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Anotace

Diplomová práce se zabývá životem a tvorbou Varhana Orchestroviče Bauera. Dále je

zaměřená na problematiku filmové hudby a celý proces natáčení v nahrávacím studiu. Pomocí

rozhovorů  se  skladatelem,  zvukovým  inženýrem  a  muzikanty  je  dosaženo  komplexního

přehledu o daném tématu.  V závěru této práce je rozebrána partitura soundtracku k filmu

Against the Wild a také výzkum, který jsem vedla mezi muzikanty, dětmi a širokou veřejností

pomocí online dotazníků. 

Summary

This diploma theses is concerned with the life and music production of Varhan 

Orchestrovič Bauer. Furthermore, it focuses on the issues of film music and the whole process

of recording it in a recording studio. Through interviews with the composer, a sound engineer 

and musicians, the complex overview of this topic is covered. In the end, the score of Against 

the Wild movie's soundtrack is analysed along with the research that was led among 

musicians, childrens and public by online questionares.
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Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá celkovou problematickou filmové hudby.  Je  však

především zaměřena  na  život  jednoho  z našich  současných  hudebních  skladatelů  filmové

hudby Varhana Orchestroviče Bauera. V této práci jsem přiblížila jeho život pomocí krátkého

životopisu a rozhovoru. Na jeho díle jsem rozvinula problematiku filmové hudby. Nejprve

jsem ji čtenářům přiblížila historicky, poté i prakticky a to hned z několika pohledů: z pohledu

skladatele, zvukového inženýra Víta Krále, a z pohledu profesionálního muzikanta - koncertní

mistryně Lucie Švehlové. 

Dalším bodem mé diplomové práce je popis krok po kroku, jak vypadá nahrávání

filmové hudby v nahrávacím studiu Smecky Music  Studio.  Dále  jsem rozebrala  dvě části

soundtracku k filmu Against the Wild, který složil právě Varhan Orchestrovič Bauer. Poslední

částí, kterou tato diplomová práce rozebírá, jsou výsledky dotazníku, který měl za úkol zjistit,

jak veřejnost vnímá filmovou hudbu a filmové skladatele, včetně pana Bauera.

Abstract

This diploma theses deals with the issues of music in movies. However, it is mainly

focused on the life of Varhan Orchestrovič Bauer, one of the temporary Czech film music

composer. I approached his life through a biography and an interview. Then I developed the

matters of film music upon his work. First, I discussed the historic point of view and than the

practical one – three interviewees helped me with that.

Futher,  I  described  the  process  of  recording  in  Smecky  Music  Studio  and  I  also

analysed two parts of soundtrack from the movie Against the Wild which was composed by

Varhan Orchestrovič Bauer. Last but not least, the results of a questionare are introduced to

show how people perceive film music and its composers.
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Čestně  prohlašuji,  že  předložená  diplomová  práce  na  téma  Život  Varhana  Orchestroviče

Bauera a jeho přínos v oblasti filmové hudby je mým původním autorským dílem, které jsem

vypracovala samostatně, a použila jsem jen prameny, které uvádím v přiložené bibliografii. 

V Praze dne    . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gabriela Pokludová
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Poděkování

Nejprve bych chtěla poděkovat panu Varhanu Orchestroviči Bauerovi za to, že si 

ve svém nabytém harmonogramu udělal čas a byl ochotný se se mnou sejít a poskytnout mi 

rozhovor. Dále bych mu ráda poděkovala za noty, které mi zapůjčil, a já je tak mohla použít 

ve své diplomové práci k rozboru. Mé další poděkování patří Vítu Královi a Lucii Švehlové, 

kteří byli velmi ochotni mi též poskytnout rozhovor a podělit se se mnou o své pracovní 

zkušenosti ze světa filmové hudby. Nakonec bych ráda poděkovala svým nejbližším přátelům,

kteří jsou zároveň i mými kolegy v práci a do poslední chvíle mne drželi nad vodou, pomáhali

mi, jak jen to bylo v jejich silách, podporovali mě, donutili mě ze sebe vydat maximum a díky

nim jsem se dostala až sem, na konec svého magisterského studia. Mnohokrát vám všem 

děkuji. 
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Úvod

Když vznikala má bakalářská práce před dvěma lety v roce 2013, byl  v ní obsažen

krátký rozhovor s Varhanem Orchestrovičem Bauerem ohledně skladatele Milana Kymličky,

kterému byla moje práce věnována. S panem Bauerem jsem vedla rozhovor o filmové hudbě,

jak se tvoří a jaký na ni on má názor. Dozvěděla jsem se, co se děje v mysli skladatele filmové

hudby. Dále také, jaké rozdíly lze pozorovat mezi skladatelem filmové a klasické hudby. Tato

témata  mne  velmi  zaujala  a  už  tehdy  jsem myslela  na  to,  že  by  bylo  dobré  mířit  svou

diplomovou práci právě tímto směrem. Informovat nehudební publikum o tom, jak se filmová

hudba natáčí, jakým způsobem ovlivňuje celý film a jestli bude i nadále potřeba ji ve filmu

slyšet. Stále jsem však nebyla rozhodnuta a nebyla si jista množstvím materiálu, který jsem

měla k dispozici. Nakonec mé definitivní rozhodnutí, zaměřit svou práci na pana Bauera a

svět  filmové  hudby,  padlo  v okamžiku,  kdy jsem dostala  možnost  natáčet  hudbu k  filmu

Against  the Wild v nahrávacím studiu Smecky Music Studio pod taktovkou pana Bauera.

Hned při první skladbě jsem zjistila, že je to právě on, kdo je autorem celého soundtracku

k tomuto filmu. Hudbou jsem byla nadšena a po společné domluvě s panem Bauerem jsem

dostala k dispozici i části partitury k soundtracku. Po několika rozhovorech, které jsme spolu

vedli,  vznikla  tato  diplomová  práce,  kterou  bych  ráda  věnovala  všem,  kteří  se  stále

nerozhodli, zda je filmová hudba přínosem, či nikoliv. 
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1. Životopis
 

Na úvod bych ráda přiblížila život Varhana Orchestroviče Bauera. Jedná se o strohý

životopis,  mým  záměrem  je  v kostce  podat  informace  o  tomto  skladateli,  protože  bližší

a rozsáhlejší momenty z jeho života ve světě hudby jsou obsaženy v rozhovoru s ním, který se

nachází v další kapitole. 

Varhan Orchestrovič Bauer se narodil 21.

ledna 1969. Jako dirigent, skladatel a varhaník

je  velmi  populární  osobou  v dnešním  světě

nejen  klasické  hudby,  ale  i populární.

Vystudoval  Konzervatoř  Jaroslava  Ježka

obory  skladba  u  pana  profesora  Antonína

Bílého  a  dirigování  u pana  profesora  Hynka

Farkače.  Během  studia  založil  svůj  první

orchestr  s názvem  „Worchester  Scandal“,

který  měl  60  členů.  S tímto  orchestrem měl

možnost  realizovat  své  vlastní  kompozice,

které  v sobě  nesly  známky  nejen  klasické

hudby,  ale  i  jazzu či  prvky rapu.  Při  pobytu

v Los  Angeles  měl  možnost  načerpat  novou

inspiraci  na  takzvaných  jam  sessions

s americkými jazzmany, což pro něho bylo velmi přínosné v oblasti jeho tvorby. Již během

studia pracoval jako aranžér, dirigent a orchestrátor filmové a scénické hudby. Spolupracoval

například s Ondřejem Soukupem, Michalem Pavlíčkem, Helenou Vondráčkovou nebo Karlem

Svobodou. S Milanem Kymličkou1 se spolupodílel na dílech  Ethernal Revenge nebo  Little

Men.  Založil si vlastní orchestr, který nese název OFO – Okamžitý filmový orchestr. Jeho

1 Milan Kymlička byl český hudební skladatel. Vedle vážné hudby skládal rovněž filmovou a populární hudbu.
V roce 1968 emigroval do Kanady, kde v roce 1974 získal státní občanství. V 60. letech doprovázela jeho hudba
animované filmy Václava Bedřicha, skládal hudbu pro  Milana Drobného,  Josefa Laufera,  Hanu Zagorovou či
Petra Nováka. Po emigraci byl autorem hudby k seriálům Lassie,  Babar,  Nekonečný příběh, Alfred Hitchcock
představuje, k filmům Malí muži, Svatba v bílém, Život hrdiny, Ztracený svět. Po roce 1989 napsal hudbu pro
film  Vojtěcha  Jasného Návrat  ztraceného  ráje,  režiséra  Václava  Marhoula Mazaný  Filip a  pro  seriálovou
pohádku O ztracené lásce.
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členy  jsou  studenti  Akademie  múzických  umění,  Pražské  konzervatoře  a  Konzervatoře

Jaroslava Ježka a veškerý program,  který tento orchestr  hraje,  je vlastní  tvorbou Varhana

Orchestroviče  Bauera.  S tímto  orchestrem  účinkuje  na  mnoha  akcích,  jako  jsou  filmové

festivaly,  nebo  s ním  hraje  v kostelích  v rámci  duchovních  sešlostí.  Není  to  však  jediný

orchestr  vedený  taktovkou  pana  Bauera.  Měl  možnost  dirigovat  i  London  Symphony

Orchestra,  se  kterým natáčel  soundtrack  k filmu  Miloše  Formana  Goyovy  přízraky.  Dále

dirigoval  Olomouckou filharmonii,  kde jako host vystoupila  přední  česká sopranistka Eva

Urbanová, a v neposlední řadě spolupracoval i s Hradeckou filharmonií, Zlínskou filharmoní

nebo se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu,  se kterým premiéroval  svou skladbu

Trebbia 007. 
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2. Rozhovor

Následující  kapitola  je  věnována  rozhovoru  s panem  Bauerem.  Tento  rozhovor  je

zároveň  mým  hlavním  zdrojem  informací.  Rozhovor  jsme  společně  vedli  na  několika

schůzkách dle časových možností pana Bauera. Rozhodla jsem se ho rozdělit na několik částí.

V první části byly mé dotazy směřované k tvorbě hudby. Ne každý totiž ví, co se odehrává

v mysli skladatele, který právě tvoří své dílo, a co vše je potřeba pro to, aby se skladba zdařila

a splnila skladatelovo očekávání. Druhou část rozhovoru jsem věnovala otázkám ohledně již

hotových filmových  soundtracků  filmové  hudby právě  pana  Bauera.  Třetí  část  se  zabývá

filmem Against  the Wild.  Hudba k tomuto  fimu  je  rovněž z dílny Varhana Orchestroviče

Bauera a vzhledem k tomu,  že byl  tak laskav a zapůjčil  mi noty ke dvěma částem tohoto

soundtracku, následuje v kapitole číslo sedm jejich rozbor.

2.1. Skladatelova mysl

Kdy jste poprvé začal psát filmovou hudbu a kde jste vzal inspiraci?

Bylo to na začátku devadesátých let, kdy jsem se zúčastnil na Ježkově konzervatoři

semináře Milana Kymličky, kde hrál a vysvětloval, jak se píše filmová muzika. V té době

jsem vlastně  začal  dělat  filmovou  muziku  a  přišel  jsem v roce  1993  natáčet  do  Smeček

(Smecky  Music  Studio)  svůj  první  film.  Byl  to  Milan  Kymlička,  který  mi  tehdy  velmi

pomohl.  On si  mě i  pamatoval  ze zmíněného semináře,  dovolil  mi  být  u jeho natáčení  a

pozorovat jeho práci. Později jsem pro něj začal psát jako orchestrátor. Byl to právě Milan

Kymlička,  který  mi  řekl,  jak  se  má  správně  dělat  filmová  hudba  a  já  se  do  této  práce

zamiloval. Stalo se z toho moje řemeslo a díky neustálým radám od Kymličky jsem se v něm

stále zdokonaloval. Poté přišlo natáčení s živým orchestrem, což bylo jedinečné, velmi jsem si

této zkušenosti vážil. Navždy si budu pamatovat větu, kterou mi Kymlička řekl:  „Proč má

člověk dvoje uši a jenom jedu pusu? Aby víc poslouchal a méně mluvil.“ Člověk toho musí

mít strašně moc naposloucháno, a pak teprve může něco napsat. Díky Milanu Kymličkovi

jsem se i  seznámil  s Milošem Formanem. Vždy,  když jsem něco napsal,  tak to Kymlička

odvezl do Ameriky a ukázal  to panu Formanovi.  Na základě této komunikace poté přišla

příležitost pracovat na hudbě k filmu Goyovy přízraky. V oboru filmové hudby jsem se stále

zdokonaloval díky komunikaci s Kymličkou. Někdy mne za mou práci pochválil, někdy to
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bylo naopak. „No tohle to není… no tohle pane kolego to nejde. To je moc easy (jednoduché),

to mě moc nebaví“ řekl, a já měl kritiku rád, protože jsem díky tomu mohl vždy pokročit dál. 

Jaký je váš poslední počin v oblasti filmové hudby?

Je to animovaný, krátký, šestiminutový film jménem Wildlife Crossing. Můžete ho

najít na internetu. Získal už několik ocenění. Cenu Best Comedy for Kids na festivalu v Las

Palmas a další  cenu na festivalu Animao na Kanárských ostrovech. Nedávno jsem o něm

mluvil  na festivalu ve Zlíně,  vysvětloval jsem, jak se to vlastně dělá,  tedy jak se pracuje

s počítačovým programem. Je totiž docela obvyklé, že už dnes skoro nikdo neumí číst noty,

zadavatelé  chtějí  výsledek,  takže  člověk  musí  dělat,  jak  tomu  říkají  Američané,  mocaps,

vytvoří se sketche, kde už jsou použitý samplery, kdy už to zní tak, jako potom v reálu.

Myslíte si, že technologie v budoucnu úplně nahradí živé hráče?

Myslím, že ne. Přístroj nikdy nedokáže vytvořit ty malé nuance, které dokáže udělat

člověk na nástroj. I kdyby byl ledajaký algoritmus a propočty, nikdy to nebude stejné. Hudba,

kterou vytvoří člověk sám, je nenahraditelná. 

Jaký je podle vás poměr hudby a hluku v současných filmech? 

Dřív byl  film více o hudbě,  v minulosti  totiž  zvukaři  nedokázali  ty ruchy pořádně

nahrát. To znamená, že hudba suplovala zároveň hluky. Dnes je ale těch ruchů naopak tolik,

že  už  nezbývá  prostor  pro  hudbu.  Objevují  se  tendence  natočit  film  naturalistický

a realistický, ale tvůrci už to někdy přeženou. Člověk má potom pocit, že mu někdo těsně

u ucha  šermuje  nebo  mu  sekají  travézou  hlavu.  Toho  zvuku  je  zkrátka  příliš  mnoho,  je

přeexponovaný a s reálem nemá mnoho společného. Kdybych stál venku a viděl dva lidi, jak

šermují, ten zvuk by byl přirozený. V kině, když se herci šermují, je to tak strašně přehnané,

to řinčení kovu o kov. Ten zvuk je neadekvátně hlasitý a tím pádem se tam potom nevejde

hudba. A pokud se vejde, není jí tolik rozumět. Zvukaři nás tedy uzurpují ruchama. To je

důvod,  proč  hudbu  k filmu  často  nemusí  psát  tak  špičkoví  skladatelé,  ale  můžou  ji  psát

i takzvaní písničkáři, jak já jim říkám. Lidé, kteří nemají žádné, nebo téměř žádné, povědomí

o  tom,  jak  zní  reálný  orchestr  a  jak  vést  hlasy.  Nemají  znalost  harmonie,  kontrapunktu,

instrumentace,  orchestrace,  zkrátka ani zdaleka nedosahují  úrovně,  jakou známe od Johna

Williamse a dalších mistrů.
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Patří John Williams mezi vaše oblíbené skladatele filmové hudby?

Ano,  těmi  dalšími  jsou  Ennio  Morricone,  Alan  Silvestri,  Jerry Goldsmith.  Ti  jsou

podle  mě  opravdu  největší  mistři.  Kromě  toho,  že  dokáží  napsat  úchvatné  téma,  skvěle

ovládají i techniku řemesla. Mají dokonale zvládnutou orchestraci a instrumentaci. Přesně ví,

kdy připojit pikolu k flétně, kdy je potřeba přidat žestě, kdy zesílit smyčce. A dokáží si takto

vyhrát do nejmenších detailů. Na příkladu Johna Williamse to vypadá třeba tak, že napíše

téma, dá ho do smyčců, pak trasponuje do jiné tóniny, předtím bylo v B dur, teď bude v D dur

a v horně. U něj je patrné, že má už předem jasný plán a intuici, dál už ty noty jenom sází.

Jednoduše  ví,  kdy,  kde,  co,  jak a  proč má být,  narozdíl  od jiných současných skladatelů

filmové hudby. To se například o Hansu Zimmerovi říct nedá.  On a jemu podobní skladatelé

nemají tento druh práce a uvažování. Ti jen vymyslí téma nebo chytlavou melodii a dál mají

partu lidí, kteří za ně dotáhnou instrumentaci a orchestraci. Avšak je to znát, výsledná hudba

je potom jaksi placatá, harmonicky chudá, chybí v ní kontrapunkt, ta svébytnost jednotlivých

hlasů a jejich vzájemná propojenost, nota proti notě.

 

Je pro vás tedy John Williams zdroj inspirace?

Čerpám  z něj  inspiraci,  ale  ne,  že  bych  si  dovolil  ho  kopírovat.  On  je  velice

inspirativní tím, jak zachází s barvami. Dřeva, smyčce, žestě a vůbec snad všechny nástroje

dokáže použít tak, že výsledné barvy jsou plastické. Je jako malíř. Má jedinečné nápady, které

posluchače kolikrát  opravdu překvapí.  Říkám si,  co to  je  za zvuk? Používá i  syntetizéry,

sbory, dokonce i rozličné perkuse, které by mě vůbec nenapadlo použít... V Jurském parku 2

takto  k velkému  symfoňáku  připojil  partu  několika  afroamerických  bubeníků,  kteří  hrají

groove a ta kombinace má skvělý říz, prostě geniální. To je přesně to, co se mi líbí.

Čemu ještě by se měl skladatel filmové hudby vyhnout?

Někteří  skladatelé  si  koupí  klávesy,  sednou  si  do  klaviatury,  prohlásí,  že  napsali

filmovou hudbu a na závěr se pod to podepíší. Možná k tomu ještě přidají kytaru nebo vloží

beat ukradený někde na internetu. A prohlašují  se Skladateli.  To je pro mě naprosté tabu.

Důležitý je mozek! Myslet. Aby to mělo hlavu a patu, určité sdělení. Mnohým skladatelům

chybí soudnost. Když už se teda pustí do takové věci jako tvorba, mají usilovat o kvalitu

a studovat. Ne nutně na škole. Ale hlavně by se měli snažit učit a čerpat od opravdových

autorit a zároveň se pokusit v sobě to poznání přetavit do svého vlastního stylu. Také spoustě

skladatelů  chybí  originalita,  jejich  rozpoznatelný  styl.  Vlastně  takový  podpis.  Nevkládají

do své tvorby tu jedinečnou osobnost, kterou přece každý z nás je. Jejich myšlenky, nápady,
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fantazii, autenticitu. Mainstream velí napodobovat, být konformní a uniformní. Ti mladí kluci

dnes píší naprosto nahraditelně, mohl by to místo nich napsat kdokoliv jiný.

Kombinujete elektronickou a živou hudbu?

Ano, někdy musím, protože například při skládání hudby k reklamě je nutné hudbu

předem vyrobit na samplerech, protože jinak by ji přece klient nezaplatil, nemůže kupovat

zajíce v pytli. Každopádně se vždycky snažím, aby byl i v té verzi nahrubo alespoň jeden

nástroj  živý.  Někdy použiji  samotné  smyčce,  jindy jenom jeden hlas,  violoncello,  hoboj,

kytaru,  harfu  nebo  zpěv.  Aby  to  zkrátka  i  tak  mělo  ten  human  touch,  lidský  dotek.

Samozřejmě, že pokud se naskytne příležitost, dám přednost živé hudbě.

Myslíte si, že je pro skladatele nezbytné ovládat hru na hudební nástroje?

Dneska máme opravdu velké množství různých přístrojů a šikovných programů. Stačí

použít  jen  jeden  prst,  naťukat  si  melodie  a  ten  program  mi  je  potom  zahraje  všechny

najednou.  Nicméně  si  myslím,  že  při  tvorbě  nám  právě  nástroje  nabízí  nenahraditelné

možnosti, je dobré na ně umět hrát, když se spontánně objeví nápad. Při tom vymýšlení a

prací s prchlivou přítomností je samozřejmě lepší zahrát si nějakou harmonii, melodii, říct si –

to je ono, to není ono, prostě si to najít.

Používáte při skládání tužku a

papír nebo již vše probíhá na 

počítači s programem?

Ano,  tužka,  papír.

Základem toho je, že si sednu

do  kostela  za  varhany.  Anebo

k harmonpianu  nebo  pianu

a píšu a píšu. Ale taky si hodně

věcí  zapíšu  do  hlavy,

zapamatuju si je tím, když si je

zahraju.

13

Obrázek č. 2 - Varhan Orchestrovič Bauer



Dokážete popsat procesy ve vašem myšlení a vnímání při kompoziční činnosti?

Tak  nejdřív  potřebuji  naprosté  ticho  a  klid,  zbavit  se  všech  věcí  a  soustředit  se

na ticho. Po tom ponoření se do ticha je dobré soutředit se, co chci. Přímo na ten pocit - co

chci.  A až ten pocit  začnu cítit,  začnu ho i  slyšet  v hlavě.  Při  té příležitosti  se mi začíná

vybavovat v nějaké formě, určitý motiv. A v ten moment, ne nepodobný polospánku, si sednu

a zkouším něco zahrát. Hledám ten přesný pocit. Najdu si v programu zvuk, který mě bude

inspirovat. Pokud chci slyšet smyčce, slyším smyčce. Nebo chci slyšet hornu, pustím si hornu,

varhany  nebo  cokoli,  dneska  už  máme  všechno  tady.  A jednoduše  tvořím,  tvořím,  něco

vznikne. Potom přichází na řadu řemeslo, ta výstavba, v určitý moment si řeknu – a teď už by

mohlo přijít béčko, zakomponuji béčko a tak dále, a pak nad tím pracuji do rána. Ráno si

odpočinu,  ve  spánku  se  mi  o  tom  zdá.  S odstupem  zpozoruji  i  nějaké  chyby  nebo  se

rozmyslím a více či méně to předělám... Za čas je skladba na světě. Vytiskne se partitura a

party, rozhodím je orchestru a zahraje se. A ještě v ten moment se s tím může dále pracovat,

něco  se  vynechá,  něco  se  zopakuje,  přidá  se  koruna...  Ale  většinou  už  mám  skladbu

naposlouchanou při tom, jak ji tvořím, poslouchám ji totiž pořád dokola. Věci, který mi tam

vadí, mi vadí čím dál víc, a ty, co se mi líbí, se mi líbí čím dál víc. To opakované poslouchání,

říká se tomu druhá syntéza, znamená, že se člověk od sebe odosobní, odsune ego stranou

a získá nadhled. Musí být přísný, střízlivý a dodržovat kázeň. Nepředvádět se a zachovávat

myšlenkovou čistotu. Taky nevybočovat z formy. Držet se své původní představy a ryzího

pocitu, který se zrodil hned na počátku.

Promítáte do své tvorby osobní prožitky? Nalezneme v ní autobiografické prvky?

Jistě.  Zrovna Jezulátko  je  toho jasný dokladem.  Jsem totiž  pořád  obklopen dětmi.

Mám  tři  děti,  vnučku  a  ještě  bydlím  v domě  se  sestrou,  která  má  také  dvě  malé  děti.

A uvědomil jsem si, že je opravdu důležité se dětem věnovat, že je potřeba se na ně zaměřit

a dávat jim to nejlepší, co můžeme. Vkládat do nich to nejlepší ze sebe. Ty děti jsou naše

budoucnost. My se už nezachráníme, ale ty děti, co do nich vložíme, s tím potáhnou dál. To je

takový moje  poselství  a  dědictví.  Navíc  se  mi  moc líbí,  jak  jsou  děti  spontánní,  umí  se

radovat,  mají  očekávání  dobrých konců,  vrozený a nefalšovaný optimismus.  Takové věci,

které jsou pro život strašně důležité a pozitivní, které pak dospělí ztrácí a z toho onemocní,

vzdají se a zemřou. A to všechno začíná v hlavě, emoce, myšlenky. A k tomu Jezulátku… Je

to  symbol,  navíc  spjatý  s Prahou.  Zrovna  přijeli  kamarádi  z  Venezuely  a  první,  o  co  se

zajímali kam vyrazit, bylo právě Jezulátko, ne Hrad nebo Karlův most. Bylo to pro ně daleko

důležitější. Jít navštívit dítě.
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Preferujete některé tóniny?

Mám rád spíše „béčkové“ tóniny. Ale nebráním se ani obyčejné C – dur. V žestích

mám pocit,  že  tato  tónina  zní  sladce.  Nepíšu  například  v E  dur,  to  mě  nebaví.  Navíc  si

myslím, že opět ty žestě, zkrátka nezní dobře, a navíc oni musí chudáci hrát ne E dur ale

vlastně Fis dur. 

Dotváříte kompozice s interprety?

Jistěže, je pro mě velice hodnotné poznat osobně interprety, kteří se podílí na výsledné

podobě mého díla.  Jsem toho názoru,  mnohokrát  potvrzeného zkušeností,  jak přínosné  je

nechat si skladby zahrát, vyslechnout interpretační pojetí, přijmout od zkušených hráčů rady

a komentáře, co se jim hraje dobře, co naopak, případně jaké jsou možnosti a rezervy toho

kterého  nástroje.  Leckterý  skladatel  se  totiž,   přestože  má  do  puntíku  nastudovanou

instrumentaci, orchestraci a technické parametry jednotlivých nástrojů, příležitostně nevyhne

riziku drobných chyb, co se týká vlastností nástroje. Aby tomu naprosto zabránil, musel by

perfektně ovládat hru na všechny nástroje. Některé nuance znají zkrátka jen zdatní a lety

zkušení interpreti. Můj orchestr je složen z výtečných hráčů ze SOČRu, z FOKu, z Národního

divadla a dalších. Cením si jejich mnohaletých zkušeností, rad, připomínek i výtek, vím, že

mi tím pomáhají zdokonalit mé řemeslo. Zároveň jsou náramně pohotoví.  Potom se může

klidně i přihodit to, co posledně. Za dva měsíce jsem napsal Korunovační mši pro sóla, dětský

sbor, orchestr a varhany. Věděl jsem dopředu, že bude mše prováděna v kostele s dlouhým

dozvukem,  musel  jsem  tedy  při  komponování  náležitě  postupovat  s ohlédnutím  k těmto

okolnostem. Také mi byly známy tísnivé časové podmínky projektu. Nebyl absolutně žádný

čas na uspořádání společné zkoušky. Orchestr se sešel až v kostele před koncertem. Byly jim

rozdány noty,  skladbu  přehráli  dvakrát  od  začátku  do konce,  a  napotřetí  už  byl  koncert.

Nadmíru mne překvapilo, jak úspěšně a komplexně byla mše provedena. Při té příležitosti

vznikla i velmi kvalitní nahrávka.

Máte nějaký svůj specifický rituál nebo proces, který patří k vašemu tvoření?

Snažím  se  nepřejídat.  Obvykle  přijímám  bezmasou,  někdy  pouze  veganskou  či

vitariánskou stravu. To znamená jen ořechy, rozinky, jablka, banány apod. Příležitostně piji

alkohol, převážně však čaj, nedávno jsem objevil zelený čaj Matcha, který je velice zdraví

prospěšný.
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Proč jste se dal přednost kompozici filmové hudby před vážnou?

Zjistil jsem, že lidé poslouchají symfonickou hudbu nejvíce ve filmech. Mnohem více

než na koncertech nebo na CD. Navíc cesta k financování je mnohem jednodušší. Když jsem

se ve dvaceti dvou letech pokoušel postavit svůj vlastní orchestr,  bylo to opravdu náročné

z hlediska  financí,  musel  jsem  investovat  své  vlastní  peníze,  a  hodně  tak  prodělával.

Od kopírování  not,  přes  pronájem zkušebny,  zapůjčení  některých nástrojů a  jejich převoz,

zkrátka všechno stálo dost  peněz,  o zodpovědnosti  nemluvě.  Proto mě napadlo začít  psát

filmovou hudbu, ty zakázky bývají dobře financované. A bylo nadějné, že by se ta filmová

hudba mohla možná hrát potom i koncertně. Začal tak fungovat Okamžitý filmový orchestr,

který produkoval převážně má díla, ale i tvorbu jiných českých i světových skladatelů. Nyní

připravujeme  projekt  s názvem  Hudba  z bedny.  Na  programu  tohoto  koncertu  je  mnoho

znělek  ze  seriálů,  večerníčků  a  dalších  pořadů  s ohlédnutím  do  historie  českého

a československého televizního vysílání. Oslovili jsme moderátora Alexandra Hemalu, který

bude provázet koncertním večerem. Navíc ten výběr programu závisí na veřejnosti, dotváříme

webové stránky, kde si budou moci vybrat a hlasovat, co budou chtít slyšet. Myslím si, že

o takovéto neotřelé nápady je nyní velký zájem. Filmovou hudbu už u nás totiž hraje více

těles a málokteré překvapí něčím novým. Proto jsme se rozhodli jít jinou cestou.

Která zakázka vás potěšila? 

Nahrával jsem s hradeckou filharmonií znělku pro 47. ročník Mezinárodního festivalu

pro  děti  a  mládež  Zlín  Film  Festival.  Byla  to  velice  zajímavá  zkušenost  a  jeden

z dalších nezapomenutelných  a  nápaditých  projektů.  Zavolal  mi  můj  známý  Vít  Karas

z FAMU, jestli bych natočil hudbu k jeho traileru na festival ve Zlíně. Byl jsem okouzlen,
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opravdu se mu povedl,  přišel  s dobrým nápadem, který  nejen  mne velice  zaujal.  Figurují

v něm tři malí chlapci. Jeden z nich představuje režiséra Stevena Spielberga. Ti tři hoši jsou

společně v kině, kde zažívají příběhy, které se odehrávají ve Spielbergových filmech. Přímo

se ocitají v samotném ději, velmi akčním ději, a také jej ovlivňují. Objevují se zde známé

symboly  a  probíhají  scény z nejznámějších  filmů  jako  jsou  Čelisti,  E.  T.  Mimozemšťan,

Jurský  park  a  další.  A  já  jsem  právě  musel  napsat  hudbu  ve  stylu  těchto  slavných

Spielbergových filmů, což bylo docela náročné, ale myslím, že se dílo podařilo a výsledkem

je skutečně poutavý trailer.

A která zakázka vás naopak odradila?

Jednou jsem dostal zakázku zkomponovat hudbu k dost neobvyklému, až bizarnímu

pornu. Přestože jsem byl tou dobou ve finanční tísni, tuto nabídku jsem odmítl. Něchtěl jsem

se na něčem takovém podílet. Přišlo mi, že se svět už úplně zbláznil.

Která zakázka pro vás byla nejvíce náročná?

Nejnáročnější  byl  Zánik  domu Usherů,  krásný černobílý  němý horor  z roku 1928.

Jedná  se  vlastně  o  jeden  z prvních  hororů  v dějinách  kinematografie.  Režíroval  ho  Jean

Epstein a na scénáři s ním spolupracoval Luis Buñuel. Hudba k tomuto filmu je nejspíš mé

životní  dílo.  Při  komponování  jsem se nejednou ocitnul  na dně.  Byl  jsem zavřený doma,

téměř nevycházel,  a pokoušel se dostat  opravdu do hloubky.  Vlastně jsem se zavřel jaksi

do toho. Skládal jsem přibližně tři čtvrtě roku, bylo to velmi pracné dílo. Nejprve jsem musel

nastudovat obraz a ke scénám najít správné tempo. Pracoval jsem s klikem, díky němuž se mi

podařilo různě proměnlivé takty přesně nařezat k obrazu. A na tu síť obrazu jsem vytvořil síť

hudby. Co se týká hudebního tématu, mým záměrem bylo vystihnout dobový charakter. Zvolil

jsem idée fixe, čili příznačný motiv. Nakonec vznikl specifický druh filmové symfonie, která

působí uceleným dojmem, drží pohromadě. Zároveň však obsahuje mnoho detailů Z reflexe

diváků posluchačů mne velice potěšilo, jak poutavě na ně tato hudba působila. Vyznačuje se

téměř nesnesitelným tlakem. Shlédnutí tohoto filmu přináší silný, tíživý zážitek plný úzkosti,

napětí a tísně. Myslím si, že Zánik domu Usherů je skvěle vyvážené audiovizuální dílo.

Jakmile dostanete zakázku na film, působí na vás hned jeho první shlédnutí inspirativně? 

Ano, velice často poslouchám samotný obraz.  Říkám tomu, že poslouchám, co ten

obraz chce. Přitom spontánně píši nebo si jen zahraji určitý motiv, který mi vytane na mysli,

či vyzkouším nějaký akord. Nemám rád referenční hudbu v reklamách i kdekoliv jinde. Podle
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mě referenční hudba zabíjí autorské tvůrčí schopnosti. Lidé ve střižně jsou často zkostnatělí

a neprojevují  přílišnou pružnost,  co se týká  změn.  Poslouchají  stále  dokola  jednu prvotní

verzi, která je jen hrubým náčrtem. Tím pádem se opakovaná lež stává pravdou, a když si

potom skladatel dovolí projevit invenci, byť prospěšnou, nemá absolutně šanci uspět.  Zkrátka

pozdější zásahy se netolerují. A to je chyba. Proto já nechci slyšet pouze referenční hudbu.

Musím se nejprve pořádně podívat. Vypínám zvuk a jenom se dívám. Potom hraju. A zase se

dívám. Později si klepu rytmus, zkouším tempo. Prostě a jednoduše, ovšem pečlivě a pozorně,

se snažím do toho obrazu dostat.

Považujete za důležité zachovat tzv. leitmotivy u konkrétních postav?

Ano,  zajisté.  Leitmotiv  pomáhá  divákovi  udržet  přehled,  jeho  podvědomí  takto

pracuje. Děj může - a mnohdy také je - být velice složitý a mnohovrstevný, a ne vždy je

snadné vyznat se v konkrétních postavách. Leitmotiv má navíc skvělou funkci coby ilustrátor.

Napoví divákovi o vnitřním rozpoložení toho kterého hrdiny, potažmo o jeho duševním vývoji

souběžně s dějem. Zajímavým efektem ve filmu bývá kontrapunkt  dvou a  více odlišných

leitmotivů. Režiséři jej  mají v oblibě a požadují jeho uplatnění. Bohužel se až příliš často

setkávám s tím, že mnohý režisér sám nemá příliš jasno, jak vyobrazit emoce, proto ani já

nemohu správě hudbou vyjádřit, co chtěl básník říci, když mi neposkytne kvalitní materiál.

Jde tedy o jakési marné pokusy vyhovět lidem, kteří nemají dobře zvládnuté řemeslo. Můj

učitel, dirigent, skladatel a všestranný hudební dramaturg Harry Macourek říkával, že pokud

chceme umět namalovat abstraktní obrázek, nejprve je zapotřebí umět namalovat panáčka,

jinak je ten abstraktní obraz podvod, znamením toho, jak nedostatečně zvládáme řemeslo.

Vždycky je patrné, když umělec nemá pojem, jaké správně míchat barvy, jaký poměr mezi

nimi, aby vznikl přesný odstín. Kvalita díla se projeví právě na těch jemných a detailních

preciznostech. Základní technická průprava je nezbytná. To je pravidlo, které mi vštípil snad

každý z mých skvělých učitelů, u kterých jsem měl tu možnost studovat, Miroslav Neumann,

Hynek Farkač, Antonín Bílý, ten mě učil myšlenkovou čistotu.
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2.2. České filmy

Samotný název tohoto filmu – Hodinu nevíš – o sobě příliš nevypovídá a věřím, že

většina lidí ho nebude znát. Když však nastíním obsah tohoto filmu, jsem přesvědčena o tom,

že čtenáři budou vědět ihned, oč se jedná, a proč Varhan Orchestrovič Bauer použil právě

rekviem.2

Film  pojednává  o  heparinovém  vrahovi  a  dovolím  si  zde  použít  oficiální  text

distributora z České filmové databáze filmů:

Co bylo příčinou a co se odehrává v mysli mladíka, který

se rozhodne vykonat a vykonávat ty nejtěžší zločiny a mít přitom

často pocit,  že vlastně dělá dobrou věc? Co nutí nadějného a

inteligentního  adepta  studia  medicíny  z  podstaty  se  změnit  a

páchat  na  lidech  zlo? Je  hrozná představa,  že  vraždí  člověk,

kterého  dobře  znáte,  které-ho  denně  vídáte,  máte  ho  vlastně

rádi, a který je všem nápomocný, ochotný a obětavý, i na úkor

vlastního pohodlí a svých věcí. Sledujeme příběh, který se mohl

stát  a  bohužel  kdykoliv  stát  může.  Ano,  takhle  se  to  i  ve

skutečnosti  stát mohlo. A první, co nás napadne, když zjistíte,

jakou lidskou bestii  jste znali,  kolik chybělo,  aby se obětí stal

kdokoli  z  našich  blízkých  a  známých,  nebo  dokonce  vy  samotní.  A  právě  nedávno

medializovaný  příběh  „heparinového  vraha“  nás  zasáhl  na citlivém  místě.  Ano,  tohle  se

opravdu mohlo stát komukoliv z nás. Tohle už nebylo „někde ve světě“. Tohle bylo opravdu

blízko.3

Proč jste se rozhodl zkomponovat Rekviem k filmu Hodinu nevíš?

V podstatě jsem si  řekl – je tam smrt,  jsou tam doktoři.  V kombinaci těchto dvou

faktorů jsem začal přemýšlet o námětu hudby. Když jsem si film pustil a uslyšel od doktorů

latinský jazyk, bylo mi vše jasné. Smrt, latina a doktoři rovná se rekviem. Takže jsem si řekl,

že ta hudba bude další herec v tomto filmu a přiřadil jsem ke každému obrazu nějakou část

ze svého  Rekviem.  Nějakou větičku, protože jsem měl český překlad z latinského jazyka

2 Rekviem - česky zádušní mše nebo mše za zemřelé, je v katolické liturgii mše sloužená jako součást 
pohřebních obřadů či při příležitosti zvláštní vzpomínky na zemřelého.
3 http://www.csfd.cz/film/241805-hodinu-nevis/prehled/
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Obrázek č. 4 - Plakát k 
filmu Hodinu nevíš
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a našel jsem vždycky nějakou část, kterou jsem přiřadil k té konkrétní situaci. Jako příklad

uvedu, kdy jde nějaký doktor do knihovny, kde je tma. V ten okamžik zazní Liber scriptus,

zkrátka nějaká část, která se týká knih, že bude otevřena kniha, budou přečteny hříchy, proto

jsem to zde použil. Nebo když jedna z postav vchází to márnice, v tomto filmu je velmi často

záběr  na  márnici.  Do  této  scény  zazní  například  hudba  Libera  Eras  de  oraleomis,  což

v českém překladu znamená  zachraň nás od jámy lvové. Takové náznaky, které jsem našel

a které zapadají do děje, mne inspirovaly k využití a sepsání rekviemu. Velmi dlouho jsem

celou hudbu složitě analyzoval, musel jsem ji znát nazpaměť, napsal jsem si do partitury, kdy

která scéna začíná, jaká je, co znamená, co ve mně evokuje, a pak mi z toho začaly vystupovat

další náměty. To tedy znamená, že jsem měl ty márnice, které  jsem se snažil udržet jedním

stylem – jedno téma, které se v průběhu celého filmu vyvíjelo. Poté tam bylo strašně silně

téma injekce, kdy hlavní postava přijde, nabere z nějaké ampule injekci a píchne ji pacientovi.

To mě dovedlo až k dalšímu motivu – motivu vraždy. Dalším námětem, který bylo potřeba

zpracovat  byla  nejistota  vraha.  Dále  jsem  zpracovával  hudbu  k bojové  scéně  vraha

s doktorem. Tam jsem použil trochu tzv. bachovské hudby, která mi z nějakého důvodu přišla

příhodná. I když je celý film velmi depresivní a smutný, našel jsem v něm i světlé stránky,

kde  jsem použil  hudbu lehce  figurační,  veselejší,  s dobrou náladou.  Psát  hudbu k tomuto

filmu  bylo  poměrně  komplikované,  protože  film  je  celkově  velmi  dlouhý  a  scény,  které

obsahuje, jsou velmi dlouhé a táhlé, téměř bez děje. Myslím si, že mohl dopadnout o mnoho

lépe, kdyby se zkrátil. Tento film je opravdu neúnosně dlouhý a na vině v tomto případě vidím

střihače. Původně měl tento film stříhat Alois Fišárik, ale nakonec se režisér rozhodl, že tuto

práci provede sám. Vzhledem k tomu, že se mu každá scéna líbila, nebylo vystřiženo téměř

nic, a film tak dosáhl příšerné délky. Některé dialogy také nemají moc smysl, a když skladatel

nemá dobrý a smysluplný základ v obsahu filmu, tak se hudba skládá jen velmi těžko. Nebo

respektive o dost obtížněji.  Po filmařské stránce by z filmu  Hodinu nevíš měly vypadnout

některé scény a dialogy, a pak by měl film ten správný švih, jak se říká. 

Po filmu Hodinu nevíš jsem se pana Bauera ptala na jeho další filmový soundtrack –

Goyovy přízraky. Vzhledem k tomu, že tato hudba je zlomovým dílem jeho tvorby, rozhodla

jsem se alespoň krátce přiblížit děj filmu, který začíná v roce 1792. Film Goyovy přízraky dal

skvělému režisérovi Miloši Formanovi příležitost chopit se dramatizace životopisu skutečné

historické  osobnosti.  Děj  začíná  ve Španělsku,  které  se  zmítá  v bouřích  inspirovaných

sousední  francouzskou  revolucí.  Církev  se  snaží  upevnit  svou  moc  intenzivním stíháním

volnomyšlenkářů  a  kacířů  a  na návrh  snaživého  bratra  Lorenza  také  znovuzavedením

20



tzv. práva  útrpného,  tedy  mučení  podezřelých.  Goya  je  vyhledávaným  umělcem,  který

portrétuje  královnu  i samotného  inkvizitora  bratra  Lorenza.  Když  je  Inés  zajata  inkvizicí

a navzdory své nevině na mučidlech doznává vinu, žádá její otec vlivného Goyu o pomoc.

Goya se tak stává prostředníkem a svědkem marného boje Inésina otce s inkviziční mašinérií.

Inésin otec lstí a mučením přinutí Lorenza, aby se doznal ke kacířství, čímž církvi dokáže

nesmyslnost praktikování útrpného práva a bezcennost přiznání své dcery. Dívka však přesto

zůstává  v žaláři.O patnáct  let  později  vtrhnou  do země napoleonská  vojska,  ruší  inkvizici

a propouštějí vězně, včetně Inés, jejíž rodina byla mezitím vyvražděna revolučními gardami.

Zoufalá žena žádá v té době již ohluchlého Goyu o pomoc při hledání dcerky, kterou porodila

v žaláři. Goya se při pátrání setkává s prokurátorem, kterého dosadili Francouzi, a poznává

v něm Lorenza. Záhy zjišťuje, že Lorenzo je otcem hledaného dítěte. Lorenzo se snaží svědky

své  minulosti,  tedy  Inés  a později  i svou  dceru  Alicii,  odstranit  z cesty,  ale  boží  mlýny

ztělesněné britskými vojsky tentokrát melou rychleji. Podobenství vypráví o mocenské zvůli

a slepém fanatismu, který požírá nejen oběti,  ale i vlastní katy,  a odráží režisérovu životně

důležitou osobní zkušenost s nacistickou a komunistickou diktaturou. Zároveň lze film vnímat

i jako dobově aktuální komentář k tehdy propukající válce v Iráku, kdy americkou veřejnou

sféru  zachvacoval  znovu  politický  fanatismus.  Příběh  nastiňuje  absurdní  mechanismus

historických procesů, které spouští náboženský inkvizitor. Ve jménu boží čistoty a mravnosti

rozpoutá krveprolití, v jehož důsledcích se dopouští sám těch nejhorších zločinů od smilství,

vraždy až po zapření své víry. Zlo se snadno vrací, pokaždé jinak převlečené, ačkoliv mluví

stále  stejným jazykem.  Nuceným svědkem jeho  řádění  zůstává  umělec,  který  v nemožné

situaci  nesvede  nic  jiného  než  malovat  hrůzy,  které  vidí  kolem  sebe.  Za malířovými

smyslnými scenériemi či expresivními válečnými výjevy vidíme dilema tvůrce, který tvořil

ve dvou  odlišných  terorech.  Přežil  jak  represivní  vlády  španělské  inkvizice,  tak  i řeže

napoleonských válek. Paradox jeho života spočívá v tom, že byl pozorovatelem krásy, ačkoliv

se proslavil zachycením hrůz své doby.

K tomuto filmu dále  patří  kromě velmi barvitého obsahu také několik zajímavostí,

které  jistě  stojí  za  zmínku.  Například myšlenka natočit  snímek o významném španělském

malíři Francisco de Goyovi a španělské inkvizici napadla Miloše Formana již před padesáti

lety v době, kdy studoval v komunistickém Československu. Forman a scenárista Jean-Claude

Carrière,  který  hovoří  španělsky  a Španělsko  dobře  zná,  strávili  společně  několik  týdnů

cestováním  po tamním  venkově,  aby  zemi  lépe  porozuměli.  Na podobný  výlet  společně

vyrazili  i s producentem  Saulem  Zaentzem.  Na otázku,  proč  byl  snímek  o výsostně
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španělském umělci  natočen v angličtině,  režisér odpověděl:  „Nemluvím prostě  španělsky.“

Natalii Portmanovou Forman údajně vůbec neznal a náhodou si v časopisu všiml jedné její

fotografie,  na které  se  velmi  podobala  dívce  z Goyova  posledního  obrazu  Mlékařka

z Bordeaux. Když zjistil,  že není modelka,  ale herečka, nabídl jí roli.  Ve snímku si zahrál

Cayetano Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, 13. hrabě ze Salvatierra, nejmladší syn jedné

z nejbohatších  žen  světa  vévodkyně  z Alby,  jejíž  dávná  příbuzná  byla  údajně  Goyovou

milenkou.  Forman  se  s Cayetanem  a jeho  tehdejší  snoubenkou  Genovevou  Casanova

y González  setkal  během  svého  cestování  po Španělsku.  Tehdy  je  seznámil  Jean-Claude

Carrière. Genoveva je provedla po soukromé sbírce vévodkyně z Alby, v níž se nachází také

několik  Goyových  obrazů.  Poté  pozvala  Formana  na svatbu  a  ten  přislíbil  svou  účast

pod podmínkou, že si oba snoubenci zahrají v jeho filmu. Hrabě Cayetano ztvárnil generála

Wellingtona a Genoveva jednu z lehkých děv, které vojáci odvlékají na loď do Ameriky.

Hudbu  ke  Goyovým

přízrakům  jste  natáčel

zde  v Čechách  nebo

jinde?

Ta byla  natočena

ve  studiu  Abbey  Road

Studio4 s londýnskou

filharmonií a vznikl tam

celý soundtrack, který je

slyšet  ve  filmu.  Ale

nejprve  bylo  potřeba

natočit  demo  snímky  a  na těch  jsme  pracovali  tady  v Česku,  ve  Smecky  Music  Studio

s českým orchestrem i sborem. Já jsem poté jednou za měsíc letěl do Londýna a nasazoval

jsem tu natočenou hudbu na film. Mezitím se to sestříhávalo z dvou a půl hodinového filmu

na hodinu a půl, takže se stále pracovalo. Například jsem přišel s nějakou hudbou na scénu,

která byla už zkrácená, takže jsem přemýšlel, jak to sestříhat a co vystřihnout, aby vše sedělo

4 Abbey Road Studios (do roku 1970  EMI Studios) vytvořená v listopadu  1931 firmou  EMI v  Londýně jsou
považována  za  prestižní  ikonu  nahrávacích  studií.  Nachází  se  v  ulici  Abbey  Road v  St  John's  Wood
v londýnském obvodu Westminster. Krom přímého použití na nahrávání nových alb se jeho technické vybavení
používá i na remasterování množství nahrávek klasické hudby. Ve studiích na Abbey Road nahrávali i například
legendární Beatles.
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Obrázek č. 5 - V. O. Bauer a scénárista Jean-Claude Carriére
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s obrazem. Taková mravenčí práce. 

To jsem se také chtěla zeptat, co se dá dělat, když napíšete filmovou hudbu, máte ji přesně

na nějakou scénu, a pak se to musí předělat, protože to nesedí?

No právě to je ten problém. Nejlepší je psát hudbu už na hotový střih, jenomže u těch

Goyových přízraků střih a hudba probíhala souběžně, takže ta práce byla hodně těžká. Každý

skladatel si nějak rozplánuje, kde to začíná, kde to končí, rozplánuje si téma, jak se to potom

bude rozvíjet, do jakých tónin to půjde, jaké nástroje vybrat a tak dále, a najednou se věci

změní a vy musíte přemýšlet, co vystřihnout, aby se to do scény vešlo. Jenže problém potom

je, že to už není ono. U hudby k filmu musí jít melodie samovolně a musí navazovat, aby tam

nebylo poznat, že tam je něco uměle. Hudba musí dýchat a nesmí tam být přerušení, aby tam

najednou chyběla doba, protože ten střih přišel rychleji. V takových případech je lepší změnit

tempo, ono se to pak roztáhne. Nebo když na některém místě střih s hudbou nevyjde přesně,

tak ho musím posunout a to dělám třeba tím, že téma začnu o dobu dřív nebo později, takže tu

první notu začnu buď dřív, nebo později,  a tak dále.  Jsou to malé triky,  kterými se to dá

upravit, když hudba a obraz nejdou stejně. Je to asi nejlepší způsob. Já osobně mám rád, když

je film už hotový a já si pak tu hudbu můžu rozplánovat. Ovšem je i pravdou, že když film

není dobře sestříhán, což se někdy stane, tak pak ta hudba nesedí a není to ono. I když se tomu

člověk snaží přizpůsobit, tak to nesedí, nemá to šmrnc, neplyne to. Typický příklad byl film

E.  T.,  Mimozemšťan.  John  Williams  dělal  hudbu  pro  Spielberga  a  závěrečná  scéna  stále

nefungovala. Oni ten film sestříhali a John Williams na to napsal hudbu, ale stále to nesedělo

s obrazem. Nakonec to dopadlo tak, že John řekl, „hele,  udělejme to obráceně, já napíšu

hudbu a vy to pak sestříháte“. A tak skutečně nejdřív napsal muziku a teprve podle muziky se

ta závěrečná scéna obrazově sestřihávala. No a zkrátka ten závěr filmu je naprosto geniální,

protože to celé dýchá. Ten tah té hudby, ty emoce, od začátku do konce, prostě vše vygraduje

do úplného maxima bez jakéhokoliv zaškobrtnutí, bez zakopnutí, bez nějakého „za každou

cenu přizpůsobení se“ určitému střihu. Chci tím říct, že někdy je dobré se na to, jak se říká,

vykašlat, když to nefunguje. Když je scéna uříznutá, tak si řeknu „fajn, napíšu hudbu, která

bude pravidelná, stylem osm taktů, osm taktů, čtyři takty, osm taktů, prostě logická, žádná

kláda  přes  cestu“  a  bude  to.  Sice  to  bude  hrůza,  protože  to  bude  plynulé  a  najednou

sedmiosminový takt, a to kdo ví proč, ale úkol bude splněn.  Když se tohle děje u rychlých,

akčních scén, tak to nevadí, ale když se díváte na dojemnou scénu, tak je lepší si hudbu nechat

nejdřív  napsat,  a  pak  podle  toho  scénu  sestřihávat.  Přibližně  tak  vědět,  co  tam v hudbě

následujících pár vteřin bude, a dle toho se pak orientovat a sestřihávat. Skladatel to napíše,
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někde se mu hudba s obrazem sejde, někde se změní proto, aby hudba měla tah, a když se

tomu pak ten režisér přizpůsobí, je to skvělé.

Vraťme se ke Goyovým přízrakům – byly pro vás zlomové dílo?

Rozhodně to bylo zlomové v tom, že to mělo nějaký význam. Že konečně po tom, co

mě všichni viděli, že jezdím tady po Praze s trabantem, nemám co jíst a jenom všechny své

vydělané peníze investuji do toho, abych si mohl zahrát svoji hudbu, jsem mohl říct, že to

mělo význam. Já jsem se řemeslo učil tak, že jsem šel na FAMU a vybral jsem si, že budu

dělat filmovou muziku na vše, co to šlo. Měl jsem období tří, čtyř let kdy jsem na FAMU

dělal spoustu filmové hudby a strávil jsem dlouhou dobu ve studiu a bavilo mě to. Musel jsem

se  naučit  kouzlit  jak  s malou  partou,  tak  i  velkou  skupinou  hudebníků,  zkrátka  všechno

možné. 

No,  a  když  jsem  se  už  cítil  být  v tomto  řemesle  nějak  vyspělý,  tak  jsem  stále  čekal

na moment, kdy o něco půjde. Ten moment nastal právě u Goyových přízraků, kam jsem se

dostal  díky  tomu,  že  mé  CD  Libor  Pešek5 předal  Milošovi  Formanovi.  Musel  jsem  si

vybojovat  prostor,  protože  jsem byl  samozřejmě jeden z mnoha,  a  tím,  že  jsem dostal  tu

možnost, tak jsem dostal zaplaceno, abych vytvářel DEMO6 verze s orchestrem a se sborem

v kostele u Salvátora. Jiný člověk by si ty peníze nechal pro sebe, ale já jsem si řekl, že jsem

5 Libor Pešek je český dirigent.  V oboru dirigování byl  žákem Karla Ančerla,  Václava Smetáčka a Václava
Neumanna na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. V mládí studoval hru na klavír, trombón a
violoncello
6 Demo verze jsou předtočené skladby,  které však ještě nebyly natočeny hudebníky,  jen elektronicky.  Slouží
k tomu, aby si skladatel či producenti a scénaristé mohli pro představu poslechnout, jak přibližně bude dílo znít.
Demo snímek se nedá  srovnávat  s výsledným  snímkem živého orchestru,  nemá takovou  kvalitu  a  nedá  se
použít.

24

Obrázek č. 6 - Varhan Orchestrovič Bauer



je dostal na tento účel a na to také byly směřovány. Já osobně jsem z toho nic neměl. Bylo to

docela dost peněz, protože to mělo být pro sedm nahrávacích frekvencí, kde mělo být vždy

tak 50 muzikantů ve sboru a 50 v orchestru. Takže se jednalo o docela velkou produkci, plus

zvukař, studio a tak dále, zkrátka pro všechny, kteří s tím měli co dočinění. Vždy jsme to

natočili v kostele, a pak jsme to míchali ve studiu. Z toho vzniklo CD, které jsem pak jel

prezentovat, a na základě toho se poté vybrala určitá hudba, kterou jsem jel natočit v Abbey

Road  Studios  s londýnským symfonickým orchestrem.  Já  o  tom s nikým nemohl  mluvit,

dokud  to  nedopadlo,  a  tak  jsem  tu  byl  schovaný.  Když  došlo  na  premiéru,  která  byla

v Madridu někdy v říjnu a u nás v lednu, tak jsem tam jel s celým symfonickým orchestrem to

odehrát. Na to jsem dostal asi 10 000,- Kč, za což jsem si pomalu nepořídil ani lidi, takže

jsem převážně vše platil  ze svého. I  rozkopírování  not  pro všechny hráče not a tak dále.

A od té  doby,  co  jsme  zahráli  živě  na  premiéře,  a  odkryla  se  má  identita,  tak  mě  tady

v Čechách museli začít respektovat. Zkrátka tehdy nikoho nezajímalo, co já umím, ale vše se

dostávalo přes kamarády a podobně, a každému bylo jedno, zda je někdo v řemesle schopný

nebo ne. 
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2.3. Against the Wild

Při komponování jsou pro vás obtížnější lyrické, pomalé pasáže nebo naopak ty rychlejší,

kde je více děje a pohybu?

Jak kdy, je to vždy film od filmu. Někdy, když vypadá dobře obraz a emoce ve filmu

dobře plynou, tak je jednoduché napsat téma, jde to samo. Nebo zase když je něco akčního,

tak to jde také samo, člověk si najde nějaké tempo a to potom udržuje. Jedná se o takovou

kruhovou muziku, jde o muziku, která je postavená na určitém beatu. Říká se tomu  chase

music. Jedná se o to, když je scéna akční, někdo někoho honí a používá se pro to tento termín.

A to je třeba to, co mě hodně baví, protože to jde potom dobře psát.   Ve filmu Against the

Wild jsem měl možnost zkombinovat obojí, jak chase music, tak i romantické prvky, a to mě

velmi bavilo. 

Jaký byl Váš názor na film Against the Wild po tom, co jste ho viděl kompletní? 

No, tak je to film pro děti, skoro bych řekl, že televizní, ale přišlo mi to roztomilé. Je

to film pro celou rodinu. Tak jsem si řekl, že se k tomu pokusím vyjádřit, aby se to shodovalo.

Vytvořil jsem si základní téma, poté proti-téma, jedno na kluka a jedno na holku, a tyto dvě

témata jsem střídal. Ta témata v ději se pak vracejí a procházejí dějem celého filmu, pak se

různě míchají do sebe a opakují se. A snažil jsem se, vždycky se tedy snažím, aby celá ta

hudba u filmu byla jako symfonie, aby byl „děj“ dobře vystaven a mělo to celé hlavu a patu.

Tomu potom taky podřizuji výběr tónin a tempa, atd. 

 Jak dlouho jste psal hudbu k filmu Against the Wild?

Psal jsem to pět měsíců. Pět měsíců práce a hodina hudby (smích). Hudba jiného typu

a stejného rozsahu se píše mnohem kratší dobu, ale v tomto případě se jedná o tak dlouhý

interval, protože je to hudba, která musí sedět na obraz, takže jsem si dával pozor, aby to vše

bylo opravdu přesné. Když jsme šli s konceptem do studia, měli jsme partitury připravené

v hudebně  notačním  programu  Sibelius,  a  tím  pádem  se  partitury  daly  importovat

do ProTools,  což  je  program  pro  hudebního  inženýra,  který  vidí  přesnou  minutáž  každé

skladby. Dále v tomto programu je obsažen klik, tedy metronom, který zní mně, když diriguji,

a muzikantům ve sluchátkách při  natáčení.  Celý tento systém je výhodný v tom, že se dá

kdekoliv  skladba  zkrátit,  sestřihnout  a  není  potřeba  nad  tím  moc  přemýšlet  a  pozorně
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poslouchat, aby seděla doba na době.  V tomto programu se dá stříhat naprosto přesně, a to

zrychlí práci, protože jsme mohli vždy natočit přesně to, co chceme, a tam, kam se mělo dojít.

Ale zase se občas stalo, že se nám kvůli tomu stříhání hudba rozpadla, tak jsme se vrátili

o osm taktů zpátky a napojili jsme se tam, kde byla potřeba. No a nikdo nic nepoznal.  Ono

jde o to,  že když máte delší smyčku, třeba tří  minutovou, tak se vše nemusí hned povést

napoprvé, a proto se snažím rozdělit velké úseky na spoustu malých a poté se jeden úsek

za druhým postupně realizuje. No, a jelikož v tom studiu není moc času, protože studia jsou

drahá, tak se vše musí promyslet a dělat efektivně, účelně a hlavně, co nejrychleji. V praxi to

chodí tak, že se dlouhá věta rozdělí na menší, například na 20 taktů, lidi se soustředí, aby

podali maximální výkon a zahráli to dobře, poté si to poslechneme a řekneme „dobrý, ještě

jednou“ a tak hrají opět 20 taktů. Máme 3 varianty, a pak jdeme na další, menší úsek. 

Já jsem tento film vlastně s vámi natáčela, takže vím, jak to tam přibližně vypadalo…

No, takže tímto způsobem. A nakonec musím uznat, že závěr, co z toho natáčení byl, je

vcelku na úrovni. Má to atributy, jako by to byl hollywoodský soundtrack, jako třeba dělal

Milan Kymlička. A také díky tomu, že to bylo spojené s technologiemi, tak vše fungovalo

a nakonec to klaplo. 
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Když jsme spolu mluvili poprvé o tomto filmu, tak jste se zmínil, že je tento film odkazem

po Milanu Kymličkovi, je to tak? 

Přesně tak. Já jsem s ním pracoval. Dělal jsem orchestrace na různých filmech, jako

třeba  Little  Man,  to  byl  tedy  seriál,  potom  Rippley´s nebo  Eternal  Revenge.  Díky  naší

spolupráci jsem se o něj hodně naučil, například popsat třířádkovou skicu, kde měl napsáno

zhruba, co je co, a pak mi vždy něco z toho zahrál a řekl, co by si představoval, a já měl

určitou svobodu a mohl jsem to zpracovat tak, jak jsem chtěl já. Milanovi se to také líbilo.

Častokrát  jsem si  vymyslel  věci,  které  se  mu zdály vtipné,  například  jsem rozdělil  hlasy

a prohodil  prostřední hlas o oktávu jinak nebo jsem tam dal nějaké prázdné struny, abych

potom mohl využít i prázdné struny na violy, a pak jsem zase celý akord otočil do protisměru.

Nebo mě naučil,  když má člověk jen dva žesťové nástroje,  jak to  psát  pod sebe,  aby to

dohromady vytvořilo jeden harmonický akord a jak schovat jeden pod druhý. Nebo jak napsat

lesní roh nad trumpetu, nad to klarinet, nad to hoboj a flétnu například, a mezi to ještě fagot

a jak to zakomponovat, aby to byl kompaktní celek.  Člověk zárovně musí vědět, že od B1 je

lesní roh už moc silný, tak musí pracovat tak, aby se tomu vyhnul, a tak dále. Velmi poučné

bylo,  jak  skládat  jednotlivé  nástroje  dohromady,  když  zrovna  nemám  tři  trumpety,  tři

trombóny nebo  tři  horny tak,  aby barvy zvuků  šly do  sebe.  Naučil  mě  hlavně  uvažovat

nad řešením podobných problémů a vymyslet, jak barvy do sebe kombinovat.

Máte tedy nějaký svůj ověřený „recept“, jak postupovat?

No, to je ještě druhá věc, kterou jsem se od Milana Kymličky naučil. Naučil mě, jak

pracovat  s motivy,  jak  a  kdy nasadit  téma  nebo  kdy zase  udělat  jenom figuraci,  kde  dát

smyčce  proti  sobě  s klavírem a  harfou.  Některé  instrumentační  fígle  jsem vůbec  neznal,

protože tady některé nástroje nebyly, nebo jsem ani nevěděl, že existují, a Milan je sem nechal

přivézt z Kanady. Ve Smečkách (Smecky Music Studio) nebylo nic a on, protože ty nástroje

potřeboval do nahrávání, je jednoduše koupil, přivezl je sem a nechal je tu. Třeba goje, bell

tree, perkuse, kabasy, a další, které se dají využít u filmu. Ono se zdá, že jsou to maličkosti,

ale u filmové hudby jsou docela důležité. 

Dostáváte přesné instrukce, jak by měla hudba k filmu vypadat nebo máte spíše volné pole

působnosti? A jak tomu bylo u Against the Wild?

Nějaké instrukce jsem dostal, ale upřímně mám radši, když si to můžu udělat podle své

představy,  to znamená vycítit,  kdy hudba má začít  nebo kdy skončit,  a to poté konzultuji

s režisérem. Někdy má odlišný názor, protože chce něco zkrátit nebo naopak prodloužit, ale
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většinou se stává, že máme s režisérem stejný náhled. 

Tento film režíroval Richard Boddington7, vyšli jste si vstříc?

Je to tak. Sám mi zavolal a vyhledal si mě, protože viděl Goyovy přízraky. A tak jsme

se dohodli na tom, že oba máme rádi Williamse a Spielberga a tento film, jsme se shodli, že je

něco mezi E. T. Mimozemšťanem a Jurským parkem. Smáli jsme se tomu oba. Myslím tím, že

to má některé atributy z E. T. ho a nějaké atributy z Juského parku, což mě moc bavilo. Říkal

jsem si, „dobrý, je tam letadlo, jako v Jurským parku, tak tam v téhle scéně vygeneruji to

téma, se kterým budu pracovat“. Takže jsem se jako první pustil do tohoto. A pak jsem se

pustil do té „srandovní“ polopodkresové hudby. V ní se i mluví, je vtipná, někdy i dramatická,

když jsou tam zrovna nějaké honičky nebo je potřeba působit dramaticky. Tohle mě hodně

bavilo, to bylo super. Jen ke konci se zjistilo, že té hudby bylo víc, než se původně plánovalo.

Plán byl na 45 minut hudby a nakonec z toho byla téměř hodina, proto to trvalo tak dlouho.

A je tedy nějak dán určitý poměr mezi hudbou a tichými částmi filmu? Protože ten film má

90 minut přibližně,  a vlastně říkáte, že je v něm téměř hodina hudby, tak je nějak dán

přesný poměr, kolik má být hudby oproti délce filmu?

Není. Většinou to bývá tak polovina, tedy 44-45 minut, ale tady ta hudba byla potřeba.

Upřímně  řečeno,  některé  výkony herců  nebyly  stoprocentní,  tak  to  bylo  potřeba  hudbou

trochu podpořit. Byla potřeba jim pomoct, vzbudit tou hudbou emoce, byla potřeba to „ohřát“,

protože mně přišlo, že byli herci trochu studení. Hráli to moc technicky a ne emocionálně,

kdežto ta hudba emocionální je,  a v součtu to dopadlo dobře.  Řekl bych, že i Richardovi

Boddingtonovi  se  to  líbilo,  protože  ten  živý  soundtrack  byl  se  symfonickým orchestrem

natočen ještě v Praze ve Smecky Music Studio.

7 Richard Boddington (narozen 6. 2. 1968) je kanadský a anglický (dvojí občanství) filmový režisér, spisovatel,
redaktor, kameraman a televizní producent. Narodil se v Yorkshire, UK, nyní žije v Ontariu, Kanada. V  letech
1995 - 2000 pracoval jako producent pro  CTV Network v  Torontu. Byl  nominován na cenu Emmy za film
Against The Wild v říjnu roku 2014.
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3. Historie filmové hudby

3.1. Filmová hudba ve světě

Počátky filmu se datují ke konci 19. století, kdy bratři Lumiérové poprvé představili

pohyblivé snímky. První veřejné představení, považované za počátek filmové historie, bylo

28. prosince 1895 v pařížském Grand Café. Ačkoli šlo o němý, velmi krátký dokument, byl

doprovázen  klavíristou.  Nešlo  však  o  filmovou  hudbu,  jak  je  známa  teď,  a  to  ani  v

následujících  desetiletí.  Film  se  stal  oblíbenou  zábavou,  o  hudbu  se  staral  většinou

improvizující pianista nebo menší tělesa s předem popsanými úseky hudby. Hudba plnila dva

hlavní účely – měla přehlušit promítací stroj a také pomáhala zahánět přirozený lidský strach

ze tmy a ticha.

Už v roce 1908 představila francouzská společnost Le Film d´Art v pařížském kině

Charras své první dílo L´Assasinat de Guise (Zavraždění vévody de Guise). Jeho význačnost

spočívala v tom, že poprvé v historii film doprovázela hudba zkomponovaná přímo pro něj.

Autorem byl Camille Saint-Saëns. Jeho dvanáct minut trvající skladby Předehra a Pět úryvků

pro smyčcový orchestr, klavír a harmonium pokrývaly celou délku filmu, často využívajíce

leitmotivů.  Trend  hudby  zkomponované  pro  konkrétní  film  následovala  v  roce  1914

společnost  The  Oz  Film  Manufacturing  Company  („Oz“  -  společnost  proslula  trilogií  s 

čarodějnou tematikou) s předem napsanou hudbou pro orchestr, díky níž se výrazně zesílil

divácký zážitek z celého představení. Nicméně byl to francouzký film Zavraždění vévody de

Guise, který povýšil film z laciné zábavy na společenskou událost.

V září 1922 byl v  berlínském kině Alhambra poprvé promítán film Der Brandstifter –

šlo o úplně první film s  optickým záznamem zvuku přímo na kopii. Záznam byl proveden

pomocí technologického postupu nazvaného Tri-Ergon. Objevily se i další principy záznamu

zvuku  přímo  na  filmový  pás,  nevýhodou  ale  bylo,  že  tyto  metody  neumožňovaly  delší

minutáž filmů – zvukové filmy nepřesáhly dvacet minut.

Éra filmu bez zvukové stopy fakticky skončila až 6.  října 1927, kdy hollywoodská

společnost Warner Bros. premiérově uvedla svůj snímek Jazz Singer režiséra Alana Croslanda

ozvučený  systémem  Vitaphon.  Poprvé  v  historii  film  nabídl  mluvené  slovo:  monolog

broadwayské  muzikálové  hvězdy  Ala  Jolsona.  Nástup  zvukového  filmu  znamenal  konec

kariéry mnoha hvězd němých filmů, protože jejich hlasy nevyhovovaly. Hudba ve filmu měla

na krátkou dobu pauzu, protože snímání a natáčení dialogů a dalšího mluveného slova bylo

velmi náročné – hudba se bjevovala jen na začátku během úvodních titulků. To se změnilo ve

30



třicátých letech.

Do  té  doby  úspornou  hudební  složku  pro  nová  díla  často  obstarávali  dirigenti

někdejších kino-orchestrů nebo broadwayští skladatelé, v roce 1932 ale měl premiéru King

Kong, pro který kompletně celou, originální hudbu zkomponoval Max Steiner. Po úspěchu

King Konga se hudba stala významnější složkou celého díla. Svůj podíl na tom měly i nově

vznikající  historické  a  dobrodružné  filmy,  které  vyžadovaly  komplikovanější  hudební

podkres, doprovázející fantasktní dění na plátně. Tady dostali příležitost renomovaní hudební

skladatelé. Filmu napomohla také skutečnost, že mnoho těchto skladatelů patřilo k  evropské

židovské komunitě, jejíž situace se ve třicátých letech stávala nesnesitelnou, proto tito umělci

často emigrovali právě do Spojených států, kde pro ně byla práce u filmu vítanou možností,

jak uživit rodinu. Pro hollywoodská studia ale v  nějakém období své kariéry psali také tito

skladatelé koncertní hudby: Aaron Copland (1900 – 1990), Arthur Honegger (1892 – 1955),

Darius  Milhaud  (1892  –  1974),  Sergej  Sergejevič  Prokofjev  (1891  –  1953),  Dmitrij

Dmitrijevič Šostakovič (1906 – 1975), Kurt Weil (1900 – 1950) nebo Bohuslav Martinů (1890

–  1956).  Mezi  další  evropské  emigranty,  kteří  s  postupem  času  téměř  úplně  ovládli

hollywoodskou hudbu patřili i Holanďan David Broekman (1902 – 1958), který získal Oscara

za hudbu k  filmu podle novely E. M. Remarqua All Quiet on the Western Front (1930), dále

vídeňští  skladatelé  Hugo  Riesenfeld  (1897  –  1939)  nebo  Max  Steiner  (1888  –  1971).

Důležitým prvkem, který pozvedl význam filmové hudby, bylo zavedení kategorie ocenění

hudby v Oscarech v roce 1935.

Technický  vývoj  filmu  nadále  postupoval,  ale  v  Evropě  se  vývoj  kvůli  válkám

částečně zastavil  a USA začaly stahovat náskok, který film v Evropě měl.  Druhá světová

válka poznamenala oba kontitenty. Německé úřady zavedly přísnou cenzuru jak ve vlastní

zemi,  tak  i  ve  všech  okupovaných  státech.  Ve  Spojených  státech  amerických  bylo

nejvýraznějším protiválečným dílem The Great Dictator režiséra a herce Charlese Chaplina,

které  mělo  premiéru  15.  října  1940.  Oblíbený  komik  natočil  satiru  na  Adolfa  Hitlera  a

německý nacismus bez metafor. Byl to první film, ve kterém Chaplin promluvil, když pronesl

šestiminutový projev – obhajobu tolerance, míru a lidských práv. Tento Chaplinův film sehrál

důležitou roli v  americké debatě o vstupu Spojených států do války. Některými novináři byl

označen za jeden z  nejdůležitějších filmů, jaký byl kdy vytvořen.

Do 50. let  byla filmová hudba pouze symfonická, nicméně vzrůstající obliba jazzu se

promítla i do hudebního a filmového průmyslu. V praxi to kromě zmodernění filmové hudby

přineslo i redukci muzikantů, protože už nebyly vždy potřeba velké orchestry. V 60. letech se

pak objevil  první  rockový soundtrack.  V této době už také začaly tvořit  legendy filmové
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hudby  –  John  Williams,  Leonard  Bernstein  nebo  Ennio  Morricone.  V 80.  letech  byl  ve

filmové hudbě poprvé ve velkém použit syntezátor – v podstatě bylo od té doby možné nahrát

celý  soundtrack  pouze  jedním muzikantem a  zvuky jednotlivých nástrojů  zahrát  na  tento

jeden. Tak se také postupně do filmů dostaly popové písně coby písně titulní.

Současní  významní  skladatelé  filmové  hudby  jsou  celosvětově  proslulí  a  jejich

soundtracky jim mnohokrát přinesly nominace na Oscara nebo dokonce cenu jako takovou –

a to i opakovaně. John Williams se svými originálními nápady, použitím nástrojů i náročností

a  propracovaností  partitur  patří  ke  špičce  společně s celou  generací  úspěšných skladatelů

narozených v 50. a 60. letech, jako je například Hans Zimmer, proslulý častý používáním

elektroniky ve své hudbě, Danny Elfman, spojovaný s režisérem Timem Burtonem, James

Horner, který se proslavil zejména hudbou k filmu Titanic, nebo James Newton Howard a

mnoho dalších. Ve filmové hudbě se prosazují i ženy, nejznámnější je Rachel Portman, jejíž

hudba byla několikrát nominovaná na Oscara, přičemž za film Emma toto ocenění získala

(1996).

3.2. Filmová hudba v Čechách

Filmová historie České republiky není tak bohatá, jako je například historie ve Francii,

i tak se ale na českém území točila významná díla. V době němého filmu byl nejznámnějším

režisérem Jan Kříženecký,  lidé se na filmy chodili  dívat  zprvu do kočovných stanů a  od

začátku  20.  století  měli  možnost  navštívit  i  kamenné  kino.  V roce  1933  bylo  založeno

Barrandovské studio.  Vývoj filmu značně poznamenaly obě světové války i  komunistický

režim. Velkou oblibu v době 50. a 60. let měly seriály, které byly dokonce vývozní artiklem

(Pan Tau, Arabella a další), a pohádky (Princezna s hvězdou na čele, Pyšná princezna a další),

které  samozřejmě  obsahovaly  prokomponovanou  hudbu.  Mezi  nejvýznamnější  skladatele

filmové hudby patřili Zdeněk Liška, jehož hudba doprovází například oscarový film Obchod

na korze nebo Údolí včel, Jiří Šust, který je podepsaný pod mnoha Menzelovými filmy, nebo

František Belfín, který patřil mezi typické představitele české filmové hudby od 30. let. Mezi

nejvýraznější  osobnosti  od  70.  let  patřil  i  Karel  Svoboda,  kterého  proslavil  film Noc  na

Karlštejně a je nesmazatelně spojen s hudbou k nejznámějším pohádkám a komediím.

V roce 1993 byly poprvé uděleny ceny Český lev. V kategorii hudba zvítězil Ivan Hlas

se soundtrackem k filmu Šakalí léta. V současné době je nejvýraznější postavou české filmové

hudby skladatel a dirigent Varhan Orchestrovič Bauer.
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4. Technické zázemí filmové hudby

Abych co nejlépe přiblížila  filmovou hudbu, nestačí  zmínit  jen její historii,  je také

potřeba ji pochopit v praxi. Proto jsem se obrátila na mistra zvuku ze studia Smecky Music

Studio, který mi vysvětlil, co vše je zapotřebí, aby filmová hudba vůbec vznikla. Dále jsem se

u něj informovala na jeho spolupráci s Varhanem Orchestrovičem Bauerem a také na to, co se

stane, když není vše tak, jak by mělo být, a nastávají komplikace při natáčení filmové hudby

ve  studiu.  Tato  kapitola  je  věnována  technické  stránce  věci,  tedy  ze  strany  zvukového

inženýra Vítka Krále. 

4.1. Vít Král – životopis

Vít Král se narodil 28. října 1981 v Praze.

Vystudoval  Fakultu  sociálních  věd

na Univerzitě  Karlově  v oboru  Sociologie

a sociální  politika.  Mezi  lety  2000–2004

pracoval ve společnosti Barrandov Studios

a.  s.  na  pozici  asistenta  zvukové  režie.

Později  v letech  2004–2009  se  stal

zvukovým  režisérem  v téže  společnosti.

Náplní  jeho  práce  byla  odpovědnost

za zdárnou  realizaci  natáčecích  frekvencí

výhradně  pro  zahraniční  klientelu.  Stejné

práci se věnuje i nyní, avšak ve společnosti

Smečky Music studio, kde je jedním ze zvukových inženýrů. Právě tam se setkal s Varhanem

Bauerem. 

4.2. Rozhovor

Kdy proběhlo Vaše první setkání s Varhanem Orchestrovičem Bauerem?

Poprvé  jsem se  s ním setkal,  když  jsem pomáhal  mému  otci  s přepracováním not

pro jeden projekt. Jednalo se o orchestraci,  kdy pan Bauer pomáhal  dotvářet finální obraz

hudby  k jednomu  z děl  skladatele  Milana  Kymličky.  To  byl  můj  první  kontakt  s tímto

nevšedním skladatelem, ale neměl jsem možnost se s ním sblížit nebo jakkoliv komunikovat.

Až na našem druhém setkání jsem měl možnost poznat, jaký je to člověk. Pracoval jsem s ním
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na projektu  Český  sen  v nahrávacím  studio  Smečky  Music  Studio.  Tento  projekt  byl  již

od začátku velmi vtipný vzhledem k tomu, že se jednalo o podvod na české diváky. V tomto

duchu se nesla i celá práce. Na tomto projektu mě zaujala jeho různorodost.

Máte nějaký konkrétní příklad?

Tenkrát  jedna  maminka  zpívala  na  parkovišti  písničku,  kterou  pan  Bauer  převedl

do nejbližší  možné  tóniny  (šest  bé),  doprovodil  ji  a  sám rozvedl,  což  bylo  velice  hezké

a efektivní. Jediný problém byl s organizací.

Jak probíhala Vaše spolupráce na filmu Against the Wild?

To už byla báječná spolupráce. Na pomoc měl Dominika Svobodu, který mu pomáhal

udržovat pořádek. Velikou pomocí je Google Drive, kde je jasně vidět, jestli už to má autor

napsané, zda jsou dokončené party a partitura, tempa, tóniny… Pan Bauer je geniální v tom,

že si spoustu věcí pamatuje (například timecody, což jsou notové topy v programu, který se

využívá při natáčení ve studiu), tudíž nemá potřebu tyto informace zapisovat. Ovšem ostatní

se potom hůře orientují… Ale celkově musím říci, že spolupráce s ním byla pro mne úžasnou

příležitostí.

Pamatujete se na nějakou vtipnou historku z natáčení?

Vybavuji si jednu smyčku, kdy orchestr měl v notách uvedeno HCCH. Nejdříve jsem

přemýšlel,  co  si  pod  tím  názvem mám  představit.  Zvažoval  jsem nejrůznější  anglické  a

americké  zkratky,  hudební  i  nehudební.  Docela  dlouho  mi  to  leželo  v hlavě,  a  tak  jsem

nenápadně pozoroval co se stane, až se k tomuto místu hráči dostanou, co se bude dít. Později

jsem zjistil, že je to zkratka pro „Hraj co chceš“. Tedy totální chaos, ale i ten má svůj efekt. 

Čím se liší natáčení filmové hudby od ostatní?

Hudba musí být synchronizovaná s obrazem, sedět na střihy. Technologie je také jiná.

Záleží, jestli se jedná o zprostředkovávaný klik, nebo zda dirigent usměrňuje orchestr podle

obrazů, které vidí. 

Která z těchto variant je snazší?

Jednoznačně hra podle kliku. Bohužel,  není žádným tajemstvím, že ne vždy k nám

přijede klient, který umí dirigovat. Samozřejmě je pro každého takového klienta ohromnou

zkušeností si zkusit  zadirigovat velký orchestr.  Ale pro hudebníky je to spíše komplikací,
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když mají v uších klik, který je v jednom tempu a před očima dirigenta, který „mává“ úplně

něco jiného. Když se zeptáte jakéhokoliv muzikanta na to, co je pro něj lepší, jednoznačně

vám odpoví: „Chci klik, a vynikajícího dirigenta.“ Ale to bohužel neumíme vždy zařídit…

(smích)

Stane se někdy, že je spolupráce s dirigentem a orchestrem natolik náročná, že se nedaří

natočit hudbu k obrazu?

Dirigenti  pracující  ve  Smečkách  patří  mezi  takové  profesionály,  že  s tím problém

nemají. Občas přijede zahraniční klient, který nemá dopředu připravený klik a není schopen

orchestr usměrnit podle obrazu. V tomto případě musím klik rychle připravit, aby se práce

stihla v plánovaném časovém harmonogramu.

Bylo někdy nutné vyměnit dirigenta?

Pouze zahraničního. Jednou se nám stalo, že oficiálně dirigoval zahraniční klient, ale

za  ním  stála  naše  dirigentka,  která  dávala  jednoznačné  pokyny.  A  když  došlo

na nejkomplikovanější místo celé skladby a stále se to po několika minutách nedařilo natočit,

tak si zkrátka vyměnili místo. 

Co je nutné zařídit před začátkem natáčení?

Je potřeba se sejít s dirigentem a ujasnit si představu ohledně natáčení. Domluvit se

na dodání obrazu, seznamu smyček8, kolik se toho bude dělat, v jakém obsazení. Zda se bude

obsazení během natáčení měnit. Toto jsou velice důležitá rozhodnutí. V případě, že propustíte

některé  členy  orchestru  a  poté  se  zjistí,  že  je  potřeba  ještě  něco  dotočit,  už  je  pozdě…

Samozřejmě se na tom dá ale hodně ušetřit.

Natáčí se hudba v pořadí, ve kterém zazní ve filmu?

Obvykle  se  jako první  natáčí  úvodní  a  závěrečné  titulky  a  ostatní  se  pochopitelně

natáčí  na  přeskáčku.  Potřebuji  mít  dopředu  představu  o  tom,  co  se  následující  den  bude

natáčet a v jakém pořadí. Natáčení potom probíhá mnohem rychleji.

8 Smyčka je hovorový výraz pro skladbu v elektronické podobě pro program, do kterého se hudba natáčí a pak se
v něm zpracovává.
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Jak dlouho trvá příprava mikrofónů a orchestřiště?

Záleží na velikosti orchestru. Smyčce zhruba hodinu, velkou kapelu dvě a půl hodiny,

s cizím zvukařem, který má vlastní vybavení a své specifické požadavky,  se může chystat

i osm hodin. Záleží, v jakém stádiu přípravy přijedou.

Dělají klienti chyby v přípravě?

Někdy jsou nedostatečně připraveni,  a tak se na poslední chvíli  tisknou noty,  které

nejsou  ani  očíslované.  Pokud  jsou  v notách  pouze  čísla  taktů,  vyhledávání  je  pomalejší

a natáčení  se  zdržuje.  Někteří  klienti  jsou  naopak  až  moc  aktivní  a  přijedou  s notami

svázanými v kroužkové vazbě. Noty se poté vytrhávají a při obracení způsobují hluk. Nejlepší

jsou volné očíslované listy.

Doufáte v nějakou blízkou spolupráci s panem Bauerem?

Rád bych, spolupráce s ním by mě velice těšila, ale bohužel je hodně vytížený. I přesto

doufám,  že  opět  brzy  složí  nějakou  novou  filmovou  hudbu  a  přijede  jí  k nám do  studia

natáčet.
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5. Smecky Music Studio a Filharmonici města Prahy

Filharmonici města Prahy (The City of Prague Philharmonic Orchestra) je světoznámý

filharmonický orchestr s více jak sedmdesátiletou tradicí. Studio samotné existuje již od roku

1946. Natáčí v Smecky Music Studiu, které se nachází v centru Prahy na Václavském náměstí

v ulici Ve Smečkách 22. Vzhledem k jeho umístění byl zvolen i jeho novodobý název, tím

původním byl FISYO (Filmový symfonický orchestr), ten však zanikl. Vzhledem k potřebě

stále natáčet filmovou hudbu byl však pod novým názvem znovu obnoven a se stejnými členy

pokračoval pod jménem Filharmonici města Prahy od roku 1992. Výjimečnost Filharmoniků

města Prahy spočívá v široké možnosti výběru hudebníků pro daný  projekt, což byl hlavní

požadavek klientů, kteří sem po roce 1990 začali čím dál častěji jezdit. Před tímto rokem bylo

spíše zvykem, že klienti poslali své zakázky a sledovali práci orchestru jen na dálku. Nyní už

dojíždí  přímo  do  Prahy,  aby  mohli  na  vlastní  oči  vidět  práci,  kterou  orchestr  odvádí.

Hudebníci  jsou  vybíráni  pro  každý  jednotlivý  projekt  při  zachování  základního  jádra

orchestru.  Ke  stálým  členům  jsou  na  výpomoc  vybíráni  členové  předních  symfonických

orchestrů,  nebo  studenti  konzervatoří  a  Akademie  múzických  umění  v Praze.  Proto  byli

za dobu  působení  schopni  uspokojit  mnoho  významných  klientů,  např.  Davida  Lynche,

Elmera  Bernsteina,  Romana  Polanského,  atd.   Filharonici  města  Prahy  převážně  natáčí

filmovou hudbu, ale i reklamy,  videohry,  promo CD nejrůznějších zahraničních interpretů

nebo studiová alba nejrůznějších žánrů od klasické hudby přes hudbu populární, jazz, swing

nebo sborové doprovody. Jeho prioritní náplní je natáčení ve studiu, ale jezdí také po světě

a hrají koncertní turné filmové hudby ve spolupráci s dirigentem Nickem Rainem a hosty jako

Itzhak Perlman.  
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6. Jak se točí filmová hudba

Předchozí  kapitola  číslo  čtyři  v  rozhovoru  s  Vítkem  Králem  nastínila  technickou

problematiku natáčení filmové hudby.  V této kapitole  bych se ráda zaměřila na toto téma

z jiného úhlu pohledu.  Žádný skladatel  by nemohl  svou hudbu produkovat  bez orchestru,

který ji zahraje v té nejvyšší kvalitě. Proto bych ráda přiblížila, jak to vypadá, když se točí

filmová  hudba  ve studiu  z  pohledu  manažera,  který  je  odpovědný  za  kvalitu  muzikantů

a za jejich chování. Většina lidí je seznámena až s finálním produktem, a tím pádem netuší, co

vše  je  potřeba  pro  to,  aby  hudba  vznikla.  Já  jsem  byla  nejprve  jen  hráčkou  orchestru

Filharmonici města Prahy, tedy orchestru, který natáčí ve Smecky Music Studio. Nyní jsem

zároveň i jeho manažerkou, a proto mohu čtenáře seznámit s tím, kde to vše začíná. 

Nejprve je potřeba pochopitelně sehnat klienty, kteří mají zájem natáčet ve filmovém

studiu. Získat si reputaci a dobré jméno ve světě je velmi obtížné a trvá to velmi dlouho.

Jakýkoliv chybný krok na cestě  za  úspěchem a  uznáním je  nežádoucí.  Nyní  má  Smečky

Music Studio světové jméno a natáčí se v něm hudba nejen pro české klienty k filmům, jako

je Vybíjená,  Vratné láhve,  Obsluhoval jsem anglického krále,  Tmavomodrý svět,  ale také

mnoho zahraničních filmů jako například Croaching tiger hidden dragon (Tygr a Drak), Grace

of  Monaco (Grace  kněžna Monacká),  The Duchess  (Vévodkyně),   Quo Vadis,  District  9

a mnoho dalších9.

9 Kompletní seznam všech natočených filmů a CD nosičů lze najít na internetových stránkách 
www.smeckymusicstudios.com
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Nahrávací  studio  Smecky  Music  Studio  má  velmi  výhodnou  a  lukrativní  polohu.

Nachází se v ulici Ve Smečkách, která je kolmá na Václavské náměstí v Praze. Výhoda této

polohy spočívá v tom, že většina muzikantů, kteří zde do šesté hodiny večerní pracují, nemá

problém  stihnout  svá  další  pracovní  představení  v  divadlech  a  činohrách,  která  začínají

po sedmé  hodině,  například  v Národním  či  Stavovském  divadle,  ve  Dvořákově  síni

v Rudolfinu,  jejímž  domovským  orchestrem  je  Česká  filharmonie,  ve  Smetanově  síni

Obecního  domu,  kde  několikrát  týdně  můžeme  slyšet  FOK,  neboli  Symfonický  orchestr

hlavního města Prahy. 

Nyní se může zdát, že z výše zmíněných hudebních těles je sestaven celý orchestr,

který natáčí ve Smecky Music Studio, ale není to tak. Stálými hráči tohoto orchestru jsou

pečlivě vybraní absolventi konzervatoří a Akademie múzických umění v Praze. Všichni tito

hráči byli  postupně vyškoleni,  aby zvládli  zahrát náročné skladby,  které je potřeba natočit

za co nejkratší možný časový úsek, respektive za úsek, který si klient objedná. Mým úkolem

je na natáčení objednat ty nejlepší hráče, kteří budou schopni zahrát vše, co si klient žádá.

Za všechny  objednané  hudebníky  nesu  odpovědnost  a  ručím  za  jejich  kvalitu,  ale  také

chování.  Už  se  stalo,  že  byl  objednán  hráč,  kvůli  kterému  se  natáčení  nedařilo  úspěšně

dokončit. Takové situace se musí okamžitě řešit a zakročit, aby se již nikdy více neopakovali.

Rozdíl hráčů v nahrávacím studiu oproti hráčům v běžném orchestru je velmi zásadní.

Ve stálém orchestru, jako je například Česká filharmonie jsou hráči seznámeni s programem

několik  dní,  popřípadě  týdnů,  dopředu  a  mají  tak  čas  se  skladby,  které  se  na  koncertě

provedou, naučit  s  dostatečným předstihem. Dále následují  zkoušky s dirigentem,  kterého

dobře znají a na kterého jsou zvyklí. V případě, že se program vzhledem k jeho obtížnosti

nedaří zahrát, není problém zkoušku prodloužit a docvičit ho. Může se stát, že orchestr hraje

s cizím dirigentem,  který zaskakuje za toho stálého,  a v tomto případě jsou opět  vypsané

zkoušky, aby se orchestr a dirigent sjednotili a program koncertu odehráli co nejlépe. Ovšem

u orchestru  nahrávacího  studia,  jako jsou  Filharmonici  města  Prahy,  je  praxe  úplně  jiná.

Běžná frekvence,  což je název pro natáčecí  čas,  trvá čtyři  hodiny a začíná v devět hodin

dopoledne.  Hráči  přichází  do studia již  po osmé,  aby se aklimatizovali,  rozbalili  nástroje

a rozehráli  se.  Krátce  před  devátou hodinou se  rozdají  noty,  které  vidí  hudebníci  poprvé

v životě, tudíž se od nich vyžaduje, aby zahráli  skladbu, kterou obdrželi,  ideálně na první

pokus bez chyby a předchozího zkoušení. V devět hodin nastoupí naprosto neznámý dirigent,

který dorazil s klienty, popřípadě autor hudby, kterou se orchestr chystá natáčet. V první řadě

se zkontrolují mikrofony, poté sluchátka. Sluchátka na uších má každý hráč a také dirigent,

aby byl orchestr jednotný. Sluchátka mají muzikanti kvůli kliku nebo demo snímku, který
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slyší. Nastává první okamžik, kdy muzikanti zjistí, jaký dirigent před nimi stojí a jaká budou

jeho gesta. Bohužel se často stává, že zahraniční dirigenti, kteří do studia jezdí, nebývají příliš

seznámeni  s  uměním  dirigování.  Proto  je  pro  hráče  ve  studiu  velkou  pomocí  klik

ve sluchátkách, kterého se drží.  Rozsvítí se červené světlo nad dveřmi,  celý orchestr musí

naprosto utichnout,  aby nebyly slyšet jakékoliv ruchy,  které by mohly poškodit  nahrávku,

a začne se natáčet. Hned na poprvé, kdy hudebníci hrají své party, musí vše znít co nejlépe.

Není čas na zkoušení partů, vše musí být ihned dokonalé. 

Je  pochopitelné,  že  zahraniční  klienti  neumí  český  jazyk.  Abychom  ušetřili

drahocenný čas a překonali jazykovou bariéru, je na každém natáčení přítomný tlumočník.

Zahraniční klienti k nám jezdí z Ameriky, Anglie, ale také z Koreje, Číny, Itálie, Brazílie,

Libanonu a dalších zemí. Nejčastějším jazykem naší společné komunikace je angličtina, ale

není nezvyklé překládat z francouzštiny, italštiny nebo němčiny. V nedávné době se dokonce

musel shánět tlumočník pro čínský jazyk, abychom natočili hudbu k filmu Tygr a Drak, který

k  nám přivezla  čínská  produkce.  Pro  zahraniční  klienty  obecně  vyjde  levněji,  když  celá

produkce dorazí k nám do studia, zaplatí si hudebníky, hotel, kde přespí, a letenky na cestu

k nám a  zpět.  Klienti  ale  už  za  námi  nejezdí  jen  z  finančních  důvodů,  ale  hlavně  kvůli

profesionálnímu a kvalitnímu výkonu hráčů. Ve světě je mnoho nahrávacích studií, kde by se

dala  filmová  hudba  natáčet,  ale  Smečky  Music  Studio  se  můžou  chlubit  jedinečným

prostorem,  který  je  k  dispozici  pro  natáčení,  nejmodernější  technikou,  kterou  obsluhují

profesionální zvukový inženýři a v neposlední řadě, jak jsem již zmínila, kvalitním výběrem

vyškolených a aktivně hrajících interpretů.

V nahrávacím studiu Smečky Music Studio je naprosto běžné, že se natáčí osm hodin

denně,  tedy  dvě  frekvence,  což  je  samozřejmě  psychicky  i  fyzicky  náročné.  Navíc  řada

muzikantů ještě po tomto nahrávání pokračuje odehrát koncert,  divadelní představení nebo

operu, které mají další přibližně tři hodiny, a další den se ráno znovu vrací do studia natáčet.

Tato praxe chce velký trénink a hlavně lásku k hudbě, jinak by nebylo reálné zaměstnání

profesionálního hudebníka dělat.

Hledání profesionálních muzikantů je stále obtížnější.  Absolventi  konzervatoří  jsou

ve většině  případů vyškolení  sóloví  hráči.  Přestože na konzervatoři  a  dále  i  na Akademii

múzických umění absolvují předmět orchestrální hra, nemají téměř žádnou praxi. Vzhledem

k tomu,  že  je  velmi  obtížné  se  bez  praxe  dostat  do  profesionálního  orchestru,  provádím

konkurzy  do  orchestru  nahrávacího  studia  Smečky  Music  Studia  a  snažím  se  mladým

hudebníkům poskytnout zkušenosti. Praxe, kterou zde mohou získat, je pro ně nedocenitelná

a pro mě jakožto pro manažerku orchestru, která je zodpovědná za výběr  těch nejlepších
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hudebníků, je to příležitost,  jak si vyškolit a vychovat nové hráče, kteří jednou nahradí ty

stávající. 

Ráda bych se ještě vrátila k popisu toho, jak se docílí kvalitní nahrávky. Běžnou praxí

je,  že  se  skladba  zahraje  s  celým orchestrem přibližně  třikrát.  Poté  v  případě,  že  je  vše

v pořádku a nejsou slyšet žádné ruchy, se pokračuje a natočí se tzv. záložní snímek. Dále se

natáčí po nástrojových skupinách. Začíná se smyčci (housle, violy, violoncella, kontrabasy),

pokračuje se s žesti (lesní rohy, trumpety, pozouny, tuba), další skupinou, která natáčí, jsou

dřevěné nástroje (příčné flétny,  hoboje, klarinety,  fagoty), poté se natáčí harfa a popřípadě

sólové nástroje, jako je klavír, celesta, a nakonec se natočí bicí. Nejčastějšími bicími nástroji

jsou tympány, xylofon, zvonkohra, velký buben a v případě, že se jedná o moderní hudbu, tak

i souprava. Samozřejmě, že každý klient a každá frekvence je v jiném počtu hudebníků, čili v

jiném obsazení. Počet muzikantů si klient stanovuje sám. 
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7. Filmová hudba očima muzikanta

7.1. Lucie Švehlová – životopis

Lucii  začal  učit  na  housle

ve čtyřech letech její otec Petr

Švehla.  Od  šesti  let  se

každoročně  zúčastňovala

Kocianovy  mezinárodní

houslové  soutěže  v  Ústí  nad

Orlicí, v osmi letech zde slavila

první úspěch a ve 13 letech se

stala  absolutním  vítězem

soutěže  s titulem  „Laureát  34.

ročníku  Kocianovy  houslové

soutěže 1992“ a zároveň nejlepším interpretem skladby Jaroslava Kociana.

Od roku 1990 byla Lucie žákyní Jaroslava Foltýna, profesora Pražské konzervatoře,

a jako mimořádný talent byla následně přijata do přípravného oddělení Pražské konzervatoře.

Od 1. 9. 1993 pak nastoupila na konzervatoř k řádnému studiu, které ukončila absolutoriem

v roce  1999.  Během  této  doby  uskutečnila  řadu  koncertů  v Lovosicích  (sál  ZUŠ,  kostel

sv. Václava) i v Praze – např. kulturní akce pro nevidomé občany v ústavu na Hřebenkách –

Lucie  tehdy  získala  cenné  uznání  od  světoznámého  houslisty  Yehudi  Menuhina,  který  jí

osobně  blahopřál,  sólové  koncerty  se  symfonickým  orchestrem  FOK  v Obecním  domě

v Praze,  účast ve vánočním pořadu České televize.  Samostatný houslový recitál  v Divadle

Karla  Hynka  Máchy  v Litoměřicích  měla  Lucie  5.  října  1993.  Hrála  také  sólově

se Severočeskou filharmonií  v Teplicích a Královéhradeckou filharmonií  v Hradci Králové.

Následovaly  koncerty  v Itálii  v Brixenu,  v Americe,  kde  byla  na  studijním  pobytu

na Wesleyanské univerzitě (1995), ve Francii (Marseille – 1996, Paříž - 1998), v Německu

(Hamburk -1997, 1999), v Turecku (Trója – 1997), Španělsku, Maďarsku, Rakousku a mnoho

koncertů  v České  republice  (často  nahrávané  Českou  televizí,  nebo  Českým  rozhlasem).

V roce 2004 byla Národním divadlem vybrána, aby doprovázela svou hrou na housle zpěv

české hymny na Mistrovství světa v hokeji v Praze.
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Od roku 1999 působila rok jako členka Sukova komorního orchestru,  se kterým si

zahrála  v Japonsku a  Číně.  Od konce  roku 2000-2011 byla  členkou  orchestru  Národního

divadla,  kde  od  roku  2001  působila  jako  koncertní  mistr.  Od  roku  2000  působí  též

v hudebním studiu Smečky music studio, kde již radu let působí také jako koncertní mistr. 

7.2. Rozhovor

Od kdy se věnujete hře ve Smečkách?

V nahrávacím studiu působím od roku 2000.

Jaké to je z pohledu muzikanta natáčet v nahrávacím studiu?

Natáčení v nahrávacím studiu se liší od účinkovaní na živých koncertech a jiných akcí.

Na muzikanty jsou mnohdy kladeny odlišné požadavky.  Pro muzikanta je to velmi pestré,

jelikož  se  každý  den  natáčí  nový  projekt,  není  možné  se  připravit  na  nějaký  konkrétní

repertoár,  člověk  musí  mít  určitou  hráčskou  kondici.  Důležité  je  čtení  z  listu10,  umět  se

adaptovat na změny v průběhu práce, poslouchat spoluhráče a tvořit jednotný celek. Pro mě je

natáčeni ve studiu velmi příjemné a naplňující. 

Jsou přesně dané instrukce, kterých se musí každý hudebník držet?

Při natáčení se uplatňuje několik zásad a pravidel. Např. hudebník nesmí rušit různými

hluky, musí mít vypnutý telefon, musí mít na hlavě sluchátka, kde poslouchá klik a případně

základ11. A také musí reagovat na pokyny z režie a od dirigentského pultu. A jak už jsem

říkala, důležité je poslouchat své spoluhráče a tvořit jeden celek. 

V nahrávacím studiu je běžnou praxí, že noty nejsou dopředu k dispozici. Je to pro

vás velký problém? Jak se s touto záležitostí potýkají vaši kolegové?

Samozřejmě,  při  natáčeni  je  velmi  důležité  čtení  z  not.  Většinou  to  funguje  tak,

že přijdeme do studia,  notový materiál  si  prohlédneme,  a  pak  už se přejde  k samotnému

natáčení.  To  probíhá  různě,  většinou  se  skladba  na  zkoušku  přehraje  bez  kliku  a  bez

nahrávání. Pokud je skladba náročná, dirigent skladbu s hudebníky nazkouší a poté se přejde

k samotnému snímku. Po letech praxe už pro mě čtení z listu není problém a musím říci, že

10 Čtení z listu, nebo-li hra z listu znamená obdržet noty bez předchozí přípravy a okamžitě je zahrát správně.
11 Hudebníci v nahrávacím studiu hrají nejen podle dirigenta,  ale předem naprogramovaného kliku, který zní
ve sluchátkách  a  udává  tempo  skladby.  K němu je  mnohdy  slyšet  i  demo  snímek  nebo-li  základ  skladby.
Popřípadě již natočené nástroje
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i mladší kolegové zvládají tento typ práce velmi dobře a je znát, že jsou to kvalitní hráči.

A pokud mají nějaké male nedostatky, velmi rychle se učí.

Jaký je nejčastější důvod pro zastavení snímku ve studiu?

Nejčastějších  důvodů  pro  zastavení  snímku  je  několik.  Například  hluk,  občasná

nesouhra nástrojů, intonace. Občas se stane, že se vyskytne nějaká chyba v partituře, potom se

musí opravovat a přepisovat samotným skladatelem. Někdy se též stane, že se během natáčení

zjistí,  že základ je např. v ladění 44012, proto jsem zavolaná do režie, kde přeladím podle

základu a kolegové se následně naladí dle mě13.

Jaké žánry hudby natáčíte ve Smečky Music Studio?

Všechno, co je možné zahrát, natočit a prodat, tj. veškera vážná a populární hudba,

vdechy, možné samply. Hlavní prioritou Smečky Music Studio je filmová hudba od znělek až

po různé soundtracky. Dále potom videohry a natáčení pres internet tzv. virtuální14. Občas

natáčíme i různé reklamy pro zahraniční klientelu. Ten žánr je opravdu velmi pestrý. A navíc

studio má užasnou akustiku.

Jaký je podle Vašeho názoru rozdíl mezi filmovou a klasickou hudbou?

Filmová hudba není samostatná, je jako doplněk obrazu, ale i tak dokáže být velmi

působivá.  Vzniká ke konkrétnímu filmu a vlastně  se skládá na objednávku.  Pak jsou zde

samozřejmě CD a soundtracky, které jsou v dnešní době velmi žádané. Na rozdíl od klasické

hudby  obsahuje  moderní  prvky,  jak  rytmické  a  melodické,  tak  zajímavé  a  neobvyklé

nástrojové barvy. Klasická hudba se oproti tomu drží svých klasických schémat.

Myslíte si, že se klasická vážná hudba dostává kvůli té filmové do pozadí?

To si nemyslím, obě mají své publikum. Lidé milují koncerty vážné hudby a stejně tak

chodí i na koncerty filmové hudby, většinou jsou sály v obou případech vyprodané. Výjimkou

jsou možná mladší  lidé,  kteří  upřednostňují  hudbu filmovou před hudbou klasickou.  Jako

příklad  mohu  uvést  koncert,  na  kterém  jsme  s  naším  orchestrem  účinkovali.  Jak  název

Videogames live napovídá, jednalo se o nejznámější melodie z videoher. Takovéto koncerty

nabízí mladým lidem možnost, možná i poprvé v životě, poslechnout si své oblíbené melodie

naživo za doprovodu symfonického orchestru. 

12 440 Hz je frekvence tónu A, avšak běžně se ladí frekvence 442 Hz. 
13 Koncertní mistr dává tzv.komorní ačko, buď podle hoboje, klavíru a nebo základu.
14 Online, kdy klient sedí tisíce kilometrů od studia a sleduje natáčení na kameře.
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Co si myslíte o projektech živá filmová hudba15? Zúčastnila jste se jich?

O projektech živá filmová hudba si myslím jen to nejlepší. Je to výborný nápad, jak

spojit  koncert  a  film  dohromady.  Takové  koncerty  mají  vždy  obrovský  úspěch  a  jsou

navštěvovány ve velkém počtu. Já osobně takové koncerty hraji velmi ráda a troufám si říci,

že  mí  kolegové  též.  Zároveň  atmosféra  na  koncertech  je  úžasná  a  hudebníci  mají  určitý

kontakt s publikem. 

Chystáte se v nejbližší době absolvovat nějaký projekt tohoto typu?

Příští  rok  nás  čeká  několikatýdenní  turné  po  Německu  a  Skandinávii  s  projektem

Planet  Erde od BBC. Promítaní  úžasných záběrů o přírodě a  k tomu krásná hudba.  Tyto

koncerty mají vždy moc pěknou atmosféru a cely orchestr si je užívá. Na turné se všichni už

moc těšíme.

15 Projekty živé filmové hudby jsou založeny na živém orchestru, který hraje soundtrack k nějakému filmu. Film 
může být například dokumentární, jako v tomto případě projekt Planet Erde. Orchestr hraje na pódiu živě hudbu 
a za ním se promítá na plátně film.
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Co vás fascinuje na světě filmové hudby? Z pohledu muzikanta…

Na světě filmové hudby mě fascinuje to, že si pod hudbou mohu představit nějaký

příběh a vžít se do něj. Filmová hudba je velmi rozmanitá a líbivá. Velkolepá i okouzlující.

Skrze hudbu můžete zvýšit emoce, jenž vám obraz nabízí. A je pravdou, že i nejlepší film

bez dobré hudby vás neosloví natolik jako průměrný film s vynikající hudbou. Díky hudbě se

film může posunout i o několik kategorií nahoru.

Spolupracovala jste někdy s Varhanem Orchestrovičem Bauerem?

S Varhanem jsem měla možnost spolupracovat před několika lety. Byl to velmi pěkný

zážitek a byla jsem moc ráda, že si s ním mohu zahrát. Ráda na to vzpomínám.

Jaká s ním byla spolupráce? 

Občas byl  jeho styl  práce poněkud chaotický, ale to bývá u většiny skladatelů.  Ne

všichni jsou zvyklí pracovat ve studiu a někteří jsou třeba pouze dirigenti svých orchestrů.

Na koncertě, kdy jsme s panem Bauerem hráli, byl velký profesionál, přesně věděl, co od lidí

čekat a co z nich chce na koncertě dostat. Co se dirigovaní týká, je příjemné pod ním hrát,

protože jeho gesta jsou jasná a srozumitelná, ukazuje, co je potřeba zahrát, dynamiku, tempo,

nástupy a podobné důležité prvky během koncertu. 

Bylo obtížné zahrát part prvních houslí, který jste měla jako koncertní mistr na starost?

Přesto, že Varhan není houslista, part byl napsán velmi dobře a byl dobře hratelný.

Co si o Varhanovi myslíte jako o hudební osobnosti?

Je to veliká osobnost a je velmi nadaný. Obdivuji vše, co dokázal a fandím mu.

Líbí se Vám styl jeho hudby?

Jeho styl hudby se mi libí moc. Nejvíc mě zaujala jeho hudba k filmu Goyovy přízraky

od  českého  režiséra  Miloše  Formana.  Za  zmínku  také  stoji  česká  hymna,  kterou  lehce

poupravil a dokonce si k ní nechal ušít frak v barvách české trikolory.
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Co  si  myslíte,  že  je  nejdůležitější  pro  začínajícího  muzikanta,  který  chce  natáčet  v

nahrávacím studiu?

Pro  každého  začínajícího  muzikanta  je  nejdůležitější  láska  k  hudbě  jako  takové,

přizpůsobivost a cit  pro orchestrální hru.  Při  práci v nahrávacím studiu bych dále zmínila

výdrž  fyzickou  i  psychickou,  jelikož  natáčení  někdy trvá  celý  den,  někdy i  do  pozdních

nočních hodin a muzikant musí být stále stoprocentně soustředěný. Neméně důležitou roli

hraje i začlenění do nového kolektivu a zapálení pro poznání a objevování krás nejen filmové

hudby. 
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8. Against the Wild

8.1 Děj filmu

Film  Against  the  Wild  zmiňuji  ve  své  diplomové  práci  ze  dvou  důvodů.  Jednou

ze zřejmých příčin je zájem o tvorbu skladatele Varhana Orchestroviče Bauera. Tento film je

jedním z mnoha jeho zdařilých počinů. Druhým důvodem je pak můj osobní vztah k hudbě

napsané pro tento kanadský film. Hudba se natáčela osm hodin v nahrávacím studiu Smečky

Music Studio za mé přítomnosti  ve skupině druhých houslí.  Nahrávaná hudba mě natolik

zaujala,  že  jsem  se  rozhodla  vyhledat  si  film,  pro  který  je  určená,  a  nechala  se  unášet

příběhem, hudbou i krásnou přírodou. Úlohy hudebního režiséra se ujal Vít Král. 

Against  the  Wild  je  dobrodružný,  rodinný  film natočený  v roce  2013 režisérem a

scénáristou Richardem Boddingtonem.  Hlavních  rolí  se zhostili  pro českého diváka  zatím

neznámí herci CJ Adams, Erin Pitt a Natasha Henstridge. 

Děj filmu je relativně prostý. Sourozenci Zach a Hannah letí na víkend na návštěvu

za otcem.  Spolu  se  svým psem Chinookem nastoupí  do  malého  letadla  řízeného  pilotem

Charliem. Oba se velice těší, protože jejich otec je pracovně vytížený a příliš často si na ně

čas neudělá. Náhle začne letadlo hořet a Charlie je nucen nouzově přistát. Po nepříjemném

dopadu se Zach a Hannah probudí s pár škrábanci, avšak Charlie je v bezvědomí. Sourozenci

spolu  s Chinookem  se  vydají  pro  pomoc.  V průběhu  cesty  je  samozřejmě  čeká  několik

nástrah, které budou muset překonat.

Starší  Zach  jedná  chvílemi  neuváženě,  neuvědomuje  si  vážnost  situace.  Hannah,

ačkoliv je mladší,  moc dobře ví,  že  je potřeba s sebou vzít  balíček  první pomoci  a  šetřit

vodou. Během náročné cesty k sobě sourozenci nacházejí cestu a více se sbližují. Svěřují se

navzájem o obavu, že jejich rodiče se chtějí rozvést. Velikou oporou jim je husky Chinook.

Pomůže jim nalézt pitnou vodu a oběma několikrát zachrání život.  

Druhá  čtvrtina  filmu  mi  přišla  poněkud  táhlá.  Sledujeme  opravdu  krásné  záběry

kanadské krajiny proložené záběry na pátrací tým a rodiče dětí, které nešťastný pád letadla a

strach o děti pomalu sbližuje. Ovšem ani dějově ani hudebně se zde nic zajímavého neděje.

Jenže pak přijde zvrat a ve filmu se začne odehrávat jeden dějový zvrat za druhým. Hannah se

topí v řece, zvrtne si kotník, napadnou ji vlci, na oba sourozence zaútočí veliký medvěd a

začne hořet les. Ještě, že mají na pomoc svého ochránce, který jim ve všech situacích pomůže.

Po všech nástrahách vyjdou šťastní  z lesa ven.  Zachovi  v jeho radosti  podklouzne noha a
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spadne ze skály.  Naštěstí se zde zachytí.  Chinook běží pro pomoc a natrefí na rodiče dětí.

Film končí radostí ze společného shledání a usmíření a všichni se vracejí domů.

8.2 Hudba filmu

I na tomto filmu je vidět, jak moc je hudba pro stříbrné plátno důležitá. Filmová hudba

jde ruku v ruce s příběhem a společně utváří silné dílo, které si najde své diváky. Myslím si,

že dílo, které pomáhal stvořit Varhan Orchestrovič Bauer, je velice zdařilé. Celý film začíná

rozverným  motivem,  který  slibuje  spíše  veselejší  povahu  filmu.  Především  bych  chtěla

vyzdvihnout  dva krátké kontrastní motivky,  které v následující  kapitole detailněji  rozvedu.

Jedním z nich je vzlet letadla (08:50 min.) a druhým jeho pád (12:00 min.). Tyto kratičké

úseky hudby jsou velice  zdařilé.  Působivá  je  i  hudba,  kterou Bauer  složil  pro podtrhnutí

napínavého  momentu  překročení  řeky  (46:08  min.).  Hudba  opravdu  dotváří  napínavost

momentu a poté dravost řeky, která Hannu unáší. Překrásnou melodií vystihl skladatel chytání

ryb (01:03:50 hod.) či motiv mývala kradoucího jídlo (01:10:40 hod.).

V České  republice  není  tento  film  příliš

známý,  ale  věřím,  že  by  si  své  publikum

jistě  našel.  Vzhledem  k tomu,  že  jde  o

dobrodružný film, čekala bych o něco více

hudebně  vypjatějších  momentů.  Nicméně

hudba  na  mě  celkově  působila  radostným

dojmem,  který  ve  mně  probouzel  radostné

pocity  a  podněcoval  nadšení  z filmu  a

dobrodružné cesty Zacha a Hannah.
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8.3 Okamžitý Filmový Orchestr

Tento orchestr zmiňuji ve své diplomové práci z důvodu, že natáčel ve studiu Smecky

Music Studio soundtrack k filmu Against the Wild. Vůdčí osobností Okamžitého Filmového

Orchestru  je  Varhan  Orchestrovič  Bauer.  V tomto  tělese  uplatňuje  své  skladatelské,  ale

i dirigentské  nadání.  Okamžitý  filmový  orchestr  je  multižánrové  těleso  hrající  vokálně-

symfonickou hudbu, hudbu taneční, znělky, jazz, reklamy a především filmovou a scénickou

hudbu pro  české  i  zahraniční  klienty.  Tento  orchestr  je  převážně  složen  z  talentovaných

studentů uměleckých škol (AMU, JAMU, Pražská konzervatoř).  OFO nejčastěji  vystupuje

živými  hudebními  vstupy  při  slavnostních  příležitostech  (např.:  Český  lev,  galakoncert

na filmovém  festivalu  v Karlových  Varech,  galakoncert  pro  Summit  evropských  regionů

a měst, charitativní akce…).  Často vystupuje s hudbou složenou Bauerem. Jako jedni z mála

se snaží přiblížit vážnou a filmovou hudbu mladší generaci. Mezi jejich speciality patří živý

soundtrack s projekcí filmu či mappingem objektů, workshopy filmové hudby s přednáškou

a projekcí či DJ Horyna s orchestrem (drum´n´bass spojený s hláškami z filmů či melodiemi).

Mezi  jejich  už  tradiční  akce  patří  každoroční  vánoční  koncert  v  evangelickém kostele

U Salvátora.  Na jednom z těchto  vánočně laděných koncertů  jsem vedla  skupinu druhých

houslí. Dále jsem si s OFO zahrála při menších příležitostech, např. koncert v Liberci.

Pro lepší představu širokého záběru OFO uvádím vybrané příklady :

1) Filmová hudba česká i světová – Mission Impossible, Schindlerův seznam, Český sen,

Goyovy přízraky, suita z filmové hudby 30. a 40. let (arr. Jan Kučera)

2) Televizní hudba – Krkonošské pohádky, Arabela, Profesionálové, Nemocnice na kraji

města

3) Symfonické  úpravy  populárních  i  muzikálových  melodií  –  Queen,  Beatles,  Abba,

Starci a chmelu (arr. Jan Kučera), Sněhová královna (arr. V. O. Bauer)

4) Klasická hudba – Bedřich Smetana – Má vlast, Antonín Dvořák – Novosvětská, J. S.

Bach  – Ave Maria
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9. Rozbor partitury

9.1. The Flight

Skladba The Flight je úvodní a zároveň také  hlavní melodií filmu Against the Wild.

Poprvé ji můžeme zaslechnout již v osmé minutě, přičemž motivy této skladby opakovaně

zaznívají v průběhu celého snímku. Proto jsem si tuto hudbu zvolila jako vhodnou pro rozbor.

Název The Flight, v překladu Let, provází úvodní scénu filmu, kde dva hlavní hrdinové  Zach

a Hannah letí společně se svým psem malým letadlem za svým otcem. V tomto momentě je

velice pěkně vyobrazena příroda a tuto scenérii navíc podmalovává a vyzdvihuje právě hudba

The Flight.

V celé  skladbě  se  objevuje  pouze  jedno  téma.  Poprvé  se  nám představí  v lesních

rozích  a  to  v taktu  číslo  dvanáct.  Poté  jej  ve  dvacátém  taktu  přebírají  smyčce  a  flétna.

Do třetice  přináší  téma  zvonkohra  společně  s pikolou a  smyčci.  Téma při  každém dalším

opakování instrumentačně a tedy i dynamicky sílí, pokaždé je přebírá větší počet nástrojů. 

Skladba má celkem devadesát taktů a je psána formou A B A. Po úvodních jedenácti

taktech, kde zaznívají tympány a tuba, následuje díl A (takty 12 – 45), kde v taktu 39 opět

zazní hlavní téma. Díl B, tedy provedení, pak pokračuje od taktu číslo 45 a končí taktem číslo

75. V provedení, konkrétně v taktech 45 – 48 se může zdát, že se zde odehrává nové téma.

Ale jedná se o první variaci hlavního tématu v invenci.  V taktu 52 zaznívá téma, které je

rytmicky blízké  hlavnímu tématu.  Ale také  se jedná o novou variaci.  Takty 63 – 75 pak

přinášejí  jednoduchý  doprovod  uzpůsobený  tak,  aby  nerušil  dialog  herců.  V taktu  76  se

navrací hlavní téma znějící až do konce skladby a s ním také díl A.

Hlavní tóninou skladby The Flight je tónina Es dur. Autor Varhan Orchestrovič Bauer

postavil  harmonický  základ  celé  skladby  na  pentatonice.  Úvod  skladby  probíhá  v tónině

B dur, má tedy funkci dominanty k hlavní tónině Es dur. Důležitými prvky celé skladby jsou

intervaly velká sekunda, čistá kvinta  a čistá  kvarta.  V úvodu skladby,  konkrétně v prvním

a druhém  taktu,  znějí  například  čisté  kvinty  v tubě,  trombónu,  fagotu  a  kontra  fagotu,

kontrabasu  a  v tympánech.  Celá  skladba  je  protkána  pentatonickými  zvuky.  Krásným

příkladem toho  jsou  v taktu  číslo  12  klarinety  s anglickým rohem.  V této  ploše  protkané

triolami se mezi sebou střídají dvojzvuk čisté kvarty a kvinty. To jsou prvky pentatoniky, jejíž

obdobný model se také například objevuje v taktech číslo 20, 21 a 22. Ve dvacátém taktu

hraje trumpeta fanfáry, konkrétně tóny g c – c – f. Tyto tóny tvoří dvě kvarty nad sebou. Pod

tímto motivem začíná v taktu číslo 21 hrát tympán kvintu as – es. 
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V provedení,  tedy  v dílu  B,  se  pracuje  se  stejným  materiálem,  avšak  dochází

k pozměnění  hlavního  tématu.  V taktech  45  –  49  hrají  lesní  rohy  důležitý  protihlas  vůči

smyčcům, jejichž melodická linka probíhá v půlových notách. Od taktu 52 hrají sólové housle

společně s lesním rohem pozměněné hlavní téma, které z původního hlavního tématu převzalo

pouze stejný rytmus. V taktu číslo 60 se pak k sólovým houslím a lesnímu rohu přidá po dobu

jednoho taktu celý orchestr a triolovou figuru hlavního tématu hrají společně. Poté následuje

plocha, kdy se hudba poněkud zklidní a odmlčí. Přebírá doprovodnou funkci k mluvenému

slovu. Od taktu 63 probíhá modulace vždy přibližně po dvou taktech.  Takty 63 a 64 jsou

v tónině Ges dur  a nad nimi probíhá pentatonika postavena na tónech ges, as, b, es. V taktech

65 a 66 pak zaznívá pentatonika na tónech as, b, es, f. Do třetice zazní obdobně v taktech 67

a 68 na tónech es,  ges,  as,  ces,  des.  Dále pak v taktech 69 a 70 na tónech es,  f,  g,  b,  c.

V taktech 71 a 72 zní pentatonika na tónech des, f, as, b a v taktu číslo 73 skladba harmonicky

zakotví  v B  dur,  což  je  dominanta  původní  tóniny  Es  dur.  V taktu  76  opravdu  dochází

k návratu do hlavní tóniny Es dur, čímž dochází k návratu dílu A, který skladbu uzavírá.

Skladba The Flight   Varhana Orchestroviče  Bauera na mne celkově působí  vesele

a pozitivně.  Jelikož se nejedná o dramatický ani psychologický film,  ale spíše o rodinnou

komedii s pouze jednou nejzásadnější dramatickou zápletkou, provází jej hudba plná radosti

a nadšení, která tak zcela vystihuje děj filmu. 

             

9.2. The Crash

Druhá skladba, kterou jsem použila k rozboru, plynule navazuje na předešlou skladbu

The Flight. Ve filmu nastává první dějový zvrat, kdy se předchozí let plný krásy a pohody

mění v boj o život.  Letadlo má závažnou poruchu motoru.  Valí  se z něj hustý černý dým

a dobrá  nálada  v něm se  mění  v zoufalý  strach  z pádu  na  zem.  Tato  skladba  nese  proto

i příznačný název The Crash, neboli pád. První rána tympánu přesně koresponduje s ranou,

která se ozve z motoru letadla a tím celá skladba začíná. Probudí diváka z příjemného pocitu

létání. Hudba je velmi dobře napsaná, vyvolá v divákovi napětí a zvědavost, jak tato scéna

dopadne. Přežijí hlavní postavy Zach a Hannah spolu s pilotem a jejich věrným psem? To vše

sděluje hudba Varhana Orchestroviče Bauera. 

Při  porovnání  s předchozí  hudbou  jsem zjistila,  že  v obou  skladbách  jsou  velkým

spojovacím materiálem trioly.  V první  skladbě jsou triolové  běhy svázány legátem,  v této

druhé kompozici  se tyto  trioly vyskytují  také,  ale ve staccatu.  Objevují se v celé  skladbě,
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kromě taktů 39 – 44 a taktu 60.  Lze je tedy považovat za stejný a společný prvek obou

kompozic.  Z hlediska stránky hudební se v této druhé skladbě již nevyskytuje pentatonika.

Jedná se o hudbu probíhající s tóninovým základem a doprovázející napínavou scénu. Tóniny,

kterými hudba prochází, jsou tedy mollové a k jejich obměnám dochází ve velmi krátkých

úsecích.  Tónina  se  zde  změní  celkem  šestnáctkrát.  Což  považuji  za  velmi  časté,  pokud

vezmeme v úvahu fakt, že skladba má pouhých sedmdesát taktů. 

Skladba The Crash  je příliš krátká na to, aby se dala určit forma.  Opakuje se zde stále

jeden motiv dokola. Úvod skladby čítající  deset taktů hraje tutti  orchestr ve velkém forte.

Ihned v taktech 1 – 4 zní úvodní melodie v tónině d moll. V taktech 5 – 9 zazní další úvodní

melodie, ale v mnohem nižší dynamice než předchozí úsek, a sice v mezzopianu. Zůstává také

v tónině  d  moll.  V této  úvodní  části  se  v harfě  a  prvních  houslích  ozve  náznak hlavního

tématu. To se pak výrazně projeví a zazní v desátém taktu v prvních houslích a trubce. Téma

je psáno v tónině emoll, stěžejními tóny zde jsou tóny h, c, a, g. V e moll skladba pokračuje

až do taktu patnáctého, kdy v taktech 10 a 11 zní  hlavní motiv, který se v taktech 12 a 13

opakuje. Avšak je lehce pozměněný, zazní o tercii výše. Důležité jsou takty 14 a 15, kde lesní

roh hraje téma celého filmu – notu půlovou, dvě noty osminové a čtvrťovou notu s tečkou.

Toto téma jsme mohli několikrát slyšet i v první skladbě, kterou rozebírám výše. Téma zazní

v lehce pozměněném rytmu, ale není žádných pochyb o tom, že se jedná o téma ze skladby

The Flight. Úsek od taktu 16 do taktu 22 zní v tónině gis moll. V taktu číslo 16 se v dechách

a bicích ozve velká rána na druhou dobu. Tento prvek se poté opakuje, jelikož koresponduje

se  změnou  kamerového  záběru.  V sedmnáctém taktu  pak  v hoboji  a  klarinetu  zazní  opět

hlavní téma skladby. Opět se ozvou tóny dis, e , h, které se poprvé ozvaly již v desátém taktu,

kde toto téma zazní celé. V tomto případě tyto tři tóny neustále stoupají až do taktu číslo 21.

Další důležitý motiv se objevuje v taktu číslo 23, kde opět zazní hlavní téma skladby,  ale

každý jednotlivý tón tématu hraje jiný nástroj a drží jej do taktu následujícího. Tímto vznikne

v prvních a druhých houslích, v lesních rozích, trubkách a zvonech cluster dvou půltónů cis –

d / h – ais. Tento interval je velmi povědomý a dovolím si říci, že se zde skladatel Varhan

Orchestrovič Bauer nechal inspirovat Šostakovičem. 

Jak jsem se již  zmínila  v úvodu,  skladba moduluje  v průběhu pouhých sedmdesáti

taktů  celkem  šestnáctkrát.  Podrobně  bych  popsala  první  modulaci  a  ještě  několik  jiných

zajímavých modulačních míst skladby. Například v desátém taktu se nachází společný tón g.

Poslední akord v devátém taktu je čtvrtý stupeň tóniny d moll, tedy g. G moll – g-b-d přičemž

tón g je společným tónem v e moll. Tón g je tedy držen, tón b působí jako ais, což je citlivý
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tón stoupající k h. Tón d stoupá na e, což je tónika v tónině e moll, do které skladba právě

takto zmoduluje  a zazní v desátém taktu na první době. 

K další zajímavé modulaci dochází v taktu 21, kde viola a violoncello hrají dvě doby

gis, což je tónika gis moll. Zde se jedná o modulaci chromatickou, jelikož tón gis klesá na g

na poslední době taktu číslo 21. V taktu číslo 22 pak klesá na fis, které hraje pouze viola,

kdežto violoncello již hraje d. V taktu číslo 23 se na první době mezi violami, violoncelly

a basy vyskytují tóny h a fis.  Nejedná se tedy o modulaci z doby na dobu jako v předešlém

případě,  ale o modulaci postupnou. V taktu 23 je ještě zajímavé,  že nad první osminovou

notou hrají violy,  violoncella a basy v tónině h moll,  tedy tóny h – fis, ale nad nimi hrají

primy,  sekundy,  trubky,  lesní  rohy a  zvony  výše  zmíněného  Šostakoviče.  Tedy  cis – d  /

h – ais.  To do tóniny h moll harmonicky nezapadá,  avšak melodicky toto místo působí jako

dominanta k h moll.  

Od taktu 28 až do taktu 33 probíhá skladba v tónině e moll. Přesto nacházím v tomto

úseku dvě zajímavosti. V taktu 28 zazní v prvních houslích motiv z úvodu skladby, tedy to

samé, co primy a sekundy hrají v prvním taktu této skladby. V taktech 32 a 33 hrají téma

celého filmu flétna, pikola, hoboje a zvonkohra. Již podruhé zde v této skladbě zazní tedy

téma ze skladby předchozí – The Flight. 

Takty  34  –  38  jsou  v tónině  g  moll,  v taktu  34  je  jedinou  zajímavostí  opět  rána

na druhou dobu v tympánech, bicích a dechách. Netýká se to pouze flétny, hoboje a klarinetu.

Jen pro připomínku se tato rána ozvala v taktu číslo 16. 

Zajímavý je také úsek od taktu 39 až 44. Poprvé zde dojde k vynechání motoru letadla.

A nejen to, také se vypne takzvaný hudební motor.  Až doposud zde zazníval triolový prvek

ve staccatu, většinou ve smyčcích, čas od času se prolínající také do dřev. Nyní tento motiv

mizí a místo něj zazní dvakrát motiv zmíněného Šostakoviče.  Poprvé v taktu 39 hrají žestě c-

des-b. Podruhé zazní tento prvek v taktu 44, kde dřeva, lesní roh, trubky a zvon hrají stejný

motiv, ale zazní tóny dis – cis – his. Zvon má však v partituře místo his tón c. Kromě motivu

Šostakoviče se ve smyčcích a dřevech objeví tremola (takty 40 – 41).  V taktu 45 se vrací

motor a tónina cis moll moduluje v taktu 49 do tóniny f moll. V taktech 51 a 52 fagot a žestě

opět hrají téma z celého filmu a z předchozí skladby The Flight. To samé se ještě opakuje

v taktech 53 a 54 ve dřevech. V taktu 54 je možná chyba. Sekundy totiž drží tón es, ale ostatní

nástroje – flétna, hoboj, klarinet, lesní roh mají na druhou a třetí dobu tón e. Tímto zaznívá

půltónový souzvuk.  Je  však  možné,  že  to  byl  skladatelův  záměr.  Nebo je  možné,  že  při

samotném natáčení této hudby došlo v druhých houslích k opravě, ale do artitury se to již

nezaznamenalo. 
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V taktu 55 dochází k modulaci z f moll do a moll. Opět zde na druhé době zazní rána,

tentokrát však ve větším obsazení – dechy, bicí a všechny smyčce, kromě prvních houslí. Tato

rána zazní tedy téměř v celém orchestru, má proto na rozdíl od předchozích dvou největší

intenzitu.  Tato rána na druhou dobu se opakuje ještě jednou, ale pouze ve dřevech. Není tedy

již tak patrná (takt 56). 

V taktech 60 – 61 zazní opět Šostakovičův motiv, ale už bez čtvrtého tónu. Zazní tedy

pouze  tóny  b-ces-as.  Místo  čtvrtého  tónu  g  je  zde  bartokové  pizzicato  ve  violoncellech

a kontrabasech.  Viola,  klarinet  a  hoboj  zde  mají  takzvaný cluster  rip.  Tedy jedno dlouhé

glissando do vysoké polohy na druhou a třetí dobu.  V již zmíněném šedesátém taktu dochází

opět k vypnutí hudebního motoru, ten se až do konce skladby neobjeví. Od taktu 62 lze mluvit

o  závěru  skladby,  který  zní  v tónině  c  moll.  Téměř  ve  všech  nástrojích  se  ozývá  téma

Šostakoviče,  ovšem  v různě  dlouhých  úsecích  a  rytmických  podobách.   U  kontrabasů

a violoncell zní téma po dobu pěti taktů. Trubky, lesní rohy a zvony mají toto téma v taktu 64

v podobě velké  trioly a  čtvrťové  noty.  V taktech  65 a  66  mají  toto  téma  v podobě trioly

na jednu dobu a k tomu čtvrťovou notu. V tomto místě hrají tedy toto téma dvakrát rychleji.

V taktu  67  hraje  téměř  celý  orchestr  na  první  a  druhou  dobu  velkou  triolu,  která  klesá

po půltónu. Celá skladba je zakončena akordem c moll. Nezaznívá zde však prostřední tercie

es, zní pouze čistá kvinta c – g.
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10. Výzkum

Jako  metodu  výzkumu  jsem  zvolila  dotazník,  který  najdeme  v příloze.  Jedná  se

o dvacet  tři  otázek  směřovaných  k tématům  o  filmové  hudbě  a  k osobnosti  Varhana

Orchestroviče Bauera. Tento dotazník byl určen pro širokou veřejnost a respondentům jsem

ho zaslala přes internet.   

Tímto dotazníkem jsem se pokusila zjistit, jak dnešní společnost vnímá hudbu kolem

nás a do jaké míry je pro ni hudba důležitá. Dále jsem na základě dotazníku zjišťovala, jak

lidé  vnímají  filmovou  hudbu  a  zda  ji  pokládají  za  podstatnou  součást  filmu  či  nikoli.

Posledním  bodem  mého  průzkumu  se  stal  hudební  skladatel  filmové  hudby  Varhan

Orchestrovič Bauer. Nakolik je pro širokou veřejnost známá jak jeho osobnost, tak také hudba

k filmům,  kterou  zkomponoval.  Z celkových  čtyřiceti  dotázaných  bylo  dvacet  takzvaných

„hudebních  laiků“,  následujících  deset  dotázaných se hudbou profesionálně  živí.  Poslední

deset dotázaných byla skupina dětí ve věku od deseti do osmnácti let.   

10.1 Rozbor dotazníku

10.1.1 První okruh – jakou hudbu dotázaní poslouchají?

Na  základě  dotazníku  jsem  zjistila  následující.  Z čtyřiceti  dotázaných  jedinců

jednoznačně všichni poslouchají hudbu, a to rozlišných žánrů. Ve skupině dotázaných dětí

ve věku deset až osmnáct převládá hudba populární, rap, a dokonce ve dvou případech jazz.

Z toho pět jedinců se věnuje hře na hudební nástroj, ostatní dotázaní z této kategorie se hudbě

nijak  aktivně  nevěnují.  Hudbu  poslouchají  nejčastěji  prostřednictvím  rádia  a  internetu

především  za  účelem  odpočinku  a  relaxace.  V kategorii  takzvaných  „hudebních  laiků“

poslouchá  šest  dotázaných  hudbu  klasickou,  deset  hudbu  populární  a  čtyři  jazz.  Patnáct

jedinců  se  v minulosti  věnovalo  hře  na  hudební  nástroj,  jeden  dotázaný  je  členem

amatérského pěveckého tělesa a čtyři zbývající se hudbě nikdy aktivně nevěnovali. Zajímavé

je,  že  jedinci,  kteří  se  v minulosti  věnovali  hře  na hudební  nástroj,  pravidelně  navštěvují

koncerty a festivaly (konkrétní počet je 16) a zbývající poslouchají hudbu prostřednictvím

rádia,  internetu  a  podobně.  Poslední  skupinou  jsou  lidé  věnující  se  hudbě  profesionálně.

Všech deset jedinců je členem orchestrálních těles a pět z nich navíc ještě hudbu vyučuje.

Osm dotázaných se přiklání k poslechu hudby jazzové, dva k poslechu hudby klasické.  Pouze
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dva z dotázaných, konkrétně ti,  kteří  hudbu také vyučují,  navštěvují pravidelně koncerty a

festivaly.  Zbývajících  osm  preferuje  poslech  hudby  prostřednictvím  rádia,  cd  nosičů  a

internetu.   Zdůvodnili  to  tak,  že  téměř  denně  hrají  koncerty  anebo  operní  představení.

Na návštěvu  jiných  koncertů  jim  nezbývá  čas  anebo  takovou  činnost  jednoduše

nevyhledávají.  Celá  skupina  se  pak  shodla  na  tom,  že  poslech  hudby  je  určitá  forma

odpočinku a relaxace. 

10.1.2 Druhý okruh – filmová hudba

Co se týká poslechu filmové hudby, z dotázaných dětí ji poslouchá osm z deseti. Celá

skupina  jednoznačně  považuje  hudbu  ve  filmu  za  důležitý  prvek,  ale  nikdo  z nich  nemá

představu o tom, kde a jak hudba k filmu vzniká.  Stejně tak nedokázal ani jeden z dotázaných

jmenovat jedno české či světové hudební studio. Koncertu filmové hudby se pak zúčastnil

pouze jeden respondent.  Zbytek  netuší,  že se u nás takové koncerty pořádají.  Ve skupině

„hudebních  laiků“  poslouchá filmovou  hudbu osm z dvaceti.  Všichni  pak  považují  hudbu

ve filmu za důležitou součást, patnáct dotázaných má pouze okrajové mínění o tom, kde a jak

se natáčí filmová hudba. Pouze jeden jedinec dokázal jmenovat světové hudební studio Abbey

Road Studio v Londýně. Koncertu filmové hudby se však zúčastnilo 15 z dvaceti dotázaných.

Ze  skupiny  profesionálních  hudebníků  poslouchají  filmovou  hudbu  všichni.  Všichni

ze skupiny  se  alespoň  jednou  aktivně  podíleli  na  natáčení  filmové  hudby  a  považují  ji

za důležitou  součást  filmu.  Koncertu  filmové  hudby  se  většina  z nich  zúčastnila  aktivně,

nikoli  jako posluchači.   Všichni  jmenovali  Hudební  studio Smečky a pět  z deseti  světové

studio Abbey Road Studio v Londýně. 

10.1.3 Třetí okruh – oblíbený soundtrack dotázaných

Na otázku jaký soundtrack  z filmu je zaujal  nebo jej  rádi  poslouchají,  odpovědělo

všech deset dotázaných dětí Star Wars, tři jmenovaly navíc Harryho Pottera. Většina však již

nedokázala  jmenovat  autora hudby.  Pouze dvě děti  uvedly správně jméno John Williams.

Český  film  či  autora  hudby  k českému  filmu  nejmenovalo  žádné  z dotázaných  dětí.

Ze skupiny „laiků“ jmenovalo soundtrack pouhých deset ze čtyřiceti dotázaných.  Čtyřikrát

Star  Wars,  čtyřikrát  Harry  Potter,  dvakrát  Titanic.  Dva  z dotázaných  pak  jmenovali  jako

světového autora filmové hudby Ennia Morriconeho a film Tenkrát na Západě.  Jednou byl

uveden John Williams a Star Wars.  Z českých autorů filmové hudby se čtyřikrát  objevilo

jméno  Karel  Svoboda,  ale  pouze  v jednom  jediném  případě  jméno  Petr  Malásek  a  film
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Andělská  tvář.  Na otázku  jaký český film v poslední  době  viděli,  odpověděl  pouze  jeden

člověk z celé skupiny tázaných. Uvedl film Vrchní prchni a dokonce autora Jaroslava Uhlíře.

Co jej zaujalo na hudbě, však nedokázal popsat. Ze skupiny profesionálních hudebníků byl

upřednostňován soundtrack Star Wars (uveden šestkrát)  a  Harry Potter  (uveden čtyřikrát).

Nejčastěji se tedy objevilo jméno Johna Williamse, coby světového autora filmové hudby, ale

také  Ennia  Morriconeho  a  jeho  Tenkrát  na  Západě.   Z českých  autorů  hudby  se  třikrát

objevilo jméno Jaroslav Uhlíř a Vrchní prchni, jednou Petr Malásek a Andělská tvář a jednou

Ondřej  Soukup  a  Rekviem  pro  panenku.  Český  film  nikdo  ze  skupiny  v poslední  době

neviděl.  Důvodem  byl  většinou  nedostatek  času  a  také  názor,  že  české  filmy,  které

v posledních letech vznikají, nepovažují za extra kvalitní.  

10.1.4 Čtvrtý okruh – znalost filmu Against the Wild a Goyovy přízraky

Film Against the Wild a autora hudby k tomuto filmu nezná žádné z dotázaných dětí.

Film  Goyovy  přízraky  vidělo  pět  dětí  a  působil  na  ně,  jak  uvádí  v dotazníku,  velmi

dramaticky, tíživě, místy depresivně. Osobnost Varhana Orchestroviče Bauera je pro osm dětí

z deseti  neznámá,  zbylé  dvě děti  jeho jméno již  zaslechly,  ale  nedokáží  si  jeho osobnost

nikam zařadit. Ve skupině tázaných „hudebních laiků“ je také film Against the Wild velká

neznámá.  Film  znají  pouze  tři  respondenti.  Autora  hudby  ale  již  nedokázali  uvést.  Film

Goyovy přízraky viděli  všichni dotázaní  a pocity z filmu jsou jednoznačně stejné. Film je

těžký  a  depresivní.  Osobnost  Varhana  Orchestroviče  Bauera  pak  zná  šest  jedinců  z této

skupiny,  pět  z dotázaných  o  něm slyšelo,  ale  neví  kde.  Ti,  kteří  znají  osobnost  Varhana

Orchestroviče Bauera, o něm většinou četli a navštívili také jeho koncert. Dva z těchto šesti

dotázaných jej považují za kreativního umělce, zbylí čtyři jej považují za experimentujícího a

extravagantního.   Pro  skupinu  dotázaných  hudebních  profesionálů  je  osobnost  Varhana

Orchestroviče Bauera velmi známá.   Většina z nich hrála pod jeho taktovkou mnoho jeho

projektů  a  na základě  jich  se  jednohlasně  shodují,  že  Varhan  Orchestrovič  Bauer  je

experimentující blázen. Jednoznačně také všech deset dotázaných zná film Goyovy přízraky a

uznává, že film je dobrý, ale velké kouzlo a tísnivou depresivní atmosféru mu dodává právě

Bauerova  hudba,  kterou  k filmu  zkomponoval.   Film  Against  the  Wild  už  pro  všechny

dotázané  tak  známý  není.  Pouze  tři  z dotázaných  správně uvedli,  že  autorem hudby také

Varhan Orchestrovič Bauer. 
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10.1.5 Pátý okruh – zamyšlení nad závěrečnými otázkami dotazníku 

Poslední tři  závěrečné otázky jsem v dotazníku uvedla pro zamyšlení.  První otázkou

bylo, zda si respondenti myslí, že úspěšnost soundtracku závisí na úspěšnosti filmu. Odpovědi

byly ve většině případu shodné, konkrétně byla nejčastější odpovědí varianta c, tedy kladná

odpověď. V případě, že je film úspěšný, začnou se lidé zajímat i o jiné stránky celého díla.

Tím se myslí i zmíněný soundtrack. Mnohdy se stane, že je hudba k filmu úžasným dílem, ale

pakliže film nemá dostatečnou popularitu a komerční propagaci, nemá hudba šanci vyplynout

na povrch natolik, aby měl divák chuť se na film podívat jen kvůli kvalitnímu soundtracku.  

Další  ze  závěrečných  otázek  dotazníku  byla,  jestli  si  respondenti  myslí,  že  jsou

skladatelé  filmové  hudby  dostatečně  oceňováni  za  svou  práci.  Z odpovědí  vyšel  jasný

výsledek – vzhledem k tomu, že skladatel filmových soundtracků není viditelnou postavou

ve světe hudby, je jejich práce nedoceněná. Většina „laiků“, kteří nemají hudební vzdělání

a neorientují se v této problematice, si například myslí, že je to dirigent, který je zodpovědný

za hudbu, kterou divák slyší. Profesionálové samozřejmě ví, že tomu tak ve většině případů

není. Vzhledem k tomu, že dirigent je ihned vidět, je vnímán jako vedoucí celého orchestru,

a tím pádem na něj padá celá zodpovědnost. Veřejností je pak vnímán jako doceněný umělec.

Skladatel filmové hudby ale ve filmu vidět není a v titulkách si jeho jméno přečte málokdo.

Veřejnost dokáže sotva pojmenovat režiséra hudby, jediné, co si z propagace pamatuje, jsou

jména herců hlavních postav – více se v reklamě na daný film nedozví. Z tohoto důvodu si

respondenti myslí, že jsou skladatelé filmové hudby nedoceněni a jejich práce by měla vyjít

více na povrch, protože právě hudba je jednou z nejdůležitějších složek pro úspěšný film. 

U  poslední  otázky,  kterou  jsem  ve  svém  dotazníku  uvedla,  byly  názory  odlišné.

Respondenti,  kteří  nejsou povoláním hudebníci,  si myslí,  že by bylo  možné nahradit  živý

orchestr  elektronikou.  Avšak  profesionální  muzikanti  mají  v tomto  ohledu  jasný  názor.

Elektronika nemůže nikdy nahradit živý orchestr. 
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10.2 Shrnutí výsledků výzkumu

Z dotazníků jasně vyplývá,  že pro širokou veřejnost je filmová hudba pořád velká

neznámá. Lidé hudbu ve filmu vnímají a uznávají, že je pro diváka důležitou složkou, která

podmalovává děj a pomáhá jej uvést do správné atmosféry a nálady. Málokdo se ale zamyslí

nad tím, kolik práce se za ní skrývá – autorem hudby počínaje, přes muzikanty, kteří hudbu

natáčí,  zvukaři,  kteří  se  starají  o  kvalitu  snímku,  až po střihače,  kteří  v  závěru nahrávku

zpracují  tak,  aby  korespondovala  s celým  filmem.  Právě  profesionální  muzikanti  patří

ke skupině,  která  se  nejvíce  obává,  že v dnešní  pokrokové době budou nahrazeni  hudbou

elektronickou.  Lidské  netrénované  ucho  nerozezná,  kdy  je  hudba  skutečně  živě  natáčena

a kdy je nahrazena elektronicky. Většině lidí je to v závěru jedno. Veřejnost vnímá film jako

hlavní subjekt, hudbu, která film podmalovává, už jako vedlejší, i když důležitý. Ve většině

případů už divák nepátrá po autorovi hudby. To ukázal i můj dotazník. Lidé znají jména, jako

je Ennio Morricone, John Williams, ale v mnoha případech si tato jména již nedokáží spojit

s konkrétními filmy. To dokáží lidé, kteří jsou buď velkými fanoušky anebo se v této oblasti

pohybují coby profesionální pracovníci. 

Proto si  myslím,  že bychom měli  široké veřejnosti  umožnit  setkávat  se s filmovou

hudbou co nejčastěji, pořádat koncerty filmové hudby a vést lidi, aby si k této hudbě našli

cestu, zamilovali si ji a začali se o ni více zajímat.
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11. Závěr

Mým cílem při psaní této diplomové práce bylo seznámit širokou veřejnost, která se

hudbou příliš nezabývá, s tím jak vlastně filmová hudba vzniká, a že je nedílnou součástí

i života obyčejných lidí. 

Svou  práci  jsem nejprve  začala  rozsáhlým  rozhovorem  se  skladatelem  Varhanem

Orchestrovičem Bauerem. V tomto interview se mi podařilo získat informace, jaký je celkový

proces  skladatele,  když  tvoří  filmovou  hudbu.  Co  se  odehrává  v jeho  mysli  a  co  je  vše

zapotřebí, aby dílo vzniklo předtím, než dojde k realizaci samotného soundtracku. Dále jsem

o rozhovor požádala zvukového inženýra Víta Krále, který mi vysvětlil technickou stránku

věci.  Poslední  rozhovor  jsem vedla  s koncertní  mistryní  Lucií  Švehlovou,  která  objasnila

situaci vzniku a realizace filmové hudby z pohledu hráče. Považovala jsem za důležité také

čtenářům nastínit historii filmové hudby v Čechách i ve světě, aby získali širší kontext.

Dále se čtenář mohl dozvědět podrobně krok po kroku, jak to vypadá při natáčení

filmové hudby ve studiu Smečky Music Studio, a co je za potřebí provést, aby bylo natáčení

úspěšné. Pro čtenáře, kteří se hudbou zabývají, jsem pro přiblížení využila notového materiálu

k filmu Against the Wild, který mi pan Bauer zapůjčil. Dvě krátké ukázky hudby z tohoto

filmu jsem podrobněji nastudovala a snažila se na nich ukázat, jak může být tvorba hudebního

doprovodu k filmu rozmanitá. Jsem si vědoma, že veškeré zdroje, které jsem mohla pro tuto

diplomovou práci  použít,  jsou rozhovory s osobnostmi,  které ve světě  filmové hudby žijí.

Toto téma se nedá dohledat v mnoha knihách a publikacích, proto jsem zvolila tuto formu.

Důvodem, proč se dle mého názoru toto téma v publikacích vyskytuje jen zřídka, je, že se

jedná o poměrně moderní styl  hudby a skladatelé jako je Varhan Orchestrovič Bauer nebo

Milan Kymlička, které v této práci zmiňuji, doposud nemají vlastní autobiografie nebo nejsou

součástí  knih  o  filmové  hudbě.  O  autobiografii  Milana  Kymličky  jsem  se  pokusila  při

zpracování své bakalářské práce.

S výsledkem své diplomové práce jsem spokojená a jsem velmi ráda, že i já mohu být

součástí světa filmové hudby.
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Příloha č. 3 – dotazník

Dotazník na téma hudba, filmová hudba a Varhan Orchestrovič Bauer

Tento dotazník je určen široké veřejnosti.  Pokuste se, prosím, vyplnit své odpovědi co nejpřesněji.
Pokud je  na výběr  více  odpovědí,  zakroužkujte  vámi  vybranou.  Vyplnění  dotazníku by mělo trvat
nejdéle 20 minut. Získané poznatky budou použity k výzkumným účelům mé diplomové práce na téma

Věk:

Pohlaví:

Dosažené vzdělání:

1. Posloucháte hudbu?
a) ano
b) ne

2. Jakou roli zastává hudba ve Vašem životě?
a) hudbě se nijak nevěnuji
b) setkávám se s ní pouze výjimečně
c) je mým koníčkem
d) hudbě se věnuji aktivně (hraji/hrál jsem na hudební nástroj, hraji/hrál/ 

zpívám/zpíval jsem/ v kapele, jsem členem/členkou pěveckého tělesa, hudbu 
studuji/jsem studoval, apod.)

e) hudbě se věnuji profesionálně (jsem profesionální hudebník, hudbu vyučuji, jsem 
hudební psycholog / terapeut apod.)

3. Jaký hudební žánr posloucháte?
a) Klasická hudba
b) Jazzová hudba
c) Folk a country
d) Populární hudba
e) Ostatní (uveďte příklad)

4. Jakou formou hudbu posloucháte?
a) hudbu vůbec neposlouchám
b) navštěvuji pravidelně koncerty popřípadě hudební festivaly
c) prostřednictvím rádia, cd nosičů, mp3 přehrávačů, internetu apod.

5. Za jakým účelem posloucháte hudbu?
a) hudbu vůbec neposlouchám
b) za účelem vzdělávání
c) při práci
d) za účelem odpočinku a relaxace

6. Posloucháte filmovou hudbu?
a) ano
b) ne
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7. Je pro vás ve filmu hudba důležitá?
a) ne, při sledování filmu se soustředím pouze na děj a hudbu téměř nevnímám
b) ano, podkresluje vypjaté momenty dějové linky a dotváří celkovou atmosféru filmu

8. Máte představu kde a jak hudba k filmu vzniká, jakým způsobem se natáčí?
a) ne
b) ano, ale pouze okrajově
d)  ano, na natáčení hudby k  filmu jsem se několikrát již aktivně podílel/podílela

9. Znáte nějaké české nebo světové hudební studio?
a) ne
b) ano (uveďte prosím název)

10. Navštívil / navštívila jste někdy koncert filmové hudby?
a) ne, netuším, že se koncerty tohoto typu pořádají
b) ne, o tento hudební styl se nezajímám
c) ano

11. Vzpomenete si na nějaký soundtrack z filmu, který vás zaujal, rád/ráda jej 
posloucháte, nebo o něm víte, že je známý ať už právě díky vydařenému filmu, nebo 
známému autorovi hudby?
a) ano ( prosím uveďte konkrétně jaký)
b)   ne

12.  Znáte nějakého světového autora filmové hudby popřípadě alespoň jeden film, ke 
kterému složil hudbu?
a) ano (prosím uveďte jméno autora / název filmu)
b) ne

13. Znáte nějakého českého autora filmové hudby popřípadě film, ke kterému složil 
hudbu? 
a) ano (prosím uveďte jméno autora / název filmu)
b) ne

14.  Jaký český film jste viděl/viděla v poslední době? Zaujala vás v tomto filmu hudba? 

15. Znáte film Against the Wild?
a) ano
b) ne

16. Víte, kdo je autorem hudby výše uvedeného filmu?

a)Miloš Forman
b) Varhan Orchestrovič Bauer
c) John Williams
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17. Znáte film Goyovy přízraky? V případě, že ano, jak na Vás tento film zapůsobil?

18. Znáte osobnost Varhana Orchestroviče Bauera?
1. ne, nikdy jsem o něm dříve neslyšel/neslyšela
2. slyšel/slyšela jsem o něm, ale nedokáži jej konkrétně zařadit
3. ano znám (prosím uveďte stručně v jaké souvislosti jej znáte)

19. Měl / měla jste příležitost někde Varhana Orchestroviče Bauera vidět? 
       (Například v televizi nebo na koncertě, apod.)

20.  Jaký máte názor na osobnost Varhana Orchestroviče Bauera?
a) žádný, protože Varhana Orchestroviče Bauera neznám
b) je to velmi  významná osobnost v oblasti hudební kultury
c) kreativní umělec
d) experimentující a extravagantní osobnost hudebního světa

21. Myslíte si, že to aby byl soundtrack k filmu úspěšný závisí na kvalitě a úspěšnosti 
filmu?
a) nad tím jsem nikdy nepřemýšlel / nepřemýšlela
b) ne, jsou to dvě naprosto odlišné věci, které spolu nesouvisí
c) ano
d) mám jiný názor (prosím, popište stručně jaký je váš názor)

22.  Jsou podle vás autoři filmové hudby dostatečně oceňováni za svou práci?

23. Myslíte si, že filmová hudba natáčená živě má šanci se v dnešní pokročilé a vyspělé 
době udržet? Nebo bude nahrazena hudbou elektronickou? (prosím, popište stručně,
jaký je váš názor)
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