvih partnerky 

Tady je zásadou vědět, kde a jak uchopit partnerku. Není možné například vyhazovat 
partnerku do vzduchu, aniž bychom věděli, jakým způsobem ji uchopit. Všechny způsoby 
úchytů a všechny základní druhy póz se musí partner i partnerka nejen naučit, ale musí se jim 
tyto principy zautomatizovat. Dalším pravidlem je naučit se a udržet s partnerkou 
společné tempo a rytmus zdvihu. 

7.1.2. Koordinace fyzického úsilí 

Značný podíl při zvedání nebo nošení partnerky má svalstvo dolních končetin. Dokonale 
propracované plié je základem zvedání a nošení. Partner před každou zvedačkou musí tzv. pod 
partnerku, přes plié, podřep, aby byl schopen partnerku správně technicky zvednout. Proto je 
důležité mít posílené nejenom zádové svalstvo, ale mít i správně propracované svaly 
nohou. Při zvedačkách je důležité neprohýbat se v páteří a pokud zvedáme nad hlavu, 
ramena držet pevně a nezalamovat je za hlavu. Při některých pózách ve vzduchu se 
vyžaduje větší aktivita pro udržení rovnováhy od partnera, někdy od partnerky a jindy od obou. 
„Partner musí být pevnou a jistou oporou, fixuje pózu nebo polohu, a v některých momentech 
koriguje, vyvažuje a balancuje. Balancování jsou nepatrné pohyby při udržení rovnováhy 

během zdvihu“.32 

 

32 ŠIMÁKOVÁ, Naděžda., Zaťaženie a poškodenie pohybového aparátu u profesionálních tanečníkov. 
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7.1.3. Spouštění partnerky ze zdvihu 

Partnerku spouštíme vždy pomalu a pod kontrolou, čímž předcházíme zejména úrazům 
páteře, kolen a kotníků. 

Posledním pravidlem, o kterém je možno se zmínit je vzájemná důvěra a odpovědnost. Při 
výuce je důležité zaměřit se u jednotlivých studentů na rozvoj samotné fyzické síly, 
koordinačních schopností a jednotlivé obratnosti studentů. 

 

Obrázek 26: Ukázky partnerské spolupráce v klasickém a moderním baletu 

Obrázek 27, 28: Ukázky partnerské spolupráce v klasickém i moderním baletu33 

 

  

 

33 Obrázky dostupné v odkazu popisku. 
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ZÁVĚR 
 

Z klasické baletní techniky vychází většina tanečních stylů a forem. Taneční průprava je velmi 
posilující, srovnává tělo, posiluje střed těla, koordinaci, orientaci v prostoru, a navíc je zárukou 
elegance a noblesy v pohybu i v chůzi. Hudba, která se při jakémkoliv tanci používá, obohacuje 
a podněcuje improvizaci, kreativitu a vnímání rytmu. Ten, kdo zvládá aspoň základy taneční 
techniky, rytmus, vnímá svůj pohyb a své tělo zevnitř, je na té správné cestě k technickému a 
uměleckému růstu. Studenti herectví by měli využít všech dílčích znalostí a nabytých 
vědomostí a zároveň je umět pospojovat v jeden celek, uměleckou formu a v jeden společný 
zážitek. 

Povědomí o různých formách divadelního umění je důležitým předpokladem pro intelektuální 
a emocionální rozvoj v profesním i osobním životě každého, kdo touží jednou stát na prknech, 
které znamenají svět. 
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Internetové zdroje 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Balet 

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Bournonville_method 

Zdroj: http://www.balladine.cz/zakladni-pozice-nohou/ 

Zdroj: https://tanec030.webnode.cz/balet/baletni-prvky/ 

Zdroj: http://primabalerina.pise.cz/ 

Zdroj: WWW: http://www.balladine.cz/zakladni-pozice-rukou/ 

Zdroj: WWW: https://adoc.pub/uvod-do-taneni-pedagogiky.html 
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ODKAZY KE SHLÉDNUTÍ 
 

Ballet de la nuit – Ludvík IV. 

https://www.youtube.com/watch?v=SYHPNgSUIoE 

Jean Baptiste Lully 

https://www.youtube.com/results?search_query=Jean+Baptiste+Lully 

Jean Georges Noverre 

https://www.youtube.com/results?search_query=jean+georges+noverre+ballet+ 

Le Ballet blanc 

https://www.youtube.com/results?search_query=ballet+blanc+ 

AgripinaVaganova a její škola 

https://www.youtube.com/results?search_query=Vaganovova+technique 

Srovnání anglické a ruské baletní školy 

https://www.youtube.com/results?search_query=Vaganovova+technique 

Základní pozice rukou 

https://www.youtube.com/watch?v=kG5lpKcpsPY 

Technika práce nohou 

https://www.youtube.com/watch?v=FYwntsUota0 

Život na špičkách – dokument Baletu ND Praha 

https://www.youtube.com/watch?v=dXVJ-QxFfVI 
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Adam Zvonař – První Sólista Baletu ND Praha – dokument 

https://www.youtube.com/watch?v=wBc4uLLcdlE 

Klasický balet – Pas de deux z Labutího jezera 

https://www.youtube.com/watch?v=p21n1xorjEs 

Neoklasický balet – Pas de deux z Romea a Julie 

https://www.youtube.com/results?search_query=Pas+deux+deux 

Ukázka moderního baletu 

https://www.youtube.com/results?search_query=modern+ballet 
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obr. 1 Ballet de cour, zdroj: http://ringmar.net/kingdancing/index.php/2020/05/26/ballet-
de-cour/ 

obr. 2 Ludvík XIV – Král, zdroj:http://baadancehistory.blogspot.com/2007/10/sun-king-
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obr. 3 Jean Baptiste Lully, zdroj: 
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obr. 4 Jean-Georges Noverre, zdroj:https://www.tanecnimagazin.cz/tag/jean-georges-
noverre/ 

obr. 5 Ballet d'action, zdroj: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jason_et_Médée#/media/File:Gaëtan_Vestris_dans_Jason_
et_Médée.jpg 

obr. 6 Agrippina Jakovlevna Vaganovova , zdroj: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agrippina_Vaganova_-Esmeralda_1910.jpg 

obr. 7 August Bournonville, https://www.mariinsky-
theatre.com/company/other/choreographer/August_Bournonville/ 

obr. 8 Ruský balet Sergeje Ďagileva, zdroj:https://baletky.webgarden.cz/rubriky/chronologie-
a-historie-baletu/rusky-balet-sergeje-agileva 

obr. 9 George Ballanchine jako choreograf, zdroj: https://www.cbsnews.com/pictures/dance-
photographer-martha-swope-1928-2017/18/ 

obr. 10 Ukázka moderního baletu, zdroj: 
https://www.tanecniaktuality.cz/reportaze/emerging-dancer-nejmladsi-generace-britskeho-
baletu 

obr. 11 Labutí jezero, zdroj: http://www.abeastinajungle.com/washington-dc-performing-
arts/washington-dc-fall-arts-preview 
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obr. 12 Základní pozice nohou v klasickém tanci, zdroj: archiv autorky 

obr. 13 Základní pozice nohou v klasickém tanci, zdroj: archiv autorky 

obr. 14 Postavení dlaně a prstů, zdroj: http://www.balladine.cz/wp-
content/uploads/2012/01/Pozice_rukou_1.jpg 

obr. 15 - 18 Základní pozice rukou – Ruská škola, zdroj: archiv autorky 

obr. 19 - 21 Formy, zdroj: archiv autorky 

obr. 22 Baletní piškoty, zdroj: https://co.pinterest.com/pin/862439397391101189/ 

obr. 23 Baletní špičky, zdroj: 
https://co.pinterest.com/pin/841469511612912789/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb
_unauth_id=&from_amp_pin_page=true 

obr. 24 Marie Taglioni, zdroj: https://www.pinterest.at/pin/31806741099241813/ 

obr. 25 Anna Pavlova, zdroj: https://www.tanecniaktuality.cz/en/abroad/london-coliseum-
to-host-tribute-to-anna-pavlova 

obr. 26 Ukázky partnerské spolupráce v klasickém a moderním baletu, zdroj: 
https://www.gettyimages.com/detail/photo/ballet-pas-de-deux-royalty-free-
image/523362358 

obr. 27 Ukázky partnerské spolupráce v klasickém a moderním baletu, zdroj: 
https://i.pinimg.com/originals/d7/e7/a8/d7e7a839456a75e2bf2a103012fdbd7c.jpg 

obr. 28 Ukázky partnerské spolupráce v klasickém a moderním baletu, zdroj: 
https://i.pinimg.com/originals/8a/37/23/8a372310bd663b8150a604f91b115990.jpg 
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