
FARBA TÓNU 
 

Farba tónu je jednou zo základných vlastností tónu. Tóny môžu znieť jasne, temne, ostro, 

drsne, zastrene, duto, plno, zamatovo... . Farbu tónu určuje počet a sila tzv. čiastkových 

(alikvotných) tónov. Farbu tónov určuje ich pôvod: 

• Ľudský hlas (mužský, ženský alebo detský) - príčinou rôznej tónovej farby i rozsahu 

sú rozdiely v anatomickom zložení tela, rozličné rozmery hlasiviek, hrtanu a 

rezonančných dutín, ktoré u každého jednotlivca zosilňujú iné tzv. čiastkové (alikvotné) 

tóny. 

• hudobné nástroje - farba závisí od materiálu, z ktorého je nástroj zhotovený, od tvaru 

hudobného nástroja a na počte i sile tzv. čiastkových (alikvotných) tónov.  

ROZDELENIE ĽUDSKÝCH HLASOV: 

Základné hlasy možno rozoznať v miešanom speváckom zbore 

 

Soprán - vysoký ženský hlas  

Alt - nízky ženský hlas 

Tenor - vysoký mužský hlas  

Bas - nízky mužský hlas 

Ďalšie spevácke hlasy: 

Koloratúra - najvyšší ženský hlas, Mezosoprán - stredný ženský hlas, Kontraalt - najnižší 

ženský hlas, Kontratenor - najvyšší mužský hlas, Barytón - stredný mužský hlas 

 

ROZDELENIE HUDOBNÝCH NÁSTROJOV: 

Základné hudobné nástroje možno rozoznať v symfonickom orchestri ako orchestrálne 

skupiny, ďalšie môžu vystupovať s orchestrom ako sólové hudobné nástroje. 

 

BICIE HUDOBNÉ NÁSTROJE: 

• Blanozvučné (membranofóny) - majú telo a blanu po ktorej sa udiera. S vyladeným 

tónom - tympany, s nevyladeným tónom - nástroj vydáva len zvuk, nie tón - bubon, 

tamburína, ... . 

• Samozvučné (idiofóny) - udiera sa priamo po tele nástroja. S vyladeným tónom - 

zvonkohra, metalofón, xylofón,..., s nevyladeným tónom - nástroj vydáva len zvuk, 

nie tón - činely, triangel, ozvučné drievko, paličky,  

 

STRUNOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE 

• S hmatníkom - Sláčikové - struna sa rozozvučí ťahom sláčika - husle, viola, 

violončelo, kontrabas...a brnkacie - struna sa rozozvučí brnknutím - gitara, banjo, 

lutna, ukulele, mandolína... 

• Bez hmatníka - Brnkacie - harfa, lýra, čembalo... a úderové - struna sa rozozvučí 

úderom kladivka, či paličky – klavír, cimbal. 

 

VZDUCHOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE – potrebujú prúd vzduchu 

• Mechové - vzduch sa do nich vháňa pomocou mechu - organ, harmónium, akordeón ... 

• Dychové - vzduch sa do nich vháňa fúkaním: 

Plechové dychové - nátrubkové: trúbka, pozauna, lesný roh, tuba  

Drevené dychové - hranové – pikola, flauta,... a plátkové - hoboj, klarinet, fagot, ... 


