
Takt, taktové označenie 

 

Takt je najmenší úsek v skladbe. Striedajú sa v ňom prízvučné a neprízvučné doby. Jednotlivé takty 

oddeľujeme zvislou čiarou – taktovou čiarou. 

Taktové označenie – vždy na začiatku riadku za notovým kľúčom sú dve čísla nad sebou.  

Vrchné číslo označuje počet dôb v takte.  

Spodné číslo určuje základnú notu v takte (bude sa počítať na jednu dobu). 

- Označenie čítame nasledovne: 4/4 = štvor štvrťový takt  

2/4 = dvoj štvrťový takt 

6/8 = šesť osminový takt  

2/2 = dvoj polový takt 

atď.... 

čítame teda od vrchného čísla 4 (štvor), 3 (troj) atď. a pridáme k tomu 

spodné číslo (číselne označenie rytmickej hodnoty noty – viď nižšie) 4 

(štvrťový), 8 (osminový) atď.. 

Taktové označenia: 

 

Postupne si budeme vysvetľovať a robiť príklady na jednotlivé taktové označenia. 

V kapitole základné rytmické hodnoty nôt + šestnástinové noty, hovorím o dĺžke noty a jej zápise. V označení 

taktu je potrebné toto ovládať a tiež vedieť aké majú číselné označenie: 

- Celá nota  = 1 

- Polová  = 2 

- Štvrťová = 4 

- Osminová  = 8 

- Šestnástinová = 16 

V taktovom označení je číselné označenie rytmickej hodnoty noty spodné číslo. Podľa neho vieme akú 

rytmickú hodnotu budeme počítať na jednu dobu. 

Tak napríklad: 

    

Na obrázku je onačenie štvor štvrťového taktu. Znamená to, že v takte sa nachádzajú 4 štvrťové noty a jednu 

štvrťovú počítame na 1 dobu. 

- !POZOR! to ale neznamená, že v takte budeme mať stále len 4 štvrťové noty a podobne. 



 

 

Štvor polový takt: v takte sa opäť nachádzajú 4 doby (počítame do 4 – prvá, druhá, tretia, štvrtá) ale na jednu 

dobu počítame polovú notu. 

 

 

Štvor osminový takt: v takte máme 4 doby a na jednu dobu počítame osminovú notu. 

 

Dvoj polový takt: v takte máme 2 doby (počítame do dvoch – prvá, druhá) a na jednu dobu počítame štvťovú 

notu. 

 

- Takýchto príkladov by som sem mohla dať niekoľko. Postupne si budeme robiť príklady na rôzne 

takty v nasledujúcich rytmických kapitolách. 

Tiež sa stretneme aj s takýmto označením taktu: 

        
Celý takt  =  štvor štvrťový takt 

 

!To znamená, že celý takt sa rovnako počíta ako štvor štvrťový. Sú rovnaké! 

      

Polový takt  =  Dvoj polový takt 
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