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Hardrockové skupiny
ve světě (1967–71)
Ve 2. polovině 60. let došlo v rockovém světě, rozděleném většinou na příznivce beatu (Beatles), rhythm & blues (Rolling Stones)
a folk rocku (Dylan), k určitým změnám. Dopomohly k nim zaprvé
vlivy hippiesovské psychedelické hudby a zadruhé stále kvalitnější
technologické pomůcky a to jak při hraní, tak i natáčení muziky
(jimž samozřejmě podlehli i jmenovaní interpreti). Díky tomu se
v Británii i Americe mohly objevit kapely, jejichž sound byl mnohem
hlučnější, než jak tomu bylo doposud. Tak vznikl HARD ROCK,
styl, který můžeme obecně definovat jakožto průnik bílého rhythm
& blues a psychedelického rocku 2. poloviny 60. let, přičemž se
v něm klade důraz na agresivnější zvuk kytary s využitím dlouhých
kytarových sól, a na tvrdší rytmiku. Základním prvkem se zde stal
tzv. „riff“, hudební motiv, skládající se z neustále se opakujícího
sledu několika tónu.
Těmi prvními pionýry hard rocku byli v Anglii Cream s kytaristou Erikem Claptonem, The Who (kytara Pete Townshend) a v závěrečném období i Yardbirds s Jimmy Pagem, v Americe to byl
kytarista Jimi Hendrix se svými Experience, později ještě Iron
Butterfly a Blue Cheer.
Následně se s tvrdými kytarovými kapelami roztrhl pytel: ve
Spojeném Království se objevily Jeff Beck Group (kytara Jeff
Beck) a Ten Years After (kytara Alvin Lee) plus tzv. britský hardrockový triumvirát souborů Led Zeppelin (kytara Jimmy Page,
zpěv Robert Plant), Deep Purple (kytara Ritchie Blackmore, zpěv
Ian Gillan) a Black Sabbath (kytara Tony Iommi, zpěv Ozzy Osbourne), v Americe pak Steppenwolf a Mountain včetně tzv. Detroit rocku, který reprezentovaly kapely Stooges s Iggy Popem,
MC 5 a Grand Funk Railroad. Z pozdějších skupin bychom mohli
jmenovat třeba britské Uriah Heep (kytara Mick Box, zpěv David
Byron), Nazareth (zpěv Dan McCafferty), Queen (kytara Brian
May, zpěv Freddie Mercury), Rainbow (kytara Ritchie Blackmore,
zpěv Ronnie James Dio) či glam rock typu Slade a Sweet, v USA
a Kanadě pak vznikli třeba Aerosmith (kytara Joe Perry, zpěv
Steven Tyler), Cactus, Montrose (kytara Ronnie Montrose), Rush
(kytara Alex Lifeson, zpěv Geddy Lee) a BTO.
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1 Jimi Hendrix Experience live (1967–8)
2 The Who live v Amsterdamu, zleva: John
Entwistle, Roger Daltrey a Pete Townshend
(1969)
3 Deep Purple, zleva: Ritchie Blackmore,
Ian Gillan, Roger Glover, Jon Lord, Ian Paice
(1970)
4 Queen, zleva: John Deacon, Freddie
Mercury, Brian May, Roger Taylor (cca 1974)
5 Aerosmith, zleva: Joey Kramer, Joe Perry,
Tom Hamilton, Steven Tyler a Brad Whitford
(cca 1972–3)
6 Led Zeppelin, zleva: Jimmy Page, John
Bonham, John Paul Jones a Robert Plant
(1969)
7 Black Sabbath, zleva: Bill Ward, Geezer
Butler, Ozzy Osbourne, Tony Iommi (1970 –71)
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Pionýři tvrdých kytar
u nás (1967–70)
V zemích českých v té době nějaká čistě hardrocková skupina neexistovala, nicméně vlivy tvrdého bigbítu se do tvorby místních part
postupně začaly otiskovat, zejména těch, které se držely oné „stonesovské“ linie nebo vycházely z mayallovského blues.
Na prvním místě je třeba jmenovat Matadors s kytaristou Radimem Hladíkem. Ti už někdy na začátku roku 1967 natočili vlastní
song Don´t Bother Me, který splňuje obecnou charakteristiku hard
rocku – stojí na základním riffu, který je hrán tvrdě, byť z dnešního pohledu s poněkud předpotopním boosterovým zvukem. Ale
od nich bychom se mohli odpíchnout, protože jejich některé další
skladby následovaly, třebaže tvrdě zněly jen na koncertech (Get
Down From The Tree, I Feel So Lonely nebo Greenovo předělané blues I´m So Lonesome). Další Hladíkova kapela Blue Effect
(zpěv Vladimír Mišík) měla také různorodý repertoár, nicméně její
verze standardu I´ve Got My Mojo Working zní velmi tvrdě, stejně
jako některé věci z alba Meditace z roku 1969 (Blues About Stone,
Rainy Day), a nelze pominout fakt, že na koncertech dávala k dobru své vlastní verze songů, pocházejících původně od rock-bluesových kapel z Velké Britanie a USA.
Rebels s Jiřím Kornem natočili písničkové album Šípková Růženka, vycházející z líbivého west coastu, poté se personálně
obměnili (přišel kytarista Zdeněk Juračka) a zmizeli v západním
Německu. Když se pak vrátili v roce 1969 coby trio, překvapili fanoušky tvrdým repertoárem Cream plus několika svými skladbami
hranými v tomto duchu (např. Free Time).
Kytarista Luboš Andršt vycházel z blues ve své Blues Company, aby pak následně založil hardrockový Exit. A takové Flamengo, původně stavící na repertoáru beatových písniček dua Novák –
Plicka, se prakticky během roku proměnilo v čistě hardbluesovou
skupinu a jeho kytarista František Francl v českého Hendrixe. Během kšeftů na Západě vzalo do svého středu anglickou zpěvačku
Joan Duggan a na koncertech v roce 1969 švihalo jeden bluesový
standard za druhým (např. Summertime, vlastní Too Much Love Is
Bad Thing).
V Plzni působili třeba Regeneration s kytaristou Václavem Běhavým, a pak už se objevovaly kapely, které se vyloženě zamilovávaly do Mayalla, Claptona a Hendrixe – v Praze Dream a Alternativy, v Jihlavě Aces, v Karlových Varech Beat Tricks, v Liberci
Atlantic, v Trnavě Breakers atd.
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8 Matadors, zleva: Radim Hladík, Tony Black, Jan F. Obermayer, Otto Bezloja, vpředu Viktor Sodoma (1968)
9 Blue Effect, zleva: Vladimir Mišík, Radim Hladík,
Vlado Čech, Jiří Kozel (1969)
10 Rebels, zleva: Zdeněk Juračka, Karel Káša Jahn, Jiří Korn,
Miroslav Helcl (1968)
11 Exit, zleva: Jiří Kysela, Karel Knechtl, Luboš Andršt a Tik
Konárek (1969)

Trochu hard, ale i jinak
(1970–79)
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V roce 1970 u nás naplno začala tzv. „normalizace“. Kapelám a
muzikantům, co měli angažmá na Západě, úřady naznačovaly, ať
se rychle vrátí nebo budou označeni za emigranty. Rušily se kluby,
míst ke hraní ubývalo, pořadatelé dřívějších bigbítových akcí měli
buď omezené pravomoci, nebo museli spolupracovat se svazáky,
eventuelně byli vyměněni za dajaké přikyvovače. Rockových skupinám byly na pokyn bolševických papalášů (výhružky pořadatelům) rušeny kšefty.
V roce 1971 na tom byl tuzemský bigbít potažmo hard rock velmi bídně. Určitými labutími písněmi pak byla alba, která spunktoval
mladý producent Hynek Žalčík – prvním bylo Město Er souboru
Framus Five zpěváka Michala Prokopa. V kapele v posledním
období působil již zmiňovaný kytarista Luboš Andršt a právě tato
sestava byla nejvíce „hard“. V tomto duchu se na desce objevily
i některé songy (Tys kámen, Noc je můj den).
V stejné době po tuzemsku (a Polsku) jezdila fantastická kapela,
jejíž koncerty byly opravdovým nářezem – trošku hard rock jako
Led Zeppelin, trošku progres jako Jethro Tull, trošku blues-jazz-rock jako Colosseum. Takové bylo tehdejší znovu přestavěné Flamengo, které tvořili Pavel Fořt (kytara), „Erno“ Šedivý (bicí), Ivan
Khunt (klávesy, zpěv), „Guma“ Kulhánek (baskytara), Vladimír Mišík (zpěv) a Jan Kubík (saxofon, flétna). V roce 1972 pak díky Žalčíkovi spatřilo světlo světa asi nejlepší tuzemské bigbítové album
všech dob – Kuře v hodinkách. I na něm je něco tvrdých songů
(Stále dál, Rám příštích obrazů, Jenom láska ví kam).
Album ještě vyšlo, ale velká část výlisků šla do stoupy. A kapela
se z existenčních důvodů rozpadla. Šlus.
Bolševik si byl jist, že nenáviděnou rockovou hudbu zlikvidoval.
Ale ta měla mnohem tužší kořínek, než si představoval.
V poslední sestavě Flamenga působil i kytarista Luboš Andršt.
Spolu s Khuntem, Šedivým a basákem Vladimírem Padrůňkem
postavil novou kapelu Energit, která se vyloženě zaměřovala na
zeppelínský hard rock & blues (mj. skladby Freedom, Blue Dance).
Po emigraci Khunta a Ernouše (1973), tedy než skupina přešla na
méně kontroverzní jazz rock, v ní zpíval chvilku Vladimír Mišík, který od rozpadu Flamenga v podstatě neměl do čeho píchnout.
Nejprve dal do kupy rockovou Formaci, pak folkový Čundrground a toto opojení folkem se pak přeneslo i do jeho nové rockové skupiny Etc…, kterou založil v roce 1974. Kromě něho se v ní
objevili Padrůněk (baskytara), Jan Hrubý (housle), Petr „Kulich“
Pokorný (kytara) nebo Tolja Kohout (bicí) a později Jaroslav Vondrák (bicí). Během roku se vypracovala v tuzemskou špičku, už jen
proto, že její tvorba byla značně eklektická – spojovala hard rock,
folk, blues a jazz. A do toho výtečné texty, částečně vlastně zhudebněná poezie (J. Kainar, J. Suchý). Výsledkem pak bylo v roce
1976 výborné první album Vladimír Mišík & Etc... I na něm se objevily některé víceméně tvrdší věci (Bazarem proměn, Biograf).
Kapela se postupně proměňovala (objevili se v ní třeba kytaristé
Franta Francl či Jiří Jelínek nebo baskytarista Jiří Veselý), v roce
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12 Framus Five, posledni koncert na Barče: Michal Prokop,
Karel Káša Jahn, Ladislav Eliáš, a Luboš Andršt (1970)
13 Flamengo, zleva: Jan Kubík, Pavel Fořt, Jaroslav Erno
Šedivý, Vladimir Guma Kulhánek, Vladimír Mišík, Ivan Khunt
(1972)
14 Energit hardrockový: Ivan Khunt, Luboš Andršt, Jaroslav
Erno Šedivý, a Vladimír Padrůněk (1973)
15 Etc..., zleva: Jiří Veselý, Jiří Šustera, Petr Kulich Pokorný,
Jan Hrubý, Vladimír Mišík (1978)

1977 natočila na singl tvrdší song Lady Vamp a o dvě léta později
1979 další kvalitní album Vladimír Mišík & Etc…2, opět se zhudebněnou poezií (J. Kainar, V. Hrabě) a například s tvrdšími písněmi
Taxůvku jsme chytli, Na okraji nebo Nejlepší ženská našich dnů.
I jazzrockové Jazz Q Martina Kratochvíla, v době, kdy v kapele hráli kytaristé L. Andršt a F. Francl, na basu řádil V. Padrůněk
a zpívala Joan Duggan se občas dotklo hard rocku a blues (např.
Lost Soul, částečně Trifid, Wizard), přičemž na koncertech běžně
hrávalo třeba věci od Edgara Wintera.
V bluesrockovém podhoubí pak žily a tvořily skupiny Abraam
(v posledním období s kytaristou Slávkem Jandou) z něhož později
vznikl Abraxas, a smůlou pronásledovaný Adept, který se rozešel
po zásahu VB proti máničkám v Rudolfově. To, že policajti šli hlavně po Plastic People, na věci nic nemění…
Když už jsme nakousli ten underground a alternativu, tak vlivy
hard rocku se objevovaly i u pražské alternativní scény, jmenovitě
u kapel jako Extempore (J. J. Neduha, Mikoláš Chadima, kytaristé
Jiří Mareš a Josef Záruba) – zejména v pořadech Dům č.p. 112/34,
Zabíjačka (klasika Příjezd hostů), Jaro léto podzim zima a Velkoměsto (Ráno). Například Marešovo osmiminutové sólo v Domě,
patří „do pokladnice světových kytarových sól“ (J. J.Neduha). Tvrdý rock se samozřejmě objevoval v personálně propojených skupinách Švehlík a F.O.K. (u druhé jmenované zejména na konci
70. let), v nichž si brilantně vedli kytaristé Pavel Richter a Lesík
Hajdovský (např. song Where Do You Float Now).
Pro všechny jmenované party byl ale hard rock jenom součástí
jejich tvorby, nikoli hlavním žánrem.
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Hardrocková
tancovačka 70. let
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Zatím jsme si jmenovali kapely, které nebyly vyloženě hardrockové, styl pouze občas používaly. Kde ale žánr udeřil naplno, to bylo
na venkovských tanečních zábavách neboli tancovačkách.
Smysl tancovaček byl jediný – potřeba odreagovat se od běžného šedého života v pracovním týdnu (škola, zaměstnání). Odžínovaná háratá mládež prostě vyrazila na víkendové taneční zábavy
(nebo odpolední čaje) někam za město do přilehlých vesnic, které oplývaly nějakým tím kulturním sálem s hospodou. Prakticky
šlo o to, nahustit do hlavy decibely, pivo a eventuelně sbalit babu.
Ožrat se, a coby radostný bonus z toho vytěžit nějaký ten pich.
Bolševik tancovačky toleroval, respektive tím, že se odehrávaly
na venkově, tedy jakoby v závětří, nevěnoval jim takovou pozornost. Samozřejmě, že vysílal různé kontroly, a tak existovaly kapely, které měly chronický zákaz hraní v některých okresech – stačilo
však vyjet do jiného a tam už zátrh neplatil. Anebo byly lokality, kde
se stal nějaký průser (např. hromadná rvačka) a zábava se tam nesměla třeba rok pořádat. Na druhou stranu pořadatelé a hospodští
o tancovačky stáli – byl to pro ně dobrý kšeft.
Jelikož letěl hard rock, většina kapel se pokoušela předvádět
své vlastní verze songů skupin jako Deep Purple, Rainbow, Uriah
Heep, Nazareth, Black Sabbath, Led Zeppelin a podobně, povětšinou s vlastními českými (a mnohdy příšernými) texty. Ale to nevadilo. Důležitý byl rámus a zvuk elektrické kytary. Některé z kapel
však dokázaly později přijít s vlastními autorskými songy.
V tom byla kvalitní zejména plzeňská líheň s partami jako Cathedral a Mahagon (v obou kytara Oldřich Říha), Bumerang (kytara Richard Kybic, basa Radek Křemenák) nebo Koule, později
přejmenovaná na Vozembouch, z něhož se na konci 70. let vyvinula asi nejlepší skupina tohoto ranku – Odyssea (kytara Václav
Běhavý, baskytara Jan Nový Cimbura).
V severních Čechách byli oblíbení The We (později přejmenovaní na Víčka s kytaristou a zpěvákem Štefanem Alexou), na konci 70.
let vznikla Emise (kytara a zpěv Vlastimil Zeman, baskytara Luděk
Zedník), ve středních Čechách hráli Elektronic (pozdější Brutus
s klávesistou Sašou Pleskou), na Hradecku Spektrum zpěváka
a kytaristy Jiřího Kubáta, v jižních Čechách působil na konci dekády
Fantom. V Brně vznikla Generace Q, později přejmenovaná na Regeneraci (působili v ní třeba kytarista Miloš Morávek, zpěvák a klávesista Roman Dragoun – oba přešli do Progres 2, nebo zpěvák a
baskytarista Vilém Majtner, který později hrál v Synkopách a Detto).
V Praze existovaly a vyjížděly ven skupiny jako Markýz John
(se zpěvákem a kytaristou Vladimírem Růžkem), Orient (s basákem Jindřichem Pavlištou), Feeling Free (kytary Jiří Jelínek, Stanislav Kubeš), Inrou (s mladým Mikolášem Chadimou na flétnu
a saxofon) či nejlepší Benefit (basa Jan Kavale, kytara Ladislav
Čepelák, později Stanislav Kubeš) a samozřejmě Perpetuum Mobile (kytara Slávek Janda, basa Milan Broum, zpěv Tony Vacek).
Ve druhé polovině 70. let vznikli ještě Projektil (zpěv Dan Horyna, kytara ex-člen Abraxasu Ivan Sekyra) a Graham (klávesy a
zpěv Jiří Zoul).
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16 Benefit, sestava s Janem Lešem, Stanislavem Kubešem,
Karlem Jenčíkem a Janem Kavalem (1973)
17 Perpetuum Mobile, zleva: Tony Vacek, Milan Broum,
Ludwig Šíma, Borek Kadlec, Slávek Janda (cca 1973)
18 The We, zleva: Petr Holý, Tom Dolnák, Bob Kufa,
Jan Řehák, Štefan Alexa (1972)
19 Bumerang, zleva: Radek Křemenák, Richard Kybic,
Jiří Lang, Vladimir Nový (přelom 70. a 80. let)

Oficiální kapely hrající
hardrockové skladby
(cca 1975–1982)
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Tancovačkové kapely se staly výbornou líhní mladých muzikantů,
z nichž mnozí se později uplatnili ve významných rockových souborech.
Bubeník František Ringo Čech měl svoji skupinu Shut Up, hrající dětský užvatlaný styl, zvaný bubble gum. Byť se v čele se zpěvákem Viktorem Sodomou umísťovala na předních místech singlových hitparád, Čecha už tahle příšerná muzika štvala a chtěl dělat
něco jiného. Jako mnoho jiných mániček se v té době nadchl pro
tehdy populární hard rock. Začal tedy kapelu obměňovat a vybírat
si do ní muzikanty právě z tvrdých tancovačkových skupin. Prošli jí
třeba kytaristé Oldřich Říha nebo Stanislav Kubeš. Za mikrofonem
posléze Sodomu nahradil Jiří Schelinger, vynikající zpěvák drsného hlasu.
Protože název Shut Up nebyl Ringovi povolen, nazval svůj soubor debilně Skupina Františka Ringo Čecha, což pochopitelně
prošlo. V polovině 70. let pak na desky dostal covery od Black
Sabbath (Báječní muži, Metro dobrý den) a Deep Purple (Šípková
Růženka). V letech 1976‒80, kdy ve skupině působili kromě Schelingera (zpěv) a Kubeše (kytara) ještě Jan Kavale (baskytara) a Jiří
„Mamut“ Stárek (bicí), u nás prakticky neměla v tvrdém rocku konkurenci. Zejména LP „Hrrr na ně… (1977) je hardrockovými maňuchami stále ctěno a skladby jako Kartágo, Lucrezia Borgia, Siréna,
Mám rád lidi nebo úžasné Divné tušení jsou známy dodnes.
Po ústupkových, ale populárních skladbách typu Jahody mražený následovalo další album Čecha a Schelingera, na němž se čistě
hardrockové skladby (Nám se líbí, Čas, Pohřeb přítele) míchaly
s folk rockem. Na začátku 80. let pak vznikl hard singl se songy
Lupič Willy a Co dělá Indián, načež měla následovat dosud nejlepší a nejtvrdší deska Zemětřesení, z níž se zachovalo pouze pár
skladeb (např. Alchymista, Sen), neboť dokončení desky přetrhla
v roce 1981 Schelingerova tragická smrt.
Ale zrodily se i jiné tvrdé kapely, fungující na oficiální celorepublikové bázi – od Čecha vyhozený Oldřich Říha si postavil spolu
s baskytaristou Jiřím „Dědkem“ Šindelářem a bubeníkem Toljou
Kohoutem trio Katapult, s kterým dokonce později vyhrál Zlatého
Slavíka. V té době slavily úspěch singl Půlnoční závodní dráha /
Lesní manekýn a alba „Katapult“ (1978, mj. Vlaky v hlavě, Hlupák
váhá, Máš na to být víc) a „Katapult 2006“ (1980, např. Až, Katapult, Jen jednou dostat šanci).
Další ofišl skupiny opět hard rock jenom používaly, ale nestal se
jejich výsostným stylem.
Jednou z těch výborných, již zmíněných tancovačkových kapel
byla i pražská parta Perpetuum Mobile, v níž hráli kytarista Slávek Janda a basák Milan Broum. Zbytek tvořili ex-členové Primitives Group, kteří ovšem v roce 1975 emigrovali. Janda si založil
Abraxas a Brouma doporučil svému bráchovi Petrovi Jandovi do
jeho Olympiku. Soubor byl v té době dost příšerný – buď se pre-
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20 Skupina F. R. Čecha, top sestava, zleva: Jiří Schelinger,
Jiří Mamut Stárek, Jan Kavale, Stanislav Klásek Kubeš,
František Ringo Čech (cca 1978)
21 Skupina F. R. Čecha live v Nitře: Jiří Schelinger
(cca 1977–8)
22 Katapult, nejslavnejsi sestava, zleva: Oldřich Říha, Tolja
Kohout a Jiří-Dědek Šindelář (cca 1977)
23 Petra Janů & Pro-Rock, zde Petra Janů v Melodii (1980)

zentoval popinami typu Nebe nad hlavou, režimními úlety (Únos)
nebo mravoučnými ploužáky jako Slzy tvý mámy. Hrál na různých
Festivalech politické písně a občas si vrzl v televizi. Příchod Milana Brouma kapelu ale nastartoval – a ta nahrála vcelku chválené
desky, na nichž je hard rock taktéž cítit: „Prázdniny na Zemi“ (1979,
například Přílet, Nechoď dál /Město/, Strom) a „Ulice“ (1981, mj.
songy Já /Sobectví/, Černá mše za nukleárního boha) včetně singlu Vlak co nikde nestaví.
Trend k tvrdší muzice se nevyhnul ani hvězdám českého popu –
zpěvák Václav Neckář měl se svým bratrem Janem kapelu Bacily,
v níž působil výborný kytarista Ota Petřina (tomu ale v půli 70. let
bylo kvůli dlouhým vlasům znemožněno vystupovat veřejně a tak
kapele pomáhal jen při studiových nahrávkách). V pětasedmdesátém vznikla singlovka Křižovatky, v roce 1977 pak skupině vyšlo
zajímavé album „Planetarium“ (mj. songy Meteor, Klaun a tanečnice). Petra Janů si postavila téměř hardrockový Pro-Rock a výsledkem byly singly Kondiciogram a To nemusím mít a elpí „Motorest“
(1978, např. Motorest, V diskotéce) a „Exploduj“ (1980, skladby
jako Vabank, Exploduj!, Démoni z Dejvic a doktor Q). A když zpěvák Michal Prokop na konci 70. let obnovil svůj Framus 5, také si
na hard rock občas vzpomněl (např. songy Zvonky, Kolik).
Tvrdého bigbítu se zcela přirozeně dotýkaly i české artrockové
soubory, zejména na přelomu 70. – 80.let: Hladíkův Blue Effect
(mj. Rajky, Za krokem žen, Záhada jmelí), brněnský Progres 2
Zdeňka Kluky a Pavla Váněho (třeba Muzeum planety Země, Planeta Hieronyma Bosche, Odlet, Tisíce mých očí, Neznámé nevpouštěj dál, Muž který se podobal odvrácené straně Měsíce),
Petřinův projekt Super-Robot (Computer III. Generace, Karin), nu
a nakonec i ten C&K Vocal (Generace, Saga Of Those Same Old
Affairs, Obličej lásky, Znám cokoli).
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24 Blue Effect, zleva: Fedor Frešo, Oldřich Veselý, Radim
Hladík, Vlado Čech (1976–77)
25 Olympic, zleva: Petr Janda, Miroslav Berka, Milan Broum,
Petr Hejduk (1975)

Oficiální kapely
koketující s hard
rockem v 80. letech
Vstup do 80. let nezačal šťastně třeba pro Říhův Katapult, který
se po sérii umolousaných zákazů-nezákazů octl v krizi (tohle kulturní orgány KSČ uměly dokonale – nechaly kapelu vyhnít; ona
sice mohla hrát, ale vlastně… nemohla). Naplno se vrátil až v roce
1986 s deskou Rock de luxe (songy jako Někdy příště, Starý desky
hrajou dál). Jandův Olympic sice sbíral zlaté slavíky a pořádal
výroční koncerty, ale hudebně stál v podstatě na místě. Až příchod
nových tváří dodal kapele šmrnc, a výsledkem byla v roce 1986
vcelku tvrdá deska Bigbít (např. songy Jako tele na vrata, Je to
nářez).
Ale objevily se i další nové kapely – plzeňský kytarista a zpěvák
Richard Kybic rozpustil svůj Bumerang a společně s baskytaristou
Jiřím Vondráčkem a bubeníkem Jiřím Langem založili skupinu Turbo. To se prezentovalo vcelku nevyrovnaným repertoárem od hard
rocku po vcelku příšerný pop rock. Nicméně na první desce Turbo
(1984) lze najít některé slušné kousky (např. Tak dej mi s tím svátek, Smutek bláznů). Pak už to byl jen pajc Europe. Mnohem zajímavější, ale v podstatě neúspěšný projekt dali dohromady kytaristé Josef Kůstka a Ladislav Čepelák s Jindřichem Vobořilem (basa,
zpěv) a Jaroslavem Vondrákem (bicí). Jmenoval se Gen a zbylo
po něm jen pár skladeb (Armageddon, Nejdu, Blues posledního
pražského upíra).
Pražská zpěvačka Jana Kratochvílová natočila v roce 1980
eponymní album, a k tomu, aby ho mohla hrát, si postavila skupinu Motor, která se posléze po určitých personálních změnách
přejmenovala na Heval. Opět se jednalo o skloubení více stylů,
ale tvrdší věci v repertoáru přirozeně nechyběly (No a co, Divoký
vítr, Nálada ztracených lásek). Nicméně v roce 1983 Jana frnkla za
kopečky. Prokopův Framus 5 natočil v 80. letech tři veleúspěšná
a kvalitní alba: Kolej Yesterday (1984), Nic ve zlým, nic v dobrým
(1987) a Snad nám naše děti… (1989), přičemž i na nich šlo najít
hard kousky (mj. Yetti blues, Nic v dobrým nic ve zlým, Zastavte
svět).
To Vladimír Mišík na tom byl mnohem hůř – v roce 1982 měl připraven materiál pro třetí album Etc... (z tvrdých songů např. Mámo
mámo, Madonna Decibella, Třináctej plat), ale dostal zákaz (s drsnou formulací – „do zapomnění“!) a tři roky nemohl ani vystupovat
ani natáčet desky. Nakonec müllerovské ledy povolily a on si postavil nové Etc…, kde působili třeba Stanislav Kubeš (kytara), Jan
Hrubý (housle), Guma Kulhánek (baskytara) nebo Olin Nejezchleba (cello). Do revoluce stačil natočit tři desky – 3 (1986), 4 (1987)
a Dvacet deka duše (1989) a třeba songy Vanda a Žanda, Blues
o křestních listech, Tvé oči nebo 20 deka duše na starý dobrý tvrdý
bigbít hodně upomínají.
Brněnský Progres 2 (Zdeněk Kluka, Pavel Pelc) sice občas
zahrál tvrdě (písně Kdo je tam, Pod generátorem, Vzpoura otro|10| ků – počítačů), ale v podstatě postupně vcházel spíše do hájem-
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26 Turbo, zleva: Jiří Vondráček, Jiří Lang, Richard Kybic,
Martin Laul (cca 1984)
27 Etc..., zleva: Stanislav Kubeš, Jan Hrubý, Jaroslav Olin
Nejezchleba, Vladimír Guma Kulhánek, Petr Skoumal, Pavel
Skala, dole Vladimír Mišík (1986)
28 Framus 5, dole Lubor-Šonka, Jan Hrubý, Miki Bláha,
nahoře Jan Kolář, Michal Prokop, Michal Vrbovec (1984)
29 Progres 2, zleva: Pavel Váně, Zdeněk Kluka, Roman
Dragoun, Pavel Pelc, Miloš Moravek (1981)

30

ství elektroniky. V tomtéž městě založil na konci dekády zpěvák a
kytarista Pavel Řehoř spolu s basistou Vilémem Majtnerem v Brně
téměř metalovou skupinu Detto (Zlej tejden, Tanec ve španělských
botách). Ostravská zpěvačka Věra Špinarová se osamostatnila
v první polovině 80. let – tehdy ji začala doprovázet skupina Speciál v čele s šikovným kytaristou Andonisem Civopulosem (songy
Totální láska, Je mi líno, Stíny výsluní, Portréty velké lásky, Víš děvenko atd.). Také z téhož města pocházející Citron (Petr Michalík,
Radim Pařízek, Vladimír Kubala), začal v té době hrát tvrdě, např.
na albu Tropic Of Cancer (This Show Won´t End, The Key, When
Wild Things Are Going).
Konečně se začalo něco dít i na Slovensku – kromě Tublatanky (viz níže) – tu fungoval třeba Demikát zpěváka Mariana Greksy
(Frčka do nosa, Maškarné pleso, Vlastný názor) a na konci 80. let
se zrodil Team zpěváka Pavola Habery (Reklama na ticho, Diera
do sveta, Lietam v tom tiež). Obě posledně jmenované skupiny
koketovaly s čímsi, co občas přípomínalo určitou popovou verzi
metalu, cílenou – zejména u Teamu – na nejmladší teenagerské
publikum.
A když se vrátíme zase do Prahy – kytarista Michal Pavlíček si
založil art rock band Stromboli (dále např. Bára Basiková, Jiří Veselý, Klaudius Kryšpín), v němž se také občas hrálo tvrdě (Ó hory
ó hory, Carmen, Ivanhoe) a nakonec i samotný Výběr (Pavlíček,
Michael Kocáb, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín) své druhé album
prošpikoval tvrdými riffy (Tatrman, Sbal si to svý ráno, Člověk bez
talentu). Nu a posledním pražským střípkem hard („street“) rocku
byla superskupina Nová růže – kterou dali dohromady Ota Baláž
(ex-Tango), Vilém Čok (zároveň Výběr) a Petr Roškaňuk (zároveň
Žlutý pes) – se songy jako Ten stroj seš ty, Anděl fantazie apod.
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30 Special s Věrou Špinarovou, zleva: Karel Koláska, Andonis
Civopulos, asi Josef Závalský, Věra Špinarová, Pavel Králíček
Jiří Bořuta (cca pol. 80. let)
31 Olympic, zleva: Milan Broum, Petr Janda, Miroslav Berka,
Petr Hejduk (přelom 1981–82)

Český jižanský rock
a blues (1980–89)
Na přelomu 70. – 80. let se u nás našly party muzikantů, které
jakoby se vracely k elektrickému blues, přičemž jiné se zase obracely k americkému podžánru, jenž se nazýval JIŽANSKÝ ROCK.
V tomto druhém případě se jednalo o skloubení hard rocku, blues a
country a ve světě je znám z tvorby kapel Allman Brothers Band
či Lynyrd Skynyrd. Zvláštní formou tvrdé bluesové muziky bylo
tzv. Texas blues, jehož hlavními představiteli byli a jsou kytarista
a zpěvák Johnny Winter a skupina ZZ Top.
Naší asi nejznámější „jižanskou“ kapelou je Žlutý pes, kterého
po návratu z USA v roce 1978 založil zpěvák a hráč na foukací harmoniku Ondřej Hejma. Obklopil se kvalitními muzikanty, přičemž
první rok a půl s ním v kapele zpíval ještě Ivan Hlas. Kytarovou
sekci Jan Martínek – Petr Roškaňuk doplnil v roce 1982 bránický plejer Franta Kotva, na basu hrál zezačátku Tonda Smrčka, po
něm post převzal Jiří „Plech“ Novotný. No a na bicí se střídali nebo
hráli spolu „výběrovský“ Jiří Hrubeš a Jiří Horálek. Band hrál ostře
a tvrdě, vzpomeňme třeba songy Žlutý pes, Pro maličkou parádu, Hlava mapa, Praha je zlatá loď, Miláčku vrať se či Automobile
Blues. Kapela postupně získávala na ohlasu (tři elektrické kytary
– to se jen tak nevidělo) a v letech 1982‒83 několikrát vyprodala
Lucernu. To bylo bolševikovi hodně podezřelé, a když se skupina
nevinně svezla s krýzlovským článkem „Nová vlna se starým obsahem“, měla utrum. Hejma ji pak dal znovu dohromady v roce 1987
a dokonce se jí podařilo natočit LP „Žlutý pes“ (1988) na němž se
objevily některé výše zmíněné songy.
Další kvalitní jižanskou skupinou byla Pumpa, kterou na počátku 80. let založili kytarista a zpěvák Michal Němeček a basista
Tonda Smrčka (ex-Žlutý pes). Opět se v ní vystřídala spousta hudebníků, ale za úplně nejlepší sestavu se považuje ta z roku 1986,
kdy skupinu kromě Němečka tvořili ještě Jindřich Vobořil (zpěv),
Ladislav Čepelák (kytara), Radek Křemenák (baskytara, zpěv)
a Milan Balcar (bicí). Pumpě nebylo přáno natočit LP, ale některé
písně se dostaly alespoň na singly – nejznámějšími jsou Tak tradá,
Volný styl, Otužování, JZD Hrábě.
Z jiných jižanských kapel je možno jmenovat částečně pražský
Merlin zpěváka Dana Horyny (ex-Vitacit, ex-Pumpa atd.) a kytaristy Marka Podskalského (ex-Arakain) se songy jako Nevada, Poslední boj, a určitě partu Generál Lee taktéž z Prahy (kytara Zdeněk Šikýř) s písněmi jako Tutovej paroháč, Údolí dutejch hlav. Patří
sem i novopacké Hogo se svým „dřevorubeckým rockem“ (Senilní
blues, Jsou to trable), a svým způsobem by sem bylo možné zařadit i hard rock ústecké skupiny Stará škola, jíž vedl kytarista a
zpěvák Vítězslav Štefl (songy Trafika, Kříže cest, Kamenná můra).
Co se týče BLUES ROCKU, asi základní skupinou byl Blues
Band Luboše Andršta a zpěváka Petera Lipy, přičemž v kapele se
objevili třeba basista Vladimír „Guma“ Kulhánek, saxofonista Jan
Kubík (než emigroval) nebo Ondřej Konrád (foukací harmonika,
zpěv). V roce 1984 vyšlo živé album Blues z lipového dřeva, na
|12| němž jsou kousky jako třeba Blues o stáří, Duše v těle, Lednový
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32 Johnny Winter live (1974)
33 Lynyrd Skynyrd, zleva: A. Collins, B. Powell, B. Burns,
L. Wilkeson, E. King, R. Van Zandt, G. Rossington (1973)
34 Žlutý Pes, zleva: Jiří Hrubeš, Jan Martínek, Ondřej Hejma,
Petr Roškaňuk a Jiří Plech Novotný (1981)
35 Pumpa, nejslavnější sestava, zleva: Jindřich Vobořil,
Michal Němeček, Radek Křemenák, Jiří Balcar, Láďa Čepelák
(1985)

blues, Broadway, Blues o neistom návrate, Tulák z prázdného mesta. S tvrdší formou blueseové muziky se představili Krausberry
zpěváka Martina Krause, u nichž hrál na kytaru Jan Volný. Vzpomeňme na songy jako Vlakem na Kolín, Ohníčky, Náš dům, Rodinná pohoda, Mlíko,
Z dalších tvrdších bluesových kapel je třeba zmínit PBB z Ústí
nad Labem (kytara Petr Bultas, zpěv Mirka Neckářová) či ostravsko-havířovský PbK Blues kytaristy a zpěváka Petra „Bimbo“ Kubíčka.

36

36 Krausberry, zleva: Ivan Doležálek, Jan Volný, František
Svačina, Martin Kraus, Richard Dvořák, Petr Venkrbec (1988)
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Hardrocková
tancovačka 80. let
Pro tancovačkové party se v osmdesátých letech v podstatě nic
neměnilo, vše bylo víceméně stejné, tedy až na dvě věci – za prvé
ubylo odpoledních čajů, a více se se hrály večerní zábavy, a za
druhé se do muziky kapel začaly pomalu, ale jistě vkrádat prvky
přicházejícího heavy metalu.
Většina skupin, známých ze 70. let, normálně fungovala i v následující dekádě, byť samozřejmě se spoustou změn v obsazení.
Muzikanti byli různě lanařeni do konkurenčních part, občas se stalo, že během tří let vystřídali třeba čtyři kapely. No a samozřejmě
tu stále více přibývalo lákání do známých profesionálních formací, eventuelně ke kapelám, doprovázejícím nějakého populárního
zpěváka nebo zpěvačku. A tak to mezi tancovačkovými skupinami
neustále kolotalo, muzikanti přicházeli a odcházeli, sestavy se měnily, ale stále se hrálo.
A mnohé z těch lepších (ty, které měly vlastní repertoár) dokonce koncertovaly.
Z těchto kapel je třeba vypíchnout zejména Odysseu a Dux.
Potomek Koule a Vozembouchu, plzeňská Odyssea vládla českému hard rocku zejména v první polovině 80. let, kdy vystupovala
v sestavě Václav Běhavý (zpěv, kytara), Jan Nový Cimbura (zpěv,
baskytara), Radko Andrejs (kytara, zpěv), Jiří Lokajíček (bicí). Bohužel jí v té době nebylo umožněno natočit LP, přitom měla přes
stovku (sic!) autorských písní. Z těch tvrdších věcí je možné uvést
Apartheid, Spálená, Travolto běž, Uzenáč, Nádraží Florenc 16:30,
Nervi mi nervy, Nejsem poslední, Tak co vám řekli pane Händel?.
Kapela pak doznala určitých personálních změn, přičemž jí v druhé polovině 80. let dostal trošku do stínu nástup českého heavy
metalu.
Pražská skupina Dux kytaristy a zpěváka Martina Koubka na
metal nehleděla a postupně získávala širší ohlas – zpočátku hrála jakýsi santanovský bigbít. Později ovšem neustále přitvrzovala.
Jen tak mimochodem – stala se poslední štací baskytaristy Vladimíra Padrůňka. Stejně jako Odyssea mohla nahrát album až
po roce 1989. Známějšími skladbami byly třeba Ohlédnutí, Věřím
v úsvit, Ještě se nekončí, Něco ti řeknu, Narkoman, Máme všeho
dost. Byla též známa covery songů Led Zeppelin.
Z dalších kapel uveďme například pražské skupiny Benefit (se
zpěváky Danem Horynou, později Jiřím Zoulem), Orient (basa Jindřich Pavlišta), Markýz John (kytara Vladimír Růžek, klávesy Jan
Vršecký), Projektil (kytara Ivan Sekyra, zpěv Jiří Hopp) a Karamel (mj. zpěv Petr Čejka, klávesy Jiří Valenta, bicí Jiří „Mamut“
Stárek), karlovarskou skupinu Coda (klávesy Martin Uxa, kytara
Karel Idlbek), teplické party Emise a z ní vzešlý Hever (kytara
Vlastimil Zeman, baskytara Luděk Zedník), berounský Horizont
(kytara Vojtěch Hubinger), benešovský Keks (kytara a zpěv Štěpán Kojan), mělnický Biograf (zpěv Vladislav „Jeff“ Rod), havlíčkobrodské soubory Experiment (klávesy Jaroslav Vorlíček, kytara Oldřich Vašíček) a Mercury (kytara Vladislav Vávra), třebíčský
|14| Bagr (zpěv Petr Kapinus), jihlavsko-třebíčská Morava (zpěv Fany
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37 Odyssea, zleva: Václav Běhavý, Václav Soukup, Radek
Křemenák, Radko Andrejs (1987)
38 Dux, zleva: Vladimír Padrůněk, Radek Čermák, Odon
Schiesl, Martin Koubek, Josef Nováček (1986–7)
39 Coda, live Lucerna, zleva: Robert Šobin, asi Karel Hrabák,
Karel Idlbek (1986)
40 Ciment, zleva: Petr Zezulka, Petr Basel, Pavel Hynek,
Mojmír Hurský (1989–90)

Petričko, kytara Jiří „Api“ Novotný), hodonínská Argema (bicí Josef Pavka, zpěv Zbyněk „Bobr“ Horák) a zvláštním bandem byl
vsetínsko-valmezský Ciment (zpěv Petr Zezulka, kytara Mojmír
Hurský), kombinující folklór s hard rockem.
Hard rock byl na venkovských zábavách stále tím hlavním
žánrem, ale jak už bylo řečeno, některé kapely začaly koketovat
s jeho mladším bratříčkem – heavy metalem.
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Heavy metal ve světě
(cca 80. léta)

Co se týče rocku, asi nejméně jasno mají hudebníci, fanoušci a zejména pak hudební publicisté při určování žánru zvaného HEAVY METAL („těžký kov“). Někteří (zejména v Americe) ho přiřazují
k interpretům a kapelám, kde prostě zní tvrdá kytara. Pro ně je
metal všechno od psychedelického hard rocku Jimi Hendrixe výš
směrem do dnešní doby. Další za zakladatele považují zase Black
Sabbath ze začátku 70. let, kdy nad temnými Iommiho riffy zněly
texty plné pekla, okultismu a magie. A ti třetí ho spojují se druhou
polovinou 70. let, zejména pak s nástupem britských metalových
kapel typu Motörhead, Judas Priest a Iron Maiden.
Takže jak to s tím hard rockem a heavy metalem vlastně je?
Interpretace a vysvětlení jsou různé, jeden tvrdí to, druhý ono, co
si však vybrat?
Pojďme si – po vzoru třetí skupiny žurnalistů – hned oba výrazy
trochu oddělit: vložme „hard rock“ do 1. poloviny 70. let a „heavy metal“ berme coby jeho pozdější reakci na punk – v průběhu
dalších odstavců zjistíme, že to celou věc hodně zjednodušuje a
navíc je to i celkem opodstatněné. Heavy metal byl totiž i generační
záležitostí, takže nebylo všechno až zas tak pod jednou střechou,
jak by se hudebním teoretikům mohlo zdát. Kromě jiného se totiž
jednalo také o reakci na zavedené hard a art rockové velikány.
„Motivace ke vzkříšení zájmu o žánr, který byl časopisy jako
NME již dávno prohlášen za mrtvý, vzešla z neuspokojení podobného tomu, které provázelo nástup punku. Tehdy se nově nastupující generace odvrátila od zlenivělých monolitů orientovaných
výhradně na vydávání alb. Kolem roku 1979 byly kapely jako Led
Zeppelin, Pink Floyd, ELP a Yes – do té doby prominentní členové
vládnoucí rockové šlechty – jen zřídkakdy k vidění v Británii. A pokud už se tyto kolosy náhodou uráčily nakrátko objevit, místo uspořádání opravdového turné dávaly přednost pohodlnějším (a lukrativnějším) vystoupením ve velkých, odosobněných halách, jako je
londýnský Earl´s Court. Rockové skupiny začaly být grandiózní
a pompézní a jejich hudba předčasně zestárla. Následkem toho se
propast mezi těmi na pódiu a těmi pod ním prohloubila víc než kdy
předtím.“ píše Mick Wall v knize Iron Maiden – Run To The Hills.
Označení „heavy metal“ navíc dost těžce nesli zavedení hardrockoví velikáni. Publicista Steven Rosen v knize Black Sabbath
poznamenává o konkurenčních Led Zeppelin: „Média neustále definovala Page a spol. jako ´heavy metal´. Zkuste tento termín před
Jimmym použít při popisu jeho hudby a budete mít štěstí, jestli vás
jenom promění v žábu.“ Page přesto doporučoval médiím a rádiím
třeba takové AC/DC. Zato párplovský kytarista Ritchie Blackmore
AC/DC nenáviděl a prohlásil o nich, že jsou „novou spodinou rocku“. Na což se mu dostalo z jejich strany lakonické odpovědi, že
„je sráč“. „Iroňácký“ Bruce Dickinson „párply“ miloval, ovšem Steve
Harris, basák Iron Maiden, o tvorbě kapel Deep Purple a Led Zep
pelin tvrdil, že jejich produkce mají „hodnotu kuchyňského dřezu“.
Též zpěvák Deep Purple Ian Gillan oba styly dělil a o britské vlně
|16| metalu prohlásil: „Jestliže u nás byla tvrdost prostředkem, u těchto
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41 AC/DC, zleva: Malcolm-Young, Cliff Williams, Phil Rudd,
Angus Young a Bon Scott (1979)
42 Motorhead, zleva: Philty Animal Taylor, Ian Lemmy
Kilmister, Fast Eddie Clarke (cca začátek 80. let)
43 Judas Priest, zleva: Glenn Tipton, Les Binks, Rob Halford,
K. K. Downing, Ian Hill (cca 1977–78)

kapel je cílem. To je základní rozdíl mezi hard rockem sedmdesátých a heavy metalem osmdesátých let.“
Nu a tyto rozdíly vyvřely ze situace, která v Anglii nastala ve druhé polovině 70. let.
V té době totiž došlo ke krizi hard rocku. Jak je zmíněno výše,
velké hvězdy stylu (Led Zeppelin, Black Sabbath, The Who a další)
se soustřeďovaly většinou na vydávání desek a koncerty omezovaly na zaoceánská stadiónová show. Jejich místa pak zaujímali
různí epigoni, takže zákonitě muselo dojít k inflaci stylu. Británie
zůstala ležet ladem pro špinavou provokatérskou kometu, zvanou
punk.
Bylo jasné, že pokud má někdo vzkřísit skomírající tvrdě rockovou scénu, musí to být někdo úplně nový a generačně o něco
mladší.
Jako takové můstky mezi hard rockem a heavy metalem slouží
zejména v Británii 2. pol. 70. let australští AC/DC (kytara Angus
Young, zpěv Bon Scott, později Brian Johnson) a v Americe kapela
Van Halen. Další kapely prostě změnily trošku svůj styl (zrychlily) i vizáž (místo džínsů kůže) – sem řadíme německé Scorpions
(zpěv Klaus Meine, kytara Matthias Jabs) a britské Judas Priest
(zpěv Rob Halford, kytary Glenn Tipton a K.K. Downing). A takoví
Motörhead (zpěv a baskytara Lemmy Kilmister, kytara „Fast“ Eddie Clarke) – ti jsou mimo veškerá pravidla. Díky nástupu těchto
kapel se náhle začala Británie podobat hnízdu vos – na scéně se
objevili i ti mladší a nepříliš známí, a diváci tak museli začít akceptovat názvy skupin jako Iron Maiden (basa Steve Harris, zpěv později Bruce Dickinson, kytary Dave Murray, Adrian Smith), Saxon,
Def Leppard či první vyšší dívčí Girlschool; takzvaná „nová vlna
britského heavy metalu“ byla na světě.
Něco podobného započali o něco později v Americe, půl dekády zmámené otravným stylem disco, již zmínění Van Halen (kytara Eddie Van Halen, zpěv David Lee Roth). Po pravdě řečeno ve
Spojených státech o mladé britské metalové vlně ještě na začátku
eighties vědělo dost málo lidí – ti zatím tvořili jakýsi underground
v kůži a první kapely amerického HM teprve prožívaly éru kazetových demáčů a vlastním nákladem vydaných desek. DJ a sběratel
desek Ron Quintana říká v knize Ďáblův hlas – heavy metal: „Disco pět let mučilo lidi, co fandili hard rocku, a zahnalo je do kouta.
Byli jste jako krysy, které pobíhají pod zemí sem, tam a snaží se
najít jedna druhou a povědět všem ostatním o těch nových metalových skupinách, které se prodírají ven.“
Heavy metal se tak stal protipólem první a druhé generace kytarových i klávesových novovlnných kapel. Svou zvýšenou rychlostí reagoval na zběsilost punku, pro ještě tvrdší sound pak volil
místo kláves druhou kytaru. To byla hlavní nástrojová změna oproti
hard rocku. A ještě v jedné věci se heavy metal odlišoval od svého hardrockového fotříka – až na výjimky (Motörhead, Van Halen)
prakticky zcela vymizely citace blues, eventuelně rhythm & blues.
Z dalších HM kapel je možné uvést glam a pop metalové
Mötley Crue (baskytara Nikki Six), Twisted Sister (zpěv Dee Dee
Snider), Bon Jovi (kytara Richie Sambora, zpěv Jon Bon Jovi),
Skid Row (zpěv Sebastian Bach), progressive-metalové Queensrÿche (zpěv Geoff Tate, kytara Chris DeGarmo), thrash-metalové
|17| Metallica (zpěv a kytara James Hetfield, kytara Kirk Hammett),
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44 Iron Maiden, zleva: Steve Harris, Clive Burr, Bruce
Dickinson, Dave Murray a Adrian Smith (cca 1983)
45 Van Halen, zleva: David Lee Roth, Alex Van Halen, Ed Van
Halen a Michael Anthony (konec 70.let)
46 Metallica, zleva: Cliff Burton, Lars Ulrich, James Hetfield
a Kirk Hammett (cca pol. 80. let)

Slayer (baskytara zpěv Tom Araya), Anthrax (kytara Scott Ian),
Megadeth (kytara Dave Mustaine), Sepultura (zpěv a kytara Max
Cavalera), blackmetalové Venom či death-metalové Death. A samozřejmě mnoho dalších.
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Český heavy metal
80. let I.
U nás se heavy metal (dále zkráceně HM) začal rozvíjet v 1. polovině 80. let, přičemž jeho obliba nabyla největšího rozmachu na
konci dekády. Na rozdíl od punku a nové vlny se rozšířil i do těch
nejzapadlejších vesnic, neboť pro konzervativní venkovské publikum, odchované hard rockem tanečních zábav, byl daleko přijatelnější než jednoduchý a šokující punk, jehož příslušníci provokovali
už samotným zjevem. Návštěvníci venkovských zábav té doby totiž
chtěli slyšet tvrdou muziku s ostře kvílejícími kytarami a tuto možnost jim heavy metal mohl nabídnout plnými hrstmi.
A tak už od první poloviny 80. let taneční zábavy začaly ovládat
vedle osvědčených hardrockových veteránů i místní či přespolní
heavymetalové soubory. Samozřejmě že tento rockový styl se šířil
celým sociálně-kulturním spektrem naší společnosti, a byl velmi
oblíbený ve všech městských celcích, včetně naší metropole. Takovým základním centrem heavy metalu v Praze byla „Barča“ neboli Klub Barikádníků, nacházející se ve Strašnicích.
Skutečnost, že heavy metal byl přijatelný pro široké publikum,
pro něj znamenalo i větší publicitu a „vydupání si“ většího prostoru
v psaných médiích (televize byla při výběru HM kapel úzkostlivě
opatrná), a to hlavně v letech 1988‒89. Pro Moc jeho nejkonzervativnější a také nejpočetnější složka nepředstavovala žádné ohrožení a tak mu pomocí svého podřízeného mládežnického orgánu
SSM takříkajíc „povolila uzdu“. Na druhé straně tím, že nesnášela
veškerý rock, tak i tam, kde se snažila být „jakoby“ shovívavější,
když chtěla hodit klacek pod nohy, tak ho s radostí hodila.
Zlatá éra tuzemského heavy metalu počala v době, kdy SSM
začal pořádat tzv. Rockfesty v pražském Paláci kultury. Přestože
se na nich objevily různorodé skupiny hrající všechny možné i nemožné styly, metalové koncerty patřily k těm diváky nejnabitějším.
Proto organizátoři tato vystoupení museli přesunovat do větších
sálů – v roce 1989 například do pražské Sportovní haly, kterou tehdy naplnilo 12 000 nadšených příznivců HM (tzv. Metalfest). V čistě
rockové oblasti tak heavy metal neměl konkurenci a všechny ostatní směry na konci 80. let dokonale převálcoval.
Za zásadní české heavymetalové soubory 80.let považujeme
tři: Citron, Vitacit a Arakain.
Ostravský Citron mezi hlavní trojku řadíme hlavně proto, že
mohl vydávat alba a tím pádem byl ze všech HM kapel nejpopulárnější. V době vlády baskytaristy Petra Michalíka se orientoval
spíše na klasický hard rock a blues (viz. album Tropic Of Cancer,
1981). V roce 1983 se však kapela zcela personálně změnila, přičemž základ tvořili Radim Pařízek (bicí), Stanislav Hranický (zpěv),
Jindřich Kvita (kytara), Jaroslav Bartoň (kytara) a Václav Vlasák
(baskytara). A právě tato sestava začala písně více „metalizovat“
(songy Revizor, Tvá odvrácená tvář), přičemž vrcholem tohoto
snažení bylo LP Plni energie (1986, např. Rock rock rock, Ocelové
srdce, Plni energie). Pak do kapely přišel vysokofrekvenční zpěvák
Ladislav Křížek (ex-Vitacit) a s ním bylo natočeno čistě metalové
|19| album Radegast (1988, např. Radegast, Hon na Bluda, Zase dál,
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47 Citron, zleva: Jaroslav Bartoň, Jindřich Kvita, Ladislav
Křížek, Václav Vlasák, Radim Pařízek (1987)
48 Vitacit, zleva: Pavel Kuře Hejč, Luděk Adámek, Ladislav
Křížek, Václav Pokorný, Miloš Dodo Doležal (1986)
49 Arakain: zleva Aleš Brichta, Karel Jenčík, Miroslav Mach,
Zdeněk Kub a Jiří-Urban (cca 1986 –7)
50 Törr, zleva: Dan Šakal Švarc, Martin Melmus Melmuka,
Vlasta Henych (1989)

Sedm životů). Nicméně Křížek táhl Citron více do pop-metalu (songy Uragán, Svět patří nám), což sice kapele zvyšovalo popularitu,
ale zároveň tím bobtnalo jeho ego, takže se rozhodl ji opustit (založil si Kreyson). Po roce 1989 popularita Citronu začala postupně
klesat, navíc šéf Pařízek se začal realizovat více v hudebním byznysu a založil hudební vydavatelství.
Pražský Vitacit taktéž působil už od poloviny 70. let; zásadními
plejery byli v kapele zakladatel Pavel „Kuře“ Hejč (kytara, zpěv),
bubeník Václav Pokorný a basista a zpěvák Luděk Adámek. Metalu se začal soubor věnovat zhruba od poloviny další dekády, kdy
přišli zpěvák Ladislav Křížek a zejména kytarista Miloš „Dodo“ Doležal. Vitacitu se na rozdíl od Citronu nepodařilo v 80. letech vydat album, takže jeho písně znali lidé hlavně z koncertů, demáčů
a pár singlů (Dracula, To se nesmí stát, Já chci se ptát). Zato si
zahrál v celovečerním filmu s problematikou mládeže „Horká kaše“
(1988). V té době už post zpěváka za odejivšího Křížka převzal
Dodo Doležal (Strach, Poutník životem, Peaceman, Sibyla, Zvony).
Pražský Arakain se začal ze všech jmenovaných kapel věnovat
metalu asi nejdřív a co je důležité – později též jako první u nás začal
předvádět českou verzi výsostně amerického metalového stylu –
thrash. Zásadními postavami kapely byli v té době Jiří Urban (kytara) a Aleš Brichta (zpěv). Dále v ní působili Zdeněk Kub (baskytara),
na střídačku Miroslav Mach a Daniel Krob (kytara), bubeníci se taktéž různě střídali (Karel Jenčík, Robert Vondrovic). I Arakainu vyšlo
debutové album Thrash The Trash až po roce 1989. Z nejznámějších songů jmenujme Excalibur, Gladiátor, Amadeus, Proč?, Orion,
Ku-Klux-Klan, Husitský chorál, Thrash The Trash, Šakal a další.
Za touto trojící určitě nezaostávaly ani další kapely. Pokud se vrátíme ke klasickému heavy metalu, musíme uvést mladý teplický Motorband, velmi populární opět na přelomu 80.- 90.let. V něm působili
kytarista Libor Matějčík a další vysokofrekvenční zpěvák Kamil Střihavka. Jistě si vzpomenete na skladby jako třeba Je to špás, Fajnovej
den, V říši ptáků, Heavy metal, Mejdan, Máš všechno allright atd.
Nebo například pražský Törr, který jako jeden z prvních u nás
začal hrát styl zvaný black metal. Soubor byl nejlepší zejména v sestavě na přelomu 80. a 90.let: Vlasta Henych (baskytara, zpěv),
Ota Hereš (kytara, zpěv), Dan „Šakal“ Švarc (kytara) a Martin „Melmus“ Melmuka. Ze zásadních songů je možné jmenovat třeba Kult
ohně, Kladivo na čarodějnice, Válka s nebem, Smlouva s peklem,
Armageddon. Törr byl v podstatě takový underground v českém
metalu. Stejně jako brněnský black metal Root, kde byli hlavními
figurami zpěvák Jiří „Big Boss“ Walter a kytarista Petr „Blackosh“
Hošek. Vzpomeňme skladeb jako 666, 7 černých jezdců, Zjevení,
Upálení, Píseň pro Satana. Root je pravděpodobně dodnes asi nejznámějším tuzemským metalovým tělesem v zahraničí.
Taktéž mladý, ale velmi dravý – to byl mladoboleslavský thrash
metal Debustrol, působící na konci 80. let v sestavě Kolins (zpěv,
kytara), Cizák (baskytara), Trifid (kytara) a Melmus (bicí). V té
době jako zjevení zapůsobilo jejich demo Vyznání smrti. Známy
jsou i songy jako Apokalypsa, Antikrist, Protest, které se hudebně
občas blížily stylu hardcore. Stejně rychlou řežbou byl i pražský
Kryptor v čele se zpěvákem Marcelem „Pípou“ Novotným, basákem Filipem Robowskim a kytaristou Petrem „Kunou“ Bunešem.
|20| Viz. skladby Lepra, Genocida, Rychlost vítězí atd.
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51 Root, zleva: Jiří Big Boss Walter, Rosťa Black Drum Mozga
a Petr Blackosh Hošek (1990)
52 Debustrol, live, zleva: Martin Melmus Melmuka, Tomáš
Cizák Císař, Martin Kolins Kolínský (1987)
53 Motorband, zleva: Libor Matějčík, Dan Hafstein, Kamil
Střihavka, Tomáš Krulich, Tomáš Jarolím (cca 1989)

Český heavy metal
80. let II.
Na začátku tohoto druhého metalového panelu uvedeme asi nejznámější metalovou (spíše hard & heavy) kapelu ze Slovenska –
tou bylo jednoznačně trio Tublatanka. Po celá 80. léta vystupovalo
v sestavě Maťo Ďurinda (zpěv, kytara), Paľo Horváth (baskytara,
doprov. zpěv) a Ďuro Černý (bicí). Díky uvolněnější atmosféře
ve slovenské pop music vlastně od začátku mohlo natáčet alba,
a jeho turné po celé republice bývala vyprodána. Z LP je možno
uvést třeba debut Tublatanka (1985, songy jako Šlabikár, Dajte mi
na to liek, O nás) dále Skúsime to cez vesmír (1987, skladby Skúsime to cez vesmír, Tuláčik s dobrou povesťou, Šlabikár II) a Žeravé
znamenie osudu (1988, např. Pravda viťazí, Moj starý dobrý kabát,
Žeravé znamenie osudu).
Tublatanka byla jakousi popovou odnoží metalu, jichž se i po
Čechách a Moravě pohybovala spousta. V Brně to byl třeba Kern
zpěváka Jaroslava Alberta Kronka (Blízko nás, V sobotu ne, Kdo
z koho), v Ostravě „citrónní“ schovanka, zpěvačka Tanja (Nad
hlavou létá rokenrol), v Praze se těsně před listopadem ´89 začal
formovat Křížkův Kreyson (Kreyson, Anděl na útěku). Klasickým
metalem se prezentoval brněnský Titanic v sestavě Zdeněk Černý
(zpěv, kytara), Miroslav Horňák (kytara), Milan Hanák (baskytara)
a Stanislav Fric (bicí) se singlem Vizáž a LP Metal Celebration (1989,
např. skladby Bludnej kruh, Metalový svátek, Železná panna).
Z tvrdších kapel je pak možné uvést thrash z Uherského Hradiště Krabathor (kytara a zpěv Petr „Christopher“ Kryštof a Bruno
Kovařík) s jejich demem Breath Of Death – skupina se v následující dekádě prosadila i v zahraničí. To se povedlo i pražskému black
metalu Master´s Hammer (F.J.B. Storm, Necrocock).
Další tuzemské metalové kapely už jen jmenovitě Terminátor
(Bzenec), Mamut (Veselí n. Moravě – Bzenec), Sax (Brno), Sebastian (Letohrad), Crionic a Polymetal (obě Přelouč), Iras (Nymburk), Tormentor (Nová Paka), V.A.R. (Liberec), Kabát (Teplice),
Boron (Sokolov), Extra Band, Tudor, Ferat, Sapon, Fata Morgana (všech pět Plzeň), Asmodeus (Klatovy), Atomic (Beroun),
Brian (Kutná Hora), Arva (Kolín-Praha), Alarm (Praha), Morrior
(Praha), Tam (Praha), Železná neděle (Praha), Doctor Triceratops (Praha), Něžný Octopus (Praha). A ještě mnoho dalších.
Do 90. let vstupoval heavy metal silný a některé kapely stylu se
staly velice úspěšnými. Haj hou.
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54 Tublatanka live, asi v bratislavském PKS, zleva:
Pavol Paľo Horvath a Martin Maťo Ďurinda (1988)
55 Titanic, zleva: Milan Hanák, Miroslav Horňák,
Stanislav Fric, Zdeněk Černý (1989)
56 Krabator, bez uvedení pořadí: Radek Kutil, Jiří Necros
Novák, Petr Christopher Kryštof, Bruno Kovařík (cca 1990)
57 Masters Hammer, na snímku jsou Mirek Valenta,
Jan Silenthell Přibyl, František Storm, Tomáš Monster Vendl,
Tomáš Necrocock Kohout, 1989–90.
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