
http://geo.mff.cuni.cz/~lh/NOFY056 
 

Ladění chromatické řady 
 
Tónová soustava 
Standardní tónová soustava evropské hudby vychází ze 7tónové základní tónové řady (c, d, e, f, g, a, h), 9krát 
opakované (oktávy subkontra, kontra, velká, malá, jedno- až pětičárkovaná). Od základních tónů se odvozují 
odvozené tóny jednoduchým a dvojitým zvýšením (cis, dis, eis, fis, gis, ais, his, cisis, disis, ...) a jednoduchým 
a dvojitým snížením (ces, des, es, fes, ges, as, hes=b, ceses, deses, ...). Některé dvojice tónů jsou ztotožněny 
(cis=des, dis=es, e=fes, eis=f, fis=ges, gis=as, ais=b, h=ces, his=c a také všechny dvojitě posunuté tóny), takže 
oktáva je nakonec tvořena 12tónovou chromatickou řadou (c, cis/des, d, dis/es, e, f, fis/ges, g, gis/as, a, ais/b, h).  
 
Intervaly 
Interval je vzdálenost (poměr frekvencí) mezi dvěma tóny; intervaly pro vzdálenost od prvního k prvnímu až 
osmému základnímu tónu (tj. k tónu o oktávu výše) se nazývají prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, 
septima a oktáva. Interval mezi dvěma sousedními tóny chromatické řady se nazývá půltón. Tzv. přírodní intervaly 
se odvozují z harmonické řady kmitů s celočíselnými násobky základní frekvence. Členy harmonické řady pro c1 
o frekvenci f se ztotožňují s dalšími tóny takto: člen s 2f odpovídá tónu c2, člen s 3f tónu g2, člen s 4f tónu c3, člen 
s 5f tónu e3, člen s 6f tónu g3. To vytváří tzv. přírodní oktávy s poměrem frekvencí 2:1, přírodní kvinty s poměrem 
3:2 (zde c2-g2), přírodní kvarty s poměrem 4:3 (zde g2-c3) a přírodní (velké a malé) tercie s poměrem 5:4 (zde c3-e3) 
a 6:5 (zde e3-g3). 
 
Soustavy ladění 
Frekvence tónů a hodnoty intervalů jsou stanoveny soustavami ladění, definujícími poměry tónů k referenčnímu 
tónu; jako referenční tón bývá bráno a1, tzv. komorní a s frekvencí standardizovanou v polovině 20. stol. na 440 Hz. 
Soustavy ladění lépe či hůře aproximují přírodní intervaly tak, aby udržovaly dobrý akustický dojem z chromatické 
řady v potřebném rozsahu oktáv. 
 
Pythagorejské ladění (6. stol. př. n. l.) 
Soustava zachovávající přírodní oktávy, kvinty a kvarty. Od referenčního tónu se kvintovými kroky směrem vzhůru 
(a1–e2–h2–fis3–cis4, poměr frekvencí 3:2) i dolů (a1–d1–g0–c0–f–1–b–2–es–2–as–3, poměr frekvencí 2:3) obsadí 
uvedené tóny frekvencemi a tyto frekvence se transponují po tónové řadě oktávovými kroky (tj. frekvenčními 
posuny 2:1, resp. 1:2). V 12tónové chromatické řadě si 12 kvintových kroků a 7 oktávových kroků má odpovídat, 
v pythagorejském ladění se však tyto posuny frekvenčně neshodují (pythagorejské koma). 
Příklady 
sekunda c1-d1:  f(d1) = 3/2 f(g0) = 9/4 f(c0) = 9/8 f(c1) = 1,125 f(c1) 
aproximace přírodní tercie c1-e1: f(e1) = 1/2 f(e2) = 1/2 . 3/2 . 3/2 . 3/2 . 3/2 . 1/2 f(c1) = 81/64 f(c1) ~ 1,266 f(c1) 
přírodní kvarta c1-f1: f(f1) = 4 f(f–1) = 4 . 2/3 . 1/2 f(c1) = 4/3 f(c1) ~ 1,333 f(c1) 
přírodní kvinta c1-g1: f(g1) = 3/2 f(c1) = 1,500 f(c1) 
sexta c1-a1:  f(a1) = 3/2 . 3/2 . 3/2 . 1/2 f(c1) = 27/16 f(c1) = 1,6875 f(c1) 
septima c1-h1:  f(h1) = 1/2 . 3/2 . 3/2 . 3/2 . 3/2 . 3/2 . 1/2 f(c1) = 243/128 f(c1) ~ 1,898 f(c1) 
pythagorejské koma: 12 kvintových kroků ku 7 oktávovým krokům, (3/2)12 / 27 = 312 / 219 ~ 1,014. 
 
Rovnoměrně temperované ladění (17. stol.) 
Soustava zachovávající pouze přírodní oktávy a definující konstantní půltón hodnotou 122 ~ 1,0595; dvanáct 
těchto půltónů tak tvoří jednu oktávu, (122)12 = 2. 
Příklady 
sekunda c1-d1: f(d1) = (122)2  f(c1) ~ 1,122 f(c1) 
tercie c1-e1:  f(e1) = (122)4  f(c1) ~ 1,260 f(c1) 
kvarta c1-f1:  f(f1)  = (122)5  f(c1) ~ 1,335 f(c1) 
kvinta c1-g1:  f(g1) = (122)7  f(c1) ~ 1,498 f(c1) 
sexta c1-a1:  f(a1) = (122)9  f(c1) ~ 1,682 f(c1) 
septima c1-h1:  f(h1) = (122)11 f(c1) ~ 1,888 f(c1) 
 
Odkazy 
Soustavy ladění http://en.wikipedia.org/wiki/Musical_tuning 
Pythagorejské ladění http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tuning 
Temperované ladění http://en.wikipedia.org/wiki/Equal_temperament 
Komorní a  http://en.wikipedia.org/wiki/Concert_pitch 
 


