
Lenka Vybíralová: Modální tóniny a jejich léčivé účinky 

 

Výběr tématu 

Jako téma své závěrečné práce jsem si vybrala skládání v modálních 

tóninách. Pro skládání hudby jsem se rozhodla poté, co jsem dokončila svých 10 

písní, což byl úkol v rámci druhého ročníku tohoto semináře. Ačkoli jsem si nejprve 

neuměla představit, jak já mohu složit 10 písní, s čímž byla spojena i jistá nechuť se 

do této činnosti pustit, dotlačena časem jsem se do skládání nakonec pustila a ke 

svému překvapení zjistila, že mne to dokonce i baví. Takže o tom, že budu skládat, 

bylo rozhodnuto, jen jsem ještě nevěděla, co bych chtěla skládat. Lákaly mne 

vícehlasé skladby. Jednu pro dvě flétny už jsem složila v rámci výše zmíněného 

úkolu. Ovšem po té, co jsem v říjnu 2011 navštívila přednášku o muzikoterapii pana 

Josefa Krčka a slyšela o léčivých účincích starých stupnic, intervalů a jednotlivých 

tónů, bylo rozhodnuto i o náplni mého skládání. Po té jsem si zakoupila knihu Musica 

humana úvod do muzikoterapie a počala studovat léčivé účinky hudby. 

Reflexe cvičení a tvoření 

 Již od září jsem začala pravidelněji cvičit na flétnu 3 – 4 krát týdně. Chtěla 

jsem ve hře pokročit dále, a proto jsem ve vícehlasých skladbách, v kterých jsme si 

měli nacvičovat méně náročný part pro alt,  zkoušela i náročnější part pro soprán. 

Jelikož se zde vyskytoval poměrně často tón E2, který jsem dosud neznala, naučila 

jsem se ho. Byla to zkouška trpělivosti, moje rychlost hraní se vrátila na úroveň 

prvního ročníku, neboť  místo půlových a čtvrťových not, na které jsem byla při 

přehrávání altu zvyklá, jsem se potýkala s osminovými a čtvrťovými s tečkou, které 

jsem se učila počítat. Na konec  každého cvičení jsem si proto zahrála alespoň 2 

skladby, které jsem již dobře znala, abych si dodala sebevědomí, že přeci jen něco 

umím. Když se mi pak po několika týdnech podařilo zahrát part pro soprán souvisle, 

byť jen velmi pomalu, měla jsem velkou radost. Takto jsem postupovala několik 

měsíců, až do prosince. Stále jsem však neměla žádnou skladbu. To se změnilo 

1.1.2012, kdy s novým rokem přišel i nový impuls. Byl volný den, nic mi tedy 

nebránilo, abych se do skládání konečně pustila. Vzala jsem si tedy flétnu, notový 
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papír a tužku a pustila se do skládání. Zkoušela jsem si různé krátké motivy. Když se 

mi motiv líbil, hrála jsem si ho několikrát po sobě a postupně ho rozvíjela až do finální 

podoby. Takto se zrodily se první dvě skladby, Dórská a Frygická. V lednu mi pak 

definitivně došlo, že pokud chci skládat v modálních tóninách, musím se doučit i další 

hmaty na flétnu, a to minimálně po A2. A tak jsem si připadala opět jako v prvním 

ročníku, a to na začátku, neboť jsem se vrátila k přehrávání stupnic, abych si na nové 

hmaty zvykla. Poté jsem záměrně vyhledávala skladby, kde se tyto tóny vyskytovaly. 

Na odměnu v podobě krásné souvislé melodie jsem si musela opět několik týdnů 

počkat.  

V únoru u mě nastala velká změna a stala jsem se ze studentky učitelkou, 

neboť jsem byla oslovena kamarádkou, zda bych mohla učit její dceru Karolínku na 

flétnu, že jí její paní učitelka ve škole, která vede kroužek flétny – ovšem 

známkovaný, říká, že jí hraní moc nejde. To se samozřejmě odrazilo i v chuti ke 

cvičení. Karolínku hraní přestávalo bavit.  Domluvili jsme se tedy, že k nim budu 

jednou týdně docházet a pomůžu Karolínce s cvičením na další hodinu s paní 

učitelkou. Maminka zaznamenala změnu hned první týden, Kája cvičila skoro každý 

den, po třech týdnech si změny všimla i paní učitelka. Kája mi to hned ten den 

zavolala, měla velkou radost a já s ní. V březnu se pak Karolínka dozvěděla, že paní 

učitelka ze zdravotních důvodů už zřejmě do konce roku nebude učit a děti za druhé 

pololetí nebudou známkované. Karolínka však chtěla pokračovat dále, což mě 

potěšilo. Znamenalo to, že Kája nechce hrát jen pro lepší známku, ale že jí hra na 

flétnu prostě zase baví. V dubnu se k nám přidala Káji spolužačka Eliška, nejprve 

jsme hrály písně ze sešitu od paní učitelky, poslední dvě hodiny jsme zkoušely něco 

nového. Připravila jsem si pro děvčata písničku Prší prší upravenou pro 2 flétny. Na 

první hodině jim to přišlo moc těžké, ovšem už po jednom týdnu trénování, kdy si 

každá z dívek nacvičila svůj hlas, se jim skladbu podařilo zahrát téměř bez chyby a 

měly obě velikou radost. Já jsem při těchto společných hodinách zjistila, že mě učení 

baví a proto zvažuji, že bych od září začala učit více dětí. 

V dubnu jsem měla možnost navštívit pana Josefa Krčka a strávit s ním asi 

dvě hodiny. Bylo to pro mě velmi zajímavé setkání, měla jsem připravené nějaké 

otázky, na které mi pan Krček velmi ochotně odpovídal, vyprávěl mi o historii hudby a 

původu starých stupnic. Přidal též pár příběhu ze své terapeutické praxe. 
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A nyní zpět ke mně, jako studentce. Do dnes jsem se doučila hmaty E2 až C3, 

z čehož mám sice radost, ale bohužel jsem nepostoupila dále ve skládání. Stále 

mám jen první dvě skladby. Další mě tedy čekají v příštích dnech, neboť již za měsíc 

budeme na Fořtu prezentovat své práce. 

Modální tóniny 

Staré stupnice odpovídají starým tóninám, které se užívaly v evropské hudbě 

již ve starověku a ve středověku např. v gregoriánském chorálu a nazývaly se mody 

nebo též  církevní stupnice, neboť v té době sloužila středověká hudba převážně 

církevním účelům. Tento raně středověký modální systém, původně pocházející 

z řecké kultury, převzali východní křesťané, např. byzantici, v Evropě se na tyto 

byzantské tóniny navázalo asi kolem 4. století. 

 Jejich názvy jsou převzaty z řečtiny, podle řeckých kmenů.  

 Jsou to stupnice sedmistupňové, je mezi nimi zahrnuta i stupnice durová 

Jónská a přirozená mollová Aiolská. Ve středověku měly hlavní význam stupnice 

dórská, frygická, lydická a mixolydická. Později získaly převahu stupnice durové a 

mollové, byly proto chápány jako nové, moderní. Nástup dur-mollové tonality byl 

velkým a významným předělem ve vědomí lidstva a souvisí úzce se změnou chápání 

hudební tektoniky z původní melodické (středověk a část renesance) k akordickému 

vnímání. Durová stupnice se vyvinula z lydické a mollová z dórské. Ve středověku se 

tyto staré stupnice nazývaly souhrnně autentické (původní). 

Stupnice můžeme rozdělit podle jejich třetího stupně (tercie). Dorská a frygická 

mají tercii malou jako stupnice mollová-Aiolská a na jejich prvním stupni stojí mollový 

kvintakord. Lydická a mixolydická mají tercii velkou jako stupnice durová-Jónská a na 

jejich prvním stupni stojí durový kvintakord.  

Tyto stupnice mají své charakteristické intervaly. 

Jónská – c d e f g a h c - shodná s diatonickou durovou stupnicí. 

Lydická – f g a h c d e f - má zvýšený čtvrtý stupeň, jejím charakteristickým 

intervalem je tedy lydická zvětšená kvarta. 
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Mixolydická – g a h c d e f g - stupnice má snížený sedmý stupeň, charakteristickým 

intervalem je mixolydická malá septima. 

 

Stejně tak u mollových stupnic. 

Aiolská – a h c d e f g a - shodná s diatonickou mollovou stupnicí 

Dorská – d e f g a h c d - se liší od mollové-Aiolské šestým stupněm, 

charakteristickým intervalem velká dórská sexta.  

Frygická – e f g a h c d e - se liší oproti mollové-Aiolské sníženým druhým stupněm, 

takže jejím charakteristickým intervalem je frygická malá sekunda . 

 

Především z formálních důvodů byl mezi mody včleněn také modus na 

sedmém stupni durové stupnice:  

 Lokrický – h c d e f g a h, charakteristický především alterovanou (zmenšenou) 

kvintou. Má též mollový charakter, neboť má malou tercii. 

 

Sedm hlavních tónů 

Působení planetárních sil můžeme nalézat v různých oblastech, např. 

v lidských orgánech, v kovech a také v sedmi základních tónech. Nabízím zde 

přehled spojení jednotlivých tónů s planetami, tak jak je uveden v knize pana Josefa 

Krčka Musica humana (viz seznam literatury) a rovněž s uvedením orgánu, na který 

má daný tón harmonizující účinky. Stejný účinek má celá stupnice vycházející od 

tohoto tónu, proto zde uvedu vždy i stupnici. 

Tón C - podle Rudolfa Steinera je tón C dnešním základním tónem. Je mohutný a 

silný, uchvacující pozemské síly, pevně se držící. Je v něm i cosi temného. Tento tón 
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je spojen se silami Marsu a umožňuje člověku působit, stejně jako železo, 

uvědoměle na Zemi. 

Léčivě působí na reprodukční orgány a plíce - stupnice Jónská 

Tón D - Tento tón reprezentuje pohyblivost. Tento Merkurův tón má velké 

terapeutické možnosti. Étericky laskavé, opatrně se vlnící proudění, může pacienta 

takříkajíc vylákat z jeho jednostrannosti. 

Léčivě působí na  mozek a žaludek - stupnice Dórská 

Tón E - S tónem E jsme moudře a vážně osloveni v našem nitru. Naše duše stojí ve 

spojení s velikými kosmickými pravdami. Působí zde síly Jupitera. 

Léčivě působí na  slezina - stupnice Frygická 

Tón F - Hluboce nás dojme prožitek Venušina tónu, který nás láskyplně přijme 

Zaznívá v něm lásky světů. Je vlídný a vyvolává zahřívající síly mědi v člověku. Oběť 

velkých kosmických principů nám může být tímto tónem zpřístupněna: Je to Kristův 

tón. 

Léčivě působí na  játra – stupnice Lydická 

Tón G - Starý Saturnův tón je vážný a žije v nekonečných dálavách. Člověk je 

osloven ve svém nejhlubším prapůvodu. 

Léčivě působí na  žlučník – stupnice Mixolydická 

 

Tón A  - S tímto Slunečním tónem jsme v bodu středu, obklopeni zářením 

kosmických slunečních sil. Zlato nám poskytuje důvěru a dává nám nalézat naše 

pozemské úkoly. 

 Léčivě působí na srdce – stupnice Aiolská  

Tón H – Ve své vnitřní Měsíční kvalitě nebude snadno pochopitelný. Drží se zpátky, 

aby mohl zrcadlit stříbřité světlo stejně jako měsíc na nebi.  
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Léčivě působí na ledviny  

 

Intervaly a jejich působení 

 U intervalů se jedná o událost, která se odehrává mezi dvěma tóny. Je to 

„neslyšená“ oblast mezi dvěma znějícími tóny. I jednotlivé intervaly mají  svůj 

charakter a oblast, na kterou pozitivně působí. Velmi podrobně se o intervalech 

zmiňuje ve své knize Musica humana pan Josef Krček. Následující přehled je též 

čerpán z této knihy a z rozhovoru s panem Krčkem. 

 

  

Prima - pramen, klid – zklidní celý organismus  

Sekunda – pohyb, budí do reality – vhodný pro autisty 

Tercie – duševní prožitek – velká tercie radost, malá tercie  smutek,působí na srdce 

Kvarta – hranice, bdělost – působí  na játra, zvětšená kvarta vhodná pro autisty 

Kvinta – hranice, uvolňuje plíce např. při astmatu 

Sexta – duševní prožitek, harmonizační interval 

Septima – touha a napětí, velká septima vhodná pro flegmatiky a autisty 

Oktáva – rodiče, zakončuje cyklus, působí na dospívající  

 

Závěr 

 Závěrem bych chtěla vyjádřit zejména poděkování, neboť díky tomuto 

semináři se stala hudba neoddělitelnou součástí mého života a za to jsem velmi 

ráda. Seminář sice končí, ale já se budu hudbě věnovat i nadále. Jednak jako 

student, neboť se chci ve hře na flétnu dále zlepšovat, ale hlavně bych chtěla 

pokračovat v učení dětí a předat jim, to co jsem se zde naučila. 
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