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Milí čtenáři,

přiznám se, že vytvářet v této době obsah časopisu, který se věnuje reflexi divadla, je 
poměrně výzva. Svět kultury hledá různé alternativy ke své každodenní činnosti a snaží 
se přežívat i v těchto bojových podmínkách. Divadla nehrají, a proto jsme se v redakci 
snažili najít pro toto číslo téma, které jde za hranice divadla, ale stále s ním komunikuje 
nebo je jeho součástí. Nebáli jsme se však rozšířit naši pozornost a podívat se i do jiných 
uměleckých sfér.
Na jaře divadlu a kultuře vládlo video. Umění se k nám bez pochyb snaží přes obrazovky 
promlouvat i nadále. My v redakci si ale myslíme, že trendem druhé vlny je zvuk. Možná 
už jsme unavení z nečinného sezení před laptopem a nepřetržitého sledování všemožného 
video materiálu. Na jaře jsme byli ochotni se zcela zastavit u domácího kina, ale nyní voláme 
po jiné formě, která naši vnímavost a představivost stimuluje jinými prostředky. Odrazem 
aktuálního trendu je i činnost divadel, které se s vervou pustily do produkce podcastů všeho 
druhu i kvality. Umění se k nám dostává přes zvukovou stopu v mnoha podobách. Jsou 
to například rozhlasové hry, hudba, online přenosy koncertů, audioknihy. Snažili jsme se 
ukázat možnost, jak se umělecky rozptylovat i dnes, zítra, příští týden, Bůh ví, jak dlouho… 
Jde to. Omezeně, ale jde. Některé umělecké formáty jsou k této době vhodnější, některé 
méně. Zvuková stopa žije i v tomto divadelním tichu a já myslím, že na jejích vlnách jsme 
na cestě nezbláznit se z nedostatku divadelních zážitků.

Já se s Vámi loučím 
a přeji hezké čtení

ADÉLA KALUSOVÁ
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HRA NEJEN 
NA UŠI

Když se řekne zvuk a divadlo, mělo by nám jméno režisé-
ra Jiřího Adámka okamžitě rezonovat v uších, protože v českém 
alternativním divadelním prostředí patří bezpochyby mezi nej-
výraznější a potažmo i nejvýznamnější tvůrce, kteří se zabývají 
experimentátorstvím se zvukovou složkou díla. Část Adámkovy 
tvorby se mnohdy popisuje jako originální typ hudebního či so-
nického divadla, ve kterém mísí hudebně komponovanou struk-
turu a hlasové techniky na pomezí mluvy a zpěvu, přičemž výraz-
ně pracuje se specifickým a osobitým přístupem k jazyku a řeči, 
často je dekonstruuje, fragmentarizuje, hraje si se slovy, ale také 
s jednotlivými slabikami, hláskami, rytmizuje text apod. Snahu 
o propojení divadelních a hudebních postupů realizuje především 
v divadelní skupině Boca Loca Lab, kterou založil v roce 2007. 
Za jeho nejvýznamnější počin se považuje inscenace Tiká tiká 
politika (premiéra 21. května 2006 v divadle Alfred ve dvoře), jež 
získala cenu za originální divadelní tvar na festivalu Kontakt v To-
runi a cenu mezinárodní soutěže Music Theatre NOW v Berlíně. 
Kromě režie je Adámek také autorem libret ke svým dílům – např. 
k opeře Pravidla společenského chování v moderní společnosti 
(premiéra 15. září 2017 v brněnském divadle Reduta). Ex-
perimentálnímu hudebnímu divadlu se režisér teoreticky 
věnuje také ve své doktorské práci s názvem Théâtre musi-
cal/ Divadlo poutané hudbou, kterou vydalo nakladatelství 
NAMU v roce 2011.

Kromě režie divadelních inscenací spolupracuje Adámek 
také s Českým rozhlasem. Hra na uši, označovaná jako rozhlaso-
vé dílo, zvukové dílo či zvuková kompozice (nikoliv však rozhlaso-
vá hra), měla premiéru 25. září 2018 na rozhlasové stanici Vltava. 
Dílo získalo první cenu v sekci Rozhlasová hra na Prix Bohemia 
Radio 2019, hlavní cenu Grand Prix Nova 2020 v sekci Drama, 
a tvůrčí stipendium Karl Sczuka Preis 2019. Inspirací, ne 
však přímým výchozím materiálem, byly 
texty brněnského konceptuálního 
umělce Jiřího Valocha, jehož jméno 
se spojuje s tzv. vizuální poezií a je-
hož fragmenty textů a slov si Adámek 
v archivu Moravské galerie prošel. I když 
nejprve uvažoval o díle, kterým by vzdal přímou poctu 
umělci, převážil nakonec vlastní autorský subjekt a vznikl osobitý 
původní text. Za rozhlasovým dílem kromě režiséra stojí také au-
tor zvukové a hudební realizace Ladislav Železný, dramaturgyně 
Renata Venclová a herci Vendula Holičková, Anna Bubníková, 
Pavol Smolárik a Ondřej Bauer. Každý z herců přitom představuje 
v promyšlené zvukové kompozici jednotlivý druh hlasu (soprán, 
alt, tenor a bas).

Hra na uši je jakýmsi hravým filozoficko-logicko-zvukovým 
manifestem a anti-rozhlasovou hrou. V tradičním pojetí se totiž 
rozhlasová hra zpravidla vyznačuje převedením dramatického 
či prozaického textu do zvukové podoby s využitím všelijakých 
ruchů, hudebních podkresů a dalších zvuků, určených k dokres-
lení iluzivního prostředí. Posluchač pak v případě podobných 
typů rozhlasových her nemusí příliš zapojovat svoji představi-
vost, protože veškeré fantazijně-stimulující podněty jsou mu více 
méně jasně předkládány. Proto v Adámkově Hře na uši záměrně 
nevystupují konkrétní postavy, nepředstavuje se žádný děj a dílo 
se snaží v posluchači nevyvolat jakoukoli obrazovou představu. 

Jediným, čím je toto rozhlasové dílo (ale ve svém základě i která-
koli rozhlasová hra) výjimečné a svébytné, je právě zvuk. Doslova 
(nebo možná spíše dozvuku) se ve Hře na uši několikrát opakují 
fráze zmiňující a upozorňující, že toto rozhlasové dílo si klade 
za cíl žádným zvukem obsaženým v díle nevyvolat v posluchači 
obrazovou představu a zároveň, že vše, co je v díle obsaženo, je 
jen a pouze zvuk a nic jiného. Veškeré ostatní konotace, případné 
asociace či představy jsou připisovány na vrub posluchači, který 
je ve výsledku skutečným autorem rozhlasového díla, protože 
primárně až pomocí jeho funkčního sluchového aparátu má dílo 
možnost se představit, vzniknout a dostát tak svého jména a zá-
měru. Posluchač má navíc mnoho možností, jak s takovým roz-
hlasovým dílem nakládat: může si ho zapnout, kdy se mu zlíbí, 
má možnost volit určitou hlasitost, nebo jej dokonce i vypnout 
apod. Zkrátka vše ve výsledku závisí jen a pouze na posluchači 
a jeho konkrétním uvážení.

Na poli obsahovém, alespoň co se týče textu, se Hra na uši 
neustále točí v oblasti slov, slabik, hlásek, vět, tezí a otázek, např.: 
Čím je rozhlasové dílo specifické? Jaké jsou jeho možnosti, když 
jeho jediným materiálem je pouze zvuk, a když i slovo je v tom-
to díle „pouhým“ zvukem? Jak nepostradatelný je posluchač, 

který je v důsledku skutečným tvůrcem rozhlasového díla? Co 
například ticho? Je ticho součástí rozhlasového díla? Jak může 
být takové ticho dlouhé, aby si posluchač nemyslel, že už na-
příklad rozhlasové dílo skončilo, nebo že se mu rozbil přijímač? 
Může rozhlasové dílo definovat sebe sama? Pracuje se přitom, 
v kontextu Adámkovy tvorby již typicky, neustále s dekonstrukcí 
jazyka, fragmenty slov, které se různě přeskupují, skládají všelijak 
dohromady, někdy zdánlivě nesmyslně, někdy hravě (např. v je-
den moment se skládají slova do vět tak, aby význam vzniklých 
vět odpovídal jejich obsahu: Dvě slova. Sedm slov, která společně 
tvoří jednu větu.). V rámci akustických polí se pracuje se zvuky, 
které jsou mnohdy stejně jako slova fragmentární, ovšem poslu-
chač je bezpochyby zná z běžného života. Kromě obrovské zvuko-
vé škály různých šumů, cinkání, tónů na klavír, white noise, zvuků 
vysokých frekvencí, ticha, praskání apod. se objevuje například 
i zvuk hry na bicí či úryvky klasické vážné hudby a operní zpěv. 
Při tom všem se pracuje už se samotnou virtuozitou hlasového 

projevu herců. Zprvu se možná posluchač může v záplavě 
slov a zvuků ztrácet, když se ale po celou dobu necelých 
čty- řiceti minut vydrží soustředit na vše, co je 

v díle řečeno, dostane se mu mnohých 
leckdy bazálních, leč logic-

kých informací o tom, co 
zvukové dílo je, jak fun-
guje a  na čem je jeho 

existence založena. Cí-
lem tak zřejmě je vtáh-
nout posluchače do 

zprvu zdánlivě neuchopi-
telné a nepochopitelné hry 

a vyvolat v něm zvědavost 
z něčeho nového a násled-

ně touhu přemýšlet nad 
sdělovaným obsahem. 
V podstatě se tedy jed-

ná o jakési rozhlaso-
vé dílo pohybující se 
v metafyzických fi-

lozofických rovinách.
Při zabý- vání se tématem expe-

rimentování na hudebně-divadelním poli 
by ovšem také neměla zůstat opo-

menuta umělecká skupina Handa 
Gote research & development, již 

z a - ložil v roce 2005 Tomáš Procházka 
a spol. Za krát- kou zmínku stojí například jejich post
-internetová opera Eleusis (premiéra 15. dubna 2016 v divadle 
Alfred ve dvoře) inspirovaná antickým mýtem o Persefoně, kde 
tvůrci využívají nekonečných možností a odkazů dnešního světa, 
a to nejen ve vizuálně opulentní, ale také zvukové složce. K ins-
cenaci jako doplněk pro žádostivé a inscenací dosti nenasycené 
diváky a posluchače vznikla i hudební nahrávka jednotlivých hu-
debních čísel z opery, prodávaná na dnes již skoro legendárních 
audiokazetách.

Žijeme v silně zautomatizovaném světě, kde už skoro není 
možnost ani čas se zastavit a vnímat například zvuk města, vlast-
ní chůze, projíždějícího auta nebo tekoucí řeky. Přitom je zvuk 
nepochybně jednou z nejvýznamnějších složek dorozumívacích 
prostředků, posléze tedy našeho každodenního žití. Spoustu 
zvuků, s nimiž je náš mozek dobře obeznámen, protože už je 
rozpoznal nespočetněkrát, ani nevnímáme. Hra na uši je tak pro 
posluchače možností zastavení a neustálého přemýšlení, ptaní 
se, hledání odpovědí. Zároveň ale také dokazuje (možná zdánli-
vě) nekonečné možnosti rozhlasového či zvukového díla. V této 
souvislosti vzpomeňme například na známý hudební výtvor ame-
rického skladatele Johna Cage s názvem 4‘33“, který představuje 
čtyři minuty a třicet tři vteřin dlouhou skladbu ticha, jež v pod-
statě ve svém základě zdůrazňuje a poukazuje na skutečnost, 

že absolutní ticho zkrátka neexistuje, protože už samotný člověk 
a jeho nervový systém neustále vydává akustické podněty. Cel-
kem skladba trvá 273 vteřin, což odkazuje k teplotě absolutní 
nuly −273 °C, při níž by hypoteticky mělo nastat absolutní ticho. 
Žádné částice by se vlivem teploty nehýbaly a nic by nemohlo 
vydávat zvuk. Ovšem absolutní nuly, podobně jako absolutního ti-
cha, není možné dosáhnout. Údajně John Cage k tomuto zjištění 
došel poté, co na Harvardské univerzitě navštívil mrtvou komoru, 
tedy zvukotěsnou místnost, jejíž vnitřní prostor je navržen tak, 
aby pohlcoval veškerý zvuk a žádný zároveň neodrážel (mrtvá 
komora se mj. nachází i v Praze na univerzitě ČVUT). Podobně tak 
v rozhlasovém díle platí, že ticho není tichem, slovo není slovem, 
vše je totiž „pouhým“, ale jak neustále zjišťujeme nepostradatel-
ným a všudypřítomným zvukem jisté frekvence a vlnové délky. «

Cílem tak zřejmě  
je vtáhnout posluchače do 

zprvu zdánlivě neuchopitelné 
a nepochopitelné hry a vyvolat 

v něm zvědavost z něčeho 
nového a následně touhu 

přemýšlet nad sdělovaným 
obsahem.
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SYROVÉ MLÁDÍ
autorka: Laura Zemanová

Badfocus: Wallflower
datum vydání: 25. září 2020

Křest alba proběhl 5. října 2020 ve Vile Štvanice.

Prokop Korb je teprve devatenáctiletý producent, sklada-
tel a multiinstrumentalista z Prahy. Kromě komponování vlastní 
hudby působí i v dream-popovém uskupení Teepee. Pod pseudo-
nymem Badfocus vydal v září roku 2020 svou debutovou desku 
Wallflower.

Prvotina nadějného mladého hudebníka se nese v duchu 
do it yourself, Korb si totiž sám dělal mix, mastering, produkci, 
ale i samotné vydání alba. Jako producent se podílí na vydání 
desky Shizzle Orchestra, se kterými krátkou dobu i hrál. Aktuál-
ně pracuje na novém projektu s předním českým producentem 
a hudebníkem Jiřím Burianem, který je také známý pod svým 
alter egem – Kapitán Demo.

Korb odmala hraje na klavír, velkou část jeho backgroundu, 
promítajícího se do současné autorské tvorby, tvoří zejména jazz, 
jehož rytmus se objevuje hned v několika skladbách. Vliv na něj 
mají ale i jiné žánry; hudba klasická, elektronická anebo 
hip-hop. Jeho hudební jazyk se neustále 
rozšiřuje a je snad až nemožné jej přesně-
ji žánrově zařadit. Z debutové desky 
lze vyčíst inspiraci i současnými 
hudebníky, jako jsou například 
Nils Frahm, Bonobo, Oláfur Ar-
nalds nebo Son Lux.

Wallflower od ostatních 
alb odlišuje především na-
prostá neplánovanost jeho 
vydání. Během březnové ka-
rantény Korb experimentoval se 
širokým spektrem zvuků a je-
jich kombinací, materiálu se 
nakonec nashromáždilo to-
lik, že bylo možné poskládat 
album čítající deset skladeb. 
Dvě z  nich, Defy a  Neurones, 
zařadilo Radio 1 do svého pořadu 
Velká Sedma.

Korbova tvorba je čistě instrumen-
tální, kromě basové kytary a kláves využívá 
i samply nejrůznějších hudebních motivů a ná-
strojů. Díky tomu nepotřebuje kapelu, na live sessi-
ons i nahrávkách se podílí pouze on sám.

Album Wallflower je ovlivněno myšlenkami naturalis-
mu, snaží se zobrazit nezkreslenou realitu. Nechává se inspirovat 
kontrasty, které vídá kolem sebe – příroda a beton, což se v jeho 
hudbě propisuje do kombinace klasické a elektronické hudby 
nebo akustiky a syntetiky. Inspirován kontrasty je i booklet des-
ky, který zobrazuje nespoutanou rostlinu rašící z betonové zdi.

Každá skladba je diametrálně odlišná, má svůj svébytný tvar. 
Nemají refrén, některé gradují, některé zase pomalu plynou. Ani 
u jedné z nich nelze jasně určit konkrétní žánr, ty se totiž přiroze-
ně prolínají napříč skladbami. Co ale albu dává obecnější rámec 
je především emoční dopad na posluchače, a to tím, že se jedná 
o čistě instrumentální album. Texty písní mají občas tendenci být 
až moc doslovné a rušivé, a právě jejich vynechání pomáhá cílit 
na posluchačovy emoce.

Další z Korbových předností je nepochybně umění vizuali-
zace, což v současné hudbě není až tak běžný jev. Skladba Intro 
vzbuzuje pocit, jako byste stáli na pobřeží a pozorovali dva pro-
línající se světy. Z jedné strany se ozývá zpěv ptáků a šumění 
moře, z té druhé zase zvuky velkoměsta. S podobným kontras-
tem pracuje i na začátku skladby Solstice, kdy kombinuje hravé 
a jemné tóny piana s až úpěnlivou melodií.

Celým albem prostupuje syrová, industriální linka 
objevující se napříč několika skladbami, zejména 

Neurones, Grind nebo přímo Wallflower. Všech-
ny tři jmenované písně jsou v základu temné 

a ponuré. Korb je, jak je již typické pro jeho 
tvorbu, doplňuje o diametrálně odlišný 

prvek, ať už to je rychlejší svěží ryt-
mus nebo až orchestrálně znějí-

cí smyčce. Ty nejvíce vyniknou 
s rapovým beatem, jako tomu 
je právě ve skladbě Grind, kte-

rá se pro mě stává nejzajíma-
vější z celého alba.

Pravděpodobně jedinou 
lehce komerční, pokud se 
vůbec toto adjektivum ve 
spojitosti s  Badfocusem 

dá použít, je skladba Defy. 
I ona má samozřejmě své kva-
lity, ale pokud bych měla vybrat 
z alba jen jednoho favorita a na-
sadit jej jako singl, volila bych ji-

nak. Snad kvůli své poměrně jed-
noduché melodii byla do éteru ale 

nasazena právě Defy.
Prokop Korb alias Badfocus je bez-

pochyby mladou nadějí tuzemské alternativní hu-
dební scény, což potvrzuje nejen jeho debutová deska, ale i live 
sessions a producentské počiny. Korb díky své hudbě dokáže 
vytvořit vizuální scenérii, která se promítá v posluchačově mysli. 
Nebylo by tedy velkým překvapením, kdyby jej brzy někdo anga-
žoval pro složení hudby scénické. Rozhodně by to stálo za to. «

LINK↑
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Trojice účinkujících, kteří mezi sebe jednou za čas přiberou ně-
jakého „hvězdného hosta“, se usazuje za své mikrofony a zařízení 
se zvukovými bankami. Po úvodním úryvku z blíže nespecifiko-
vaného rozhlasového pořadu se spouští improvizační krasojízda 
balancující na hranici trapnosti, kvalitního slovního humoru, si-
tuační komedie a absurdity: Radio Ivo – improvizovaná rozhla-
sová hra s podtitulem Život nedoceníš.

Než se zamotáme do úvah, co vlastně terminologicky či teo-
reticky Radio Ivo je, řekněme si zcela pragmaticky, jak jeho prů-
běh vypadá. V určitém prostoru (ať už v kavárně, divadle, galerii, 
konferenčním sále) se sejdou diváci, kteří sledují účinkující, jak 
za stolky pomocí nahrávacích zařízení a mixážních pultů dávají 
dohromady rozhlasovou hru. Celý proces je nahráván a následně 
jako již hotová rozhlasová hra, i když se stále rozpoznatelnými 
prvky improvizace, odvysílán na Radiu Wave.

A kdo jsou oni účastníci? Johanu Ožvold (dříve Švarcovou) 
a Petra Marka bychom bez váhání mohli označit za renesanční 
umělce dnešní alternativní scény. Výčet projektů, na kterých se 
v minulosti i nyní podílejí, je skutečně dlouhý a prolíná se v něm 
divadlo, film, hudba i rozhlasová tvorba. Jmenujme tedy ales-
poň ty nejznámější: kromě filmové režie (například experimen-
tální road movie Láska shora, 2002) je Petr Marek znám přede-
vším jako frontman electro undergroundové kapely 
Midi lidi. Johana Ožvold je filmovou režisér- kou, 
spoluzakladatelkou královéhradeckého 
divadla DNO a z jejího hudebního pů-
sobení vyberme kapelu Kazety. K této 
dvojici se v Radiu Ivo přidává ještě Ma-
rian Moštík, který čerpal své improvizač-
ní schopnosti třeba v havířovském di-
vadle V soukolí.

Už při letmém pohledu na umě-
lecké zázemí této trojice vyvstávají 
jasné společné jmenovatele, které jsou 
charakteristické i pro Radio Ivo. Zájem 
o experiment a nové formy se snoubí 
s ohledáváním pole improvizace. 
Výsledkem je divadelní improvi-
zovaná rozhlasová hra, nebo 
improvizovaná divadelní 
rozhlasová hra? Jak tento 
několikanásobný přívlastek 
vlastně funguje? V posled-
ní době je jeho divadelní 
část poněkud potlačená 
(ostatně jako celý diva-
delní svět, který si za ko-
ronavirové pandemie musí 
hledat různé jiné cesty, jak 
udržet kontakt s divákem), nic-
méně v ideálním případě probíhá 
nahrávání Radia Ivo následovně: Bez 
jakéhokoliv pevného scénáře či vytyčené-
ho tématu se účinkující chápou svých mikrofo-
nů a před zraky diváků rozehrávají dialog, v němž n a 
sebe vrství různé motivy, příběhy, děje a akce. Jejich počínání je 
nahráváno a efemérnost divadelního zážitku přechází v zázna-
movost rozhlasového média, hodina snahy o alespoň jakž takž 
konzistentní, a přitom poutavý a především zábavný příběh se 
transformuje v rozhlasovou hru a míří do Radia Wave, odtam-
tud pak do podcastových aplikací, kde je uchovávána k dalšímu 
poslechu. Zajímavostí je, že nahrávání a později i spolupráce 
s Českým rozhlasem do Radia Ivo vstoupily až později. Takže 
zatímco dnes je „divadelní“ na úkor „rozhlasová“ na ústupu, na 
začátku tohoto projektu byla dynamika nastavená obráceně. 

Tím bychom měli vyřešená adjektiva z pojmenování nového umě-
leckého tvaru. Pojďme se ještě v krátkosti podívat na zbylé slůvko 
„hra“. Přejít ho ve smyslu ustáleného slovního spojení divadelní/
rozhlasová hra odkazujícího zkrátka k literárnímu nebo vysílací-
mu žánru by byla škoda. Improvizací se sem totiž kromě hravosti 
(play) dostává i hrovost (game). Účinkující nespějí jen k souhře 
a spoluhře, ale téměř bezbřehé moře fantazie a síla slova jim 
umožňuje i drobné souboje mezi sebou. Takové momenty jsou 
obzvlášť divácky (posluchačsky) vděčné. Mohli bychom je nazvat 
pomyslným „házením klacků pod nohy“ spoluherci/spoluhráči, 
kdy jednoduchým popisem fiktivní reality, v níž se postavy ve 
vytvářené hře nacházejí, naruší jedna z postav dosavadní vývoj 
a vystaví jinou postavu či situaci, s níž si musí okamžitě poradit. 
A samozřejmě čím nečekanější zvrat, tím lepší.

Styl improvizace v Radiu Ivo je založen výhradně na slově a do-
provodných zvucích. Herectví je schválně utlumeno, postavy se 
spolu téměř až bojí komunikovat, jedná se o skupinu introvertů, 
kteří se nijak vehementně nehlásí o slovo. Jejich jakoby mimo-
chodné poznámky a všední styl dialogů pak vystavují humorný 
protiklad k jejich absurdnímu sdělení. S váhavou samozřejmostí 

(„no vždyť přece víš, že…“) modelují fiktivní svět, v němž nic není 
nemožné („… jsem na té cirkulárce přišel o obě ruce“). Oproti 
jiným improvizačním dílům, která známe třeba z televize nebo 
YT kanálů, se tak zdařile vyhýbají přehnané expresi a hyperbole, 
která často působí odpudivým dojmem. Oscilují na snesitelné 
hraně trapnosti a komunikace s diváky není přímá. Pokusy o hu-
mor jsou již předem shozeny, takže nedochází k (z mého pohle-
du pro improvizační divadlo typické) situaci, kdy herec toužebně 
s úsměvem hledí na diváky očekávaje salvy smíchu a z hlediště 
je mu odpovědí rozpačité ticho.

Autoři projektu nabízejí svým divákům vlastně dvojí zážitek 
a oba jeho póly v sobě mají jisté napětí. Prvním je divadelní zá-
žitek, při němž můžeme sledovat herecký projev, který je fasci-
nující právě svou umírněností, koncentrovaností, až zdánlivou 
netečností, která je v ostrém protikladu s často fantaskním dě-
ním. Druhým je pak posluchačský zážitek, u nějž z logiky věci 
chybí vizuální vjem. O to silnější je pak naše položení do příbě-
hu. Slovo, které je zde skutečně hybatelem veškeré akce, pak 
má pro nás jako posluchače ještě větší moc, než když 

máme před očima trojici lidí, která si vše na 
místě vymýšlí. Jinými slovy se při 

poslechu lépe propadáme do 
fikce a necháváme se strh-
nout zápletkou.

Ještě drobná poznámka 
k práci s fikcí: tvůrci celé Ra-

dio Ivo pojímají jako fikci na dru-
hou. Po skončení pořadu uve-

dou smyšlenou autorku, která je 
pro všechny díly společná – Romanu 

Pohunskou. Každý z  účinkujících 
se pak i po konci hry předsta-

ví pod smyšleným jménem, 
což odpovídá i zdvojené di-
vadelně-rozhlasové situaci. 

Sledujeme vlastně postavy, 
které zosobňují jiné postavy. Mís-
to o „divadle na divadle“ je však řeč 

o „rozhlase na divadle“. Celý způsob 
improvizace, jak byl popsán výše, je pak 

ještě srozumitelněji odcizen. Dalo by se 
říci, že účinkující neimprovizují, tudíž se 

neuchylují k  již okoukaným a často pro-
tivným postupům „improvizované zábavy“ ve 

stylu televizního pořadu Partička, ale hrají po-
stavy, které improvizují, a tím se od jejich jedná-

ní distancují. Komunikace s divákem je tedy vlastně 
přes čtvrtou stěnu a je zbavena obvyklé „cirkusovosti“ 

improvizace.
Radio Ivo funguje již od roku 2006, nahrávek je daleko přes 

stovku. Za tuto dobu lze již vypozorovat určité pravidelnosti, které 
většinu epizod doprovázejí, i některé ustálenější postupy, k nimž 
se tvůrci stabilně uchylují. Prvním takovým rysem je pozvolný 
odklon od reality. Většinou se začíná naprosto realistickou všední 
situací, zpravidla spolu na úvod mluví jen dva ze tří účinkujících. 
Po chvíli do dění vstupuje třetí postava, která je zároveň nosi-
telem jakéhosi blíže nespecifikovaného tajemství, dávné křivdy 
nebo budoucího komplotu. S postupem děje se začíná realistická 
situace rozpadat. Vstupují do ní čím dál tím nepravděpodobnější 
a překvapivější prvky či zjištění, občas dokonce na hranici fan-
tasy nebo science-fiction, celé dění nabírá na spádu, postavy se 
dostávají do ohrožení, aby se z něj nakonec v závěru vyprostily, 
nejlépe za pomoci nějakého spirituálního uvědomění, které je 
často parodováno a slouží jako jakýsi novodobý princip deus ex 
machina. Postavy jsou najednou osvíceny a i vzhledem k naplňu-
jící se minutáži se rychle směřuje k závěru. Podobně jako tento 
vzorec, který se ve větších nebo menších obměnách víceméně 
vždy opakuje, se v Radiu Ivo postupem času ustálily i jednot-
livé postavy, které trojice účinkujících ztvárňují. Ženy v podání 
Ožvold jsou často nejisté, stydlivé, poněkud plačtivé a tendují 
k mírné hysterii a zoufání. Postavy Mariana Moštíka v sobě mají 
jistou naléhavost, Moštík se jejich prostřednictvím snaží děj ně-
kam posunout. Petr Marek pak povětšinou ztělesňuje mírného 
intelektuála, který věci rád přesně pojmenovává, většinou tak činí 
s jistým slovním humorem, který ale není podbízivý, naopak bývá 
docela sofistikovaný, různé slovní hříčky a z nich vzešlé dějové 
zvraty bývají tím nejpoutavějším v celém pořadu. Často je to prá-
vě on, kdo znesnadňuje průběh celého příběhu a s jakousi drzou 
bezelstností zákeřně mění pravidla hry svým kolegům.

Celý formát Radia Ivo je svérázným příspěvkem na poli inter-
mediality a míšení stylů a žánrů. Nemohu se ale zbavit dojmu, 
že po několika epizodách již posluchač/divák odhalí jisté opaku-
jící se principy a formální postupy mu pak již nepřijdou natolik 
atraktivní. Na Radiu Ivo totiž nebývají přitažlivé vzniklé příběhy. 
Improvizace málokdy narazí na nějaké poutavé téma nebo pře-
dá ohromující sdělení. Co diváka, případně posluchače, dráždí 
a baví, je vůbec samotný princip improvizovaných dialogů a práce 
s rozhlasovým, respektive divadelním médiem, který je objevný 
a inovativní. Bohužel ne nevyčerpatelný. «

EXPERIMENT  
PO EXPIRAČNÍ 

DOBĚ
Koncept, režie, účinkující: Petr Marek, Johana Ožvold, Marian Moštík

Od roku 2016 je pořad vysílán na stanici Rádio Wave Českého rozhlasu.

Účinkující oscilují na snesitelné 
hraně trapnosti a komunikace 

s diváky není přímá.

Dalo by se říci, že účinkující 
neimprovizují, tudíž se 

neuchylují k již okoukaným 
a často protivným postupům 

„improvizované zábavy“, ale hrají 
postavy, které improvizují, a tím 
se od jejich jednání distancují.

autorka: Veronika Švecová
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KLAKSONY 
A TICHO JAKO 

ODEZVA
Autoslam n.1

autorka: Veronika Drábková

9. října 2020. To je datum, kdy se v České republice konaly 
oficiálně poslední divadelní a kulturní akce v obvyklém pojetí, 
kdy mezi účinkujícími a diváky nebyla žádná (ochranná) bariéra. 
Od té doby umělci vymýšlejí nejrůznější cesty, jak dál vykoná-
vat svou profesi a zároveň neporušit vládní nařízení. A jednou 
z těchto alternativních cest byl i autoslam v pražském autokině 
Strahov, který se uskutečnil večer v sobotu 28. listopadu. Z ob-
vykle plnohodnotné performance však zůstal jen zvuk znějící 
z autorádia krutě oddělený od pantomimického výstupu sla-
mera za čelním sklem auta. A o nějakém diváckém spolubytí 
nemohla být v železných skořápkách aut ani řeč.

Běžně je slam-poetry scénický žánr, během kterého slamer 
recituje svůj autorský text s cílem získat co nejvíce bodů od 
rozhodčích dobrovolně volených z řad diváků. Slam-poetry se 

obvykle realizuje v klubu, v kavárně, v divadle, ale taky v soko-
lovně, venku a prakticky kdekoliv, kde to jen umožňují nezbytné 
podmínky – tedy aby se sešli slameři a diváci na jednom místě. 
Stejné to bylo i v případě zmíněného autoslamu na Strahově.

Jiné bylo ale to, že mezi pěticí vystupujících a diváky bylo 
čelní sklo jejich aut a vzdálenost, která taky nebývá v případě 
slamů obvyklá. Specifikem slamových akcí bývá vysoká koncen-
trace diváků v prostoru, doslova hlava na hlavě, která je v sou-
časných podmínkách nemyslitelná. Na akci se sjela asi dvacítka 
vozidel zaparkovaných ve dvou řadách. Před nimi se na pódiu 
z europalet střídali slameři a celé se to promítalo s velkým zpož-
děním na projekční plátno. Zvuk z mikrofonů byl převeden na 
rádiovou frekvenci 104,2, kterou diváci poslouchali ve svých 
autech. Autoslam poznamenaly technické problémy, kdy se rá-
dio samovolně přeladilo na jinou frekvenci, a než se technické 
problémy vyřešily, slamerův výstup skončil, aniž by si vystupující 
všiml, že bylo něco špatně.

Pro diváky zůstaly podmínky slamu poměrně příznivé. Byli 
v teple vlastních aut se svými rodinami, mohli libovolně kon-
zumovat a pít všechno, co jim doručila zajištěná donášková 
služba. Do toho poslouchali a sledovali slamerský výstup, při-
čemž se vizuální a sluchový vjem sice trochu rozcházely, ale 
pořád se jejich divácký zážitek v mnohém nelišil od obvyklých 

slamových exhibicí. Jen 
v případě technických pro-

blémů diváci ve svých autech 
bez jakýchkoliv souvislostí 

sledovali stojícího člověka, 
který pouze otevíral ústa. To 
však byla dopředu předpoklá-

datelná situace, akceptova-
telné riziko dané diskomfort-

ními slamovými podmínkami. 
Diváci na tom byli opravdu 
dobře, daleko horší to bylo pro 

slamery.
Místo obvyklé přímé a oka-

mžité interakce s diváky slamer 
zíral do tmy, ve které tu a tam zářila 

světla aut. Žádná naděje na oční kon-
takt, jedinou možnou zpětnou vazbou na 

jejich výkon bylo troubení klaksonu, které zní stále stejně, a pro 
slamera tak neexistovala žádná možnost vytušit, co si diváci 
myslí. Možná i nesouhlasné bučení by v tu chvíli bylo příjem-
nější, jak po skončení autoslamu jeden z vystupujících přiznal. 

Většinu času výstupu bylo jen ticho. A na konci výstupu nastala 
ta nejhorší část. Zpravidla se totiž jako ocenění výkonu roze-
znělo všech dvacet klaksonů zároveň. A to pro slamera musela 
být dost paralyzující zkušenost. Člověka lehce vyděsí troubení 
jednoho auta, natož dvaceti. Kruté odcizení tradičně blízkého 
vztahu slamového auditoria a slamera bylo dokonáno. Místo 
elektrizujícího nadšení ze spolubytí jen nepříjemný zvuk a pak 
zase ticho a skutečná jevištní samota. Ale navzdory všemu to 
bylo pro nás všechny daleko přijatelnější než setkání se slamem 
jen prostřednictvím řady online streamů, které jsou v součas-
nosti nejčastější možností, jak slam provozovat. Ostatně stejně 
je to v případě všech dalších jevištních tvarů ze své podstaty 
závislých na zpětnovazebné interakci diváků a performerů. «

Žádná naděje na oční  
kontakt, jedinou 

možnou zpětnou vazbou 
na jejich výkon bylo 
troubení klaksonu.

Diváci na tom byli opravdu 
dobře, daleko horší to bylo 

pro slamery.
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Meet Factory uvedla v červnu minulého roku inscenaci Se-
rotonin, jež je adaptací stejnojmenné knihy francouzského spiso-
vatele Michela Houellebecqa. Jelikož však není možné zakoušet 
divadlo, tak jak bychom si přáli, rozhodli se autoři (Matěj Samec 
a Natálie Deáková) přenést příběh hlavního hrdiny Florenta – 
Clauda (Jan Hájek) do formátu rozhlasové hry, která je rozdělená 
do tří částí, a posluchači se tak mohou seznámit s myšlenkami 
a osudem této postavy prostřednictvím zvukové stopy.

Neměla jsem možnost inscenaci vidět v divadle, a proto se 
uchýlím pouze k reflexi svého zážitku ze samotného poslechu roz-
hlasové verze. Formát rozhlasové hry oproti inscenaci postrádá 
vizuální vjemy, ale hned na začátek je třeba zmínit, že audio seriál 
Serotonin je ve své kvalitě a způsobu zpracování 
schopný evokovat místa i činnosti, které postavy 
navštěvují či dělají. Ruchy a detaily, jako je na-
příklad zapalování cigarety či otravné mlaskání, 
dokreslují barevný svět, který se ve fantazii ka-
ždého posluchače postup- ně staví. 
Cílem však nebylo přenést 
do naší mysli konkrétní vi-
zuální obrazy. Zmíněné ru-
chy, šumy a detaily představují 
vodítka, ze kterých vyvstává pozadí 
pro příběh hlavního hrdiny. A o Floren-
ta – Clauda nám jde především.

Muže po čtyřicítce umírajícího 
smutkem potkáváme ve chvíli, kdy chce 
především sám sobě dokázat, že život 
opravdu prožil a  poznal lásku i  štěs- t í . 
Vydává se tedy na cestu za bývalými part- nerkami 
i dlouholetým kamarádem Aymericem (Tomáš D rá p e -
la). Setkává se s bývalou přítelkyní Claire (Diana Toniková), ne-
úspěšnou herečkou, která svou životní frustraci a osamělost za-
jídá a utápí v alkoholu. Ve druhém dílu audio seriálu navštěvuje 
Florent svého přítele Aymerica, jehož zemědělské podnikání je 
na pokraji bankrotu a opustila ho žena. V této fázi dostává příběh 
rychlejší temporytmus a akčnost. Dialogy mezi muži jsou svižné 
a děj se zde dostává k jednomu ze svých vrcholů, kdy je Aymeric 

tragicky zastřelen při demonstraci zemědělců. Akt zastřelení 
je do zvukové stopy přenesen v podobě nepříjemné hudby, na 
jejímž pozadí je slyšet křik připomínající kvílení. Hudební finá-
le představuje strhující emotivní zakončení celého dílu. Po této 
tragédii odjíždí Florent hledat svou životní lásku Camille (Andrea 
Elsnerová).

Florent je podivný muž. V komentářích dialogů, které vede 
s ostatními postavami, dokáže být velmi přímý, kousavý a cynický. 
V samotném dialogu, a nejvíce je to patrné při setkání s Aymeri-
cem, je racionální. Má schopnost popisovat realitu takovou, jaká 

doopravdy je, se zvláštním nadhledem člověka, u kte-
rého získáváte pocit, že je na světě 

až moc dlouho. Tento neoby-
čejný odstup od vidění rea-
lity je nabouráván vnitřním 
monologem, který se nese 

v tónu pseudointelektuálního 
komentáře fatálních témat, ja-

kými jsou smrt, sebevražda, 
láska, štěstí, život samotný.

Zastřený těžký hlas. 
Lehký chrapot v mužném od-

dechu. Jan Hájek si svými pod-
manivými promluvami získává ne-

jen moji posluchačskou pozornost. 
Jeho působivý hlas má schopnost na-

vodit pocit, že Florent – Claude sedí, leží, 
je vedle mě a své chvílemi komplikované myš-

lenkové pochody šeptá přímo do mého ucha. Právě v tom 
tkví síla této rozhlasové hry. Hájek nás svým charizmatic-

kým hlasem vtahuje do světa Florenta – Clauda a vytváří 
zvláštní intimitu, která je nejvíce patrná ve chvílích monolo-

gických proslovů otevírajících nejhlubší zákoutí Florentovy duše.
Tvůrci rozhodně učinili správné rozhodnutí, když se ve chví-

lích nemožnosti živého hraní uchýlili k transformaci již existující 
inscenace do zvukového média. Mě osobně navodil audio seriál 
pocit, že potřebuji inscenaci zažít i v prostoru. Láká mě setkat 
se s postavami a vidět propojení teď již známého hlasu s herec-
kou akcí. Promění se charaktery postav, když fyzicky ožijí? Nebo 
se má představa pouze zkonkretizuje? V době, kdy jsme všichni 
zahlceni obrazem, se vracím k síle čistě mluveného slova a při-
pouštím si nepřekonatelné možnosti zvukové stopy, která může 
ohledávat nekonečné možnosti mé fantazie a s nezanedbatel-
ným přispěním hlasové vybavenosti Jana Hájka vést k vyplavo-
vání serotoninu. «

překlad: Alan Beguivin
režie: Natália Deáková
hudba: Jakub Kudláč

zvukový design: Martin Kuhn
dramatizace a dramaturgie: Matěj Samec

produkce: Magda Juránková
nahrál: Adam Koller (nahráno ve studiu MeetFactory)

hrají: Jan Hájek, Andrea Elsnerová, Tomáš Drápela, Diana Toniková, 
Bára Poláková, Leoš Noha a Matěj Samec

autorka: Adéla Kalusová

VYPLAVENÝ 
HORMON ŠTĚSTÍ 
PŘI POSLECHU 
CYNICKÉ DEPKY

Jeho působivý hlas má  
schopnost navodit pocit, že 

Florent – Claude sedí, leží, je vedle 
mě a své chvílemi komplikované 

myšlenkové pochody šeptá přímo 
do mého ucha.
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http://www.meetfactory.cz/cs/program/divadlo/serotonin-audio
https://www.youtube.com/watch?v=xiwtilRziAA


Dabingová tvorba pronikla do Československa dokonce už ve 
30. letech. Jak se od té doby proměnil a vyvíjel dabing? Jaké 
výhody s sebou nesla práce s tzv. smyčkami?1

Za zlomové okamžiky v dabingové práci považuji nástup 
multitrackových zvukových střihacích stanic (např. CineFile, 
ProTools) a později přechod na obraz v digitálních souborech. 
Tedy celkové opuštění páskových nosičů, včetně těch s digi-
tálním záznamem. Obojí umožnilo nahrávat každého herce 
samostatně a bez smyčkové technologie. Výhodou je mini-
malizace času stráveného každým hercem ve studiu (kolega 
mu to „nekazí“ a také nemá prostoje ve smyčkách, kde on 
sám nemluví) a zlepšení akustiky (nejsou přeslechy z jiných 
mikrofonů). Pro zvukaře je velkou výhodou oddělených zázna-
mů herců možnost optimalizace synchronu, nastavení barvy, 
dynamiky a prostoru každého hlasu samostatně při mixu.

A jaké jsou naopak nevýhody?
Nevýhodou je z tvůrčího hlediska zrychlení natáčení, kte-

ré zvyšuje nároky na připravenost režiséra a také na schop-
nost herců pracovat se svým hlasem v různých polohách, stří-
dajících se nepřirozeně rychle – skok na jiné místo ve filmu. 
Herec se musí výrazově proměňovat mnohem rychleji než 
v divadle nebo při natáčení filmů.

Pro scény s přímým dialogem dvou postav je zdánlivou 
výhodou možnost interakce dvou herců při současném na-
hrávání obou, ale tato metoda se dnes již nepoužívá. Herci se 
raději soustředí na svůj text a synchron.

Jak dlouho trvá nadabovat celovečerní film? V řádu kolika dní/
hodin se práce na dabingu urychlila?

U nás je doba výroby dabingu celovečerního filmu pro 
kina cca jeden měsíc. Od překladu, nahrávání a schvalování 
hlasových ukázek různých herců, až po schvalování a korek-
tury finálního mixu. U složitějších projektů to mohou být i dva 
měsíce.

Naopak jednodušší filmové projekty pro televizní média 
mohou být hotové za kratší dobu, třeba dva týdny. O výraz-
ném urychlení práce na dabingu filmu lze mluvit hlavně při 
přechodu z filmového pásu na video-technologie. Pozdější 
digitalizace již takové urychlení nepřinesla.

Jaký je hlavní úkol zvukaře při vzniku audiovizuálního díla? 
Jaká je jeho spolupráce s režisérem?

Hlavním úkolem zvukaře je vymyslet a  realizovat na 
základě scénáře a znalosti požadavků režiséra dramaturgii 
zvukové složky audiovizuálního díla. U filmu to znamená na-
točit vše potřebné na lokacích a ve studiu (dialogy, hudba, 
ruchy, atmosféry), doplnit efekty ze zvukových bank a post
-produkčně vše zpracovat. Čeští a slovenští mistři zvuku byli 
dříve zvyklí provádět téměř všechny uvedené operace sami, 
samozřejmě se svými asistenty. Dnes se to již začíná i u nás 
měnit, zvukaři se specializují na dílčí body zvukové výroby. 
Po vzoru západních kinematografií je úlohou hlavního mis-
tra zvuku komunikovat s režisérem, vymyslet sound design 
a během výroby provádět supervizi týmu až několika desítek 
zvukařů.

A u dabingu?
U dabingu je situace jednodušší. Zvukař natáčí vhodným 

způsobem dialogy, střihově pomáhá zlepšit synchron a pokud 
je zkušenější, může být svým ostrosluchem nápomocný režisé-
rovi, například při hlídání synchronu nebo čistoty výslovnosti. 
V postprodukci provádí jemný dostřih dialogů a finální mix. 
Při něm se snaží modelovat barvy a prostory nově natočených 
dialogů co nejblíže originální jazykové verzi díla.

Důležitým zákazníkem Studia Virtual je společnost Disney 
Character Voices International. Má DCVI nějaké speciální po-
žadavky na podobu překladu?

Ano, samozřejmě. O tom je ale dobrý dabing. Kvalitní pře-
klad a jazyková úprava, která musí najít jazykové ekvivalenty 
nejenom významové, ale i na počty slabik identické s obra-
zem. Někdy je třeba dokonce opustit původní text, např. vtip 
pochopitelný jenom pro danou lokalitu, a nahradit ho jiným 
textem vtipným pro novou jazykovou verzi. U některých pro-
jektů se prováděl i zpětný překlad českého textu po jazykové 
úpravě zpět do angličtiny, aby mohl dramaturg klienta posou-
dit dodržení původních záměrů. U filmů pro DCVI je většinou 
kontrola smyslu textu v rukou režiséra dabingu a supervizorů 
ve Varšavě, kteří rozumí česky. U důležitých projektů je někte-
rý z nich přítomný osobně i při natáčení ve studiu.

Můžete v bodech popsat celý proces dabingové práce od za-
dání zakázky až po konečné nadabované dílo? Kdo všechno se 
na procesu podílí?

U nás je postup následující: Seznámení se s filmem (ná-
hledové video, kreativní dopis), rozpočtová jednání o ceně, 
překlad, jazyková úprava, výběr herců a nahrávka hlasových 
testů, schvalování obsazení klientem, tvorba textů písní, na-
hrávání dialogů a zpěvu, výběr nejlepších záznamů, dostřih 
synchronu, dolaďování tonálních nepřesností, čištění hlaso-
vých nežádoucích artefaktů, demo-mix pro schválení dialogů 
v zahraničí, korektury – někdy i přetáčení, export jednotlivých 
stop k finálnímu mixu v zahraničí nebo u nás. Pokud se míchá 
v zahraničí a není u mixu na supervizi náš zvukař, dostaneme 
hotový mix na kontrolu, abychom naopak my poskytli zvukaři 
nerozumějícímu češtině poznámky ke korektuře srozumitel-
nosti nebo jiným chybám vzniklým při mixu. Následuje jeho 
oprava.

Říkal jste, že výroba dabingu zabere minimálně měsíc, jak je 
možné, že původní znění a dabing mají ale často v kinech pre-
miéru ve stejný den?

Výroba dabingu některých filmů probíhá současně s vý-
robou originální verze. To umožňuje celosvětovou premié-
ru v jeden den v několika desítkách jazykových mutací. Celá 
předvýroba i natáčení dabingu probíhá na tzv. preliminary 
verzi. Bývá jich tři a více, a každá z nich znamená změny pře-
kladu, jazykové úpravy změn, nová natáčení změněných sek-
vencí, dostřih. Někdy se změny provádí i po odeslání hotových 
dialogů k mixu do zahraničí. Po celou dobu musí být naše da-
bingové studio schopno realizovat změny české verze podle 
změn amerického originálu a ve spolupráci s míchací halou 
(většinou v Londýně) docílit identického výsledku.

Jste spokojený se současným stavem našeho dabingu? Říká 
se, že máme jeden z nejlepších dabingů na světě, souhlasíte 
s tím?

Ano i ne. Se současným stavem českého dabingu spoko-
jený nejsem. Na jeho kvalitě se negativně projevil cenový tlak 
zahraničních zadavatelů a dumpingové2 chování některých 
dabingových studií. Český dabing jede dolů po cenové spirá-
le. Aby studia získávala práci, podhazují se cenami, přetahují 
se o klienty. Jejich úspěch trvá jenom do doby, než je podhodí 
další studio. A jízda po spirále dolů pokračuje. Směje se jako 
vždy ten třetí. Zahraniční zadavatel. O přidělení zakázek stu-
diím rozhodují většinou mistři excelových tabulek, jejichž jedi-
ným úkolem je redukovat náklady. Znalosti dabingové kultury 
dané země a zkušenosti z dabingové výroby nejsou obvykle 
jejich silnou stránkou.

Jaké jsou konkrétní dopady tohoto trendu?
Navzdory inflaci tedy ceny za výrobu dabingu stále klesa-

jí. Tím pádem i honoráře všech profesí jsou stále nižší a nižší. 
Ti rozumnější pod svoji cenu nejdou a na dabingovou scénu 
se tak dostávají mnohdy nevzdělaní a nezkušení amatéři, 
v technologicky nekvalitních, tzv. garážových studiích. Tomu 
odpovídají i výsledky jejich práce. Kvalita není v kurzu. Roz-
hoduje cena a rychlost.

V poslední době se objevují stále noví zahraniční zpro-
středkovatelé práce pro dabingová studia. Jimi požadované 
ceny za dabingovou výrobu jsou pro nás někdy až úsměvné, 
protože nedosahují ani poloviny našich výrobních nákladů. 
Obvykle se ptají jenom na cenu za jednu minutu dabingu, 
ovšem abstraktního, bez bližší specifikace díla, žánru, jeho 
složitosti, počtu herců atd. Prostě chtějí cenu za kus jako 
v pekárně housek. To o jejich znalosti slavné tradice českého 
dabingu a jejich postoji k ní říká vše.

Jak se vám daří s takovouto situací na trhu bojovat?
Studio Virtual již mnoho let tomuto trendu odolává, drží-

me svoji kvalitu a požadujeme za ni adekvátní ocenění. Pra-
cujeme pouze pro klienty, kterým na kvalitě záleží. To nám 
umožňuje pracovat s nejlepšími překladateli, režiséry, textaři, 
herci a konečně i zvukaři. Pokus herecké asociace o nastavení 
minimálních cen hereckých výkonů ztroskotal před několika 
lety na názorové nejednotnosti samotných herců. Promarnili 
šanci tu spirálu zastavit.

Otázka na závěr: co vás napadne, když se řekne zvuk?
Celoživotní boj. Já říkám, že zvuk u nás je v ilegalitě. My-

slím tím zvuk pro české filmy. Mnoho producentů a režisérů 
zvuk téměř nezajímá. Základem úspěchu dnešního zvukaře 
je vybojovat na každém projektu alespoň elementární pod-
mínky pro práci zvukové sekce. I když by to mělo být zcela 
automatické.

Vlastní zvuková tvorba je samozřejmě krásné řemeslo, 
jinak bych ji už 52 let nedělal. «

Rozhovor s mistrem zvuku a majitelem zvukového Studia Virtual Pavlem 
Dvořákem o proměně dabingu v průběhu několika let, o překladatelských 

záludnostech a o problémech, kterým musí dabingová studia čelit.

autorka: Tereza Stejskalová

O DABINGU 
A ZVUKOVÉM 

ŘEMESLE

O tom je dobrý dabing.  
O kvalitním překladu a jazykové 
úpravě, která musí najít jazykové 
ekvivalenty nejenom významové, 

ale i na počty slabik identické 
s obrazem.

Pracujeme pouze pro klienty, 
kterým na kvalitě záleží. To nám 
umožňuje pracovat s nejlepšími 

překladateli, režiséry, textaři, herci 
a konečně i zvukaři.

PÁR SLOV O CENÁCH 
FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO 

Tak jako má film své České lvy, má dabing Ceny Františka Filipovského, pojmenované po skvělém dabérovi, 
který svůj specifický hlas propůjčil například slavnému francouzskému herci Louisi de Funèsovi. Nultý ročník 

se uskutečnil již v roce 1994 a předávání cen se každoročně koná v Přelouči, v rodném městě Františka 
Filipovského. Město tuto akci pořádá společně s Českým filmovým a televizním svazem a Hereckou asociací, 

ve spolupráci s Asociací pracovníků se zvukem a Jednotou překladatelů a tlumočníků a Obcí překladatelů.
Ceny se udílí v kategoriích jako nejlepší ženský herecký výkon a nejlepší mužský herecký výkon, ale také zvuk 

dabingu nebo překlad a úprava dabovaného audiovizuálního díla. Diváci také můžou hlasovat pro svého 
oblíbeného dabéra, a kromě toho se uděluje cena za celoživotní mistrovství. V roce 2020 byli nejlepšími 

dabéry vyhlášeni Vanda Hybnerová za roli Heleny v seriálu Domácí hřiště a Jan Šťastný, který ve filmu Bolest 
a sláva propůjčil hlas Antoniu Banderasovi v roli Salvadora Malla. Cenu za celoživotní mistrovství obdrželi 

herečky Jaroslava Tvrzníková a Zdena Herfortová a herci Alfred Strejček a Rudolf Jelínek.

1 Kopie filmu se podle scén rozstříhala na kousky a ty se k sobě slepily do smyček.  
 Daná scéna se tak mohla v projekčním přístroji donekonečna opakovat.

2 Dumping je druh cenového podbízení na trhu, jehož cílem je vytlačit z trhu konkurenci,  
 a tak se také prosadit.
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https://youtu.be/TADgzKztUrY


Nová operní tvorba se dá v nejobecnější rovině vystihnout 
jako hledání nových, posluchačsky zajímavých zvuků, čímž 
tematicky zapadá do aktuálního čísla Hybris. Experimenty 
s akustickou hudbou umožnily zpestřit technologický progres 
v ozvučení. Práce s elektronikou výrazně rozšířila variační mož-
nosti hudby s přirozenou akustikou nástrojů. Typické je komorní 
zastoupení nástrojů a kombinace akustických nástrojů s elek-
tronicky obsazeným orchestrem. Často užívané pro inscenační 
praxi je i částečné nahrazení živého orchestru reprodukovanou 
hudbou. Nové operní dílo bývá mnohdy velmi bohatě zvukově 
vrstvené a z muzikologického hlediska obtížně definovatelné. 
V souvislosti s provedenou rešerší a velkým objemem sesbíra-
ných dat jsem se rozhodla článek koncipovat jako krátkou úvahu 
o některých kontextech uvádění nové operní tvorby s ohledem 
na produkční a dramaturgicko-tematické souvislosti. Jedná se 
o pokus o vlastní předdiplomní vhled do problematiky, protože 
rešerše dramaturgických a vývojových tendencí opery po roce 
1989 je tématem mého magisterského projektu.

Na úvod je nutné zdůraznit, že v českém kontextu vzniklo 
jen od revoluce v roce 1989 několik stovek nových operních děl, 
a to od několika desítek autorů. Tento fenomén podmiňuje mimo 
jiné skutečnost, že hudební kompozice se vyučuje na několika 
konzervatořích a na pražské HAMU i brněnské JAMU existují 

katedry kompozice jako samostatné obory s mnohaletou tradicí, 
a to s akcentem na mezinárodní spolupráci. Nezanedbatelné 
jsou i byť zřídka vypisované soutěže pro skladatele v rámci růz-
ných festivalů i operních domů. A v neposlední řadě je nutné 
zmínit, že podstatná část soudobé operní tvorby vzniká mimo 
zavedené operní scény v řadě alternativních prostor a uskupe-
ní – například Ensemble Damian, Ensemble Opera Diversa, Hau-
sopera, Opera Studio Praha, Run OpeRun a další.

Kamenná divadla, ve kterých se uvádí hudebně-dramatické 
inscenace a funguje tam stálý operní soubor, v rámci malé Čes-
ké republiky najdeme dohromady v devíti městech – v Opavě, 
Ostravě, Olomouci, Brně, Praze, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci 
a v Českých Budějovicích. Hudební divadlo se pak mnohdy uvádí 
v rámci festivalů a různých jiných kulturních akcí ve městech 
jako je Znojmo, Litomyšl, Český Krumlov a další. Česká republika 
vyniká mimořádně hustou divadelní sítí. V souvislosti s návštěv-
ností divadel v řádech jednotek procent z celkového počtu oby-
vatel je snad ještě větším zázrakem, že každý rok proběhne v tak 
malé zemi okolo tisícovky divadelních premiér, pravděpodobně 
myšleno profesionálních i amatérských. Z nich je hudebně-dra-
matických přibližně jedna desetina.

Specifikem nové operní tvorby však mimo jiné je, že se in-
scenace reprízuje jen několikrát, častokrát v horizontu jen ně-
kolika dnů až týdnů a spíše výjimečně bývá součástí repertoáru 
po celou sezónu. V programové nabídce tak původní opery figu-
rují vedle italské a české klasiky. Na rozdíl od ní nepředstavují 
předem zaručenou návštěvnost a divácký zájem. Proto v rámci 
divadelního provozu jsou inscenace původních hudebně-dra-
matických děl vzácné a vždy jsou pojištěny plejádou divácky 
spolehlivých a známých titulů. Další specifikum komplikující 
uvedení nových děl spočívá v tom, že uvádění současné opery 
vyžaduje mnohdy odlišný provozovací aparát a umělecké pro-
středky ke kvalitnímu nastudování nového hudebně-dramatic-
kého díla, které v zavedeném operním domě nemusejí 
být vždy dostupné.

Inscenace nové opery na českých profesionálních 
scénách soustavněji vznikají a jsou uváděny především 
v rámci dvou platforem. Festivalové- ho bienále 
NODO (Dny nové opery Ostrava), 
jehož poslední ročník proběhl letos 
v srpnu, a v rámci jedné z dramatur-
gických linií pražského Národního diva-
dla, která byla prozatím přerušena v roce 
2019 – částečně kvůli pandemii a také kvůli 
odchodu Petra Štědroně z pozice uměleckého 
ředitele Opery Národního divadla. Neznamená 
to však, že inscenace nové opery neuvádí žádné 
jiné divadlo. Naopak některá díla měla premiéru 
v ND Brno, v Divadle J. K. Tyla v Plzni, v Divadle 
F. X. Šaldy v Liberci, v Jihočeském divadle v Čes-
kých Budějovicích i na dalších scénách. Nejedná se ale 
o kontinuálnější dramaturgickou linii, natož laboratoř, jako v po-
sledních letech u dvou hlavních zmíněných platforem. V rámci 
českých operních scén i v kontextu NODO a ND Praha bylo 

pravidelné (tj. repertoárové) uvádění inscenací spíše světlou 
výjimkou. Obě platformy navíc existují v rámci tradiční divadelní 
scény s jistou diváckou základnou a pod záštitou státní institu-
ce, takže v případě malé divácké odezvy tyto platformy neriskují 
finanční bankrot.

Pro potřebu základní orientace ve dvou nejtypičtějších 
prostředích současné operní tvorby se pokusím charakterizo-
vat Kofroňovu dramaturgickou linii v Národním divadle Praha 
a NODO v Ostravě.

O dramaturgickou linii nové české opery v repertoáru ND se 
zasadil především dramaturg Petr Kofroň během svého působe-
ní v letech 2013-2019. Nová česká opera se sice na repertoáru 
objevovala i dříve, ale Kofroň ji zavedl do repertoáru ND jako 
samostatnou dramaturgickou linii. Společným jmenovatelem 
oper jako Matka, Toufar, Nová země, Rudá Marie, Krakatit, Žád-
ný člověk, Don Hrabal, Válka s mloky je, že v nejširším mysli-
telném kontextu se jejich libreto týká událostí nebo osobností 
20. století. V užším smyslu se podobají ve svém dokumentárně 
satirickém vyznění. Vyplývá z toho, že v rámci dramaturgické-
ho plánu se o linii nové české operní tvorby v ND dá uvažovat 
jako o specifické podobě divadelní společensko-politické satiry, 
která aspoň podle mé zkušenosti bývá v diskuzích o politickém 
divadle opomíjena.

Co se týče charakteru druhé zmíněné platformy, tu zásad-
ním způsobem ovlivňuje osobnost Petra Kotíka. Dlouhodobě 
žije v USA a do toho vede ostravský festival nové operní tvorby 
NODO. Kotíkova mezinárodnost silně ovlivňuje dramaturgické 
zaměření festivalu. Celkově mělo v NODO od roku 2018 pre-
miéru 18 oper, z nichž přibližně polovina byla z pera českých 
skladatelů. V Ostravě tak funguje platforma, která zastřešu-
je mezinárodní operní experimenty, což má na základě úvah 
o dramaturgii jisté marketingové opodstatnění a dává charakter 
i uměleckým počinům. Mezinárodnost se promítá i do zvukové 
stránky nových děl, a to zastoupením nejrůznějších hudebních 
kontextů – od amerických tradicionálů, jazzu, swingu i vážné 
hudby charakterem podobné evropské a české hudební klasice 
k mnohým dalším.

Stejná měřítka platí i pro libreta, která vycházejí například 
z přednášek Gertrudy Stein nebo podobně odborných témat, 
která vyžadují specifickou diváckou erudici. Orchestr mívá ko-
morní zastoupení a inscenace mají spíš koncertní ráz. Loňský 
ročník NODO přiměl kritičku Helenu Havlíkovou vyřknout otáz-
ku, zda se v případě inscenací uvedených v rámci NODO dá 
uvažovat ještě o divadle, nebo zda to už není spíš koncert s per-
formativními prvky, což naznačuje jednu z možných přirozených 
cest, kam se současná operní tvorba vyvíjí.

Na závěr musím konstatovat, že bez ohledu na estetickou 
kvalitu a diváckou náročnost mi přinášely nové opery vždy diva-
delní zážitky, které mezi mými ostatními operními a činoherními 

zkušenostmi vždy vynikaly. Otázkou je, jak probíhající 
pandemie ovlivní financování diva-

del a jak se transformuje diva-
delní mapa, a tím i prostředí 
pro vznik nových děl. Budou-
cí ekonomická krize pokládá 

z mnoha důvodů laiky i odbor-
níky vyslovenou otázku, co je 

a není divadlo a co z divadla 
po tom všem přežije. A jaký 
prostor v  té do budoucna 

možná i výrazně omezené di-
vadelní mapě a provozu bude 

zachován původní tvorbě. Jisté 
je, že celý velký socio-kulturní fe-

nomén, kterým opera je, čeká nevy-
hnutelně mnoho změn, jejichž podobu 

si v současné situaci nikdo netroufne ani 
o d - ha- dovat. A řadu produkčních a kritiků už teď mož-
ná budí ze spaní palčivé nejen marketingové otázky – pro koho, 
kde a za kolik se bude hrát, až se zase začne. Pevně doufám, že 
se od uvádění českých nových operních děl neopustí úplně. «

autorka: Veronika Drábková

KDYŽ  
SE ŘEKNE 

SOUČASNÁ 
OPERA

V českém kontextu vzniklo od 
revoluce v roce 1989 několik 

stovek nových operních děl, a to od 
několika desítek autorů.

Podstatná část soudobé operní 
tvorby vzniká mimo zavedené 

operní scény v řadě alternativních 
prostor a uskupení.

Jisté je, že celý velký socio-kulturní 
fenomén, kterým opera je, čeká 

nevyhnutelně mnoho změn.
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Za normálních okolností bych asi před několika hodinami 
vystupoval z metra ve stanici Českomoravská a šel směrem k O2 
aréně, před kterou by už stála skupina nedočkavých fanoušků 
čekajících na otevření vstupních dveří do arény. Mnoho z nich by 
bylo nějak tematicky oblečených, pozpěvovali by si různé písně, 
sdíleli svá očekávání apod. U vstupu bych musel zanechat lahev 
s vodou, naskenovat vstupenku, projít turniketem, detektorem 
kovů, následně po vpuštění do prostoru arény seběhnout schody 
do přízemí a netrpělivě čekat před pódiem. Po nějaké době by za-
čal výstup předskokana, kvůli kterému na koncertě ale stejně ni-
kdo není. Poté by konečně arénu zahali- la tma, rozezněl 
by se ohlušující křik a pískání fanouš- ků a koncert 
by začal velkolepým ohlušujícím entrée…

Ale protože doba normál-
ní není a zřejmě ještě nějakou 
dobu nebude, sedím místo toho 
o půl desáté u svého notebooku 
a koukám na obrazovku, kde 
se odpočítávají poslední mi-
nuty do zahájení online kon-
certu anglické popové zpěvač-
ky s kosovskými kořeny Dua Lipy, 
která patří v současné době ve 
své kategorii patrně mezi 
nejznámější a nejúspěš-
nější. Nasvědčuje tomu 
i enormní číslo zhléd-
nutí koncertu, jež činí 
přes 5 miliónů divá-
ků. Odhaduje se ale 
i větší počet, protože 
na záznam se moh-
lo podívat více divá-
ků najednou, jedna-
lo-li se např. o rodinu, 
přátele apod. Proto 
některé odhady šplhají 
až k 8 miliónům diváků.

Dua Lipa se na popové scé-
ně poprvé zřetelněji objevila v roce 
2015, kdy oficiálně zveřejnila svůj prv-
ní singl New Love. Nevšimnul-li si jí člověk a l e -
spoň trochu se pohybující v popkultuře po uvedení tohoto singlu, 
musel si jí všimnout po vydání dalšího – Be the One, který násle-
doval a zřejmě zpěvačku nejvíce proslavil. S další výraznou písní 
New Rules, jež je spolu se zmiňovanými součástí jejího prvního 
alba, se dostala na první příčky hned několika nejprestižnějších 
hudebních žebříčků. S následujícími hudebními počiny se vydala 
na dráhu úspěšné popové zpěvačky, což mimo jiné potvrdilo i její 
poslední album uvedené na jaře minulého roku s názvem Futu-
re Nostalgia, s nímž obsadila první příčky mnoha hitparád, a to 
včetně té české. V souvislosti s umístěním je ovšem také dluž-
no zmínit, že spousta dalších hudebníků kvůli pandemii odložila 
vydání svých alb. Například zpěvačka Rihanna, od které se nové 
album očekává už poměrně dlouhou dobu, se v současné době 
věnuje více kosmetice než přípravám nového alba. Dua Lipa tudíž 

měla v tomto roce přeci jenom trochu volnější cestu pro výstup 
na popkulturní výsluní. V posledním albu se tematicky obrací 
k osmdesátým letům, diskotékám, elektronické hudbě, tzv. synth
-popu a propojuje je s dnešní dobou. Navíc vydala doplňkové 
album plné klubových remixů písní z původního alba. Na tomto 
albu s ní spolupracovali kromě DJ The Blessed Madonna např. 
Gwen Stefani, BLACKPINK, Madonna, Missy Elliott, aj.

I přestože někteří fanoušci (trochu i včetně mě) možná oče-
kávali, že půjde o skutečně živý, tedy myšleno živě přenášený, 
online koncert, šlo nakonec „pouze“ o předtočený záznam, který 
byl zveřejněn a spuštěn v jeden daný moment, aby jej mohlo sle-
dovat co největší množství diváků. Ovšem i tak se dramaturgie 

záznamu přiblížila koncertním podmínkám, kdy se například zpě-
vačka převléká do jiných šatů a v danou chvíli ji zastupují hudební 
nebo taneční intermezza či pěvecké výstupy jiných zpěváků. Dua 
Lipa se během skoro sedmdesátiminutového vystoupení stihne 
převléknout hned čtyřikrát.

Záznam se natáčel v obrovském londýnském nočním klubu 
Printworks s industriálním nádechem a online koncert již svým 
názvem Studio 2054, odkazujícím k bývalému legendárnímu iko-
nickému nočnímu klubu Studio 54 sídlícímu v New Yorku, mohl 
napovědět, že se bude jednat o osmdesátkový disko zážitek plný 
třpytek, glitrů, neonů a obří disko koule. Tvůrci si byli zároveň 
dobře vědomi i filmových možností, které mohou při natáčení vy-
užít. Proto se během koncertu hned několikrát proměnil 

tzv. aspect ratio, tedy poměr stran (šířky k výš-
ce) videozáznamu. Začátek koncertu bylo 

možné sledovat v poměru 4:3, tedy v tzv. 
fullscreenu známém ze starých monito-
rů počítačů a televizí, spolu s využitím 
retro-estetického video filtru připomí-

najícím poslední dekády minulého sto-
letí. Následně se při prvním intermezzu 
skoro nepostřehnutelným střihem změnil 

poměr stran do nejobvyklejšího filmového 
poměru 21:9. Další intermezzo odehrávající se 

na televizní obrazovce, kde jsme sledovali 
jakési schválně amatérsky natočené do-

mácí video písně Prisoner se zpěvač-
kou Miley Cyrus, bylo natočeno v po-
měru 3:2. Poté se poměr proměnil zpět 

k nejpoužívanějšímu 21:9, v němž zůstal 
až do závěru koncertu.

Osmnáct písní, mnoho tanečníků, při-
zvaní zpěváci (FKA Twigs, která předvádí své 

zdatnosti při pole dance, Angèle a Kylie Minogue, 
či Miley Cyrus, Elton John, J Balvin a Bad Bunny 

ze záznamu), oslňující světla, stroboskop, neonové 
barvy a neonová světla, kolečkové brusle, klubová at-

mosféra, rytmická hudba a občas ještě rytmičtější in-
termezza ozvláštněná remixy známých písní (např. I Love 

U So, Hung Up, Technologic, Hollaback Girl, aj.), to vše doká-
zalo i přes obrazovku počítače navodit atmosféru diskotékových 

nočních klubů, kde se „paří“ do brzkých ranních hodin a domů se 
odchází za svítání. (Nejednou se mi při sledování koncertu vyba-
vil film režiséra Gaspara Noého Climax, který nejen obsahem, 
ale především svojí formou uvádí diváka po jeho zhlédnutí do 
skoro až halucinogenního stavu, kdy si divák není jistý, zda mu 
náhodou nedal někdo něco do pití, podobně jako tanečníkům 

ve filmu.) Dua Lipa bez využití lipsync či autotune a bez jaké-
hokoli falešného tónu zpívala naživo, přičemž se s přehledem 
a přesností dokázala zapojit do tanečních choreografií. V průběhu 
koncertu jsme prošli různými, i jakýmisi „zákulisními“ prostory 
londýnského klubu, přes uměle vytvořený červený pokoj s televizí, 
gaučem a obrazy, či klubem, kde byla hlavní DJkou zmiňovaná 
The Blessed Madonna. V závěru jsme se opět vrátili na místo, 
kde koncert úspěšně začal, aby zde mohl velkolepě uprostřed 
exploze třpytek skončit. Jediné dvě věci koncertu chyběly. První 
bylo mluvené slovo, tedy nějaká vřelá promluva k nám, divákům/
fanouškům, která je na koncertech většinou jakýmsi milým mo-
mentem, nesplete-li si zpěvák či zpěvačka město nebo zemi, ve 
které vystupuje. A druhé, co chybělo, byl „nečekaný“ přídavek!

Je 22:40 a já neutíkám totálně ohlušen na metro, aby mi 
ujelo před očima a já i tak musel deset minut čekat na další a cpát 
se do něj s přívalem fanoušků. Místo toho zavírám notebook se 
vzpomínkou na několik velkých koncertů, kterých jsem se účast-
nil. Alespoň mi nikdo nezacláněl ve výhledu mobilem, na který by 
si celý koncert nahrával. Nekonečné množství jedniček a nul, co 
pobíhají v mém počítači a všude možně v elektronických přístro-
jích po světě, mi dokázalo zprostředkovat příjemný audiovizuální 
zážitek na pomezí koncertu a dlouhého videoklipu. Přeci jenom 
ale ta klubová party vypadala v souvislosti s dnešní dobou jako 
z naprosto jiného světa. «

Oslňující světla, stroboskop, 
neonové barvy a neonová 
světla, kolečkové brusle, 

klubová atmosféra, rytmická 
hudba a občas ještě rytmičtější 
intermezza ozvláštněná remixy 

známých písní.

autor: Richard Fenek

Online koncert Studio 2054
zpěvačka Dua Lipa

režie: Liz Clare
hudební režie: WFB Live

choreografie: Charm La’Donna, Alex Clark, Vicki Amedume
speciální hosté: FKA Twigs, The Blessed Madonna, Miley Cyrus, 
J Balvin, Tainy, Angéle, Buck Betty, Kylie Minogue, Elton John, 
KalvinPhillips, Bukayo Saka, Jeremy Lynch, Aj Tracey, Gjin Lipa

premiéra: 27. listopadu 2020

Dokázali i přes obrazovku 
počítače navodit atmosféru 

diskotékových nočních klubů, 
kde se „paří“ do brzkých ranních 
hodin a domů odchází za svítání.

LINK↑
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ROZBÍT 
A ZNOVU 
SLOŽIT NA 

NEKONEČNO 
ZPŮSOBŮ

Svatá hlava byla publikována v edici Tvář, kterou vydává na-
kladatelství Vyšehrad a systematicky se tak vrací ke zviditelňová-
ní inspirativní současné české prózy. Představuje autory různého 
věku z celé České republiky. Všechny texty ale podle slov nakla-
datelství spojuje silný příběh a nevšední forma. 

Graficky je dílo rozsekané do textových polí přes sebe volně 
plynoucích myšlenek, které jsou vyjádřeny např. kurzívou, kra-
ťoučkými větami, někdy ale také jedním slovem nebo jen písme-
nem. Rozbité věty se tak vizuálně opět skládají do nových význa-
mů a kontextů a zintenzivňují svou podstatu a vyznění. Vizuální 
podtext přesně uspořádaných pasáží a kaligramů obohacuje také 
další vrstva – neustále se měnící rytmus, který čtenář od počátku 
nevyhnutelně cítí a zvyká si na něj. Chrlení bezprostředních pro-
žitků a zapálenost „vše ze sebe dostat“ na sebe vrství další a dal-
ší slova bez jediné čárky nebo mezer. Mezery zobrazují váhaní, 
zvětšování či zmenšování slov dokáže zprostředkovat konkrétní 
intenzitu hlasu, naléhavost promluvy nebo ozvěnu. Čtenář má 
tak od autorky přesně udávaný rytmus, frázování, tempo, náladu, 
hlasitost i napětí – podobně jako při „prvních čtených“ v divadle 
nebo scénickém čtení. Rytmu také dopomáhá opakování slov, 
zdrobněliny střídající vulgarismy, zvláštní převrácený slovosled, 
který často připomíná dětskou říkanku nebo modlitbu.

Text doslova nutí ke čtení nahlas nebo alespoň přeříkávaní 
v hlavě. Ostatně v září tohoto roku byla kniha převedena do roz-
hlasové hry (režie Zuzana Burianová) v Českém rozhlase, kdy 
postavu Zdeňka ztvárnil Jakub Albrecht. Ohlasy byly velmi pozi-
tivní a podle některých posluchačů text teprve v této podobě na-
byl svého potenciálu i maximální výpovědi.

Podoba textu tematizuje obsah knihy i  hlavního hrdinu 
Zdeňka, mentálně nemocného muže možná trpícího schizofrenií, 
který stále žije se svou matkou a babičkou. Čtenář v rukách drží 
zápisky jeho myšlenek, zážitků a vzpomínek. Realistickou rovi-
nu překrývá rovina plná bludů, snů, fantazií a vnitřních démonů 
a svádí nemocnou věřící „svatou hlavu“ hrdiny i hlavu čtenáře na 
scestí pochybností – čemu máme ještě věřit? A záleží na tom? 
Pohled na život je přeci stejně čistě subjektivní záležitostí a in-
terpretací každého z nás. Necháváme se tedy vést a sledujeme, 
jak Zdeněk vnímá okolní svět a jak svět vnímá jeho. Lehečková 
záměrně pracuje s téměř totální absencí interpunkce a rezignuje 
i na označování začátku vět velkým písmenem. Surrealistickou 
rovinu tak znázorňuje zdánlivě nekontrolovaný proud myšlenek 
a forma automatického psaní. Přímé promluvy postav se bez po-
všimnutí mění ve vnitřní monolog a popis hrdiny.

Vtahuje nás také samo o sobě přitažlivé a nám neznámé 
a těžko představitelné prostředí, kde se fabule odehrává – kdesi 
v pohraničí na malé vesnici se slepicemi, nesnášejícími se sou-
sedy, teenagery posedávajícími na zastávce, drsné půdě dosud 
vyrovnávající se s minulostí a nízkými sociálními podmínkami.

Lehečková skrze roztříštěnou postavu otevírá existenciální 
otázky o hledání svého místa v životě, vymanění se z determina-
ce prostředí i vlastní rodiny, nebo o tom, co je vůbec považováno 
za to „být normální“.  Spousta Zdeňkových myšlenek i přímých 
konfrontací s postavami matky, babičky nebo lidí, které potkává, 
vybízí čtenáře k přemýšlení o zakořeněných „zákonech“ a para-
digmatech o fungování rodiny, zodpovědnosti psychicky nemoc-
ného člověka za své činy, nebo i o stereotypních představách 
o věřícím člověku. 

Text je rozdělený do krátkých kapitol, jejichž nadpisy větou 
či slovem rovnou popisují obsah a téma, např. Koukám na mámu, 

Uklízíme, Dobré ráno s leošem marešem nebo DNES. Ostatně 
právě kolem těchto činností se Zdeňkovy dny točí, ať už ve fyzické 
realitě, nebo v jeho hlavě.  Do „deníku“ se tak kromě popisů lou-
pání ořechů a procházek venku velice přirozeně a otevřeně do-
stávají stále tabuizovaná témata jako je potrat, domácí násilí, 
znásilnění nebo prostituce, i naturalistické popisy mrtvých slepic 
nebo babiččina scvrklého těla.

Silné momenty, které čtenáře neustále staví do rozpaků 
a vnitřních rozporů, vznikají křížením těžce slučitelných činností 
a chování někoho, kdo se označuje za spasitele či „svatého člo-
věka“. Ukazuje to např. obraz, kdy je Zdeněk agresivní vůči své 
matce, řve na ni a nazývá ji hříšnicí, která půjde do pekla, protože 
si našla jiného chlapa, se kterým ale není v manželství. Nebo když 
hrdina jako pomstu za pošpinění rodinné cti přestřihne souse-
dům kabel od satelitu. 

Motivy víry, pekla a nebe, života a smrti prosakují celým dí-
lem i hlavním hrdinou a vytvářejí ve čtenáři velice silný existen-
ciální přesah i pocit všudypřítomného duchovna. Mnohovrstev-
natá postava osciluje mezi různými polohami od nevinného, 
snadno omluvitelného a nemocného chudáka, který je čtenářovi 
k politování, přes obyčejného zoufalého staršího pána bydlícího 
stále u svých rodičů, až po nesmírně zlého, sobeckého a podlého 
pokrytce a rozmazlence, který bere „boží jméno“ nadarmo.

Přestože ale pronikáme do nejniternějších hlubin Zdeňkova 
vědomí, Lehečková v roztříštěné struktuře pracuje s postupným 
odhalováním těch nejobecnějších obrysů. Postavu tak netradičně 
staví od abstraktního jádra až po konkrétní kontury. Jméno po-
stavy se tak velmi nepozorovaně objeví až na posledních strán-
kách, stejně tak si musíme dopočítat její věk nebo její  
vnější vzhled. 

Knihu také doplňují ilustrace od Ondřeje Dolejšího, který 
technikou koláže rozbíjí a znovu skládá tentýž obraz, a jak ve 
svém medailonu na konci knihy píše, představuje tím rozpadající 
se a znovu se obnovující vnitřní svět hlavního hrdiny. Taková je 
ostatně i technika čtení knihy – skládání dějových střípků destru-
ované reality a různých úhlů pohledů na svět.

Poslední stránky naznačují hrdinovu vnitřní i vnější trans-
formaci. Rituálně ze sebe splachuje minulost a v čistém obleku 
vylézá ze své nory vstříc možná novému životu a „já“. Zdeněk 
nabírá nový dech a jeho myšlenky nabývají jasných obrysů. Syn-
tax i interpunkce jsou znovuobjeveny. Možná jeho svatá hlava 
nakonec dojde vysvobození, které si koneckonců může ale stejně 
zprostředkovat pouze on sám. «
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SI KRÁSNÝ ŽE SI 
NA SVĚTĚ A TVOJE HLAVA SVATÁ 

DO NEBE PŘIJDE

autorka: Sarah Slavíčková

Katedra teorie a kritiky se může pyšnit další z řady inspirativních osobností. 
Spisovatelka, dramatička, rozhlasová autorka, redaktorka a doktorandka Hana 

Lehečková debutovala v roce 2019 na poli literatury pro dospělé se svou novelou 
(o literárním žánru můžeme ale rozhodně pochybovat) Svatá hlava. V září 2020 za ni 
získala Cenu Jiřího Ortena, která je udělována talentovaným autorům prozaického 
či básnického díla do třiceti let. Kniha vyniká nejen neotřelým příběhem i hlavním 

hrdinou, ale také formou textu oscilující na hraně prózy a na kousky rozbitého 
„postdramatického textu“ a výrazným rytmem.

MEDAILON

Hana Lehečková (*1990) se kromě literární a divadelní tvorby věnuje i rozhlasové hře pro děti (např. Johana a továrna na sny, 
Eliáš Říha zachraňuje svět). Její seriál Vesmírné putování komety Julie zaznamenal v Českém rozhlase velký úspěch. V roce 

2012 vyhrála dramatickou soutěž Švandova divadla, které uvedlo její hru V(ý)chod. Další divadelní text s názvem Trollí matka 
vznikl pak pro Divadlo LETÍ. V roce 2018 jí vyšla první kniha pro děti s názvem Co se děje v Podpostelí. V roce 2019 vydala svoji 

první knihu pro dospělé s názvem Svatá hlava, za kterou o rok později získala Cenu Jiřího Ortena. 
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ROZHLASOVÁ HRA 
ROZPOLCENÁ 

MEZI JEKYLLEM  
A HYDEM

Český rozhlas Dvojka po tři roky připravoval projekt živě 
vysílaných rozhlasových her, jež mimo zvuk přidávají i vizuální 
komponent v podobě živého video streamu. Za dobu existence 
pořadu již na Dvojce stihli odvysílat Ze Země na Měsíc Julese 
Verna, adaptaci Doylovy povídky Sherlock Holmes ve státních 
službách a v loňském roce Podivný odkaz (případ) doktora Je-
kylla a pana Hyda Roberta Louise Stevensona. V letošním roce 
se, alespoň podle zpráv ombudsmana rozhlasu Milana Pokor-
ného, mělo uskutečnit pokračování projektu. Dodnes bohužel 
žádné pokračování nevyšlo. Pojďme se tedy alespoň zamyslet 

nad formátem, který rozhlas zvolil. Na posledně jmenované hře 
se pokusím nastínit možnosti, které tento tvar přináší, a to ne-
jen z pohledu dnešní doby, kdy je díky koronavirovým restrikcím 
společenský život naprosto utlumen. Formát má navíc potenciál 
i pro oživení rozhlasových her jako takových a také by mohl uká-
zat směr, jakým by se mohla ubírat divadelní tvorba v digitálním 
prostoru.

Nejprve je nutné se podívat, jak celý tvar vypadá a funguje. 
Oproti klasickému formátu rozhlasových her je rozhlasová hra 
živě v produkci Českého rozhlasu doplněna především o obra-
zovou složku. Celý formát je natáčen a živě streamován jak na 
webových stránkách Českého rozhlasu, tak i na sociálních sí-
tích jako Facebook či YouTube. Každá živá rozhlasová hra byla 
následně uložena a je možné si ji bezplatně přehrát i později. 
V prostoru, který by se dal přirovnat k dabingovému studiu, na-
jdeme kromě herců přítomné i muzikanty, ruchaře a pěvecký 
sbor. Ti vše doplňují svými živými výstupy. Herci s pěveckým tě-
lesem sedí na židlích a postupně se střídají u pultíků s tex-
ty a  mikrofony v e chvílích, kdy jsou na 
řadě jejich re- pliky. Spatřit lze 
i mírnou sna- hu o insceno-
vání projek- t u , 
jelikož se herci 
přesouvají mezi 
dvěma stano-
višti pultíků 
s  mikrofony. 
Jedno slouží 
pro většinu re-
plik, kdežto to dru-
hé pouze jako studio, 
kde se odehrávají scény 
rozhovorů s postava-
mi, případně výslechy.

Celá hra je sní-
mána několika kame-
rami, mezi nimiž se pře-
píná, aby diváci přítomní on-
line měli vždy nejlepší výhled na 
právě aktivní část prostoru. Přecho- d y 
a přepínání kamer tvaru pomáhá, umožňuje podobně jako 
vícekamerový záznam divadelní inscenace koncentrovat divácké 
soustředění na nejdůležitější bod. To je ostatně problém, s nímž 
se musí potýkat jakákoliv divadelní produkce používající k pře-
nosu filmové médium. U něj dochází k zaměřování divákova po-
hledu podle vůle kameramana či režiséra, což je oproti návštěvě 
představení v divadle zásadní rozdíl. V případě, že divák sleduje 
představení a je fyzicky přítomen v hledišti, má možnost si sám 
určovat, jakou část jeviště bude sledovat. To u kamery není mož-
né, a to ani v případě použití širokoúhlého záběru, jelikož při sle-
dování filmu si nemůžeme uvědomovat plasticitu prostoru (třetí 
rozměr), herci a vše další na jevišti se nám tak zdá titěrné. Pro 
představu, podobného efektu se dočkáte, pokud budete v Národ-
ním divadle sledovat představení z poslední řady druhé galerie. 
Záleží pouze na zručnosti filmařů, jestli se jim povede použít ta-
kové postupy, aby divákovi handicap v podobě chybějící možnosti 
vlastního určení fokusu nevadil a obraz pro něj byl poutavý. Ve 
světle této problematiky je škoda, že hlavní kamera, jejíž optikou 
se tvar zkoumá především, když herci mluví u hlavních mikrofo-
nů, má moc široký úhel záběru, tudíž lze vidět i diváky přítomné 
ve studiu a akce v prostoru je jaksi upozaděná a mluvící herci 
titěrnější, než by bylo záhodno. Nicméně tvůrci tento problém 
vynahradili živým střihem, jenž není strnulý a jednotlivé pohledy 
se střídají ve svižném tempu.

Samotné repliky pronášejí herci čistě a jejich výslovnost je 
na skvělé úrovni. Je vidět, že si režisér Vít Vencl herce pečlivě 
vybíral. Taktéž typově jsou všichni sladění se svými postavami. 
Viktor Preiss podává postavu profesora Louise Roberta, novodo-
bého doktora Jekylla, trefným hlasovým témbrem zapáleného 

intelektuála, jenž se nezastaví před ničím. Hercův hlas baví a zní 
přirozeně. I u ostatních herců se autoři trefili barvami hlasů do 
typů postav, jež ztvárňují, a můžeme si díky tomu užít Markétu 
Děrgelovou jako do své práce zapálenou inspektorku Wiltshireo-
vou, Lukáše Příkazkého v roli přitroublého inspektora Hawkinse, 
který se díky své naivitě stane profesorovým pokusným králíkem. 
Poslední významnou a také výraznou postavou je vrchní superin-
tendant Godall v podání Jakuba Žáčka, jenž mu propůjčil slizkost 
muže honícího se za kariérou, který nemá sebemenší problém 
hrozit podřízeným výpovědí, aby ji za okamžik, když mu jde o ži-
vot, mohl stáhnout a mazat jim med kolem pusy. Střídání replik 
v dialozích je přesně načasované, nevznikají prodlevy či mezery. 
Díky tomu má celý děj spád a je usledovatelný od začátku do kon-
ce. Dlužno dodat, že si Český rozhlas vybral žánr detektivky, který 
je historicky nejčastější volbou pro rozhla- sovou hru.

Cílem tohoto článku 
však není přinést r e -
cenzi rok starého 
projektu, nýbrž po-
kusit se nahlédnout, 
jaké benefity nám může 
takováto hybridní forma 
přinést a jakým způ-
sobem pracuje s di-
vadlem v digitálním 
prostoru.

Předně je po-
třebné říct, že svým for-
mátem nezapadá čistě do 
ranku rozhlasových her. Jistě, 
můžeme namítnout, že posluchač, 
který je kupříkladu na cestě 
v autě a poslouchá rádio, bude 
mít stejný prožitek, jako kdyby 
poslouchal jakoukoliv rozhla-
sovou hru. Nebude mít k  dis-
pozici vizuální komponent, pouze 
zvukový, a jediný rozdíl bude, že se vše 
děje živě. Jenomže na druhé straně na-
bídli tvůrci k dispozici i obrazový přenos přes i n -
ternet. Ti šťastnější mohli dokonce vyhrát vstu- p e n k u 
přímo do studia a být přítomní i fyzicky. Ono až magické „živě“ 
hraje v celé problematice tohoto tvaru klíčovou roli. A to nejen 
po smyslu streamování tvaru, kde není možné v případě problé-
mu či přeřeku zastavit, vrátit se o kus zpět a následně chybnou 
část v postprodukci vystřihnout. Živě má v tomto případě i další 
a podstatnější význam, který funguje a přitahuje i v případě, že 
se podívám zpětně na záznam. Hudebníci, ruchaři, pěvecký sbor, 
pro všechny jmenované je společným pojítkem osobní přítom-
nost v prostoru a jejich živé účinkování a participování na v re-
álném čase vytvářeném tvaru. Sledujeme samotný živý proces 
vzniku hudby, doprovodných zvuků a dalších elementů zvukové-
ho komponentu. Věc, kterou dnes slýcháme již předpřipravenou 
z reproduktorů, v případě rádia pouští z ovládacího pultu technik 
či přímo moderátor nebo režisér, a v případě divadelní produkce 
zvukař. Především pak počínání ruchařů, jejichž práce je často 
neviditelná, ale do značné míry klíčová pro úspěch všech filmů, 
dodává formátu jakýsi netypický sex-appeal a punc napínavosti. 
Jde o práci, kterou, jak jsem již zmínil, nemáme běžně šanci vidět. 
Je tudíž přirozené, že v nás vyvolává pocity zvědavosti a napětí, 
jakým způsobem vytvoří následující ruchy, ač jde v mnoha přípa-
dech o předměty běžné potřeby (čajová konvička a šálek, vozík 

a další). Práce těchto mistrů zvuku je stejná, ať už se jedná o tvor-
bu efektů pro film, či právě rozhlasovou hru. Všichni jsme již přes-
ně takové zvuky slyšeli, nicméně mohli jsme si myslet, že jsou 
vydávány objekty, které vidíme na filmovém plátně. Ale pokud by 
se do filmu použily ruchy přirozené (takové, jež vydávají viditelné 
předměty), zvuková stopa by byla plná nežádoucích šumů, což je 
důvod, proč se vytváří až dodatečně. Právě toto zviditelnění jinak 
neviditelného přináší do celého tvaru prvek jakéhosi experimentu 
a dekomponuje obvyklou praxi o vysílání rozhlasové hry v tom 
smyslu, že zvuky jsou předem nahrané a pouští se ze záznamu.

Hudební těleso s dirigentem, případně sbor již tak překva-
pivé nejsou, přeci jen jde často o nedílnou živě přítomnou složku 
operní produkce a dnes již i některých činoherních inscenací. 
Nicméně právě ve spojitosti s režisérským vedením při streamo-
vání videa působí stejně vzrušujícím dojmem, jelikož jsou diváci 

pečlivě vedeni a jejich pozornost je cíleně zaměřována režisérem 
a kamerou na konkrétní místa a lidi v prostoru.

Nyní se vraťme k samotnému formátu tvaru. Rozhlas jej 
prezentuje jako živou rozhlasovou hru. Nicméně přítomnost vi-
zuálního komponentu společně s určitým scénováním zakládá 
přítomnost ještě jiného druhu. Mám na mysli především principy, 
kdy zde jednotliví umělci sedí a k pultíkům přichází pouze v pří-
padě, že mají pronášet repliky, případně zpívat, a také přítomnost 
dvou míst s pultíky a mikrofony, mezi nimiž se herci podle místa 
děje přesunují. Pod obchodní značkou rozhlasové hry se tak ješ-
tě rodí dramatický tvar scénického čtení. Tedy druhu na pomezí 
divadla a předčítání z knihy, který u nás není alespoň v profesio-
nální divadelní sféře moc rozšířený. Vyznačuje se silnou redukcí 
a v některých případech až absencí vizuálního zpracování, práce 
s mimikou a také pohybu. To zapříčiňuje jeho malou atraktivitu, 
jež bychom mohli vnímat skrze zrak, což je smysl zpro-
středkovávající až osmdesát procent všech vjemů. 
Častokrát jsou produkce scénického čtení 
pohybově úspor- né a  strnulé. Herci sedí 
celou dobu na židli a předčítají text, 

případ- ně se snaží pracovat 
s prostorem, ale pou-
ze v  omezené míře 

a výsledek může 
působit do-

jmem, že 
tvůrci ne-
vědí, co 
si s  herci 

v  prostoru 
počít. To vede 
k  efektu, kdy 

herci vypada-
jí, že se po jevišti pohybují 

n e s o u - visle s dějem, což může působit 
d o j m e m nervózního přešlapování. Ovšem 
v tomto případě minimalismus, který režisér přecho-
dům vtiskl, i jejich pevné rozřazení nepůsobí vůbec rozpačitě. 
Přidává spíš moment překvapení, kdy očekáváme klasický zá-
běr na pultíky ve středu prostoru, ale jelikož se scéna odehrává 
v prostoru studia ze hry, jsou rozhovory vedeny na jiném místě. 
Rozhlas si tím vytvořil pestrou škálu záběrů, které může používat, 
a diváka u obrazovky překvapovat, bavit a způsobit jejich zaujetí, 
které přetrvává až do samotného konce.

Co tento koncept přináší? Po příchodu pandemie většina 
divadel využila možností internetu a televize, s jejichž pomocí 
začala opět „hrát“. Některá divadla se odmlčela a jiná zase hle-
dala cesty, jak s diváky zůstat v přímém fyzickém kontaktu (třeba 
Cirk La Putyka vyjížděl do plenéru a hrál například ve vnitroblo-

cích). Nicméně je pro účely tohoto textu nezařazuji, jelikož nejde 
o zprostředkování divadla pomocí digitálních médií. Divadla, kte-
rá začala využívat digitální média, v drtivé většině přešla k vysílání 
záznamů inscenací. U většiny z nich jde především o pracovní 
verze, které původně neměly sloužit k oslovení diváků, ale pou-
ze k interním účelům. Jistě, musíme také započítat live streamy 
a nově vytvořené záznamy inscenací, kde je již práce s kamerou 
více orientovaná na diváka, počítá s ním a režie tomu přizpůso-
buje postupy, jimiž je například práce s více kamerami filmovým 
střihem, který má za úkol udržet divákovu pozornost. Zde pracov-
ní záznamy selhávají, a to z důvodu jiného primárního zaměření. 
K použití pracovního záznamu se zcela otevřeně přiznal například 
soubor Vosto5 u vysílání Společenstva vlastníků. Bohužel se ne-
ustále potýkám s pocitem, že jde více o film používající divadelní 
postupy než o divadelní záznam či stream. A divadelní postupy 
vedení děje nejsou s televizní obrazovkou zcela kompatibilní. 
I zde hrají filmové principy hlavní roli, především co se vjemů týče, 
ale je nutné zdůraznit, že rozhlasová hra je primárně určená pro 
poslech. Klíčovým nositelem informace je zde zvuk v celé široké 
škále (monology, dialogy, písně, ruchy i ticho). S vizuálním kom-
ponentem se u ní nepočítá. Oproti záznamům či live streamům 
divadelních inscenací tak přináší prvek, jenž je navíc a k dobru. 
Není to nutnost změnit médium na základě epidemické situace.

Podivný odkaz doktora Jekylla a pana Hyda mě nenechával 
chladným a po dlouhé době jsem pocítil pocit uspokojení touhy 
po divadle. Principy, jež byly použity, jsou rozhlasové, ale drama-
tický potenciál hry je i v takto zvoleném formátu viditelný. Tvůrci 
zvolili rozumný kompromis a jelikož se nijak nenechali strhnout 
konvencemi, jež by použili pro formát klasické rozhlasové hry, 
která počítá pouze s přenosem pomocí zvuku, hledali cestu, jak 
zaujmout též pomocí obrazu. A úspěšně. Nabízí se otázka, jestli 
právě díky přítomnosti vizuálního komponentu netrpí předsta-
vivost diváků. Ta se projeví silněji, pokud by poslouchal pouze 
audio verzi, na což právě rozhlasové hry vsází a pocit z jejich po-

slechu se tím rovná zážitku z četby dramatického textu. Jelikož 
je obrazový vjem jen jednou z možností a divák či poslu-

chač má možnost si vybrat, co je mu příjemnější (video 
nebo pouze zvuková verze), je jen na jeho rozhodnu-

tí, jakou cestou se vydá. Je příjemné, že zůstala 
svoboda volby a obraz je pouze pro ty, kdo si 

chtějí zážitek „ozvláštnit“, protože rozhlaso-
vá hra je koncipována tak, aby poskytla po-
sluchači plný vjem za pomoci zvuků, které 

mají nahradit chybějící zrakový počitek. Dru-
hým aspektem je holost herního prostoru, kde 

chybí jakýkoliv náznak scénografie. Video se 
pořizuje v nahrávacím studiu a tvůrci se 

ani nesnaží prostředí maskovat nebo 
stylizovat, i herci a další lidé v prostoru 
jsou oblečení převážně v civilním ob-
lečení. Tím tak stále zůstává mnoho 

prostoru pro divákovu fantazii, díky níž 
si může sám vytvořit vlastní představu prostředí, 
v němž se děj odehrává. Možná to je situace opro-
ti pouhému poslechu ztížená přítomností obrazu 

a divák musí překonat to, co vidí na obrazovce, aby 
si mohl začít představovat jiný svět. Možná to je ale 

právě cesta, jak z průšvihu jménem záznam divadelní inscenace, 
který na obrazovce nemá dle mého názoru moc šancí na úspěch. 
Hledat třeba i nedivadelní postupy a cesty, které ve výsledku di-
vadelně fungovat budou.

Je nasnadě se ptát, jestli se tento tvar dá nazývat rozhlaso-
vou hrou, nebo bychom pro něj měli hledat vlastní pojmenová-
ní. Na jedné straně zde máme možnost volby, jež předurčí dva 
kompletně odlišné kulturní zážitky. Nikdo není nucen si vybrat 
jeden, nebo druhý. Pokud se rozhodneme pouze pro poslech, 
můžeme si vychutnat plnou rozhlasovou hru, u níž víme, že nic 
není nahrané a vše se vytváří živě. Rozhodneme-li se sledovat 
verzi s obrazem, je těžké tvar posuzovat jako rozhlasovou hru. 
Spíše se dostáváme ke scénickému čtení, jež je doplněné o živou 
hudbu a ruchy, jimž nebývá zvykem dávat v divadelní produkci 
velkou váhu, protože ji zastoupí přirozené ruchy věcí, které vidíme 
na jevišti a herci s nimi pracují. Ani jeden z přístupů není domi-
nantní nebo nemá ambice působit tak, že ten druhý je pouze 
podřadným. Jde o jednu věc, která nám nabízí dva zásadně roz-
lišné počitky, a ať už se rozhodneme pro hledání pojmu, nebo ne, 
jedná se o tvar, který by mohl mít ambice konkurovat divadelním 
záznamům a live streamům divadelních představení. «

Celý formát je natáčen a živě 
streamován. Podobného efektu 

se dočkáte, pokud budete 
v Národním divadle sledovat 
představení z poslední řady 

druhé galerie.

autor: Jakub Liška

Podivný odkaz doktora Jekylla a pana Hyda,  
Český rozhlas Dvojka

Režie: Vít Vencl
Videorežie: Ondřej Manda

Hudba: Jakub Rataj
Mistři zvuku: Dominik Budil, Tomáš Pernický

Ruchaři: Jiří Litoš, Petr Šplíchal
Výroba rekvizit: Miroslav Janda

Hrají: Viktor Preiss, Hanuš Bor, Lukáš Příkazký, Markéta Děrgelová, Jakub Žáček, 
Jana Boušková, Jan Krafka, Rogina Prouzová Květoňová, Radovan Klučka

Hudebníci: Anna Veverková, Štěpán Drtina, Ian Mykiska, George Cremaschi, 
Michael Jermář, Oleg Sokolov, Jan Trojan

Premiéra: 21. září 2019

Počínání ruchařů dodává 
formátu jakýsi netypický sex 
appeal a punc napínavosti.

Pod obchodní značkou 
rozhlasové hry se tak ještě  

rodí divadelní tvar  
scénického čtení.

Neustále se potýkám s pocitem, že 
jde více o film používající divadelní 

postupy, než o divadelní záznam 
či stream.

LINK↓

LINK↑
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https://dvojka.rozhlas.cz/podivny-odkaz-doktora-jekylla-a-pana-hyda-rozhlasova-hra-zive-8063467
https://youtu.be/w3LM4mLMMzI


PODCASTY

Již od roku 2003 běží na Rádiu 1 podcast, který se věnuje nejnovější filmové tvorbě. Odvážné palce hodnotí snímky, které čerstvě vstou-
pily do našich kin, a dávají tak posluchačům představu, co od premiérových titulů očekávat.  František Fuka, Iva Přivřelová a Jan Škoda 
debatují pod vedením Saši Michalidise většinou o třech až šesti snímcích v jednom vysílání a obliba pořadu způsobila, že od roku 2009 
jej najdete s obrazovou stopou i v pořadech Televize Seznam.
Princip pořadu je velmi jednoduchý. Tři osobnosti debatují o filmech a sdílejí své zkušenosti a postřehy z promítání. Vše je naživo, nejde 
o předpřipravenou show, a tudíž nehrozí efekt kritického auta. Naopak se často názorově střetávají, ale i přesto zachovávají laicky přívěti-
vou formu. Na konci každý za sebe vydá finální verdikt ve formě palce nahoru, nebo palce dolů.
Nové díly vycházejí každý čtvrtek v 18 hodin.

Moderátoři Aleš Stuchlý, Vít Schmarc a jejich hosté (např. Kamil Fila, Tomáš Stejskal, Antonín Tesař) přinášejí každý čtvrtek na Radiu Wave 
40minutové tsunami bizarních rubrik a novinek nejen z prostředí filmového průmyslu. V kritickém magazínu Čelisti je ale snadné se ztratit 
a nevyplavat zpět na hladinu. Na posluchače se totiž nemilosrdně valí litry informací, myšlenek, interních vtipů, hudebních „gifů“ z dílny 
věštkyně Jolandy, Karla Hogera nebo Petra Čtvrtníčka a rozbor konkrétních děl často bez uvedení bazálních informací, které by filmové 
„ne“geeky mohly alespoň trochu uvést do obrazu. Nicméně – navzdory těmto ropným skvrnkám je podcast plný starého dobrého neko-
rektního humoru, kontroverze, jasně vyargumentovaných názorů, a především nesmírně charismatických a výrazných strýců a tet. Právě 
exkurze po jejich mozkových hlubinách a bezedných studnách znalostí posluchače nejvíce baví a vytváří na pořad „obsesivní závislost“.

Radio Wave je jednou z rozhlasových stanic Českého rozhlasu, která je určená pro mladé a mladě smýšlející posluchače. Produkuje 
poměrně velké množství pořadů, přičemž některé z nich je možné označit za takzvané guilty pleasures pořady, ze kterých posluchač na 
jedné straně cítí provinilost, ale na straně druhé také potěšení – jako když například sleduje nechvalně známé reality shows, které jsou 
v žebříčcích ČSFD v šedé zóně. 
Mezi takové pořady Radia Wave patří například girl talk pořad o všem a o ničem Buchty se Zuzanou Fuksovou (kdo si nevzpomíná na 
dnes již legendární „pěvecké“ duo Čokovoko, jako kdyby mezi roky 2006 až 2016 ani nežil) a Ivanou Veselkovou, plus jejich zpravodajskou 
odnož s názvem Mikrovlnky s nejdůležitějšími zprávami uplynulého týdne. Další za zmínění stojí pořad Kompot se Šimonem Holým a Ha-
nou Trojánkovou Biriczovou, kde je možné se dozvědět vše důležité nejen o českém, ale i světovém popkulturním dění. Až tedy například 
Rihanna oficiálně oznámí, že po několika letech konečně vydá nové album, budou tvůrci pořadu Kompot zaručeně mezi prvními, kdo o tom 
bude vědět a ihned tuto informaci budou sdílet na svém instagramovém profilu. 
Nakonec upozorním na brněnský podcast, který už nevzniká pod hlavičkou Českého rozhlasu, ale stále jej mohu zařadit do kategorie guilty 
pleasures, a sice queer podcast Kydy, za kterým stojí Kuba a Paprik a rozebírají (někdy i s hosty) všelijaká palčivá témata spojená nejen 
s LGBTQ+ komunitou a doplňují je vlastními, občas i poněkud bizarními, zkušenostmi a zážitky. 

Ano, čtete správně, nejedná se o překlep. Zatímco Lonely Planet nabízí cestovatelské průvodce po celém světě, je Lonely Palette průvodce 
světem výtvarného umění. Tamar Avishai je kunsthistorička, která se ve svém podcastu snaží přiblížit dějiny umění pomocí nejrůznějších 
příběhů a uvádění do souvislostí. Vybírá skutečně kanonická umělecká díla, o nichž jsme všichni slyšeli, tušíme ještě možná, kdo je autorem, 
ale tím to většinou končí. Sama si často říkám, že by stálo za to prolistovat nějakou encyklopedii, abych si své kusé znalosti lépe posklá-
dala. Pak jsem narazila na tento podcast, který kultivovaně a přesto poutavě vysvětluje, čím je ten který obraz pozoruhodný, jak navazuje 
nebo překonává své předchůdce. Podcast je sice v anglickém jazyce, ale Tamar Avishai hovoří velmi srozumitelně, její projev je příjemný 
k poslechu a nečiní žádné výrazné komplikace zachytit obsah jejích slov, když třeba občas lecjaké slovíčko unikne. Autorka vybírá artefak-
ty napříč staletími i kontinenty, nejde tedy o historický průřez, ale spíše o vybrané problémy výtvarného umění. Ale hlavně zmiňuje, jaké 
pikanterie a životní události stály za vznikem konkrétního uměleckého díla. Protože, jak všichni víme z dějin divadla, ty největší bizarnosti 
nám utkví nejlépe a díky nim občas zachytíme i nějakou tu podstatnější myšlenku nebo souvislejší údaj.

The Lonely Palette (Veronika Švecová)

Guilty pleasures pro uši (Richard Fenek)

Zakousnout se do nitra opičích hadů a satanských kun (Sarah Slavíčková)

Filmoví mušketýři (Jakub Liška)

(pro otevření playlistu klikni na obrázek)

12

https://www.radio1.cz/palce-page/
https://wave.rozhlas.cz/celisti-5180094
http://www.thelonelypalette.com/
https://ceskepodcasty.cz/podcasty/kydy


Macocha (režie Kamila Polívková)

Faust (režie Jan Klata)

Romeo a Julie (režie Michal Dočekal)

Eyolf (režie Ivan Buraj)

Anti – gone: Blackout (režie Jan Frič)

Hamlet (režie Jan Klata)

PLAYLIST
(pro přehrání písně klikni na obrázek)
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https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ&ab_channel=QueenOfficial
https://www.youtube.com/watch?v=e3-5YC_oHjE&list=PLEKRh24448i259l86GVXCIS1bv6T8AUhx&ab_channel=U2VEVO
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HJKXpXzoR94&fbclid=IwAR0FFfwThpgTgavXKFzEuJ66Ece9EJjxifq4Nm1qwArsFpi0SmWzkIEc3tk&ab_channel=jennymeb79
https://youtu.be/cvChjHcABPA%20
https://youtu.be/45cYwDMibGo
https://youtu.be/0J2QdDbelmY
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