
Rámovat zvuk: Rozhovor s Václavem Fleglem

Libuše Heczková — Kateřina Svatoňová

Václav Flegl (28. 8. 1977) je synem stejnojmenného bohemisty, pedagoga Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy, dramaturga a editora Českého rozhlasu a sbormistra Dis-
manova dětského rozhlasového souboru, a Zdeny Fleglové, jeho umělecké vedoucí. 
Manželé Fleglovi spolu od začátku devadesátých let organizovali nejrůznější před-
stavení a vychovávali děti k uměleckým profesím.

Václav Flegl ml. absolvoval nově založené gymnázium PORG, dále katedru hu-
dební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Katedru zvukové tvorby 
na FAMU a stáž na Midlessex University v Londýně. Jako zvukař pracoval na mnoha 
hraných a dokumentárních filmech, například na snímcích Druhý život dřeva (2009), 
Nebe, peklo (2009), Oko nad Prahou (2010), Vše pro dobro světa a Nošovic (2010), Český 
mír (2010), Trafačka — Chrám svobody (2011), Nic proti ničemu (2011), Dva nula (2012), 
či Pára nad řekou (2015).

1/ VÁCLAV FLEGL A ZVUK

LH + KS: Jak jste se vůbec dostal k práci se zvukem?

VF: Zpočátku to mělo velmi praktický důvod: musel jsem se dostat na nějakou školu, 
abych se vyhnul vojně. Začal jsem revidovat své omezené možnosti a dovednosti a nej-
víc potenciálu jsem vycítil v oborech spojených s hudbou. Odmalička jsem totiž hrál 
na různé nástroje, v různých kapelách a vůbec — hudba mě vždy velice zajímala. Záro-
veň, velmi brzo jsem se začal pohybovat ve světě profesionálních hudebníků a viděl, jak 
se velmi obtížně živí i špičkoví muzikanti. Profesionálním interpretem jsem se tedy stát 
nechtěl a kamarád (opět z kapely), dnes již několikanásobný držitel Českého lva za zvuk, 
mi doporučil obor zvuková tvorba na FAMU. Tam jsem se napoprvé nedostal, a tak mne 
před vojnou naštěstí zachránila hudební věda, kterou kdysi vystudovala moje babička.

LH + KS: Na co jste se během studií zaměřoval a jakou prací jste hudební vědu zakončil?

VF: Na hudební vědě bych se býval nejraději zabýval etnomuzikologií, ale to v té době 
moc nešlo. Hrával jsem hodně lidovou hudbu, zajímala mě etnická hudba, world mu-
sic apod. Mé zaměření, nápady a návrhy se však většinou dost míjely se směřováním 
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katedry. Chtěl jsem napsat například diplomovou práci o hudbě v Kosovu, kde jsem 
natočil desítky hodin materiálu a chtěl ho fundovaně zpracovat. Celá ta věc mi přišla 
velice atraktivní — Nadace Člověk v tísni zamýšlela pozvat kapely všech národností 
Kosova na jedno pódium a po válce ukázat jejich kulturu a vůli předvést se na Re-
spect festivalu v Praze a následně kdekoliv ve světě. Smyslem bylo mírově demonstro-
vat střet hudebních kultur — ukázat, že na malém území je mnoho národností, které 
mají každá svůj specifický hudební styl. Nejdříve však bylo nutné si poslechnout a vy-
brat kapely. Ukázalo se však, že během války byly vypáleny hudební archivy a ne-
existovaly tedy žádné nahrávky. Jediná možnost tedy byla jet přímo tam a vše nahrát. 
K projektu mě přizval promotér Borek Holeček — společně s ním, dokumentarist-
kou Lindou Jablonskou a fotografkou Helenou Kočmídovou jsme procestovali celé Ko-
sovo a nahráli místní hudebníky. Byla to neuvěřitelná záležitost. Spolupracovali s námi 
špičkoví místní etnomuzikologové, zpracoval jsem sedm CD a nastřádal spoustu infor-
mací o jednotlivých hudebních stylech. Zdálo se mi to jako skvělý výchozí bod ke zpra-
cování diplomové práce. Měl jsem domluveného místního konzultanta, kosovského 
etnomuzikologa, a badatelku z Dánska, která nahrávala některé z těchto kapel v pa-
desátých letech — bylo tedy možné materiál komparovat. Když jsem toto téma navrhl 
na katedře — narazil jsem. Byl jsem frustrován a chtěl se na studium hudební vědy 
úplně vykašlat. Nakonec se mi zželelo let, která bych tak ztratil (včetně absolvovaných 
zkoušek), tak jsem napsal v intencích katedry diplomovou práci o inspiracích romskou 
hudbou v dílech hudebních skladatelů vážné hudby. To prošlo.

LH + KS: I proto jste přešel na katedru zvukové tvorby?

VF: Obor zvuková tvorba jsem začal studovat paralelně. Studium zvuku mi přišlo jako 
ideální východisko — kombinace teorie a praxe, umění a řemesla, techniky a emocí.

LH + KS: I přesto: formovala Vás pro budoucí práci zvukaře hudební věda?

VF: Tak určitě… Hudební věda pro mě byla podstatná především proto, že jsem pro-
nikl do formálních a strukturních principů hudby a jejího fungování. Je zřejmé, 
že skladatelé, kteří absolvovali hudební vědu a skládají muziku, jsou mnohem po-
učenější. Práce se zvukem je hodně podobná hudební kompozici — i filmový zvuk 
přejímá mnoho principů z hudby…

LH + KS: Ve smyslu skladby?

VF: Přesně tak. Filmový zvuk se rovněž vyvíjí v čase a pracuje se stejnými prostředky 
jako hudební skladba. Je sice spojený s obrazem, ale i to je blízké hudbě, například 
Wagnerovu konceptu Gesamkunstwerku — zde se také pracuje s obrazy, s opaková-
ním, s leitmotivy. Zvuk pracuje s emocemi; pokud víte, jak je vystavěna Wagnerova 
skladba a co je na ní tak působivé, tak to můžete aplikovat i do struktury filmového 
zvuku — i když ne vždy vědomě — tušíte, jak se buduje napětí, klimax, jak je potřeba 
jednotlivé prvky strukturně poskládat, jak se spojují s jednotlivými postavami, opa-
kují se a proměňují, zvukař stejně jako skladatel může využít disonanci a konsonanci, 
tedy principy známé z hudby.
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LH + KS: Opravdu tedy zvuk ve filmu pojímáte jako komplexní skladbu?

VF: Tak by to mělo být.

LH + KS: Dá se z tohoto hlediska mluvit o rozdílech mezi zvukovou stopou fikčního a doku-
mentárního filmu? Lze o tom vůbec takto uvažovat?

VF: Každý projekt je velmi odlišný a má svá specifika. Nicméně pokoušíme-li se o zo-
becnění, je možné říci, že u hraných filmů má zvukař více možností, zatímco u do-
kumentu většinou natáčí spontánní události, které ho limitují. Samozřejmě u pub-
licistických nebo televizních pořadů takováto skladba není možná — podstatné je 
zejména to, aby bylo rozumět dialogu.

Hlavní rozdíl je spíše v tom, zda se jedná o celovečerní formát pro kina, nebo půl-
hodinový či hodinový pořad pro televizi. Rozdíl mezi fikčním a dokumentárním for-
mátem nemusí být až tak určující. Například slovenská škola dokumentárního filmu, 
jak ji zastupuje kupříkladu Robert Kirchhoff, pracuje hodně se stylizací a do svých 
filmů vnáší velmi často surreálné situace, což je způsobem práce bližší hranému 
filmu. Opakem jsou pak dokumenty založené na „mluvících hlavách“ a vzpomínkách 
pamětníků — obraz je pak ve formátu, kterému říkáme „bednořez“ a ve zvuku se toho 
moc neodehraje.

2/ CO JE TO ZVUK?

LH + KS: Co tedy pro vás vlastně znamená zvuk?

VF: Smysl, který máme vyvinutý nejdříve; slyšíme dříve, než vidíme… Nicméně, 
pro mě je zvuk spojený hlavně s emocemi, a právě emoční stránka zvuku je pro mě 
klíčová. Stejně jako muzika je zvuk virtuální, nemateriální, nehmatatelný, všudypří-
tomný, všude nás obklopuje a neustále ho slyšíme. Zvuk tedy lze považovat za něco, 
co existuje mimo realitu materiálního, hmatatelného světa, ač s ním blízce souvisí.

LH + KS: Ale zvuk je přece materiální, je to fyzikální jev. A není emoce vyvolaná zvukem 
přece jen hodně tělesná?

VF: Samozřejmě vyvolává zvuk určité fyzické, tělesné proměny, přesto je hodně sub-
tilní, zároveň snadno vyprchá, nemůžeme si na něj sáhnout.

Jeho nehmatatelná stránka vede k mnoha paradoxům dotýkajícím se materie. Na-
příklad mnoho lidí se pokouší o jeho převedení do materiality — sbírají desky a různé 
materiální nahrávky, ač nahrávka samotná je této materii vzdálená. Virtuální stránku 
zvuku využila do značné míry také digitální éra — díky ní se dá velmi snadno ukrást, 
přivlastnit, okopírovat, což je blízké i současnému zacházení s filmem.

LH + KS: Lidé, co se zvukem nepracují, ho vnímají jako velmi komplexní médium, v němž 
se spojují jednotlivé roviny — od hudby přes zvuk či šum. Dá se tato suma nějak kategorizo-
vat? Vnímáte ji v těchto různorodostech?
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VF: Teoretici zvuku vytvářejí nejrůznější kategorie na základě jeho povahy nebo 
na základě vztahu zvuku a posluchače. Další kategorie se pojí s tříděním zvuku 
při natáčení a při postprodukci — lze oddělit mluvené slovo, které nese sémantické 
kategorie, od ruchů, atmosfér, hudby.

Pro mě však zvuk znamená především práci… Z tohoto hlediska lze uvažovat 
o velmi specifické pozici zvukaře ve štábu, která opět souvisí s virtualitou. Celý štáb 
sleduje natáčenou scénu, kontroluje, zda vše správně probíhá, hlídá hereckou akci. 
Zvukař samozřejmě kontroluje, co se odehrává na place, ale na rozdíl od ostatních po-
slouchá vše do sluchátek. Zatímco jiné filmové profese řeší samotné natáčení, zvukař 
je nejvíc mimo skutečný prostor, jako by byl na zcela jiném místě; poslouchá postavy 
a jejich zvukové pozadí, sleduje příběh a je duchem nepřítomný.

LH + KS: Tato zvláštní poloha mezi realitou a fikcí nás přivádí k otázce autenticity při na-
hrávání zvuku. Zvuk u dokumentu je částečně záznamem, náhodným zachycením skutečné 
situace, částečně je však rekonstruován, často i uměle. Například v dokumentu Cesta vzhůru 
[dokumentární film pojednávající o dramatickém výstupu českého horolezce Radka Jaroše 
na himalájský vrchol K2] jste musel napodobit nikdy neslyšený zvuk z vrcholků hor. Co je 
pro vás věrohodnost, uvěřitelnost, a tedy i autenticita?

VF: Dokument, stejně jako hraný film, je vždy subjektivní, autorskou výpovědí tvůrce, 
která se dopouští manipulace s realitou, a to už tím, jak pracuje se střihem — stři-
hem lze změnit cokoli, obrátit vyznění zcela naruby, je možné ho zneužít. Ani u do-
kumentu se tedy nedá mluvit ani o reálnosti, ani o objektivitě. Jediný rozdíl oproti 
fikčnímu filmu je v tom, co mu dovolí samotný natočený materiál. Pro mě je vždy nej-
důležitější zjistit záměr režiséra a pokusit se všemi prostředky pomoct, aby ho filmem 
dosáhl. Autenticita v tomto nehraje velikou roli.

LH + KS: Možná ještě otočme otázku autenticity — jakým způsobem pracujete s technickými 
nástroji, od mikroportu přes mikrofony a různé technické aparáty, abyste pro nahrávané 
postavy vytvořil „přirozené“ prostředí, ve kterém budou ochotni a schopni vůbec vypovídat? 
Nevytváříte jen „autentické“ prostředí ve filmu, ale i filmu — jak tedy přistupujete k lidem, 
aby se cítili natolik pohodlně, aby jejich výpovědi byly skutečně jejich, aby byly osobní?

VF: Velmi podstatné je, kolik času s lidmi strávíte, jak moc se s nimi seznámíte. Pokud 
přiběhnete a začnete rovnou natáčet, tak ti, co s natáčením nemají žádnou zkušenost, 
se často vylekají, nebo se začnou chovat velice stylizovaně a nepřirozeně. Je lepší, aby 
natáčení probíhalo tak, že se natáčené postavy cítí komfortně a chovají spontánně. 
Proto s nimi někdy strávíme hodně času, aniž s nimi točíme. Díky tomu se dostanete 
do úzkého kontaktu s lidmi, jimž třeba můžete adresně a konkrétně pomoci, a to je 
obohacující pro obě strany. Lidem, kteří zde žádají o azyl, jsem například mohl po-
moci tím, že jim naše rodina darovala nábytek. Ti se mě pak přirozeně přestali bát, 
pojali ke mně důvěru a byli mnohem otevřenější. Myslím, že pak natáčení probíhá 
lépe, než když se na ně sesypou hordy štábů. Takto se mi podařilo například ženě, 
co nosila hidžáb, připevnit po několika měsících mikroport — a to bych si s ní nor-
málně nemohl podat ani ruku. Pro nás jsou pak tyto průniky velmi zajímavé — jaký 
je pohled ženy, ortodoxní muslimky, která se pokouší uměle otěhotnět, řeší ženské 
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problémy, jakým způsobem tuto situaci prožívá… Chtěl jsem nahlédnout do této si-
tuace — ani ne kvůli divákům, ale i kvůli sobě, abych si mohl ujasnit to, jak tito lidé 
nelehkou situaci prožívají, jak se cítí tady v Čechách. Je to pro mě pokus o hlubší po-
chopení mnoha věcí, lidí — klidně i za to, že jim pomáháte, stěhujete nábytek…

LH + KS: S lidmi natáčenými pro film Dva nula [celovečerní konceptuálně pojatý dokument 
o průběhu fotbalového zápasu Sparta — Slavia] to bylo asi trochu jinak, že?

VF: Tady si cestu s jednotlivými postavami prošli režiséři. Každý film vzniká úplně 
jinak — u filmu Dva nula bylo mým hlavním úkolem zorganizovat vše tak, aby se to 
dalo celé vůbec natočit. Byla to spíše logisticko-technická práce.

LH + KS: Každý projekt se tedy ocitá na jiném místě škály mezi technikou a uměním… Jak 
moc tedy vnímáte technologickou proměnu, která by mohla řemeslo zvukaře posunout k jed-
nomu pólu? Jak moc se dotýká vaší práce?

VF: Největší změny nastaly v postprodukci, v počítačovém zpracování zvukové stopy. 
I natáčení na place se samozřejmě vyvíjí, velké mikrofony jsou často nahrazovány ma-
lými mikroporty, ale přesto práce samotná je velmi podobná, změny jsou jasnější, čitel-
nější. Ale ve fázi postprodukce je nově potřeba řešit otázky softwaru a hardwaru. Nej-
prve jsem točil na magnetické pásy, které se stříhaly ještě nůžkami, později se začalo 
pracovat v digitálním prostředí. Když jsem začínal, tak se zvukař neobešel bez profe-
sionálního studia, s novými technologiemi se toto také výrazně proměnilo a nyní lze 
pracovat samostatně, na vlastním počítači. O to více je tomu však potřeba rozumět.

LH + KS: Pokud se podíváme na proměnu obrazu, zdá se, že výrazně narůstá vizuální 
smog — jak je to se zvukem? Lze sledovat podobnou proměnu? Je možné mluvit o vzrůsta-
jícím audiálním smogu? Pokud se nahrává na jednodušší přístroje, diktafony, záznamníky 
v telefonu nenarůstá množství zvukových rovin, rušivých šumů a ruchů, které pronikají 
do záznamu? Lze sledovat nějakou podobnou proměnu?

VF: Nejvýraznější změna se týká audiálního znečištění jako takového — už je prak-
ticky nemožné nahrát čistý zvuk, neustále jsou slyšet v pozadí letadla, vlaky a po-
dobně. Nejhorší to je, pokud natáčíte historický film či pohádky, kde jsou tyto zvuky 
nežádoucí — pak je neustále potřeba připravovat scénu, uzavírat silnice nebo čekat 
na odlety letadel. Parazitní zvuky není snadné odstranit, někdy je to skoro nemožné. 
Když se natáčí obraz, kameraman volí záběry tak, jak je pro daný film potřeba, ale 
u zvuku to tak jednoduché není — zvuk se šíří ze všech stran, nelze udělat výřez, orá-
movat zvuk. Potom je velmi často jednodušší vytvořit zvukovou stopu v postprodukci.

3/ VZTAH ZVUKU A VYPRÁVĚNÍ

LH + KS: Mluvil jste o tom, že mikroporty jsou pro dokument vhodné zejména proto, že eli-
minují ruchy a zachycují slovo, které je pro něj klíčové. Je to však opravdu tak? Je pro doku-
ment slovo opravdu to nejdůležitější?
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VF: Slovo se dá jen velmi obtížně nahradit, zatímco ostatní zvukové složky lze nahrát 
znovu, je možné je opravit, nahradit nebo uměle dotvořit. Proto se u hraných filmů 
natáčejí výhradně jen dialogy, na kterých je závislý děj a na jejichž základě divák po-
rozumí filmu.

LH + KS: Setkáváte se však s případy, kdy se zvuk odděluje od slova a jeho významu a vy-
tváří významy vlastní?

VF: Nedávno jsem byl na představení The Elephant in the Room na Letní Letné, které 
začíná nesrozumitelnými dialogy. Jednotlivé charaktery jsou dotvářeny spíše zvukem 
než jazykem, stejně tak je zvuk hlavním nositelem obsahu a smyslu. U filmu obdobně 
dotvářejí významy ruchy, atmosféry a všechny ostatní složky zvukové stopy.

LH + KS: Pracoval jste někdy podobně?

VF: Ano, dělal jsem i filmy bez mluveného slova, například experiment Druhý ži-
vot dřeva, k němuž jsem skládal i hudbu. Film vypráví o řezbářovi, který však není 
ve filmu přítomen, jeho portrét je složen pouze ze statických záběrů, doprovázených 
zvukem a hudbou.

Toto téma mě vždy zajímalo. Bakalářskou práci jsem psal o raných experimen-
tátorech, kteří otáčeli zvuk a obraz a malovali zvukovou stopu na filmový pás, jako 
byli například Oskar Fischinger či Norman McLaren, kteří experimentálně pracovali 
se zvukovou stopou a vytvářeli abstraktní obrazce na optický filmový pás.

Vztah mezi obrazem a zvukem je možné proměňovat, obraz se může stát iniciáto-
rem zvuku a zvuk může generovat obraz. Moderní technologie s vizualizacemi hodně 
pracují, festival Signal využívá zvukové podněty k tvorbě světla a světelných struk-
tur, v iTunes si můžete zapnout při poslechu hudby generátory obrazu. Je to blízké 
synestézii — procesu, kdy slyšíte zvuk a vybavuje se vám barva a barva se stává tó-
nem. I poučenější tvůrci s tímto modelem pracují, tedy s podprahovým vnímáním, 
psychologií diváka, který vůbec netuší, co na něj působí a proč.

Stejně tak není neměnný vztah zvuků, ruchů, šumů a hudby. Současní hudební 
skladatelé velmi často pracují s ruchy (i přítomnými v daném snímku) při kompono-
vání filmové hudby. U filmu tedy dochází k interakci napříč jednotlivými zvukovými 
vrstvami. Vracíme se tak na začátek — tady je právě zřejmé, že zvuková kompozice 
je velmi blízká hudební a využívá prostředky hudební skladby. Film existuje sto let, 
ale hudba se dělá od nepaměti, tak se dopracovala k mnohem sofistikovanějším pro-
středkům, které lze přejímat mladšími médii.
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