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Zvuková stopa pro celovečerní filmy a ambiciózní TV tvorbu
Pro mnoho lidí je často velmi překvapivé zjištění, že téměř každý zvukový
element ve filmu nebo v dramatické televizní tvorbě je vytvořen a přidán k
obrazu až po samotném natáčení. Pokud je zvuková stopa vytvořena dobře,
je totiž pohlcující, zcela uvěřitelná a přitom to není něco, čeho si normální
divák všimne. Zvuk koexistuje s obrazem jako jeden nedílný celek.
Výjimkou jsou samozřejmě vysoce umělecké a specifické projekty,
založené na provokování diváka či bourání bariér.
Zvláštní na tom však je, že pro dosažení divákova pocitu správnosti toho či
onoho zvukového projevu nějakého předmětu či zvířete, musí být
ve skutečnosti složen z mnoha elementů a musí být přehnán. Pokud by byl
naopak poddimenzován, či byl úplně tichý, působilo by to nepřirozeně a
upoutalo větší pozornost (což je někdy žádoucí). Jednou z klíčových úloh
mistra zvuku či zvukového designéra je si představit, jak má ten či onen
zvuk znít a poté se snažit svoji vizi naplnit. To co platí pro jeden zvukový
element, platí v širší míře i pro celý film nebo díl seriálu.
V posledních letech jsme svědky výrazné proměny části dramatické tvorby
distribuované prostřednictvím televizních formátů. Tento jev byl již
teoretiky mnohokráte intenzivně probírán a pro tuto “novou, ambiciózní
tvorbu” vzniklo akademické označení “Quality TV”. Došlo i k výraznému
posunu vnímání prestiže televize mezi tvůrci a dnes je běžné, že dříve
výlučně filmoví režiséři a producenti tvoří televizní filmy nebo seriály. Měl
jsem to štěstí, že kromě celovečerních filmů jsem se mohl v poslední době
zúčastnit i několika rozsáhlých televizních projektů domácí a zahraniční
produkce. Práce na těchto projektech mě přiměla ke změně postoje
k televizní tvorbě a posléze také k zamýšlení se nad specifiky obou světů z
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hlediska zvukové tvorby a vzhledem k mému působení na FAMU, také k
otázkám spojeným s výukou studijního programu Zvukové tvorby.
Konvergence dramatické televizní a filmové tvorby z hlediska zvukové
tvorby je dnes natolik velká, že hlavní rozdíly vnímám spíše ve způsobu
doručení a sledování (často zmiňovaný termín Content Delivery), než
v odlišnosti přístupu k tvorbě ať již z technického nebo z uměleckého
pohledu.
Co však umožnilo tento posun? Je to pochopitelně komplexní otázka se
stejně komplexní a mnohovrstevnatou odpovědí. Velkou roli hraje, jako už
mnohokrát v historii vývoje zvuku pro audiovizuální tvorbu, technický vývoj
kina a televize a nové obchodní modely distribuce. Masový nástup systémů
s vysokým rozlišením obrazu doprovázených vícekanálovým zvukem a v
poslední době i nové zvukové formáty založené na vektorovém umisťování
jednotlivých zvukových elementů do zvukového pole tvořeného mnoha
reproduktory obklopujícími posluchače. Změna konzumace obsahu a vyšší
kvalita distribuce přinášejí i vyšší soustředěnost diváka, který při sledování
náročnějšího televizního obsahu již “nežehlí a nevaří”. Významným
posunem v podmínkách televizní tvorby bylo i zavedení jednotné
normalizace hlasitosti, která v důsledku umožnila daleko zajímavější a
dynamičtější mix než při dříve používané metodě měření špičkových úrovní
signálu. Ještě dále mohou jít poskytovatelé VOD (Video On Demand), kteří
se nemusí omezovat podmínkami terestriálního vysílání. Například Netflix
ve svých technických podmínkách vytvořil vlastní normu, která je na
pomezí filmové a televizní a stanovuje průměrnou hlasitost pouze u dialogů,
navíc měřených hradlovou metodou a nechává dynamiku hudby a ruchů na
tvůrcích.
Vyšší technická i umělecká kvalita pochopitelně přináší daleko větší prostor
pro zvukovou tvorbu. Zvuková dramaturgie televizní seriálové tvorby má
však několik specifik, která ji odlišují od celovečerních filmů. Jednou z
nejzajímavějších vlastností je opakování témat a prostředí. Tohoto
opakování lze pak s výhodou využít ve zvukové dramaturgii. Je-li například
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potřeba diváka jednoduše zorientovat v situaci, která se opakuje, je vhodné
použít zvukový element, který bych nazval zvukovým leitmotivem nebo
signifikantním zvukem. Porušením tohoto pravidla pak dosáhneme zvýšení
pozornosti diváka. Zvukem ho upozorníme na to, že něco je jinak, že se
změnila výchozí situace a zvukem tak můžeme pomoci celkové dramaturgii.
V následující části přednášky bych se rád věnoval dvěma ze svých
předchozích projektů. Nevybral jsem je náhodou, jsou to pro mne dva
výrazní reprezentanti filmu a náročné televizní tvorby. Jejich analýzou,
zaměřenou na vznik zvukové stopy, bych rád popsal shodná a odlišná
specifika zvukové tvorby pro jednotlivé formáty. Na charakter zvukové
stopy má samozřejmě zásadní vliv režisér a v obou případech se naštěstí
jednalo o režiséry, kteří na zvukovou stopu kladou vysoké nároky.

Minisérie “Pustina”
Seriál Pustina je bezpochyby jedním mála zástupců místní televizní tvorby,
kterého je možno bez zaváhání kvalifikovat jako Quality TV. Seriál se
odehrává v drsném a nehostinném prostředí kdesi v okolí povrchového
dolu. Již při čtení scénáře jsem se snažil vytvořit si pocit zvukového
prostředí, jakého bych rád dosáhl. Vzhledem k tomu, že formátem mixu
bylo 5.1, měl jsem hned od začátku v plánu pracovat s výraznými
zvukovými atmosférami prostředí. Vzhledem k syrovosti obrazu ovšem bylo
jasné, že není možno používat výraznou stylizaci a umělé nebo syntetické
zvuky. Styl zvukové dramaturgie jsem si pro sebe nazval jako organický.
Šlo tedy o to celou zvukovou stopu vystavět ze zdánlivě přirozených a
prostředí odpovídajících zvuků. Signifikantními zvuky se tak staly do
surroundových kanálů umístěné jednotlivé ruchy, jako je vrzání stromů,
klepání datla, nebo šustění větví ve scénách z přírody a naopak různě do
prostoru

umístěné

hlasové

projevy

chovanců

pasťáku.

Výrazným

stylizačním prvkem je zde i samotná mixáž. Výrazným omezením reálných
zvuků prostředí se na specifických místech podařilo dosáhnout výrazné
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subjektivity vjemu a intenzivního spojení s pocity hlavního hrdiny. Asi
nejvýraznějším projevem tohoto subjektivního mixu je scéna při závodech
aut “Auto šťouch”, když zcela zmizí zvuky okolí a divák slyší pouze zvuk
vyzvánění z mobilního telefonu.
Samotná zvuková post produkce probíhala ve velkém týmu, zúčastnilo se
jí celkem 10 lidí. Vznik zvukové stopy k jednomu dílu trval přibližně jeden
měsíc, mixáž zabrala zhruba týden. Počet zvukových stop přesáhl 500.
Přiblížení takto náročné TV tvorby filmu jsem si poměrně zřetelně uvědomil
při konverzi televizního mixu do formátu DCP pro premiéru, která se
odehrávala v kině. Vzhledem k odlišnostem televizního a filmového
poslechového řetězce bylo nutno upravit ekvalizaci a jemně zvětšit
dynamiku. Vše ostatní mohlo zůstat tak, jako v původním mixu. To je
daleko větší posun oproti minulosti, než by se mohlo na první pohled zdát.
Podíváme-li se takových 20 let zpět do doby, kdy v kinech byl již běžně
vícekanálový

zvuk

ve

formátu

Dolby

Digital
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kvalitou

a dynamikou, tak televizní produkce byly stále a pouze stereofonní. Navíc
neexistovala žádná standardizace hlasitosti a televizní mixy byly díky tomu
velmi ploché. Převod filmového mixu do televize vždy znamenal výraznou
degradaci. Dnes tolik zmiňovaná konvergence formátu je tedy do velké
míry umožněna posunem v technologiích a nejen obsahu.

Celovečerní film “Masaryk”
Film

Masaryk

je

na

poměry

lokální

tvorby

rozpočtem

poměrně

nadstandardní dílo, navíc s mezinárodním hereckým obsazením. Jde
o historický film s výraznou mírou stylizace a bohatou symfonickou hudbou.
Formát obrazu je Cinemascope. To je výrazný rozdíl oproti televiznímu
obrazu 16:9. Přináší potřebu jiného přístupu ke zvukové panorámě a
většinou umožňuje daleko širší bázi bez nepříjemného pocitu “vypadnutí z
obrazu”. Několik zásadních scén ve filmu umožňovalo výraznou zvukovou
stylizaci. Příkladem zvukově výrazně stylizované scény je rozhovor
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Masaryka s Chamberlainem ve stájích. Zvuk kopyt, který je výrazně
předsunut před vše ostatní, zvýrazňuje nervozitu a význam rozhovoru.
Podobného přístupu bylo využito ve scéně boxerského zápasu.
Film byl dokončen ve zvukovém formátu 5.1 pro DCP a počet jeho
zvukových stop je opět něco přes 500 a tým na něm pracoval stejný jako
na seriálu Pustina. Celková délka zvukové postprodukce byla kolem 12
týdnů. Při převodu na délku díla je tedy v tomto případě film pořád o něco
náročnější než televize. Při filmovém mixu je stále potřeba jít do většího
detailu, zejména jde-li o širokoúhlý formát. Výrazně se to projevuje u mixu
post synchronních ruchů, kdy je nutno zvláště mixovat a panorámovat
každý element. Oproti tomu v mixu televizním to není nutné a výrazná
panoráma často působí rušivě. U projektu Masaryk bylo naopak potřeba
vytvořit televizní mix, u kterého bylo nutno dynamiku poměrně výrazně
zmenšit. Z tohoto hlediska bylo překvapivě jednodušší přizpůsobit Pustinu
projekci filmové, než Masaryka projekci televizní.

Z výše popsaných důvodů dnes nevnímám zvukovou tvorbu pro film
a náročné televizní projekty jako jakkoliv odlišnou. Liší se samozřejmě
zvukovými a obrazovými formáty, ne však principy a náročností práce.
Z tohoto hlediska přistupuji i ke svému pedagogickému působení a snažím
se studentům tento postoj předávat.
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