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1. Úvod 

Tento text si klade za cíl přiblížit základy práce se zvukem studentům KALD, ale i jiným 

zájemcům z příbuzných oborů. Seznamuje čtenáře s technikou používanou v běžném 

divadelním provozu a s některými návody a strategiemi na její využití v divadelní praxi. 

Popisuje pracovní nástroje zvukového technika a designéra v širším kontextu zvukové tvorby 

a vývoje zvukové techniky. Více než přesným návodem chce být inspirací pro další výzkum a 

sebevzdělávání a snaží se zájemcům o tuto oblast z řad divadelníků pomoci zorientovat se v 

základních termínech a strategiích. 

1.1. Co je zvuk. Definice. Základní pojmy. 

Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. 

Zdrojem zvuku může být jakékoliv vibrující těleso, tj. hudební nástroje nebo hlasivky, ale také 

další objekty, jako například součásti strojů a zařízení, transformátory, motory a podobně. 

Zvuk se šíří v plynném prostředí, jako je například vzduch, v kapalinách i v pevných látkách. 

Ve vakuu se zvuk nešíří, proto se často jako zvuková izolace používají izolační dvojskla, mezi 

kterými je prostor, ze kterého byl vyčerpán vzduch. 

Rychlost zvuku se odvíjí od typu prostředí, ve kterém se šíří. My se prakticky můžeme zabývat 

jen rychlostí zvuku ve vzduchu, která je 340 m/s, ale liší se v závislosti na teplotě vzduchu. 

Může nás ovšem zajímat, že rychlost zvuku v pevných či kapalných látkách není menší, nýbrž 

několikanásobně vyšší než ve vzduchu. Například rychlost zvuku v mořské vodě je 1500 m/s a 

rychlost zvuku v hliníku, nebo ve skle dokonce 5200 m/s. 

1.1.1. Frekvence 

Frekvence vlnění se měří v Hertzech (Hz), jeho dynamický rozsah je pak uváděn v 

jednotkách decibel (dB). Lidské ucho je schopno zachytit frekvence mezi 20 Hz a 20kHz, někdy 

se uvádí dokonce rozsah 16 Hz až 20kHz. Realita je ovšem trochu jiná, většina lidí slyší 

maximálně frekvence do 16 kHz, s věkem se tato hranice posouvá ještě níže. Říká se, že za 

každých deset let věku se horní hranice sluchu snižuje zhruba o 1 kHz. Nejcitlivější je lidské 

ucho na frekvence mezi 2 a 4 kHz, což je pásmo nejdůležitější pro porozumění lidské řeči. 
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Frekvence pod 16 Hz se nazývají infrazvuk. Tyto frekvence slyšet nemůžeme, ale ke svému 

dorozumívání jej používají různá zvířata, například sloni, velryby, hroši nebo žirafy. Frekvence 

nad 20kHz se nazývají ultrazvuk. Ke komunikaci jej používají delfíni, netopýři, slyšet ho 

mohou také psi. Ultrazvuk je široce využíván – například v lékařství, v průmyslu při zjišťování 

defektů materiálu nebo k čištění (kupříkladu optických přístrojů). 

Frekvence se dříve označovala výrazem kmitočet a byla měřena v cyklech za sekundu (c/s, 

cykl/s, nebo cps). Zde čeština lépe popisuje situaci: čím menší počet kmitů (cyklů) za sekundu 

– tj. pomalejší kmitání –, tím nižší kmitočet (frekvence) a tím hlubší zvuk. 

1.1.2. Hlasitost  

Hlasitost zvuku je vždy subjektivní. Měřitelná veličina, kterou si spojujeme s vnímáním 

hlasitosti, se nazývá hladina akustického tlaku. Její jednotkou je jeden Bel, podle jména 

amerického vědce Alexandra Grahama Bella, vynálezce telefonu, gramofonu i mikrofonu. V 

praxi se používá jednotka o řád menší, tedy decibel (dB). Jako jeden decibel se také udává 

nejmenší možná změna, kterou je schopno rozlišit lidské ucho, realitě však odpovídá spíše 

hodnota 3 dB. Je důležité si uvědomit, že decibel není lineární jednotka, nýbrž logaritmická, 

lidské tělo totiž reaguje na podněty z vnějšího světa logaritmicky, nikoliv lineárně. O tomto 

pojednává tzv. Weber-Fechnerův zákon: „Vzrůstá-li intenzita podnětu řadou geometrickou, 

pak roste intenzita počitku řadou aritmetickou.“1 V praxi se tak jedná o všechny podněty, 

například vnímání času – starý člověk vnímá jeden rok subjektivně jako kratší než mladý 

člověk nebo dítě.  

Následující tabulka představuje přehled akustické intenzity (hlasitosti) různých reálných 

situacích a činností, vyjádřené v decibelech.  

Práh slyšení 0 dB 

Šustění listí 10 dB 

Šepot 30 dB 

 
1 PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2011.  
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Hlasitý hovor ze vzdálenosti 1 m 50 dB 

Ruch dopravy, silný provoz 80 dB 

Motocykl 90 dB 

Sbíječka 100 dB 

Rockový koncert 110 dB 

Práh bolesti 120 dB 

Proudový motor 130 dB 

 

Tabulka 1: Přehled akustické intenzity 

 

Hodnota 0 dB se sice považuje za práh slyšení, většinou se ale s podobnou úrovní hlasitosti 

nemáme šanci potkat; i relativní ticho v tiché místnosti před usnutím má zpravidla hodnotu 

kolem 30 dB. Za absolutním tichem je třeba vyrazit do bezodrazové komory. Bezodrazové, 

nebo někdy také označované „mrtvé“ komory jsou speciální prostory zkonstruované tak, aby 

se v nich zvukové vlny od ničeho neodrážely. Akustické úpravy jsou provedeny osazením stěn, 

stropu i podlahy místnosti soustavou jehlanů či klínů z akusticky pohltivého materiálu. 

Například komora v Orfield Laboratories v Minneapolis absorbuje údajně plných 99.99 % 

všech zvuků a hodnota hluku v ní je rovna -9.4 dBA. 



 

12 

 

 

1. Bezodrazová komora Národní meteorologické laboratoře v Paříži. Foto: JPRoche. 

1.1.3. Tóny a hluky 

Zvuky můžeme rozdělit na tóny a hluky. Tóny vznikají pravidelným kmitáním, jejich zdrojem 

jsou zpravidla hudební nástroje nebo lidský hlas. Hluky vznikají kmitáním nepravidelným, 

není možné jim přiřadit žádnou tónovou hodnotu. Vznikají nepravidelnými mechanickými 

rozruchy, například nárazem dvou těles nebo jejich třením o sebe. Hluky vnímáme jako 

šustění, bouchání, vrzání nebo praskání. 

Nesmíme opomenout také třesk. Aerodynamický třesk, nebo také akustický či sonický třesk, je 

projevem fyzikálního jevu rázové vlny. Aerodynamický třesk vzniká, například když je rychlost 

zdroje zvuku větší nebo rovna rychlosti zvuku (srovnej Dopplerův jev). Hrom, na divadle i ve 

filmu hojně užívaný zvuk, je příkladem přírodního aerodynamického třesku vytvářeného 

rychlým ohřevem a expanzí plynu ve výbojovém kanálu blesku. 
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Každému tónu lze přiřadit konkrétní frekvenci. Jak tóny, tak hluky pak mají vždy určitou 

hlasitost, odborně hladinu intenzity zvuku, kterou lze měřit v decibelech (dB). 

1.1.4. Šum 

Šum je rušivou složkou elektrického signálu tvořenou množstvím náhodných frekvencí v celém 

rozsahu slyšitelného spektra. Vzniká různým způsobem a v elektronických obvodech ho nelze 

zcela eliminovat. U elektronických přístrojů a zařízení se hodnotí tzv. odstup signálu od šumu 

(signal to noise, S/N), ten udává rozdíl úrovně užitečného signálu a úrovně zbytkového šumu 

přístroje. Čím větší odstup, tím kvalitnější zařízení. 

Existuje mnoho strategií, jak omezit úroveň šumu v záznamu. Asi nejvýrazněji se do dějin 

odstraňování šumu zapsal americký fyzik a inženýr Ray Dolby, po kterém jsou také 

pojmenovány systémy pro potlačení šumu Dolby A, B, C a S. Ray Dolby zvýraznil při záznamu 

vyšší spektrum, kde se šum projevuje nejvíce, a při přehrávání ho opět adekvátně ztlumil. 

Kritické pásmo se tak dostalo na původní úroveň, ale šum záznamového zařízení (pásu) se tím 

citelně zeslabil. Dnešní systémy pro odstraňování šumu fungují na principu frekvenční 

analýzy. Software analyzuje krátkou porci šumu a poté odstraní z nahrávky všechny identické 

frekvence. To je velká pomoc při restaurování starých nebo poškozených záznamů. Je třeba 

mít na paměti, že při odstraňování čehokoliv z nahrávky je nutná velká opatrnost, protože se 

nám může podařit vyrobit ze zašuměné nahrávky s atmosférou nahrávku sice bez šumu, ale 

digitálními artefakty cinkající nepoužitelný paskvil. 

Software pro redukci šumu: Accusonus ERA, iZotope RX, Adobe Audition CC, Waves Audio 

Cleanup, Antares SoundSoap, Zynaptic Repair Tools, WNS Noise Suppressor. 
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2. Odšumovací software RX 3 Denoiser od firmy iZotope. Foto: Vlastní.  

1.1.5. Spektrum a barva tónu 

Většina přirozených zvuků nejsou jednoduché tóny, u kterých by se dalo hovořit o jedné 

frekvenci. Kombinaci všech frekvencí, ze kterých se takový zvuk skládá, popisuje zvukové nebo 

frekvenční spektrum. 

Zvuk tvořený pravidelným kmitáním identifikujeme jako tón. Tóny o stejné výšce pocházející 

z různých zdrojů zvuku se mohou méně čí více lišit – mají jinou barvu. Tuto odlišnost určují ve 

složeném tónu šumy nebo šelesty, dále velikost amplitudy (výkmitu či rozkmitu zvukové vlny), 

ale především vyšší harmonické frekvence, alikvotní tóny. 

Alikvotní, částkový nebo vyšší harmonický tón je tón, který zní paralelně se základním tónem. 

Všechny hudební nástroje i lidský hlas zní rozdílnými alikvotními tóny, které se rozhodující 

měrou podílejí právě na barvě zvuku a jsou také důvodem, proč jsme snadno schopni od sebe 

rozeznat jednotlivé hudební nástroje. Jediným případem, kdy zní pouze tón základní, je tzv. 

sinusový tón produkovaný frekvenčním generátorem nebo syntezátorem bez použití dalších 

úprav. 
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2,5. Základní tón a prvních šest alikvotních tónů 

Známé je patrně označení flažolety, což jsou alikvotní tóny hrané na strunných nástrojích 

(např. na kytaře) při lehkém přidržení prázdné struny v polovině, čtvrtině, nebo třetině. 

Na množství a kvalitě alikvotních tónů se zásadně podílí rezonátor – ozvučnice, tj. dutina 

nebo materiál, který je díky svým vlastnostem a stavbě schopen rezonovat – kmitat – a 

generovat tak další alikvóty. Z praxe můžeme znát výrazy, kterými se popisují různé typy 

rezonátorů: ozvučná skřínka, rezonanční blána, rezonanční deska, rezonanční 

dřevo. Například u dřeva rezonují lepené materiály (překližka, laťovka) díky své nesourodosti 

hůře než masivní dřevěná deska, třeba u houslí, vyrobená z tzv. rezonančního smrku. U 

akustických hudebních nástrojů je rezonátorem převážně jejich tělo (korpus), u elektrických 

nebo elektrofonických je to de facto až reproduktor. Například tělo elektrické kytary není 

schopno dostatečně rezonovat, proto ji akusticky slyšíme velmi slabě. U lidského hlasu je tón 

generován hlasivkami a obohacován (kultivován) rezonančními dutinami především hlavy 

a hrudi. Je dobré vědět, že přepětím hlasivek u nich dochází ke ztrátě pružnosti, a tím také 

ubývá jejich schopnosti generovat vyšší harmonické. 

Můžeme obecně říci, že větší energie harmonických tónů přináší ostřejší zvuk, a naopak menší 

vede ke zvuku kulatějšímu jako třeba u dřevěných hudebních nástrojů. 

 

1.2. Zvukový design a zvuková dramaturgie 

Zvukový design můžeme nejjednodušším způsobem popsat jako organizaci zvukových 

elementů v prostoru a čase. Jedná se tedy v podstatě o kompozici. Zvukový design by nemělo 

být jen sofistikované označení pro normální ozvučení. Abychom mohli hovořit o designu, 

představujme si návrh, komplexní zpracování a navržení technického řešení zvukové 

komponenty inscenace. Samotný vznik termínu je důsledkem chvályhodné snahy o emancipaci 

technických komponent v divadle a také pokusem rozlišit běžné zvučení a technický servis od 

kreativnější práce, která se zabývá celou škálou aspektů zvuku. Termín design funguje často 

bohužel jako módní nálepka, a proto je dnes k vidění hodně zvukových designérů a zvukového 

designu, často proto, že to vypadá dobře v anotaci na představení. Aby byl hudebník nebo 

zvukový umělec či designér plnohodnotnou součástí procesu, musí mít vliv na celý jeho 

průběh, a jeho práce tudíž bude mít také charakter dramaturgický. 
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Zvukový design a zvukovou dramaturgii je těžké od sebe oddělit, tyto termíny se v 

mnohém překrývají a v praxi se navíc často automaticky používá výraz zvukový design pro 

cokoliv, co má jakoukoliv spojitost se zvukem na úrovni vyšší, než je zapnutí a vypnutí 

přehrávání hotové scénické hudby. 

K lepšímu pochopení termínu zvuková dramaturgie snad přispěje následující citát 

slovinského teatrologa Janeze Janši, který sice nemluví explicitně o zvuku, ale naznačuje různé 

dramaturgické linie přítomné v jediném díle, v našem případě divadelní inscenaci: 

„Dramaturgie je fluidní, dynamická činnost, rozptýlená v pracovním procesu – nehmotná 

aktivita par excellence. Na jedné straně je tu určitá pevná a definovaná role a více 

institucionalizovaná funkce, ale na druhé straně máte ‚rozptýlenou aktivitu‘, která se pak 

může projevit v různých prvcích konstrukce uměleckého díla tak, že je úplně integrovaná do 

pracovního procesu, metod a vztahů. Moje otázka tady je, zda můžeme v tomto smyslu ještě 

vůbec mluvit o dramaturgii. Navíc, pokud je dramaturgie činnost, která je ‚rozptýlena‘ v 

různých složkách uměleckého díla, proč nemůžeme mluvit o jiných odvětvích jako o 

‚rozptýlených‘ stejným způsobem? Proč nemůžeme říci, že choreografie je také činnost, která 

je rozptýlena v pracovním procesu, a to nikterak omezeně? Proč nemůžeme říci, že 

performance, tanec, herectví, jakýkoliv žánr nebo disciplína, o které mluvíme – spolu se 

všemi svými podmínkami a mediátory – tvoří určitou aktivitu, která se stává ‚rozptýlenou‘?“2 

Můžeme říci, že dramaturgie jako způsob myšlení o tvorbě na divadle připravuje na základě 

znalosti všech pramenů a analýzy možná východiska k práci na inscenaci, k interpretaci 

dramatického díla. Během tvorby inscenace působí dramaturgie jako zpětná vazba pro režii. V 

souhrnu je dramaturgie tvůrčím partnerem všech tvůrčích profesí, které se na přípravě a 

vzniku inscenace podílejí. V tomto smyslu se jedná o celkovou koncepci od volby zvukového 

materiálu k jeho realizaci a posouzení všeho, co tato rozhodnutí mohou přinést – tedy 

hovoříme nejen o interakci jednotlivých komponent divadelního výrazu, ale také o 

vzájemném působení materiálu uvnitř každé z nich. 

 
2 JANŠA, Janez. Self-interview. In: Maska: The Performing Arts Journal, vol. 16. Ljubljana: Maska 

Institute for Publishing, Production and Education, 2014.     
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Zvukový design může mít i charakter redukce, a to i zcela radikální – například rozhodnutí 

nepoužít žádný přidaný zvuk bude také jistým druhem designu. Zde nemůžeme nevzpomenout 

amerického skladatele Johna Cage (1912–1992), který svou skladbou 4’33’ tematizoval ticho, 

respektive nemožnost ho dosáhnout, když nechal v roce 1952 Davida Tudora zavřít víko klavíru 

a podle notového zápisu nezahrát po stanovenou dobu ani jediný tón. Cage tak vtáhl do hry 

veškeré ruchy okolí, které se po dobu trvání skladby stávaly jediným slyšitelným zvukovým 

materiálem, a především pak poukázal na to, že neexistuje ani ticho, ani hranice mezi 

hudebními a nehudebními zvuky. Odmítl hierarchický pořádek a prosazoval rovnoprávnost 

všech úmyslně, nebo neúmyslně vyluzovaných zvuků a hluků. 

Cagův přiklad nám může napomoci vnímat zvukový svět divadelní inscenace v celé jeho šíři a 

neomezovat ho pouze na vstupy technické povahy. Vše, včetně kroků herců, jejich odchody a 

příchody, manipulace s objekty a technikou, může být součástí zvukového designu, a jako 

takové může být zvýrazněno, či potlačeno, nikdy však ignorováno. Jen těžko lze přecenit 

význam Johna Cage pro moderní hudbu, zvukové experimenty a performance druhé poloviny 

20. století i pro současnost. Můžeme parafrázovat známý slogan a říci, že pokud by John Cage 

neexistoval, museli bychom si ho vymyslet. Otázkou ovšem je, zda bychom to dokázali. 

 

3. John Milton Cage (1912–1992). Foto: Rob Bogaerts / Anefo. 

„Cage nazýval svoji hudbu ‚divadlem‘, neboť ji nechápal jako pouze zvukový jev, ale bral ji 

jako aktivitu v nejširším slova smyslu. Hudební produkce mu byla zároveň představením. 

Šlo mu o rozboření pomyslných stěn, do nichž se hudba uzavírala – ve skutečnosti marně, 

protože všude se objevuje nějaké rušení. Ani sebedokonalejší nahrávku nemůžeme nikdy 

vyslechnout v úplném klidu. A jestliže pro Cage byla vzorem příroda, pak ‚divadlo připomíná 
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přírodu mnohem více než hudba. Máme přece oči stejně jako uši – záleží jen na nás, zda je 

budeme používat‘.“3  

Důležitým prvkem zvukového designu je vztah přehrávaného zvuku k ostatním zvukům na 

jevišti, případně interakce s dalšími zvukovými zdroji, například hudebníky či zpěváky. 

Výsledný zvukový obraz je součtem všech zvukových zdrojů. Jeviště lze přizvučit mikrofony 

nebo snímači (kontaktními mikrofony) a všechny živé zvukové vstupy dále procesovat. Zvukem 

z jeviště lze také spouštět (triggerovat) zvukové vzorky ze sampleru nebo počítačového 

programu. S nahranou hudbou se dá během představení nakládat jako s polotovarem a 

konečný hudební a zvukový materiál skládat až v reálném čase mixáží, která pružněji reaguje 

na dění na jevišti a nechává velký prostor pro improvizaci. Zvukový designér může kreativně 

kombinovat hudbu živou a pouštěnou ze záznamu, může volit a navrhovat různé způsoby 

přehrávání zvukových záznamů, zvučení živých hudebních výstupů na jevišti, použití ruchů a 

speciálních efektů, může navrhovat rozmístění reproduktorů v prostoru a realizovat další 

zvukové úpravy. Může také volit hudební a zvukový materiál s ohledem na téma inscenace a 

přímo uvnitř zvukové složky realizovat další z dramaturgických linií a od prostého zvučení se 

přes zvukový design dostat až ke specifickému druhu narace, realizované zvukovými 

prostředky. 

Můžeme proto konstatovat, že všechny zvuky, ať už záměrné, či náhodné, které slyšíme v 

divadelní inscenaci (site-specific projektu, performance), tedy hlasový projev herce, zvukové 

efekty, ruchy, hudba a ticho, patří do zvukové komponenty divadelního výrazu. 

 
3 ŠTASTNÝ, Jaroslav. John Cage Usměvavý Frankenstein?. In: Živá hudba 1. Praha: NAMU, 2011.  
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4. Ukázka notace Vesperale Romanum Cum Cantum Gregoriano Paříž, 1924. Foto: Vlastní.   
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2. Hudební a zvuková dramaturgie 

Následující text je sestavou informačních bodů s otázkami, které můžeme potkat během 

analýzy pramenů a hledání východiska k inscenování, interpretaci. Je dobré se naučit zacházet 

s jednotlivými prvky, s jejichž pomocí můžeme na divadle stavět zvukovou architekturu. Výčet 

možností není nikterak uzavřen a rovněž neznamená, že v každé „dobré“ inscenaci musí být 

povinně beze zbytku naplněn. 

Jednotné návody pro dramaturgii zvukového plánu, či zvukový design až na pár jednoduchých 

situací v podstatě neexistují a ani existovat nemohou. Na divadle je potřeba vidět a slyšet věci 

v souvislostech a v reálném čase. Tvorba zvukového plánu nebo designu je kompozicí jednoho 

dílčího celku v rámci celkové kompozice inscenace. 

 

5. J. S. Bach: Braniborský koncert č. 2, rok 1718. Foto: Vlastní.  
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2.1. Role hudby/zvuku v divadelní inscenaci/scénickém projektu 

2.1.1. Základní komunikační prostředek jevištní/dramatické postavy 

dále jen postava 

2.1.2. Řeč jako základní komunikační prostředek 

Vedle běžného jazyka můžeme využívat systém jiného jazyka zvukové povahy. Postava 

může také komunikovat třeba pouze pohybem nebo světlem a samozřejmě kombinací všech tří 

prostředků. Jazyk může být velmi různý, včetně dialektů, či může jít o jazyk reálně 

neexistující, který pracuje s artikulačními a zvukovými konvencemi, jejich křížením, bořením 

atd. 

Základními otázkami je, zda pracujeme s loutkou, objektem nebo živým hercem a jaké jsou 

jejich výrazové možnosti, herecké schopnosti a celkový interpretační potenciál. U loutky či 

objektu hrají při rozhodování a pak hlavně při samotné animaci, pohybové vlastnosti zásadní 

roli. 

Řeč – jevištní mluva – může být stylizovaná, výrazně expresivní, deklamovaná, komponovaná 

do voicebandů nebo zcela přirozená, civilní. Někdy bude míra civilnosti vyžadovat ozvučení, 

například v případě velkého prostoru nebo potřeby ztvárnit vnitřní hlas. To je už otázka 

realizace zvukového materiálu, a ta přináší další výrazové možnosti, ale také možné významové 

posuny a samozřejmě i technické komplikace. 

2.1.3. Zpěv bez textu 

Tento způsob komunikace využívá jednotlivé vokály, konsonanty nebo brumendo. Lidský 

hlas je nejpřirozenější zvukový zdroj, nebo můžeme říci – hudební nástroj. Dokáže sdělit velmi 

jemné výrazové nuance. Jak víme, hlas každého člověka je originál, pokud není oklestěn, tedy 

téměř zničen špatnou hlasovou technikou. Každý vokál (samohláska) a konsonant 

(souhláska) má díky jinému místu tvorby v hlasovém ústrojí svůj charakter, výraz, a je tak 

schopen nést význam. Díky práci s rezonancí, artikulací a hudební intonací můžeme charakter 

zvuku proměňovat. Chování lidského hlasu při zpěvu bez textu může být někdy blíže 

charakteru či jednání postavy než zpěv de facto zatížený textem.  
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2.1.4. Zpěv s textem 

Zde pracujeme se zvukem a významem textu v interakci s hudební intonací slov a napětím mezi 

rytmem hudby a slov. Nehledě na napětí mezi textem a harmonií a instrumentací eventuálního 

hudebního nebo zvukového doprovodu.  

Oba tyto způsoby komunikačního prostředku dramatické postavy mohou být á capella, nebo 

s doprovodem. Verze á capella, tedy bez doprovodu, klade většinou větší nároky na herce. 

Herec s tzv. pěveckou inteligencí a zvládnutou hlasovou technikou dokáže na jevišti obstát bez 

často nadužívané instrumentální ambaláže. Využití sólového hlasu může mít silný výraz, a nést 

tak význam i při nízké dynamice. A to především tam, kde by mohutnost zvuku působila 

pateticky, bombasticky nebo komicky. 

Zpěv s doprovodem přináší herci jistotu a další možnosti výrazu. Doprovod může pracovat s 

tóny, šumy atd. Podle hustoty zvukové faktury se odvíjí i eventuální nutnost dozvučení hlasu. 

Kombinace á capella a doprovodu, ať už v rámci jedné skladby, nebo většího celku, má pak 

díky kontrastu mezi sólem a tutti zvukem další výrazový a významový potenciál. 

Otázka, zda zpěv či doprovod traktovat akusticky, nebo reprodukovaně, viz kapitola Realizace. 

2.1.5. Hudba 

Instrumentální hudba jako komunikační prostředek postavy bude pracovat tvarováním motivů 

a změnou instrumentace. Může se jednat buď o velmi detailní kompoziční práci s 

motivem, kdy bude autor hudby v běžném kontaktu s přípravou inscenace, nebo o částečnou 

improvizaci, která vyžaduje autorovu velmi častou účast na zkouškách. Práce s motivem je 

jeden ze základních instrumentů jak pro hudební improvizaci, tak kompozici vůbec. 

Samozřejmě se nabízí možnost využít hudební nástroj jako součást děje, scénografie, nebo jako 

výtvarný artefakt. 

Slovo nese význam, jeho interpretace přináší díky proměnlivosti výrazu široký rejstřík 

významových nuancí. Stejně tak v hudbě je jeden motiv schopen nést konkrétní emocionální 

„význam“ a v proměnách barev, harmonií, tónin a instrumentace přinášet velkou škálu nuancí, 

sice oproti slovu významově méně konkrétních a nedokonalých, ale právě proto výrazově i 

významově svobodnějších. 
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Tón jako vrcholná kultivace zvuku může nést jemnost, něhu i velmi drsnou expresivitu, ale je 

už vrcholnou kultivací zvukového jazyka, proto může působit příliš stylizovaně, uměle, 

nedostatečně. Kompozice hluků, třesků, šumů nebo vrzání proto může být v daném kontextu 

výhodnějším materiálem pro komunikační jazyk dramatické postavy. 

 

2.2. Průvodce jevištní/dramatické postavy, situace 

Dále jen postava, situace 

2.2.1. Příznačný motiv 

Tento kompoziční princip známe z literatury i z hudby, například Idée fixe ve Fantastické 

symfonii op. 14 Hectora Berlioze nebo leitmotiv v rámci Gesamtkunstwerku Richarda 

Wagnera. Příznačný motiv určuje základní charakterový rys postavy, může se stát jejím 

zosobněním. V rámci inscenace může a nemusí mít každá postava svůj jedinečný motiv. 

Zároveň to samozřejmě neznamená, že vždy s výstupem nebo zmínkou o té či oné postavě 

uslyšíme vždy totéž. Proměnou instrumentace a nedestruktivní prací s motivem lze provázet 

inscenací podle charakteru jejího jednání, podle té či oné situace. 

V ostatním zvukovém materiálu, jako jsou ruchy, třesky, šumy, hluky nebo celé 

atmosféry (množiny ruchů), nemusí být proměna příznačného motivu díky jeho primární 

zvukové podobě a momentálním technickým možnostem tak snadná jako proměna v hudbě. 

Editací tohoto materiálu často získáme uměle znějící zvuky, které nemusí v daném konceptu 

působit realisticky/uvěřitelně. Zde je třeba říci, že důležitější je to, co působí uvěřitelně na 

divadle, nikoli v reálu. Nicméně práce například s atmosférami parku nebo ulice v rámci 

různých časů dne a ročních období může být velmi inspirujícím výrazovým materiálem jak v 

tradičním divadelním prostoru, tak v konkrétním prostoru site-specific projektu. 

Důležité bude základní uchopení postavy. V jakém faktickém a výrazovém kontextu se postava 

nalézá a kam ji chceme výrazově/významově posunout. 
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2.2.2. Vnitřní psychologie postavy 

Emocionální stav postavy můžeme sdělovat přes různý zvukový materiál. Hudba se pro to zdá 

být ideální, ale požadovaného výsledku lze snadno dosáhnout také ruchy nebo atmosférami. 

Použijeme-li v dané situaci ruch nebo atmosféru zcela mimo reálný stav dění, budeme ho 

přisuzovat stavu postavy – například skřípot brzd vlaku v místnosti, kdy je blízkost vlaku nebo 

vzpomínka vyloučena. V takovém případě velmi záleží na kontextu. 

Hudební materiál bude v této roli, na rozdíl od příznačného motivu, tematicky svobodný. 

Samozřejmě se nabízí možnost sloučit příznačný motiv s vnitřní psychologií postavy. 

Vzniká zde možnost pracovat se zvukem ve vztahu k postavě, podobně jako se pracuje se 

světlem – různé úhly nasvícení přinášejí různé tvary, jiný výraz nebo další odstíny významu. 

Synonymum vnímejme jako základní prvek exprese, nikoli pouze jako obohacení nebo pouhou 

změnu bez významu. Zvuk je významotvorný a nemusíme pracovat na divadle pouze s 

významem slova, gesta, pohybu apod. 

2.2.3. Celková atmosféra/charakter jevištní/dramatické situace 

Dále jen situace 

V této roli jde více o emocionální náboj jevištní/dramatické situace, nikoli pouze o popis 

prostředí, i když to od sebe zcela oddělit nelze. Hudbou docílíme například napětí, smutku 

nebo radosti velmi snadno. Stejně tak můžeme pracovat s dalším zvukovým materiálem; 

například déšť může fungovat jako očista, zpěv ptáků jako radost apod. Tím může, ale nemusí, 

dojít k propojení s popisem prostředí. Jsme třeba v místnosti a slyšíme zpěv ptáků a šumění 

listí ve zvukovém detailu a intenzitě, která neodpovídá realitě. Aby vše nevypadalo jako chyba 

zvukaře, bude záležet opět na kontextu a realizaci zvuku – načasování v akci/textu, využití 

funkce fade in, směrování zvuku. Lze také propojovat předchozí role zvuku v jedno sdělení. 

Také je možné pracovat v inscenaci pouze s rolí celkové atmosféry situace. Ostatní 

komponenty divadelního výrazu tak dostanou víc prostoru a jejich interakce může přinést 

silnější, přesnější výraz než přehuštěná partitura prostředků divadelního výrazu. 

Nebezpečí zvukově chudé inscenace nastane většinou při tzv. nedostatečnosti výrazu, kdy 

hledáme oporu v emocionálním náboji zvuku/hudby. 



 

25 

 

2.2.4. Popis prostředí 

Potřebujeme znát místo a čas, ve kterém se vše odehrává, jde-li o dobovou či aktualizovanou 

podobu hry nebo tématu. Pozor na podobu ruchů, atmosfér, co se jejich výrazu týká – každý 

zvuk má jiný charakter, nese jinou emoci. Například: celé dějství se odehrává na břehu moře, 

tedy jde o dlouhý časový úsek. Atmosféru moře nemůžeme nechat znít po celou dobu na 

víceméně jedné hladině hlasitosti. Musíme pracovat kontrapunkticky ve vztahu k textu, k 

pohybu aktérů, ke sledu dramatických situací – tedy měnit intenzity a pracovat s tichem. 

Eventuálně mixovat s jiným zvukem moře dle dynamiky a významu situace. Pouhé zvednutí 

intenzity zvuku prvního tracku nemusí být vyhovující, odvíjí se od kinetiky i tektoniky 

zvoleného zvukového materiálu. Kinetická složka zvukové kompozice obsahuje vztahy 

rytmu, metra a tempa. Tektonická složka se zabývá stavbou kompozice, rozpětím 

zvuku, vztahem klidu a napětí. Bude záležet také na tom, zda je vše detailně propracováno 

ve smyslu zvukového designu, tedy i co se týká například routingu/směrování zvukové 

karty apod. 

2.2.5. Předěl mezi scénami, situacemi, obrazy nebo tzv. vyprávěcí hudba  

Tato role ukončuje dramatické situace, jednotlivé scény, dějství. Rytmizuje a udržuje tempový 

tok inscenace. Může být stále tatáž nebo svými proměnami komentuje, doříkává věci minulé či 

předznamenává věci budoucí. Rovněž zcela prakticky kryje přestavbu dekorace. 

V zásadě vždy je důležité načasování zvuku (hudby), protože podle toho budeme zvukem 

sdělovanou informaci nebo emoci vnímat, tedy vztahovat se k postavě, situaci atd. 

Nezapomínejme, že i pauza/ticho ve zvuku je součástí kompozice a v rámci zvukové tvorby na 

divadle je zcela zásadní součástí tempo rytmu inscenace.  

Z obecného pohledu je možné zabývat se zvukově jen jednou postavou z celku, a tím podpořit 

její výlučnost. Můžeme také pracovat s každou postavou pomocí jednoho neměnného 

zvukového motivu a proměňovat pouze jeho vlastnosti – barva, síla, výška, délka. 

Použití zvukového materiálu v ohromující faktuře typu symfonický orchestr, varhany, žesťová 

harmonie, široké syntezátorové pady, hromy, blesky, vodopády nebo zemětřesení, či naopak 

zvuku komorního, subtilního, s detailní proměnlivostí, nám mnohdy napoví fyzická podoba 

postavy – živý herec, tanečník, loutka, objekt a její výrazový potenciál. Je dobré si klást otázky, 

jako zda zatančí marioneta čardáš.  
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V hudbě hovoříme o tektonice a kinetice, v divadle o tempo rytmu inscenace. Zvuk má svůj 

pohyb a oplývá obrovskou výrazovou energií. Vlastnosti zvuku obecně: výška, síla, barva a 

délka jsou ve vzájemné interakci, a tato výrazová energie probíhá v tzv. divadelním čase a je v 

další interakci s ostatními komponentami divadelního výrazu.  

Někdy je ovšem opravdu lépe hledat hudebnost v samotném pohybovém materiálu inscenace. 

Hans-Thies Lehmann píše v knize Postdramatické divadlo z roku 1999: „Hudba se pro herce, 

stejně tak jako pro režiséry, stala svébytnou strukturou divadla. Nejde o evidentní roli hudby 

a hudebního divadla, ale o dalekosáhlejší ideu divadla jako hudby. Je možná typické, že to 

byla právě divadelnice Meredith Monková, známá svými obrazovými a hudebními básněmi 

inscenovanými v prostoru, která jednou řekla: ‚K divadlu jsem se dostala přes tanec, ale 

právě divadlo mě přivedlo k hudbě.‘“4 

2.3. Tzv. třetí osoba ve zvukové podobě 

Zvuk dokáže představovat dramatickou postavu nebo permanentní situaci, jejíž fyzická 

přítomnost není z různých důvodů potřeba nebo není žádoucí. Např. tak lze stvořit souseda, 

jenž si rád pouští hudbu, domácí hádku od vedle, pohádkovou bytost nebo sochu komtura v 

Donu Juanovi atd. Je otázkou žánru a našeho záměru, zda pracovat s hudbou, nebo širším 

zvukovým materiálem. Dá se zde očekávat větší nárok na jeho zpracování a samozřejmě i na 

kvalitu zvukové aparatury – může se jednat až o extrémní šíři frekvenční i dynamickou (např. 

subbasová jednotka, potřeba velkého výkonu aparatury pro dostatečné vykreslení).  

 
4 LEHMANN, Hans-Thies, JÜRS-MUNBY, Karen. Postdramatic Theatre. Routledge, 2009. 
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6. A. N. Skrjabin: Prometheus op. 60 rok 1910. Foto: Vlastní.  
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3. Zvukový materiál a jeho zdroje 

Autorský přístup umožňuje jedinečnou a detailní práci na inscenaci. Stává se předpokladem 

pro realizaci zvukového designu. Nejčastějším přístupem je, že autor hudební kompozice 

odevzdá zvukový materiál, nahrávku nebo notový zápis a mistr zvuku v divadle řeší ostatní 

materiál zvukového plánu: ruchy, atmosféry atd. Je otázkou žánru, inscenačního klíče, nebo 

možností přípravy inscenace, jak propracovaný zvukový plán/sound design bude 

inscenace/projekt potřebovat. 

Nejen u divadel malých forem nebo divadel pro děti bývá také častou praxí, že autorem všeho 

je jediný tvůrce – typicky hudební skladatel/designér. Zvukař se pak stává partnerem pro 

realizaci celého zvukového plánu. 

3.1. Autorská tvorba komponovaná 

Přináší možnost precizního sevřeného tvaru inscenace včetně inscenačně precizní nahrávky 

hudebních/zvukových kompozic. Taková kompozice ovšem zároveň nemůže poskytovat 

bezbřehou svobodu pro hereckou akci. Bude záležet opět na kinetice a tektonice 

hudební/zvukové kompozice, kdy bude možné výrazově smysluplně tok hudby/zvuku přerušit 

nebo ukončit, pokud to bude potřeba. 

Například ostré zastavení zvuku ponese na divadle vždy význam. Hudba zní a uprostřed výrazu 

ji někdo vypne bez doznění, končí tedy ostře, jako by ji někdo vytrhl herci z úst, zastavil 

pohyb, přestal psát nebo oznamoval nečekanou událost. Nebo je hudba zastavena s 

dozněním, tedy s použitím reverbu; končí proto měkce, a doznívající zvuk tak dokončuje 

myšlenku nebo pohyb.  

Zvuk je významotvorný, proto s ním zacházejme jako s dechem inscenace. Kompoziční 

jazyk nemusí být nutně minimalistický. Zkušený komponista scénické hudby je schopen 

vystihnout vývoj herecké akce, vnímavý herec bere hudbu jako součást své jevištní existence a 

zkušený zvukař je schopen adekvátně reagovat. Ať už půjde o loutkové nebo objektové divadlo, 

o činohru nebo o pohybové divadlo. 
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3.2. Autorská tvorba improvizovaná 

Tato varianta přináší moment překvapení, neopakovatelnost, autentičnost a pro realizátory 

jistou tvůrčí svobodu. Každé představení bude jedinečné. Částečná improvizace 

hudby/zvukového plánu bude nejspíš častější než kompoziční technika v hudbě 20. století tzv. 

absolutní alegorika – viz John Cage a další. 

Z hlediska tvůrčího i provozního je také velmi důležité, je-li autor členem souboru nebo je-li 

přizván zvenčí. Člen souboru má dvojí práci, ale zůstává v permanentním kontaktu se 

zkušebním procesem. Externí autor si naproti tomu zachovává odstup, který je někdy velmi 

důležitý. 

3.3. Archivní materiál – výběr z již hotových hudebních/zvukových 

kompozic 

Dějiny hudebního myšlení a možnosti současné technologie tvorby a záznamu zvuku nabízí a 

přináší gigantické množství kompozic, nahrávek různých žánrů, stylů včetně mnoha způsobů, 

jak s nimi zacházet a jak zvuk editovat a upravovat pomocí speciálního software. 

Hudební i zvukový materiál můžeme vyhledávat podle různých kritérií. V následujícím 

přehledu jsou uvedena ta základní. Samozřejmě není nic dogmaticky fixováno na jeden způsob 

užití, vše lze vzájemně prolínat. Je ale dobré si být při kombinování vědom bodu „startu“, tedy 

důsledně sledovat myšlenkovou linii. Pak je každé vybočení pro diváka jasně čitelné. 

3.3.1. Zvukový materiál časově totožný se vznikem jevištního díla nebo s dobou, ve které se 

děj odehrává 

Téměř vždy můžeme v běhu dějin lidské kultury a umění dohledat hudbu nebo zvukovou 

reprezentaci té které doby nebo dokonce přímo původní scénickou hudbu. Například hudbou 

řecké a římské antiky včetně hudby divadelní se zabývá francouzský soubor Ensemble Kérylos 

nebo řecký Petros Tabouris Ensemble. 

 Známe původní autory a jejich písně ze Shakespearových her např. Thomas Morley: „It Was 

A Lover And His Lass“ (ze hry Jak se vám líbí), dále William Byrd, John Wilson, slavný Willow 

song (Othello) od anonymního autora a další. 
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Na koncertech barokní hudby se často hrává „Le Bourgeoisgentilhomme“, což je původní 

hudba J. B. Lullyho k Moliérově hře Měšťák šlechticem. 

Doby mladší i ta současná nejsou zcela bez problémů, pokud jde o dohledávání původních 

hudebních/zvukových materiálů divadelních inscenací. Podílí se na tom postupná absence 

živých hudebníků v inscenacích, ztráty notových materiálů a velmi rychlé změny typů nosiče 

zvuku: magnetofonový pásek, DAT, MiniDisk, CD, HD, USB disky, SD karty a z toho plynoucí 

časově náročná archivace a vzájemná nekompatibilita médií. 

Další možností tvorby je, že se současný autor vrací k době minulé. Zde volba aktualizující 

hudby může pomoci vyniknout tématu samotnému, tedy samotnému příběhu a jeho době. 

Hudba historizující naopak může jasněji vykreslit vidění současného autora. 

V inscenaci můžeme vedle sebe pracovat s kompozicemi autorů s velmi rozdílným rukopisem 

nebo z různých období, např. J. S. Bach, Fryderik Chopin, Gustav Mahler, Oliver Messiaen, 

Arvo Pärt a další. Také různé žánry jako klasika, jazz, disco, techno nebo dubstep postavené 

vedle sebe mohou odkazovat k velmi konkrétnímu místu, způsobu myšlení. 

Nabízí se také tvorba tzv. neoslohů, kdy zní hudba, která zachovává některé principy slohu 

původního, ovšem přináší nový zvuk a nové postupy v hudebním myšlení; např.: 

1. Stravinský: balet Pulcinella, 

2. S. Prokofjev: Symfonie č. 1 „Klasická“, 

3. P. Hindemith: balet Nobilissima Visione. 

 

Dalším prvkem může být také volba instrumentace, která jde svým způsobem proti původnímu 

duchu skladby. Jedná se o různé transkripce, například:  

1. Pagannini – Liszt: Capricia –Paganinské etudy, 

2. Verdi – Liszt: Koncertní etudy na Verdiho témata z oper, 

3. Musorgskij – Ravel: Kartinki (Picturesoftheexhibition), 

4. Musorgskij – K. Jamašita, virtuosní kytarista, nebo Isao Tomita, průkopník 

elektronické hudby a jeho transkripce děl světových skladatelů (Musorgskij, Wagner, 

Debussy, Prokofjev, Holst a další).  
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Dále může jít o různé fúze klasické hudby a popu nebo rocku:  

1. interpreti jako Vanessa Mae apod., 

2. skupiny jako The Nice, Emerson Lake and Palmer a další, 

3. záměrně špatná provedení jako Portsmouth Synfonia, pěvecké koncerty 

milionářských „hvězd“ nebo verze náležející už do žánru outsider music (Florence 

Foster Jenkins, Wing), 

4. různé dobové pokusy jako například syntezátorové verze klasických hitů ze 70. let. 

 

U hudby populární je toto pole ještě mnohem širší, existuje mnoho verzí jednotlivých skladeb, 

zahraných jak profesionálně různými interprety, tak amatérsky ve stovkách verzí na portálu 

YouTube. Zvukově nebo hudebně nedokonalá, či přímo špatná verze skladby někdy poslouží v 

rámci inscenace velmi dobře. 

3.3.2. Zvukový materiál hledající vztah k loutce, objektu, kostýmu v závislosti na době a 

místu původu/vzniku loutky, objektu nebo kostýmu herce či tanečníka 

Tento přístup je samozřejmě velmi specifický a může se stát nosným principem, pokud bude 

zřetelně vedena výrazová a významová linie. Připomeňme zde i opery komponované pro hru s 

marionetami v 18. až 20. století a autory Ch. W. Gluck, W. A. Mozart, J. Haydn, M. de Falla, O. 

Respighi. 

Další možností je pracovat s barvou, charakterem zvuku, jeho pohyblivostí, a to na základě 

materiálové podobnosti nebo kontrastu. Např. dřevěné perkuse se mohou zvukově 

vyhovět marionetě, jemný strunný nástroj nebo bambusová flétna stínové loutce. Zvuk kladiva, 

sbíječky k animaci dlažební kostky. Akordeon nebo klarinet k bramborovému divadlu. 

Xylofon, metalofon, havajská flétna, flexaton k maňáskům. V kontrapozici pak třeba klavír 

k manekýnovi. 

Nesmírně důležité je jistě výtvarné zpracování loutky, ale neméně rozhodující jsou její 

pohybové možnosti; viz znění zvuku a čas. 

Vedle barvy zvuku máme možnost pracovat s motivem, dynamikou, instrumentací, rytmem – 

a vše je to jen spousta možností, jak komponovat a kombinovat. Zvuk nebo hudba nemusí 

výrazově přebíjet loutku či objekt množstvím rytmů či tónů, ale může být pouze jednou prostou 
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součástí této „bytosti“. Ilustrace jejího pohybu nebo jednání postavy je samozřejmě pouze 

jednou z možností. 

3.3.3. Zvukový materiál svázaný s tématem 

Myslí se materiál svázaný s tématem/námětem/div. titulem apod. 

Nejčastěji tedy půjde o díla hudebně dramatická – baletní, operní, oratorní; například: 

1. C. Monteverdi: Orfeus, 

2. W. A. Mozart: Don Giovanni, 

3. G. Verdi: Macbeth, Don Carlos, Falstaff, 

4. P. I. Čajkovskij: Eugen Oněgin, balety Labutí jezero, Spící krasavice (Šípková 

Růženka), 

5. G. Bizet: Carmen, 

6. L. Janáček: Jenůfa, Káťa Kabanová (A. N. Ostrovského Bouře), Z mrtvého domu (F. 

M. Dostojevský), 

7. S. Prokofjev: balet Romeo a Julie, 

8. I. Stravinský: balety Pulcinella, Pták ohnivák, oratorium Oidipus rex, 

9. A. Honegger: Jana z Arku na hranici (Jean d´Arc au buchér) a další.  

 

Dále hudba symfonická nebo komorní, akustická nebo elektronická, z oblasti nejen hudby 

programní; například: 

1. C. Debussy: Moře (La mer), Fantoches (Loutky): Scaramouche et Pulcinella), 

2. A. N. Skrjabin: Prometheus Báseň ohně (Le Poeme de feu), 

3. A. Honegger: Pacific 231, 

4. O. Messiaen: 20 pohledů na Ježíška (Vingt regards sur l'Enfant-Jésus), 6 meditací 

pro varhany Narození Páně (La nativitou Seigneur), Katalog ptáků (Catalogue 

d'oiseaux), 

5. K. Stockhausen: Kontakty I+II,  

6. B. Eno: Apollo,  

7. A. Pärt: Perpetuum mobile,  

8. K. Penderecki: Obětem Hirošimy (Ofiarom Hiroszimy-Tren)   
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K tomu patří samozřejmě také díla liturgická, zastoupena v dílech skladatelů v průběhu staletí 

až do současnosti. 

Lze nalézt nezáměrné vztahy mezi uměleckými díly; například: 

1. C. Debussy a jeho preludium pro klavír Stopy ve sněhu (Des pas sur la neige), 

komponováno mezi lety 1909–1910, a povídka K. Čapka Šlépěje (Povídky z jedné 

kapsy) z roku 1929. 

 

Hledání kompozic, především v období mezi dvěma válkami a v druhé polovině 20. století 

napříč hudebními žánry a styly, může přinést velmi inspirativní výsledky. 

Jak vidíme z letmého pohledu, oplývá hudební literatura velkým množstvím hudebně 

dramatických děl, nesoucích v názvu jména postav zásadních dramatických textů. Nabízí se 

možnost tuto hudbu využít pro scénickou roli. Tato díla již nesou autorovu interpretaci tématu, 

jsou zpracována v konkrétní hudební formě, mají svou tektoniku, kinetiku, barvu, celkové 

klima. Jejich nahrávka je pak další interpretací. Může se stát, že z těchto důvodů nemusí vůbec 

vyhovovat jako scénická hudba; například: 

1. I. Stravinskij: Oidipus rex versus Sofoklés: Král Oidipus, kde obrovská sošnost až 

patetičnost oratoria se dostává do přímého konfliktu s jevištním jednáním dramatu. 

Nehledě na Stravinského zákaz gestikulace pro zpěváky vyjma evangelisty. 

 

Nicméně v hudebně dramatických dílech najdeme partie ryze instrumentální – potenciálně 

scénické hudby. 

Díla oratorní a symfonická pracují převážně s ryze hudebními výrazovými prostředky, jejich 

hudební faktura je velmi propracována. Budeme v nich tedy obtížněji hledat místa, která lze 

snadno vyjmout a využít jako scénickou hudbu. Samozřejmě je to možné a také poměrně časté, 

nemělo by ale docházet k násilnému narušování této hudby, např. nesmyslné přerušování 

mimo hudební fráze. Hudba je sled myšlenek a jejich přerušení má vždy význam. Zvuk na 

divadle je významotvorný a není jen „podmalbou pod naši malbu“. 

Někdy se také můžeme setkat s pokusy využít v divadle hudbu z filmového soundtracku. V 

těchto případech se často kalkuluje s očekávanou, prověřenou reakcí, a jedná se tak vlastně o 
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jistou formu parazitování na filmové předloze. Není možné jednoduše říci, že se jedná o 

strategii v zásadě špatnou, ale je potřeba být maximálně obezřetný, jelikož se zde pohybujeme 

na tenkém ledě klišé. Jednoduchá a prověřená řešení nejsou vždy řešení, o která stojíme.  

3.3.4. Zvukový materiál napojený na konkrétní emoci  

Budeme hledat ve zvukových nebo hudebních kompozicích, které řeší stejná nebo podobná 

emocionální témata jako naše inscenace nebo právě naopak jsou k ní výrazně kontrastní; 

například:  

1. I. Stravinský: Svěcení jara pro hru A. Strindberga: Slečna Julie – viz expresivita 

lidových rituálů Svěcení jara a Svatojánská noc, 

2. nebo zvuky přírody, zpěv ptáků, zvuky ulice apod. pro site-specific projekt v 

prostorách kláštera.  

 

Je jasné, že tento způsob vyžaduje přesné pojmenování charakteru postav, situací a neméně 

přesné načasování – timing zvuku. 

 

3.4. Vybraná hudební/zvuková kompozice a její interpretace  

Vybrané dílo najdeme většinou ve více nahrávkách. U významných nebo populárních děl 

samozřejmě ve velkém množství nahrávek. Zde je třeba „slyšet“ zásadní hledisko – tedy co 

nahrávka, to často velmi rozdílná interpretace. 

Především u starších nahrávek, z období před digitálním záznamem zvuku, který přinesl mimo 

jiné detailní snímání jednotlivých nástrojů či celých nástrojových skupin hudebních těles, 

můžeme nalézt expresivitu, kterou novější nahrávky nedisponují. Slovy alchymisty z filmu 

Císařův pekař při rozbíjení atomu: „…záleží, jak se do toho praští.“ Energie tohoto výrazu bývá 

často pro využití na divadle víc než žádoucí. Detailnost snímání a technologie ozvučení přináší 

ohromné interpretační možnosti co do rozmanitosti instrumentace, tedy koexistence zvukově 

nesouměřitelných nástrojů (např. altová flétna a bicí souprava). V dílech, která měla znít 

akusticky přirozeně, nám sice umožňuje „vidět střeva“ dané skladby, ale zároveň často bohužel 

přináší zploštění zvukové kompozice, jiný charakter výsledného zvukového obrazu. Velké 
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postprodukční editační možnosti, které současná technika má, často bohužel vedou k 

interpretační nedostatečnosti. 

Zvukový obraz a jeho interpretace jsou, nejen na divadle, velmi důležitým nástrojem z hlediska 

nesení významu. Slovy Genricha G. Nejgauze: „Každá interpretace se skládá ze tří složek: z 

toho, co se interpretuje, z interpreta a nástroje. Jen dokonalé ovládání těchto tří složek může 

zaručit dobrou uměleckou interpretaci.“5 Rovněž stále platí, že nic není špatné nebo dobré, 

vše je vždy otázka kontextu. Téma si řekne o formu, nikoli obráceně. 

V případě, že se výběr týká komorní skladby (klavír, housle, kytara, saxofon, smyčcový kvartet 

apod.) a nenajdeme výrazově odpovídající nahrávku, do které lze uspokojivě střihnout, anebo 

potřebujeme speciální zásah do této hudby, je běžné takto upravenou hudbu pro naši inscenaci 

nahrát. Adekvátní volba tempa a barvy zvuku je často iniciátorem potřebného „vidění“ věcí (viz 

zvuk a čas); například:  

1. pokud koncertní klavír z komerční nahrávky zní pro naše potřeby příliš vyumělkovaně, 

jeho ambient nám nevyhovuje, tempo hry potřebujeme upravit, nová nahrávka umožní 

detailní uchopení daného momentu inscenace. 

 

Svou roli zde také hraje způsob přehrávání, o čemž se více zmíníme v kapitole o mediální 

archeologii. Přehrávání přímo na scéně z dobového přístroje (magnetofon, gramofon, 

fonograf) nejen legitimizuje specifickou zvukovou kvalitu přehrávaného zvuku, ale je také 

východiskem pro akci (samotný akt přehrání) a v podobě přehrávače se také stává součástí 

scénografie. 

 

3.5. Kombinace přístupů – archivní a komponovaný zvukový materiál 

Při této variantě, velmi hojně užívané, jsou výrazové prostředky zvukového plánu omezeny 

pouze stránkou ekonomickou nebo úrovní kvality zvukové aparatury. 

 
5 Nejgauz, Genrich Gustavovič: Poetika klavira. Bratislava: Štátne hudobné vydavateľstvo, 1963 
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Z pohledu dramaturgie celku máme k dispozici dvě cesty.   

1. Pokud je užití archivu výrazově nedostatečné, autor současných kompozic dopracovává 

detaily, ve shodě s vybranými archivními fragmenty. Z hlediska hudební formy se zde 

nabízí například variace na dané téma, což je zcela běžná praxe, nemající nic společného 

s plagiátorstvím. Na divadle může přinést naopak další významy.  

2. Při větším užití archivního materiálu, mohou současné „dodělávky“ tvořit samostatnou 

významovou linii, například v roli vnitřní psychologie postavy. Zvukové kompozice na 

základě ruchů a atmosfér pak třeba jako popis prostředí či charakter situace atd. 

 

4. Realizace zvukového plánu 

Vlastní provedení zvukového plánu inscenace/sound designu nemusí být odkázána pouze na 

zvukovou aparaturu, obecněji řečeno technickou složku, i když zvuková technologie zde může 

hrát výraznou či přímo zásadní roli. 

4.1. Živé provedení akusticky nebo reprodukovaně 

Živé hudební provedení umožňuje bezprostřední tvůrčí kontakt v reálném čase. Je také 

spojeno s určitými žánry a typy inscenací: pouliční divadlo, divadlo pro děti, kabaret, site-

specific projekt, pohybové nebo taneční divadlo apod.  

Volba, zda hudbu prezentovat akusticky, nebo reprodukovaně, se odvíjí od zvukové 

charakteristiky prostoru, hudebního materiálu, nástrojového obsazení a dostupné zvukové 

techniky. 

Často se využívá tzv. half playback. To, co z různých důvodů nelze hrát živě, je předtočeno a 

naživo se dohrává zbytek, což je vlastně kombinace možností živě a playback. Při použití half 

playbacku se ztrácí pro herce absolutní výrazová svoboda. Ovšem z hlediska zvukového 

designu jde o zajímavý úkol, protože nabízí zvukovou variabilitu, rozšiřuje výrazový i 

významový potenciál dané kompozice. 
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4.1.1. Živé provedení herci přímo z jeviště 

Tento postup je ideální, pokud je nutná permanentní účast hudebníků během zkoušek. Proto 

některá divadla angažují primárně hudebně nadané herce či naopak herecky talentované 

hudebníky. Zkušenosti ukazují, že to může být pro zúčastněné herce-hudebníky poměrně 

náročný úkol. Jeho zvládnutí jim zároveň umožňuje být absolutním hybatelem dění. Vše se 

odehrává tady a teď, vše je součástí dramatického prostoru. 

Překážkou tohoto typu realizace zvukového plánu se může stát náročnost hudební/zvukové 

partitury. 

4.1.2. Živé provedení profesionálními hudebníky (ansámbl, DJ) ve scénickém prostoru 

Přítomnost hudebníků může působit na diváka nepatřičně, pokud není jejich existence v tomto 

prostoru nějak zdůvodněna, konkretizována, pojmenována. Tato varianta realizace 

samozřejmě přináší potenciálně výrazně vyšší kvalitu provedení zvukového plánu. Tohoto 

způsobu mj. může využívat například divadlo poezie.  

V projektech postdramatického divadla se ovšem takový problém zpravidla neřeší. Živí 

hudebníci na scéně jsou buď právě jen hudebníky, kteří svou odhaleností přispívají k 

dekonstrukci, či dokonce destrukci divadelní iluze a spolu s performery jsou rovnoprávnými 

spolutvůrci uměleckého tvaru. Nebo mohou také zosobňovat různé metaroviny inscenace nebo 

střídavě nabývat funkcí vně i uvnitř fikčního světa vytvořeného na jevišti. Napětí mezi 

zúčastněností a nezúčastněnosti hudebníků na scéně je častým zdrojem inspirace 

dramatického i nedramatického divadla. 

4.1.3. Živé provedení hudebníky mimo scénický prostor/jeviště, zvuková kabina, sklepení 

apod. 

Může se jednat o ansámbl s dirigentem nebo bez dirigenta, nebo například o DJ. 

Pokud hudebníky vidíme, přijímáme jejich roli a většinou neočekáváme jinou než hudební 

interakci s jevištěm. Což ovšem neznamená, že prostor tohoto ansámblu se nemůže v průběhu 

inscenace dramatickým prostorem stát. 
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Pokud hudebníky nevidíme po celou dobu představení, dostávají se na úroveň playbacku, 

alespoň pokud nedojde k nějaké interakci s oním vzdáleným prostorem.  

Je otázka, nakolik je dramatický prostor ohraničen a čím. To, co tedy obyčejně zůstává, je 

přímý kontakt v reálném čase, který samozřejmě poskytuje jistou interpretační svobodu 

hercům na jevišti. Nejčastěji se tato varianta vyskytne ve spojení s dirigentem. Je to také otázka 

divadelního žánru. 
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4.2. Provedení zvukového materiálu/plánu ze záznamu – playback, 

zvukové nosiče, divadelní odbavovací software 

Tento způsob realizace je logicky nejčastější. Umožňuje zvukovou, dynamickou rozmanitost, 

kterých nelze při živé realizaci vůbec, nebo jen obtížně docílit. Zásadně rozšiřuje výrazové 

možnosti, a tím i významotvorný potenciál zvukového plánu. 

V tomto přístupu narůstá významně role zvukového technika nebo mistra zvuku, jako hybatele 

jedné ze zásadních komponent divadelního výrazu. Jistota dokonalé souhry všech 

zúčastněných, včetně světla a zvuku na průběhu představení, je součástí profesionality a tvoří 

jedinečnost divadelního zážitku. 

Odbavení může probíhat z různého zařízení, nosičů, prostřednictvím odbavovacího softwaru 

(např. QLab, Ableton, ShowCue a další). 

4.2.1. Ovládání záznamu přímo herci z jeviště 

Tato varianta zohledňuje ekonomickou situaci, u malých souborů se jedná o poměrně časté 

řešení. 

Na částech scénografie jsou umístěny spínače pro spouštění zvuku a světla. 

Vše se musí odehrávat v přesném načasování, chyba bývá nepřehlédnutelná. Vysoký nárok na 

časovou přesnost zvukové kompozice je zde zřejmý. 

Tímto způsobem pracuje mnoho malých divadelních souborů v Evropě. Herci musí zvládat vše 

potřebné, protože ekonomická situace neumožňuje komfortnější řešení. 

4.2.2. Ovládání záznamu zvukovým technikem 

I pro technický personál je na divadle zásadní podmínkou především vnímavost a citlivost 

k divadelnímu dění a kreativita v rámci oboru, nejen obeznámenost s technickým vybavením 

a znalost zvukové technologie a bezpečné a rychlé orientace v ní. Na zvukového technika jsou 

v současnosti kladeny nároky jiného druhu, než tomu tak bylo například na přelomu tisíciletí. 

Kromě bazálních znalostí akustiky a divadelní techniky se u technika předpokládá také znalost 

běžně používaných zvukových softwarů a alespoň základní orientace v editaci zvuku. 
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Schopnost opravit poškozenou techniku, alespoň na úrovni jednoduchého pájení, je dnes také 

spíše samozřejmostí. Často má zvukový technik také zkušenosti z aktivního provozování hudby 

– tato situace je velmi výhodná. 

Ovládání záznamu zvukovým technikem je pro realizaci zvukového plánu komfortní. 

Umožňuje těsnější spolupráci nebo přímo synchronizaci (např. přes MIDI) s light designem. 

Technickým problémem bývá v mnoha divadlech uzavřená zvuková kabina, kvůli čemuž 

se pro zvukaře výrazně mění zvukový obraz jeviště. Je to jistě otázka zvyku, ale pro hostujícího 

zvukového technika, neznalého akustiky prostoru, je to nepříjemná situace. Složitější práce 

s dynamikou zvuku je pak velmi obtížná, ne-li nemožná. Proto mnohá divadla na zájezdech 

staví stanoviště zvuku i světel v hledišti. Tato situace souvisí také s větší odděleností 

jednotlivých složek, která byla normou v předchozích dekádách. Dnes, alespoň v alternativním 

divadle, panuje tendence větší otevřenosti a představa zvukové oddělenosti jedné aktivní části 

týmu inscenace se mnohdy může jevit až absurdní. Nicméně třeba i v tomto lze najít inscenační 

záměr. 

 

5. Zvuk v divadle, druhy zvuku v divadle 

Každý, kdo se vyjadřuje zvukem – zvláště v oblasti umění –, musí mít zájem, aby toku jeho 

myšlenek, artikulovaných zvukem, bylo rozumět, aby zvuková realizace používala ve jménu 

obsahu co nejvýhodnějších prostředků a byla co nejpřesněji provedená. 

5.1. Řeč 

Hlasový projev herců je pravděpodobně nejtypičtějším zvukovým projevem, se kterým se v 

divadle můžeme setkat, samozřejmě až na výjimky, představované divadlem nonverbálním či 

vizuálním. Řeč je nejdůležitějším nositelem informace ve většině divadelních inscenací, a jako 

taková musí být vždy maximálně srozumitelná. 

Srozumitelnost řeči ovlivňuje několik faktorů: herecká technika, akustika prostoru, 

postavení herce vzhledem k divákovi, ovlivňování dalšími zvuky. 
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U profesionálních herců se předpokládá dokonalé zvládnutí jevištní mluvy a zpěvního 

hlasu, tedy pochopení a ovládnutí výše zmíněných základních vlastností zvuku – výška, síla, 

barva, délka – a jejich interakce, artikulace. 

Jelikož předpoklad se nemusí vždy naplnit a v mnoha produkcích i velkých divadelních 

domech se ustupuje od tzv. expresivního projevu směrem k civilnímu nebo až filmovému 

herectví, není možné v takových případech zajistit plnou srozumitelnost a přistupuje se k užití 

mikroportů. Toto není univerzální řešení, ale u určitého druhu produkcí jde prakticky o 

jedinou možnost, jak zajistit dostatečnou srozumitelnost. Negativním faktorem bývá, že se k 

užití mikroportů často přistupuje automaticky, aniž by to bylo vždy nezbytné z hlediska 

velikosti prostoru. V menších prostorách se s použitím mikroportů může celkový zvukový 

obraz nepřirozeně zplošťovat a roztahovat do stran; pokud je zesílený hlas herců směrován na 

mixážním pultu do sterea bez dalších úprav, dochází také k situacím, kdy herec stojí vlevo, ale 

jeho zesílený hlas se ozývá zprava. Dobrou strategií je užití prostředního reproduktoru, 

určenému jen pro dialogy. 

Ve stálých divadlech většinou také předpokládáme, že akustika prostoru je již vyřešena, v 

některých prostorách to může znít lépe a v některých hůře, pravděpodobně však nikdy ne úplně 

beznadějně. Problémy většinou nastávají v nedivadelních prostorách nebo prostorách, které 

byly na provozování divadla adaptovány. Kritickým faktorem je zde zejména velikost a tvar 

prostoru a také odrazivost či pohltivost materiálu, kterým je obložen, nebo se v něm nachází. 

Zjednodušeně mají větší odrazivost plochy hladké (beton, sklo, sádrokarton) a větší pohltivost 

plochy porézní (textil, polystyren, molitan, minerální vata). Větší odrazivost má za následek 

prodloužení dozvuku, a tím pádem celkové zhoršení srozumitelnosti. 

V prostorách primárně neurčených pro provozování divadla řešíme zpravidla problém s příliš 

velkým dozvukem (tovární haly, skladiště, holé místnosti bez jakýchkoliv úprav). Nouzová 

řešení spočívají především v instalaci závěsů, koberců nebo třeba alespoň částečném použití 

zvukově izolačních materiálů, typicky molitanových jehlanů. Všechna tyto opatření budou 

fungovat ale především na utlumení vysokých frekvencí. Pro útlum nízkých frekvencí je třeba 

tzv. basových pastí, které mohou mít různou formu – ty levnější jsou rovněž v pěnovém 

provedení – a které se umisťují do rohů místnosti. 

Toto jsou ovšem jen amatérské zásahy, pro komplexnější zvukové úpravy prostoru je třeba 

oslovit odborníka na akustiku. 
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7. Jeden z typů basových pastí. Foto: Powerjoe. 

V každém prostoru slyšíme zvuk vycházející přímo od řečníka – přímou zvukovou vlnu – ale 

také její odrazy. Odrazy, které přicházejí těsně za přímou zvukovou vlnou (5–100ms), se 

nazývají early reflections – podílejí se na celkové barvě zvuku a porozumění tomu, kde v 

prostoru a v jaké vzdálenosti se řečník/herec nachází. Zvuk do 100 ms vnímáme jako jedinou 

informaci. Zvuk, který k nám přichází se zpožděním větším než 100ms, už vnímáme jako další 

kvalitu, jako svého druhu zvukový efekt.  

Postavení herce vzhledem k divákovi je pro porozumění řečeného důležitější, než by se 

zdálo. Především je nutné si uvědomit, že herec představuje na jevišti zvukový zdroj jako každý 

jiný, a tak jako reproduktory jsou vždy otočené směrem k divákovi, tak ideálním postavením 

herce vzhledem ke srozumitelnosti je jeho orientace směrem k divákovi. Při hovoru v postavení 

zády k divákovi se ztrácí velká část vyšších frekvencí. Při nižší hlasitosti se srozumitelnost 

snižuje s každou změnou úhlu. Také je důležité zdůraznit, že pro plné porozumění je vždy 

výhodou možnost odezírat ze rtů mluvčího, tak jak to dělají sluchově postižení, a především 

mít na paměti, že v jakémkoliv divadelním žánru je primárním recipientem vždy divák. 
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Ovlivňování dalšími zvuky souvisí především s akustickými úpravami prostoru, jeho 

odhlučněním, izolací vůči vnějším vlivům, jako je dopravní hluk a podobně. Rušivou může být 

ale také příliš hlasitá hudba, manipulační hluk, nevhodná obuv nebo materiál kostýmu a 

mnohé další faktory. Všechny zvuky přítomné v hracím prostoru a v jeho bezprostředním okolí 

je třeba vždy brát v potaz a pracovat s nimi. 

 

5.2. Hudba 

Ve filmu se používá dělení použité hudby na diegetickou a nediegetickou. Základním rozdílem 

zde je, zda je použitá hudba součástí fikčního světa, tedy vyprávění (diegésis), anebo zda jde o 

hudbu přidanou v postprodukci, kterou žádná z postav nemá šanci zaslechnout. 

Případ extrémní pozice uznávající pouze hudbu diegetickou je například manifest Dogma 95, 

sepsaný dánskými režiséři Larsem von Trierem a Thomasem Vinterbergem, respektive jeho 

druhý bod, ve kterém se praví: „Zvuk a obraz nesmí být nahrávány odděleně. Smí být použita 

pouze ta hudba, která hraje v natáčené scéně.“6 

Cílem skupiny byl návrat k jednoduchosti filmu a zbavení se dodatečných produkčních úprav, 

tedy v jistém smyslu opak toho, co se dnes obvykle myslí pod pojmem zvukový design. Tento 

radikální postoj je však dalším důkazem, že zvukový design znamená především strategii a 

teprve až na druhém místě technologické úpravy. Jinými slovy: zvuková realizace divadelní 

inscenace je disciplína, která má stejně tak blízko k technickým disciplínám jako k samotné 

dramaturgii. 

V divadle je tato dichotomie přítomná rovněž a v podstatě ztělesňuje rozdíl mezi iluzivním a 

anti-iluzivním přístupem k divadlu. Tradičním způsobem použitá scénická hudba, pouštěná ze 

zvukové kabiny, pracuje s iluzí a podporuje jí. Hudba, viditelně přehrávaná na jevišti, ať už 

zvukařem, hudebníkem, nebo přímo hercem, odhaluje mechanismus iluze, pracuje s ním a 

vytváří další meta-roviny inscenace. V experimentálních divadlech konce 20. a počátku 21. 

století se často odhaluje právě tato strana divadla, dříve skrytá. Odhalováním či přímo 

 
6 Wikipedia: Dogma 95, [online, cit. 3.3.2021]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dogme_95 
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akcentováním této „rubové“ strany se do divadla vnáší témata typická pro „performativní 

obrat“, tedy reprezentace versus prezentace a prezéntnost. 

Při tvorbě nebo výběru zvukového materiálu inscenace nezapomínejme na další komponenty 

divadelního výrazu a jejich interakci, tedy na výrazový a významový kontrapunkt/polyfonii 

komponent. Významotvornost zvuku je velmi silná. Souběh výrazných expresí může vést k 

jinému významu, než bylo původně zamýšleno. Divák mívá tendenci se přehnaně 

expresivnímu výrazu bránit. Často pak ona bombastická exprese výrazových složek přeroste v 

parodii, i když to nebyl inscenační záměr. S hlasitostí zvuku to nemusí mít nic společného; 

například: 

1. výrazně hraný smutek, podporován světelnou expresí a funerální hudbou 

2. radost a štěstí, expresivní barva kostýmu, zpěv ptáků, líbezná hudba   

 

U hudebního divadla samozřejmě nalezneme poněkud jiné proporce komponent divadelního 

výrazu, tam je hudba buď zcela (opera, pop opera, balet), nebo částečně (muzikál, taneční 

divadlo) hlavní výrazovou složkou. Zároveň se tím přirozeně neříká, že v inscenaci 

nehudebního divadla nelze užít velmi hutnou prokomponovanou zvukovou partituru. Je to vše 

otázka charakteru a množství výrazových prvků a jejich vzájemných proporcí. 

Velmi často se divadlo potkává s audiovizuální tvorbou. V práci a užití zvuku je zde rozdílnost 

poměrně zásadní. 

Filmové představení je projekcí hotového, zakonzervovaného tvaru. Divadelní představení 

vedle toho zůstává povětšinou živým tvarem. Buďme si proto vědomi rozdílnosti časových a 

zvukových vlastností obrazové dotáčky a reálného času jevištního pohybu a zvuku scénického 

prostoru.  

S tím souvisí také hlasitost zvuku na divadle. 

Nízká hlasitost – často bývá označována jako podkres, je z hlediska vztahu úrovní 

hlasitostí, nejen na divadle, velmi citlivou problematikou. Pojem podkres, podkreslení se 

velmi často užívá, nejen na divadle. Vyjadřuje pouze nepřesnou informaci o úrovni hlasitosti, 

nikoli o charakteru postavy, situace apod. Zvukový materiál v nízké hlasitosti může fungovat v 

různých výrazových rolích, kterým pak musí odpovídat jeho kompoziční charakter – tektonika, 

kinetika, hudební forma, instrumentace atd. Proto bude potřeba ve vztahu k mluvenému textu 
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pracovat vždy s jinak nízkou hlasitostí zvuku nejen v různých zvukových kompozicích, ale 

i během jedné skladby. Špatně stanovená úroveň způsobuje nečitelnost, ruší, tzv. „špiní“, což 

odvádí divákovu pozornost od významu situace, textu atd. Pokud se jedná o inscenační záměr, 

musí to být zřejmé z kontextu celé situace. 

Vysoká hlasitost v souvislosti s naživo mluveným textem je otázka divadelního žánru nebo 

vede k potřebnému výrazu, významu. Vysoká hladina zvuku na divadle bývá někdy rovněž 

zneužívána z důvodu inscenační bezradnosti. Nicméně vysoká zvuková intenzita může mít pro 

inscenaci zcela zásadní význam a stává se předmětem častých rozepří na téma, jakou hlasitost 

si ještě můžeme dovolit vůči publiku. Zde lze říci, že potřebuje-li hudba znít v maximální síle, 

nelze ji držet pod touto potřebnou úrovní, protože její sdělení pak není úplné. Mohutná, 

dynamická hudba v mohutné, dynamické nahrávce bude v nízké hladině působit nemohoucně, 

jako zvukařova chyba nebo jako nedostatečná katarze. 

Samozřejmě je možné toto pravidlo otočit. Silná hudba v tichém provedení může být 

samozřejmě výhodně využita a nést velmi silný význam; například: 

1. „Svatá válka“ – píseň z 2. sv. války je synonymem velké síly a odhodlání, velké zvukové 

dynamiky, početného pěveckého sboru. Ale zpívána v pianissimu i malým ansámblem 

neztratí díky harmonii a vokálnímu aranžmá svou velkou expresi. Naopak má potenciál 

vyznít významově silněji.  
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Vždy záleží na vlastnostech konkrétní hudební kompozice, její tektonice, kinetice, 

instrumentaci a vazbě na scénické dění. Energie skladatele a interpretů uložená do hudební 

kompozice a její interpretace nikdy nezmizí. Každou hudbu proto samozřejmě nelze potlačit, 

nebo naopak zmohutnět. 

Každý mistr zvuku nebo hudebník ví, že mix hudby pro divadlo musí vycházet z přibližné cílové 

intenzity: 

1. klidná situace, napětí, tedy nízká hladina zvuku nebo naopak, 

2. dramatická situace ve velkém vypětí aktérů, vedení situace nebo pohybu, tedy vysoká 

hladina zvuku.  

 

Na divadle vládne převážně herecká komponenta. Celá inscenace může být ale velmi ochuzena, 

pokud divákovi neumožníme, aby byl zároveň posluchačem. Hovoříme o schopnosti širšího 

vnímání divadelního dění. Interakce komponent divadelního výrazu se nemůže dostavit, 

pokud nevnímáme plnohodnotně všechny. 

5.3. Ruchy, atmosféry 

Pojem ruch i dnes v některých slovanských jazycích znamená pohyb. V češtině se běžně užívá 

toto slovo ve významu něčeho, co překáží klidu a je nám nepříjemné. Zároveň v rámci 

filmového a scénického užití můžeme hovořit o zvukovém důkazu existence přírody či 

civilizace. Ve filmové tvorbě tvoří ruchy jeden ze základních úkonů práce zvukové 

postprodukce, viz kapitola o Foley art. 

Na divadle se vedle užívání samostatných ruchů (kroky, hodiny, zvonek, výstřel) dostaneme 

častěji do situace, kdy využíváme atmosféry, tedy množiny ruchů v konkrétním prostoru (les, 

ulice, nádraží apod.). Na výraz a zvukový charakter atmosfér mají zásadní vliv 

akustické/architektonické vlastnosti daného prostoru, část dne, roční období, počasí, nebo tlak 

vzduchu; například: 

1. les – listnatý/jehličnatý, hustý/řídký, jaro/léto/podzim/zima, po východu slunce/v 

poledne/večer, 

2. park, například obora Hvězda na Praze 6 (v blízkosti je velká dopravní křižovatka, 

chodí tam všechny vrstvy obyvatelstva), 

3. ulice – prázdná, s tramvajemi/trolejbusy/pěší zóna, 
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4. restaurace/bar/klub/vinárna – různé prostory, lidé různých povah. 

 

Atmosféry můžeme sestavit do vzájemné hierarchie podle výrazu, který mají, a významu, který 

chceme, aby nesly v inscenaci. Tedy atmosféry, co věrně popisují realitu viděné situace, až k 

takovým, které s viděným souvisí méně nebo téměř vůbec. Jejich zvuková expresivita tím může 

nést více emočního stavu jevištních postav/situací. Podrobně se tímto tématem v rámci 

audiovizuální tvorby zabývá hudební skladatel, dirigent a zakladatel studijního oboru Zvuková 

tvorba na FAMU prof. Ivo Bláha ve svých publikacích. 

Užívání ruchů a atmosfér na divadle má jedno úskalí, a tím je rozpor mezi zvukovou 

autenticitou a tím, co je divadelně uvěřitelné. Nelze opomenout, že divadlo se děje ve 3D, ve 

více či méně laboratorním, ale zcela konkrétním prostoru s vlastní zvukovou 

charakteristikou a ve zcela originálních situacích. Import „nepůvodních“ zvuků někdy 

může negativně působit při konfrontaci viděného a slyšeného. 

Používání filmových „jinglů“ z různých, běžně dostupných zdrojů (kolekce SoundEffects od 

různých vydavatelů, servery typu Freesound, Soundly apod.) většinou nemusí přinášet 

potřebný efekt, zvláště u loutkového divadla mohou působit reálné ruchy nepříliš uvěřitelně, 

často až uměle. Zvláště komerčně dostupné atmosféry nebývají příliš kvalitní, bývá zde snadno 

identifikovatelná zvuková smyčka. Často proto bude potřeba využít Foley art „ruchařinu“, viz 

kapitola níže. Každý ruch nebo atmosféra má svůj pohyb a charakter. Ten musí smysluplně 

komunikovat se scénickým prostorem, postavou nebo situací. 

 

8. Gramodesky se zvukovými efekty a ruchy ze 70. a 80. let 20. století. Foto: Vlastní.  
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Ve filmu se můžeme setkat s výrazem „filmové ticho“, které představuje spíše než ticho jakési 

ztišení; použití absolutní nepřítomnosti zvuku by působilo rušivě, jako dramaturgická nebo 

technická chyba. Ve filmu se tedy vždy pracuje na pozadí s atmosférou, při samotném natáčení 

se nahrává tzv. stat (room tone), což je zvuková charakteristika místnosti nebo prostředí, ve 

kterém se natáčí, a tímto statem se pak vyplňují „tichá“ místa, aby nedošlo k nepřirozenému 

vyprázdnění zvukového prostoru. Tato situace sice v divadle nastat nemůže, přesto někteří 

tvůrci – zejména v divadle fyzickém a nonverbálním, kde chybí zaměření na hlasový projev 

herců – pracují s tvz. „hlasitým tichem“. To je umělá atmosféra, kterou se zvukový designér 

snaží „přepsat“ původní charakter prostoru. Jedná se zpravidla o velmi nenápadný zvuk, 

vnímaný prostorově, jako atmosféra, v nejlepším případě ovšem nevnímaný vůbec. Tímto 

zvukem posilují tvůrci intenzitu vytvořeného fikčního světa a snaží se přebrat nad ním plně 

kontrolu i v akustické dimenzi. Toto hlasité ticho je ale také možné vytvořit v souladu s vlastním 

zvukem prostoru, jedná se pak o jakési zvukové site-specific. V konkrétním prostoru se nahraje 

stat místnosti, případně jakékoliv charakteristické zvuky (cvakání reflektorů, vrčení ledničky 

nebo projektoru, hluk ventilace), zvuky se smíchají a vzniklá umělá zvuková realita prostoru se 

přehrává na velmi nízké úrovni, jen o něco málo vyšší, než je přirozený šum daného prostoru. 

Dochází k jakémusi ztučnění přirozené akustiky hracího prostoru; jakýkoliv pohyb hlasitosti, 

směrem nahoru i dolů má pak velký účinek a může být použit v souladu s dramaturgickou 

koncepcí.  

 

5.4. Vlastní zvuková charakteristika prostoru (dozvuk) 

Divadlu – a projektům site-specific ve zvýšené míře – je vlastní reálný prostor a jeho zvuková 

perspektiva. Každý prostor má vlastní zvukovou charakteristiku, někdy říkáme dozvuk.  

S proměnou zvukových vlastností daného prostoru si lze na divadle za určitých okolností a do 

určité míry „hrát“. Je to otázka zvukové aparatury, situace konkrétního prostoru a charakteru 

a délky jeho dozvuku. Chrámy, kaple, stadióny, tělocvičny, koncertní sály, koncertní haly, 

parky nebo lesy nám svými zvukovými vlastnostmi přináší velmi konkrétní možnost prožitku 

specifického dozvuku. Hra s prostorem, kolize nebo soulad mezi viděným a slyšeným je 

základním uměleckým výrazovým prostředkem nejen filmu ale i divadla, projektů site-specific 

nebo audiovizuální performance. 
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Žádný hudebník nezačne hrát koncert bez obeznámení se s akustikou sálu, a to i v případě, že 

v něm někdy již hrál. 

Charakteru a délce dozvuku musí odpovídat tempo a artikulace zvukového projevu. Artikulací 

rozumějme, jak již bylo výše zmíněno, vztah času na straně jedné a síly, barvy a výšky zvuku 

(tónu) na straně druhé (v hudební interpretaci se hovoří o agogice). Proto interpretace zvukové 

kompozice bude vypadat v různých prostorách odlišně a pro některé prostory se některé 

skladby vůbec nehodí, protože je již nelze interpretačně přizpůsobit danému prostoru a jeho 

akustice; například: 

1. rychlá a velmi dynamicky rozmanitá zvuková kompozice ve velmi dlouhém dozvuku. 

Výsledkem bude zvukový chaos. Dokonalost akustiky prostoru není tvořena pouze délkou 

jeho dozvuku.   

 

Vlastní zvuková charakteristika daného prostoru se může výrazně projevit i při užití 

mikrofonů/mikroportů. 

Je tedy zřejmé, že rovněž zcela základním projevem divadelní profesionality bude zvuková 

zkouška, jejíž délka a náročnost se bude odvíjet od povahy zvukového plánu. 

 

9. Skvěle zachovalé řecké divadlo v Epidauru. Vynikající akustika stavby umožňovala kapacitu až čtrnáct tisíc diváků. 
Foto: Charles Nadeau. 



 

50 

 

 

10. Typický divadelní sál typu black box. Foto: RustaveliTheatre. 


