
Dynamika a dynamické znamienka 
 

Dynamika v hudbe znamená silu (hlasitosť) prednesu. Aby sme mohli vyjadriť rôzne odtiene 

dynamiky, máme k dispozícii celú škálu dynamických znamienok. Tie nám určujú ako silne alebo 

slabo sa má interpretovať hudba. 

Základné dynamické znamienka: Ukážka: https://www.youtube.com/watch?v=-6vcp8EkO7w 

ppp - piano pianissimo - čo najslabšie;    pp - pianissimo - veľmi slabo;    p - piano - slabo, ticho 

mp - mezzopiano - stredne slabo; mf - mezzoforte - stredne silne 

f - forte – silne; ff - fortissimo - veľmi silne,  fff - forte fortissimo - čo najsilnejšie 

sp - subito piano - náhle slabo; sf - subito forte - náhle silne 
 

Akcentové znamienka: 

fp - fortepiano - notu, ke ktoré tato skratka patrí hrajeme forte a následne prejdeme do piana 

sfz, sf - sforzando, sforzalo (sforcando, sforcalo) - dôrazne - náhly dôraz „výkrik“ 

rfz - rinforzanto (rinforcáto) - s narastajúcim dôrazom, širokým zdôraznením 
 

Doplňujúce výrazy: 

poco (poko) - trochu, málo;  molto - mnoho, veľmi;  subito - ihneď, náhle; 

con forza (kon forca) - so silou; con tutta la forza (kon tuta la forca) - s celou silou; 

sempre – stále;  sempre forte - hrať stále silne; 

V hudbe môžeme meniť dynamické odtiene postupne, k tomu účelu máme špeciálne symboly a 

výrazy. 

 
crescendo, cres. (krešendo) – zosilňovať, decrescendo, decresc. (dekrešendo) - zoslabovať 

diminuendo, dimin., dim. (dyminuendo) - s ubúdajúcou silou, pomaly zoslabovať 

poco a poco crescendo (poko a poko krešendo) - pomalé postupné zosilňovanie 

calando (kalando) - s ubúdajúcou silou a rychlosťou (výraz v spojení tempa a dynamiky) 

estinto (estynto) – zhasínavo; smorzando, smorzato (zmorcando, zmorcato) – dostratena, 

morendo, mor. - skonávane, hynúco; perdendosi - zoslabovať až do stratena. 
 

Občas sa symboly a výrazy navzájom kombinujú. Napríklad môžeme mať v notácii uvedené, aby 

sme zosilňovali od piana do forte a potom zoslabovali do mezzoforte. 

 
Väčšina interpretov má zrýchľovanie spojené so zosilňovaním a spomaľovanie so zoslabovaním, je 

to nepísané pravidlo, pozor, nie je tomu tak vždy. Potrebné je správne čítanie notového zápisu. 
 

Výrazov, ktoré rôzne upravujú alebo spresňujú dynamické odtiene je naozaj veľké množstvo. 
 

Pre vyniknutie melódie sa používajú tieto výrazy: 

agitato (adžitáto) - búrlivo, vzrušene, prudko; cantabile (kantábile) – spevne; calmando 

(kalando) – pokojne; caldament, caldo (kaldamente, kaldo) - vrele, vrúcne; espressamente - 

výslovne, naprosto jasne; espressivo – výrazne; con espressivo - s výrazom; marcando, marcato 

(markando, markáto) - s zdôrazňovaním, dôrazne; ben, bene – dobre; ben marcato il basso (ben 

markáto il baso) – pre bas dôrazne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-6vcp8EkO7w

